
GÖLIUS, Jacobus 

zamanlara kadar yerini koruyan ön saf
lardaki mevkii, XVII. yüzyılda Leiden şeh
rinde faaliyet gösteren bu iki önemli şar
kiyatçı ile başlamış ve gelişmiştir. Golius, 
müslüman ülkelerine hiç seyahat etme
miş olan hocasının aksine genç yaşta is
lam alemiyle temasa geçti ve 1622'de 
Fas'a gönderilen bir elçilik heyetine ka
tılarak o dönemde bu ülke dış ticareti
nin merkezi olan Asfa (Safi) Limanı'na 
gitti, 1624'e kadar orada kaldı. Bu sü
re içinde Arapça'sını ilerletme, Fas'ın ta
rihini inceleme ve yazma kitap toplama 
imkanı buldu. Ayrıca burada Erpenius'un 
tavsiyesiyle her türlü yerli ürünün isim
lerini listeledi ; bundan maksat şüphe
siz aynı zamanda Hollanda'nın ticareti
ne hizmet etmekti. 

Fas'tan Leiden'e döndüğünde (1624) 
o yıl ölen hocasının yerine Arapça pro
fesörlüğüne getirilen Golius, bir yıl son
ra Leiden Üniversitesi tarafından yaz
ma kitap satın almak üzere Doğu ülke
lerine gönderildi. Dört yıldan fazla sü
ren bu seyahati sırasında bir buçuk yıl 
Halep'te kaldı. Ardından Antakya'yı ve 
Suriye'nin diğer şehirlerini ziyaret ede
rek 1623'te iranlılar'ın eline geçmiş olan 
Bağdat'ı kurtarmak amacıyla lrak'a doğ
ru ilerleyen Osmanlı ordusuna katıldı ve 
daha sonra da Anadolu 'ya geçerek is
tanbul'a vardı. Oradan beraberinde 250 
kadar nadir yazma eser olduğu halde 
ülkesine döndüğünde kendisine eski kür
süsünün yanı sıra matematik profesör
lüğü de verildi ve bu görevlerini ölümüne 
kadar (28 Eylül 1667) yürüttü. Golius'un 
yazma kitap toplama işine, Katolikliği 

seçerek ömrünü Lübnan'da kurduğu bir 
Karmelit manastırında geçiren ve XV. 
yüzyılda yazılmış "İsa'nın izinde" adlı La
tince bir kitabı Arapça'ya çevirmesiyle 
tanınan kardeşi rahip Pierre Golius da 
yardımcı olmuştur. Golius'un getirdiği 

kitaplar, daha sonra, 16S4'te İstanbul'a 
giden ve 16S7'den itibaren Birleşik Fe
lemenk Cumhuriyeti'ni Babtali nezdinde 
temsil eden öğrencisi Levinus Warne
rus'un toplayıp Leiden Üniversitesi Kü
tüphanesi'ne vasiyet ettiği 1 000 kadar 
kitapla birlikte ünlü şarkiyat bölümü
nün çekirdeğini oluşturmuş ve bu üni
versitenin İslamiyat araştırmaları için 
çok önemli bir merkez haline gelmesin
de büyük rol oynamıştır. 

Golius esas itibariyle bir Arabist ol
makla birlikte çok yönlü bir alimdi; ma
tematik profesörlüğüne de getirilmesi 
bunu göstermektedir. Hocası Erpenius, 
herhalde bu durumunu göz önünde tu-
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tarak onu müslümanların fen bilimleri
ni inceleyip Grek klasiklerinin Latince 
tercümelerini Arapça tercüme ve şerh
lerinin yardımıyla düzeltmeye teşvik et
mişti. 

Jacobus Golius'un ilim alemindeki asıl 
şöhretini, Lexicon Arabico-Latinum, 
contextum ex probatioribus Orientis 
lexicographis. Accedit Index latinus 
copiosissimus, qui Lexici Latino-Ara
bici vicem explere passit (Lugduni Ba
tavorum, 1653) adını taşıyan Arapça-La
tince sözlük sağlamıştır. Avrupa'da iki 
yüzyıla yakın bir süre itibarını korumuş 
olan bu eser, George Wilhelm Freytag 'ın 

(ö . 1861) lugatı çıkineaya kadar bu konu
da başlıca kaynağı teşkil etmiştir. Frey
tag'ın lugatı ise Golius'un eserinin biraz 
genişletilmiş ve düzeltilmiş şekli sayıl

maktadır. Manfred Ullmann, Golius'un 
eserini Cevheri ve flrüzabadi'nin lugat
larından değişik bir kompozisyonla La
tince'ye yapılmış bir çeviriden ibaretmiş 
gibi gösteriyorsa da Johann Fück Go
lius'un çeşitli kaynaklarını ayrıntılı bir 
şekilde belirtmiş ve eserin özgün bir ça
lışma olduğunu ortaya koymuştur. 

