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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).
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M. Fre ely, “And Whe re Shall We Be gin? An 
Ap pre ci ati on of the Arc hi tec tu ral His to ri an God-
frey Go od win (1921-2005)”, Cor nu co pia, VI/34, 
İs tan bul 2005, s. 22-24; J. Cars well, “God frey Go-
od win: A Scho lar in Lo ve with the Won ders of Ot-
to man Arc hi tec tu re and all Things Tur kish”, The 
Gu ar di an, 6 Sep tem ber 2005; R. Krahl, “God frey 
Go od win: Hos pi tab le Scho lar who Be ca me a 
Lea ding Aut ho rity on Ot to man Arc hi tec tu re and 
Tur kish Cul tu re”, The Ti mes, 2 Septem ber 2005.

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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des Ge ne ral feld mars challs Frei herr von der Goltz 
Pasc ha: Nach Bri efen an Sei nen Fre und, Ber-
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Le bens bild ei nes Gro›en Sol da ten: Aus Mei nen 
Per sön lic hen Erin ne run gen, Göt tin gen 1960; J. 

L. Wal lach, Ana to mie ei ner Mi litärhil fe, Düs sel-
dorf 1976; a.e.: Bir As ke ri Yar dı mın Ana to mi si 
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muh te va ba kı mın dan üç fark lı mer ha le 

ge çir di ği gö rü lür. Baş lan gıç ta muh te va 

ve üslûp ba kı mın dan iz le di ği kla sik şii-

rin ar dın dan iki dün ya sa va şı ara sın da 

Şeyh Nûrî Şeyh Sâlih, Pîremêrd, Dildâr, 

Bahtiyâr Zîver, Kâmu ran Ali Be dir han gi-

bi ro man tik tar za yö nel miş ve bu eko lün 

ön de ge len tem sil ci le rin den bi ri ol muş-

tur. Şi ir le rin de Tev fik Fik ret, Celâl Sâhir 

Ero zan, Nâ mık Ke mal, Celâl Nu ri İle ri, 

Na zım Hik met gi bi Türk şa ir le ri ve Türk-

çe’ye tercü me le ri yo luy la ta nı dı ğı İn gi liz 

ro man tik şa ir le rin et ki sin de kal mış tır. Da-

ha son ra İn gi liz ce öğ ren di ğin de Ro bert 

Her ric, Willi am Word sworth, Pe rey Shel-

ley, John Ke ats, Lord Byron, Sa mu el Co-

le rid ge ve Os car Wil de’yi doğ ru dan oku ma 

imkânı bulmuş tur. 1930’lu yıl lar ve özel-

lik le II. Dün ya Sa va şı’ndan iti ba ren top lu-

mun için de bu lun du ğu si ya sal, sos yal ve 

eko no mik şart la rın et ki siy le di ğer bir çok 

Kürt şa iri gi bi sos ya list ide olo ji ye yö ne len 

Go ran’ın şii rin de rea lizm ve sos yal ko nu lar 

hâkim ol ma ya baş la mış tır. Tür ki ye’de ve 

Arap dün ya sın da Ba tı et ki sin de ge li şen 

ser best şi ir akı mı Irak’ta Bedr Şâkir es-

Seyyâb, Ab dül vehhâb el-Beyâtî, Yûsuf İz-

zed din ve Nâ zik el-Melâike gi bi tem sil ci ler 

va sı ta sıy la Arap ede bi ya tı ala nın da et ki si ni 

gös te rir ken Kürt şi iri de bun dan na si bi-

ni al mış, bu or tam da di ğer ba zı şa ir ler le 

bir lik te Go ran da ge le nek sel öl çü ler den 

ay rı lıp ser best şi ire yö nel miş tir. Ön ce le ri 

Türk ve Fars ede bi yat la rın da ol du ğu gi bi 

aruz la da ya zar ken bu nu ta ma men ter-

ket miş ve Kürt çe’ye mah sus ma hallî ve-

zin olan he ce ye dön müş tür. Di lin ya ban cı 

ke li me ler den arın dı rıl ma sı ko nu sun da ki 

mil li yet çi yö ne li şin de ol du ğu gi bi ser best 

şi ir ve he ce vez ni ni ter ci hin de de Türk 

şa ir le ri nin ken di si üze rin de ki et ki sin den 

açık ça söz et miş (a.g.e., s. 52-54; Amr Ta-
her Ah med, sy. 11 [2012], s. 71, 75), di ğer 

ye ni lik çi Kürt şa ir le rin bir kıs mı nın yay gın 

he ce vez ni ve şi ir ka lıp la rıy la ye tin me si ne 

kar şı lık kıs men ka fi ye yi ko ru mak la bir lik te 

bu ve zin le sı nır lı kal ma mış, kla sik di van ve 

halk şi iri un sur la rı nı çağ daş li riz min üslûp 

ve tek nik le riy le bir leş ti rip Kürt şi iri ne ye ni 

bir şe kil ve muh te va ka zan dır mış tır.

