
mesi sebebiyle her bakımdan birbirin
den farklı olan insanlarla "tanrılar" ara
sında bir dostluktan söz edilerneyeceği 

ni açıkça belirtmiştir ( 'ilmü ' l-al]la~, Vlll , 
7.4 -5) . İbn Miskeveyh de bu tür sebep
Ierin sevgiyi olumsuz yönde etkileyece
ğini kabul eder. Fakat ona göre Efla
tun'un dediği gibi (Devlet, 61 ı d-612•) in
sandaki ilahi cevher tabiata bulaşmak
tan doğan paslardan arındırılır ve tut
kuların tesir imkanı yok edilirse o tak
dirde bu ilahi cevher "Allah'a benzeme 
iştiyakı " duyar (Teh?fbü 'l· al]lak, s. 127-
128). İbn Miskeveyh, yine Aristo 'dan ay
rılarak insanın bu ilahi sevgi ve dostluk 
mertebesine tam olarak ancak öldük
ten sonra ulaşabileceğini söyler. Ayrıca 
dost seçiminin isabetli yapılabilmesi için 
Sakrat'tan naklettiği bazı pratik öğüt
ler sıralar (a.g.e., s. 140- 142) . 

Başta Gazzali'nin İlıya'ü 'ulUmi'd
din ' i olmak üzere çoğu bu eserin etki
siyle yazılmış daha sonraki ahlak ve ta
sawuf kitaplarında dostluk konusu di
ni, tasawuff ve kısmen felsefi yaklaşım
larla ele alınarak dostluk çeşitleri , bun
ların fıtri, psikolojik ve sosyal sebepleri. 
gayeleri, fayda veya zararları , insanların 

dostlara olan ihtiyaçları , dost seçilecek 
kimsede aranması gereken nitelikler, 
akıllı ve ahmak dostların özellikleri, dost
ların birbirine karşı tutumlarının neler 
olması gerektiği vb. açılardan işlenmiş
tir (ayrıca bk. MUHABBET ). 
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Hollandalı şarkiyatçı . 
_j 

21 Şubat 1820'de Leiden'de doğdu . 

Güney Fransa'dan Leiden şehrine yer
leşmiş Protestan bir aileye mensuptur. 
Daha lise yıllarında iken edebiyat ve ta
rihe ilgi duydu. 1837'de girdiği Leiden 
Üniversitesi 'nde fıloloji , edebiyat ve ta
rih alanlarında büyük başarı gösterdi. Bu 
arada üniversite kütüphanesinin Arap
ça el yazmaları bölümü başkanı ve aynı 
zamanda Şark dilleri uzmanı olan Wei
jers'Ie tanıştı. Lise yıllarında özel ders 
alarak başladığı Arapça öğrenimine Wei
jers'in yanında devam etti. Aynı hocadan 
İbranice , Ketdanice ve Süryanice dersle
ri de aldı. Daha öğrenciliği devam eder
ken hocasının tavsiyeleri doğrultusunda 
Şark tarihi üzerinde araştırmalar yap
maya başladı. Bu sırada Hollan.da Krali
yet Akademisi'nce düzenlenen " Geçmiş

te ve Günümüzde Araplar'ca Kullanılan 
Kadın ve Erkek Elbiseleri " konulu yarış
maya yine hocasının teşvikiyle katıldı ve 
sunduğu çalışma birincilik ödülüne la
yık görüldü. 

