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Üsküdarlı Bir Tarihci: • 

Prof. Dr. Nejat Göyünç 

ARŞ. GÖR. ERCAN KARAKOÇ 
Marmara Üniversitesi 

"Prof Nejat Göyünç, herkesin işine koşan, dindar, tam Üsküdarh, hoşgörülü; bir 
yanıyla da Prusya profesörleri kadar katı ve disiplinli, yufkayürekli ama inatçı, 
hanımların elini öpen bir Tanzimat Osmanlı'sı ... [Onu] Pazartesi ikindi nama-
zından sonra, sevdiği Üsküdar'dan ugurladık ... " 
nber Ortaylı 

Ailesi 

Prof. Dr. Hasan Nejat Göyünç 18 Kasım 1925 tarihinde Beşiktaş'ta Serencebey 
Yokuşu'ndaki bir evde dogdu.1 Ailenin ikinci çocuguydu. Bir ablası vardı. An
nesi Cemile Hanım, babası Rıza Bey' di. Dogumu esnasında babası A vanos'taki 
annesini ziyarete gitmiş oldugundan nüfus kaydına dogum tarihi 4 Aralık 1925 
(1341) yazılmıştır. Rıza Bey, Cemile Hanım'la 1922 yılında evlenmişti. Kendisi 
gemilerde çarkçıbaşı olarak çalışıyordu. Bununla birlikte uzun seferlerin yeni 
evli çifte zor gelmesi nedeniyle, Rıza Bey işinden ayrılarak Heybeliada Sanator
yumu Röntgen Dairesi'ne makinist olarak girınişti. Rıza Bey, Mayıs 1927'de 
meydana gelen bir yangın sonucunda, 4 gün hastanede yattıktan sonra vefat et
ıniştir. Bu talihsiz kazadan sonra küçük Nejat yetim kalmış ve babasız büyü
müştür. Hoca'nın annesi Cemile Hanım da İstanbul dogumludur. Ancak aslen 
İspir, Yukarı Özbag Köyü'ndendir. Annesinin ailesi Feneryolu'nda ikamet et
mekteydi. Baba tarafından dedesi Hasan Efendi ise Ürgüp dogumlu bir müder
ristir. 
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Tahsil Hayatı 

Nejat Göyünç'ün egitim hayatı sürekli seyahatlerle geçmiştir. Bu hususiyeti do
layısıyla Evliya Çelebi'den el almış denilebilir. İlkokul birinci sınıfı 1932-1933 
yıllarında Moda İlkokulu'nda okuduktan sonra aile Erzurum'a taşınınca tahsil 
hayatına orada devanı etti. 1937 yılında Erzurum Gazi İlkokulu'ndan mezun ol
du.z İlk mektep bitince Erzincan Askeri Ortaokulu'nun imtihanlarına başvurur, 
ancak saglık muayenesi sırasında gözünden kusurlu bulunur ve çok istemesine 
ragmen Askeri okula kayıt yaptıranıaz.3 Bunun üzerine Erzurum Lisesi orta kıs
mına kaydolur. İki ay sonra parasız yatılı imtihanını kazandıgı bildirilir ve oku
mak için Kars'a gitmesi gerekir. Kars'ta bir yıl okula devanı ettikten sonra, ikin
ci sınıfta parasız yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'ne4 nakledilir ve 1943 yılında 
Edebiyat Şubesi'nden mezun olur. 1943-1944 yılları arasında parasız yatılı ola
rak Ankara'da Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu'nda okudu. Bununla birlikte bura
da sene sonunda not ortalamasını 56 tutturması gerekirken, 55'de kaldıgı için 
başarısız sayıldı. Bunun üzerine okuldan ayrılıp ailesinden habersiz İstanbul'a 
gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kaydını 
yaptırmıştır. Buradan 1948 yılında mezun olmuş ve hemen akabinde askere gi
dip, 1949 yılında terhis olmuştur. Askerliginde Ankara Yedek Subay Okulu'nda 
egitim görmüş ve askerligini piyade yedek subay olarak tamamlamıştır. 

Evliligi ve Ailesi 

Prof. Dr. Nejat Göyünç 16 Agustos 1954 yılında Servet Ayten Ekler Hanımefen
di ile evlendi. Evlillerinden biri erkek, biri de kız olmak üzere iki çocukları ol
du. Ogulları Armagan Ekrem Temmuz 1955'te, kızları Ayşe Nihal Güres ise 
Ekim 1956'da dogmuştur. Hoca, eşi Ayten hanıma büyük sevgi ve saygı duyar
dı. O, eşini şöyle anlatır: "Kendisi mükemmel bir ev kadımdır. Elinden dikiş, na
kış, yemek ve temizlik gibi bütün ev işleri geldigi gibi; evdeki tamiratları da ken
disi yapardı. Ben de bütün vaktimi çalışmaya hasredebilirdim. Çok şükür, bu da 
Allah 'm bir lutfudur." 

