
GROHMANN, Adolf 

Brill Yayınevi'nce neşredilen tanınmış il
mi dizi Handbuch der Orientalistik'in 
Arapça papirüs ilmi konusunu da yine 
Grohmann yazmıştır. Diğer önemli ça
lışmaları da şunlardır: Arabische Pala
eographie (1-11 , Wien 1967, 197tı: Hand
buch der Orientalistik: Arabische Kro
nologie ( 1. kısım. ek 2, Le iden 1966); "The 
Problem of Daiting Early Qur'ans" (Der 

Islam, XXXlll 119581. s. 213-231 ı ; The Is
lamic Book: A Constribution to its Art 
and History from VII-XVII Century (T. 

W. Arnold ile birlikte, Paris 1929ı; "Bibli
otheken und Bibliophilen im islamisehen 
Orient" (Festschri{t der National-Bibliothek 
·in Wien, Wien 1926, s. 431-442); "Texte 
zur Wirtschaftsgeschichte Aegyptens in 
arabischerZeit" (Ar.O, sy 7119351. s. 437-
4 72); Zum Steuerwesen im arabischen 
Aegypten (Brüksel 1938ı. 

Grohmann'ın bu çalışmalarının yanın
da birçok incelemesi The Encyclopae
dia of Islam 'ın birinci ve ikinci edisyon
larında madde olarak yayımlanmıştır. 
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GR~NBECH, Kaare 
(1901-1957) 

Danimarkah Türkolog. 

Frederiksborg'da doğdu. Türkoloji'ye 
karşı duyduğu ilgi, Orhun kitabelerini 
çözen Viihelm Thomsen'in öğrencilerin
den olan babası Viihelm Peter Grjilnbech'
ten gelmektedir. Kopenhag Üniversite
si'nin Edebiyat Fakültesi'nde okuduğu 
klasik filoloji bölümünden 1927'de me
zun oldu ve arkasından araştırma yap
mak üzere Türkiye'ye gitti. 1932-1946 
yılları arasında öğretmen tayin edildiği 
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likegoard Lisesi'nde Grekçe ve Latince 
dersleri verdi. Bu arada Türk dilinin ya
pısı üzerinde çalışarak Der Türkische 
Sprachbau I adlı kitabını yayımtadı (Co
penhagen 1936). Aynı yıl eseri, milletlera
rası bilim çevrelerinde büyük ilgi görüp 
tanınmış Türkologlar tarafından değer
lendirilince Kopenhag Üniversitesi'nde 
doktora tezi olarak kabul edildi. Grjiln
bech 1937'de Türkiye'de. 1938-1939 yıl
larında ll. Danimarka Orta Asya Kurulu 
üyesi olarak Kuzeybatı Çin'de ve iç Mo
ğolistan'da araştırmalar yaptı. Böylece 
Türk ve Moğol dünyasını yakından tanı
ma fırsatı buldu ve ayrıca pek çok eski 
Moğol el yazması ile tahta baskısı (xylog
raphy) eser topladı. Bu alandaki en zen
gin koleksiyonlar arasında yer alan SÖZ 

konusu eserler halen Danimarka Krali
yet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmek
tedir. 

Grjilnbech Asya gezisinden dönünce 
Kopenhag Üniversitesi'nde öğretim üye
si oldu ve 1942'de doçentliğe. 1947'de 
profesörlüğe yükseldi. 1943 yılında Kra
liyet Bilimler Akademisi üyeliğine geti
rildi; daha sonra aralarında Türk Dil Ku
rumu'nun da bulunduğu yabancı bilim 
akademileri ve dil kuruluşlarına üye se
çildi. Kopenhag'da Orta Asya Araştırma
ları Merkezi'ni kuran Grjilnbech Danimar
ka- Çin Kurumu. Fin- Ugur Kurumu. Ural
Altay Kurumu. lll. Danimarka Orta Asya 
Keşif Heyeti. Milletlerarası Şarkiyatçılar 
Birliği gibi birçok kurum ve organizas
yonun başkanlığını veya yönetim kurulu 
üyeliğini. Acta Orientalia, Central Asia
tic Journal ve Ural- Altayische Jahrbüc
her gibi bilimsel periyodikierin editör
lüğünü veya yayın kurulu üyeliğini yap
tı . Avrupa'nın çeşitli ünversitelerinde mi
safir profesör olarak bulundu. Grjilnbech 
21 Ocak 1957'de en verimli çağında Ko
penhag'da öldü. 

