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( ّ א دا  )

(1883-1941)

Uygur asýllý âlim,
1933 yýlýnda kurulan kýsa ömürlü

Þarkî Türkistan İslâm Cumhuriyeti’nin
kurucularından ve baþbakan.˜ ™

Kâşgar’ın Atuş (Ar tış) böl ge sin de doğ du. 

Dâmol la un va nı ya nın da Kemâlî, Se lefî ve 

Kâşgarî nis be le riy le de anı lır. Ba ba sı nın 

adı Ab dülbâkî’dir. İlk ve or ta öğ re ni mi ni 

ta mam la dık tan son ra gir di ği Kâşgar’da-

ki Han lık Med re se si’nden me zun ol du. 

1910’da Bu ha ra’da yük sek öğ re nim gör-

dü ve “dâmol la” (büyük hoca) un va nı nı 

al dı; Do ğu Tür kis tan’ın ku zey il le rin den 

Kul ca’da (Gul ca) ika met et ti. 1919 ve ya 

1920’de Kâşgar’da eği tim ve ir şad fa ali-

yet le riy le meş gul ol du. 1924’te böl ge de 

bu lu nan İn gi liz ler’le İs veç mis yo ner le ri ne 

kar şı gi ri şi len ayak lan ma ya ka tıl dı. Ha re-

ket men sup la rı tu tuk lan ma ya baş la yın-

ca Kul ca’ya dön dü, yi ne eği tim ve ir şad 

hiz met le ri ne yö nel di; bu sı ra da Kur’an 

soh bet le ri bü yük il gi gör dü. Ta tar ta rih-

çi si Mu ham med Mu rad Remzî’yi zi ya re ti 

sı ra sın da Ho ten’de bir halk dev ri mi baş-

lat ma plan la rı ya pan ilim ve si ya set ada-

mı Meh met Emin Buğ ra ile kar şı laş ma sı 

Dâmol la’nın ha ya tın da bir dö nüm nok ta sı 

teş kil et ti. Bu sı ra da, Dâmol la’nın hem hac 

zi ya re ti yap mak hem de İslâm dün ya sın-

da ki ilim ve fi kir adam la rıy la te mas lar da 

bu lun mak için uzun bir yol cu lu ğa çık ma sı 

fik ri doğ du. 1930’da baş la dı ğı yol cu luk sı-

ra sın da Mı sır’da Reşîd Rızâ ve ar ka daş la-

rıy la gö rüş me si onun ha ya tın da ka lı cı iz ler 

bı rak tı. Ay rı ca Mek ke, Me di ne ve Tâif’te 

Mûsâ Cârul lah, Ab dür re şid İbrâhim gi bi 

Or ta As ya lı ilim ve fi kir adam la rı nın ya-

nı sı ra Mec di Kerdî, İbrâhim Gazzâvî ve 

Ab dül kuddûs el-Ensârî gi bi Su udi Ara bis-

tan lı âlim ler le de is ti şa re ler yap tı. Ar dın-

dan Hin dis tan’a gi de rek Hin dis tan müf-

tü sü Kifâye tul lah Dih levî ve di ğer Hint 

ulemâsıy la gö rüş tü.

1932’de ül ke si ne dö nen Sâbit Dâmol la, 

Ho ten’e gi de rek se ya ha ti bo yun ca edin di ği 

alın dı ğı bir risâle olup 1910’da Sirâced-

din Mah dum hat tıy la Gulâmi ye Mat ba-

ası’nda ba sıl mış tır. 3. Tecvîd-i Türkî. 

Tec vid ku ral la rı nın so ru-ce vap şek lin de 

açık lan dı ğı Uy gur ca bir eser dir ve ilk de-

fa 1912 yı lın da Ka zan’da ba sıl mış tır. En 

meş hur bas kı sı 1985’ te Cid de’de ki Dârül-

fünûn Ya yı ne vi ta ra fın dan ya pı lan, 1915 

ta rih li ikin ci neş ri nin tıp kı ba sı mı dır. Bu 

neş rin so nu na £Ašåßid-i ¿a rû riy ye ve 

£İbâdât-ı İslâmiy ye de ilâve edil miş tir. 