Meslek Hayatı 

Askerlik sonrasında.İstanbul'a dönen Nejat Bey, hacası Prof. Dr. Cavit Baysun 
aracılıgıyla Başbakanlık Arşivi'ne "telhisçi" olarak girmiş ve 22 ay bu görevde 
bulundu. Parasız yatılı okuması sebebiyle 12 yıllık mecburi hizmetini yerine ge
tirmek üzere Milli Egitim Bakanlıgı'nca 1951 yılında Mardin Lisesi'ne tayin edil
di. Buradaki ögretmenligi, Mardin'i, Mardinllleri tanımasına ve hatta şehir üze
rine bir doçentlik tezf yapacak kadar sevmesille vesile olmuŞtu. Nejat Hoca, 
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Nejat Göyünç'ün anne ve babası 

kazandıgı bir burs sayesinde dokuz aylıgma ABD'ye gitmiştir. Eylül1955'te yur
da dönünce Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'ne tayin olunup, 1957'ye kadar 
burada tarih ögretmenligi yapmıştır. 1957 yılı hocanın kariyerinde önemli bir 
degişimin başlangıcı oldu. Kendisi, Milli Egitim Bakanlıgı'nıİı yurtdışında dok
tora yapmak üzere 1416 sayılı kanun geregi açmış olduğu imtihanı kazanıp Al
manya'ya gitmiş, Goethe Enstitüsü'ndeki kısa Almanca kurslarından sonra Gött
hingen Üniversitesi'nde tanınmış müsteşrik Prof. Dr. Walther Hinz'in5 nezare
tinde doktora çalışmalarına başlamıştır. Muhtemelen hocasının tavsiyesi üzeri
ne biraz farklı bir alanda, İmad es-Seravi'nin 1340 tarihli Cfuniü'l-Hesab adlı 
resmi bir muhasebe kitabı üzerinde çalışmıştır.B 1962 yılı başlarında doktorası
m tamamlayarak yurda döner. 

Akademik Hayalı 

Nejat Göyünç, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Tayyib 
Gökbilgin tarafından yeni kurulmuş olan Osmanlı Müesseseleri ve Medaniyeti 
Tarihi Kürsüsü'ne 31 Ağustos 1962 tarihinde asistan doktor olarak alındı. ı Ara
lık 1966'da, XVI. Yüzyılda Mardin Sancagı konulu tezi ile doçent oldu.7 Bu ça
lışma esas itibariyle tahrir defterler~ ve diger arşiv malzemesine dayanmakla bir
likte, vekayinaiİıeler, seyahatnameler gibi eserlerden faydalamlarak hazırlan-
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Nejat Göyünç ve 'tayyip Gökbilgin 

mış, XVI. yüzyıl tahrir defteri agrrlıklı şehir incelemelerinin ilklerinden olarak 
daha sonrakilere de model teşkil etmiştir. 

Nejat Hoca, Aralık 1971 tarihinde kendi istegi ile Hacettepe Üniversitesi Tarih 
Bölümü'ne geçmeye karar vererek, böylece hacasından ve İstanbul'dan ayrılmış
tır. Hoca, çok sevdigi ve yurtdışına gitinelerine destek oldugu Zeki Arıkan ve 
Ahmet Yaşar Ocak başta olmak üzere yetenekli bazı gençlere üniversite yolunu 
açmak için böyle bir yolu seçmişti. Hacettepe Üniversitesi'nde Mart 1973'te pro
fesörlüge yükseltilmiş ve burada İnkılap Tarihi derslerine de girmeye başlamış
tı. İstanbul Üniversitesi Sonçag Tarihi Kürsüsü'nden Prof. Dr. Cevat Eren'in ve
fatı ve Prof. Dr. Cemal Tükin'in emekli olması üzerine, Nejat Hoca'ya bu kürsü
ye gelmesi teklif edilmiş ve kendisi bu teklifi kabul ederek Mart 1977'de İstan
bul'a geri dönmüştür. Bu sırada 1979-1980 yılları arasında bir yıl süre ile Baş
bakanlık Arşivi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.a Görevi boyunca cumar
tesi gününü arşiveller için açmış, araştırma salonunda çay ve kahve içimine son 
vermiştir. Ayrıca köklü ve sistemli bir dergi çıkartma fikrine de bu dönemde ka
rar vermişti.9 1980-1982 yıllarında Bogaziçi Üniversitesi'ne yarı zamanlı derse 
giden Prof. Göyünç, YÖK yasasının çıkmasından sonra Rektör Prof. Dr. Ergün 
Togrol'un daveti ile Aralık 1982'de üniversitedeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta
rihi Enstitüsü'ne müdür olarak geçmiş, bir süre sonra da Tarih Bölümü'ne ögre-
tim üyesi olmuştur. · · 
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Nejat Göyünç, eşi Ayten Hanım, Alman ve Japon 
akademisyen dostlarıyla 

Nejat Göyünç Amerika'da öğretmenlik stajı yıllarında diger 
stajyer arkadaşları ile birlikte 