Ab dul lah Go ran ge nel de Sorânî leh çe-

siy le yaz mak la bir lik te Sorânî ve Kur man çi 

leh çe le ri ni bir bi ri ne mez ce den bir ede bi-

yat di li oluş tur ma ya ça lış mış, şi ir le rin de 

Kürt çe’ye gir miş Arap ça, Fars ça ve Türk çe 

ke li me le ri tas fi ye ye yö nel miş tir. Bu dö-

nem de ta bi atı rea list bir şe kil de tas vir 

eden Go ran ta bi atın için de ya şa yan hal kı 

da on dan ay rı tut ma mış, bir ta raf tan in-

sa nın ve özel lik le ka dı nın gü zel li ği ni öne 

dön dü ve 1950 yı lı na ka dar otur ma ya 

mec bur tu tul du ğu Er bil’de mu ha se be-

ci lik yap tı. İn gi liz man da yö ne ti min den 

son ra kral lık yö ne ti mi nin bas kı sı al tın-

da ki şart lar da Irak Ko mü nist Par tisi’ne 

üye ol du, bu sı ra da si yasî faali yet le ri ve 

ba zı şi ir le ri yü zün den hap se atıl dı, iki yıl 

sonra serbes t bı ra kı lın ca Sü ley ma ni ye’de 

Jîn (da ha ön ce ki Jiyân) ga ze te si nin ya zı 

iş le ri mü dür lü ğü nü üst len di (1952-1954). 
Kül tü rel ağır lık lı bu ga ze te yi top lu mun 

mü ca de le ci se si ha li ne ge tir di. 1954 son-

ba ha rın da tek rar tu tuk lan dı ve bir yıl ha-

pis, bir yıl da İran sı nı rı na ya kın Bed re ka-

za sın da sür gün le ce za lan dı rıl dı. 1956’da 

ser best bı ra kıl dı; ay nı yıl Sü veyş Ka na lı’nın 

millîleş ti ril me si üze ri ne İs ra il, İn gil te re ve 

Fran sa’nın Mı sır’a kar şı gi riş ti ği sa vaş sı ra-

sın da di ğer ba zı Arap ül ke le ri gi bi Irak’ta 

da baş la tı lan Mı sır’a yar dım ça lış ma la rı-

na, ay rı ca gös te ri le re ka tıl dı. İki ay son ra 

yi ne tu tuk la nıp Sü ley ma ni ye, Ker kük ve 

Ba‘ k† bâ’ da üç yıl ka dar ha pis yat tı. Cum-

hu ri ye tin ilân edil di ği 14 Tem muz 1958 

as kerî dar be si nin ar dın dan di ğer si yasî 

mahkûmlar la bir lik te ser best bı ra kıl dı. 

Irak Ba rış Ko mi te si üye si sı fa tıy la Rus-

ya’ya git ti. Ba kü’den son ra Çin ve Ko re’ye 

yap tı ğı se ya ha tin ar dın dan Mos ko va’ya 

uğ ra yıp mem le ke ti ne dön dü. Sü ley ma-

ni ye’de iskân da ire sin de me mur ola rak 

ça lış ma ya baş la dı, bu ra da ki Şa fak (da ha 
son ra Beyân) der gi si ya yın mü dür lü ğü ne 

ge ti ril di (1959). Da ha son ra Bağ dat’a gi-

dip Bağ dat Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te-

si’nde Kürt di li ve ede bi ya tı ders le ri ver di. 

Ay rı ca Irak Ko mü nist Par ti si’nin çı kar dı ğı 

Âzâdî ga ze te si nin ya zı iş le rin de gö rev 

al dı. Ya ka lan dı ğı kan ser se be biy le te da vi 

için ikin ci de fa Mos ko va’ya git ti, bir kaç ay 

kal dık tan son ra mem le ke ti ne dön dü. Bu 

sı ra da yaz dı ğı Kür dis tan ta ri hi ni yü cel ten 

ba zı şi ir le rin Irak’ta yö ne ti mi elin de tu-

tan ge ne ral Ab dül ke rim Ka sım’ı ra hat sız 

et me me si için de ğiş ti ri le rek ya yım lan ma-

sı, bu ko nu da ken di si ne bir açık la ma ya-

pıl ma ma sı ve te da vi si ta mam lan ma dan 

mem le ke ti ne gön de ril me si nin ar dın dan 

ko mü nizm ko nu sun da ha yal kı rık lı ğı na 

uğ ra dı ğı ken di ifa de le rin den an la şıl mak-

ta dır (a.g.e., s. 262-264). Ab dul lah Go ran 

18 Ka sım 1962’de Sü ley ma ni ye’de öl dü. 

Ba ba Mer duh’un di ğer kay nak la rın ak si-

ne ver di ği 21 Ara lık ta ri hi yan lış ol ma lı dır.

