
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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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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niçeri ağası , sancak beyi, kaptan-ı der
ya (AtiiT, s. 768), beylerbeyi (genellikle Mı
sır beylerbeyi, Tavernier, s. 126), hatta ve
zir olarak çıkardı. XVI. yüzyılda 300.000 
akçe ile sancak beyi tayin edildiği de ol
muştur. 1612 yılında Doğancıbaşı Kara
baş Mehmed Ağa saraydan Bosna bey
lerbeyi olarak çıkmıştı. IV. Murad'ın ün
lü veziriazamı Hafız Ahmed Paşa doğan
cıbaşılıktan gelmedir. Son doğancıbaşı 

olan Topa! Ahmed Paşa da IV. Mehmed 
zamanında Silistre beylerbeyi olmuştur. 

Doğancıbaşının günlük kıyafeti sivri kü
lah, cübbe, mintan, dökme şalvar ve sa
rı yemeniden ibaretti. Merasim ve alay
larda ise sarı erkan kürkü giyerdi. Do
ğancıbaşı ve saray doğancılarının ikamet 
ettiği koğuş, Topkapı Sarayı'nın üçüncü 
avlusunda hazine ile Has Oda koğuşla
rının arasındaydı. 

Saray doğancıları devşirme yoluyla alı
nan acemi oğlanları arasından seçilirdi. 
Belli bir süre Edirne, Galata ve İbrahim 
Paşa saraylarında hizmet edip yetiştik
ten sonra Enderun'a alınan doğancı aday
larına "doğancı şakirdi " denir ve eğitim
lerine burada devam edilirdi. Enderun'
daki doğancılar esas olarak mensubu ol
dukları Doğancılar Koğuşu'nda hizmet 
etmekle birlikte başka koğuşlarda da 
çalışırlardı. Mesela XVII. yüzyılda Has 
Oda'da üç, Hazine Odası'nda yedi ve Se
ferli Koğuşu'nda yirmi doğancı hizmet 
etmekteydi. Enderun'daki doğancıların 

başlıca görevlerinin kuşlarla ilgilenmek 
ve padişahla birlikte ava çıkmak oldu
ğunu belirten Tavernier, bunların hazi
nelilerle aynı kumaştan elbise giydikle
rini ve giyim tarzlarının, her zaman yün
lü giyen Büyük ve Küçük Oda iç oğlan
larından farklı olduğunu ilave etmekte
dir. Oldukça ayrıntılı ve doğru bilgiler 
veren seyyah, eserinde on iki kıdemli 

doğancının hazine odası görevlileriyle 
aynı imtiyazıara sahip olduğunu, öteki 
doğancıların ise Seferli Koğuşu görevli
leriyle aynı seviyede olduğunu belirtmek
tedir (Osmanli Saraymda Yaşam, s. 126-

127) Doğancılar Koğuşu mensupları, 

kaftanlı denilen Enderunlular arasında 
rütbece beşinci sırada idiler. Bunlar dış 
hizmete genellikle kapıkulu süvarisi ola
rak çıkarlardı. 

Saray avcılarının sayısı sultanların ava 
olan merakına göre değişmiştir. Fatih 
Sultan Mehmed zamanında sarayda sa
dece dokuz şahinci varken XVII. yüzyılda 
bu sayı kırka kadar yükselmiştir. XVII. 
yüzyıl başlarında Topkapı Sarayı ' ndaki 

doğancı, şahinci ve atmacacılardan olu-
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şan şikar halkının toplam sayısı 592 ki
şi olup bunların sadece otuzu doğancıy
dı (Ayn Ali, s. 95). Enderun'daki doğancı 
teşkilatı Avcı Sultan IV. Mehmed zama
nında ( 1648-1687) kaldırılmış, doğancı

başının görev ve yetkileri birun * halkın
dan çakırcıbaşıya verilmiştir. 

