cilt 8: Lexikographie
Bis ca. 430 H., E. J. Brill, Leiden 1982, 389 + XIII sayfa, 204 guilder.
FUAT SEZGIN, Geschichte des Arabischen Schriftlums,

Fuat Sezgin'in Geschichte des Arabischen Schrifttums adl~~ yay~n~n~n leksikografiyi yani
sözlük yapma faaliyetini konu alan sekizinci cildi ç~ km~~~bulunuyor. Fuat Sezgin'in bu ciltler
dizisi, konular~~ve bilim alanlar~n~~ veya dallar~ n~~sadece Hicri 430 tarihi civar~ na kadar getirdi~i
için, burada sözlük yapma faaliyeti sahas~na sadece Arapça girmektedir. Daha sonralar~~ise
Islam Dünyas~nda ba~ka dillerin sözlükleri alan~ nda da önemli baz~~ çal~~malar yap~lm~~t~ r.
Cilt, bir içindekiler cetveli ,bir Onsözden sonra 21 sayfal~k bir Giri~~bölümü ile
ba~lamaktad~r. Bu bölüm üç k~s~mdan olu~uyor. Birincisi konuya ili~kin incelemelerin
tarihçesini, ikincisi Arapça leksikograf~nin ba~lang~ç ve geli~iminin ku~bak~~~~biçimde k~saca ele
al~n~~~n~, üçüncü k~s~m ise konunun kaynaklar~ n~~içermektedir. Cildin ikinci bölümünde lügat
çal~~malar~~ve bu münasebetle zaman~n edipleri ve dil bilgisi sa~lam bedeviler söz konusu
edilmekte, böyle ki~ilere ili~kin olarak derlenmi~~en eski ~ah~s isimleri teker teker zikredilmektedir. Bu bölüm (s. 21-5o) bu faaliyetin en eski ba~lang~ç belirtilerini ve burada ele al~nan ki~iler
bu faaliyetin ilk ba~lar~~n~~temsil etmektedirler; bunlar genellikle Kur'an~ n iyi anla~~lmas~~için
ihtiyaç duyulan yorumlar~~ve sözcük aç~klamalar~n~~yapan kimselerdir. Mamafih, bunlar içinde
sekizinci asr~ n ikinci yar~s~ndan yani Abbasiler zaman~ndan öncelerinde ya~am~~~olanlar
hakk~ndaki bilgiler genellikle dolayl~~ ve misallerin bi;ço~unda oldukça müphemdir. Esasen de
bölüm bu gibi kimseleri konu almaktad~r. 'Ayr~ca, kaynaklarda da bunlara ili~kin olarak
yap~lan anflar nadirdir. Fuat Sezgin bu gibi erken misaller hakk~ndaki haberleri azami ölçüde
de~erlendirmek e~ilimini göstermektedir.
Üçüncü bölüm ~rak If~gatçileri ad~n~~ta~~makta ve (A) Basra (s. 50-114), (B), Küfe (s. 115'58), ve (C) Ba~dat ve ba~ka yöreler (s. 159-187) k~sunlann~~ihtiva etmektedir. Cildin
dördüncü bölümünde Iran'daki lügatçiler ele al~nmaktad~r. (s. 188-239). Bundan sonra da
ciltte k~sa dört ilave bölüm yer almaktad~ r. Bunlar~n ilki olan be~inci bölümde (s. 240-248)
M~s~r bölgesi, alt~ nc~~bölümde (s. 249-256) Kuzey Afrika ve Ispanya bölgeleri, ve yedinci
bölümde (s. 257-262) müellifleri tesbit edilemeyen yaz~lar ele al~ nmaktad~r. Bundan sonraki
onbe~~sayfal~k bir zeyil k~sm~nda baz~~ek notlar sunulmu~tur. Cildin sonunda bir bibliyografya
(s. 281-295), yazma kataloglar~~ ve yazma kitapl~ klar~~ listesi (s. 296-312), temel kaynak
müellifleri dizini (s. 315-341), kitap adlar~~ dizini (s. 342-378), modern yazar ve yarnlarc~lar
dizini (s. 379-385), ve anonim yazmalar hakk~ nda özel ayr~nt~~ bilgileri (s. 386-389)
bulunmaktad~r.
