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GIBBON, Edward

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.
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ÿQi yas Şü kü rov

– —GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
(1843-1916)

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
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Prus ya’nın en önem li li ya kat ni şa nı na (Po-
ur le méri te) lâyık gö rül dü.

I. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Al man ya’da 

ken di si ne cep he de ak tif bir ko mu tan lık 

gö re vi ve ril me di; 23 Ağus tos - 28 Ka sım 

1914 ta rih le ri ara sın da Bel çi ka Ge nel Va-

li li ği yap tı. Bu gö rev den alın ma sı nı is te ye-

rek İs tan bul’da ki Bü yü kel çi Frei herr von 

Wan gen he im’ın tek li fiy le tek rar Tür ki ye’ye 

ta yin edil di. 12 Ara lık 1914 ta ri hin de Tür-

ki ye’ye gel di. Li man von San ders’in Be-

şin ci Or du ko mu tan lı ğı na ge ti ril me si nin 

ar dın dan İs tan bul’da ki Bi rin ci Or du’nun 

ko mu tan lı ğı na ta yin edil di. Tür ki ye’ye 

tek rar gel me si nin se vinç le kar şı lan dı ğı na 

za man za man du yu lan, “Ba ba mız gel di, 

ar tık iş ler iyi gi de cek” tar zın da ki söz le re 

hâtı ra tın da yer ver miş tir.

Bu ge li şin de ön ce Sul tan Meh med 

Re şad’ın, da ha son ra da (6 Şu bat 1915) 
Har bi ye Nâzı rı En ver Pa şa’nın as kerî da-

nış ma nı ol du. Böy le ce as kerî fa ali yet le ri 

da ha ya kın dan ta kip et me imkânı bul-

du. Kay ser II. Wil helm’e ve Al man se-

ferî kuv vet ler kur may baş ka nı Ge ne ral 

Fal ken hayn’a ra por lar yaz mak ta, En ver 

Pa şa’nın ve Türk or du la rı ge nel kur may 

baş ka nı olan Ge ne ral Fri ed rich Bron sart 

von Schel len dorf’un ya kı nın da yer al mak-

tay dı. Goltz’un Har bi ye Nâzı rı En ver Pa-

şa’yla il gi li de ğer len dir me le ri önem li dir. 

Onu otuz dört ya şın da bir genç, Al man 

dos tu ve bu lu na bi le cek en iyi Har bi ye nâzı-

rı ola rak tak dim eder. En ver onun gö zün-

de ola ğan üs tü doğ ru, ür kü tü le mez, pa ra 

gü cüy le el de edi le mez, di ra yet li, azim li bir 

va tanper ver dir. Onu âde ta ken di Prus ya 

ahlâkî öl çü le ri ba kı mın dan bi çil miş kaf-

tan olara k gö rür. Öte yan dan sa vaş için 

hal kı ve ordu yu ha zır lık sız bu lur. Bal kan 

boz gu nu nun kor kunç yı kı mı ko lay ca ona-

rı la cak gi bi de ğil dir. İda re ge nel de genç 

kad ro la rın elin de dir, bun la rın da sa vaş ye-

te nek le ri kı sıt lı ve de ne yim le ri az dır, or-

du nun savun ma dan sal dı rı ya ge çi ril me si 

imkânsız gi bi dir. İstan bul’da bu lun du ğu 

za man ge li şen Ça nak ka le sa vaş la rı es na-

sın da Sul tan Meh med Re şad’ın ar zu suy la 

cep he yi tef tiş et ti ve ora da beş gün kal-

dı. Ge li bo lu ve kar şı sa hil de ki sa vun ma 

ön lem le ri ni göz den ge çir di, müs tah kem 

mev ki le ri ve silâh sis tem le ri ni es ki miş bul-

mak la be ra ber Bo ğaz’ın sa vu nu la bi le ce ği-

ne ka na at ge tir di ve cep ha ne bit me di ği 

sü re ce düş ma nın Bo ğaz’ dan geç me si nin 

müm kün ol ma dığı nı ifa de et ti.

