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Ürdün'de İngilizler'ce 
teşkil edilen ve Arap lejyonu denilen 

askeri birliğin kumandanı. 
_j 

İngiltere'nin Lancashire iline bağlı 
Preston'da doğdu. Asıl adı Sir John Ba
got'tur. Babası İngiliz . ordusunda su
bay olan Glubb, eğitimini Royal Military 
Academy'de tamamladıktan sonra or
duda göreve başladı. ı. Dünya Savaşı sı
rasında Avrupa'da Fransa cephesinde 
aktif rol aldı ve yaralandı. Asıl şöhretini, 
İngilizler'in işgali altında bulunan Irak 
ve Ürdün'deki faaliyetleriyle kazandı. 
1920'de lrak'a tayin edilen Glubb, bu
rada bedevileri teşkilatlandırıp Güney 
Irak'ta çöl boyunca sınırların güvenliğini 
sağlayacak olan disiplinli bir polis gücü 
oluşturma görevini aldı. 1926'da Irak 
manda hükümetinin idari müfettişi ol
mak için İngiliz ordusundan istifa etti. 
Bu görevi dört yıl sürdürdükten sonra 
1930'da İngilizler'in önem verdikleri Ür
dün'e giderek orada 1921 yılında Albay 
F. G. Peak tarafından kurulmuş olup 
1923'te yeniden İngilizler'ce teçhiz edi
lerek kumandanlığına General Peak'in 
getirildiği Arap lejyonu (el -ceyşü' I- Arabi) 

kumandan yardımcılığını üstlendi. 

Başlangıçta seyyar kuwetler durumun
da iken düzenli bir orduya dönüştürü
Ien Arap lejyonunun görevi sadece iç gü
venliği sağlamak ve İngiliz menfaatleri
ni korumaktan ibaretti. 1930'dan 1939'a 
kadar bu ordunun kumandan yardımcı
lığında bulunan Glubb Paşa kısa zaman
da General Peak'ten daha etkin bir ko
numa geldi. Bu arada Necid tarafların
dan Ürdün'e sızan Abdülaziz b. Suüd'un 
adamlarına karşı verdiği başarılı müca
dele şöhretini arttırdı . Irak'ta bedevileri 
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teşkilatiandırmak için aralarında yaşar
ken onlarla ilişki kurmayı da öğrenen 
Glubb, k.endisine yapılan muhalefete rağ
men bedevileri Arap lejyonuna dahil et
meyi başardı. Daha önceki tecrübeleri 
ve kabiliyeti sayesinde bedevilerle iyi bir 
diyalog kurdu ve kanaatierin aksine on
ların da disiplinli birer asker olabilece
ğini kanıtladı. Bedeviler kendisine "Ebü 
Haneyk" (küçük çeneli) lakabını takmış

lardı. Ürdün Emiri Abdullah ile çok iyi 
aniaşan ve bölgedeki İngiliz hükümeti 
temsilcisinin de desteğini sağlayan Glubb 
1939 yılında Peak'in yerine Arap lejyo
nu kumandanlığına getirildi. Bu tarih
ten sonra Arap lejyonu bölgenin en güç
lü ve disiplinli ordusu haline gelirken 
adeta İngilizler'in de Ortadoğu'daki gü
cünün simgesi oldu. Nitekim Emir Ab
dullah, bu orduya güvendiği için ll. Dün
ya Savaşı başlar başlamaz müttefiki İn
giltere'ye başvurarak savaşta onların ya
nında yer alabileceğini belirtti. İngiltere 
ise şimdilik kendisine ihtiyaç bulunma
dığını bildirdi. Ancak savaş 1941 'de Or
tadoğu'ya sıçrayınca Emir Abdullah tek
rar yardım etme arzusunu ortaya koy
du. Bunun üzerine İngilizler'in isteği doğ
rultusunda Glubb Paşa ve ordusu önce
likle, Irak'ta Alman subaylarının yardı
mıyla iktidarı ele geçiren Raşid Ali'ye 
karşı kullanılarak savaşa iştirak ettiril
di. Ardından da ingiliz kuwetlerinin Su
riye'ye girmesinde büyük rol oynadı. Hat
ta denilebilir ki ll. Dünya Savaşı sırasın
da bölgede müttefiklerine yardımda ba
şarı gösterebiimiş yegane kuwet Arap 
lejyonu olmuştur. Daha sonra İngilizler'in 
yardımıyla yeniden teçhiz edilen ordu kı
sa zamanda 25.000'e ulaştı. 

