
GIESE, Wilhelm Friedrich Cari 

Türkçe tre.: Türkiyat Mecmuası, 1 119251, 
s. 151-171) adlı makalesiyle bu konudaki 
fikirlerini geliştirerek kuruluş devriyle 
ilgili kaynakları ve çeşitli meseleleri ay
dınlatmaya devam etti. Bu arada, aynı 
üniversitede semitistik profesörü olan 
Cari Brockelmann ve Türkolog Wilhelm 
Bang ile birlikte önemli çalışmalar yaptı 
ve Orhun abidelerinden Kültigin Anıtı'
nın çözümlenmesine katkıda bulundu. 
1929'da en önemli eserlerinden Die al
tosmanische Chronik des cAsiqpasa
ziide'yi yayımiadı (Leipzig) . 1936 yılına 
kadar Breslau Üniversitesi'nde görev ya
pan Giese, Türkiye'den Türkoloji oku
maya gelen çok sayıda öğrenciyi de ye
tiştirmiştir. 

1934'te davet edildiği ll. Türk Dil Kurul
tayı'nda o zaman gündemde olan Türk
çe'nin özleştirilmesi tartışmaianna ka
tıldı ve "dillerin tipolajik tasnifi" konu
sundaki teorisiyle konuya önemli bir kat
kı sağladı; 1936'da toplanan lll. Türk 
Dili Kurultayı'nda da bulundu. Aynı yıl 

yerine H. W. Duda'yı bırakarak emekliye 
ayrıldı, ilmi çalışmalarını ise 1940 yılın
da felç oluncaya kadar devam ettirdi. 
Ömrünün son dört yılını yatakta geçirdi 
ve 19 Ekim 1944'te Berlin yakınlarında
ki Eichwalde'de bulunan evinde öldü. 
Meslektaşları ve yetiştirdiği öğrenciler, 
Die Welt des Islams'ın 1941 yılı sayısı

nı Festschrift Friedrich Giese adı altın
da müstakil bir cilt olarak ona armağan 
ettiler. 

Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı ça
lışmalar ve geliştirdiği düşüncelerle ün 
kazanan Giese özellikle Osmanlı kaynak
larını büyük bir titizlikle inceledi ve bun
ları ilim dünyasına tanıtıp Osmanlı Dev
leti'nin kuruluş şartlarıyla ilgili tartışma
la~a önemli yenilikler getirdi, bu konu
da Batı'dakiönyargılara karşı çıktı. Os
manlı Devleti'nin göçebe veya Bizans kül
türüne dayandığı yolundaki görüşleri şid
detle reddedip Selçuklu mirasında mev
cut olan İslam-Türk kültürünü ve dev
let geleneğini gözler önüne serdi. Ano
nim Tevarfh-i Al-i Osman Türk araş
tırınacılarına da ışık tuttu ve mesela 
M. Fuad Köprülü çalışmalarında bundan 
ve Giese'nin diğer eserlerinden bazı öz
gün fikirlerini eleştirmekle birlikte ge
niş ölçüde faydalandı. 

Giese'nin diğer bazı yayınları şunlardır: 
"Die Volksszenen aus Hüsen Rahmi's Ro
man clffet" ( Orientalische Studien 119061, 
s. 1081-1091; Der überei{rige Xodscha Ne
dim, Türkisch e Bibliothek, 8, Berlin 1907); 
"Neue Gedichte von Mehmet Emin Bej" 
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(MSOS, 13 119101, s. 1-51); "Das Seniorat 
im osmanisehen herrscherhaus" (MOG, II 
119201, s. 248-256); "Die altesten osmanise
hen Geschichtsquellen" (Janus, I 1 I 921 L 
s. 28-35) ; "Zum literarischen Problem der 
frühosmanischen Chroniken" (OLZ, 29 
11 9261, s. 850-854); "Zum Wortschatz der 
altosmanischen anonymen Chroniken Te
warih- i al- 'Osman" ( Ungarische Jahrbüc
her, 8 ı 19281, s. 266-268); "Die geschicht
lichen Orundiagen für die Stellung der 
christlichen Untertanen im osmanisehen 
Reich" (Der Islam, XIX ı 1931 L s. 264-277); 
Zum cAsikpasazade-Problem" (OLZ, 35 
119321, s. 7-17); "Die Osmanisch türkisc
hen Urkunden im Arehive des Rektoren 
palastes in Dubrovnik (Ragusa)" (Festschri{t 
{ür Georg Jacob zum 70. Geburtstag ILe
ipzig 19321, s. 41-56); "Die Reinigung und 
Erneuer der türkisehen Sprache" (Forsc
hungen u. Forschritte, 10 119341, s. 407); 
"Die verschiedenen Textrezensionen des 
cAsikpasazade bei seinen Nachfolgern 
und Ausschreibern. Ein literargeschicht
licher Beitrag zur frühosmanischen Gesc
hichschreibung" (Abhandlungen der Pre
ussischen Akademie der Wissenscha{ten, 
1936). Bunlardan başka Encyclopaedia 
of Islam'da da bazı maddeleri çıkmıştır. 
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ll, 431; Gottnard Jaschke. "Friedrich Giese", 
ZDMG, sy. 99 (1950). s. 7-10; "Türkolog Fri
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Iii KEMAL KAHRAMAN 