22 Ekim 1915’ten iti ba ren Al tın cı Or du’-

nun ko mu tan lı ğı nı üst len di. Ara lık 1915’-

te Bağ dat’a gi de rek İn gi liz ler’e kar şı Kû-

tül ‘amâre ku şat ma sı na iş ti rak et ti. Dic le 

neh ri nin kı yı sın da yer alan bu mev ki de beş 

or du re form la rı na ge rek ti ği ka dar önem 

ver me di ği ka na atin de dir, pa di şa hın et ra-

fın da ki es ki pa şa la rı da “üni for ma lı sa ray 

soy ta rı la rı” di ye ni te ler. Or du nun silâh 

alım la rın da Al man ya’ nın ter cih edil me sin-

de ki et ki si va ta nı na do lay lı hiz me ti ol du. 

1000 ağır to pun Krupp Şir ke ti’ne si pa riş 

edil me si ya nın da yüz bin ler ce mav ze rin 

sa tın alın ma sı, Bo ğaz lar’ın sa vun ma sı için 

Schic hau Ter sa ne si’nde tor pi do ya pı mı 

se be biy le ken di si ne şahsî çı kar sağ la dı ğı 

gi bi söy len ti ler bü yük bir ih ti mal le doğ-

ru de ğil dir. De uts che Re vue’de Ağus tos 

1914’te çı kan bir ma ka le sin de bu ko nu ya 

de ği nen Goltz, yük sek ahlâkî de ğer le ri ni 

kay bet miş ida re ci kad ro su na sa hip mil-

let le rin çö kü şü nün ka çı nıl maz ol du ğu nu 

be lirt mek tey di.

Os man lı hiz me tin de mü şir ve pa şa un-

va nı nı alan Goltz, 1895’te tüm ge neralli ğe 

ter fi ede rek Al man ya’ya dön dü ve Frank-

furt’ta ki 5. Tü men Ko mu tan lı ğı’nı üst-

len di. 1900’de pi ya de ge ne ra li ol du. Te lif 

et ti ği eser ler den do la yı 1903’te Al ber tus 

Üni ver si te si ken di si ne fel se fe fahrî dok-

tor lu ğu un va nı ver di. II. Ab dül ha mid’in 

taht tan in di ril me si nin ar dın dan bir de fa 

da ha Tür ki ye’ye da vet edi len Goltz bazı 

ge nel de ğer len dir me ler de bu lu narak 

Al man ya’ya dön dü. 1911’de ma re şal 

oldu. Ko lor du Ko mu ta nı ola rak 1913’te 

yet miş ya şın da emek li ye ay rıl dı. Bir ara 

baş bakan lık için adı geç ti. Kai ser II. Wil-

helm, baş ba kan se çi mi ko nu sun da is ti-

şa re de bu lu nur ken Beth mann Holl weg 

ile Goltz ara sın da cid di te red düt te kal dı, 

fa kat Goltz’un 1909’da Tür ki ye’de bu lun-

ma sı nı da ha önem li gör dü ğü için ka ra rı nı 

Holl weg’ten ya na kul lan dı. Goltz, Sa vaş 

Ba kan lı ğı’nın ön ayak ol ma sıy la Al man 

genç li ği ni be den ve ruh ba kı mın dan sa-

va şa ha zır la mak gi bi bir mis yon üst le nen 

Genç Al man ya Fe de ras yo nu’nu (Jung de-
utsc hland-Bund) kur du (1911) ve 1916 

yı lı na ka dar baş kan lı ğı nı üst len di. 1911’de 

tec rü be ka zan dı, hat ta bü tün hal kın el de 

silâh sa vun ma ya ha zır ol ma sı (mil let-i mü-

sel la ha) dü şün ce si de bu sa vaş ta ki Fran sız 

halk or du su ör ne ğin den kay nak lan mış-

tır. Yüz ba şı lı ğa ter fi et ti ği 1871 yı lın dan 

iti ba ren as kerî alan da eser ler yaz ma ya 

baş la dı. 1878’de bin ba şı ol du ve ge nel-

kur may da ki gö re vi nin ya nı sı ra 1878-1883 

yıl la rın da Harp Aka de mi si’nde sa vaş ta-

ri hi ho ca lı ğı yap tı. 1883’te yar bay ol du; 

ay nı yıl içinde , tek rar Al man or du su na 

dön me hak kı nı mu ha fa za et mek şar tıy la 

söz leş me li ola rak Os man lı hiz me ti ne ta-

yin edil di ve 15 Ha zi ran’da İs tan bul’a git ti. 