1948'de İsrail'in kuruluşundan sonra 
Glubb Paşa ve Arap lejyonu yeniden ön 
plana çıktı. Ürdün sınırlarının İsrail sal
dırılarına karşı korunması ve Kral Ab
dullah'ın çok önem verdiği eski Kudüs'ün 
yahudiler tarafından işgalinin önlenme
si için mücadelelere katıldı. Fakat 1951 ·
de Kral Abdullah'ın öldürülmesi ve oğlu 
Tallal 'in kral ilan edilmesinden sonra 
Glubb Paşa 'nın da etkinliği azalmaya 
başladı. Yeni kralın akıl hastası olması 

sebebiyle tahttan indirilmesi üzerine ye
rine genç yaştaki veliaht Hüseyin geti
rildi. Kral Hüseyin ile Glubb Paşa ara
sındaki yaş farkı, ayrıca paşanın eski 
idarecilere karşı kullanmaya alıştığı oto
riter tavrı yüzünden iki lider birbiriyle 
anlaşamadı. Buna, Arap dünyasında Na-

sır ihtilaliyle başlayan milliyetçi akımla
rın sözcülüğünü yapan politikacıların ve . 
basının baskısı da eklenince kral ile 
Glubb Paşa'nın arası iyice açıldı . 1956 
yılı başlarında basında çıkan Glubb'un 
otoritesiyle ilgili bazı yazılar Kral Hüse
yin'i kızdırdı; Glubb Paşa'yı ve ordudaki 
diğer İngiliz subaylarını aynı yılın mart 
ayında azletti. Ardından da Glubb'u bir 
darbeye teşebbüs etmesi ihtimaline kar
şı Kıbrıs'a sürdü. İngiltere önce bu du
ruma tepki gösterdiyse de daha sonra 
bunu kabullenmek zorunda kaldı. 

Bundan sonraki hayatını İngiltere'de 
konferanslar vererek, makale ve kitaplar 
yazarak geçiren Glubb Paşa böylece iyi bir 
yazar olduğunu da kanıtlamıştır. Eserle
rinde diğer şarkiyatçılara göre daha in
saflı davranmış ve Avrupa'da İsrail'e kar~ 
şı Araplar'ın müdafaasını yapmıştır. 

Eserleri. 1. The Story of Arab Legion 
(London 1948). Arap lejyonunun birinci 
elden bir değerlendirilmesinin yapıldığı 
eserde hiçbir yerde yayımlanmamış pek 
çok resim ve harita bulunmaktadır. 2. 
A Soldier With the Arabs (Harper 1958) . 

Araplar arasında otuz altı yılını geçiren 
müellif, buradaki hayatının bir muhase
besini yaptığı eserinde aynı zamand~ 
Batılılar'a karşı Araplar'ı savunmakta
dır. Bu eserde de değerli haritalar ve 
Arap lejyonuna ait resimler bulunmak
tadır. 3. Britain and the Arabs (Great 
Britain ı 959). Eserde İngilizler'in Arap 
dünyasıyla ilgilenmelerinin sebepleri in
celenmekte ve XX. yüzyıl başlarında Os
manlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte 
meydana gelen olaylara yer verilmekte
dir. Ayrıca ı. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Arabistan'daki yeni oluşumlar ve bunla
rın iki dünya harbi arasındaki durumla
rı ele alınmaktadır. 4. A Short History 
of the Arab Peoples (London I 963). is
lam öncesinden XX. yüzyıl ortalarına ka
dar ana hatlarıyla Araplar'ın tarihini ko
nu edinmektedir. s. Syria, Lebanon, lar
dan (ı 967). Eserde Suriye, Lübnan ve 
Ürdün'ün Osmanlı Devleti'nden ayrılma
sından sonraki siyasi gelişmeler ele alın
maktadır .. 6. Soldiers of Fortune (Lon
don ı 973). Müellif bu eserinde bir asker 
gözüyle Memlüklü tarihini incelemekte 
ve bir değerlendirmesini yapmaktadır. 
Gl u bb Paşa 'nın ayrıca The Life and Ti
mes of Muhammed (I 970). Pea ce in the 
Holy Land (1971). The Changing Sea
sons of Life (1983) adlı eserleri yayım
lanmıştır. 
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[il ZEKERİYA KURŞUN 

GLÜCK, Heinrich 

(1889-1930) 

Avusturyalı 
Türk ve İslam sanatı uzmanı. 

