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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

09:00 - 09:30 Kayıt / Registration 

09:45 - 12:30 Sempozyum Açılış Etkinlikleri 

    İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

    Adnan Menderes Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu
    Tanıtım Videoları

    Protokol Konuşmaları

    Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ
     Adnan Menderes Üniversitesi, Yürütme Kurulu Üyesi

    Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU
    Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.

    Prof. Dr. Refik TURAN
    Türk Tarih Kurumu Başkanı

    Prof. Dr. Cavit BİRCAN
    Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

    Prof. Dr. Derya ÖRS
    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

    Fikri IŞIK
    Başbakan Yardımcısı (Teşrifleri Halinde)

25 Nisan 2018 Çarşamba - Birinci Gün
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Sergi Açılışları Prof. Dr. Kezban Acar KAPLAN’ın
    “Sürgünden Hatıra Kalan Fotoğraflar: Türkiye’deki Beyaz Rus  
    Mülteciler” Sergisi Fotoğraf Sergisi

    Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ’ün      
    “Esaretin Siyah-Beyaz Hâli: I. Dünya Harbi’nde Türk    
    Esirlerinden Fotoğraf Kareleri” Fotoğraf Sergisi

12:30 - 14:00  Öğle Yemeği

14:00 - 15:30 Muyis Salonu “Kurgu” Oturumu:
    Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Caner Işık

14:00 - 14:15 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan
    “Hatırat ile Roman Arasında İhtiyat Zabiti’ni Okumak”

14:15 - 14:30  Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper
    Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Bayraktar
    “Ahmet Hâşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinde Kurucu Öge  
    Olarak Hatıra ve Hatırlama”

14:30 - 14:45  Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aslan Aytar
    “Boş Odalarda” Yankılananlar: Hatıra Yazınında Kadın Sesi”

14:45 - 15:00  Dr. Öğr. Üyesi Veysel Öztürk,
    “Diyorlar ki’de Savunma, İtibarsızlaştırma ve Müzakere Stratejileri”

15:00 - 15:15  YL. Öğr. Kürşat Özkan
    “Hayal Edilen, Görülen ve Yazılan; Yabancı Seyyahlarda Kadın  
    ve Erkeklerin Tasvir Edilişleri Üzerine Gözlemler”
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15:15 - 15:30  Tartışma

15:30 - 15:45 İkram Arası

15:45 - 17:15 Tralles Salonu “Kişiler” Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vüsale Musalı

15:45 - 16:00  Prof. Dr. Ali Engin Oba
    “Türkiye Cumhuriyeti’nin Seçkin Bir Diplomatı:
    Feridun Cemal Erkin”

16:00 - 16:15 Doç. Dr. Caner Işık
    “Hatıratlarda “Gerçek” Aşık Veysel”

16:15 - 16:30  Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yaşar
    Yavuz Tanurhan’ın Günlüklerinde Türkiye’de Gündelik ve   
    Siyasal Yaşam (1939-1952)

16:30 - 16:45  Öğr. Gör. Esra Çetin
    “II. Dünya Savaşı Yıllarını Müzik Üzerinden Okumak: Ahmet  
    Adnan Saygun’un Anıları”nda Savaş Döneminin
    Müziğe Yansıması”

16:45 - 17:00  Tarih Uzm. Sevgi Bayat
    “Manevi Evlatlarının Hatıratlarında “Baba” Atatürk”

17:00 - 17:15  Tartışma

17:15 - 17:30  İkram Arası
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17:30 - 19:00 Bergama Salonu “Bâbür” Oturumu:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz Kurt

17:30 - 17:45 Prof. Dr. Almaz Ulvi (Binnatova)
“Türkçe Yazılmış İlk Hatırat Kitabı “Babürname”nın Bakû  
Elyazması Nüshesinin Tasviri ve Eserde Ali Şer Nevai İzleri”

17:45 - 18:00 Prof. Dr. Salim Cöhçe,
“Gazi Zahirüddin Muhammed Babur’un Hatıratlarında
Türk ve Türklük”

18:00 - 18:15 Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal Şahin
“Babürlü Bir Sultan’ın Hatıralarında Toplumsal
Yaşam İmgeleri “Gülbeden Begüm’ün Hümayûnnamesi”

18:15 - 18:30 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özdil
”Minyatürlerle Bâbür’ün Hâtırât’ı: Walters Sanat Müzesi’nde 
Minyatürlü Bir Bâbürnâme Nüshası”

18:30 - 18:45 Dr. Manisha Choudhary
“Ain-i-Akbari: A Royal Reminiscence and the
Mirror of Ages”

18:45 - 19:00 Tartışma

14:00–15:30  Tralles Salonu “Esaret” Oturumu:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Gemici

14:00–14:15 Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu
“Bir Osmanlı Subayı Mülazım-ı Evvel Hüseyin Hamid Bey’in 
Esâret Hatıraları”
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14:15 - 14:30  Dr. Öğr. Üyesi Merve Üner
    “Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslara Esir Düşen Türk    
    Subaylarının Sevkinde Kullanılan Rus Kızakları”

14:30 - 14:45  Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş
    “Esaretin Hatıratı Hatıratın Esareti: I. Dünya Harbinde Türk   
    Esirlerinin Kendi İfadelerinde Esaret Şartları”

14:45 - 15:00  Dr. Öğr. Üyesi Lilya Memetova
    “Şevki Bektöre’nin «Volga Kızıl Akarken» Hatıratında
    Yazarın Portresi”