Eserleri. irili ufaklı elliden fazla çalışma
sı bulunan Grjilnbech'in en önemli eser
leri şunlardır. 1. Der Türkische Sprach-

Kaare Grl!lnbech 

bau I (Copenhagen ı 936) . Müellif kita
bın ikinci ve üçüncü bölümleri üzerin
de çalışmaya başlamışsa da bunları ta
mamlayıp yayımlayamamıştır. John R. 
Krueger. 1979 ·da eseri The Structure 
of the Turkic Languages adıyla ingiliz
ce'ye çevirmiştir (lndiana University Ura
lic and Altaic Series, nr. ı 36ı. 2. Codex 
Cumanicus (Copenhagen ı 936) . Kendi 
kurduğu "Monumenta Linguaruro Asiae 
Maioris" adlı tıpkıbasım dizisinin ilk ki
tabıdır. 3. Komanisehes Wörterbuch. 
Türkiseher Wortindex zu Codex Cu
manicus (Copenhagen· ı 942). Aynı dizi
nin "Subsidia" bölümünde yayımlanan. 
Latin yazısiyla kaleme alınmış bu en es
ki Türkçe yazmanın sözlük kısmıdır. 4. 
Tschuwaschische Gesiinge (Vienna-Le
ipzig 1942ı. Çuvaşça türkü metinlerinin 
transkripsiyon ve tercümesidir. s. Mon
golske Tekster i Originalskrift, samJet 
of K. Grpnbech (Copenhagen 1945). Ori
jinal Moğol yazısıyla kaleme alınmış Mo
ğolca metinler mecmuasıdır. 6. Rabghu
zi Narrationes de Prophetis (Copenha
gen ı 948ı. "Monumenta Linguarum Asiae 
Maioris" dizisinin dördüncü kitabı ola
rak yayımladığı Rabgüzi'nin Kısasü ·ı
enbiya adlı eserinin tıpkıbasımıdır. 7. 

An Introduction to Classical (Uterary) 
Mangolian (Wiesbaden ı 95 5 ı. John R. 
Krueger ile birlikte yazdıkları klasik Mo
ğolca'nın gramer ve sözlüğüdür. 
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GR~NBECH, Viihelm Peter 
(1873. 1948) 

Danimarkah Türkolog. 
_j 

Kopenhag Üniversitesi'nde okumuş, 
Viihelm Thomsen'in genel dil bilimi ders
lerini takip etmiştir. Başlangıçta aynı üni
versitede ingiliz dili ve edebiyatı doçent
liği yapmış (ı 908- ı 911 ı. daha sonra din
ler tarihi dersleri vererek Primitive Re-



Viihem Peter 
Gr,ılnbech 

ligian (1915). Nardiske Myter og Sagn 
( 1929). Hellenismen (l-11, 1939), Pa ulus 
( 1940), Hellas, Kultur og r81igion (I-III, 
1942-1945) ve Buddha ( 1952) gibi eser
Ieri yazmıştır. 

Grpnbech Türkoloji alanında, henüz do
çent olmadan önce kaleme aldığı Forstu
dier til tyrkisk Lydhistorie (KÇilbenhavn 
1902) adlı eseriyle ün kazanmıştır. 1903'
te Keleti Szemle dergisinde Almanca 
özeti yayımlanan (IV, 114-125, 229-240) 

bu kitap Türk fonetiği üzerine yapılmış 
değerli bir çalışmadır. Yazar Türk diya
lektleri arasında özellikle Çuvaşça ve Ya
kutça'nın tanıklığına büyük ağırlık vermiş 
ve bilim çevrelerinde verimli tartışmala
ra yol açan yeni gözlemler ortaya koy
muştur. Halger Pedersen, bu eser do
layısıyla bir makale yayımiayarak Grpn
bech' in görüşlerini değerlendirmiştir 

("Türkische Lautgesetze", ZDfVlG 1 19031. 

LVII, 535-561). Kitap bugüne kadar de
ğerini yitirmemiş ve 1979'da John R. 
Krueger tarafından Preliminary Studies 
in Turkic Histarical Phonology adıyla 
ingilizce'ye çevrilmiştir (lndiana Univer
sity Uralic and Altaic Series, nr. 135). 
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GROUSSET, Rene 

(1885- 1952) 

Asya milletleri hakkında yazdığı 
tarih ve sanat tarihi kitaplarıyla 

ünlü Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Fransa 'nın güney illerinden O ard 'ın 
Aubais kasabasında doğdu ve orta öğ
renimini burada yaptı. Daha sonra Pa
ris'e giderek Sorbonne Üniversitesi'nde 

şarkiyat öğrenimi gördü ve Ecole des 
Langues Orientales'e devam etti. Paris'
teki Cernuschi ve Guimer müzelerinde 
müdür ve konservatör, Journal Asiati
que'te sekreter olarak çalıştı. Ecole des 
Langues Orientales'de uzun yıllar tarih, 
coğrafya ve sanat tarihi dersleri akut
tu. Tibet, Çin, Hindistan ve Japonya'
ya giderek incelemelerde bulundu ve il
mi araştırmaları için malzeme topladı. 
1946'da Academie Française'e üye se
çildi. Paris'te öldü. 

