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Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ'ÜN ARDlNDAN 

Servet Ayten GOYÜNÇ 

Sevgili Nejat'cığım, 
Her zamanki gibi o haftayı da yoğun bir şekilde geçirmiştin. 
Pazar akşamı Ankara'ya gidip, Salı Türk Tarih Kurumu toplantısı, 

Çarşamba Büyük Millet Meclisi Başkanlığının destek ve teşvikiyle gerçekleşen 
(Osmanlı'nın son döneminde Ermeniler) adlı kitabın, yazariarına verilen şild ve 
kitap takdiminde bulunınuştun. 

Perşembe Galata Mevlevihanesinde merhum Çinuçen Tanrıkorur'un 
anısına yapılan toplantıda, Cuma'da Gebze Teknoloji Enstitüsü'nde 2001 
senesi programının takdiminde bulunmuştun. 

Cumartesiyi kızın, oğlun, gelin ve torunumuzla evimizde huzur içinde 
geçirmiş til<. 

Pazar sabahı uyandığımızda, gayet rahat uyuyor gibi son yolculuğuna 
çıkmış tın. 

Hepimizi büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içinde bırakarak. 
Herkesin İnşallah Allah bize de Nejat Bey gibi bir ölüm verir demesine 

sebep olarak. 
3 Temmuz, Konya, Ankara, İzmir, Trabzon velhasıl Türkiye'nin her 

tarafından gelen pek çok dost, akraba, talebelerinin arasında, önce Gebze Tek
noloji Enstitüsü'nde, arkadan İsam'da yapılan merasim, sonra ilahiyat Fakül
tesi Camii'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandın. 

Akşam üzeri İsam' dan gelen arkadaşların hoca ve pek çok misafırle, bah
çemizde duan da okundu. Komşular da balkonlan doldurarak dua ve ikrarnlara 
katıldılar. Nur içinde yat. 

Şimdi Çengelköy mezarlığında aile kabristanında rahat uyu. Yanında 
yerim de hazır. Faruk ağabey de sizlere katıldı. Yakında orada hepimiz bul~
şuruz. 
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Bir hafta evvel, bir kıymetli tanıdık daha aranıza katıldı. Recep Yazıcı
oğlu. Çılgın vali Honoz Dağında trekking, Pamukkalede yamaç paraşütü 
yapıyordu diye yazıyorlar. 

1981 'de Tokat'a gittiğimizde valiydi. Kapısı hiç kapanmayan bir vali. 
Tokat evlerini restore ettirmiş, güzel bir misafir evi yaptırmış. En güzeli de 
sokak çocuklarına çalışıp, hayatlarını kazanacaklan bir atölye yaptırmış. Hem 
sanat öğrenmişler, hem hayatlarını garantiye almışlar. Oradan aldığımız terlik 
hala sapasağlam duruyor. 

Maalesef vatansever dürüst insanların çabuk gitmesi, bizler için büyÜk bir 
üzüntü kaynağı oluyor. Adnan Kahveci d~ öyle gitmedi mi? 

Pek çok gazete ve dergilerde anma yazıları yazıldı. Hepsi birbirinden 
güzel. Hele İlber Ortaylı seni kısacık ne güzel anlatmıştı. 

Hatıra kitabı olarak (PAX OITOMANA STUDIES irı memoriam Prof. 
Dr. Nejat GÖYÜNÇ) çıktı. Trabzon ve çevresi, tarih, dil, edebiyat sempozyu
mu için çıkardıkları kitapları da senin ve Günay Çağlar'ın aziz hatırasına ithaf 
etmişler. Yakında Ermeniler hakkında kitabın da çıkacakrruş. 

Her taraftan gelen telgraf, t~lefon, mektuplar senin ne kadar sevilen bir 
insan olduğunun kanıtlarıydı. Hepsine yürekten teşekkürler ... 

13 Ağustos 2001 'de Gebze Teknoloji Enstitüsü' n ün Kütüphanesine ismin 
verildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Ayhan Bey konuşmasına şöyle başladı 
"Tarihin, belgelere dayalı eser vemıenirı alfabesi olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Nejat GÖYÜNÇ'ü ne zaman arasak, onu daima mekan tuttuğu arşivlerde 
bulurduk. Onun çok sevdiği bu makama ismini vermemiz eminim ki onun 
ruhunu şad edecektir". 

Yazılarını da toplamaya çalışıyorum. İnşallah kitap halinde de basmak 
nasip olur. Daha ne çok yapmak istediğin şey varmış. Notlar, notlar ... Bu 
kadar kitap yetmemiş. Pek çok kitabın da fotokopisini çıkartmışsın. 

Klaus Schwarz Verlag' tan, yine kitaplar geliyor. Öldüğünü bildirdiğimiz 
halde. Ben de arkadaşlarına veriyorum tanıtım yazısı yazsıruar diye. 

Bazen bir nükten hatırıma geliyor gülüyorum, bazen bir şarkıyla 
hüzünleniyorum. Ama daima seni yanımda hissediyorum. Çocuklar da aynı 
şeyi söylüyorlar. Hep rahmetle saygıyla anıyoruz. 

Hıızur içinde uyu. Makaı~ın Cennet olsun. 



FOTOGRAFLAR 
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1- Nejat Bey yerli ve yabancı öğrencileriyle beraber. 
(Zeki Ankan dışında Alman ve Japon öğrenciler) 

2 - Japon Profesör 
Yuzo Nagata 
ve eşi Maçiko 
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5- Yakın aile fertleriyle (Üvey kardeşi Gürdoğan Gökçin 
ve kızı Esin Gökçin, oğlu Ekrem Göyünç ve eşi Gözde hanım, 

kızı Nihai Güres ve Nejat Bey'in abiası Celile Akol) 

Kurumu 
çalışanla~mdan birisine 

plaket verirken 
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8 - Kabri başında birinci yıl anma töreni 

9 - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesine 
Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ adı verilirken 
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10- Orient Institut'de tören 

12- Orient Institut'de tören 
(Klaus Kreiser, Oktay Aslanapa, Angelika Neuwirth) 
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15- Rize'de Aydar Yayiası 
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16- Almanya'daki Doktora hocası Walther Hinz 

17- Almanya'da doktora öğrencisi iken 
· Alman talebe arkadaşlan ve aile fertleri 



18- ABD'ye ilk gidişinde Türk stajer öğretmen arkadaşlarıyla N -
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19- Evinde öğrencileriyle bir yemek esnasında 
(Ömer Aktaş, Şuuri, Yusuf Halaçoğlu, Ömer Pehlivan, 

oğlu Ekrem Göyünç, kızı Nihai Güres ve eşi Ayten Hanım) 

20 -· Hocası Prof. Dr. Tayyib GÖKBİLGİN'le 



21 - ·Gençlik yıllannda 

23 

24- Kızı Nihai Güres'in Ankara'daki resım 
sergisinin açılışı esnasında 

eşi Ayten hanımla 
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22- Sultantepe'deki bağaza nazır balkonunda 
talebeleriyle ve ailesiyle kahvalttda 

25 - Andreas Tietze ile beraber 
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26-27 - 2001 yılında İSAM tarafından düzenlenen "Dünden Bugüne 
Osmanlı Araştırinaları (Tesbitler- Problemler- Teklifler) Sempozyumu", 

24-25 Şubat 2001, İSAM - İstanbul. 