Or du nun re for mu bağ la mın da II. Ab dül-

ha mid tarafın dan Prus ya’dan is te ni len ve 

1882’de ge len as kerî he ye tin ko mu ta nı 

Ot to von Kähler’in ölü mü üze ri ne (3 Ka sım 
1885) Goltz bu he ye tin ba şı na ge ti ril di.

Goltz İs tan bul’a ge lin ce Al man el çi si 

Ra do witz ile bir lik te Yıl dız Sa ra yı’nda II. 

Ab dül ha mid’in hu zu ru na alın dı ve biz zat 

pa di şah ken di sin den as kerî okul la rın ıs la-

hıy la il gi li hiz met ler bek le di ği ni ifa de et ti. 

Böy le ce Goltz, 1883-1895 yıl la rı ara sın da 

as ke rî okul lar mü fet tiş li ği va zi fe sin de bu-

lun du. Se fer ber lik, or du ha rekâtı, ha rekât 

plan la rı ve as kerî ha ri ta lar ko nu sun da 

ça lış tı. Es ki zih ni yet te ki pa şa lar ve ya her 

şe yi bil dik le ri id di asın da ki ye ni “Na pol yon 

bo zun tu la rı” ile uğ raş mak zo run da kal dı. 

Bir kaç ki tap oku ya rak ken di le ri ni bü yük 

kur may dan sa yan genç su bay la ra da en-

di şey le bak mak tay dı. Onun tes bit le ri ne 

göre, 1883’te ça lış ma ya baş la dı ğın da 

İs tan bul’da ki Mek teb-i Har biy ye’de 450 

öğ ren ci bu lun mak ta olup bu sa yı 1885’te 

1700’e çık mış tı ve im pa ra tor luk ge ne linde 

14.000 öğ ren ci var dı. Ge rek siz bil gi le ri 

ka fa la ra dol du ran, za ma nın ih ti yaç la rı na 

ce vap ver mek ten uzak eği tim sis te mi-

ni dü zelt me ye ça lış tı. Pra tik eği ti mi öne 

çıkar mak ve tâlim ler yap tır mak is te di, 

fa kat bun la rın ge nel de kâğıt üze rin de 

kal dı ğı nı gör dü. Har bi ye, harp oku lu ve 

kur may oku lu ol mak üze re iki sı nıf tan te-

şek kül et mek tey se de eği tim prog ram la rı 

pek fark lı de ğil di. Goltz, Al man harp okul-

la rı ör ne ğin de ders prog ram la rı ha zır la dı 

ve Ber lin Harp Aka de mi si’ni ör nek al dı. 

Son ra ki yıl lar da ba zı kı sım la rı biz zat ken di 

ka le min den çı kan ve top lam 4000 say fa ya 

ula şan ders ki tap la rı ha zır la dı. Ay rı ca hiz-

met, sağ lık, ye mek va kit le ri ve doğ ru bes-

len me, da yak ya sa ğı alan la rın da dü zen-

le me le re gi riş ti. Bu tür fa ali yet le rin den 

do la yı özel lik le genç öğ ren ci ler ta ra fın dan 

hay ran lık ve say gıy la kar şı lan dı, bu say gı 

da ha son ra ki yıl lar da da de vam et ti. Goltz 

Pa şa ça lış ma la rın da II. Ab dül ha mid’in 

Wilhelm

Colmar

von der Goltz



480

GOLTZ, Wilhelm Colmar von der

dok to ra al dı. 18 Ağus tos 2005’te İn gil te-

re’de öl dü.

Eser le ri. Go od win’in baş lı ca eser le ri 

şun lar dır: A His tory of Ot to man Arc hi-

tec tu re (Lon don 1971, T trc. Mü fit Gü nay, 
Os man lı Mi mar lı ğı Ta ri hi, İs tan bul 2002), 
Ot to man Tur key (Lon don 1977), Is la mic 

Spa in (San Fran cis co 1990), Si nan: Ot to-

man Arc hi tec tu re and its Va lu es To day 

(Lon don 1993), The Sul tan’s Se rag lio: 

an in ti ma te por tra it of li fe at the Ot to-

man co urt (from the se ven te enth-cen tury 
edi ti on of John Wit hers) (Lon don 1996), 
The Pri va te World of Ot to man Wo men 