4. £Ašåßid-i ¿a rû riy ye. Mü el li fin Se-

mer kant ve Ufa’da ki müderris lik yıl la-

rın da yaz dı ğı bir ders ki ta bı dır. İlk ola rak 

Ufa’da ya yım lanan eser daha sonra Ka hi-

re’de basılmıştır (1379, 1981). 5. £İbâ dât-ı 

İslâmiy ye. Baş ta Me di ne ol mak üze re 

İslâm ül ke le rin de çok sa yı da bas kı sı ya pıl-

mış, ki ta bın so nu na na maz la il gi li me se-

le le rin ele alın dı ğı “Me sâil-i Mü te fer ri ka” 

baş lık lı bir bö lüm ek len miş tir. 6. Sirâcü’l-

mil le. Gü nü mü ze ulaş ma yan bu eser Ali 

b. Os man el-Ûşî’nin Bedßü’l-emâlî’si nin 

Uy gur ca man zum çe vi ri si dir. Mü el li fin 

ho ca sı Han Mu rad Taş kendî’nin eser için, 

“As lın dan da ha iyi ol du” de di ği be lir ti lir 

(Can türk, II/10 [1995], s. 3). 7. Gü lis tan 

Ter cü me si. Dâ mol la’ nın Mu rad Ho ca tak-

ma adıy la Uy gur di li ne yap tı ğı man zum 

çe vi ri olup kay nak lar da Taş kent’te en az 

bir de fa ba sıl dı ğın dan söz edil se de gü-

nü mü ze ulaş ma mış tır (a.g.e., s. 4). Mü el-

li fin Nasîhat-ı Âmme, Yaş Ös mür ler ge 

Na si hat (Genç le re na si hat) ad lı risâle le ri ve 

mu ham mes tar zın da ha zır la dı ğı Mey-

ve ler Münâza ra sı’nın ya nın da Hi dâ ye-

tü’n-nahv, Bidâye tü’s-sarf, İlm-i Hisâb 

ve İlm-i Coğrâfi ye gi bi ders ki tap la rı da 

var dır. Ay rı ca Oren burg’da Rızâed din Fah-

red din ta ra fın dan ya yım la nan Şûrâ der gi-

sin de tak ma ad lar la ma ka le ler yaz mış tır.
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sis te mi gö rül mek te dir. Bun la rın il ki Av-

ru pa, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve Ja-

pon ya’nın, ikin ci si Rus de mok rat la rın et-

ki sin de ki sis tem dir (Ab dü şü kür Mu ham-
me de min, s. 434). Ab dül kå dir Dâ mol la’ nın 

Ce dîd ci lik usul le ri ne sa dık ka la rak baş lat-

tı ğı üçün cü sis tem ise içe ri den bir ha re ket 

ol ma sı, millî ve dinî de ğer le re da yan ma sı 

ba kı mın dan di ğer iki sin den ay rı lır. Onun 

eği tim ham le si nin bir özel li ği de okul, 

mat baa, va kıf, der nek gi bi ku rum lar üze-

ri ne bi na edi len si vil bir ha re ket ol ma sı dır. 

Bu açı dan ba kıl dı ğın da Dâ mol la’ nın, bir 

grup öğ ren ci siy le bir lik te İs veç hü kü me ti-

nin Do ğu Tür kis tan’da ki eği tim bü ro la rı nı 

ve mat ba ala rı nı tah rip et ti ği, bu du ru mun 

iç ve dış si ya set te te dir gin lik oluş tur du ğu 

id di ala rı (a.g.e., s. 441) ge çer siz kal mak ta-

dır. Ni te kim Do ğu Tür kis tan’da uzun sü re 

gö rev yap mış İs veç li dip lo mat ve Tür ko log 

Gun nar Jar ring baş ta ol mak üze re Ba tı lı 

araş tır ma cı lar eser le rin de böy le bir olay-

dan bah set me mek te dir.

