GOYGOYCULAR
birincisi, Haçlı seferleri sırasında Mısır
ve Ortadoğu ' nun siyasi ve iktisadi tarihi. ikincisi İslam dünyasında felsefe ve
tabii ilimler tarihi. üçüncüsü de Arabistiğin popülarize edilerek Avrupalılar ' ın
islam kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırmaktır. ilmi çalışma
larında Doğu'ya sempatiyle yaklaştığı
söylenen Gottschalk aslında, kökleri asır
larca geriye giden müsteşrik geleneği
nin samimi bir takipçisi ve nakili olarak
Batı dünyasındaki islam'a bakış şeklini
tasdik ve tekit eden eserler bırakmıştır.
Özellikle ll. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ' da yaşayan insanların savaş sebebiyle kaybettikleri Avrupalılık şuurunu
yeniden kazanmaları için, İslam ve müslümanlar hakkındaki eski görüşleri hatırlatan bazı yazılarını geniş halk kitlelerine hitap eden bir üslOpla yazmıştır.
Mısır'ın iktisadi hayatını konu seçmesinde ise Berlin ·deki hoca sı Becker' in daha önce yaptığı çalışmaları derinleştire
rek tamamlama amacının yattığı söylenebilir.
Eserleri. 1. The Katalog of Mingana
Calleetion IV11-2 (!slamic Arabic Ma·
nuscripts) (Birmingham 1948-1950). ingiltere'de bulunduğu sırada Mingana koleksiyonunun kataloguna yaptığı bir katkıdır. 2. Al-Malik al-Kamil von Egypten
und seine Zeit (Wiesbaden 1958). EyyObi Hükümdan el-Melikü'l-Kamil Muhammed (121 8- 1238) hakkında Mısır ve Ortadoğu ' nun XIII. yüzyıldaki tarihine iliş
kin büyük bir eserdir.
Gottschalk'ın kaleme aldığı makalelerden, İslam felsefesinin antik ilimlerden neler aldığını konu eden "Die Rezeption der antiken Wissenschaften durch
den Islam" adlı çalışması Anzeiger der
Österreichischen Akademie der Wissenchaften Wien. Phil.- hist. Klasse ·de(sy 102 11 965 L s. lll-1 34). Arapkültürüyle ilgili olarak kaleme aldığı "Die
Kult ur der Araber" adlı çalışması da Die
Kultur des Islam adlı kitabın içinde yayımlanmıştır (ed. E. Thurnher, Frankfurt
ı 971). Bunlardan başka "Abü cUbaid alQasim b. Sallam" (Der Islam, XXlll 11 9361.
s. 245-289); "AI -Anbaratür llmperator"
(a.e., XXXIII 1ı 9571. s. 30- 36); "Die Au la d
Saig as-Suyüg (Banii Hamawiya)" (WZKM,
Llll 1ı 9561. s. 57-87); "Die Arabistik in Österreich" (Bustan, N !Wien 1963- 19641. s.
3-7) başlıklı yazıtarla The Encyclopaedia
of Islam'ın ikinci edisyonunda (EJ2) "Abü
cUbayd a l-Kasım ", "Awlad ai-Shaykh",
"Al -Kamil (Al-Malik)" ve daha başka maddeler yazmıştır.
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RıZA KuRTULUŞ

GOYGOYCUIAR
Eskiden muharrem ayının
ilk günlerinde gruplar halinde
dolaşarak dilenenler için
kullanılan bir tabir.

L

Eski istanbul hayatında , Şehzadeba
Tabhane (Tavhane) denilen vakıf
binada oturan ve çoğunluğu Anadolu'dan gelmiş kör, topa! ve sakatlardan
meydana gelen topluluk, muharrem ayı
nın girmesiyle birlikte önlerine gözleri
gören bir rehber alarak şehir sokakları
na dağılırlardı. Birbirlerinin birer adım
arkasında ve öndekinin sol omuzuna veya değneğine tutunarak altışar kişilik
gruplar halinde dolaşan goygoycular,
mahalle halkı tarafından yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak ve helva, aşure vb.
yapmak üzere verilen erzakı , omuzlaşı ' nda