_j 

11 Temmuz 1889'da Viyana'da dün
yaya geldi. Yüksek öğrenimini Viyana 
Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümün
de yaptı ve 1914'te doktorasını vererek 
hacası Joseph Strzygowski'nin yanında 
asistan kaldı: 1919'da doçent ve 1923'
te profesör oldu. Strzygowski, sanat ta
rihi bilim dalında yeni bir çığır açarak o 
yıllara kadar üzerinde fazla durulmayan 
Doğu sanatlarının önemine ve özellikle 
bunlardan İslam ve Türk sanatlarının 
diğer dünya sanatiarına olan etkilerine 
dikkat çekmeye özen gösteriyordu. Glück 
de çalışmalarını bunun üzerinde yoğun
laştırarak 1916-1917 yıllarını İstanbul '
da geçirdi ve burada Türk sanatıyla il
gili araştırmalar yaptı. Hacası gibi Ya
kındoğu İslam ve Türk sanatları üzerin
de uzmanlaşan Glück, ölümüne kadar 
Viyana Müzesi'nin İslam eserleri bölü
münde, 1928'den itibaren de österreic-
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hische Museum für Kunst und lndustrie'
de görev aldı. Ayrıca Cicerone adlı sa
nat dergisini yönetti ve burada modern 
sanata dair yazdığı makaleleri yayımla
dı. 24 Haziran 1930 günü en verimli ça
ğında Viyana'da öldü. 

Başlı başına bir Türk sanatının varlı
ğını ortaya atan ilk Batılı sanat tarihçi
lerinden olan Glück, İstanbul'da 1. Dün
ya Savaşı yıllarında kurulup 1918'de Os
manlı Devleti ile müttefiklerinin yenil
mesi üzerine kapanan Macar ilim Ensti
tüsü'nde Türk sanatı hakkında verdiği 
bir konferansın metnini bu enstitünün 
ilk yayını olarak neşretti (Türkische Kunst, 

Budapest- istanbul 191 7; tre . Köprülüza
de Ahmet Cemal, "Türk Sanatının Dün
yadaki Mevkii", TM, lll 11935 1. s. 11 9- 128) 
İstanbul ' un tabii güzellikleri ve kültürü
ne dair bir makalesi de bu konferans
tan az sonra basıldı ("Natur und Kultur 
Konstantinopels", Mitteilungen der Ge· 

ographischen Gesellschaft in Wien, LXI 
11 9181. s. 467 vd.) 

Glück bir taraftan Sasani, Bizans ve 
Kafkasya (hıristiyan) sanatları üzerinde 
incelemeler ve yayınlar yaparken bir ta
raftan da Türk sanatıyla ilgili çalışmala
rını sürdürüyordu. Yine Strzygowski'nin 
öğrencilerinden Ernst Diez ile birlikte 
hazırladığı eski İstanbul hakkındaki re
simli kitabı Almanya'da basıldı (Alt·Kons· 

tantinopel, München- Pasing 1 920) Bu ki
tap bol sayıda gravür ve fotoğrafla bun
ların açıklamalarından meydana geliyor
du. Yirmi beş sayfadan oluşan metnin 
şehrin görünümüne ait bölümü ile (s 9-
15) resimleri yayımlanan eserlerin tarih 
ve sanat tarihi bakımından açıklandık

ları kısım (s. 17-24) Glück tarafındanka
leme alınmıştır. Batılı okuyuculara Os
manlı Devleti 'nin başşehrini tanıtmak 

amacıyla hazırlanan ve 3-8. sayfalarının 
dışındaki kısmının tamamı Glück'e ait 
olan bu küçük kitapta istanbul 'un Os
manlı dönemine ait belli başlı eserleri 
gerçek değerleriyle takdim edilmiştir. 

