
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 . 
_j 

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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GONzALEZ PALENCIA, don Angel 

panyol edebiyatı okuttu ve ayrıca Har
vard, Cornell, Columbia, Washington, 
Ohio, Berkeley ve San Fransisco üniver
sitelerinde birçok konferans verdi. 1936'
da başlayan İspanya iç savaşı sebebiyle 
bir süre, Oranada'daki Escuela de Estu
dios Arabes'ın müdürlüğünü yapması
nın dışında ilmi çalışmalardan çok sava
şın ortaya çıkardığı güncel meselelerle 
uğraşmak zorunda kaldı. 1938'de Stan
ford Üniversitesi'nde ders vermek üze
re yeniden Amerika Birleşik Devletleri'
ne gittiyse de iç savaşın sona ermesiyle 
birlikte ülkesine döndü ve Madrid Üni
versitesi'ndeki hocalığına tekrar başla

dı. Bu arada Revista del Archivo, Bib
lioteca y Museo del A yuntcimiento de 
Madrid dergisinin yöneticiliğini de yü
rüttü. 1939 yılında ilmi faaliyetlerinin 
yanı sıra Madrid Belediyesi bünyesinde 
idarecilik görevi üstlendi ve bu görevi 
1946 'ya kadar sürdürdü. 1940 yılında , 

kendisini daha önce çalışmalarından do
layı iki defa ödüllendiren İspanyol Krali
yet Akademisi 'ne üye seçildi. İç savaşa 
kadar şarkiyat ve İspanyol edebiyatı ça
lışmalarını birlikte götürmüş olan Gon
zales Palencia, bu tarihten sonra ikinci
sine daha fazla eğilerek şarkiyatla ilgili 
çalışmalarını hemen hemen sadece baş
ka araştırmacılar tarafından yazılan eser
lerin tanıtılması ve bazı dokümanların 

neşriyle sınırlamıştır. 

Eserleri. Gonzales Palencia ' nın kitap, 
makale ve kitap tanıtma yazısı şeklinde 
340'ı bulan yayınları arasında, yukarıda 

zikredilenlerin dışında kalan şarkiyatla 
ilgili kitaplarının en önemlileri şunlar

dır : 1. Historia de la Espaiıa musul
roana (Madrid 1925). Her seviyeden oku
yucu dikkate alınarak hazırlanmış, En
dülüs İslam medeniyeti hakkında olduk
ça objektif tesbitler ihtiva eden bir ça
lışmadır. 2. Los Mozcirabes de Toledo 
en los siglos XII y XIII (I -IV, Madrid 
1926-1930). İslam kültürünün tesiri al
tında kalarak Araplaşan Toledolu hıris

tiyanların (müsta'rib*) dini ve içtimal 
hayatını konu edinen ve tamamen arşiv 
belgelerine dayanılarak hazırlanan önem
li bir eserdir. 3. Historia de la literatu
ra cirabigo espaiıola (Madrid 1928). Ge
nel mahiyette hazırlanmış bir Endülüs 
Arap edebiyatı tarihi olup Hüseyin Mü'
nis tarafından Arapça'ya çevrilmiştir (Ka
hire 1955). 4. Catcilogo de las ciencias 
de Alfarabi (Madrid 1932). Farabi'nin 
İ]Ma'ü1- 'uli'ım adlı eserinin ispanyolca 
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tercümesiyle birlikte gerçekleştirilmiş 

neşridir. 5. Ibn Tufayl: El Filosofo auto
didacto (Madrid 1934). 6. Moros y Cris
tianos en al Espaiıa musulmana (Mad
rid 1945). İslam ve Batı, İspanyol halkı 
ve kültürü üzerinde islam'ın izleri, Fara
bi'nin ilimleri tasnifi, XII-XIII. yüzyıllarda 
Tuleytula (Toledo) gibi konuları ihtiva 
eden bir makaleler mecmuasıdır (eser
lerinin tam listesi için bk. Al-Andalus, XIV 1 
2, s. XIII -XXV) . 
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GORDLEVSKI, 
Vladimir Aleksandroviç 

(1876- 1956) 

Rus Türkologu. 