Golius Arabiyat alanındaki çalışmala
rını yalnız bu lugatla sınırlı tutmamış, 

bazı Arapça eserleri metin olarak yayım
larken bir kısmını da işlemiş veya Latin
ce'ye çevirmiştir. İlk önce Erpenius'un, 
Mısırlı hıristiyan müellif İbnü'I-Amid ei
Mekin'in el-Mecmu'u'l-mübô.rek adlı 
tarihinin ikinci bölümünden yaptığı Latin
ce çeviriyi tamamlayıp yayımiadı (1625) ; 
arkasından yine Erpenius'un gramerini 
genişleterek tekrar bastırdı. Bu arada 
kendi derslerinde kullanılmak üzere de 
Sacjrat al-adab min kalarn al- 'Arab 
adını verdiği bir Arapça okuma kitabı 

çıkarmış (ı 629), ancak eserin üzerine is
mini yazmamıştır. Diğer bir çalışması 
da Timur'un hayatı hakkında Şehabed
din İbn Arabşah'ın yazdığı 'Acô.,ibü'l
ma}:fdur ii nevô.,ibi (al)bari) Timılr'un 
Latince tercümesi ve metninin neşridir 
(Ahmedis Arabsiadae vitae et rerum qes· 
tarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dici· 
tur, Historia, Lugduni Batavorum 1636). 
Bunlardan başka son büyük çalışmasını 
Fergani'nin Cevô.mtu 'ilmi'n-nücum ve 
~Ulü '1- J:ıarekô.ti's-semô.viyye 'si üze
rine yapmış ve ölümünden iki yıl sonra 
Muhammedis til. Ketiri Ferganensis, 
qui vulgo Alfraganus dicitur, Elemen
ta Astronomica, Arabice et Latine adıy
la Latince tercümesiyle birlikte yayımla
nan eser (Amstelodami 1669) Batı'da bü
yük rağbet görmüştür. 
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(bk. GÜLKÜNDE). 

GOMBOCZ, Zoltan 
(1877 o 1935) 

Macar dil alimi ve Türkolog. 
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18 Haziran 1877'de Macaristan'ın ba
tı sınır şehri Sopron'da doğdu. Budapeş
te Üniversitesi'nde okudu, daha sonra 
College de France'da P. J. Rousselot'nun 
fonetik çalışmalarını takip etti (1899). 
Yirmi üç yaşında iken memleketinin seç
kin eğitim müessesesi Eötvös Koleji hoca
lığına getirildi. 1903-1904 yıllannda Leip
zig, Paris, Uppsala ve Helsinki'de fonetik 
ve gramer çalışmaları yaptı. 1905'te Ma
car Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. 
1906 yılında Budapeşte Üniversitesi'nde 
doçentliğe, 1914'te de Kolozsvar Üniver
sitesi'nde Ural-Altay dilleri profesörlü
ğüne tayin edildi. 1921 yılında Budapeş
te Üniversitesi Macar Dili Kürsüsü baş
kanlığına getirildi. 1927'de Eötvös-Col
legium müdürlüğü görevini de üstlendiği 
gibi 1927-1928 öğretim yılında Berlin 
Üniversitesi'nde ders verdi. 1 Mayıs 1935 
tarihinde Budapeşte Üniversitesi Felse
fe Fakültesi dekanı iken vefat etti. 

Avrupa ülkelerindeki dil akımlarını ta
kip eden Gombocz yalnız Macar dili ala
nında çalışmakla kalmamış, Altayistik 
ve özellikle Türkoloji alanında da değer
li araştırmalar yapmıştır. Bunların ilkini 
Çuvaşça için hazırladığı küçük sözlük 
teşkil eder ("Csuvas szôjegyzek", Ny.K, 
XXXVI 119061. s. 1-23. 141-164). Onun bu 