Eser le ri. Dâ mol la yaz dı ğı dinî eser ler, 

ma ka le, şi ir ve der le me le riy le çağ daş Uy-

gur ede bi ya tı nın en önem li isim le ri ara sın-

da yer alır. Ön der lik et ti ği Cedîdci lik ha-

re ke ti ye ni Uy gur ede bi ya tı nın in şa sın da 

önem li rol oy na mış tır. Ço ğu nu ders ki ta bı 

ola rak te lif et ti ği eser le ri Uy gur hal kı nın 

des te ğiy le neş re dil miş tir. 1. Miftâ¼u’l-

edeb li-feh mi kelâmi’l-£Arab. Da ha çok 

Ha tîb el-Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ın-

dan ya pı lan seç me ler ya nın da çe şit li di van 

ve şi ir ler den der le me ler den olu şan eser 

on bö lüm den mey da na gel mek te, Mü-

te nebbî, Kådî İyâz, İb nü’l-Fârız, Mevlânâ 

Ce lâ led dîn-i Rûmî, Zey nüd din İb nü’l-Verdî 

ve Sa‘dî-i Şîrâzî gi bi şah si yet ler den be yit-

ler içer mek te dir. Ki ta bın ya zıl ma ama cı nı 

mü el lif, ta le be le rin tef sir ve ha dis ki tap-

la rın da ki in ce lik le re âşi na ol ma sı nın sağ-

lan ma sı di ye açık la mış tır. Dâ mol la ese rin 

mu kad di me sin de tef sir, ha dis, fı kıh gi-

bi ilim le rin ih ma li nin İslâm ül ke le rin de ki 

ge ri le me nin baş lı ca se be bi ol du ğu nu be-

lirt mek te dir. Ki ta bın ka pa ğın da ki “el-kıs-

mü’l-ev vel” ile mu kad di me de ki, “Bi rin ci 

kıs mı on, ikin ci kıs mı beş bab ol mak üze re 

ter tip et tim” ifa de le ri ese rin ikin ci cil di-

nin var lı ğı nı gös ter mek te dir. Ce la led din 

Ka ra kaş ilk de fa 1910’da Taş kent’te ba-

sı lan ki ta bın Türk çe’ye açık la ma lı bir çe-

vi ri si ni yap mış tır (İs tan bul 1978, 1983). 
Ay rı ca Ab dü la had Emir Kut luk ta ra fından 

Uy gur ca’ya ter cü me edil miş ve Edeb 

Aç ku ci Miftâhu’l-edeb baş lı ğı al tın da 

as lıy la bir lik te ya yım lan mış tır (Urum çi 
2002). 2. Cevâhi rü’l-îšån. Kelâm il mi-

nin te mel ko nu la rı nın man zum ola rak ele 
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iliş ki ler ku ra rak on la rın eği tim gö rüş le-

rin den ya rar la nır ken di ğer yan dan Se lefî 

fi kir le ri yay ma ya ça lış mış tır. Cedîdci ler’in 

et ki siy le es ki eği tim sis te mi ne kar şı çık-

mış, med re se ler için ye ni ders müf re da-

tı nın ge liş ti ril me si ge rek ti ği ni sa vun muş-

tur. Ona gö re mez hep ta raf tar lı ğı na da ya lı 

çe kiş me ler İslâm top lu mun da ki ge ri kal-

mış lı ğın se bep le rin den bi ri dir. Müs lü man 

kar şıt la rın ca plan la nan oyun la rın da te si-

riy le her mez hep ken di gö rüş le ri ne ta ma-

men bağ la nır ken ken din den ol ma yan la ra 

kar şı cep he al mak ta dır. Müs lü man la rın 

Hz. Pey gam ber’in teb li ği ne ay kı rı olan bu 

zih ni yet ten kur tu lup Se lef’in akîde si üze-

rin de bir leş me le ri ge rek mek te dir.