Ba zı araş tır ma cı la rın mo dern Kürt şi iri-

nin ba ba sı / ku ru cu su ola rak ni te le dik le ri 

Go ran XX. yüz yıl Kürt şii rin de en bü yük 

ye ni lik çi, mo dern ro man tik ve rea list akı-

mın en ön de ge len tem sil ci le rin den bi ri 

ka bul edi lir. Go ran’ın şi ir le ri nin şe kil ve 

Ha lep çe’ye göç et miş, Kâtib-i Fârisî la ka-

bıy la ta nı nan edip ve şa ir de de si Ab dul lah 

Bey ile ba ba sı Sü ley man Bey, Câf aşi re ti 

re isi Os man Pa şa ve ka rı sı Âdi le Ha nım’ın 

özel kâtip li ği ni yap mış tır. Ab dul lah Ha-

lep çe’de il ko kul da Türk çe öğ ren di, Pa şa 

Ca mii’nde ki ders hal ka sın dan ve ba ba sın-

dan ilk dinî bil gi le ri al dı, Kur’ân-ı Kerîm’i 

ez ber le di (La tif, s. 114). 1919’da ki İn gi liz 

iş ga li üze ri ne ai le si Hav ra man köy le rin den 

bi ri ne göç tü. Ba ba sı ay nı yıl ölün ce ai le ye 

ba kan ağa be yi Mu ham med kar de şi ni Ker-

kük’te ki el-Med re se tü’l-il miy ye’ye kay det-

ti. An cak ağa be yi nin 1921’de öl dü rül me si 

yü zün den öğ re ni mi ni ta mam la ya ma dan 

an ne si nin ya nı na dön dü. Ai le nin ge çi mi ni 

sağ la mak için ge çir di ği sı kın tı lı bir kaç yıl-

dan son ra Ha lep çe ve çev re köy ler de ki il-

ko kul lar da öğ ret men lik yap tı (1925-1937). 
Bu sı ra da ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı, 

Fars ça, Arap ça ve İn gi liz ce öğ ren di, Türk 

ve İn gi liz ede bi ya tı na da ir eser ler oku du. 

İlk şi iri Sü ley ma ni ye’de ki Pêşgev tın der-

gi sin de çık tı (sy. 61, 1921). Ar dın dan şi ir-

le ri Sü ley ma ni ye’de ki Jiyân ga ze te sin de 

ya yım lan dı (1926-1938). Ken di si ne Go ran 

la ka bı nın o yıl lar da bu ga ze te nin sa hi bi ve 

baş ya za rı olan Pîremêrd ve ya şa ir Reşîd 

Ne cîb ta ra fın dan ve ril di ği ya hut ka bi le si 

Câf’a düş man olan Go ran ka bi le siyle ken-

di kabilesi ara sın da ba rı şa ve si le ol ma sı 

ama cıy la, ay rı ca ka bi le ci lik an la yı şı na kar şı 

tav rı se be biy le biz zat ken di si ta ra fın dan 

kul la nıl dı ğı na da ir fark lı ih ti mal ler den söz 

edi lir (a.g.e., s. 96).

