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KEŞKE ÇEVRİLSE

Fuat Sezgin,
GAS ve Tercümesi
Kadim İslam dünyasında eser vermiş ve 

biyografi leriyle eser listeleri hakkında sağ-

lıklı ve derli toplu bilgi sahibi olamadığımız 

hemen bütün müellifl eri madde madde ve-

ren GAS, büyük hacmine rağmen tam bir el 

kitabıdır; bir müracaat kaynağıdır.

Fuat Sezgin (1924-2018) 
İslam bilim tarihi çalış-
malarıyla meşhurdur ve 

onun bu çabasının muhteşem 
bir ürünü de biyo-bibliyografik 
bir eserdir: GAS kısaltmasıyla 
anılan Geschichte des Arabischen 
Schrifttums adlı eserinden söz 
ediyorum.

Geschichte des Arabischen Schrift-
tums’un önce dokuz cildi 1967-
1984 yılları arasında basılmış 
(1967-1984), X.-XIII. ciltler de 
2000-2007 arasında yayımla-
nabilmiştir. XIV.-XVII. ciltler ise 
belli başlı kütüphanelerimizde 
gözükmemektedir.

Ciltler ve Konular

Eserin ilk dokuz cildinin alt baş-
lığında “H. 430’a kadar” kaydı 
da vardır. I. cildi Kur’an ilim-
leri, hadis, tarih, fıkıh, İslam 
hukuku ve tasavvuf alanında 
ortaya konulan eserleri tanıtır 
(1967). II. cilt şiir (1975); III. cilt 
tıp, eczacılık, zooloji ve veteriner 
hekimliği (1970); IV. cilt simya, 

kimya, botanik, tarım (1971); V. 
cilt matematik (1974); VI. cilt 
astronomi (1978)1; VII. cilt ast-
roloji, meteoroloji vb. (1979); 
VIII. cilt sözlükçülük (1982); IX. 
cilt dilbilimi (1984) alanında ya-
zılan eserleri konu alır. X. ve XI. 
ciltlerde İslam’da matematiksel 
coğrafya ve haritacılık alanında-
ki eserler ve batıdaki durumu 
ele alınmıştır (I. ve II. bölüm-
ler) (2000). XII. cilt (2000) de 
aynı konuyu haritalar eşliğinde 
işler. XIII. cilt ise aynı alandaki 
eserlerin müelliflerine ayrılmıştır 
(2007). XIV. ve XV. ciltler beşerî 
coğrafya alanına tahsis edilmiş-
tir. XIV. cilt beşerî coğrafyanın 
1. (umumî coğrafya ve ülkeler 
coğrafyası, şehir ve bölge coğraf-
yası); XV. cilt ise 2. (topoğrafya, 
coğrafya sözlükleri, kozmoloji, 
seyahatnameler ve müellifleri) 
bölümüdür. XVI. ve XVII. ciltler 
edebiyat çalışmalarına ayrılmıştır 
ve yine iki bölümdür: XVI. cilt 
edebiyat kitapları cildinin 1. bö-
lümünü teşkil eder: Şiir, hitabet 
ve edebiyat teorisi, şiir kitapları, 

antolojiler, edebî nesirler bu ciltte 
yer alır. XVII. cilt ise edebiyat 
kitapları cildinin 2. bölümüdür: 
‘‘Edeb’’ ve eğitim kitapları ile ala-
na katkı sağlayan müellifler de 
buradadır.

Görüldüğü üzere Fuat Sezgin, bu 
külliyatı kırk yılı aşkın bir süre 
içinde peyderpey ortaya koymuş-
tur. Dolayısıyla tercümesi olsa 
olsa bir ekip işi olabilir.

Başlangıçta Brockelmann’ın GAL
kısaltmasıyla tanınan eseri Gesc-
hichte des Arabischen Litteratur’de-
ki eksikleri tamamlamak üzere 
yola çıkan Sezgin, bu müsteşrikin 
yaklaşımındaki bazı önyargıları 
görünce sil baştan bir çalışmaya 
girişmiş ve Geschichte des Arabis-
chen Schrifttums ortaya çıkmıştır. 
Ama bu külliyat, Brockelmann’ın 
ünlü eserini kat kat aşan bir ça-
lışmadır.

Müracaat Kaynağı

Kadim İslam dünyasında eser 
vermiş ve biyografileriyle eser 
listeleri hakkında sağlıklı ve derli 
toplu bilgi sahibi olamadığımız 
hemen bütün müellifleri madde 
madde veren GAS, büyük hacmi-
ne rağmen tam bir el kitabıdır; 
bir müracaat kaynağıdır. Ama 
sadece biyo-bibliyografik bilgiyle 
de sınırlı değildir; her ciltte ele 
alınan ilim dallarının tarihi de 
ilgili yerde verilmiştir.

Bu eserin tercüme edilmesi hu-
susu -bildiğimiz kadarıyla- Fuat 

Sezgin’in sağlığında gündeme 
gelmiş hatta bir mütercim ler 
ekibi de kurulmuştu. İBTAV 
sitesindeki bir haber de bunu 
teyit ediyor.2 Fakat bugüne ka-
dar herhangi bir cildi okuyucuya 
ulaşmış değil.

Bir an önce tercümenin okuyu-
cuya ulaştırılması ve müellifine 
rahmet dileğiyle...

Dipnot:

1- Astronomi cildi hakkında Aydın Sa-
yılı Belleten, C. XLIII, Temmuz 1979, S. 
171’de bir tanıtma yazısı yayımlamıştır.

2- http://www.ibtav.org/haber/23/prof- 
dr-fuat-sezginin-dunyaca-unlu-ese-
ri-turkceye-tercume-ediliyor (erişim: 
14.04.2019).
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Yusuf Turan Günaydın*

* Yusuf Turan Günaydın, 1967 Amasya/Taşo-
va doğumlu. Lise yıllarında yazmaya başladı. 
O yıllarda okumaya çok vakti oldu. Üniversite 
döneminde otobüs beklerken okuduğu kita-
pların sayısını hatırlamıyor. Ana okuma alanı 
tasavvuf. On dört yıla yakın öğretmenlik yaptı. 
İstifa etti ve dört yıl kadar boşta kaldı. Şimdi 
bir devlet dairesinde emekliliği yaklaşmış 
bir memur.


