
DOBRUCA 

daki Türk nüfusu büyük bir varlık mü
cadelesi içerisinde bulunmaktadır. 
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DO D OMA 

ı 

Tanzanya Cumhuriyeti'nin 
Darüsselam'dan sonraki başşehri 

L 
(bk. DARÜSSEIAM; TANlANYA). 
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ı 
DODURGA 

ı 

L 
Oğuz boylarından biri. 

_j 

Kaşgarlı Mahmud (Xl . yüzyıl) Oğuz boy
ları listesinde bu boyu on altıncı sırada 
Toturk~ imlası ile yazar ve damgasının 
şeklini verir. Reşidüddin ise (XIV. yüzyıl) 
Dodurga boyunu Bozaklar arasında ve 
Ay Han'ın oğullarından biri olarak göste
rir, adını da şimdi telaffuz edilen şekil
de kaydeder. Reşidüddin'e göre dodur
ga "ülke almak ve yönetmek" demektir. 
Ülüşü (Oğuz-eli'nin resmi toplantılarında 
koyunun etinden yiyeceği kısım) "aşığlu" 
ve onkunu (totem kuşu) kartaldır. Ancak 
Reşidüddin'in Cami cu't- tevarfl] 'i ile ona 
dayanan Yazıcıoğlu Ali Efendi'nin (XV. 
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yüzyıl) Selçukname'sindeki damgalar 
Kaşgarlı'dakine benzememektedir. 

Destani eserlerde ve vekayi'nameler
de bu boyun adı geçmez. Fakat Fahred
din Mübarek Şah'ın 1206 yılında Hindis
tan'da yazdığı eserinde zikredilen Oğuz 
boyları arasında Dodurga (Toturga) da 
görülür. 

Yer adiarına gelince, XIV. yüzyılın bi
rinci yarısında kaleme alınan Floransalı 
F. B. Pegolotti'nin eserinde Sivas'ın do
ğusunda ve ona bir konak mesafede gös
terilen Dudriaga'nın Dodurga'yı ifade et
tiği anlaşılmaktadır. Çünkü aynı yüzyılın 
sonlarına doğru Sivas'ta yazılmış olan 
Bezm ü Rezm'de Zara ile birlikte bir yö
renin adı olarak Toturga'ya rastlanır. Tah
rir defterlerinde de aynı yer adı Dodur
ga şeklinde kaydedilmiş olup günümü
ze kadar gelmiştir. XVI. yüzyıla ait def
terlerde yirmi dört kadar Dodurga adı 
görülür. Bu yirmi dört yer adından ye
disi Bolu sancağında bulunmaktadır ve 
bunlardan biri kaza, diğerleri köydür. 
Yine Dodurga boyuna ait beş yer adına 
da Bolu'ya komşu Kastamonu sancağın
da rastlanmaktadır. Bütün bunlar Do
durga boyuna mensup pek kalabalık bir 
kümenin bu sancaklarda yerleşmiş ol
duğunu açıkça ortaya koyar. Geri kalan 
yer adlarından ikisi Karahisar-ı Sahib (Af
yon). ikisi Menteşe (Muğla). ikisi de Sivas 
sancaklarında bulunmaktadır. 

Yer adlarından başka yine XVI. yüzyıl
da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Dodur
ga adını taşıyan oymaklar da vardır. Bu 
oymaklar içinde nüfus bakımından en 
önemlisi Tarsus'un kuzeyinde yaşamak
ta ve boy beyi Esen'e nisbetle Esenlü 
adını taşımaktaydı. Esen Bey'in oturdu
ğu yer şimdi bir köy olup Esenli adıyla 
anılır. Esenlü oymağı Bozca Dodurga ve 
Ertene ( > Erdene) Bey Dodurgası adla
rıyla iki kola ayrılmıştı. Bozca ile Erte
ne'nin Esen Bey'in oğulları olduğunda 

şüphe yoktur. 1519 yılında bu Dodurga 
oymağı otuz obadan (cemaat) meydana 
gelmişti. Bu abalardan her biri bir ekin
liğe sahipti. Bundan başka adı geçen oy
mağın Kuzu ve Uzamış adlı iki köyü de 
vardı. 

Diğer kalabalık bir Dodurga topluluğu 
Ulu Yörük arasında olup Turhal yöresin
deki yedi kışlakta oturmaktaydı. Bu Do
durgalar'a Turhal Türkleri de deniliyordu. 
Kayda değer üçüncü Dodurga topluluğu 
da Diyarbekir bölgesindeki Boz- ulus'a 
dahil bulunmaktaydı. Bu kolun ll. Selim 
devrinde (1566-1574) altı küçük obaya ay
rılmış olduğu bilinmektedir. 