Ekim 1983'te Malatya İnönü Üniversitesi'ne gönderilen Nejat Hoca, orada sıkın
tılı günler yaşamış, ancak Haziran 1985'te Konya Selçuk Üniversitesi'ne nakle
dilmesiyle rahatlamış, 1992'de emekli oluncayakadar burada kalmıştır. Kendi
sine kucak açan ve imkan sağlayan Üniversite Rektör'ü Prof. Dr. Halil Cin'i hep 
iyilikle anmıştır. Bunların yanında Hoca, 1972 yılında doktora hacası Prof. 
Hinz'in teklifi üzerine Alman Doğu Bilimleri Cemiyeti'neıo üye yapıldı. 29 Eylül 
1995 tarihi onun için önemli bir gün olacaktır. Söz konusu cemiyetin kuruluşu
nun 150. yıldönümünün de kutlandığı Leipzig'deki AlmanDoğu Bilimleri Günü ll 
adını taşıyan uluslararası toplantının son gününde, Prof. Göyünç bu kuruluşun 
fahri üyeliğine seçildi. Ayrıca, bu münasebetle berat verilmesinin ardından, ken
disine, kürsüde Prof. Dr. Klaus Kreiser ve Dr. Christoph K. Neumann tarafından 
hazırlanan ve Avrupa'nın muhtelif üniversitelerine mensup on beş tanınmış bilim 
adamının makalelerini ihtiva eden bir hatıra kitabı da sunuldu.ız 

Prof. Göyünç, 1970 yılında Türk Tarih Kurumu'na muhabir, 1981'de ise asli üye 
oldu. 1995 yılında yeniden asli üye ve ayrıca Balkan Araştırmaları Komisyonu 
başkanı seçildi. Nejat Hocanın ilmi faaliyetlerini yürüttüğü bir diğer mekan ise 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ni de çıkaran İslam Araştırmaları Mer
kezi'ydi. Kütüphanedeki çalışma ortamı kendisini çok memnun ettiğinden 550 
kitabını buraya bağışlamıştır.13 Prof. Dr. Nejat Göyünç emekli olduktan sonra da 
hocalığa devam etmiş, 1996-2000 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Ta
rih bölümünde dersler vermiş, 2000-2001 yılları arasında vefatma değin Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Milli Güvenlik Stratejileri Bilim Dalı'nda lisansüs
tü dersleri vermiştir.14 1 Temmuz 2001 Pazar günü Üsküdar Sultantepe'deki 
evinde kalp sektesi sebebiyle uykudayken vefat etmişfu.15 

Eserleri 

Prof. Nejat Göyünç hayah boyunca çok sayıda bilimsel faaliyet yapmış velud bir 
akademisyen ve entelektüeldir. O'nun çalışmaları sadece Türkçe olmayıp, İngi-
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Andreas Tietze ile Boğaz kenapnda bir sohbette Göyünç, Japon Profesör Yuzo Nagata'yı Üsküdar'daki 
evinde konuk ederken 

lizce ve Alınanca da eserleri vardır. Kendisinin sekiz kitap, ıs yüz atmış dört ma
kale, on alh ansiklopedi maddesi, yirmi yedi lisans tezi, yirmi yüksek lisans te
zi, on dört doktora tezi, kırk sekiz kitap tanıhmı17 ve bir de çeviri olmak üzere 
toplam iki yüz doksan sekiz çalışması bulunmaktadır. Ayrıca hocanın vefahna 
degin hazırladıgı, fakat ömrünün kifayet etmemesi sebebiyle bilahare Prof. Dr. 
Kemal Çiçek tarafından yayma hazırlanan bir kitabı daha vardır.ıs Akademik 
danışmanlıklar da yapan Göyünç, Ermeni sorunu ile alakah hazırlanan Sarı Ge
lin adlı belgeselinin bilimsel danışmanlıgım Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile birlik
te yürühnüştfu.ı9 

Ayrıca Prof. Göyünç "hocalarm hocası" unvanına sahip olan bilim adamları
mızdand.ır. Kendisi, ögrencilerinden pek çogunun profesör oldugunu görebil
miştir. Bunlara örnek verecek olursak şu isimleri zikredebiliriz: Prof. Dr. Özer 
Ozankaya (Mardin Lisesi'nden ögrencisi), Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. 
Yusuf Halaçoglu, Prof. Dr. Zeki Arıkan, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Meh
met Akif Aydın, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr: Adnan Şişman, Prof. Dr. Fa
ruk Kocacık, Prof. Dr. İhsan Güneş ve Prof. Dr. Ali Birinci. 
Hocanıri bir diger özelligi de pek çok yabancı bilim adamı ile yakın arkadaş ol
masıdır. Onlarla sürekli iletişim içinde olarak, müşterek bilimsel çalışmalarda 
bulundu. Şüphesiz İstanbul'a her gelişlerinde onları Sultantepe'deki bogaz man
zaralı evinde misafir etinekteydi. Nejat hocanın yabancı akadefnisyen arkadaş-
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larından bazıları şunlardır. Heath W. Lowry,zo Sınaiya Faroqhi, Evangelia Balta, 
Klaus Kreiser, Andreas Tietze, Hans Georg Majer, Wolf-Dieter Hütteroth, Chris
toph K. Neumann, Machiko Nagata ve Prof. Yuzo Nagata. 