GIGANOV, Iosif Ivanovic 

(ö. 1800) 

Tatar lehçesine dair 
L araştırmalarıyla ünlü Rus Türkologu. _j 

Tobolsk Halk Okulu'nda Tatarca öğ
retmeni bir misyoner olup Tatar lehçe
si üzerinde ilmi çalışmaları başlatan ilk 
araştırmacıdır. Türkoloji tarihinde Gram
matika tatarskogo yazika (Tatar dilinin 
grameri) adlı eseriyle Avrupa'da ortaya 
konulan ilk Tatarca gramerin müellifi 
olarak ün kazanmıştır. 1798'de son şek
lini alan ve Giganov'un ölümünden son
ra yayımlanan (Sanktpeterburg 1801) bu 
eserin, Türk dili gramer araştırmaları
nın gelişmesinde olduğu kadar Tatar leh
çesinin öğretilmesi konusunda da rol 
oynadığı kabul edilmektedir. Eser aynı 
zamanda Tatarca kelimelerle yer yer Kır
gızca ve Osmanlıca kelimeler arasında 

kurduğu münasebet bakımından da Türk 
lehçelerinin karşılaştırmalı incelenmesi
ne doğru atılmış bir ilk adımdır. Bu gra
mer kitabı, içinde ek olarak Slova ko
rennie nujneyşie ksvedenie dlya obu
çeniya tatarskomu yaziku (Tatar dilini 
öğrenmek için bilinmesi gereken temel 
kelime ler) adıyla yer alan Tatarca -Rusça 
sözlük ve daha sonra yayımlanan Rus
ça-Tatarca sözlükle birlikte (Slovar'ros
soysko-tatarskiy, S.-Peterburg 1804) To
bol Tatar lehçesinin öğretimi hususun
da sağlam bir temel teşkil eder. 

Lazar' Budagov, Türk-Tatar lehçeleri 
üzerine hazırladığı karşılaştırmalı sözlük
te (Sravnitel'niy slovar' turetsko -tatarskil) 
nareçiy, S.-Peterburg 1869- 1871), F. Wil
helm Radloff da abidevi Türk lehçeleri 
sözlüğünde (Opit' slovarya tyurkskil)' na
reçiy / Versuch eines Wörterbuches der 
Türk- Dialecte, Sanktpeterburg 1888-1911) 
Giganov'un eserlerini ana kaynak olarak 
kullanmışlar, son defa da Dilara G. Tu
maşeva Sibirya Tatar diyalektleri sözlü
ğünde (Slovar' dialektov sibirskil) Tatar, 
Kazan ı 992) bu eserlerden faydalanmıştır. 
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L 
İran'da bir bölge ve eyalet. 

_j 

Arapça kaynaklarda Cil veya CTian, 
Türkçe'de Geylan, Avesta'da Varena şek
linde geçen GTian, Antikçağ'da Gil adı 

verilen iranlı bir kabilenin oturduğu yer
di. Ortaçağ'da GTian'ın sınırları güney
doğuda Ça!Os'a, doğuda Çabükser'e ve 
kuzeydoğuda bazan anan'ın bir parçası 
sayılan Taliş'e kadar uzanıyordu. Sefid
rOd nehri bölgeyi Biyepes (nehrin ötesi) 
ve Biyepiş (nehrin berisi) olarak ikiye ayı
rır. Bugün büyük bir kısmı iran'ın idari 
bir bölgesi (ustan) olan anan'ın doğusun

da Mazenderan, batısında Doğu Azer
baycan eyaletleri, kuzeyinde Hazar de
nizi ve Azerbaycan Cumhuriyeti, güne
yinde Zencan eyaleti yer almaktadır. Gr
lan, İran yayiası ile Hazar denizi arasın
da yaklaşık 22S km. uzunluğunda ve 
25 ile 1 OS km. arasında değişen geniş-