Eyaletlerdeki Teşkilat. EyaJetlerde de 
merkezdekine benzer, fakat hepsi ti
mar* lı doğancı teşkilatları vardı. Av kuş
larının bulunduğu sancaklarda doğancı
lar, çakırcılar, şahinciler ve atmacacılar 
bulunurdu. Bunlar doğancıbaşının, do
ğancı teşkilatının kaldırılmasından son
ra ise çakırcıbaşının emri altında çalışır
lardı. XVI. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'de 
2171 avcı kuşu yetiştiricisi vardı. Bun

. ıar daha ziyade Maraş, Gelibolu, Kars. 
Menteşe, Manisa, Silistre, Vidin ve Niğ
bolu sancaklarında yoğunlaşmıştı. Ma
nisa kazasında 1531 'de otuz beş olan 
doğancı köyü mevcudu 1575'te altmış 
yediye yükselmiştir. Bu yöredeki avcılar 
Manisa'da şehzade bulunduğunda ye
tiştirdikleri kuşları ona getirirler, şeh
zade olmadığı zamanlarda ise İstanbul'a 
gönderirlerdi. Hassa doğancılarının tirnar 
köylerinden sağladıkları gelir genellikle 
mukataa• usulüyle toplanırdı. Vidin'deki 
doğancıların hemen tamamı müslüman 
iken Niğbolu'dakilerin bir kısmı müslü
man, bir kısmı hıristiyandı. 

Mahalli doğancılar çakırcıbaşı tarafın
dan tayin edilirdi (Avni Ömer Efendi, XV 1 
59, s. 395) Bunlar devletten nakdi bir üc
ret almazlar, tirnar tasarruf ederlerdi 
(Kanunname, Atıf Efendi Ktp ., nr. 1734, vr. 
63b). Her mahalli doğancıbaşının emrin
de "gürenceci" ve "götürücü" denilen iki 
hassa kuşbazı vardı. Bunlar da eşit bü
yüklükte tirnar tasarruf ederlerdi. Birin
cisinin görevi saray için avcı kuşu yetiş
tirmek, ikincisinin görevi ise bunları mer
keze ulaştırmaktı. Yine mahalli doğan
cıbaşıların emri altında köylerde av kuşu 
yetiştirmekle görevli hıristiyan ve müs
lüman reayadan doğancılar mevcuttu ve 
ellerinde padişah tarafından verilmiş do
ğancı beratı bulunurdu. Bu görevlilerden 
müslüman olanlar "çiftlik" (doğancı çift
liği), hıristiyan olanlar ise "baştina" (do
ğancı baştinası) denilen mülk toprakla
rını ekip biçmekle geçin ir ler ve öşür, çift 
resmi, avarız gibi vergilerden muaf tu
tulurlardı. Sadece bazı durumlarda bağ
lı oldukları doğancıbaşıya veya doğrudan 
doğruya merkezden gönderilen vergi me
muruna "bad-i heva" adı altında ödeme 
yaparlardı. Eğer çiftlik dışında kendile
rine ait bir toprağı ekip biçerlerse bu-

nun için normal reaya gibi o yerin "sa
hib-i arz "ına düzenli vergi vermekle mü
kellef tutulurlardı (Barkan, s. 277, 280). 

Doğancılık babadan oğula geçtiğinden 
doğancı oğulları babalarının çiftliğinin 

varisi olurlardı (a.g.e., s. 20, 272) Reaya 
asıllı doğancılar, çakırcılar. şahinciler ve 
atmacacılar avcı kuşlarıyla ilgili görevle
rine göre avcı, kayacı , dideban (gözcü). 
tuzakçı, yuvacı. tülekçi gibi adlarla anı
lırlardı. Avcılar ve yuvacılar kuşları bağlı 
oldukları doğancıbaşılara teslim edince 
ellerine mühürlü tezkire verilirdi. Daha 
sonra yılın belirli bir döneminde doğan
cıbaşı ve hassa doğancıları bu kuşları İs
tanbul'a götürürler, oradaki doğancıba
şıya veya çakırcıbaşıya teslim ederlerdi. 
Kuş getiremedikleri yıl "mürde- baha" 
adıyla müslümanlar için 150, gayri müs
limler için ise 300 akçeden ibaret bir çe
şit vergi öderlerdi (Cvetkova, s. 800) Av
cı kuşlarına ayrılmış bölgelerde reaya ve 
askeri* den hiç kimse kuş yakalayamaz
dı; bu yasağa uymayanlar SOO akçe pa
ra cezasına çarptırılırlardı. 

