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Ta par’ın taht için ha re ke te geç me si üze ri-

ne Gev herâyin, Kür bo ğa ve Çö kür müş gi bi 

emîrler le birlik te Kum şeh rin de ona ka tıl-

dı ve ar dın dan şah ne lik gö re viy le Bağ dat’a 

dö ne rek Mu ham med Ta par adı na hut be 

okut tu (17 Zil hicce 492 / 4 Ka sım 1099). 
An cak Mu ham med Ta par’dan ye ter li des-

tek ala ma yın ca çok geç me den Kür bo ğa’nın 

tav si ye siy le Berk ya ruk’un saf la rı na ka tıl-

dı ve He medan ya kın la rın da ki Sefîdrûd’da 

(Kı zı lö zen) Berk ya ruk ile Mu ham med Ta-

par ara sında ya pı lan ilk sa vaş ta ha ya tı nı 

kay bet ti (4 Receb 493 / 15 Ma yıs 1100). 
Na aşı Bağdat’a gö tü rü le rek şeh rin do ğu 

ya ka sın da Ebû Ne cîb Ribâtı’nın kar şı sın da ki 

bir tür be de def ne dil di.
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– —GIBBON, Edward
(1737-1794)

Ýngiliz tarihçisi ve siyaset adamý.˜ ™

8 Ma yıs 1737’de Lon dra’nın gü ney ba-

tı sın da ki Put ney’de or ta sı nı fa men sup 

eği tim li bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya-

ya gel di. Ai le nin ha yat ta ka lan tek ço cu-

ğu olan Gib bon ça ğı na gö re ile ri dü zey de 

eği tim al ma sı için 1746’da Put ney’de ki 

King ston Gram mar Scho ol’a gön de ril di. 

1749’ da öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra 

West mins ter Scho ol’a ka bul edil di. Fa kat 

sağ lık se bep le ri yü zün den okul dan ay rıl-

dı. 1752’de ba ba sı nın da yön len dir me siy-

le Ox ford Üni ver si te si’ne bağ lı Mag da len 

Col le ge’a gir di. Bir sü re son ra bu ra da ki 

Gev herâyin, Emîr Humâr Te gin ile bir lik te 

ona kar şı ha re ke te geç ti ve Me lik şah’a te-

sir ede rek Nizâmül mülk’ün adam la rın dan 

Bas ra mül te zi mi İbn Allân’ın öl dü rül me si-

ni sağ la dı.

Fah rüd dev le İbn Cehîr’in em rin de bir çok 

Sel çuk lu ku man da nı nın bu lun du ğu Di yar-

be kir se fe ri ne Gev herâyin de em rin de ki 

kuv vet ler le Irâk-ı Acem böl ge si ku man da-

nı sı fa tıy la ka tıl dı. Uzun sü ren Di yar be kir 

ku şat ma sı es na sın da Hıs nı keyfâ’yı ele ge-

çi rip şeh ri ken di si ne üs edin di. Ar dın dan 

Fah rüd dev le ile bir lik te Meyyâfâri k¢n ön-

le ri ne gel di ve bu şeh rin zap tın dan son ra 

Bağ dat’a dön dü (478/1085). Sul tan Me-

lik şah’ın Ku zey Su ri ye se fe ri nin ar dın dan 

Bağ dat’a ge li şi sı ra sın da onu kar şı la yan-

lar ara sın da Gev herâyin de bu lu nu yor du. 

Bu ra da sul ta nın kı zı Mâh-Me lek Ha tun ile 

Ha li fe Muk tedî-Bi em rillâh’ın ev len me si ka-

rar laş tı rıl mış tı. Sul tan kı zı nı, eşi Terken 

Ha tun’u ve çe yi zi al mak üze re Gevhe râ yin’i 

Emîr Bo zan ile bir lik te İs fa han’a gön der di. 