Eser le ri. 1. İslâm Ka nu nu. Ese rin ha-

len mev cu di ye ti ve muh te va sı hak kında 

bil gi yok tur. 2. Akåid-i Cev he riy ye ve 

Be yâ nü’s-sün ne. Uy gur ca olan eser Ta-

hâ vî’ nin Beyânü £aš¢de ti Eh li’s-sün ne 

ve’l-cemâ£a’sı nın öze ti ni te li ğin de dir. Ta-

hâ vî’nin anı lan ese ri nin yi ne ken di sine ait 

ter cü me siy le bir lik te ba sıl mış tır (Hindis-
tan 1351/1932; Ka hi re 1379). 3. Rûşen Be-

yân Türkî Tefsîr-i Kur’ân. Uy gur Türk-

çe si’yle ya zı lan bu eser tamam lanmış sa 

da yal nız 30. cü zün tef si ri ba sıl mış tır 

(bk. bibl.). 4. el-Æa½îde tü’s-se niy ye fi’l-

£ašåßidi’s-sün niy ye. Bu man zum ese-

ri ni biz zat mü el lif şer het miş ve hâşi ye 

yaz mış, üçü bir ara da ba sıl mış tır (Cid de 
1403/1983). 5. Şîrin Kelâm. Ter cü me 

Hâl-i Mu ham med aley his selâm (Cid-
de 1405/1985). Yi ne Uy gur Türk çe si’yle 

ka le me alın mış olup içe rik ba kı mın dan 

-muh te me len or tak kay nak lar kul lan ma-

la rı se be biy le- Ta tar ulemâsın dan San‘â-

tul lah Bik po lat’ın Hz. Mu ham med ad lı 

ese riy le (Ka zan 1914) bü yük ben zer lik 

gös ter mek te dir. 6. Şer¼u’l-El fiy ye. İbn 

Mâ lik en-Nahvî’nin el-El fiy ye’si nin şerhi-

dir, mü el li fin el-Æa½îde tü’s-se niy ye fi’l-

£ašåßidi’s-sün niy ye ad lı ese riy le bir ara-

da ba sıl mış tır (Cid de 1403/1983).
BİB Lİ YOG RAF YA :
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Uy gur lar ning Kis ki çe Ta ri hi, Urum çi 1995; Uy-
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değiş ti ril di. Ce mi ye tin baş kan lı ğı nı yi ne 

Sâbit Dâmol la üst len di ve hum ma lı bir 

ça lış may la Kâşgar’da ki bir lik le ri İs tiklâl 

Cemi ye ti et ra fın da bir leş tir me yi ba şar-

dı; Kâş gar’ın Yen gi Şe her dı şın da ki bü tün 

ilçele ri teşkilâ ta bağ lı lı ğı nı bil dir di. 7 Ka-

sım 1933’ te Şarkî Tür kis tan Cum hu ri ye-

ti’nin teş kilât ya pı sı oluş tu rul du. Cum hur-

baş kan lı ğı na Ho ca Ni yaz Ha cı, baş ba kan-

lı ğa Sâbit Dâmol la se çil di ve 10 Ka sım’da 

cum hu ri ye tin kuru lu şu res men ilân edil di.

Yen gi Şe her Ka le si’ne sı kış mış olan Hui 

bir lik le ri ni cum hu ri yet le ri için teh li ke li 

gö ren Ho ca Ni yaz Ha cı on la ra kar şı sa vaş 

ilân et ti. Bu sı ra da Çin yö ne ti mi ne kar şı 

ayak la nan Hui kö ken li ko mu tan Ma jung 

Ying ye nil gi ye uğ ra yın ca Do ğu Türkis tan 

top rak la rı na yö nel di. Onun ama cı da bu-

ra da ba ğım sız bir dev let kur mak tı. An-

cak yer leş me ye ça lış tı ğı Urum çi ya kın la-

rın da Sov yet ler Bir li ği ile Çin güç le ri nin 

or tak la şa yü rüt tük le ri sa vaş ta ye ni lin ce 

(Şubat 1934) bir lik le ri ni Kâşgar’a yö nelt ti. 

