
DUBROVNiK 

de kalan Dubrovnik ilinin nüfusu 71.419'
dur (1991) 

Tarihf önemi bulunan şehirde Röne
sans devrinden kalma saraylar, barak 
üslübunda katedral, kilise ve çeşme gi
bi ünlü mimari eserler bulunmaktadır. 
Şehir Yugoslavya· nın dağılması sırasın
da Sırp saldırılarından önemli ölçüde 
etkilendi ve pek çok tarihf eser tahrip 
edildi. 
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DUOA, Herberi Wilhelm 

(1900· 1975) 

Avusturyalı şarkiyatçı, 
Türk tarihi ve edebiyatı uzmanı. 

_j 

18 Ocak 1900'de Avusturya-Macaris
tan İmparatorluğu'nun Tuna kıyısında
ki Linz şehrinde dünyaya geldi. Orta öğ
renimini, o yıllarda Germen kültürünün 
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büyük merkezlerinden biri olan Prag'da 
yaptı. Liseyi bitirir bitirmez 1. Dünya Sa
vaşı sebebiyle Avusturya ordusunda gö
rev aldı ve Türkiye'de bulundu; böylece 
ileride meslek hayatına hakim olan Türk 
ve İslam medeniyetiyle yakın temasa geç7 
miş oldu. Savaştan sonra 1919'da yüksek 
öğrenimine Prag'da Alman üniversitesi 
hüviyetiyle öğretim yapan Karls- Univer
sitat'te, Max Grünert'in yanında şarki

yat derslerine devam ederek başladı. Ar
dından Viyana Üniversitesi' nde Friedrich 
Ed ler von Kraelitz- Greifenhorst'un ders
lerine devam etti. Duda'nın Osmanlı dev
ri Türk tarihiyle uğraşmasında, özellikle 
Osmanlı belgeleri üzerinde çalışan bu ilim 
adamının tesiri olduğuna ihtimal verilir. 
Yüksek öğreniminin son safhasını ise Al
manya'nın Leipzig Üniversitesi'nde Ri
chard Hartmann ile August Fischer'in 
yanında doktorasını vererek tamamladı 
(1925) 

O dönemde Türk dilinin en kuwetli uz
manlarından olan Jean Deny'nin yanında 
Paris'te bir müddet çalışan Duda, Ecole 
Nationale des Langues Orientales Vivan
tes' dan da diplama aldıktan sonra 1927'
de İstanbul'a gitti. O yıllarda İstanbul'
da çıkmakta olan Almanca Türkische 
Post gazetesinde görev aldı. Duda bu 
gazete için Türk basınını tarıyor ve tiyat
ro tenkitleri yazıyordu. Ayrıca İstanbul'
da yaşadığı yıllarda Yünus Emre ve Ah
med Haşim hakkında iki de kitap yayım
lamıştır ( 1929) 

Duda 1932'de Leipzig Üniversitesi'nde 
doçentlik imtihanını verdikten sonra Al
manya' da kaldı ve aynı öğretim kuru
munda kadrosuz doçent olarak akade
mik kariyere girdi. 1936'da yine Alman
ya'nın Breslau Üniversitesi onu Türkolo
ji ve İslam dilleri kadrosuz profesörlü
ğüne tayin etti. ll. Dünya Savaşı yılların
da bir süre Bulgaristan'ın Sofya Üniver-

Herbert 
Wilhelm Duda 

sitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak 
çalıştıktan ve burada 1941 -1944 yılları 
arasında Alman Kültür Enstitüsü'nü yö
nettikten sonra 1944'te asıl memleke
tine, Viyana Üniversitesi'nin Türkoloji ve 
İslam bilimleri kürsüsüne ordinaryüs 
profesör olarak davet edildi. Duda Bul
garistan'da bulunduğu sırada Balkan 
Türklüğü Araştırmaları adlı kitabının 

malzemesini toplamıştı. Viyana Üniver
sitesi'nde emekli olduğu 1970 yılına ka
dar çalıştı ve bu sırada gerek Türk ta
rih ve edebiyatı gerekse diğer İslam ül
keleriyle ilgili eser ve makalelerini yayım
ladı. 1948 ·de geniş halk kitlesinin üni
versite ile temasını sağlayan Österrei
chische Hochschulzeitung'u kurdu ve 
1971'e kadar bu yayın organında baş
yazar olarak çalıştı . 

Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si'nde bir. süre dekanlık yapan Duda. Vi
yana Bilimler Akademisi ile Türk Dil Ku
rumu'na muhabir üye seçilmiş ve ken
disine Avusturya ilim ve sanat şeref ma
dalyası verilmiştir. Emekli olduktan son
ra sağlığı çok bozulan. bu arada görme 
hassası da iyice azalan Duda, uzun sü
ren bir rahatsızlıktan sonra Pfaffetschlag 
kasabasındaki evinde 16 Şubat 1975'
te öldü. Birçok ünlü ilim adamını yetiş
tiren ve arkasında çeşitli eserler bıra
kan Duda için Wiener Zeitschrift tür die 
Kunde des Morgenlandes'in LVI. cildi 
altmışıncı yaş armağan kitabı olarak ya
yımlanmıştır (Wien 1960). 

Eserleri. Türkçe'den cevirdiği Yakup 
Kadri'nin hikayeleri (Novel/en von Jaakub 
Kadri, Leipzig 1923) ve Yeni Muamele Ver
gisi Kanunu'nun Almanca tercümesi (Das 
neue türkische Umsatzsteuergesetz, İstan
bul 1927) Duda'nın ilk çalışmaları arasın
da yer alır. Bunları Ahmed Haşim'e dair 
bir yayını takip etmiştir ("Ahmed Ha
şim, ein Türkiseher Dichter der Gegen
wart", Welt des İslams, XI [Leipzig 1928], 
XII [1930/31]); bu çalışma ayrıca kitap 
halinde de çıkmıştır (Berlin 1929). Duda'
nın bibliyografyasında, İstanbul'da 1929 
yılında bastırılmış Yunus Emre adlı bir 
kitabından bahsedilmektedir. Ancak bu 
yayını herhangi bir kütüphane veya ka
talogda bulmak mümkün olmamıştır. 

Yalnız İstanbul Belediye Kütüphane
si Alfabetik Kataloğu'nda (lll [İstanbul 
19541. nr. 6955). 1929'da Ankara'da ba
sılmış YQnus Emre hakkında büyük bir 
kitaba rastlanmaktaysa da bunun ya
zarı belli değildir. Duda önceleri İstan
bul' da çıkan Türkisch e Post gazetesi n-



de birçok kısa yazı yayımladı. Daha son
ra Refik Halit (Karay), Falih Rıfkı (Atay) 
gibi Türk nesir yazarlarının eserlerinden 
Almanca 'ya tercümeler yaptı: bu arada 
"Kırk Vezir" masalları hakkında bir araş
tırması Almanya'da (Leipzig 1930). Kara-

. göz oyunlarından Fasl-ı Perhad da İs
tanbul'da basıldı (1931 ). Du da 1933 ve 
1934 yıllarında daha çok İran edebiyatı 
ile uğraşmış ve bazı çalışmalarını yayım
lamıştır. Perhad ve Şirin hikayesi hakkın
daki kitabı ile (Ferhad und Sehirin, Die 

literarisehe Gesehiehte eines Sagenstoffes, 

Prag-Paris-Leipzig 1933) Ubeyd-i Zaka
ni'nin Muş u Gürbe başlıklı hicvine dair 
tercümeli yayını (Katze und Maus, Salzburg 
ı 94 7) Duda'nın İran edebiyatma duydu
ğu ilginin işaretleridir. Nitekim son yıl

la rında da istanbul'da Esad Efendi ki
tapları arasında bulunan ve İran şairle
rinin eserlerini ihtiva eden el yazmala
rına dair uzunca bir makalesi çıkmıştır 
("Die persisehen Dichterhandsehriften 
der Sammlung Es'ad Efendi zu İstanbul" , 

