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FIJA.T SEZGIN, Geschichte des Arabischen Schrjfttums, cilt 7, E. J.
Brill, Leiden 1979, XVI -I- 486 sayfa, 196 guilder.
Fuat Sezgin'in ünlü yaym~n~n yedinci cildi de ç~km~~~bulunuyor. Bu cilt alt~nc~~
cildin tamamlay~c~s~~ya da karde~~cildi say~labilir. Çünkü alt~nc~~cilt astronomi
üzerine idi. Son ç~kan bu yedinci cilt ise astroloji konusunda. Astronomi ile astrolojinin, bunlar hakk~nda günümüzde kesinlikle sahip oldu~umuz farkl~~ de~er
yarg~lar~~ aç~s~ndan, birbirlerinden ay~rdedilmeleri çok uygun olmakla beraber,
bu iki konu Ortaça~da çok içiçe bir durumda olduklar~ndan, eldeki metinlerin
bu aç~dan tefriki her zaman kolay olmasa gerektir. Fuat Sezgin'in bu konular~~ayr~~
ayr~~ciltler içine almay~, herhalde, k~smen olsun, ciltlerin uygun hacimde olabilmesi bak~m~ndan tercih etmi~~oldu~u dü~ünülebilir. Ayr~ca, bu cildin bölümlere ve
k~s~mlara ayr~l~~~~da bu sayede bu konuya özgü bir biçimde yap~labilmi~tir.
Cildin tümü üç ana k~sundan olu~uyor. Bu ana k~sunlar yerine göre tâli k~s~mlara ya da bölümlere, bölümler de tekrar k~s~~mlara ayr~l~yor. Bunlara tekabül
eden ba~l~klar da genel astroloji; meteoroloji ve onunla ili~kili konular; Araplar~n
ulusal meteoroloji ve astronomisi; kaynaklar, Arap astrologlar; Arap meteorologlar; astrolojik meteoroloji; Arap astrometeorologIar, enva' ve envâ' tipi eser yazarlar~~
ba~l~klar~d~r.
Bu ba~hldarda Arap sözcü~ü bu sözcü~ün yapt~~~~ça~r~~~mdan çok daha geni~~
kapsamda kullan~lm~~~oluyor. Daha do~rusu, bu eserde ~slâxn Dünyas~ndaki bilim
adam~~ve yazarlar~n hepsi Arap say~l~yorlar, meteoroloji ve astroloji gibi alanlar
da hep Arap astrolojisi ve Arap meteorolojisi gibi yaftalarla belirleniyor. Bu acayip tutumu kitab~n ciddi havasiyle ba~da~t~rmak kolay olmuyor. Kitapta astrolojinin çe~itli dallarma ~urada burada at~flarala kar~~la~~llyorsa da, astroloji dallar~~
aras~nda kitapta sistemli bir ay~r~m gözetilmiyor. Böylece, es'ile, ihtiyarat, ve horoskop astrolojisi gibi astroloji dallar~aun toptan ve birarada, daha do~rusu, aralar~nda
ay~r~m yap~lmaks~zm, ele al~nm~~~olmalar~na kar~~l~k, meteorolojik astrolojiye
ayr~~bir ana k~s~m, yani üç bölüm ayr~lm~~~olmas~n~n ne gibi sebep veya gerekçelere
dayand~~~~pek anla~~lm~yor.
Ciltte, zamanun~za intikal etmemi~~fakat kaynaklarda adlar~~geçen eserlere
bol bol yer veriliyor ve böylece Fuat Sezgin'in bu yap~t~~sadece zamanumzda elde
bulunan yazmalar için bir k~ lavuz olmaktan daha geni~~bir rehber yerine geçebilecek bir mahiyet ta~~yor. Kitab~n 4.30 Hicri y~l~na, yani, siyasi tarih olaylar~~ölçüsüyle, Dandanakan Sava~~~ s~ralarma kadar olan süreyi kapsamakta olmasiyle
meydana gelen ani kesili~, veya suni s~n~r, zihinlerde bir hayret uyand~rsa yeridir.
Çünkü böylelilde onbirinci Milâdi yüzy~l~n birinci yar~s~n~n tümü bile bu önemli
bibliyografya eserinin kapsam~~içine aluunam~~, bu yar~m asru~~ sonlar~~eserin
d~~~nda b~rak~lm~~~oluyor.
Bellet~n C. XLVI2, 8

I14

B~BL~YOGRAFYA

Fuat Sezgin'in bu cildinde, yukar~daki tafsilâtla uyumlu olarak, belki de, bir
bak~ma, Araplar~n bilime katk~lar~n~n vurgularunas~~ e~ilimiyle kar~~la~~lmas~~ beklenebilir. Hâlid ibn Yezid ibn Muâviye'ye atfolunan ve Ruska ile Kraus taraf~ndan ~üpheli olduklar~~ vurgulanan bilim çal~~malar~n~n ve bilimin himaye ve te~viki faaliyetlerinin gerçe~e uygunlu~u tezini Fuat Sezgin destekliyor. Bunda kendisine hak vermemek do~ru olmaz. Fuat Sezgin böyle bir sava tan~kl~k etmek
üzere Beyrûni'nin ilginç bir beyan~n~~ da bu cildin 9'uncu sayfas~nda sunuyor ki,
anla~~ld~~~na göre, bu nokta Fuat Sezgin'in kendi özgün bir katk~s~d~r.
Fuat Sezgin'in ayr~nt~l~~oldu~u kadar büyük bir emekle haz~rlanm~~~ve büyük
de~er ta~~yan bu eserinin, bütün ciltleriyle, tam tak~m olarak, Islâm Dünyas~~ tarihi
ve uygarl~~~~alan~ndaki ara~t~r~c~lar~n elleri alt~nda bulundurulmas~~kesin bir zarurettir.
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