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GÖKBİLGİN, M. Tayyip 
(1907-1981) 

Osmanlı tarihçisi. 

Ordu'da doğdu. Dedeleri, Samsun'un 
Çarşamba kazasında kadılık ve müder
rislik yaptıklarından yörede Hocazade
ler diye anılan bir aileye mensuptur. Ba
bası Hacı Mehmed Emin Efendi'dir. ilk 

öğrenimini Çarşamba'da yaptı; daha 
sonra bir süre medreseye devam etti 
ve babasından hüsn-i hat dersleri aldı. 
istiklal Savaşı sırasında ara verdiği tah
silini Samsun, Erzurum ve Trabzon mual
lim mekteplerinde tamamlayarak 1929'
da Aşkale köy okulunda meslek hayatı
na başladı. 1936'ya kadar Tercan ve Aş
kale ile ispir'in Kan ve Salaçur köylerin
de ve Çarşamba'da öğretmenlik yaptık
tan sonra aynı yıl açılan Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi 
Hungaroloji Bölümü'ne girdi. Yan disip
lin olarak da Tarih Bölümü'nün Yeni ve 
Yakınçağlar dersleriyle Latince, Fransız
ca ve Almanca derslerini takip etti. 1936-
1939 yıllarında hacası Laszlo Rasonyi'
nin teşvikiyle yaz aylarında Macaristan'
da Keszthely ve Debrecen yaz üniversi
telerine devam ederek sertifikalar aldı; 
Macar Milli Arşivi'nde staj yaptı. 1940'
ta "Osmanlı Tarihi'nin Macarca Kaynak
ları" adlı teziyle fakülteden mezun oldu. 
Aynı yıl istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkiyat Enstitüsü 'nde açık 

bulunan tercüman yardımcılığı kadro
suna, 1942 Şubatında Tarih Bölümü'n
de asistanlığa getirildi. Yedek subaylık 
hizmetini yaptığı sırada Kasım 1942'de 
Rumeli 'de Yürükler ve Tatarlar adlı 

tezle doçent oldu. Askerlik hizmetini ta
mamladıktan sonra 1 Mart 1943'te Ye
ni ve Yakınçağlar Kürsüsü'nde doçent 
olarak göreve başladı. 1955'te profesör 
oldu ve Ortaçağ Kürsüsü'ne geçerek bu
rada Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri 
derslerini verdi. 1961 'de yeni kurulan Os
manlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tari
hi Kürsüsü'nün başına getirildi. 13 Tem
muz 1977'de emekli oluncayakadar bu 
görevini sürdürdü. Zeki Velidi Togan'ın 
emekliliğe ayrılmasından sonra Edebi
yat Fakültesi bünyesindeki islam Tetkik
leri Enstitüsü müdürü oldu ve kürsü baş
kanlığının yanı sıra bu vazifeyi de yürüt
tü. 2 Haziran 1981 'de vefatına kadar il
mi çalışmalarına devam etti. 
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__ iyi bir hoca olan, yurt içinde ve yurt 
dışında pek çok kongre ve sempozyu
ma katılan Gökbilgin aynı zamanda de
ğerli bir ilim adamıydı. ilmi faaliyetleri 
arasında özellikle arşiv belgeleri üzerin
de yaptığı çalışmalar dikkati çeker. Da
ha 1943'te Türk Tarih Kurumu üyesi ol
muştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşun
dan Türkiye Cumhuriyeti 'ne kadar uza
nan geniş bir tarih dilimi içinde çok çe
şitli dersler vermiş, kitap ve makaleler 
yazmıştır. Tarihin yanı sıra arşivcilik, Os
manlı diplamatiği ve kütüphanecilik de 
Gökbilgin'in meşgul olduğu alanlardır. 

Nitekim Osmanlı Müesseseleri ve Me
deniyeti Tarihi Kürsüsü'nün başına geç
mesinden sonra Türkiye'de ilk defa pa
leografya ve diplomatik dersi bu kürsü
de okutulmaya başlanmıştır. 