Majung’un Kâşgar’a ge li şi Yen gi Şe her Ka-

le si’nde ki Hui or du su na güç kat tı. So nun-

da Ma jung ku man da sın da ki Hui güç le ri 

kı sa sü re de Do ğu Tür kis tan Cum hu ri ye ti 

bir lik le ri ni mağlûp et ti ve ye ni cum hu ri ye-

tin or du su şeh ri ter ket mek zo run da kal dı. 

Dâmol la ve ta raf tar la rı or du nun elin de ki 

Yar kent’e çe ki lir ken Ho ca Ni yaz Ha cı ya-

kın çev re siy le bir lik te Atuş’a git ti ve ar dın-

dan Rus hü kü me tiy le bir an laş ma yap tı. 

An laş ma ya gö re Ho ca Ni yaz Ha cı, Sâbit 

Dâmol la baş ta ol mak üze re Do ğu Tür kis-

tan Cum hu ri ye ti’nin li der kad ro su nu Mil-

li yet çi Çin hü kü me ti nin Urum çi’de ki eya-

let baş ka nı na tes lim ede cek, bu na kar şı lık 

Rus hü kü me tin ce ken di si ne silâh yar dı mı 

ya pı la cak, ay rı ca Mil li yet çi Çin hü kü me ti 

Do ğu Tür kis tan eya le ti nin baş kan yar dım-

cı lı ğı nı ona ve re cek ti. Bu nun üze ri ne 13 

Ni san 1934’te Ho ca Ni yaz ta ra fın dan bir-

kaç ar ka da şıy la bir lik te Mil li yet çi Çin hü-

kü me ti ne tes lim edi lip hap se atı lan Sâbit 

Dâmol la 1941’de ha pis ha ne de öl dü. Onun 

1942 ve ya 1943’te öl dü ğü de ri va yet edi lir.

Mı sır zi ya re tiy le baş la yan sü reç te özel-

lik le Reşîd Rızâ’nın fi kir le rin den et ki le ne-

rek Se lef akî de si ni be nim se yen Dâmol la, 

eser le rin de müs lü man la rın bid‘at ve hu-

ra fe ler le ku şa tıl dı ğı nı ile ri sür müş, bu du-

ru mu İslâm dün ya sın da ki ge ri kal mış lı ğın 

ve se fa le tin te mel se bep le ri ara sın da gös-

ter miş, bun dan do la yı ilmî ça lış ma la rı nı 

aka id ko nu la rı na ayır mış tır. Ça lış ma la rın-

da müs lü man la rı, Se lef’in tev hid akîde-

si ni esas ala rak içi ne düş tük le ri du rum 

kar şı sın da öze leş ti ri yap ma ya ça ğır mış, 

bir yan dan Kâşgar’da ki Cedîdci ler’le iyi 

bil gi le ri Meh met Emin Buğ ra ile pay laş tı. 

Ar dın dan Buğ ra’nın kur du ğu ba ğım sız lık 

ör gü tü nün ver di ği gö rev le ca mi ler de hal-

kı ci ha da ça ğı ran va az lar ver di. Ho ten’in 

Ka ra kaş il çe sin de 13 Şu bat 1933’te baş-

la tı lan ayak lan ma dan kı sa bir sü re son ra 

Ho ten’in bü tün il çe le ri ele ge çi ril di ve 4 

Ni san’da Ho ten İslâm hü kü me ti ku rul du. 