Dozy daha sonra We[jers'in tavsiye
siyle Endülüs tarihi ve edebiyatının kay
naklarına yönelerek "Arap Kaynaklarına 
Göre Abbadiler" konulu bir çalışma yap
tı. Bu çalışmanın bir bölümünü 1844 yı
lında doktora tezi olarak sundu. Endü
lüs tarihi araştırmalarını sağlıklı bir şe
kilde sürdürmek için ispanyolca öğren
di. Çalışmalarına önce İspanyol tarihçi
lerinin araştırmalarını incelemekle baş
ladı. Bunlarda birçok yanlış tesbit edin
ce yeni bir tarih yazmaya karar verdi. Bu 
araştırmasını sürdürürken bir taraftan 
da 1846'da müdür yardımcısı olarak ta
yin edildiği Şark yazmaları bölümünde 
mevcut el yazmalarının katalogunu ha-
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zırlıyordu . Fakat Liberal Parti 'nin toplan
tıları sırasında tanıştığı Leiden Üniversi
tesi hukuk profesörlerinden Thorbecke, 
bu partinin iktidara gelişiyle Içişleri ba
kanı olunca Dozy'yi 1850'de görevinden 
istifa ettirerek Leiden Üniversitesi ge
nel tarih kürsüsüne yardımcı profesör 
olarak tayin edilmesini sağladı. 1854'te 
profesör unvanını alan ve 1861-1867 yıl
ları arasında Doğu dilleri kürsüsünde 
çalışan Dozy çeşitli ülkelerdeki birçok 
tarih akademisinin üyeliğine seçildi : ba
zı ülkelerin hükümet başkanları tara
fından nişanlarla ödüllendirildi. 1880 yı
lında Madrid'deki La lnstitucion Libre De 
Ensananza kendisine fahri profesörlük 
payesi verdi. 30 Nisan 1883'te Leiden'de 
öldü. İyi derecede Fransızca , İngilizce , 
Almanca, İtalyanca ve Portekizce bilen 
Dozy ilmi neşriyatını daha çok Fransızca 
ile yaptı. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Dictionnaire 
detaille des noms des vetements chez 
les Arabes (Amsterdam 1845). Bu eserin
de eski devirlerden kendi zamanına ka
dar Arap giysileri hakkında bilgi vermek
tedir. 2. Scriptorum Arabum Joeide A b
badi dis (1- lll , Leiden 1852 -1 863) İslam 
kaynaklarına dayanarak Abbadiler ha
nedanı hakkında yazdığı Latince bir eser
dir. 3. Recherches sur 1 'hi stoire politi
que et litteraire de l'Espagne pendant 
le moyen age (Leiden 1849). Dozy bu 
eserinde kendisinden önce Endülüs ta
rihi üzerinde çalışan bazı Avrupalı araş
tırmacıları tenkit etmekte ve Kastilyalı 

ünlü şövalye Sid'le (Cid) ilgili geniş bilgi 
vermektedir. 4. Histoire des M usul
mans d 'Espagne (711-111 O) (1- IV, Lei
den 186 ı. I 932) Dozy'nin en önemli ça
lışması olan eser on yıllık bir mesainin 
ürünüdür. Müellif Avrupa kütüphanele
rindeki Endülüs kültür ve tarihiyle ilgili 
yazmaların hemen hemen tamamını in
celemiş ve eserini daha önce kullanılma
mış olan pek çok ana kaynağa dayana
rak kaleme almıştır. Ancak Dozy'nin bu 
çalışması . bazı konuları gereğinden faz
la uzatma, siyasi tarihe ağırlık vererek 
kültür tarihini ihmal etme. İslamiaşma
nın seyir ve sebeplerini , bu arada fuka
hanın Endülüs cemiyeti içindeki yerini 
layı kıyla değerlendirememe ve zaman za
man bazı sübjektif yorumlara gitme gi
bi kusurlarından dolayı tenkit edilmiş 

tir. Eser Spanish Islam adıyla İngilizce'
ye (tre. F. G. Stokes, London 1913, 1972), 
Historia de los Musulmanes de Espa
na adıyla da ispanyolca'ya (Madrid 1877, 
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1984) çevrilmiştir. S. Essai sur l'Histoire 
de l'lslamisme (571-1863) (Leiden 1863) 