rında taşıdıkları

ortasından

bölünmüş

ve iki ağızlı tarbalara koyarlardı. Bu erzaklar torbaların gözlerine
şu şekilde yerleştirilirdi: İlk iki göze yağ ,
üçüncü ve dördüncü gözlere pirinç, bulgur ; beşinci ve altıncı gözlere un, irmik ;
yedinci ve sekizinci gözlere şeker, sabun ; dokuzuncu ve on uncu gözlere fasulye. mercimek; son iki göze de tarhana. çay ve kahve konurdu. Goygoycular
ayrıca sadaka olarak para da alırlardı;
hatta içlerinden bazılarının fazla erzakı
pazarlarda sattığı da görülürdü. Bunlar
iki

taraflı

Goygoycuları
Mecmuası,

tasvir eden temsili bir resim (Resimli Tarih

111 /36, s. 1)

ince beyaz yeince beyaz cübbe,
ayaklarına sarı papuç giyerek ellerine
aldıkları uzun bir asa ile gezerlerdi.
Goygoycular sokak sokak dolaşırken
Hz. Peygamber'in torunları Hasan ve Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmeleri hadisesini konu alan mersiye, kaside ve
ilahiler okurlar ve okudukları eserlerin
her mısraının veya her kıtasının sonunda topluca "hey kaygulu canım" sözünü
nakarat halinde tekrar ederlerdi. Zamanla "ya hoy goy goy canım" şeklini alan
ve hususi bir ahenkle terennüm edilen
bu ifade sebebiyle halkın bu kişilere
"goygoycu" adını verdiği söylenmektedir. "Ya hoy goy goy canım " ifadesinin
"el-hayyü'l-kayyOm"dan bozularak ortaya çıktığını ileri sürenler de vardır.
meni sarar,

sırtiarına

"Hoygoycular" da denilen bu topluluk
bir sokağın başına gelince halka olup
durur. başlarındaki rehber "Allah Allah.
bir Allah. kadim Allah. şüheda-i Kerbela, imam Hasan ve Hüseyin aşkına. cemi-i enbiya ve evliya keremine, cümle
mertler (cömert! er) demin e. gelip geçmiş
mürninterin ervahına hO diyelim hO " şek
linde bir gülbank çeker, diğerleri de bir
ağızdan "hO " diyerek karşılık verirlerdi.
Gülbangın okunınası sırasında evin kapısı açılıp da para yahut aşure harcı uzatıldığında artık okumaya devam edilmeyerek duaya geçilirdi.
" Kerbela'nın yazıları şehid olmuş gazileri 1 Fatma Ana kuzuları Hasan Hüseyin'dir 11 Kerbela'nın ta içinde nur balkır siyah saçında 1 Yatır al kanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir" mersiyesi ve
güftesi Şeyhoğlu'na ait, "Hasan ile Hüseyn'e olan işlere 1 Gökte melek yerde
her can ağladı 1 Görün görün yezidlerin
halini 1 Bağladılar hep suların yolunu 1
Soldurdular Fatma Ana gülünü 1 Ya hoy
goy goy canım! " ilahisiyle Yunus Emre'nin meşhur. "Dolap niçin inilersin" nakaratlı, "Beni bir dağda buldular 1 Kotum kanadım kırdılar 1 Dotaba layık gördüler 1 Anın için inilerim" ilahisi goygoycuların sıkça okudukları eserlerdendir.
Goygoycular topladıkları erzakla pişirt
tikleri aşureyi hem kendileri yer hem
de başkalarına dağıtırlardı. Sekiz on gün
devam eden bu tür dilenciliğin sadece
istanbul'a mahsus bir adet olduğu söylenmektedir. Goygoycuların hangi tarihten itibaren istanbul sokaklarında görülmeye başlandığı bilinmemekte, ancak ll. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı ' nı kaldırmasından ( ı 826) sonra ortaya çıktık
ları sanılmaktadır. 1909' da ll. Meşruti-
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yet'in ilan edilmesiyle dilenmeleri yasaklanmıştır.
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Güneş ışınlarının

L

atmosferdeki
su zerrelerini geçerken
kırılması sonucunda meydana gelen
çok renkli yay takımı.

