
BİBLİYOGRAFYA : 

Mü?ekkiratü Ola b Başa: 1897-1983 (tre. ve 
nşr. Selim Taha et-Tikritl), Bağdad 1988 ; J. Mor
ris, The Hashemite Kings, New York 1959, s. 
98,100, 104·106, 110-114, 116,118-121,147, 
150, 152, 178, 183-189 ; Necib eı-Akiki, el-Müs· 
teşri!!: ün, Kahire 1980, ll , 132-133 ; Münib el 
Maz! - Süleyman Müsa. Tarfl]u 'l- Ürdün {i ' l 
l!:arni ' l - ' işrfn, Amman 1988, s. 154·155, 230-
233, 627·633 ; Abdullah b. Hüseyin, Mü?ekki· 
ratf, Amman 1989, s. 175, 234·235; J . Lunt. 
Glubb Pasha: A Biography. Lieutenant Gene· 
ra l Sir John Bagot Glubb Commander of the 
Arab Legion 1 939· 1956, London 1984 ; a.mıf.. 
"Glubb Pasha", As.A{., XVIII (ı987) , s. 127-
129 ; Uriel Dann. "The Beginnings of the Arab 
Legion", MES, V /3 (1969), s. 181·191; "Glubb", 
TA, XVII, 406 ; "Glubb", EUn., XIX, 861·862; 
"Glubb, Sir John Bagot", EBr. 2, V, 308. 

L 

[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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de Mimari" (s 2 ı -49) ve "Kitap ve Min
yatür" (s. 93-1 00) adlı bölümleriyle resim 
açıklamaları kısımlarını (s 539-605) ha
zırlamıştır. Bu cilt, iki uzman tarafından 
paylaşılan sanat konularını teker teker 
ele aldıktan sonra İslam sanatının çe
şitli ülkelerde ve pek çok dalda verdiği 
e~erleri, iyi kalitede kağıda temiz basıl
mış resimlerle ve bunların açıklamala

rıyla birlikte tanıtıyordu. Bu kitap, için
deki malzemenin zenginliği bakımından 
İslam sanatıyla uğraşanların bir başvu
ru eseri olarak uzun süre değerini ko
rumuştur. Glück'ün İslam sanatıyla ilgi
li son önemli eseri, Viyana Müzesi'nde 
bulunan ve 1550- 1 575 yılları arasında 

hazırlandığı anlaşılan bir Babürlü "Ham
zaname"sindeki 100 kadar minyatüre 
dair olup İran resim sanatının Hint re
sim sanatına yaptığı etki:yi ortaya koy
maktadır (Die indische Miniaturen des 

Hamza-Romanesim Österreichischen Mu

seum in Wien und in anderen Sammlun

gen, Wien 1925). 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

GNOSTİSİZM 

(bk. İRFANİYYE). 

GOEJE, Michael Jan de 

(1836- 1909) 

Hollandalı şarkiyatçı. 

_j 

ı 

_j 

13 Ağustos 1836 tarihinde Hollanda'
nın Dronrüp kasabasında doğdu; baba
sı bir Protestan rahibi idi. 1854'te Leiden 
Üniversitesi'nin Doğu Dilleri Bölümü'n
de yüksek öğrenimine başlayarak bura
da R. P. A. Dozy ve Th. W. J. Juynboll'un 
öğrencisi oldu. 1860'ta fakülteyi bitirip 
Juynboll'un yanında asistan kaldı. Aynı 

yıl Specimen e 1iteris orienta1ibus exhi
bens descriptionem a1-Maghrebi, surn
tam e 1ibro regionum a1-Jaqubii (Ya'
kübi'nin Kitabü 'l-Büldan'ından seçilen ör
neklerle Mağrib'in tanıtılması) adlı teziyle 
doktor unvanını aldı ve arkasından İn-
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giltere'ye giderek Çalışmalarını Oxford 
Üniversitesi'nde yürütti:ı. Bu arada Bad
leian Kütüphanesi'ndeki Arapça tarih ve 
coğrafya yazmalarını da tanıma fırsatı 
buldu. 1866'da Leiden Üniversitesi Arap
ça Kürsüsü'ne Juynboll'un yerine profe
sör olarak tayin edildi ve emekliliğine 

kadar ( 1906) burada çalıştı. Uzun öğre
tim üyeliği sırasında şarkiyat alanında 

M. Th. Houtsma, Ch. Snouck- Hurgron
je, G. Van Vloten, H. G. Kleyn gibi meş
hur alimierin yetişmesinde önemli rol 
oynadı. 