(Lon don 1997; T trc. Si nem Gül, Os man lı 
Ka dı nı nın Özel Dün ya sı, İs tan bul 1988), 
The Ja nis sa ri es (Lon don 1997; T trc. De-
rin Tür kö mer, Ye ni çe ri ler, İs tan bul 2012), 
Top ka pi Pa la ce: An Il lus tra ted Gu ide 

to its Li fe and Per so na li ti es (Lon don 
1999), Li fe’s Epi so des: Dis co ve ring Ot-

to man Arc hi tec tu re (Is tan bul 2002).
BİB Lİ YOG RAF YA :
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ÿEm rah Sa fa Gür kan

– —GORAN, Abdullah
ران )  ّٰ (  ا

(1904-1962)

Modern Kürt þiirinin
önde gelen temsilcilerinden.˜ ™

Irak’ın Sü ley ma ni ye vilâye ti ne bağ lı 

Ha lep çe şeh rin de doğ du. Câf aşi re ti nin 

Me rî vân yö re sin de yer le şik Mîrân Bey ko-

lun dan dır. Ai le ön ce Ka ra dağ’a, ar dın dan

Godfrey

Goodwin

(trc. Fah ri Çe li ker), An ka ra 1985; Zey nep Gü ler, 
Os man lı Or du su’nun Mo dern leş me sin de von 
der Goltz Pa şa’nın Ro lü (yük sek li sans te zi, 2007), 
Mer sin Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; C. A. 

Kreth low, Ge ne ral feld mars chall Col mar Frei herr 
von der Goltz Pasc ha: Ei ne Bi og rap hie, Pa der-
born 2012.

ÿNec met tin Al kan

– —GOODWIN, Godfrey
(1921-2005)

Ýngiliz sanat tarihçisi.˜ ™

24 Şu bat 1921’de ba ba sı nın mü hen dis 

ola rak ça lış tı ğı Liz bon’da doğ du. Onun 

1923’te ölü mü üze ri ne ai le si İn gil te re’ye 

dön dü. Bris tol’da Clif ton Col le ge’da (1932-
1935), Fran sız Ens ti tü sü’nde (1935-1936) 
ve Ro yal Aca demy of Dra ma tic Arts’ta 

(RA DA, 1937-1938) öğ re nim gör dü. II. 

Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sıy la 1939’da 

as ke re ya zıl dı. Or duy la bir lik te ön ce Ce-

za yir’e, ar dın dan Ro ma’ya git ti. Ro ma’da 

en te lek tü el çev re ler le ta nış tı ve Ak de niz 

dün ya sı ya nın da mi ma ri ye de il gi duy du. 

Da ha son ra Mı sır’a gi dip İs ken de ri ye’de ki 

Vic to ria Col le ge’da öğ ret men li ğe baş la dı, 

an cak Sü veyş kri zi nin pat lak ver me siy le 

Mı sır’dan ay rı la rak Tür ki ye’ye gel di. Ön ce 

Eng lish High Scho ol’da (şim di ki Ni şan ta şı 
Ana do lu Li se si), 1958’den iti ba ren Ro bert 

Ko lej’ de sa nat ve mi mar lık ta ri hi ders le ri 

ver di. 1965’te Gil li an Chor ley ile ev len dik-

ten bir kaç yıl son ra Ro bert Ko lej’in Millî 

Eği tim Ba kan lı ğı’na bağ lan ma sı nın ar dın-

dan İn gil te re’ye dön dü. Tür ki ye’de ge çir-

di ği sü re de, er ken İslâm mi ma ri si ni ko nu 

alan ki ta bın ya za rı K. A. C. Cres well’in İs-

lâm mi ma ri si üze ri ne olum suz gö rüş le ri ne 

kar şı ge liş tir di ği fi kir le ri ni 1971’de ba sı lan 

Os man lı mi ma ri si nin ta ri hiy le il gi li ese rin-

de di le ge tir di. Eser de Os man lı mi ma ri si-

nin Bi zans ve İran mi ma ri si nin bir ka rı şı mı 

ol mak tan zi ya de çe şit li üslûpla rı bir ara ya 

ge ti ren ken di ne öz gü bir mi ma ri ol du ğu-

nu sa vun du.

