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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).
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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 
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ÿZe ki Arı kan

– —GRABAR, Oleg
(1929-2011)

Ýslâm sanatı ve
mimarisi uzmaný.˜ ™

3 Ka sım 1929’da Strasburg’da (Fran sa) 
dün ya ya gel di. Ba ba sı Rus asıl lı ünlü Bi-

zans ta rih çi si André Gra bar, an ne si Bul gar 

asıl lı dok tor Yu li ya Ni ko la ev na Gra bar’ dır. 

1948’de Pa ris Üni ver si te si Ta rih Bö lü-

mü’n den, 1950’de Har vard Üni versi te si 

Or ta çağ Ta ri hi Bö lü mü’nden me zun ol du. 

1953-1954 yıl la rın da Ku düs’te ki Ame ri-

can Scho ol of Ori en tal Re se arch’te in ce le-

me ler de bu lun du ve bu ta rih ten iti ba ren 

İslâm sa na tı ile ya kın dan il gilen di. Prin-

ce ton Üni ver si te si Do ğu Dil le ri ve Ede bi-

ya tı ile Sa nat Ta ri hi bö lüm le rinde yüksek 

li sans ça lış ma sı yap tı (1953). 1955’te The 

Art and Ce re mo ni al of the Umay yad 

Co urt ad lı te ziy le dok tor un va nı nı aldı. 

1954-1955 yıl la rın da Mic hi gan Ann Arbor 

Üni ver si te si’nde Sa nat Ta ri hi Bö lü mü’nde 

asis tan pro fe sör, 1955-1959 yıl la rında 

do çent ve 1959-1964 yıl la rı ara sın da 

pro fe sör ola rak gö rev yap tı. 1964-1969 

yıllarınd a Cam brid ge Üniversitesi, 1969-

1980 yıl la rın da Har vard Üni ver si te si’nde 

ça lış tı. 1980’de Har vard Üni ver si te si’nde 

İslâm sa na tı ve mi ma ri si ala nın da ku rul-

muş olan Ağa Han Kür sü sü’nün ilk pro-

fe sö rü ol du ve 1990 yı lı na ka dar bu ra da 

gö rev yap tı. 1990’da Har vard Üni ver si te-

si’nden emek li ye ay rıl dı ve Prin ce ton New 

Jer sey Ins titu te for Advan ced Study’ye 

geç ti, 2011 yı lı na kadar Prin ce ton Üni ver-

si te si’nde ça lış mala rı nı sür dür dü. 8 Ocak 

2011 ta ri hin de Prin ce ton’da ki evin de öl dü.

İslâm sa na tı ve mi ma ri si de nil diğinde 

ilk ak la ge len isim ler den bi ri olan Oleg 

Gra bar, ge rek ça lış ma la rı ge rek se düşün-

ce le riy le sa de ce ken di öğ ren ci le ri ni ve 

mes lek taş la rı nı de ğil ay nı za man da dün-

ya nın çe şit li yer le rin de ki öğ ren ci le ri, bi lim 

adam la rı nı ve mü ze mü dür le ri ni de et ki-

le miş bir bi lim ada mı dır; bir çok ulus lar 

ara sı ens ti tü ve or ga ni zas yo nun üye si idi; 

ça lış ma sı nı bi ti rip dön dük ten son ra çok 

de ği şik ko nu la ra el at mış, Türk-Al man 

kül tür iliş ki le ri ne bü yük önem ver miş tir. 

Mi mar lık ta ri hi ne, fi lo lo jik so run la ra, Türk 

dev rim ta ri hi ne ka dar ge niş bir alan da ya-

zı lar ka le me al mış tır. Do çent lik ça lış ma sı 

XVI. Yüz yıl da Mar din San ca ğı adı nı 

ta şı mak ta dır (İs tan bul 1969, 1991). Bu 

eser ta pu / tah rir def ter le ri nin ye rel ta-

rih, şe hir ta ri hi, sos yal ve eko no mik ta rih 

açı sın dan ba şa rı lı bir de ğer len dir me si dir. 

Al man Şar ki yat Ce mi ye ti ken di si ni fahrî 

üye li ğe ka bul eder ken (1995) ese rin bu 

özel li ği ni vur gu la mış tır. Gö yünç, coğ raf-

ya cı W. D. Hüt te roth ile yap tı ğı ça lış ma da 

yi ne tah rir ka yıt la rı nın bil gi sa yar prog ram-

la rı için önem li bir ve ri ta ba nı oluş tur du-

ğu nu gös ter miş tir (Land an der Gren ze: 
Os ma nisc he Ver wal tung im he uti gen tür-
kisch-syrisch-ira kisc hen Grenz ge biet im 
16. Jahr hun dert, İs tan bul 1997). Ay rı ca 