Hoca Hakkındaki Görüşler 

Nejat hocanın zamansız vefah onun sevenlerini derin üzüntüye bogmuştın. Zi
ra ölümü üzerine hem ögrencileri olanlar hem de onu tanıyanlar düşüncelerini 
ve duygularını gazete ve dergilerdeki yazılarıyla ortaya koymuşlardır. Taraflı ta
rafsız herkes onun sevecen, yardımsever, hoşgörülü, alanında kendini iyi yetiş
tirdigini ve yaşamıyla bir İstanbul ve Osmanlı beyefendisi ile Tanzimat Osman-
lısı oldugunu yazmaktadır. · 

Günümüz tarihçileri arasında tarhşmasız çok önemli bir yeri olan İlber Ortaylı, 
hocanın vefa h üzerine kaleme aldıgı makalesinde onu şu şekilde anlatır: " ... Ho
ca 'ya başvuranlar sual eyler; 'Efendim II. Viyana Muhasarası yıllarında kaleleri
nin durumunu neyleyeyim?'; el cevap: Maliyeden müdevver defterlerde 'Büyük 
Kaleler Defteri'ne bak ... Veya arsızca bir talep; 'Hocam Makedonya Müfettişlik 
raporlarına balayorum, bunların birlikte mukayesesini yapsak', önündeld işi bı
rakır, birlikte okumaya oturur ... İster Anadolulu, ister Rumelili ister talebesi ol, 
ister yedi kat yabancı ... İstanbul'da gariplik çeken tarihçi takımı Üsküdar'dald 
eve davet edilir, eşi Ayten Hanım 'ın nefis yemekleriyle bir aile ortamında valdt 
geçirir. Herkesin meşrebine saygılı, kendi oruç tutar, tutmayana çayını ikram 
eder, sigara içmez, mesela sevimli tarihçi Evangelia Balta'nın üst üste sigara yak
masından hiç rahatsız olmazdı ... Son yolculuguna gönderen renkli cemaat, bir 
Janinin Türldye'de de sevilmesi ve faydalı olabilmesi için, mutlaka hizipçilikyap
masının gerekli olmadıgını gösteriyordu." 
Gazeteci, yazar Beşir Ayvazoglu'da makalesinde " ... 1970'lerde Türk Kültürü der
gisinde yayımlanan yazılarından tanıdıgım Nejat Hoca Yı talebesi Prof Dr. Ali Bi
rinci'den çok dinlemiş ve gıyabında sevmiştim. Sonrald yıllarda birçok toplanb
da karşılaşb.k; fakat şahsi tanışıklıgımız o İSAM'a geldikten sonradır ... Son bir
kaç yıldır İSAM'da kendisine tahsis edilen odada çalışmalarına devam eden ve 
zengin kütüphanesinin hab.rı sayılır bir bölümünü bu seçldn kurumun kütüpha
nesine bagışiayan Prof Dr. Nejat Göyünç, yurt içinde ve yurt dışındald akademik 
çevrelerde iyi tanınınakla beraber medyada hemen hiç görünmedigi için fikri so
rulmayan -ve ölümü bile haber olmayan- mütevazı, mütebahhir bir Osmanlı ta
rihçisiydi ... " diye yazmaktadır. 

Popüler tarihçi, gazeteci ve yazar Murat Bardakçı ise hacayla ilgili şu hususlara 
deginmektedir: " .. . İstanbulluydu, 76 yaşındaydı, çok düzgün bir insandı, Türid
ye'de ideolojilerin çarpışb.ftı. senelerde hiçbir akımın esiri olmayıp sadece ilimle 
ugraşmışb.. Bu yüzden layık olmadıgı muamelelere ugramış ve hayli çekmiş ama 
ilimleri kendilerinden menkul olup tantanalı unvanları sadece kô.gıt üzerinde va
rolan ve ona karşı en akıl almaz işleri edenler bile, neticede hocalıgı ve ilmi kar-
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Nejat Göyünç meslektaşı Halilİnalcık ile birlikte 

şısında başegmek zorunda kalmışlardı ... Bugün çogu isim sahibi birer profesör 
olan çok sayıda ögrencisine tarihin belgesiz yazılamayacagım ve işin yolunun ar
şivden geçtiğini ögreten Nejat Bey' di ... Eskiler, 'dlimin ölümü diemin ölümü dür' 
derler. Prof Nejat Göyünç'le beraber, tarih ilminin yaratılması artık imkansız 
olan bir dlemi göçüp gitti." 