Eserleri. 1. XV-XVI. Asırlarda Edirne 
ve Paşa Livdsı, Vakıflar-Mülkler-Mu
kataalar (İstanbul ı 952) Bu eser, müel
lifin İslam Ansiklopedisi için "Edirne" 
maddesini hazırlarken topladığı malze
rneye dayanır. Burada Başbakanlık Os
manlı Arşivi ve Ankara Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşi
vi'nde bulunan tahrir defterleriyle mü
himme ve maliyeden müdewer defter
ler kullanılmış, pek çok orijinal belgeye 
yer verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Bur
sa'dan sonraki merkezi olması ve istan
bul'un fethinin ardından ikinci merkez 
haline gelişi dolayısıyla seçkin bir yere 
sahip olan Edirne'nin başlangıçta Paşa 
sancağı iken sonradan merkezin Çir
men'e nakledilmiş olduğu konusuna da 
temas edilen kitapta Edirne şehrinin ge
lişmesi, padişah hasları başta olmak üze
re has, zeamet ve timarlarla mukataa, 
vakıf ve mülkler kronolojik sıraya göre 
ele alınmıştır. 2. Rumeli 'de Yürükler, 
Tatarlar ve Evldd-ı FdUhdn (İstanbul 
ı 957) Doçentlik tezi olarak hazırlanıp 

daha sonra bazı ilavelerle bastırılan bu 
eser. Osmanlı Devleti'nin nüfus ve iskan 
politikası üzerindeki incelemelerin, ömer 
Lutfi Barkan'ın önemli çalışmalarına rağ
men henüz araştırmaya muhtaç durum
da olması dolayısıyla kaleme alınmıştır. 
Anadolu'daki yörükler hakkında daha 
fazla inceleme yapıldığından Rumeli yö
rüklerinin konu olarak seçildiği bu kitap
ta yörüklerin menşei, Rumeli'ye geçişle
ri ve bu bölgedeki yörük grupları ayrı 
ayrı incelenmiş; yörük teşkilatının dağıl
masını önlemek üzere XVII. yüzyılda bun
ların "evlad-ı fatihan" adı altında teşki
latlandırılmaları hususu ele alınarak ev
Iad-ı fatihan tahrirlerine yer verilmiştir. 
3. Milli Mücadele Başlarken (ı-ıı. An-
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kara 1959-1965). Üniversitede Osmanlı 
tarihi derslerinin yanı sıra Yüksek De
nizcilik Okulu, Güzel Sanatlar Akademi
si ve Teknik Okul'da inkılap tarihi ders
leri verdiğinden Türk inkılap tarihine de 
eğilen ve bu vesileyle inkılap tarihi ve 
Atatürk'le ilgili çok sayıda yazı kaleme 
alan Gökbilgin. bu eserinde Mondros 
Mütarekesi ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin açılışı arasındaki devreyi incele
miştir. Ağırlıklı olarak Meclis-i Vükela 
mazbataları, Nutuk'ta ve Harb Tarihi 
Vesikaları Dergisi'nde yayımlanan bel
gelere dayandırılan eserde Mondros'tan 
sonra memleketin işgali, buna karşı tep
kiler ve Osmanlı hükümetinin düştüğü 
güç durum, Anadolu'daki müdafaa ce
miyetleriyle Mustafa Kemal'in Anado
lu'ya geçişi, kongreler ve nihayet Büyük 
Millet Meclisi'nin kuruluşuna kadarki fa
aliyetler anlatılır. 4. Osmanlı Müesse
seleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihi 
ne Genel Bakış (İstanbul 1977]. Osman
lı teşkilatı ve müesseselerinin kuruluş 
ve gelişme safhaları, bununla ilgili ba
zı önemli konuların ele alındığı eser bir 
ders kitabı niteliği taşımaktadır. s. Os
manlı İmparatorluğu Medeniyet Tari
hi Çerçevesinde Osmanlı Paleograf
ya ve Diplomatik İlmi (İstanbul 1979). 

Eser bu konuda Türkçe olarak yazılmış 
ilk kitaptır. Gökbilgin'in meslek hayatı
nın son yıllarında hazırladığı bu eser, Os
manlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tari
hi Kürsüsü'nde okuttuğu derslere da
yanmaktadır. Bununla birlikte eser da
ha sonraki diplomatik çalışmalarında 

rehber vazifesi görmüştür. 