Go ran 1938’de bir dev let da ire sin de 

me mur ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1942’de 

bir grup ar ka da şıy la bir lik te Fi lis tin’in Ya fa 

şeh ri ne gi de rek İn gi liz ler’in Or ta do ğu’da 

fa şizm ve Na zizm pro pa gan da sı na kar şı 

ya yı ma baş lat tık la rı Ne ar East Ra dio Broad-

cas ting’in Kürt çe bö lü mü nü yö net ti. Bu-

ra da Kürt va tan se ver li ği ve mil li yet çi li ği 

ru hu nu uyan dır ma ya ça lı şan ya zı la rı se be-

biy le gö re vi ne son ve ri lin ce (1945) Irak’a 

Abdullah

Goran
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– —GÖKLEN

Bir Türkmen boyu.˜ ™

İran’ın ku zey do ğu sun da Gür gen (Gür-

gân) ve Türk me nis tan’da Ka ra ka lin böl-

ge le rin de, Öz be kis tan’da Hîve’den bir kaç 

mil uzak lık ta ki İl ya lı ile Türt kul ara sın da 

ya şa yan bir Türk men bo yu dur. İran’da 

Türk men Sah ra de ni len yer de bu lu nan 

Gök len ler’in, XI. yüz yıl da Si ri der ya kı yı la-

rın dan bu gün kü Türk me nis tan’ın ba tısın-

da ki Bal kan ta raf la rı na göç edip da ha son-

ra ora dan dö nen ve Gök de ni len Türk men 

kav miy le alâka sı ol du ğu be lir ti lir. Bu böl-

ge de XVI. yüz yıl dan son ra baş gös te ren 

su sı kın tı sı yü zün den Türk men ka bi le le le ri 

(Sa lur lar, Er sa rı lar, Yo mut lar vb.) Gü ney 

Türk me nis tan’da ki su lak böl ge le re göç 

et ti ler. Gök len ler de Et rek ve Gür gen ne-

hir le ri ara sı na yer leş ti ler (Aki ner, Sov yet 
Müs lü man la rı, s. 269).

Gök len adıy la il gi li ke sin bir açık la ma 

yok tur. An cak “len” (leng) eki Ku zey İran’-

da ki uruk ve boy isim le rin de rast la nan 

bir ek ol du ğun dan (Bah ti yar lar ad lı boy-
la rın bir leş me siy le Heft leng, Ce har leng 
uruk la rı) Gök ad lı ka bi le nin Gür gen’e yer-

leş me si nin ar dın dan Fars ça’da “mekân, 

yurt” an la mı na ge len “len” eki nin bu is me 

ilâve siy le or ta ya çık tı ğı sa nıl mak ta dır. Bu 

şekil de Gök len, “Gök ler’in yur du, Gök tai-

fesinin mekânı” an la mı ka za nır. Göklen ler 

şu boyla ra ay rı lır: Kı rık, Ba yın dır, Yen kak, 

Senkrik, G(Ç)er kez, Ça kır-Bey di li, Arap, 

Ay-Der viş, Ka ra-Bal kan, Er kek li, Ka yı, Şeyh 

Ho ca (Ha entz sche, XI II, 102; Vámbéry, s. 
394; İA, IV, 810). İç le rin de Oğuz boy la rı na 

men sup grup la rın yer al ma sı Gök len ler’in 

olu şu mu ba kı mın dan be lir le yi ci dir.

Ta rihî ka yıt lar da, Te ke ve Ya mut Türk-

men le ri gi bi Gök len ler’in de bu lun duk la rı 

böl ge ler de köy le re ve ker van la ra bas kın lar 

dü zen le yip al dık la rı esir le ri Hîve’ye sat tık-

la rı be lir ti lir (Ha entz sche, XI II, 98). Ka çar 

hâne da nın dan Ağa Mu ham med Şah (ö. 
1797) Gök len ler’in de vam lı sal dı rı la rı yü-

zün den on la rın üze ri ne as kerî bir lik ler 

gön der di ve pek çok Gök len ya öl dü rül dü 

ya da esir alın dı. Böy le ce Gök len ler’in bir 

kıs mı mev cu di yet le ri ni ko ru mak ama cıy la 

İran hâki mi ye ti ni ka bul et mek zo run da 

kal dı (Fra ser, s. 260). Ar dın dan Gök len ler 

yağ ma cı bir top lu luk tan ta rım la uğ ra-

şan yer le şik bir top lu ma geç me ye baş la-

dı (Bur nes, II, 111). Bu olay lar dan son ra 

kom şu la rı olan ve da ha güç lü bu lu nan Te-

ke ler, Gök len ler’e bas kı uy gu lar ken İran 

hü kü me ti de sal dı rı la rı nı sür dür dü (Fra-
ser, s. 260).

Ca re ers of al-Sayyâb and Go ran (dok-
to ra te zi, 1985, Glas gow Üni ver si te si); 
Ümîd Âşi nâ, Go ran, Nûsîn û Pehşân û 

Ver gê ra ne ka nî (Hevlîr 2002); Amr Tâhir 

Ah med, Nî mâ Yu şic û Ab dul låh Go ran 

Ni vê kir di ne ve û Debîrân (Du hok 2006); 
Ke mâl Gambâr, £Ab dul låh Go ran: Râßi-

den li-¼are ke ti tecdîdi’ş-şi£ri’l-Kür dî 

(Er bil 2010, 2013; Er bil Ulus la ra ra sı Sa int 
Cle ments Üni ver si te si’nde 2008 yı lın da 
ya pıl mış bir yük sek li sans te zi dir).
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ÿAh met Özel