Yine gazeteci ve yazar Mehmet Niyazi, "Genellikle Hakk'ın rahmetine kavuşan
ların ardından 'Boşlugu doldurulmaz' diye yazılır. Ama İSAM Kütüphanesi'nde 
yapılan merasimle yetiştirdigi ögrencilerinin konuşmalarından anladıgım kada
nyla Prof Dr. Nejat Göyünç, ardında boşluk bırakmadan bu fani dleme veda et
ti ... Bilim insanları milletierin yıldızları dır. Göyünç hoca da bizim yıldızlarımız
dan biriydi ... " diye ifade etmektedir. 
Gazeteci, yazar Talıa Akyol ise Milliyet'teki köşesinde hacayla ilgili şunları söy
lemektedir: " ... Kürtlerin tarihi konusunda araştırmalar yaparken, Prof Gö
yünç'ün XVI. Yüzyılda Mardin Sancagı adlı ldtabım okudugumda, ilmi kudretine 
hayran kalmıştım. Sopra Nejat Göyünç imzalı her kitabı, makale ve tebliği oku
maya çalıştım ... " 
Hocaların hacası olan Nejat GöyünÇ'ün talebelerinden Prof. Dr. Zeki Arıkan ise 
O'nunla ilgili olarak, " ... Prof Göyünç'ün karakterini tek bir sözcükle özetleyebi
liriz: 'Ölçü'. Bu sihirli sözcük onun bütün benliğini sarmış ve yaşarrum yönlendi
ren temel bir öge olmuştUr. İnsani ilişkilerinde son derece uygar, ldbar ve sevecen 
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olan Prof Göyünç, bunun ötesinde sert ve kararlı bir kişiligi temsil ediyordu. Bu 
iki unsur yani ölçü ve kararlılık onu başarıya ulaşb.ran temel etmenler olmuştur. 
Bunlara bir üçüncüyü daha eklemek gerekir. O da sevgili eşi Ayten Hanım 'ın, 
Prof Göyünç'e yaşamımn her amnda verdigi destekti.r" demektedir. 
Akademisyen olması için elinden geliligince yardımcı oldugu ve halen Türk Ta
rih Kurumu başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoglu da ho c ası Nejat Göyünç için; 
" ... Tamdıgım ve talebesi oldugum 1967 yıhndan beri bir hoca olarak hep rehber 
edindigim kimselerden biri olmuştur. O, gerçek bir bilim adamı, gerçek bir insan, 
içiyle dışı bir olan, yardımsever, yetenekli gördügü kimseleri destekleyen bir ka-

raktere sahip, dürüstlügü kendisine ilke edinmiş vatansever, milliyetperver, 21 ça
lışkan, maddeye deger vermeyen, hiçbir görevden kaçınmayan ve yılmayan bir 
şahsiyet, bir İstanbul efendisiydi. Almanca ve İngilizce lisanlarına vakıftı. Pek çok 
ilmi toplanb.da Türkiye'yi temsil eb.niştir. Literatüro yakından takip eden nadir 
ilim adamlarındandı ... Ögrencilerini önce düşünmeye, duyduklanm ve okuduk
Iarım test ettikten sonra kabul veya redde, gördüklerinin nedenini araşb.rdıktan 
sonra hüküm vermeye yöneltti. Onlarla hep yakından ilgilendi. Kabiliyetli, ciddi 
ve çalışkan olanlan hep desteklemiştir ... O'nun ölümüyle Türk ve Dünya ilim 
dünyası bir degerini daha yitirmiştir" cümleleriyle O'nu ifade etmektedir. 
Kendisinin ögrencisi ve aynı zamanda hayatının son dönemlerinde çalıştıgı 