De Goeje, İslam coğrafyası ve tarihiy
le ilgili pek çok temel yazma eserin ya
yımını gerçekleştirerek haklı bir ün ka
zanmıştır. 1863'ten itibaren üyeliğine ka
bul edildiği Deutsche Morgenlandische 
Gesellschaft'ın yayın organı olan Zeit
schrift der Deutschen Morgen1iindi
schen Gesellschaft'ta çeşitli çalışmala
rı yayımlan dı. Belazürl'nin FüW.}zu '1- bü1-
dan 'ını, Leiden ve British Museum'daki 
nüshalarını karşılaştırarak üç bölüm ha
linde yayımiayan de Goeje (Leiden ı863-
l 866), ardından hacası Dozy ile birlikte 
coğrafya cı idrisi'nin Nüzhetü '1- müştô]{ 
adlı eserinin Kuzey Afrika ve Endülüs'
le ilgili bölümünü Arapça aslı ve Fran
sızca tercümesiyle birlikte neşretti (Des· 

cription de l 'Afrique et de l'Espagne, Lei
den ı 866). Daha sonra 1869-1871 yılları 
arasında, müellifi bilinmeyen Kitôbü'1-
cUyı1n ve '1 - }zada'ik adlı eserle İbn Mis
keveyh'in Tecaribü'1-ümem'ini Frag
menta historicorum arabicorum serisi 
içinde yayımladı. Bu arada İstahrl'nin 
Mesa1ikü'1-mema1ik adlı eserini Bib1i
otheca geographorum arabicorum se
risinin 1. cildi (Leiden ı870) ve İstahrl hak
kındaki "Die lstakhri- Balkhi Frage" baş
lıklı çalışmasını da bir makale olarak neş
retti (ZDMG, XXV, 42 vd ). Bunların ya-
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nında Makdisl'nin AJısenü't- te]{iisim ii 
ma crifeti'l- e]{a1im 'ini yine Bib1iotheca 
geographorum arabicorum serisinin lll. 
cildi (1877), İbnü'l-Fakih el-Hemedanl'
nin Kitôbü '1- Bü1dan 'ını yazarın biyo
grafisiyle ve esere ait Latince bir önsöz
le birlikte aynı serinin V. (1885). İbn Hur
dazbih'in Kitdbü'l-Mesalik ve'l-me
malik'i ile Kudame b. Ca'fer'in Kitôbü'l
.ljarac'ının bir bölümünü VI. (ı 889), İbn 
Rüste'nin Kitôbü'l-A c1a]{ı'n- netise'si 
ile Ya'kübl'nin Kitôbü'1-Büldan'ını VII. 
(ı892), Mes'Qdl'nin Kitabü't-Tenbfh 
ve'l-işrdf'ını da VIII. (1894) cildi olarak 
yayımladı. Ayrıca meşhur tarihçi Tabe
rf'n in Tarfl]u'l- ümem ve'l-mülı1k'ünü 
de 1879 yılından 1901'e kadar üç bölüm 
halinde ve on beş cilt olarak iki zeyliyle 
birlikte neşrederek (Leiden) arkasından 
da İbn Kuteybe'nin eş-Şicr ve'ş-şuca
ra' sını çıkardı (Leiden ı 904). 

1866 yılından itibaren ara vermeksizin 
kırk yıl boyunca öğretim üyeliğini sür
dürdüğü Leiden Üniversitesi'nden 1906'
da yerini öğrencisi Snouck- Hurgronje'
ye bırakarak emekliye ayrılan de Goeje 
Varner Vakfı'nın başına geçti ve ölünce
ye kadar çalışmalarına devam etti. Bu 
dönemde çıkardığı ilk eser. daha önce 
1852'de W. Wright tarafından yayım
lanmış olan İbn Cübeyr'in seyahatname
sidir (London ı 907). De Goeje'nin ilgilen
diği konulardan biri de Çingeneler'in ta
rihidir. Bu topluluğun kökenierini ince
lemiş olduğu Bijdrage tat de geschie
denis der Zigeuners adlı eserini 1875'
te Amsterdam'da yayımlamış, daha son
ra da bu konuyla ilgili olarak özellikle Av
rupa Çingeneleri'nin dilleri üzerine Arap
ça'nın doğrudan etkisini ele alan çeşitli 
makaleler yazmıştır. De Goeje'nin ayrı
ca Memoire sur la conquete de la Syrie 
(Leiden ı 900) adlı bir kitabı vardır. 

De Goeje'nin ' emekli olmasından son
ra bazı öğrenci ve meslektaşları onun 
adına 28 Haziran 1907 tarihinde "Stich
ting de Goeje" adıyla bir vakıf kurmuş
lardır. Avrupa ' daki şarkiyat çalışmala

rına büyük katkısı olan ve mesleğinde 
ulaşılması zor bir başarı elde eden de 
Goeje, bu alanda faaliyet gösteren bir
çok demekle akademik kuruluşun üye
siydi ve büyük emeğinin geçtiği The En
cyclopaedia of Islam 'ın da ilk yayın ku
rulu başkanlığını yapmıştı. Yukarıda be
lirtilen çalışmalarının yanında çeşitli il
ml dergilerde pek çok makalesi yayım
lanmış olan de Goeje 17 Mayıs 1909 ta
rihinde Leiden'de öldü. 