Glück istanbul'da bulunduğu sırada, 
Bakırköy'ün Geç Roma ve Erken Bizans 
dönemlerindeki tarihi ve arkeolojisiyle 
ilgili Das Hebdomon und seine Res
te in Makriköy, Untersuchungen zur 
Baukunst und Plastik von Konstantino
pel adlı bir çalışma yaparak bunu 1920'
de Viyana 'da yayımlamıştır: ancak bu 
eserde Türk sanatına dair herhangi bir 
bahis yoktur. Aynı yıllarda yaptığı diğer 
bir çalışma ise Türk-Osmanlı mimarisi 
bakımından çok önemlidir. Bu eser hiç-
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bir araştırmacının üzerinde durmadığı , 

dolayısıyla çok ihmal edilm iş bir konu 
olan İstanbul hamamları hakkındadır ve 
bugün çoğu ortadan kalkmış bulunan 
bu yapılarla ilgili tek ilmi araştırmayı teş
kil eder: hala da yerine daha iyisi ve da
ha kapsamiısı konulamamıştır. 1916 son
baharından 1917 yazma kadar İstanbul ' 
daki araştırma ve çalışmalarını sürdü
ren Glück, bu önemli kitabını ancak dört 
yıl sonra Viyana Üniversitesi'nin Sanat 
Tarihi Enstitüsü yayınları arasında bastı
rabilmiştir (Problerne des Wölbungsbaues: 

Die Bader Konstantinopels und ihre Stel· 

lung in der Baugeschichte des Morgen 

und Abendlandes, Wien 1921 ). Başlık ve 
takdim sayfalarında belirtildiğine gö
re tonozlu ve kubbeli yapılara dair ge
niş bir araştırmanın ilk bölümünü teşkil 
eden bu kitabı prehistorik çağlardan iti
baren antik, hıristiyan ve İslam tonozlu 
yapıları ile hamam mimarisini ele ala
cak olan ll. cilt takip edecekti : fakat bu 
cilt yayımlanamadı. Eserin fotoğrafları, 
ı. Dünya Savaşı ' nın ardından gelen yıl

lardaki şartların zorluğu yüzünden son 
derecede yetersiz basılmıştır. Glück bu 
kitabında, hacası Strzygowski'nin orta
ya koyduğu yeni sanat tarihi metoduna 
uygun olarak Türk hamam mimarisini 
inceledikten sonra istanbul'un yirmi dört 
hamarnı ile Bursa'nın iki kaplıcası üzeri
ne görüşlerini bildirir. Kitapta adları ge
çen hamamlardan birçoğunun bugün 
izlerinin dahi kalmadığı düşünülürse 

Glück'ün Türk sanatına ve İstanbul'un 
tarihine yaptığı hizmetin büyüklüğü da
ha iyi anlaşılır. Bu eserin arkasından. çe
şitli sanat tarihi konularını çok kısa bir 
metin ve yirmi otuz resimle açıklayan 

bir dizi için Selçuklu ve Osmanlı sanat
ları hakkında iki kitapçık daha hazırla
dı. Bu çalışmayla ilk defa sanat tarihi 
yayınları arasında başlı başına birer var
lı k olarak Selçuklu ve Osmanlı sanatia
rına ayrı fasiküller halinde yer ayrılma
sı, Türk sanatlarını tanımamakta dire
nen Batı için önemli bir aşamadır. Bun
lardan biri Die Kunst der Seldschuken 
in Kleinasien und Armenien, diğeri 

ise Die Kunst der Osmanen başlıkları 
ile yayımlanmıştır (Leipzig 1922). 

Almanya'da dünya sanat tarihi üzeri
ne "Propylaen Kunstgeschichte" genel 
başlığı altında hacimli ciltler halinde çı
kan büyük dizide de yine meslektaşı Diez 
ile birlikte Die Kunst des Islam (Berlin 
1925) adlı bir kitap yayımiayan Glück, 
bu ana eserin "Arap ve Türk Ülkelerin-
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