XIX. yüzyılda iran'da Oğuz-eli'nin en
sab*ına dair yazılmış bir eserde Dodur
galar'dan kalabalık bir grubun Türkmen 
çölünde (Etrek ve Gürgen çayları arası) ya
şadığı belirtildikten sonra onların daya
nıklı ve hızlı koşan cins atlar yetiştirdik
leri yazılmıştır. Burada Göklenler'i teş
kil eden iki koldan Dodurgalar'ın kolu
nun kastedildiği şüphesizdir. 

Bugün de Anadolu'da Dodurga adını 
taşıyan çeşitli yerleşim merkezleri mev
cut olup bunlar Çorum iline bağlı Dodur
ga ilçesiyle Sandıklı (Afyon). Yenimahal
le (Ankara). Bolu merkez, Mudurnu (Bo
lu), Çerkeş (Çankırı). Orta (Çankırı). Fet
hiye (Muğla). Boyabat (Sinop), Tokat mer
kez ve Ulus (Bartın) ilçelerine bağlı Do
durga köyleridir. 
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Iii FARUK S üMER 

DOGAN, Abdülhakim Hikmet 
(1881-1955) 

Makedonyalı eğitimci, yazar. 
_j 

Üsküp'ün güneybatısındaki Gostivar'
da doğdu .. Kültürlü bir ailenin çocuğu 
olup memleketinde Hakim Efendi diye 
tanınmıştır. Ortaokulu Gostivar'da, lise
yi istanbul'da bitirdikten sonra Eczacı
lık Fakültesi'ne girdi. Ancak maddi Im
kansıziıkiar yüzünden üniversiteyi yarı
da bıraktı ve Gostivar'a öğretmen olarak 

Abdülhakim 
Hikmet 
Doğan 



tayin edildi. Bu mesleğe karşı büyük sev
gisi olan Abdülhakim Doğan bütün ömrü
nü öğretmenlikle ve özellikle ders kitap
ları hazırlamakla geçirdi. Bir ara (ı 922-
ı 926) Gostivar milletvekilliği de yaptı. 

Yazdığı okul kitaplarının çoğunu bu yıl
larda yayımladı. Doğan. çağdaş pedago
jik yöntemlere dayanarak eski okullar
daki metotsuzluğu ortadan kaldırma

ya çalışmış, modern bir eğitime geçile
bilmesi için gereken imkanları araştır
mıştır. 

XIX. yüzyıldan itibaren Balkanlar ve 
özellikle Makedonya'nın Rum, Bulgar, 
Sırp, Arnavut ve Türkler'in çok yoğun kül
tür ve siyasi çatışma alanı haline gelme
si. ayrıca Avusturya- Macaristan Krallı

ğı'nın bu yöredeki nüfuzunu devam et
tirmeye çalışması. bütün bu güçler ara
sındaki mücadelenin en çok eğitim ku
rumlarında etkisini göstermesi karşısın
da eğitim konusuna özel bir önem ve
rilmesi gerektiğini düşünen Abdülhakim 
Doğan. okul müfredatlarının ve öğretim 
metotlarının yenilenmesi. buna uygun 
ders kitapları hazırlanması için çalışma
lar yaptı. Doğan. eğitimin ıslahı ve yeni 
öğretim metotları üzerine öğretmenler
le tartışmalı toplantılar düzenliyor ve 
bu konudaki görüşlerini sadece devlet 
okullarında değil yaşadığı dönemde çok 
büyük bir önem taşıyan dini okullarda 
da uygulamaya çalışıyordu. Bu faaliyet
leriyle Balkanlar'da yeni öğretim yön
temlerinin uygulandığı okulların ilk ku
rucuları arasında yer almıştır. Yeni yön
temleri ve bunlara uygun ders araç ge
reçlerini tavsiye etmesi yüzünden bazı 
mutaassıp çevrelerin saldırılarına uğ

rayan Doğan. bu konudaki görüşlerinin 
doğruluğunu ayet ve hadisiere dayana
rak ispatlamaya çalışmış, resim ve şe

killerin görüntü vasıtası olarak kitaplar
da kullanılmasının öğretim açısından çok 
önemli olduğunu vurgulayarak kendisi
nin hazırladığı Türkçe Dersleri I adlı ki
tapta resim ve şekil kullanmıştır. Bu hu
susun din açısından hiçbir sakıncası bu
lunmadığını ispatlamak amacıyla , o dö
nemde Türk- İslam dünyasının en çok 
okunan mecmuası durumundaki Sırat-ı 
Müstakfm'de yayımlanan bazı yazıları da 
delil olarak göstermiştir. 