Millî Mü ca de le’nin öz lü bir ta ri hi ni yaz mış 

(Ata türk ve Mil li Mü ca de le, 1984, 1987, 
fark lı bir ad la Is par ta 1999), Türk-Er me-

ni iliş ki le ri ne eğil miş, bu ko nu yu ta rih sel 

sü reç için de ele al mış tır (Os man lı İda re-
sin de Er me ni ler, İs tan bul 1983). Geç miş te 

gü nü müz de ki an la mıy la bir mil li yet çi lik 

kav ra mı nın bu lu na ma ya ca ğı ger çe ğin den 

yo la çı ka rak Os man lı Dev le ti’nin yük se li-

şin de onun için de yer alan gay ri müs lim 

un sur la rın da olum lu rol le ri ni di le ge tir-

miş tir. Onun gü nü müz ta rih çi li ği ne en bü-

yük kat kı la rın dan bi ri de Os man lı Araş-

tır ma la rı / Jo ur nal of Ot to man Stu di es 

der gi si ni ya yı na sok ma sı (1980) ve sür dür-

me si ol muş tur. Bu der gi ya zı la rın top lan-

ma sın dan, di zil me si ne, dü zel til me si ne ve 

ba sıl ma sı na ka dar onun eme ği nin bir ürü-

nü dür. Ve fa tı sı ra sın da der gi nin XX. sa yı sı 

ta mam lan mış bu lu nu yor du. Ay rı ca çe şit li 

der gi ve ga ze te ler de ya zı lar yaz mış, bun-

la rın bir bö lü mü nü Ma lat ya’dan Gö rüş 

adı al tın da top la mış tır (İs tan bul 1985). 
Ölü mün den son ra adı na bir hâtı ra sa yı sı 

ha zır lan mış tır (Pax Ot to ma na: Stu di es in 
Me mo ri am Prof. Dr. Ne jat Gö yünç, ed. Ke-
mal Çi çek, Ha ar lem-An ka ra 2001).
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Tay yip Gök bil gin’in ba şın da bu lun du ğu, 

Os man lı Mü es se se le ri ve Me de ni ye ti Ta-

ri hi Kür sü sü’nde dok tor asis tan ola rak gö-

re ve baş la dı. 1966’da do çent ol du.

1971’de Ha cet te pe Üni ver si te si Sos-

yal ve İdarî Bi lim ler Fa kül te si’ne geç ti, 

1973’te pro fe sör lü ğe yük sel til di. 1977’de 

ye ni den İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si’ne dön dü, Ya kın çağ ve Tür ki ye 

Cum hu ri ye ti Ta ri hi Kür sü sü baş kan lı ğı na 

ge ti ril di. 1979-1980’de Baş ba kan lık Ar şi-

vi Ge nel Mü dür lü ğü’ne ta yin edil di. Kı sa 

sü ren bu gö re vi sı ra sın da ar şiv de önemli 

dü zen le me ler yap tı. Cu mar te si gün le ri ar-

şi vi araş tır ma cı la ra aç tı. Ka lı cı bir der gi 

çı kar ma ta sa rı sı nı ise son ra dan uy gu la dı. 

1982’ de Bo ğa zi çi Üni ver si te si Ata türk İl-

ke le ri ve İn kı lap Ta ri hi Ens ti tü sü mü dü rü 

ol du. Er te si yıl bu gö rev den ay rı la rak ay nı 

üni ver si te nin Fen-Ede bi yat Fa kül te si Ta-

rih Bö lü mü’ne ta yin edil di. Yük sek Öğ re-

tim Ku ru lu (YÖK) ya sa sı nı eleş tir me si yü-

zün den hak sız bir uy gu la ma ile Ekim 1983 

ta ri hin de Ma lat ya İnö nü Üni ver si te si’ne 

“de nen mek üze re” gön de ril di, bu ra da 

ken di si ne ders ve ril me di. Ora dan Kon ya 

Sel çuk Üni ver si te si’ne nak le dil di (1985). 
Bu üni ver si te de ye di yıl gö rev yap tı. Yö-

ne tim le uyum için de ça lış tı, ders prog-

ram la rı nı dü ze ne koy du. Öğ ren ci le rin bu 

prog ram la ra ka tıl ma sı nı sağ la ya rak on la rı 

yön len dir di. Yap tı ğı ulu sal ve ulus lar ara sı 

et kin lik ler le üni ver si te nin adı nı ge niş bir 

çev re ye du yur du. 1992’de emek li ye ay rıl-

dı. An cak üni ver si te den kop ma dı. Bir çok 

yer de ders ver di, se mi ner, sem poz yum 

vb. et kin lik le re ka tıl dı. Geb ze Yüksek 

Tek no lo ji Ens ti tü sü’nde gö rev li iken 1 

Tem muz 2001’de ve fat et ti. Ne za ke ti, in-

sanlar la çok ra hat iliş ki kur ma sı, ilmî ti tiz-

li ği ve ka rar lı lı ğı ile ta nı nı yor du.

Eser le ri. Ne jat Gö yünç mes lekî ha ya tı 

bo yun ca Os man lı ta ri hi nin hay li fark lı ko-

nu la rıy la il gi len miş, ge niş bir ça lış ma yel-

pa ze si al tın da neş ri yat ta bu lun muş tur. İlk 

önem li araş tır ma sı “Kap dan-ı Deryâ Kü-

çük Hü se yin Pa şa”dır (TD, II/3-4 [1952], 
s. 35-50). Dok to ra te zi, 1340 ta rih li İmâd 

es-Serâvî’nin Câmiu’l-hisâb baş lık lı, İl-

han lı Dev le ti’ne ait yaz ma bir mu ha se be 

def te ri nin iş len me si ve de ğer len di ril me-

si dir (Das so ge nann te Ğåme‘ol-¥esåb das 
‘Emåd as-Saråw¢, Ge org-Au gust Uni ver-
sität, 1962; tez da ha son ra ba sıl mış tır, 
Ber lin 2012 [Bon ner Is lams tu di en, 13. 
cilt]). Te zin Türk çe’ye çev ril me si Türk 

Ta rih Ku ru mu’na öne ril miş se de bu ger-

çek leş me miş, an cak ge niş bir öze ti ya yım-

lan mış tır (“İmâd es-Serâvî ve Ese ri”, TD, 
XV/20 [1965], s. 73-86). Gö yünç, dok to ra 




