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DAVISON, Roderic Hollett

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. 
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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 
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