İSAM'ın müdürü olan Prof. Dr. M. Akif Aydın makalesinde hocasını şöyle an
latmaktadır: " ... Çok de ger li bir Osmanlı tarihçisi, mükemmel bir egitim ci olma
nın ötesinde merhum Göyünç hocam kelimenin gerçek anlamıyla bir Osmanlı 
Efendisiydi ... Hemen ilk görüşmemizde bir Osmanlı Efendisi'yle beraber olma 
imkô.mm yakaladıgımı fark ettim. Bütün görüşmelerinde sevdigi ögrencilerine bir 
talebesiyle degil, akram meslektaşıyla görüşen bir insan üslubuyla hitap ediyor
du. Konuşmaya genellikle saygılarını sunarak başlar ve öylece bitirirdi. Odasına 
kim girerse girsin ayaga kalkarak karşılayan hocamn bu içten nezaketi zcinnedi
yorum ögrencilerini bir anda kendisine baglıyordu." 
Ünlü Osmanlı tarihçisi, halen Princeton Üniversitesi'nde görevli, bir dönem Bo
gaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde de ders veren Prof. Dr. Heath W. Lowry 
"Nejat Göyünç: Bir Kişisel Hatıra" başlıklı makalesinde, Göyünç'le ilgili anıları
m ve yaşadıklarını anlatmaktadır. Hususiyle onun, alçakgönüllülügünü ve yar
dımseverliligini vurgular. Lowry, bu özellikleri nedeniyle onu Andreas Tietze'ye 
benzetir. O'nun kariyerini ve gelecegini etkileyecegini bilmesine ragmen, dogru 
bildigi yoldan asla şaşmadıgıru, onun bu özelligini bilmeyenierin onu inatçı ve
ya saf olarak algıladıklarını belirtir. Bununla birlikte onunla hayatı kesişenler 
için Nejat hocanın bir model olarak kendileri açısından bir şans oldugunu söy
ler. 
Nejat Hoca'nın ögrencisi olup, onun gayret ve çabalarıyla akademisyenler dün
yasına giren ögrencisi Prof. Dr. Mehmet İpşirli de hacası için; " ... Vefa duygusu 
kendisinde sarsılmaz bir ilke halindeydi ... Devletine karşı aşırı bir minnet ve ve
fa duygusu ile baglıydı. Bunu sözleri ve davramşlannda her vesile ile gösterirdi. 
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Bir yetim olarak parasız yatılı okuma~ı, devlet bursu ile yurtdışında doktora yap
mış olmasında şüphe~iz bunun büyük payı vardı. 
Milli ve manevi konularda hassastı..zz Ancak bu degerieri hiçbir zaman bir istis
mar aracı yapmaz bilaids bu şekilde davrananlam karşı hep tenkitle yaklaşırdı. 
Yıllarca içinde bulunup tahsilini tamamladıgı Avrupa'mn deger ve ilkelerini be
genir, ancak yabancılara ve özellikle Türklere karşı önyargılı hatta biraz ırld ve 
dini taassup içinde olduklarım bunun da tarihten, geçmişte yaşananlardan gel
digi.ne şahidi oldugu misalleri zikrederek vurgu yapardı ... " degerlendirmesinde 
bulunur. 

Sonuç 

Hasan Nejat Göyünç, kökeni Anadolu'ya dayanan bir ailenin Beylerbeyi-Küplü
ce-Üsküdar nüfusuna kayıtlı, çok uzun yıllardır Üsküdarlı olan bir ailenin oglu
dur. Şu an Beylerbeyi İskele'sinden Küplüce'ye çıkan yolun üzerindeki 82 nu
maralı ahşap 3 katlı evden yola çıkan bir ailenin çocugudur. Hocanın kütükte 
başlayan Üsküdarlılıgı, yaşanhsının büyük bir bölümünde de devam etmiştir. 
Haydarpaşa Numune Hastanesi karşısında bulunan şimdiki Marmara Üniversi
tesi'nin tarihi binası vaktiyle Haydarpaşa Lisesi'ydi. Ortaokul ve liseyi burada 
bitirmişti. Söz konusu dönemde Beylerbeyi Küplüce'deki 82 numaralı aile evin
de de halası ikamet etmekteydi. 
Evliligi sonrasında Mardin, Amerika, Ankara ve Almanya'da bulundugu 10 yıl 
sonrasında Suadiye'de 3 yıl ikamet etmiş, akabinde ise halen eşinin oturdugu 
Üsküdar Sultantepe'deki eVine Mayıs 1965'de taşınmışh. Türkiye'de oldugu dö
nemlerde de eşi ve 2 çocugu ile 2 haftada bir Beylerbeyi'ndeki halasını mutlaka 
ziyaret ederdi. Bu ziyaretler, halasının yefahna kadar 20 seneye yakın sürmüş
tür. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde geçen Asistanlık dö
neminde, yine Altunizade'de bulunan o zamanlardaki adıyla Yüksek İslam Ens
titüsü'nde Almanca dersleri vermekteydi. Vefahndan önce çalışhgr İSAM 'da 
Doç. Dr. Ahmet Kavas ile birlikte paylaşhgı odasında da Üsküdarlılıgı devam et
miştir: Kısacası hoca yaşamının hemen her döneminde Üsküdar içerisinde ol
muştur. 

Yurtiçinde ve yurtdışında bulundugu dönemlerde ister ögrenci, ister arkadaş 
çevresinden olan birçok tanıdıklarını Üsküdar'da misafir eder, Üsküdar'dan Bo
gazın gündüz ve gece o eşsiz manzarası karşısında sohbetler yapılır, eşinin o le
ziz kurabiye, pasta ve yemekleri yenirdi. Eşi ile evliliklerinin onuncu yılından 
sonraki 37 yılını yani orta yaştan ileri yaşa geçen dönemdeki yaşanhsını Üskü
dar'daki evinde sürdürmüştür. 
Üsküdar'daki evinin salon camından her gün Üsküdar'dan İstanbul Bagazı'nın 
o eşsiz manzarasını seyİetmeyi, havanın balkanda oturmaya müsaade ettigi za-
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manlarda da evinin balkonunda eşi ile karşılıklı oturup sohbet etmeyi ve doya
sıya Üsküdar'ı görmeyi adet hilline getirmişti. 
Vefatının öncesine rastlayan 30 Haziran 2001 cumartesi akşamı yine balkonun
da eşi, oglu, gelini ve tarunu ile Üsküdar'ı bagazdan seyretmekteydi. Evinin sa
lonundan yine Üsküdar;ın o eşsiz Bogaz manzarası önünde, yüzünü bagazın 
mavi sularına bakarak yummuştur. Çengelköy Mezarlıgmdaki ebedi istirahatga
hında yani çok sevdigi Üsküdar'ında yatmaktadır. 
Üsküdar'ı hayah boyunca hiçbir zaman kendinden uzak tutmamış, bilakis Üs
küdar onun yaşanhsının degişmez bir parçası olınuştur. Tüm tanıdık eş, dost ve 
akrabaları ile yerli ve yabancı tüm dostlarına, ögrencilerine bu eşsiz beldeyi gü
zellikleri ve olumsuzlukları ile sevdirmeye çalışmış, olumsuzluklardan bile Üs
küdar adının allındaki temiz özellik ve güzellikleri buldurmayı bilmiş, Üskü
dar'ı degişmeyecek derin sevgisi ile her an, her yerde ve ortamda tanıtmaya özen 
göstermiştir. 