Isi., XXXIX [1964]. s. 38-71). 1940-1943 
yılları arasında Bulgar dili ve Bulgaris
tan'daki Türk hakimiyetine dair birkaç 
araştırması basılmış olup 1949'da çıkan 
Balkantürkische Studien (Wien 1949) 
bunların en önemlisidir. Bulgaristan'da 
bulunduğu yıllarda, orada kalan Osmanlı 
belgelerine dair bir çalışmasını yayımla
dıktan sonra (Mitteilungen des Deutsehen 

Wissenseha{tliehen lnstitutes in Sofia, sy. 
1, Leipzig 1943) Bulgaristan ve diğer Bal
kan ülkelerinde yaptığı araştırmaları

nı da 1949'da Viyana'da İlimler Akade
misi yayınları arasında basılan bir ciltte 
toplamıştır. Bu kitabın içinde şu konu
lar üzerine yaptığı araştırmalar ve bel
geleri yer almaktadır: XVII. yüzyılda Üs
küp, Şumnu'da Şerif Halil Paşa Camii ve 
Medresesi, Osmanlı devrinde Bulgaris
tan'da koyun vergisi, Şumnu'da Şerif Ha
lil Paşa Camii kitabesi, Şerif Halil Paşa 
vakfiyesi ve Sultan ll. Mahmud' un Kop
rivstica Müzesi'nde bulunan 14 Cemazi
yelewel 1240 (4 Ocak 1825) tarihli fer
manı. Çalışmalarında Balkanlar'daki Os
manlı idaresinin ezici değil koruyucu ol
duğunu vurgulayan Duda, birçok Batılı 
tarihçinin aksine Türk hakimiyetinin hı
ristiyan halkın varlık içinde gelişmesi

ne hiçbir zaman engel olmadığını belir
tir. Babıali'nin hıristiyan tebaasının du
rumu üzerine kaleme aldığı "Zur Lage 
der christlichen Untertanen der Pforte" 
(WZKM, 51 11948]) adlı makalesinde de 
aynı konu üzerinde özellikle durmuştur. 

Vom Kalifat zur Republik. Die Türkei 
in 19. und 20. Jahrhundert (Wien 1948) 
adını taşıyan kitabında Türk tarihinin 
son safhasını, sadece siyasi tarih olarak 
değil bu dönemde meydana gelen kül
tür ve edebiyattaki değişmelerle birlik
te incelemiştir. Yeni Türk tarihi, dili ve 
edebiyatı ile uğraşırken özellikle Arap 
harflerinden Latin alfabesine geçilmesi 
konusu üzerinde durarak görüşlerini 

makaleler halinde yayımiarnıştır ("Die 
neue Lateinsehrift in der Türkei, I ve II", 
Orientalistisehes Literatur·Zeitung, XXXII 

ILeipzig 19291. XXXI II 11 930]) İyi bildiği 
Farsça sayesinde Selçuklu tarihine eğil
miş ve İbn Bibi'nin, Anadolu Selçukluları 
tarihinin önde gelen kaynaklarından biri 
olan el-Evamirü'l- 'alCi'iyye fi'l-umu
ri '1- 'Ala , i yy e adlı eserinin kendi dev
rinde yapılan muhtasarını (Tevarf/j·i AH 
Se le ak_, Muljtaşar·ı Selcak_name) Alman
ca'ya tercüme ederek Danimarka'da ya
yımlamıştır (Die Seltsehukengesehiehte des 

lbn Bibi, Kopenhagen 1959). Bu çalışma
sında tercüme ile birlikte Farsça metni 
çok sayıdaki açıklama ve notlarla zen
ginleştirmiştir. 1963'te J. von Hammer
Purgstall'ın Osmanlı tarihinin ( Gesehiehte 

des Osmanisehen Reiehes) Graz'da ya
pılan yeni tıpkıbasımına uzunca bir ön
söz yazmış ve bir bibliyografya eklemiş
tir (s. IX-XX). Bu arada Danimarka dev
let arşivinde bulunan Osmanlı ferman
Iarına dair bir yazısı da basılmıştır ("Die 
Osmanisehen Staatsschreiben des Kö
niglichen Reichsarchivs zu Kopenha
gen", Mitteilungen des lnstituts {ür Ös· 
terreichische Gesehichtsforsehung, LVIII, 

Wien 1950). 