Eserlerinin büyük bir kısmını iki dün
ya savaşı arasında yayımiayan Grousset 
ilk çalışmasından itibaren. Fransız- ingi
liz rekabetinde Fransızlar'ın sömürge
leştirme hususunda geri kaldıkları As
ya'nın tarihini yeniden gözden geçirerek 
bir anlamda ülkesinin siyasetine tarihi 
bir arka plan oluşturmaya çalışmıştır. Bu 
bağlamda Ermeniler'i de Fransızlar'ın 

önemli bir müttefiki saydığı için araş
tırmalarında onlara özel bir yer ayırmış
tır. Yine Asya ile Avrupa arasında başın
dan itibaren bulunduğu varsayılan ça
tışmanın nasıl gerçekleştiğini de Fran
sız çıkarları açısından ele almıştır. Ona 
göre ne Şark meselesi ne de Haçlı se
ferleri, hıristiyanların müslümanlar kar
şısında bugün de devam eden tavırları
nın bir neticesidir; bu vakıalar, aslında 

Asya ile Avrupa arasında başından beri 
yaşanan yarış ve rekabetin tezahürün
den ibarettir. 

Türk ve Moğol tarihi üzerine kaleme 
aldığı eserlerinde bu iki milleti saldır

gan, barbar. fakat göçebeliğin sağladığı 
savaşçılık yeteneğiyle idareyi ele geçi
ren ve kendini yeni şartlara uydurabi
len topluluklar olarak göstermiş, Asya 
tarihini de ibn Haldün tarafından kav
ramlaştırılan göçebe- medeni ayırırnma 
ve bu insanların birbirleriyle olan ilişki

lerine irca ederek açıklamaya çalışmış
tır. Grousset'ye göre Türkler ve Moğol
lar göçebe toplulukların en önde gelen 
örnekleridir. Bu iki millet, özellikle için
de yetiştikleri güç hayat şartlarının ken
dilerine kazandırdığı savaşçılık yetene
ğiyle daima zengin ülke ve şehirleri iş

gal etmişler, fakat daha sonra bu yer
lerde oturanların kültürünü benimseye
rek bozkır kültürüne yabancılaşmışlar 
ve sonuçta kendileri veya halefieri de 
aynı akıbete uğramışlardır. Ona göre gö
çebe topluluklar bu gücü, hayatlarını av
cılıkla idame ettirme zorunda olmaları 
sebebiyle kazandıkları okçuluk mahare
tine borçluydular. Şehirliler topu icat 

GROUSSET, Rene 

edince medeniyet göçebelik karşısında 
bir üstünlük elde etti; böylece göçebe
ler tarihin seyrinde tayin edici bir fak
tör olmaktan çıktılar. Grousset'nin Haçlı 
seferleriyle ilgili görüşü de, eserlerini 
Haçlılar'ın kendi verdikleri bilgileri ve Av
rupalı yazarların bu konudaki değerlen
dirmelerini esas alarak yazdığı için, hı

ristiyanların müslüman yayılmacılığı kar
şısında savunmaya geçtikleri yolundadır. 

Eserleri: Histoire de l'Asie (Paris 1922); 

Histoire de la philosophie orientale 
(Paris 1923); Le reveil de l'Asie (Plan 
1924; Türkçe'si: Asya'nın Uyanması: in

giliz Emperyalizmi ve fVlilletlerin isyanı 

Itre. N urullah Ata (Ataç) 1. Ankara 1927); 

Histoire de l'extreme- orient (Paris 1929) ; 

Sur les traces du Bouddha (Paris 1929); 

Les civilisations de l'orient (Paris 1929-

1930); Les philosophies indiennes 
(Desclee 1931); L'Iran extreieur: son 
art (Paris 1932); Histoire des craisades 
et du rayaume franc de Jerusalem (I-III, 
Paris 1933-1936); L'epopee des craisades 
(Paris 1939); L 'empire des steppes: Atti
la, Gengis- Khan, Tamerlan (Paris 1939; 

Türkçe'si: Bozkır imparatorluğu. Attila, 

Cengiz Han, Timur !tre. M. Reşat Uzmenl, 
istanbul 1 980); L 'empire mangol (Paris 
1941); L 'Asi e orientale, des origines 
au XV• si eel e (Paris 1941); Histoire de 
la Chine (Paris 1942); Le conquerant 
du monde, vie de Gengis-Khan (Paris 
1944); Bilan de l'histoire (Paris 1946); 

Histoire de l'Armenie, des origines ii 
1071 (Paris 1947); L'empire de Levant, 
histoire de la question d'orient (Paris 
19491; La Chine et son art (Paris 1951 ); La 
face de l'Asie (Paris 1955) ; Les craisades 
(Paris 1955) ; L'art de L'extreme- orient, 
Les scluptures des Indes et de la Chi
ne, Histoire de l'orient latin. 

Ayrıca Journal asiatique ve Revue 
d'histoire gibi süreli yayınlarda birçok 
makalesi çıkmıştır. 

Rene Grousset 
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