alanda çıkan en önemli çalışması, Ma
car dilindeki eski Türkçe alıntıları değer
lendirdiği Die bulgarisch- türkisehen 
Lehnwörter in der ungarischen Sprac
he'dir (MSFOu., XXX, Helsinki 1912). Ki
tabın Macarca'sı Honfoglalas elötti tö
rök jöveveyszavaink adı altında çıkmış 
(Budapest 1908), yeni baskısı Honfogla
laskori bolgar- török jövevenyszavaink 
adıyla 1960'ta yine Budapeşte'de yapıl
mıştır. Yazarın Macarca ve Türkçe ala
nındaki sağlam bilgi ve gözlemlerine da
yanan eser yalnız bu diller arasındaki 
ilişkileri aydınlatmakla kalmamış, Türk 
diyalektlerinin ve özellikle Çuvaşça'nın 
ses yapısını da ana çizgileriyle ortaya 
koymuştur. Gombocz'un bu çalışması 

Türkoloji çevrelerinde büyük bir ilgiyle 
karşıianmış ve hakkında Pin Türkologu 
H. Paasonen'in "A magyar nyelv regi tö
rökjövevenyszavai" (Ny.K, XLII 119131. s. 
36-68) başlıklı yazısı gibi birçok değer
lendirme ve eleştiri yayımlanmıştır (eser
de ve "Observations sur le consonantism 
des mots d'emprunt en hongrois" IRevue 

des etudes hongroise, VI, Budapest 1928, 
s. 80-85] gibi çalışmalarda yer alan görüş
lerinin geniş bir tahlili için bk. Gy. Nemeth, 
"Zoltii.n Gombotz et la theorie des mots 
d'emprunts turks bulgares du hongrois", 
Etudes finno-ougriennes, V111 IBudapest 
19721. s. 203-212) Macarca'sı 1905'te çı
kan ("Az altaji nyelvek hangtörtenete
hez", Ny.K, XXXV, 241-284) "Zur Lautge
schichte der altaisehen Sprachen" (KSz., 

XIII 11912-19131. s. 1-37) adlı makalesin
de de Altay dillerinin ses tarihiyle ilgili 
meseleler üzerinde durmuştur. 

Gombocz'un en büyük eseri, 1914 yı~ 
!ında çıkmaya başlayan Janos Melich'le 
birlikte hazırladığı Magyar etymologiai 
sz6tar adlı Macar dilinin etimotojik sözlü
ğüdür. Onun ölümünden sonra Melich'in 
tamamlamaya çalıştığı bu abide eserde 
yalnız Macar dilinin söz dağarcığında bu
lunan eski ve yeni öğelerin kökeni üzerin
de d urmakla yetinilmemiş, ayrıca kişi ve 
yer adlarının da kökleri araştırılmıştır. 

Macarlar arasında kullanılan Türk kö
kenli kişi adlarıyla da uğraşan Gom
bocz'un Arpadkori török szemelyne
veink (Arpad devrindeki özel isimlerimiz, 
Budapest 1915) adlı eseri Türk ad bilimi
ne değerli bir katkıdır. Bundan başka 
Türk grameri üzerinde de çalışmış, Gyula 
Nemeth'in Türkische Grammalik adlı 
eseri dolayısıyla yayımladığı bir yazıda 
("Adalekok a török nye1vtanhoz", Ny.K, 

XLN 11915-19171. s. 407-427) konuyla il-

gili birtakım meseleler üzerinde dura
rak yeni gözlemler ortaya koymuştur. "A 
pannoniai avarak nyelveröl" (Magyar 

N ye lv, XII IBudapest 19161. s. 97-1 02) ad
lı makalesinde Pannonya Avartan'nın di
line ilişkin verileri değerlendirmiş, "Über 
den Volksnamen Besenyö" (Turan, Bu
dapest 1918. nr. 2, s. 209-215) başlıklı ya
zısında Peçenek adının kökenini açıkla
mış, "A szlavsag török elemeiröl" (Ny.K, 

IV 119131. s. 289-294; V 119141. s. 271-276) 
ve "Slavo-turcica" (Symbolae grammati· 

cae in honorem Joannis Rozwadowski, 

ll ICracoviae 1927]. s. 71-76) adlı yazıla
rında Slav dillerinde kullanılan Türkçe 
alıntıları gözden geçirmiş ve 1906' da ka
leme aldığı eski bir yazısında da ("Ar

ja elernek a töröksegben", Ny.K, XXXVI 

119061. s. 139-145) Türkçe'deki Ari diller
den alınma öğeleri tartışmıştır. 