Go od win da ha son ra North Ken sing-

ton’da ki Be ving ton İl ko ku lu’nda ho ca lı ğa 

baş la dı. Kı sa bir sü re li ği ne Mac Mil lan Ya-

yı ne vi’nin sa nat ta ri hi bö lü mü nün İslâm 

kıs mın da edi tör lük yap tı. 1980’ler de Ro-

yal Asi atic So ci ety’nin baş kan lı ğın da bu-

lun du ve ku ru mun Qu een’s Gar dens’da ki 

ye ni bi na sı na ta şın ma sı iş lem le ri ni yü rüt-

tü. Ha ya tı nın ge ri ka la nı nı İn gil te re’de 

sür dür düy se de sık sık Tür ki ye’ye gel di. 

1990’lar da ki emek li li ği nin ar dın dan Bo-

ğa zi çi Üni ver si te si’nde Os man lı ve Bi zans 

sa nat ta ri hi ne da ir ders ler ver me ye baş-

la dı. Bu üni ver si te den 2000 yı lın da fahrî 

ay bo yun ca de vam eden mu ha sa ra ne ti-

ce sin de İn gi liz kuv vet le ri mağlûp edi le rek 

esir alın dı. Za man za man si ya tik ağ rı la rı 

çe ken Goltz Pa şa bu ara da ti fo ya ya ka-

lan dı ve 18-19 Ni san 1916 ge ce si öl dü. 

Ce na ze si, Al man ve Türk bay rak la rıy la ve 

yol lar da ki hal kın da ka tı lı mıy la ya pı lan bir 

as kerî me ra sim le Bağ dat’ta Dic le kı yı sın-

da ki me zar lı ğa gö mül dü (21 Ni san 1916). 
Da ha son ra na aşı ha nı mı nın ar zu su üze-

ri ne İs tan bul’a nak le dil di ve Ta rab ya’da ki 

Al man yaz lık el çi lik bi na sı nın bah çe sin de 

Molt ke anı tı nın ya kı nı na def ne dil di (24 
Ha zi ran 1916).

Goltz, iyi eği tim al mış ba şa rı lı bir ku-

man dan ve iyi bir ya zar ola rak ka bul edil-

mek te dir. Ma iye tin de ki ler den çok şey is-

te di ği ve bu is tek le rin de hay li na zik dav-

ran dı ğı be lir ti lir. Al man ya’ya dön dük ten 

son ra Tür ki ye’de ki mes lek taş la rıy la ir ti ba-

tı nı kes me miş, bun lar la mek tup laş ma ya 

de vam et miş tir. Mek tup la rın da Tür ki ye 

ile alâka lı ge liş me le ri ya kın dan ta kip et-

ti ği an la şıl mak ta dır. Goltz ay nı za man da 

Hel muth von Molt ke gi bi ar ka da pek çok 

ma ka le bı rak mış ve yir mi den faz la ki tap 

te lif et miş tir. Ka le me al dı ğı eser ler den 

ba zı la rı Türk çe da hil çe şit li dil le re ter cü me 

edil miş tir. Hâtı ra la rı Denk wür dig ke iten, 

Be ar be itet und He ra us ge ge ben von 

Fri ed rich von der Goltz und Wolf gang 

Fo ers ter (Ber lin 1929) Türk çe’ye çev ril-

miş tir (Golç Pa şa’nın Ha tı ra sı, trc. Sa lih 
May kuş, İs tan bul 1932). Eser le rin den Os-

man lı Dev le ti’yle il gi li olan lar: Das Volk in 

Waf fen. Ein Buch über He er we sen und 

Kri eg füh rung un se rer Ze it (Ber lin 1883, 
trc. Mil let-i Mü sel la ha, İs tan bul 1915); 
Ein Ausf lug nach Ma ze do ni en (Ber-
lin 1894); Ana to lisc he Ausf lü ge (Ber-
lin 1896); Der Thes sal li anisc he Kri eg 

und die Tür kisc he Ar mee (Ber lin 1898, 
trc. Os man lı Yu nan Se fe ri 1313, İs tan bul 
1332); Der jun gen Tür kei Nie der la ge 

und der Mög lich ke it ih rer Wi ede rer-

he bung (Ber lin 1913, trc. Genç Tür ki ye’-
nin He zi me ti ve İmkân-ı İ‘ tilâsı, İstan bul 
1332); Stärke und Schwäche des tür-

kisc hen Re ic hes (De uts che Runds chau, 
Band XXIV, 1 [Ok to ber 1897]).
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