M. Tayyip Gökbilgin, bu kitapların ya
nı sıra Ayn Ali Efendi'nin Kavanin-i AI-i 
Osman der-Hulô.sa-i Mezarnin-i Def
ter-i Divan adlı risalesinin tıpkıbasımı

na geniş bir giriş yazmıştır (İstanbul ı 979, 

s. 1-40). ilmi makaleleri Türk Tarih Ku-
rumu Belleten'i başta olmak üzere Ta-
rih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, İs-

ve haftalık dergilerle Cumhuriyet, Dün
ya, Ulus, Milliyet gibi günlük gazete
lerde popüler yazılar yazmıştır (bibliyog
rafyası için bk. Kütükoğlu, sy. 12, s. 1-24]. 
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GÖKÇEADA 

1 
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(bk. İMROZ). 
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ı 
GÖKMEDRESE 

1 

Sivas'ta 
L Selçuklular dönemine ait medrese. _j 

Sahibiye Medresesi diye de bilinen ya
pı flrüze renkli çinilerinden dolayı Gök
medrese adıyla tanınmaktadır. lll. Gıya
seddin Keyhusrev devrinde vezir Fah
reddin Ali b. Hüseyin Sahib Ata tarafın
dan 1271 yılında yaptırılmıştır. Medre
senin Şaban 663 (Haziran 1265) tarihin
de düzenlenen vaktiyesinin süreti Va
kıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bu
lunmaktadır (Defter. nr. 592 , s. ı 00-103 ; 
nr. 604, s. 67 -73) Taçkapı nişinin köşe

lerindeki sütunçelerin üstünde yer alan 

lam Telkikieri Enstitüsü Dergisi, Va- Sivas Gökmedrese ve plan ı 

kıtlar Dergisi, Oriente Moderno ile Re
cueils de la societe Jean Bodin pour 
l'histoire comparative des institutions 
ve diğer bazı yabancı dergilerde yayım

lanan Gökbilgin birçok ansiklopedi mad
desi de kaleme alm ı ştır. İslam Ansiklo
pedisi'nde yayımlanan bir kısım mad
deleri (mesela "Edirne", "Köprülüler", "Sü
leyman I", "Mehmed III") birer kitap hac
mindedir. Encyclopaedia ot Islam 'ın 
ikinci edisyonu ile Meydan Larousse'un 
Türkçe yayımında da maddeleri bulun
makta olup ayrıca Bilgi, Kemalizm, Ta
rih Dünyası, Tarih Hazinesi gibi aylık 
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iki panodaki "amel-i üstad Kalüyanü'I
Konevi" ibaresinden mimarın adının Ka
lüyan olduğu öğrenilmektedir. iki katlı 
ve açık aviulu olarak dört eyvanlı plan 
düzenine göre kurulan medresenin taç
kapısı batı yönünde yer almaktadır. Cep
hede, taçkapının solunda kemeri yonca 
yaprağı şeklinde yapılmış üç lüleli ilginç 
bir kitabeli çeşme, köşelerde de iki bö
lüm halinde geometrik ve bitkisel ka
bartma motiflerle bezeli iki dayanma 
kulesi bulunmaktadır. 

Medresenin en gösterişli bölümü, üze
rindeki süslemelerle Selçuklu kapıları 

arasında önemli bir yere sahip olan taç
kapıdır. Yapıya abidevi görünüşünü ve
ren taçkapının çoğunlukla stalaktit kav
saralı olan nişi önce yazı kuşağından olu
şan bir sivri kemer, sonra da dikdört
gen taş işçiliğine sahip bir bordürle ku
şatılmıştır. Yayvan kemerli kapı açıklığı

nın iki yanındaki nişler taçkapının birer 
küçük benzeri şeklinde yapılmıştır. Cep
he süslemesinde palmetler. lotuslar ve 
birbirini kesen geometrik kompozisyon
lar yer alır; ayrıca hayat ağacı, nar, şa

hin, kuş ve hayvan başı gibi figürler gö
ze çarpar. ikisi nişi çevreleyen sivri ke
merin altında, ikisi de üstünde olmak 
üzere dört adet yuvarlak boşluk bulun
makta ve bunlar buralarda oynak halde 
dört adet kabara olduğunu göstermek
tedir. Bu yuvarlak boşlukların üstünde 
ise kitabe yer almaktadır. Taçkapıyı üç 
taraftan çeviren ve dikdörtgen bordürü 
teşkil eden beş sıra friz geometrik ve 
bitkisel motiflerle bezenmiştir. 

Cephede taçkapı üzerine inşa edilen 
iki minare, tabana kadar inen ve taçka
pı ile bütünleşen süslemeli kaideleriyle 
tam bir simetrik uyum içindedir. Yivli 
olan minarelerin yivlerinin arası, birkaç 