XVII. yüzyıl sonlarından itibaren padi
şahların ava olan meraklarına paralel 
olarak eyaletlerdeki toprak sistemiyle il
gili doğancı teşkilatı ilgi görmüş, ancak 
IV. Mehmed'den sonra genellikle ihmal 
edilmiş, hatta bazı yerlerde ortadan kalk
mıştır. Doğancılar reaya statüsünde kal
mışlar. dolayısıyla daha önce kendileri
ne tanınan muafiyetlerden faydalana
mamışlardır. Bununla birlikte 1830 yılı 

sonlarına kadar ismen varlığını sürdüren 
doğancı teşkilatı bu tarihte ll. Mahmud 
tarafından resmen lağvedilmiştir. 

imparatorluğun Anadolu ve özellikle 
Rumeli yakasında "Doğancı" veya "Do
ğancılar" adı altında pek çok köy, çiftlik 
ve mahallenin bulunması ve bunların ço
ğunun hala varlığını sürdürmesi, doğan
cı teşkilatının ne kadar yaygın ve yerleş
miş olduğunun açık delilidir (Gökbilgin, 

Bir av sırasında 
elinde 

doğan tutan 
dağaneıvı 

gösteren 
bir minyatür 

(Şehinşa. hntime, 

İÜ Ktp., FY, 

nr . 1404, vr. 145b) 



bk. indeks). Üsküdar'da avcı kuşlarına 
bakan zümrenin yerleştiği yer bugün de 
Doğancılar adıyla anılmaktadır. Doğuya 

yapılan seferlerin ilk durağı olan bu mey
danda askere ziyafet verilirdi. 
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DOGRUL, Ömer Rıza 

(1893- 1952) 

Dini- İslami konulardaki yazılan 
ve yayınlan ile tanınan 

müellif, gazeteci ve mütercim. 
_j 

Aslen Surdurlu olup Mısır'a yerleşmiş 

bir ailenin çocuğu olarak Kahire'de doğ
du. Tahsilini Ezher Üniversitesi'nde ta
mamlayıp Mısır'da gazeteciliğe başladı. 

Balkan Harbi'nden sonra ve 1. Dünya Sa
vaşı sırasında Kahire'de es-Siyase gaze
tesinde edebf makaleler yayımladı. Bu 
arada istanbul'daki Tasvir-i Efkdr gaze
tesinde " Mısır Mektupları" adıyla yazıla

rı çıktı. Sebflürreşad'daki ilk makale
lerini de Kahire'den gönderdi. Mehmed 
Akif'le tanıştığında Kahire 'de eş-Şa 'b 
gazetesine yazı yazıyordu. 191 5'te istan
bul'a gitti; İslam alemine dair Tasvir-i 
Efkar'da yayımladığı yazılarla Türk ba
sın hayatına girdi. Daha sonra Mehmed 
Akif'in kızı Cemlle Hanım'la evlendi. Mil
If Mücadele yıllarında Tevhfd-i Efkdr'
da yazarlıktan gazeteciliğe geçti. Bu sı

rada Vakit gazetesinde yayımladığı Tür
kiye- Mısır ilişkileri hakkındaki bazı ya
zılarından dolayı 1 925'te istiklal Mahke
mesi'nce tutuklandıysa da bir müddet 
sonra serbest bırakıldı. Bu yıllarda dö
nemin en değerli dini yayınlarından olan 
"Asr-ı Saadet" serisini tamamladı. 1 940'
ta Eşref Edip, İsmail Hakkı İzmirli ve Ka
mil Miras'la birlikte çıkarmaya başladık
ları İslam- Türk Ansiklopedisi ve bu 
ansiklopedinin mecmuasında çok sayı

da madde ve makale yazdı. 1940-1 950 
yılları arasında Cumhuriyet gazetesin
de günlük siyası yazılar kaleme aldı, is
tanbul Radyosu için islam dünyası hak
kında siyasi icmaller hazırladı. 1 947 -
1948 yıllarında, yazarla rı arasında Türk 
ve islam dünyasının önemli isimleri bu
lunan dini- fikrf muhtevalı haftalık Se
lamet Mecmuası'nı çıkardı. Çok partili 