Mu ham med Ni yaz Âlem Ahu num ge çi-

ci hü kü me tin baş kan lı ğı na ge ti ri lir ken 

Meh met Emin Buğ ra baş ku man dan, 

Sâbit Dâmol la da eği tim, ad li ye ve dinî iş-

ler den so rum lu da nış man ol du. Bu sı ra da 

Kâşgar gü zergâhı üze rin de ki Yar kent’e 

bir bir lik gön de ril di. Bir li ğin ko mu ta nı, 

Buğ ra’nın kar de şi Şah Man sur (Ab dul-

lah) idi. Şah Man sur’un genç ve tec rü be-

siz ol ma sı se be biy le he men ar ka sın dan 

Dâmol la da gön de ril di. An cak Dâmol la, 

Kâşgar yö ne ti miy le iliş ki le rin bo zul ma sı nı 

is te me yen Meh met Emin Buğ ra’nın mu-

ha le fe ti ne rağ men, Çin ve Sov yet yan lı-

sı yö ne ti me kar şı olan böl ge hal kı nın da 

is te ğiy le 7 Tem muz’da bir grup as ker le 

bir lik te Kâşgar’a doğ ru yo la çık tı. İki haf ta 

son ra böl ge hal kı nın sev gi gös te ri le riy le 

şeh re gir di. Fa kat Kâşgar’ın yö ne ti mi-

ni elin de bu lun du ran Tö mür Sijang (Si-

cang), Dâmol la’yı teh li ke li bir unsur ola rak 

görme ye baş la dı. Bu ara da Yar kent’te 

bı ra kı lan Ho ten güç le riy le Tö mür’ün bir-

lik le ri ara sın da çı kan ça tış ma lar Ho ten 

hü kü metinin Kâşgar yö ne ti miy le olan 

iliş ki le ri nin bozulmasın a yol aç tı. Bu ge-

liş me ler üzeri ne pa sif propa gan da yo lu nu 

tut ma nın da ha uy gun ola ca ğı nı dü şü nen 

Dâmol la giz lice Ho ten Hü kü me ti Tem sil ci-

li ği adıy la bir teş kilât ku rup teş kilât et ra-

fın da ta raf tar top la ma ya ça lış tı. Bu es na-

da Şerkî Tür kis tan Ha ya tı adıy la haf ta lık 

bir ga ze te nin çı ka rıl ma sı na ön cü lük et ti.

Tö mür’ün Kâşgar’da Hui kö ken li bir 

ki şi nin ta raf tar la rın ca öl dü rül me sin den 

son ra Ho ten Hü kü me ti Tem sil ci li ği meş-

rû bir teş kilât ola rak ak tif gö rev yap-

maya baş la dı. Baş kan lı ğı nı Sâbit Dâmol-

la’nın yap tı ğı tem sil ci li ğin adı 10 Ey lül’de 

Şarkî Tür kis tan İs tiklâl Ce mi ye ti şek lin de 

Sâbit Dâmolla
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Eya let yö ne ti min de ki de ği şik lik ler le de-

vam eden ki tap Ye ni Os man lı lar’ın kö-

ken le ri ne da ir bir bö lü mü de kap sar. 

Da vi son’un bu ese ri, Ba tı mer kez li yak-

la şım la rın çev re sin de dö nen hü küm ler-

den bes len di ği yö nün de eleş ti ri le re mâruz 

kal mış tır. Şe rif Mar din’e gö re söz ko nu-

su yak la şım, Os man lı Dev le ti’nin da ğıl-

ma sü re ci nin ye te rin ce yan sı tı la ma ma-

sı nı be ra be rin de ge tir miş tir. Re form la rın 

eko no mik ar ka pla nı na de ğin me yen ya-

zar Türk ay dın ta ba ka sı nın yük se li şi ni ve 

mu ha le fet bi çim le ri ni ge niş çe ele al mış-

tır. 2. Es says on Ot to man and Tur kish 

His tory, 1774-1923 the Im pact of the 

West (Aus tin 1990, Os man lı-Türk Ta ri hi 
1774-1923, trc. M. Mo ra lı, İs tan bul 2004). 
Ya za rın ma ka le le rin den olu şan bu ki tap, 

