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Prof. Dr. RODERIC H. DAVISON'IN ANISINA
NUR B~LGE CRISS
Tanzimat döneminin en önemli tarihçilerinden biri, Reform In the
Ottoman Empire ba~yap~ t~yla tan~d~~~m~ z Prof. Dr. Roderic H. Davison 23
Mart 1996 tarihinde Washington, D.C.'de vefat etmi~ tir. Prof. Davison akademik kariyerine 1947 y~l~ nda George Washington Üniversitesi'nde ba~lad~.
Siyasi Tarih Profesörlü~ü kürsüsüne 1954 y~l~nda atanan Dr. Davison, 1986
y~l~nda Prof. Emeritus unvan~~ile emekli olana kadar devaml~~ ders vermi~,
bunu takibeden y~ llarda da George Washington Üniversitesi'nde seminerler
vermeye devam etmi~tir.
Prof. Davison Yak~n Do~u, Avrupa Diplomasi Tarihi ve Osmanl~~ Tarihi
üzerinde ara~t~rmalar~~ve verdi~i derslerle ünlendi. Zaman~nda Amerikan
Tarihçiler Birli~i ve Orta Do~u Enstitüsü gibi mesleki kurulu~lar~ n idareciliklerinde bulunmu~~ve Yak~ n Do~u Ara~t~rmalar~~ve Türkiye Ara~t~ rmalar~~
Derneklerinin ba~kanl~ klar~ n~~yapm~~t~ r. George Washington Üniversitesi
ö~retim üyesi olman~ n yan~s~ ra, de~i~ik a~amalarda mezunu oldu~u
Princeton ve Ha~-vard, ayr~ ca Johns Hopkins Üniversiteleri ve A.B.D. D~~i~leri
Bakanl~~~~Akademisi'nde de ders vermi~tir.
Buffalo, New York'ta 1916 y~l~ nda do~an Prof. Davison, ilk gençli~ini
Istanbul'da, babas~n~ n ö~retmenlik yapt~~~~Robert Kolej çevresinde geçirdi.
1937 y~ l~ nda Princeton'dan mezun olan Prof. Davison, lisansüstü ve doktora
derecelerini Harvard'da tamamlad~. Emekli bir ö~retim üyesinin alabilece~i
en yüksek derece olan Prof. Emeritus unvamndan sonra, Prof. Davison 1994
y~ l~ nda George Washington Üniversitesi'nin Be~ eri Bilimler Onur
Doktoras~'na lay~ k bulunmu~tu.
Prof. Davison'un modern Türk tarihine katk~lar~~saymakla bitmez. Üç kitab~, yar~ m düzine kitap bölümü ve elli civar~ nda makale yan~ nda,
Washington Post gibi gazetelere Türkiye'yi tan~ t~c~~makaleleriyle katk~larda
bulunmu~tur. Kendisinin tek Türk ve son doktora ö~rencisi oldu~um y~llarda yapt~~~m~z bir söyle~ide Osmanl~~Türk tarihine en büyük katk~s~ n~n ne
oldu~unu sormu~tum. Cevab~nda gene bir metodoloji dersi vermi~~ve bana
"1774 Küçük Kaynarca Anla~mas~~ ile Ruslara Osmanl~~ imparatorlu~u s~ n~ r-
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lar~~içindeki Ortodokslar~~himaye imtiyaz~ n~ n verilmedi~ini orijinal belgeleri
inceleyerek ispat etmi~~olmakt~" demi~ti. ("Russian Skill and Turkish
Imbecility? The Treaty of Kuchuk Kainardji Reconsidered" Slavic Review
35/3 (September 1976), pp.463-483).
Prof. Davison sava~may~~ reddeden Quaker mezhebi üyesi oldu~u için II.
Dünya Sava~~ 'nda askere gitmeyi reddetmekle beraber, mezhebinin
American Friends Komitesi'nde Vichy Fransas~ >ndan Musevi çocuklar~~kaç~ran yeralt~~örgütünün bir ferdi olarak sava~~hizmeti vermi~ti. Paris dü~ tü~ünde Nazilerin elinde sava~~tutsa~~~olarak kald~ . Sava~~sonras~~ esir de~i~iminde iki Alman esirine kar~~l~ k serbest b~rak~ld~. O zamanlar Amerikal~~ tutsaklar~ n gözalt~ nda tutuldu~u Baden-Baden'deki otelde daha geçti~imiz yaz
misafir edilmi~ti. Ama kimseye kar~~~ne kin ne de önyarg~~besliyordu. Sadece
"Me~er ben iki Alman'a bedelmi~im" diye espri yapard~ .
Ho~görü, zerafet, ~efkat, profesyonellik ve ak~lc~ l~~~~ ~ahs~ nda ya~amak
ayr~cal~~~ n~~ buldu~um Hoca'n~ n ard~ ndan, onu Osmanl~-Türk tarihçileri
ad~ na sevgi ve sayg~yla an~yorum.
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