Gombocz genel dil bilimi alanında da 
eser vermiştir. ilk çalışmalarından olan 
"Ajelenkori nyelveszet alapelvei"de (1898) 
çağdaş dil biliminin ana ilkeleri üzerin
de durmuş, Nyelvtörteneti m6dszertan 
(Budapest ı 922) adlı kitabıyla dil tarihi
nin metodolojisine yeni gözlem ve kat
kılar getirmiş, Jelentestan'da ise (Pecs 
1926) anlam bilimi alanında tartışılan ana 
meseleleri ele almıştır. ilim çevrelerinde 
büyük ilgi gören bu eser ingilizce'ye de 
çevrilmiştir. 

Müellifın belli başlı makaleleri ölümün
den sonra Gombocz Zoltan összegyüj
tött müvei (l-ll, Budapest 1938, 1940) ad
lı kitapta toplanmıştır. 

Öğrencileri arasında Gyula Nemeth, 
Lajos Ligeti, Laszlö Rasonyi, Ragıp Hu
lusi Özdem, Harnit Zübeyr Koşay gibi 
şöhretlerbulunan Gombocz'dan Berlin'
deki hocalığı sırasında A. von Gabain, Re
şit Rahmeti Arat ve Saadet Çağatay da 
ders görmüşlerdir. Gombocz'un çalışma

ları Altaistik ve Türkoloji alanında kar
şılaştırmalı dil ve özel isim araştırmala
rında yol açıcı bir rol oynamıştır. 
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GONZALEZ PALENCIA, don Angel 

GONzALEz PALENCIA, 
donAngel 

(1889-1949) 

İspanyol şarkiyatçısı . 
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4 Eylül 1889'da Cuenca'nın Horcajo de 
Santiago kasabasında dünyaya geldi. Ön
ce din adamı olmak amacıyla papaz oku
luna giderek teoloji, Latince ve felsefe 
okudu. Fakat daha sonra bundan vazge
çip liseye girdi. 1910'da Madrid Üniver
sitesi'nin Felsefe ve Güzel Sanatlar Bö
lümü'nü bitirdi. Fakülte sonrasında ar
şiv uzmanı olarak Toledo'da memuriyet 
hayatına atıldı. 1913'te hacası şarkiyat
çı Miguel Asin Palacios'un tavsiyesi üze
rine Madrid'e döndü ve görevini Archivo 
Histörico National'de sürdürmeye baş~ 
!adı. 1914 yılında burslu olarak Fas'ta 
bulundu; bu günler onun islam alemine 
ve medeniyetine karşı duyduğu ilginin 
daha da artmasına yol açtı. Ülkesine dön
düğünde La Biblioteca de Junta'daki 
Arapça yazmatarla Aljamiado edebiyatı
na ait (bk. ALJAMİA) yazma eserleri ihti
va eden çok önemli bir katalogun hazır
lanmasına yardımcı oldu ( Catalogo de 

los manuscritos arabes y aljamiados de 

la Biblioteca de la Junta para ampliaciôn 

de estudios, Madrid 1912). Daha sonra İb
nü'I-Ebbar'ın et-Tekmile'sinin, hacası 
Francisco Codera y Zaidin tarafından ya
pılan neşri üzerine "Apemdice a la ediciön 
Codera de la Tecmila de Aben al-Ab
bar" adlı bir çalışma yaptı ve doktora te
zi olarak hazırladığı Ebü's-Salt ed-Dani'
nin Tal_{vimü '?-?ihn ii '1- manpl_{ 'ını is
panyolca çevirisiyle birlikte neşretti (Rec· 

tificacin de la mente. Tratado de lôgica por 

da Abusalt de Denia, Madrid 1915). 

Gonzales Palencia, 1916'da Madrid 
Üniversitesi'ne öğretim üyesi olduktan 
sonra şarkiyat çalışmalarını devam etti
rirken bir yandan da dikkatini ispanyol 
edebiyatı tarihi üzerinde yoğunlaştır

maya başladı ve zamanla kendisine o 
alanda büyük ün kazandıran birçok eser 
kaleme aldı. 1930 yılında Real Academia 
de Historia'ya üye seçildi. Bu münase
betle düzenlenen toplantıda verdiği is
lam medeniyetinin ispanya ve Avrupa' 
ya tesirleri konusundaki konferans çok 
beğeniidi ve konuşma metni "El Islam y 
Occidente" başlığıyla yayımiandı (Revis

ta de archives, bibliotecas y museos, sy. 
52 IMadrid 1931 1. s. 266-279). 1934'te 
Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek 
California Stanford Üniversitesi'nde İs-
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