da ha çok dip lo ma si ta rih çi li ği ve XIX. yüz-

yıl Os man lı ye ni leş me si sü re cin de ki Ba tı 

et ki le ri nin ele alın dı ğı ya zı la rı kap sar. 1774 

yı lın dan baş la ya rak Os man lı Dev le ti’nde ki 

Ba tı et ki si nin ve bu et ki nin mo dern Türk 

dev le ti nin ku ru lu şu sü re cin de ne şe kil de 

or ta ya çık tı ğı nın in ce len di ği ma ka le ler de 

bu me se le sa de ce “Do ğu so ru nu” pa ra-

dig ma sın dan ele alın ma yıp Os man lı dev let 

adam la rı nın da be lir le yi ci ro lü nü or ta ya 

ko yar. Ki tap ta ki son ma ka le, ilk de fa bu 

ki tap la oku yu cu la ra ula şan “The Ad vent 

of Elec tric Tel egraph in the Ot to man Em-

pire” adı nı ta şır. 3. The Ne ar and Midd le 

East: An In tro duc ti on to His tory and 

Bib li og raphy (Was hing ton 1959). 4. Tur-

key: A Short His tory (Hun ting don 1988, 
Kı sa Tür ki ye Ta ri hi, trc. Dur du Meh met 
Bu dak, An ka ra 2004). Eser 1960 yı lı na, De-

mok rat Par ti dö ne mi nin son la rı na ka dar 

ge lir. 5. Ni ne te enth Cen tury Ot to man 

Dip lo macy and Re form (İs tan bul 1999). 
Yi ne ma ka le le ri ni içe ren bir der le me dir. 

6. The Mo dern Na ti ons in His to ri cal 

Pers pec ti ve (Eng le wo od Cliffs 1968).
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ÿHa şim Koç

bun la rın eği ti mi ni sağ la yan okul ve prog-

ram la ra özel lik le de ği nir.

Da vi son’un ça lış ma la rı nın Os man lı mo-

dern leş me ta ri hi ne önem li kat kı la rı ol muş-

tur. Bun lar dan bel ki de en dik kat çe ki ci 

ola nı, si ya sal mo dern leş me nin bir sü reç 

ol du ğu ve uzun bir dö ne min so nu cun da 

or ta ya çık tı ğı ger çe ği dir. Ona gö re si yasal 

mo dern leş me ye ni kav ram la rın toplu ma 

nü fu zu, bu kav ram lar çerçevesinde yeni 

ku rum la rın oluş ma sı, bu ku rum lara ve 

top lu ma li der lik ede cek kad ro la rın yetiş-

me si ni bek le me yi ge rek ti re cek ka dar uzun 

bir sü reç ister. Eser le rin de İn gi liz, Ame ri-

kan ve Os man lı ar şiv le ri ni bir arada kul-

lan mış tır. Yak la şım la rın da kes kin bir Do-

ğu-Ba tı kar şıt lı ğı hâkim dir. Ba tı’nın bü tün 

de ği şim ve dö nü şüm le rin çı kış nok ta sı ol-

du ğu nok ta sın dan ha re ket le, müs lü man-

la rın muhafazakâr an la yı şın dan söz eder 

ve hı ris ti yan la rın de ği şi me açık bu lun du-

ğu nu öne sü rer. Ta rihî kay nak la rın kul la-

nı mı açı sın dan dö ne min me tot la rı nın çok 

önü ne geç miş olan Da vi son, Os man lı lar’la 

il gi li ça lış ma la rın baş lı ba şı na bir alan ha-

li ne gel me si ni sa vu nur ve bu nu “Do ğu so-

ru nu” gi bi çok da ha ide olo jik-po li tik bir ana 

baş lı ğın göl ge sin den kur tar ma ya ça lı şır.

Eser le ri. 1. Re form in the Ot to man 

Em pi re 1856-1876 (Prin ce ton 1963, Os-
man lı İm pa ra tor lu ğun da Re form 1856-
1876, trc. Os man Akın hay, İs tan bul 1997, 
I-II). 1856’dan I. Meş ru ti yet’in ilânı na 

ka dar ge çen za man da ha ya ti yet bu lan 

re form ha re ket ve ça ba la rı nı ko nu al mış-

tır. Bi rin ci bö lüm de bu re form la rın ar ka 

pla nı ola rak dü şü nü le bi le cek XVI II. yüz yıl-

da ki ye ni leş me ha re ket le ri ni ve III. Se lim 

za ma nın da mey da na ge len de ği şi mi, II. 