E. Saussey'in Prosateurs turcs con
temporains (Paris 1935) adlı kitabının bir 
tahlil ve tenkidi olan "Zeitgenössiche tür
kische Prosa" başlıklı makalesi Orien
talistische Li tera tur- Zeitung'da çıktı 

(XL, Leipzig ı 937) ; bu makalenin ertesi 
yıl Türkçe çevirisi yayımlanmıştır ("Asır

daş Türk Nesri", Ülkü, XII 59 [1938], s. 
462- 467). Du da ' nın bir yazısı da Anka
ra'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'n
de 28 Kasım 19S6'da verdiği bir konfe
ransın metni olup o sıralarda çıkmak 

üzere olan İbn Bibi'nin Selçuklu tarihiy
le ilgilidir ("İbn Blbi 'nin Selçuk Tarihi", 
Şarkiyat Mecmuası, Il, istanbul 1958, s. 1-
10) Duda'nın Vom Kalifat zur Repub
lik adlı kitabı Abdurrahman Güzel tara
fından Türkçe'ye çevrilerek Hilatetten 
Cumhuriyete Geçiş adıyla basılmıştır 

(Ankara 1989). 

DUGAT, Gustave 
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~ SEMA Yİ EYiCE 

DUGAT, Gustave 
(1824-1894) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Fransa'nın güneydoğusunda Vaucluse 
bölgesinde yer alan Orange şehrinde doğ
du. Paris'teki Ecole des Langues Orienta
les Vivantes'tan mezun olduktan sonra, 
hocaları Reinaud ve De Perceval gibi, özel
likle Fransız işgali altındaki Kuzey Afrika 
ülkelerinin tarih, edebiyat ve coğrafya 
konularında çalıştı. 1872 yılında Ecole 
des Langues Orientales Vivantes'ın öğre

tim kadrosuna dahil olarak Arapça ile is
lam tarihi ve coğrafyası derslerini akut
tu. Gençlik yıllarından itibaren Journal 
Asiatique'te çeşitli makaleleri yayımla
nan, aynı zamanda Societe Asiatique'in 
de üyesi olan Dugat Barjols'da öldü. 

Eserleri. 1. Grammaire française a 
rusage des Arabes de l'Algerie, de Tu
nis, du Maroc, de l'Egypte et de la Syrie 
(Paris 1854, Faris eş - Şidyak ile birlikte) 
Fransa'nın Kuzey Afrika ülkelerini istila 
etmesinden önce ileride yapılacak şar
kiyat çalışmalarına yardımcı olmak ama
cıyla hazırlanmış bir eserdir. 2. Histoire 
des orientulistes de l'Europe du XII" au 
XIX• sü~cle (Paris 1868-1870). 3. Cours 
compJemantaire de geographie, histo
ire et legislation des etats musulmans 
(Leiden 1873). 4. Histoire des philosop
hes et des theologiens musulmans de 
632 a 1258 (Paris 1878; Amsterdam 1973) 
s. "Etudes sur le traite de medecine 
d· Abou Djafar Ah· ma d intitule Zad al
müsafir" (JA, 5. seri, I, 1853, s. 289-353) 
İbnü'l-Cezzar' ın Zadü'l-müsaiir ve ~ü
tü '1- J:ıaiır adlı risalesinin tahkikli neşri
dir. 6. Analeetes sur l'histoire et la lit-
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