Şah ne lik gö re vi ne rağ men Bağ dat’ta 

sü rek li kal ma dı ğı an la şı lan Gev herâyin, 

Sul tan Me lik şah’ın 482 (1089) yı lın da ki 

Mâ ve râ ün ne hir se fe ri ne de ka tıl dı. Onun 

yok lu ğu sı ra sın da Abbâsî Ve zi ri Ebû Şücâ‘ 

er-Rûzrâverî şe hir de ki gay ri müs lim le-

re şid det li bas kı uy gu la dı. Gev herâyin, 

Bağ dat’a dön dü ğün de gay ri müs lim le-

rin şikâyet le ri ni ve ve zi rin Se mer kant’ın 

ele ge çi ril me siy le il gi li olum suz söz le ri ni 

du yun ca İs fa han’a gi dip ve zi rin az li ni ve 

ye ri ne Amîdüd dev le İbn Cehîr’in ta yi ni ni 

sağ la dı (484/1091). Ha li fe Muk tedî-Bi em-

rillâh’ın sul ta nın kı zı Mâh-Me lek Ha tun’a 

kar şı kö tü dav ran ma sı yü zün den Sel çuk-

lu lar’la Abbâsîler ara sın da ger gin le şen iliş-

ki ler üze ri ne sul tan 485’te (1092) ye ni den 

Bağ dat’a gel di. To ru nu Ebü’l-Fazl Ca‘fer’i 

ve li aht ta yin et me yen ha li fe nin Bağ dat’-

tan ay rıl ma sı nı is te di, Gev herâyin’i de Ye-

men ve Hi caz’ın fet hiy le gö rev len dir di. An-

cak Gev herâyin sul tan la ha li fe ara sında ki 

ge ri lim do la yı sıy la sul ta nın ya nın dan ay rıl-

ma dı ve ye ri ne Emîr Tür şek’i nâib ola rak 

gön der di.

Gev herâyin, Me lik şah’ın ölü mün den son-

ra baş la yan taht mü ca de le le rin de önce Su-

ri ye-Fi lis tin Sel çuk lu Me li ki Tu tuş’un saf-

la rın da yer al dı ve onun adı na Bağ dat’ ta 

hut be okut ma ya ça lış tı. Fa kat ba şa rı sız lık la 

so nuç la nan bu gi ri şi min ar dın dan Sul tan 

Me lik şah’ın oğ lu Berk ya ruk ile ara sı açı lan 

Gev herâyin gö re vin den az le dil di (486/1093), 
ye ri ne Yel berd ta yin edil di. Bu olay dan 

son ra Gev herâyin’in du ru mu cid di öl çü de 

za yıf la dı ve adam la rı da ğıl dı. Öte yan dan 

Sul tan Me lik şah’ın di ğer oğ lu Mu ham med 

– —GEVHERÂYÝN
آ )  )

Sa‘düddevle Gevherâyîn
(ö. 493/1100)

Büyük Selçuklular’ýn
Baðdat þahnesi.˜ ™

Türk asıl lı gulâm emîrler den dir. Hûzis-

tan lı bir ka dı nın gulâmı iken Bü veyhî ler’-

den Irak hâki mi Ebû Kâlîcâr ta ra fın dan sa-

tın alın mış, onun ölü mü nün ar dın dan oğ lu 

el-Me li kü’r-Rahîm Hüs rev Fîrûz’un hiz-

me ti ne gir miş tir. 447’de (1055) Bağ dat’a 

ge len Tuğ rul Bey’in el-Me li kü’r-Ra hîm’i 

hap set me si üze ri ne efen di siy le bir lik te 

kal ma yı ter cih et miş tir. Efen di si 450’ de 

(1058) ölün ce Al pars lan’ın hiz meti ne gir di. 

Ma laz girt Sa va şı’nda Sul tan Alpars lan’ın 

ma iye tin de yer al dı. Da ha son ra Ay Te-

gin es-Sü leymânî az le di lin ce Bağ dat şah-

ne li ği ne ta yin edil di (464/1072). 465’te 

(1072) Al pars lan’ın Mâverâün ne hir se-

fe ri ne ka tıl dı. Bu sı ra da sul ta na sui kast 

dü zenle yen Bar zem Ka le si ku man da nı 

Yûsuf Hâ rizmî’yi en gel le me ye ça lı şır ken 

ya ra lan dı. Da ha son ra taht için ha re ke te 

ge çen Kir man Me li ki Ka vurd Bey’e kar şı 

Me lik şah’ın ya nın da bu lun du ve bir ri va-

ye te gö re Rey ya kın la rın da ki sa vaş ta ele 

ge çi ri len Ka vurd’un ida mı na ne za ret et ti. 