Mah mud ile Mus ta fa Re şid Pa şa’nın ger-

çek leş tir di ği ye ni lik le ri in ce le miş tir. İkin ci 

bö lü mü 1856 re form la rı na ayı ran ya zar 

bu re form la rı çok ay rın tı lı bi çim de ele 

al mış tır. Re form la rın dö ne min dü şün ce 

ha ya tıy la iliş ki si ni in ce le miş, ay nı za man-

da Os man lı Dev le ti’nde ya şa yan Er me ni, 

Rum Or to doks ve ya hu di ce ma at le ri nin 

ye ni den ya pı lan ma sı na te mas et miş tir. 

Tür kistân, Mek ke 1429, s. 316-319; Şe rif Huş tar, 
Şin cang Ye ki kin ki Za man Ta ri hi di ki Meş hur 
Şe his ler, Urum çi 2012; Nur Ah met Kur ban, “Çağ-
daş Uy gur İs lam Dü şün ce si nin Ön de ri Ab dul ka-
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27 Ni san 1916’da New York Buf fa lo’da 

doğ du. Ba ba sı Ro bert Col le ge’da ho ca 

ol du ğun dan ço cuk lu ğu İs tan bul’da geç-

ti. 1937’ de Prin ce ton Üni ver si te si’ndeki 

li sans öğ re ni mi nin ar dın dan Har vard Üni-

ver si te si’nde ta rih ala nın da yük sek li san-

sı nı (1938) ve ar dın dan dok to ra sı nı (1942) 
ta mam la dı. 1947’de Ge or ge Washing ton 

Üni ver si te si’nde ho ca lı ğa baş la dı, 1954’-

te pro fe sör, 1986’da “pro fe sör emeritus ” 

un va nı nı ka zan dı. Prin ce ton, Johns Hop-

kins ve Har vard gi bi üni ver si te ler de ders 

ver di. Üni ver si te ho ca lı ğı nın dı şın da bir-

çok ku rum da baş kan lık ve ku ru cu luk 

gö rev le ri ni de üst len di. Ame ri kan Ta rih 

Ku ru mu’nun (Ame ri can His to ri cal As so-
ci ati on) mu ha sip li ği ni (1974), Or ta do ğu 

Ça lış ma la rı Ku ru mu’nun (Midd le East 
Stu di es As so ci ati on) onun cu baş kan lı ğı-

nı (1974-1975), Or ta do ğu Ens ti tü sü’nün 

(Midd le East Ins ti tu te) ikin ci baş kan lı ğı nı 

(1976-1982) ve Türk Araş tır ma la rı Ku-

ru mu’nun (Tur kish Stu di es As so ci ati on) 
baş kan lı ğı nı (1980-1981) yap tı. Ay rı ca The 

Midd le East Jo ur nal der gi si nin 1954-

1984 yıl la rı ara sın da da nış ma ku ru lun da 

yer al dı. Ak ci ğer ra hat sız lı ğı se be biy le 23 

Mart 1996’da Was hing ton D.C.’de öl dü.

Ça lış ma ala nı da ha çok XIX. yüz yıl Os-

man lı dip lo ma si si ve re form la rı olan Da-

vi son, Ba tı dün ya sın da Ba tı kay nak la rıy la 

ya zıl ma ya alı şıl mış Os man lı ta ri hi ne Türk 

kay nak la rı nı da ka ta rak ye ni bir so luk 

ge tir me siy le ta nı nır. Yap tı ğı in ce le me-

ler, son dö nem Os man lı Dev le ti’nin top-

lum sal ve po li tik ya şa mıy la XX. yüz yıl da 

Or ta do ğu’da ger çek le şen dev let leş me 

ha re ket le ri es na sın da ki sü rek li lik le ri de 

kap sar. Ça lış ma la rın da ki te mel vur gu Os-

man lı lar’ın mo dern leş me ça ba la rı nın ele 

alın ma sı dır. Millî ba ğım sız lık, ana ya sal ve 

tem silî hü kü met, güç ler ay rı lı ğı ve se kü-

la rizm gi bi ko nu la ra bü yük önem at fe der. 

Ba tı lı laş mış Os man lı-Türk bü rok rat la rı nın 

si ya sal mo dern leş me de oy na dık la rı ro le ve 

Roderic

Hollett

Davison




