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GORAN, Abdullah

– —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 
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ÿMus ta fa Ay dın

– —GÖYÜNÇ, Hasan Nejat
(1925-2001)

Osmanlý tarihçisi.˜ ™

18 Ka sım 1925’te İs tan bul’da doğ du. 

Bir ka za so nu cu ba ba sı nı kü çük yaş ta 

kay bet ti. Er zu rum’da il ko ku lu bi tir dik ten 

son ra Er zin can As kerî Or ta oku lu’nun sı-

na vı nı ka zan dıy sa da ile ri de re ce de mi-

yop ol du ğun dan bu oku la ka bul edil me di. 

Ar dın dan pa ra sız ya tı lı sı na vı nı ka za nın ca 

Kars’a gön de ril di. Kars’ta baş la dı ğı or ta 

öğ re ni mi ni İs tan bul Hay dar pa şa Li se-

si’n de ta mam la dı (1943). Bir yıl An ka ra 

Si ya sal Bil gi ler Oku lu’nda oku du. İs tan-

bul’a dö ne rek Ede bi yat Fa kül te si Ta rih 

Bö lü mü’ne ya zıl dı. 1948’de bu ra yı bi tirdi. 

Ho ca sı M. Ca vit Bay sun’un ara cı lı ğıy la 

Baş ba kan lık Ar şi vi’ne tel his çi ola rak gir-

di. İki yı la ya kın sü ren bu gö re vi onun ar-

şivi ta nı ma sı na kat kı da bu lun du, ile ri de ki 

ça lış ma la rı için ye ni ufuk lar aç tı. 1951’de 

Mar din Lisesi’ne öğ ret men ta yin edil di. 

Millî Eği tim Ba kan lı ğı’nca or ta öğ re tim 

ku rum la rın da in ce le me yap mak üze re 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne gön de ri len 

öğ ret men ler için de yer al dı (1955). Dö nüş-

te An ka ra Bah çe li ev ler Li se si’nde ida re ci 

ve öğ ret men ola rak gö re ve baş la dı. Bu ra-

da iki yıl ça lış tık tan son ra 1957’de dok to-

ra yap mak üze re Al man ya’ya gön de ril di. 

Dok to ra sı nı ün lü İra nist Walt her Hinz yö-

ne ti min de yap tı. 1962’de yur da dö nün ce 

Ede bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’nde M. 

do ğu dan ba tı ya doğ ru se ya hat eden Mel-

gu now da 2459 Gök len ça dı rın dan bah-

se der (Das süd lic he Ufer, s. 88). Bu ra da 

her ça dır da yir mi beş-otuz ki şi kal dı ğı far-

ze di lir se 60 - 70.000 ara sın da bir nü fus 

ye kü nü or ta ya çı kar. Böl ge yi 1863’te ge-

zen Vámbéry, Gök len ler’le il gi li 12.000 ai le 

sa yı sı nı ve rir se de ger çek ra ka mın 15.000 

ai le (75.000 ki şi) ola bi le ce ği ni be lir tir (Das 
Tür ken volk, s. 394). 1926-1927 Rus ka-

yıt la rı na gö re, Türk me nis tan Sov yet Sos-

ya list Cum hu ri ye ti’nin İl ya lı böl ge sin de 

38.000, Ka ra ka lin böl ge sin de 17.900 ki şi 

bu lun mak ta dır. Böy le ce top lam da 55.900 

Gök len’in o dö nem de Türk me nis tan sı-

nır la rı için de ya şa dı ğı an la şı lır. Bu sa yı nın 

gü nü müz de bir hay li art tı ğı şüp he siz dir. 

İran sı nır la rı için de Türk men Sah ra’da ki 

Ay der viş, Gül lü dağ, Cer ge lan böl ge si ve 

Ya mut yay la la rın da top lam 90.000 Gök len 

ya şa mak ta dır. Her iki ve ri den yo la çı kı la-

rak bu gün Gök len ler’in sa yı sı nın 300.000 

ci va rın da ol du ğu söy le ne bi lir.

Gök len ler’in di ğer Türk men ka bi le le ri ne 

gö re yer le şik ha ya ta da ha er ken geç me le ri 

on la rın da ha sa kin bir ha yat sür me le ri ni ve 

yük sek bir kül tür edin me le ri ni sağ la mış-

tır. Bu nun ne ti ce sin de İran ve Tür kis tan 

med re se le rin de eği tim gö ren Gök len ler’in 

sa yı sı art mış, bu du rum ede bi yat sa ha sı na 

da yan sı mış tır. Türk men ler’in en bü yük 

şa iri ola rak bi li nen Mah tum ku lu, Gök len-

ler’in Ger kez bo yu na men sup tur. Ba ba sı 

Dev let Mu ham med Âzâdî (Döv let me met 
Aza di) bu kav min ye tiş tir di ği önem li şah si-

yet ler den dir. Ay rı ca Mah tum ku lu’nun ye-

ğe ni ve ta le be si şa ir Zelîlî ile as len Er sa rı lı 

olan, fa kat Gök len ler ara sın da ye ti şen şa ir 

Sey di de anı la bi lir (İA, IV, 810-811).
BİB Lİ YOG RAF YA :
J. B. Fra ser, Nar ra ti ve of a Jo ur ney in to Kho-

ra san in the Ye ars 1821 and 1822, Lon don 1825, 
s. 256, 259-261; A. Bur nes, Tra vels in to Bok ha ra, 
Lon don 1834, II, 100-127, 151, 253, 389-390; 
J. C. Ha entz sche, “To pog rap hie und Sta tis tik der 
per sisc hen Turk ma nen”, Ze itsc hrift für All ge-
me ine Erd kun de, Ber lin 1862, XI II, 97-103; G. 