Abdülhakim Doğan , okumayı ve yaz
mayı kolaylaştırmak ve halkın bilgisini 
arttırmak amacıyla Arap harflerinin ıs

lahı meselesi üzerinde uzun süre çalış
mış. yeni arayışlara girmiş ve çalışmala-

rının sonucunu 1916'da Osmanlı Harbi
ye Nezareti'ne sunmuşsa da askere alın
ması dolayısıyla işi takip edememiştir. 
Asl~erlikten döndükten sonra bu konu 
üzerinde çalışmaya devam ederek ya
yımladığı Türkçe İçin Arap Harfleri mi 
İyi Latin Harfleri mi? adlı risalesinde 
görüşlerini açıklamıştır. Ona göre Türk
çe'nin imiasma uygun olarak yapılacak 
bazı değişikliklerle Osmanlı alfabesi Türk 
dili için tercih edilmelidir. Abdülhakim 
Doğan Türkçe eğitimin yasaklandığı dö
nemde de çalışmalarını sürdürmüş (ı 9 ı 2-
ı 951). Yugoslavya'daki müslüman çocuk
ları için din dersleri niteliğinde okul ki
tapları yazmış, hazırlamış olduğu Türk
çe elifbalar yanında bir de Arnavutça elif
ba yayımlamıştır . ll. Dünya Savaşı'ndan 
sonra Yugoslavya'da ilk Arnavutça Latin 
harfli alfabeyi de o hazırlamıştır. Abdül
hakim Doğan 22 Şubat 19SS'te Gosti
var'da vefat etti ve oradaki kabristana 
defnedil di. 

Eserleri. Çeşitli kaynaklarda Abdülha
kim Doğan tarafından kaleme alınıp ya
yımlandığı belirtilen irili ufaklı eserlerin 
sayısı on beşi geçmektedir. Ancak bun
ların basıldığı yer ve tarihler hakkında 
pek az bilgi bulunabilmiştir. Kur'dn-ı Ke
rim Derslerine Başlangıç (ı 923); Müslü
man1ık I; Pedagojik Kavdidine Muta
bık Yeni Sistem İl m-i Hal I (192 ı); Din 
Dersleri I-III (ı923-ı924); Sabah Yıldı
zı Yahut Musavver Osmanlı Elifbdsı; 
Yeni Elifbô (nesi h harfleriyi e); Pedagoji 
Kavdidine Mutabık Yeni Sistem Elif
bô; Arnavutça Elifbô (Arap harfleriyle); 
Türkçe Dersleri (Elifba) I-IV(l923-ı926) , 

Türkçe İçin Arap Harfleri mi İyi Latin 
Harfleri mi? ( Saraybosna ı 925); Tarih 
Dersleri I (ı 926). 
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IM HAMDİ HASAN 

DOGANCI 

DOGANCI 

Osmanlı Devleti'nde av ve avcılıkla ilgili 
saray görevlilerinden bir sınıfin adı. 

L ~ 

Türkçe bir kelime olan doğan ( < to
gan). avcılıkta alıcı kuş olarak kullanılan 
yırtıcı kuşun adıdır. İklim şartlarına da
yanıklılığı. güçlü ve çevik oluşu, kolayca 
eğitilebilmesi gibi özellikleri sebebiyle 
doğan türü yırtıcı kuşlar her zaman en 
gözde avcı kuşu olmuştur. Bazdar da 
denilen doğancı ise bu kuşu yetiştiren 
ve onunla avianan kişidir. Doğanla avet
lığın geçmişi tarih öncesine kadar uza
nır. Avrupalılar bunu Doğu 'dan öğren

mişlerdiL Bazı Türk-İslam devletlerinde 
kuşçu. emir-i şikar. harisü't-tayr gibi 
av ve avcılıkla ilgili saray görevlileri var
dı (bk. AV; AVCI ). 

Osmanlılar'da avetlık çok gelişmiş, teş
kilatianmış ve ülkenin her tarafında yay
gınlaştırılmıştır. Kuruluş devri Osmanlı 
padişahları sürek aviarına zağarcılarla 

birlikte çıkmış, daha sonra padişahın ya
nında ava çıkma imtiyazı saray avetları
na geçmiştir. 1478 yılına kadar bunların 
amiri şahincibaşı iken bu tarihten son
ra Enderun'daki "hane-i bazyan" da de
nilen doğancı koğuşunun amiri doğan- . 
cıbaşı olmuştur. 

Doğancıbaşının yevmiyesi XVI. yüzyıl

da 20 akçe idi. Rikabdar ağa kadar yıl
lık ödeneği vardı. ayrıca kandil ve bay
ramlarda kendisine bahşiş verilirdi: ye
me, içme ve giyim masrafları da saraya 
aitti. Padişahla birlikte çıktığı aviarda 
her av getirişte yine bahşiş alırdı. Bay
ram tebriklerinde doğancıbaşı padişa

hın elini atmacacıbaşından sonra öper
di. Doğancıbaşı terfi ederse saray içinde 
şahincibaşı, çakırcıbaşı (Selaniki, ı . 286; 
ıı. 44 ı ı . mirahur olur. dış hizmete ise ye-

Doğanci başini 

resmi 
k1yaf etiyle 
gösteren 
bir resim 

(Turkische 

Gewdnder 

und Osmaniche 
Gese l/scha{t. 

istanbul 1966, 

levha 39) 
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