Muhtasar bir İslam tarihi niteliğindeki 
bu eserinde müellif genel olarak din, va
hiy, nübüwet ve Hz. Peygamber'in nü
büweti, İsmaililer. Dürziier ve Karmatfler 
gibi konulara temas etmektedir. Kur'an-ı 
Kerfm ve Hz. Peygamber hakkında aşa
ğılayıcı ifadeler ve iftiralarla dolu olan 
eser Abdullah Cevdet tarafından Tarih-i 
İsldmiyyet adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (Kahire 1908) . Abdullah Cev
det "İfade-i Mütercim" başlığı altında 
yazdığı girişte müslümanların samimi 
inanç ve duygularını rencide edici fikir
leriyle Dozy'nin suç ortağı olmuştur. Eser 
hakkında, "Bugün müslümanlar için Ta
rih-i İsldmiyyet'ten qaha faydalı bir ki
tap yok" diyerek Dozy'nin dile getirdiği 
gerçeklerin hiçbir bağnazlığa düşmeden 
kabul edilmesi ve hatta böyle bir eser 
yazan kimsenin müslüman sayılması ge
rektiğini iddia etmiştir. Mütercimin ay
rıca İslam tarihi kaynaklarının hiçbirine 
güvenilemeyeceğini, bunların zorba hü
kümdarların istekleri doğrultusunda ka
leme alınmış siyası metinler olduğunu 
söylemesi ve Dozy'nin eserinin bunların 
hepsinden üstün olduğunu kabul etme
si, muhafazakar fikir çevrelerinin sert 
tepkilerine yol açmıştır. Hatta kitaptaki 
bariz İslam düşmanlığı genç dimağları 
ifsat ederek ruhf bunalımiara sebep ol
muş, eseri okuyan bazı tıbbiyeli öğren
ciler intihar etmişlerdir. Bu yoğun tep
kiler ve meşihat makamına yapılan sa
yısız müracaatlar sonunda İbrahim Hak
kı Paşa kabinesi 17 Şubat 1910'da kita
bı yasaklamış ve mevcut nüshaların Ga
lata Köprüsü'nden denize atılmasına ka
rar vermiştir. Tarih-i İsldmiyyet ve mü
tercimi aleyhinde pek çok tenkit kaleme 
alınmıştı r. Bunların en önemlileri Beya
zıt dersiamlarından Hayreddin'in Beyd
nülhak'ta (c Vll, sy 163-172), Manas
tırlı İsmail Hakkı'nın da Sırdt-ı Müsta
kim ve Sebilürreşdd'da çıkan seri maka
leleriyle yine İsmail Hakkı'nın Hak ve 
Hakikat (İstanbul ı 329) adlı eseri ve is
mail Fennf'nin İzdle -i Şükrlk (İstanbul 
1928) adlı kitabıdır. 

Dozy'nin bunlardan başka Supplement 
aux dictionnaires arabes (l-ll, Leiden 
1877-1881 ; Beyrut 1968); Les İsraelites 
d la Mecque (Leiden 1864) ve Glossaire 
des mots espagnols et portugais deri
ves de l'arabe (Leiden 1869) adlı eser
leri de vardır. 

B) Neşrettiği Eserler. 1. İdrfsf. Nüzhe
tü'l-müştd~ (Description de l'A{rique et 
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de l'Espagne, M. de Goeje ile beraber, Lei
den 1866, 1968) z. İbn izarf, el-Beydnü'l
Mugrib (Histoire de l'Afrique et de l'Es
pagne, l-ll, Leiden 1848-1851) 3. Şer}ıu 
İbn Bedrrln 'ald ~aşideti İbn 'Abdrln 
( Commentaire historique sur le poeme d 'İbn 

Abdoun par İbn Badroun, Leiden-Brill 1846-

1848) 4. Abdülvahid el- Merraküşf, el 
Mu 'cib. ingilizce tercümesi ve bir giriş
le birlikte yayımlanmıştır (The History of 
theAlmohades, Leiden 1847, 1881) . S. ib
nü'I-Ebbar, el-Jjulletü's-siyerd (f'lotices 
sur quelques manuscrits arabes, Leiden 
1847- 1851) . Eserin bazı bölümlerini neş
retmiştir. 6. Arfb b. Sa'd, Takvimü'l-Kur
tuba. Dozy bu eseri yazıldığı yıla izatetle 
Le Calendrier de Cordoue de l'annee 
961 adıyla ve Latince tercümesiyle bir
likte yayımiarnıştır (Leiden 1873) 
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Oğuz boylarından biri. 