Türkçe'de "ebem kuşağı", "alkım" ve
Arapça "alaimü's-sema"dan bozma "eleğimsağma" adlarıyla da anılan gök kuşağına klasik Arapça metinlerde daha
çok "kavs-i kuzah" denildiği görülmektedir. Eski çağiara doğru gidildikçe dini- mitolojik anlamlar yüklenen "kavs"
ve "kuzah" kelimeleri, İslam kültüründe
genellikle meteorolojik bir hadisenin veya
bunu inceleyen ilmin adı olmuş (Keşfü'z
?unan, II, ı 362) ve bu olaya tabiat ilimleri açısından açıklamalar getirilmiştir.
Kavs, Mezopotamya çivi yazılı belgeleriyle Ahd-i Atik'te de adına rastlanan
ve tasvirf sanatlarda omuzunda yay, elinde yıldınm demetiyle resmedilen bir Edomf- Na bati tanrısıdır. Fırtına tanrısı olduğu anlaşılan Kavs, eski Arap tanrılar
sisteminde (panteon) yay çeken sakallı
bir erkek şeklinde tasawur edilmiş, sonraları ise bereketli yağmurları yağdırdı
ğına inanılan gök kuşağı ile sembolleş
tirilmiştir. "Sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan kuşak" anlamına gelen kuzah kelimesi kavsin yanına bu tanrıya ait
bir niteliği belirtmek için göçebe Arap-
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lar'ca eklenmiş olmalıdır. Ancak bu kelimenin giderek belirtilen tanrının kendisini ifade etmeye başladığı anlaşılmak
tadır. İbn Abbas'tan, "Kuzah'ın kavsi demeyin, çünkü Kuzah bir şeytanın adıdır;
Allah'ın kavsi deyin" şeklinde aktarılan
bir söz (Cahiz, ı. 341; krş. Yakut, N, 341).
ilk devir müslümanlarının bu terimin Cahiliye mitolojisiyle ilgisinin farkında olduklarını göstermektedir. Nitekim Nöldeke, Kuzah'ın şeytan olarak da anılma
sını benzeri bir mülahazaya bağlamak
ta ve kavs-i kuzah teriminin eski Edomf tanrısıyla ilgisinin bulunduğuna inanmaktadır. Ayrıca Yaküt'un da işaret ettiği üzere (a.y.) Kuzah, Cahiliye Arapları'nın Müzdelife'de kutsal ateş yaktıkla
rı biryerin adıdır (ERE, ı. 660-661). Ahd-i
Atik'teki tufan kıssasında, "Yayımı buluta koydum ve benimle yerin arasında
bir ahid alameti olacaktır ve vaki olacaktır ki yerin üzerine bulut getirdiğim
zaman yay da bulutta görünecektir" denilmektedir (Tekvin, 9/ 13-14). Buna göre gök kuşağının bulut üzerine konulması (işi biten yayın yerine asılması). Allah ' ın
yeryüzünde bir daha tufan halk etmeyeceği yolundaki ahdinin bir alametidir.
Gök kuşağını ilk defa tabiat ilminin
konusu olarak ayrıntılı bir incelemeye
tabi tutan Aristo olmuştur. Atmosferde
bulunan su zerreleriyle gök kuşağının
oluşması arasındaki ilişkiyi tesbit eden
filozof, güneşle gözlemci ve yayın göreli konumları arasındaki geometrik bağ
Iantıyı da biliyordu. Ona göre gök kuşağının oluşmasında yalnızca yansıma