Son Söz Yerine 

" ... Gençligi her türlü yabancı fikir ve akımlardan korumak, h ür fildr ve iıfan sa
hibi yapmanın belirli şartlan vardır. Onlan her şeyden önce düşünmeye, duyduk
larım ve okuduklarım test ettikten sonra kabul veya red de alıştırmak lazımdır ... 
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Sevenleri rahmetli Göyünç'ün kabri başında 

Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü olmayan insanlar daha çok az okuyan, 
az bilenler arasmdan çıkar. Çünkü dünyaları ve düşünceleri dar, sabırlan az
dır ... 
... Demokrasi ise hür fikirli, hoşgörülü, şüpheci insan ister. İkiisaden gelişmenin 
de temeli yaratıcı beyinlerdir. Yeniyi bulamayan, yeni bir şeyler üretemeyen mil
letler; ikiisaden de siyasi olarak da başkalarma baglı veya bagımlı kalmaktan 
kendilerini kurtaramazlar. Bu itibarla, Türk egitiınin mutlaka hür fikirli gençler 
yetiştirmesi Türkiye'nin istikbali ve güçlenmesi için kaçmılmaz bir zorunluluktur . 
. . . Demokrasi ile sulh birbiri ile dogru orantılı dır. Dünyanın altım üstüne getiren
ler de çogunlukla tek kişi veya tek parti tarafından yönetilen ülkelerdir, teşekkül
lerdir ... Türkiye'de saglam bir demokrasiye kavuşmak için, kanaatimce egitim 
sisteınimizin düşünmeye, çok okumaya, okuduklanm eleştirip öz.ümsemeye, işit
tiklerini yine tenkit sürecinden sonra kabule alışkın gençlik yetiştirmek elzem dir." 
Prof. Dr. Nejat Göyünç 
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DİPNOTI..AR 

ı Hocanın ebeveyninin ve kendisinin kütügü İstanbul-Üsküdar nüfusuna kayıtlıdır. Hocanın ölümüne kadar 
yaşayacagı Üsküdar'la ilirıtiyeti daha dogunrunda başlamıştır. Kendisinin kütük bilgileri ise şöyledir. 

Kayıtlı olduğu il İstanbul, ilçe Üsküdar, mahalle Beylerbeyi; cilt no 01Q-08, aile sıra no 758, sıra no 10. 
2 Bu okul Erzurunı Kongresi'nirı toplandıgı tarihi bir binadır. 

3 Hoca askeri okula kayıt yaptıramamış alınasını daha sonra hayırla yad edecektir. Zira 1939 Erzincan Depre
mi'nde askeri okul da yerle bir olınuş ve ögrencilerinirı çoğu enkaz altında kalarak ölınüştür. Hoca, "eger gö
zünıden kusurlu bulunmayıp, bu okula yazılınış olsaydım ben de ölınüş olacak ve şu anda aranızda olamaya
caktırıı" diye anmakiadır. 
4 Bugünkü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nirı karşısındaki Hukuk ve Eczacılık fakültelerinirı bulunduğu 
Marmara Üniversitesi'nirı tarilıi binası o yıllardayatılı ve gündüzlü Haydarpaşa Lisesi'ydi. 

5 Prof. Walter Hinz hakkında detaylı bilgi için bk. Nejat Göyünç, "Walther Hinz (1906-1992)'in Ardından", 
Osmanh Araştırmalan Dergisi, XIII, İstanbul1993, s. IX-XII. 
6 Das sogenante Gfune'o'l-Hesab des 'Emad es-Seravi. Ein Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens von ca. 
1340. 

7 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 
1969; ikinci baskı, TTK Yayınları, Ankara 1991. 
8 Zamanın Devlet Bakanı Dr. Lütfi Dagan'ın t~klifini kıramamış, kendisine müdürlük görevini yapmasından 
dolayı ekstra hiçbir ücret ödenmemesi ve Edebiyat Fakültesi'ndeki derslerine devam etmesine müsaade edil-
mesi şartlarıyla bu teklifi kabul etmişti. · 

9 Osmanh Araştırmalan Dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır. 

ıo Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. 