ömer Rıza 
Doğru ı 

DOGRUL, Ömer Rıza 

hayata geçiş sırasında yayımlanan önem
li islami dergilerden biri olan Selamet 
Mecmuası'nda il mf- d inf araştırmalar, 

islam dünyasındaki düşünce hareketle
ri , islam klasikleri gibi konuların yanın
da özellikle o yıllarda din öğretimiyle il
gili olarak basında ve mecliste yapılan 
tartışmalara da yer verdi. Din öğretimi 

nin gereğini ortaya koyarak bu konuda 
kamuoyu oluşmasına büyük ölçüde yar
dım etti; din hürriyetinin sağlanmasın
da ve ilkokullara din dersi konulmasın
da önemli hizmetlerde bulundu. 

Ömer Rıza , 14 Mayıs 1 950 seçimlerin
de Demokrat Parti'den Konya milletve
kili seçildi. Milletvekili iken Cumhuriyet 
gazetesinde, daha çok Ortadoğu ve is
lam ülkeleri hakkındaki inceleme ve göz
lemlerine dayanan "Komşu Memleket
lerde Olup Bitenler", "Günün Olayları", 

"Pakistan Mektupları" ve "Seyahat inti
baları" gibi ana başlıklarla siyası yazılar 
yayımladı. Bu makalelerinde Türkiye'yi 
diğer islam ülkelerindeki inkılap hare
ketlerinin önderi olarak gösteren yazar, 
daha o yıllarda dünyadaki Doğu ve Ba
tı bloklarına karşı islam cephesi adıyla 
üçüncü bir cephe oluşturulması fikrini 
savundu. İslam ülkeleri arasındaki iş bir
liği ve Türkiye'nin bu iş birliğindeki rolü 
üzerinde durarak islam birliğinin islam 
ülkelerinin yanlış tutumları yüzünden 
sağlanamadığını göstermeye çalıştı. Do
ğu ülkelerinin çeşitli meselelerini ve Türk 
inkılabının bu ülkelerde yaptığı yankıla
rı tahlil etti; o ülkeler için kurtuluş ça
relerinin neler olabileceğini söyledi, özel
likle Hindistan' ın bağımsızlık mücadele
sinde müslümanların rolünü ortaya koy
du. İslam ülkelerindeki ilim ve devlet ada
mı dostlarına. sürekli olarak Türk ve 
Arap ülkeleri arasındaki dostluğun öne
mini ve gelişti rilmesi gerektiğini anlat
tı. O dönemde Arapça bilen ve islam dün
yasını yakından tanıyan Türk gazeteci
lerinin basın hayatından çekilmiş bulun
maları Ömer Rıza'nın yazılarına ayrı bir 
değer kazandırmıştır. 

Ömer Rıza, Büyük Millet Meclisi Dış 
İşleri Encümeni'nde de görev almıştı. 
islam ülkeleriyle kurulan ilişkilerde onun 
bilgisinden istifade edildi. Bu arada Türk
Pakistan Kültür Cemiyeti'ne başkan se
çildi. 1951 'de Pakistan'da yapılan islam 
Kongresi· ne katıldı. Hayatını kalemiyle 
kazanan nadir yazarlardan biri olan Ömer 
Rıza , uzun süren bir hastalık dönemin
den sonra 13 Mart 1952'de istanbul'
da öldü ; mezarı Edirnekapı Şehitliği'n
dedir. 
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