Rus işgali altında bulunan Finlandiya'
nın Sveaborg kasabasında doğdu. Hel
singfors' ta (Helsinki) liseyi bitirdikten 
sonra Moskova'ya giderek Sovyetler dö
neminde adı Moskova Doğu Araştırma
ları Enstitüsü olarak değiştirilen Laza
rev Doğu Dilleri Enstitüsü'ne girdi ( 1895-
1899); arkasından Moskova Üniversitesi 
Tarih ve Filoloji Fakültesi 'nde okudu. 
1904 yılında buradan da mezun olarak 
Anadolu ve Suriye'de iki yıl süren bir 
araştırma gezisine çıktı. Bu geziden son
ra Fransa 'ya gidip Paris 'te College de 
France'da ve Sorbonne Üniversitesi'nde 
literatür çalışması yaptı. 1907'de Mos
kova'ya döndü ve Lazarev Doğu Dilleri 
Enstitüsü'nde Türk dili ve edebiyatı okut
maya başladı. 

1949 yılından itibaren Rus İlimler Aka
demisi'nin asil üyesi olan Gordlevski, ge
niş bir ilgi alanına sahip bulunmakla bir
likte daha çok Türkler'in dili, edebiyatı, 
folkloru, etnografyası ve tarihi üzerine 
yazmıştır. Tanınmış Rus Arabisti Kratsch
kovski ondan "değerli Osmanlı uzmanı
mız" diye söz eder ve kendisinin araştır

malarında Arapça kaynakları çok sis
temli biçimde kullandığım, birkaç çalış
masının da doğrudan doğruya Arabiyat 
alanında olduğunu belirtir. Bunlardan, 

özellikle Şam'da söylenen Arap atasöz
leri üzerine kaleme aldığı "Arabskija pos
lovicy zapisannyja v Damaskje" başlıklı 

makalesi (Drevnostji Vostocnyja, IV 1 i 
!Moskva 19121. s. 9 vd .) büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Tarihçi E. Werner, Gordlevski'nin eser
lerini değerlendirirken Sovyet Türkolo
jisi'nin ve Osmanlı araştırmalarının onun
la Barthold'un eserleri üzerine kurulup 
geliştiğini söyler. Gordlevski'nin kitap 
halinde çıkmış önemli araştırmalarının 
başında Gosudortsvo seldzhukidov ma
loj azii (Moskva 1941) adlı eseri gelir. 
Türk tarihi açısından büyük bir değere 
sahip olan kitap Azer Varan tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Anadolu Selçuk

lu Devleti, Ankara 1988). Zeki Velidi To
gan, kitabın Anadolu Selçukluları üzeri
ne kaleme alınmış önemli bir eser oldu
ğunu söyler: fakat Gordlevski'yi olayla
rı sınıf mücadeleleri açısından (Marksist 
açıdan) incelediği için eleştirir (Tarihte 

Usal, s. ı 16). Sorbonne Üniversitesi'nin 
tanınmış tarihçilerinden Claude Cahen 
de yazarın gerçek bilim adamı kişiliğini 
vurgulamakla birlikte eserin artık ba
zı yönlerden yetersiz kaldığını belirtir. 
Gordlevski'nin Türk dili ve edebiyatı ala
nında yayımianmış iki kitabı bulunmak
tadır : Ocerki po novoj osmanskoj lit
jeraturje (yeni Osmanlı edebiyatı üzerine 
araştırmalar, Moskva 1912), Grammati
ka tureckogo jazyka (Türk dili grameri, 
Moskva 1928). Bunlardan özellikle ikin
cisi, Türk grameri alanına olduğu kadar 
Türk lehçelerinin yazımı alanına da yap
tığı katkılar sebebiyle literatürde seç
kin bir yere sahiptir. Müellif ayrıca Mual
lim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu adlı 
eserini Rusça'ya çevirmiştir. Ölümünden 
sonra, Türkoloji'nin çeşitli dallarında yaz
dığı ilmi makale ve inceleme yazılarının 
en önemlileri Izbranniye soCinenija 
(seçilmiş eserler) adı altında dört ciltlik 
bir külliyat halinde yayımlanmıştır. Ese
rin 1. cildi (Moskva -Leningrad 1 960) ta
rih, Il. cildi (1961) dil ve edebiyat, III. cil
di (1962) kültür tarihi, IV. cildi (1968) et
nografya ve müteferrik konular üzeri
nedir. 

Gordlevski Moskova Üniversitesi'nde 
güçlü bir Türkoloji ekolü kurmuş ve bu 
ilmin her dalında eser verdiği gibi pek 
çok değerli ilim adamı yetiştirmiştir. Ta
lebeleri ve meslektaşları onun yetmiş 
beşinci yaş günü için bir armağan kita
bı yayımlamışlardır (V. A. Gordlevskonu-