etkiliydi ve buna havadaki nemin yoğun
olduğu yerde güneş ışınlarının yansıma
sı sebebiyet veriyordu. Aristo'nun İslam
kaynaklarında el- Aşarü ·ı- 'ulviyye adıy
la tanınan Meteorologica adlı eseri, modern anlayış bakımından geçersiz olsa
da tabiat ilmi açısından ortaya konmuş
bir gök kuşağı teorisinin İslam dünyasında tartışılmasına yol açtığı için önem
taşımaktadır (Kaya, s. 158-159; ayrıca
bk. Sezgin, s. 113). İhvan-ı Sata Risaleleri'nde gök kuşağının tabii bir hadise
niteliğiyle ele alınışı buna bir örnektir.
Olayın güneş ışınlarının atmosferde kesif halde bulunan su zerrelerini aydınla
tarak yansımasından meydana geldiği
ni ileri süren İhvan-ı Safa. kuşağın dış
tan içe doğru taşıdığı kırmızı. sarı. mavi
ve yeşil renklerle dört tabiat, dört ahlat
ve hatta dört mevsim arasında sembolik tekabüliyetler kurar; ayrıca bu renklerin az veya çok oluşunun halk arasın
da belli kehanetlerle yorumlandığını ve
esasen gök kuşağının firaset ilmiyle de

yakından

ilgisinin

bulunduğunu

belirtir.

İhvan-ı Safa gök kuşağının, güneşin gök-

yüzündeki konumuna göre tam veya eksik bir çember şeklinde göründüğünün
ve renk sırası ilkinin tersi olan ikinci bir
kuşağın da teşekkül edebileceğinin farkındadır; ancak bundan ötedeki açıkla
maları fizik ve geometri alimlerine bıra
kır (Resa'il, II, 77-78). İbn Sina da gök
kuşağı üzerine ilginç gözlemler yapmış,
fakat olayın açıklanmasında Aristocu çizgiyi takip ettiği için sadece yansımayı
esas almanın ortaya çıkardığı bazı teorik
güçlüklerle karşılaşmıştı . Bununla birlikte onun gök kuşağındaki renklerin açık
lanışıyla ilgili Aristocu tezleri yetersiz
görüp neredeyse bütünüyle reddettiği,
bu arada kendisinin de başarılı alamadığını samirniyetle ifade ettiği bilinmektedir (Sayılı. s. 236-241).
İbn Sina'nın çağdaşı İbnü'l-Heysem

konuyla ilgili incelemelerini Ma~i'ıle fi'lhale ve ~avsi ~uzaJ:ı adlı eserinde ortaya koymuş, ancak o da olaya yalnızca
yansıma açısından yaklaşarak meydana
gelen görüntüyü yine ışığın kesif ve nemli hava veya buluttan oluşan içbükey bir
küresel yüzeyde yaptığı yansımayla açık
lamıştır. Halbuki gök kuşağının meydana gelmesinde diğer temel unsuru teş
kil eden ışığın kırılması olayını biliyordu
ve bunu Ma~iile fi'l- küreti '1- muJ:ıri~a
adlı eserinde ele alıp incelemişti. İbnü'I
Heysem'in bu iki çalışmasının , daha sonra Kutbüddin eş-Şirazl'nin öğrencisi Kemaleddin el-Farisl'nin (ö. 720/ ı 320) modern görüş bakımından hayranlık uyandıran açıklamalarına hareket noktası teş
kil ettiği anlaşılmaktadır (Sabra. VI, 195,
205, 208; Topdemir, Bilim Felsefe Tarih, sy.
ı. s. 190-193). Gök kuşağı olayının İslam
Ortaçağı'nda tek doğru ve parlak açıkla
masını ortaya koyan Farisf. İbn Sina'nın
bir su damlası ile içi su dolu bir cam küre arasında daha önce kurduğu benzetmeden hareket etmek ve İbnü'I-Hey
sem'in "yakan küre" (el-küretü'J-muhrika)
deneylerini göz önünde tutmak suretiyle teoriye küresel ortamda, aralarında
bir yahut birkaç yansımanın vuku bulduğu iki kırılma açıklamasını dahil etti
ve iki kırılma arasındaki bir ve iki yansı
mayı ayrı ayrı tanımiayarak bunları ışın

konileri terminolojisi içinde ayrıntılı bir
tarzda ortaya koydu. Bu teorisini test
etmek için de daha sonra Descartes tarafından tekrarlanacak olan "karanlık
oda" (camera obscura) düzeneğine başvu
rup karanlık bir odada güneş ışınlarıyla
aydınlatılan cam bir küre üzerinde ışı
ğın durumunu gözlemledi. Yarı şeffaf