ı ı Deutscher Oriantalistentag. 

12 Das Osmanische Reich in seinen Arehivalien und Chroniken-Arşivleri ve Tarilıi Eserlerinde Osmanlı Dev
leti. 
13 Kütüphanenirı ikinci katında kütüphaneye bagışta bulunanların isim ve fotograflarının bulunduğu yerde 
Nejat hocanın da resmi vardır. 

14 Prof. Göyünç'ün vefatı üzerine pazartesi günü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde cenaze töreni düzen
lenmiştir. Ayrıca zamanın Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ayhan GYTE Kütüphanesi'nirı adını Prof. Dr. Nejat Gö
yünç Kütüphanesi olarak degiştirmiştir. 
15 Hoca 1979 yılında Ankara'da bir doçentlik savunması sırasında ilk kalp krizini geçirmişti. Derhal hastane-
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ye kaldırılan hoca tekrar hayata döndUrülmüş, samasında uzun bir dönem dirılenmiştir. Kendisi ile en son 29 
Haziran 2001 tarihinde GYTJ;:'de beraberdik Hoc~ ile odada çay içerken, birdenbire konuşmasrm kesti, yüzü
nün rengi değişti ve gözleri bir yere doğru odaklandı. Onun bu durumu birkaç saniye sürdü. Açıkçası ben de 
bu son halinden biraz çekinmiştim. Ancak hoca kendine gelirıce, hiçbir şey söylemeden ve hissettirmeden ko
nuşmarnıza devam etti. Galiba hoca, ikinci kalp krizirıi o gün benimle konuşurken yaşarnıştı 

16 Bu kitaplardan biri Almancaydı ve Prof. Dr. Wolf-Dieter Hütterotlı ile birlikte hazırlanmıştır. Landon der 
Grenze. Osmanische Verwaltung im Heutigen türkisch-syrisch und irakisehen Grenzgebiete im 16. fohrhundert 
(Sınırlardaki Ülke: XVI. Yüzyılda Bugünkü Türkiye, Suriye ve Irak Hudut Bölgesinde Osmanlı İdaresi], İstanbul 
1997. 

17 Bunlardan 41 tanesi yabancı dilde yazılmış eser tanıtımıdır. 

18 Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005. 

19 Yaprmcı Ahmet Çelenk, Yönetırren İsmail Umaç, Senarist-Editör M. Güray Değerli. Bu çalışma Türkçe'nirı 
yanında İngilizce, Fransızca, Almanca, ispanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 7 ayrı dilde seslendirildi. 
Araştırma çalışmaları yaklaşık 3 yılda tamamlanan projenirı, çekim ve kurgu aşamaları ise 1 yıl sürdü. Belge
sel13 ayrı ülkede çekildi ve içeriğinde 160 röportaj yer almaktadır. Çalışmanın süresi ise 210 dakikadır. 

20 Lowry ile ilk defa 2002 yılı yazında Waslıingtoıi'da AT AA' da tanışma imkarn buldum. Sohbetimizde ken
disinin ralımetli Nejat hacayı çok derirıden sevdiğini ve takdir ettiğini sürekli ifade etınekten geri durmadı. 

21 Prof. Nejat Göyünç, Asala eylenıleri nedeniyle Türk diplomatlarının şehit oldukları dönemde, Ermeni so
runu ile ilgili ilk kitap yazan müelliflerdendir. O'nun konuyla ilgili eseri ise şudur: Osmanlı İdaresinde Erme
niler, Gültepe Yayınları, İstanbul1983. 

22 Hoca vefat ettiği tarihe kadar Türkiye'yi rahatsız eden Ermeni sorunu üzerine çalışmıştır. Bu bağlamda Dı
şişleri ve Kültür Bakanlığı ile TBMM tarafından yapılan söz konusu mesele ile ilgili faaliyetlerde yaşına bak
maksızın bilfiil bulurrmuştur. Örneğin, vefatına bir hafta kala, dönemirı Kültür Bakanı İstemihan Talay tara
fından görevlendirilmiş olduğu Ermeni tezlerirıe karşı oluşturulmuş olan koınisyon başkanı olarak Ankara'da 
aylık olağan toplantıya katılmıştı. Aynı dönemde asli üyesi olduğu Türk Tarili Kurumu yönetim kurulu top
lantısında bulurrmuştur. 27 Haziran 2001 Çarşamba günü ise, dönemirı TBMM başkanı Ömer İzgi'nirı gayret
leriyle oluşturulan Ermeni iddialarına karşı dünya kamuoyunda gerçeklerirı ve Türk tezlerirıirı anlatılması içirı 
oluşturulan çalışma grubunun başkanı olarak, İngilizce basılan ve uluslararası birçok yerli ve yabancı tarilıçi
nirı makalelerini kapsayan The Annenionsin the Late Otomen Period isirııli kitabın Ankara'daki tanıtım ve 
ödül törenirıe katılmıştır. 
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