çı ka rır, ka dı nı gü zel ve iyi her şe yin kay na ğı 

ola rak ide al leş ti rir ken di ğer ta raf tan Kürt 

ka dı nı nın prob lem le ri ni di le ge tir miş, bil-

has sa na mus ci na ye ti gi bi ge le nek sel an la-

yış la rı ve top lum da hü küm sü ren her tür lü 

hak sız lı ğı eleş tir miş tir. Rea list şi ir le rin de 

be nim se miş ol du ğu sos ya list yak la şım la 

Kürt, Irak ve dün ya halk la rı nın emel le ri ni, 

pet rol iş çi le ri nin Ba tı lı şir ket ler ce sö mü rü-

len emek le ri ni, taş ra dan şe hir le re gö çen 

çift çi le rin ha yal kı rık lık la rı nı, em per ya lizm 

kar şıt lı ğı nı, ada le ti, de mok ra si yi, halk la-

rın öz gür lük le ri ni ve “Kar deş lik Hikâye si” 

şii rin de ol du ğu gi bi Ba tı em per ya liz mi ne 

kar şı Arap-Kürt kar deş li ği ve iş bir li ği ni di-

le ge tir miş tir. Si yasî ve fikrî mü ca de le si ni 

sos ya list dü şün ce doğ rul tu sun da ver me-

si ne rağ men “Sa bah Eza nı”, “Köy Mol la sı 

Mi sa fir Oda sın da”, “Sa bah Vak ti”, “Ca mi” 

gi bi şi ir le rin de hal kın ge le nek sel ve dinî 

de ğer le ri ne atıf ta bu lun mak tan ge ri dur-

ma mış tır. Go ran’ın şi ir le ri sa de lik, akı cı lık, 

de rin ta has süs, can lı tas vir, ken di ne öz gü 

mûsi kiy le te ma yüz eder. Go ran ta bi at, gü-

zel lik, aşk, ka dın, za man, ha yat gi bi ko nu-

la rı de rin bir ha yal gü cüy le su nar ken fark lı 

dü şün ce le ri ve kav ram la rı iç sel leş tir me de, 

bun la rı son de re ce mü kem mel tab lo lar, iç 

açı cı sah ne ler şek lin de res met me de bü-

yük ba şa rı gös ter miş tir.

Eser le ri. Go ran’ın şi ir le ri çe şit li di van-

lar da ya yım lan mış tır: Be heşt û Yâdgâr 

(Bağ dat 1950; Sü ley ma ni ye 1971, Firmêsk 
û Hü ner ile bir lik te); Firmêsk û Hü ner 

(Göz yaş la rı ve sa nat, Bağ dat 1950; İs veç çe 
trc. B. Amin, F. Sha kely, L. Bäckström, Ta-
rar och konst, Stock holm 1986; Go ran’ın 
yir mi şi iri ni içe rir); Sirûşt û Derûn (Ta-
bi at ve ru hun de rin lik le ri, Sü ley ma ni ye 
1968); Lâ vık û Peyâm (Şar kı ve mek tup, 
Sü ley ma ni ye 1969); Dîvânê Go ran (nşr. 
Mu ham med Melâ Ab dül kerîm, Bağ dat 
1980). İz zed din Mus ta fa Resûl, Go ran’ın 

şi ir le ri ni £Ab dul låh Go rân: el-Â¦ârü’ş-

şi£ riy ye tü’l-kâmi le adıy la Arap ça’ya çe-

vir miş tir (Bağ dat 1991, 2014). Fars, Türk, 

Arap, İn gi liz ve Rus ede bi yat la rın dan bir-

çok şi iri Kürt çe’ye ter cü me edip di van la-

rı na alan Go ran, Fran sız ca ve İn gi liz ce’den 

Kürt çe’ye çe vir di ği ba zı kı sa hikâye le ri 

Hel bizârde (Seç me ler) adıy la bir ara ya 

ge ti rip ya yım la mış tır (Bağ dat 1953).

Go ran üze ri ne ya pı lan ça lış ma lar dan 

ba zı la rı şun lar dır: Hu se in Aly sha nov, 

Mua sir Kürd Şa iri Ab dul lah Go ra nın 

Po ezi ya sı (Ba ku 1969; Ar. trc. Şekûr Mus-
ta fa, £Ab dul låh Go rân: Şi£ru’ş-şâ£iri’l-Kür dî 
el-mu£â ½ır, Bağ dat 1975); Da hir Ka rim La-

tif, A Com pa ra ti ve Study of Free Ver se 

in Ara bic and Kur dish: The Li te rary 