Fuat Sezgin Arap dili ve edebiyat~nda derin bilgi ve vukuf sahibi bir ki~idir. Bu itibarla bu
cilt tamamen onun uzmanl~k alan~na giren bir cilttir ve bu cilt içeri~ine ili~kin olarak tam yetki
ile fikir yürütece~inden ~üphe edilmemesi gerekir. Kitab~n~n bu cildinin daha öncekiler gibi,
ara~t~r~c~lara çok yararl~~ olaca~~~da söz götürmez.
Ebü Nasr Ismail el-Cevheri el-Farabi Arapça sözlük yazma i~inde, öteden beri, yeni bir
a~ama yaratm~~~bir ki~i c tarak kabul edilmektedir. Ölüm tarihi onbirinci asr~n hemen ba~lar~na
rastlar. Sihah adl~~ünlü likat kitab~n~n, Latince çevirisi ile birlikte, Everardus Scheidius
taraf~ndan 1774'te yay~nlanm~~~k~smi edisyonunda Cevherrnin ad~n~n sonunda "et-Türki"
lakab~~ bulunuyor. Orta Asya'n~n göbe~inden yeti~mi~~olan bu ünlü lügatçinin Türk olmas~~
esasen çok tabildir. Kendinden bir ku~ak öncesine ait olan dilci ve gramerci Ebü Ibrahim ~shak
el-Lugavi de ayn~~ soydand~. Cevherrnin hem yak~ n akrabas~~ ve hem de hocas~yd~.
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(Bkz., Sezgin, s. 197-199, 2 I 5-224). Arap dili lûgatini yazma getene~inde en önemli a~aman~ n
Orta Asyal~~ bir Türk taraf~ndan onbirinci yüzy~l ba~lar~ nda hemen önce olu~turulmu~~olmas~,
ve bundan sadece üç çeyrek as~r gibi k~sa bir süre sonra bir ba~ka Orta Asyal~~ Türkün ölümsüz
bir ~âheser olarak ilk Türk dili lügatini yazm~~~olmas~~s~rf rastlant~ya ba~lanamayacak, sadece
tesadüfie aç~ klanamayacak kadar önemli birer olayd~r.
Fuat Sezgin, CevherVnin "et-Türki" lakas~ ndan söz etmiyor. Konuyu özel olarak
incelemi~~de~ilim. Fakat notlar~ma göre bu unvan söz konusu yay~ nda kesinlikle mevcuttur ve
oraya da ~üphesiz ki yazmalardan gelmi~tir. Fuat Sezgin bunu görmemi~~olabilir. Fakat bu
konudaki bilginleri co~rafi s~n~fiamaya tabi tutarken, Iran'~ n ötesinde hiç de~ilse bir Orta
Asya'n~n, bir Türkistan'~ n bulundu~unu ve bu bölgenin Islâm Dünyas~~ tefekkür tarihinde
kalburüstü önem ta~~yan bir bölge oldu~unu dikkate almay~~~~ kan~ mca bu cilt için
küçümsenmeyecek bir noksan te~kil etmektedir. Hiçbir eser kusurdan münezzeh
Fakat Fuat Sezgin'in kaleminden ç~ kan Islam tefekkürü tarihiyle ilgili bir eserde böyle bir
noksan~n bulunmamas~~ gerekirdi.
Fuat Sezgin'in Geschichte des Arabischen Schrifttums'unun daha önceki baz~~ ciltlerinde
de buna benzer durumlara daha önceki tan~tma yaz~lar~mda i~aret etmi~~bulunuyorum.
Türklerin Islam tefekkür tarihinde çok önemli pay~, katk~lar~~ oldu~u aç~ k bir gerçektir. Baz~~
çevreler bunu görmezden gelmek, bunu küçümsemek e~itimini gösteregelmi~lerdir. Fakat böyle
bir e~ilim objektif bilimsel zihniyete tamamen ters dü~mektedir. Fuat Sezgin'in bu gibi
e~ilimlere iltifat göstermemesi tabiidir.
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