Halif e Kå im-Bi em rillâh’ın Sul tan Me lik-

şah’ın sal ta na tı nı tas dik et mek için dü zen-

le di ği ka bul me ra si mi ne ka tıl dı; ha li fe nin 

ver di ği san cak ve men şu ru Me lik şah’a ar-

zet mek üze re tes lim al dı (Sa fer 466 / Ekim 
1073). Ar dın dan Vâsıt şeh ri de iktâla rı na 

ka tı la rak şah ne lik gö re vi ni sür dür mek için 

Bağ dat’a gön de ril di (468/1075-76). Sul tan 

Me lik şah ta ra fın dan Ahsâ ve Bah reyn Kar-

matîle ri üze ri ne Emîr Kiç ki ne ku man da-

sın da ya pı la cak se fe rin dü zen len me siy le 

gö rev len di ril di.

Sel çuk lu lar, Abbâsîler’e kar şı uy guladık-

la rı bas kı yı ge nel de o sı ra da hilâfet ve zir-

li ği gö re vin de bu lu nan Fah rüd devle İbn 

Cehîr üze rin den yü rüt mek tey di. Gevherâ-

yin, 471’de (1078) İbn Ce hîr’in az ledil-

me si ni is te mek için Sul tan Melikşah’ın 

ordugâhın dan Bağ dat’a dön dü, bu amaçla 

ha li fe ye kar şı güç kul la nıp ül ti ma tom ver-

mek ten çe kin me di. Hat ta sul ta nın iz niy le 

sa de ce hü küm dar ve me lik le re mah sus 

bir uy gu la ma yı yü rür lü ğe koy du ve ka-

pı sın da gün de üç ve ya beş de fa nev bet 

çal dır ma ya baş la dı. An cak Fah rüd dev le 

İbn Cehîr’in oğ lu Amîdüd dev le, Nizâmül-

mülk’ün ya nı na gi dip ai le si nin ve zir lik 

ma ka mın da kal ma sı nı sağ la dı. Bu se-

bep le Sel çuk lu ve zi riy le ara sı bo zu lan 
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bas kı sı nı De ro A. Sa un ders 1961’de New 

York’ta ger çek leş tir miş tir. Ay rı ca Ed ward 

Gib bon hak kın da çe şit li eser ler ya zıl mış tır 

(bk. bibl.). Da eda lus (Jo ur nal of the Ame-
ri can Aca demy of Arts and Sci en ces) der-

gi si bir sa yı sı nı (CV/3, Mas sac hu setts 1976) 
Gib bon’a ayır mış, bu ra da özel lik le onu The 

His tory of the Dec li ne and Fall of the 

Ro man Em pi re ad lı eseri bağlamın da de-

ğer len di ren çok sa yı da ma ka le ya yımlan-

mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

J. C. Mo ri son, Gib bon, Lon don 1878; Shelby T. 

McCloy, Gib bon’s An ta go nism to Chris ti anity, 
Lon don 1933; D. M. Low, Ed ward Gib bon: 1737-
1794, Lon don 1937; a.mlf., “Gib bon, Ed ward”, 
EAm., XII, 638-640; G. Key nes, The Lib rary of 
Ed ward Gib bon, Lon don 1940; J. E. Nor ton, A 
Bib li og raphy of the Works of Ed ward Gib bon, 
Lon don 1940; P. Fug lum, Ed ward Gib bon: His 
Vi ew of Li fe and Con cep ti on of His tory, Os lo 1953; 
G. M. Yo ung, Gib bon, To ron to 1948; G. Gi ar riz zo, 
Ed ward Gib bon e la cul tu ra eu ro pea del set te-
cen to, Na po li 1954; H. L. Bond, The Li te rary Art 
of Ed ward Gib bon, Ox ford 1960; D. Jor dan, Gib-
bon and his Ro man Em pi re, Ur ba na 1971; R. N. 

Par kin son, Ed ward Gib bon, New York 1973; M. 

Ba ri don, Ed ward Gib bon et le mythe de Ro me, 
Pa ris 1975; R. Por ter, Ed ward Gib bon: Ma king 
His tory, Lon don 1988; P. B. Crad dock, Ed ward 
Gib bon, Lu mi no us His to ri an: 1772-1794, Bal ti-
mo re 1989; B. Le wis, “Gibbon on Mu ham mad”, 
Da eda lus, CV/3, Massac hu setts 1976, s. 89-101; 
S. Run ci man, “Gibbon and Byzan ti um”, a.e., s. 
103-110; F. Fu ret, “Ci vilization and Bar ba rism in 
Gib bon’s His tory”, a.e., s. 209-216; D. O. Mor gan, 
“Ed ward Gib bon and the East”, Iran: Jo ur nal of 
the Bri tish Ins ti tute of Per si an Stu di es, XXXIII, 
Lon don 1995, s. 85-92; J. Lukacs , “Gib bon, Ed-
ward”, New Cat holic Encyclo pe dia, Was hington 
1966, VI, 464-465; G. E. Ka dish, “Gib bon, Ed-
ward”, Ency clo pe dia In ter na ti onal, New York 
1969, VI II, 8-9; “Gib bon, Ed ward”, ABr., IX, 
444-445; M. Ro gers, “Gib bon, Ed ward”, EIr., X, 
602-604.
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Prusyalý mareþal
ve Osmanlý müþiri.˜ ™