Mel gu now, Das süd lic he Ufer des kas pisc hen 
Mee res oder die Nord pro vin zen Per si ens, Le ip-
zig 1868, s. 88; Ch. Mar vin, Merv, The Qu een of 
the World, Lon don 1881, s. 43, 46-49, 55-58, 91, 
320-322; E. Schuy ler, Tur kis tan, New York 1885, 
II, 381-384; H. Vámbéry, Das Tür ken volk, Le ip zig 
1885, s. 393-394; C. E. Ya te, Khu ra san and Sis-
tan, Edin burg-Lon don 1900, s. 235-236; P. Sykes, 
A His tory of Per sia, Lon don 1930, II, 2; Ha san-ı 

Fesâî, His tory of Per sia un der Qåjår Ru le, New 
York-Lon don 1972, s. 250; Sh. Akiner, Is la mic Pe-
op les of the So vi et Uni on, Lon don 1986, s. 315; 
a.mlf., Sov yet Müs lü man la rı (trc. Tu fan Buz pı-
nar – Ah met Mu tu), İs tan bul 1995, s. 268-269; A. 

K. S. Lamb ton, Qa jar Per sia, London 1987, s. 4, 
11, 43, 216; Re cep Al bay rak, Türk le rin İra nı: Ya-
kın Ge le cek, An ka ra 2013, II, 1169-1171, 1177; 

Gök len ler 1834 yı lın da Gür gen’e bir bas-

kın yap tı lar ve ar dın dan İran bir lik le ri nin 

ken di le ri ni ce za lan dır ma sın dan kork tuk la-

rı için Hîve Ha nı Al lah ku lı Han’ın hi ma ye si 

al tın da Kı zıl Av rat ve Hîve’ye göç et ti ler 

(İA, IV, 810). 1836’da ki İran sal dı rı sı es-

na sın da 9000 Gök len ai le sin den ge ri de 

sa de ce 2000 ai le kal mış tı (Mar vin, s. 57). 
Bun la rın ço ğu gö nül lü ola rak İran or du su-

na ka tıl dı. Hîve’ye göç eden Gök len ler’in 

bir bö lü mü de um duk la rı nı bu la ma yın ca 

ge ri dön dü, bir kıs mı nın ge ri dö nü şü ise 

Hî ve ha nı ta ra fın dan en gel len di (Bo de, I 
[1848], s. 66-68). Bu ara da İran Dev le ti, 

Gök len ler’den dü zen li ola rak 1000 mu ha-

fız (Bur nes, II, 390), ay rı ca sa vaş za man la-

rın da her Türk men ça dı rın dan bi ri sü va ri 

iki tü fek li as ker al mak tay dı (Ha entz sche, 
XI II, 98).

Gök len ler, Gür gen va di si nin bol yağ-

mur lu, be re ket li ara zi le rin de hay van ye-

tiş ti rir ken bir yan dan da yer le şik ha ya ta 

uyum sağ la ma ya ça lış tı lar. İpek, pi rinç, 

buğ day, da rı üre ti mi ya pa rak kar şı lı ğın da 

yıl lık 6000 tu man ver gi öde ye cek du ru-

ma gel di ler. Gök len ler ara sın da özel lik le 

hay van ye tiş ti ri ci li ği çok önem liy di. Da ha 

Süf yan Han za ma nın da (1529-1535) Hîve 

Han lı ğı’na 12.000, sa ra ya da 1200 baş ko-

yun yıl lık ver gi ola rak ve ril mek tey di. Bu 

sa yı nın Te ke, Ya mut, Sa rık Türk men le-

ri’nin Hîve Han lı ğı’na top lam da ver dik le ri 

8000 baş ko yu nun bir hay li üze rin de ol du-

ğu dik ka ti çek mek te dir. Bu du rum ay nı 

za man da Gök len ler’in nü fu su hak kın da 

da bir fi kir ve rir.

XIX. yüz yıl ön ce sin de Gök len ler’le il gi-

li nü fus ve ri le ri ne rast lan ma mak ta dır. 

XIX. yüz yı la ait nü fus bil gi le ri de sey yah-

la rın ver dik le ri ra kam la ra da ya nır. An cak 

Gök len ler’e da ir nü fus ve ri le rin den ön ce, 

özel lik le İran hü kü me tiy le olan mü ca de le-

le ri ve İran’ın Gök len ler üze rin de kur du ğu 

bas kı, ay rı ca ken di kar deş le ri olan Te ke ve 

Ya mut Türk men le ri’yle olan mü ca de le le-

ri nin nü fus ya pı sı nı olum suz yön de et ki-

le di ği he sa ba ka tıl ma lı dır (Mar vin, s. 43). 
Bü tün bun la ra rağ men 1821-1822’de böl-

ge yi ge zen sey yah Fra ser, Gök len ler’in sa-

yı sı nın 8000-15.000 ai le ara sın da ol du ğu-

nu zik re der, an cak ger çek sa yı nın 10.000 

ai le den (50.000 ki şi) iba ret ola bi le ce ği ni 

de be lir tir (Nar ra ti ve, s. 260). On dan on 

yıl son ra böl ge ye ge len Bur nes ise Gür-

gen’de ki Gök len ai le sa yı sı nı 9000 (45.000 
ki şi) di ye ve rir (Tra vels, II, 253). 1837’de 

böl ge yi ge zen Bo de, Gök len ler’in nü fu su-

nu 12.000 ai le (yak la şık 60.000 ki şi) ola-

rak kay de der (Jo ur nal of the Et no lo gi cal, 
I, 66). 1858’de İran’ın ku zey eya let le rin de 

Hasan

Nejat

Göyünç