_j 

Kaşgarlı Mahmud (Xl. yüzyıl). Oğuz boy
ları listesinde bu boyun adını Töker im
lası ile yazmış ve hayvaniarına vurduk
l arı damgaların şeklini de göstermiştir. 
Eserini 1206'da yazan Fahreddin Müba
rek Şah'ın listesinde görülen "Rögür". 
Döğer adının müstensih tarafından yan
lış yazılmış şeklinden başka bir şey de
ğild i r. Reşfdüddin ise (XN yüzyı l başları) 

Döğerler'i n adını bugünkü imlası ile yaz
mış ve Döğer'in "toplanmak için" mana
sma geldiğini kaydettikten sonra bu bo
yun ülüşünün (şölenlerde .koyundan ye
dikleri kısım) "aşığlu", onkununun (totem 
kuşu) karta! olduğunu bildirmiş ve dam
gasının şeklini göstermiştir. Selçu~iıd 

me adlı eserini XV. yüzyılın. biiinci yarı
sında yazmış olan Yazıcıoğlu Ali, Döğer'in 
"toplanmak için bir araya geleler" anla-

mında ve "süfiük"ünün yani ülüşünün 
de "aşuklu umaca" olduğunu söyleyerek 
muhtemelen Reşfdüddin'in asıl metnin
deki ifadenin tam bir tercümesini ver
miştir. 

Yine Reşfdüddin'deki "Türkler'in tari
hi" bölümüne göre Oğuzeli'nin hüküm
darlarından Dip Yavku'nun (Yabgu) bey
lerinden Taş Bey ile oğlu Yalgu (?) Bey 
bu boydan oldukları gibi Ala Atlı "Kiş 

Donlu" Kayı ina! Yavku'nun veziri Ayıldur 
da Döğerler ' dendi. Bu rivayetler. Oğuz
lar ' ın İslamiyet'ten önceki tarihlerinde 
Döğerler'in mühim bir rol oynadıkları

nı gösterir. Fakat onların Selçuklu Dev
leti· nin kuruluşunda ve fetih hareket
lerinde de büyük bir rol aynadıkları an
laşılmaktadır. Çünkü Cizreli ünlü tarih
çi Şemseddin ei-Cezerf (ö 7391 1338) Ar
tuklu hanedanının bu boydan geldiğini 
bildirir. Gerçekten Artuk Bey ile oğul

larının Xl ve XII. yüzyıllarda Türkmen
ler arasında büyük bir nüfuza sahip ol
dukları ve asil bir aile sayıldıkları bilin
mektedir. 

Tahrir defterlerinde on dokuz Döğer 
yer adına rastlanmaktadır. Bu yerler. 
diğer boylarınki gibi Orta ve Batı Ana
dolu'da bulunmaktadır. Birçok Oğuz bo
yu gibi XIV. yüzyıldan itibaren kaynak
larda kendilerinden bahsedilen Döğer

ler'in bu yüzyılın ikinci yarısında Kuzey 
Suriye'deki Ca'ber Kalesi yöresinde bir 
beylikleri vardı. 773 ( 1371 ) yılında bu 
beyliğin başında muhtemelen beyliğin 

kurucusu olan Salim Bey görülmekte
dir. Salim Bey. zamanında meydana ge
len olaylardan bir çağuna karışarak ha
reketli bir hayat geçirmiştir. 1371 'de üze
rine gelen Şam ve Halep Memlük valile
rini, Hısnıkeyfa (Hasankeyf) yöresinde yer
leştiği bir dağda geri çekilmeye mecbur 
etti. Salim Bey 785 ( 1383) yılında Kara
koyunlu Kara Mehmed Bey'in hücumu
na uğradı. Kara Mehmed Döğer beyini 
Musul hacılarını soymakla itharn etmiş
ti. Kara Mehmed'in etrafı yağmalayarak 
kendisine yaklaşması üzerine Salim Bey 

Döğer boyunun damgası : 

al Kaşgarlı ' ya göre ıxı. yü,y• ll. 

bl Reşidüdd i n'e göre (XIV. yü,y•l l. 

cl Yazıcıoğlu'na göre (XV. yü,y• ll 

Ibi (C) 