Wil helm Leo pold Col mar Frei herr von 

der Goltz 12 Ağus tos 1843’te Bi el ken-

feld’ de doğ du. 1861’de 5. Do ğu Prus ya 

Pi ya de Ala yı’nda teğ men ola rak gö re ve 

baş la dı, 1864’te Ber lin’de Harp Aka de-

mi si’ne gir di. Bu oku la de vam eder ken 

1866’ da Prus ya-Avus tur ya Har bi’ne ta kım 

ko mu ta nı ola rak iş ti rak et ti ve ağır şe kil-

de ya ra lan dı. 1867’de Prus ya Ge nel kur-

mayı üye li ği ne ta yin edil di, ay nı yıl ev len di. 

1870-1871’de Prus ya ön der li ğin de sür dü-

rü len Al man-Fran sız sa va şı na kur may su-

bay ola rak ka tıl dı. Bu sa vaş lar do la yı sıy la 

1770). İn gi liz ede bi yat çı sı ve din ada mı Wil-

li am War bur ton’un The Di vi ne Le ga ti on 

of Mo ses ad lı ese rin de ile ri sür dü ğü gö-

rüş le rin eleş ti ri si dir. 3. The His tory of the 

Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi-

re. Gib bon’a bü yük şöh ret ka zan dı ran bu 

eser Ro ma İm pa ra tor lu ğu’ nun ge ri le yiş ve 

çö küş ta ri hi ne da ir dir. Ese rin I. cil di Lon-

dra’da 1776’da, II ve III. cilt le ri 1781’de 

neş re dil miş tir. Ba tı Ro ma İm pa ra tor lu-

ğu’nun ele alın dı ğı bu cilt le rin ar dın dan 

ese rin 1788’de yi ne Lon dra’da neş re di len 

IV, V ve VI. cilt le ri Do ğu Ro ma (Bi zans) İm-

pa ra tor lu ğu ta ri hi ne ay rıl mış tır. Ki tap da-

ha son ra da bir çok de fa ba sıl mış tır (Lon-
don 1903-1906; New York, ts.). Ese rin ba zı 

bö lüm le rin de Hz. Pey gam ber, Hu lefâ-yi 

Râşidîn ve son ra sı gi bi er ken dö nem İslâm 

ta ri hi ko nu la rı na da yer ve ril miş tir. Söz ko-

nu su bö lüm ler müs ta kil ki tap lar ha lin de 

The Li fe of Ma ho met: With Sketc hes 

of the Re igns of His Suc ces sors Abu be-

ker, Omar, Oth man, and Ali (Leo mins-
ter 1805), His tory of Sa ra cen Em pi re 

(Lon don 1870) ve The Li fe of Ma ho met 

(New York 1879) adıy la da ya yım lan mış tır. 

Ki tap baş ta Türk çe ol mak üze re bir çok di le 

ter cü me edil miş tir (T trc. Asım Bal ta cı-
gil, Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun Ge ri le yiş ve 
Çö küş Ta ri hi, I-III, İs tan bul 1987-1988 ve 
Bi zans: Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun Ge ri le yiş 
ve Çö küş Ta ri hi, IV-V, İs tan bul 1994-1995). 
Yir mi yı lı aş kın bir sü re için de ya pı lan in ce-

le me le rin ürü nü olan eser bir çok kay nak 

ve araş tır ma dan ya rar la nı la rak ha zır lan-

mış tır. Gib bon’un in ce le me le ri sa de ce Ro-

ma ve Bi zans ta rih le riy le sı nır lı kal ma yıp 

eser de es ki Çin ve İran ta ri hi ne de te mas 

edil miş tir. Bu se bep le Ed ward Gib bon’u, 

Av ru pa mer kez li ta rih çi lik an la yı şı nın sı-

nır la rı nı aşıp dün ya ta ri hi ne bü tün lük için-

de ba kan bir ta rih çi ola rak ta nım la mak 

müm kün dür. 4. Mis cel la ne ous Works. 

Gib bon’un anı la rı, çe şit li der gi ler de ya yım-

lan mış eser le ri, sağ lı ğın da ya yım lan ma mış 

de ne me le ri ve not la rın dan olu şan bir kül-

li yat tır. İlk bas kı sı iki cilt ha lin de 1796’ da 

ya za rın dos tu Lord Shef fi eld edi tör lü ğün-

de Lon dra’da, ikin ci bas kı sı beş cilt ha lin de 

1814’te John Mur ray edi tör lü ğün de yi ne 

Lon dra’da ya pıl mış, John Mur ray, ön ce ki 

bas kı lar dan yap tı ğı seç me ler le ese ri tek 

cilt ha lin de 1815’te Lon dra’da ya yım la mış-

tır. 5. Pri va te Let ters of Ed ward Gib-

bon. R. E. Prot he ro (I-II, Lon don 1896) ve 

J. E. Nor ton (I-III, Lon don 1956) ta ra fın-

dan ya yım lan mış tır. 6. The Au to bi og rap-

hi es of Ed ward Gib bon. Bi rin ci bas kı sı nı 

John Mur ray 1896’da Lon dra’da, ikin ci 

bas kı sı nı 1907’de yi ne Lon dra’da, üçün cü 

eği ti mi ni de bı ra kıp özel ola rak ta rih ve 

te olo ji üze rin de dur du. 1753’te Pro tes tan-

lık’tan ay rı lıp Ka to lik mez he bi ni be nim-

se diy se de er te si yıl tek rar Pro tes tan lı ğa 

dön dü. Bu ara da La tin ce ve Fran sız ca öğ-

ren di; kla sik La tin ede bi ya tı, Fran sız ede-

bi ya tı, man tık ve ma te ma tik bi lim le rin de 

ken di ni ge liş tir di.

1754-1758 yıl la rı ara sın da İs viç re ve 

Fran sa’ da bu lu nan Gib bon, Vol ta ire’in 

kon fe rans la rı na ka tıl dı, Jac qu es Ge or ges 

Dey ver dun ile ar ka daş lık kur du. Ye di yıl sa-

vaş la rı sı ra sın da (1756-1763) İn gil te re’ye 

git ti. Dört yıl bo yun ca (1759-1763) Güne y 

Hamp shi re mi lis kuv vet le rin de gö rev yap-

tı. 1763’te ikin ci de fa git ti ği Pa ris’te De nis 

Di de rot ve Je an le Rond d’Alembert gi-

bi dü şü nür ler le ta nış tı. 1764’te Ro ma’ ya 

geç ti ve ta rihî eser ler üze rin de in ce le me-

ler yap tı. İn gil te re’ye dön dük ten son ra 

Londra’ ya yer leş ti, si yasî fa ali yet le re ka-

tıl dı, dö ne min si yasîle rin den Baş ba kan 

Fre de rick North’u des tek le di ve 1774’te 

mil let ve ki li se çil di. 1779’da Ti caret ve 

Plantas yon lar Ko mis yo nu’nda gö rev aldı. 

Lord North hü kü me ti nin düşme sinin 

ardın dan ko mis yon lağ ve di lin ce Gibbon’un 

da gö re vi so na er di (1782). Da ha son ra 

İsviç re’ye gi de rek Lo zan’a yerleş ti ve 

kendi ni bi lim sel ça lış ma la ra ver di. 1793’te 

Londra’ ya dö nen Gib bon’un sağ lı ğı kı sa 

sü re için de bo zul du ve 16 Ocak 1794’te 

bu ra da öl dü.

Eser le ri. 1. Es sai sur l’étu de de la lit-

té ra tu re. Gib bon’un Lo zan’da yaz ma ya 

baş la dı ğı ve Lon dra’da ta mam la dı ğı eser 

(Lon don 1761) onun ilk de ne me si olup 

Fran sız ca neş rin den son ra İn gi liz ce’ye 

çev ri le rek 1764’ te Lon dra’da ya yım lan-

mış tır. Ede bi yat ala nın da ki er ken dö nem 

in ce le me le ri ni ko nu edi nen bu ça lış ma sa-

ye sin de Gib bon, Kı ta Av ru pa sı’nda bil has-

sa Fran sız ede bi yat çev re le rin de üne ka-

vuş muş tur. 2. Cri ti cal Ob ser va tions on 

the Sixth Bo ok of the Ae ne id (Lon don 

Edward

Gibbon