15:00 - 15:15  Dr. Eminalp Malkoç
    “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ruslara Esir Düşen Türk   
    Askerlerin Kaleminden “Esaret”

15:15 - 15:30  Tartışma

15:30 - 15:45   İkram Arası

15:45 - 17:15  Bergama Salonu “Kökler” I. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsrafil Babacan

15:45 - 16:00 Prof. Dr. Nadim Macit
    “Bilge Tunyukuk’un Yazıtında Stratejik Bilgi ve
    Hareket Yöntemi”

16:00 - 16:15  Doç. Dr. Hüseyin Üreten
    “Hatırat Yazıcılığının Öncüleri Ksenophon ve Caesar”
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16:15–16:30  Dr. Öğr. Üyesi Murat Hanilçe
    Dr. Öğr. Metin Aydar (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
    “Sipariş Hatıralar: Gazavatnamelerin Hatırat Türü İçerisindeki  
    Yerinin Belirlenmesi”

16:30 - 16:45  Öğr. Gör. Murat Alandağlı
    Tereddüd Döneminin Hatıratlarında Dün, Bugün ve Yarının   
    Kurgusu: 16. Asır Osmanlı Islahatname Yazarlarında Meramın  
    İzahı Yöntemi”

16:45 - 17:00  Öğrt. Yusuf Can Tıraş
    “Alî Şîr Nevâyî -Mecâlisü’n-Nefâyis, Sehî Beg-Heşt-Behiş,   
    Latifî-Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Âşık Çelebî-Meşâirü’ş-Şuarâ   
    Tezkirelerinde Hatırat”

17:00 - 17:15  Tartışma

17:15 - 17:30  İkram Arası

17:30 - 19:00 Muyis “Kökler” II. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Dikici

17:30 - 17:45  Prof. Dr. İsrafil Babacan
    “Sergüzeştnâmeden Hatırata Geçiş Eseri: Mihnetkeşân”

17:45 - 18:00 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kayhan
    “XI. Yüzyılda Anadolu’ya Türklerin Gelişi ve Sonrası”

18:00 - 18:15  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nurullah Özdal
    “Ortaçağ’da Hatıra Türünde Kaleme Alınmış Eserlere Dair -Bir  
    Analiz Denemesi-”
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18:30 - 18:45 Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Yalçın
“Bir Hatırat Türü Olarak Mucemler: ed-Dekdekcî ve Meşyaha 
Adlı Eseri”

18:30 - 18:45 Dr. Öğr. Ceyda Adıyaman
“Kutadgu Bilig’de Hatırat Unsurları”

18:45 - 19:00 Tartışma

14:00 - 15:45 Bergama Salonu “Örnekler” I. Oturumu:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salim Cöhçe

14:00 - 14:15 Prof. Dr. Fahri Sakal
“Türkiye Tarihinin Kaynakları Olarak Ağaoğlu Ailesi Hatıraları”

14:15 - 14:30  Prof. Dr. Recep Dikici
“Türkiye Kütüphânelerinde Bulunan Elyazması ve
Matbû Hatırât”

14:30 - 14:45 Dr. Öğr. Üyesi Serap Sunay
Keçecizâde İzzet Fuad Paşa’nın “Bir Genç Askerin Muharebe 
Hatırâtı” Tefrikalarına Dair Bir Değerlendirme”

14:45 - 15:00 Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar
Dr. Ali Rıza Muqaddem
“Kurtuluş Savaşı’nda İranlı Bir Zabit: Albay Seyyit
Ahmet Canpolat’ın Hatırâtında Türk İstiklal Mücadelesi”

15:00 - 15:15 Dr. Öğrt. Mehtap Kaya
“Atatürk Dönemi Osmanlıca Magazin Dergilerinde
Hatırat Örnekleri”
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15:15–15:30  Tartışma

15:30 - 15:45  İkram Arası

15:45 - 17:15 Muyis Salonu “Örnekler” II. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Babacan

15:45 - 16:00  Prof. Dr. Yılmaz Kurt
    “Menemencioğlu Boybeyi Ahmet Bey’in Hatıratı”

16:00 - 16:15  Prof. Dr. Kezban Acar Kaplan
    “Türkiye’nin Sultanı Abdülmecit Han, Hayatı ve Dönemi   
    Hakkında Kısa Bir Hatıra” 

16:15 - 16:30  Doç. Dr. Sezai Balcı
    “Teşkilat-ı Mahsusacı Bir Osmanlı Subayı: Gazzeli Cemal Bey  
    ve Eserleri”

16:30 - 16:45  Öğr. Gör. Veysel Usta
    “Rus İşgalinden 1980 Askeri Darbesine Kadar Etraflı Bir   
    Tanıklık: Bürokrat, Milletvekili, Senatör ve Akademisyen
    Ali Şakir Ağanoğlu’nun Yayımlanmamış Hatıratı Üzerine
    Bir Değerlendirme”

16:45 - 17:00  Öğrt. Bünyamin As
    Prof. Dr. Nurettin Gülmez
    “Mehmet Lütfullah Gökçen’in Gün Yüzüne Çıkmamış Anıları”
17:00 - 17:15  Tartışma

17:15 - 17:30  İkram Arası
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17:30 - 19:00 Tralles Salonu “Örnekler” III. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kezban Acar Kaplan

17:30 - 17:45  Prof. Dr. Nurettin Gemici
    “Mehmet Atıf Bey’in hatıratına göre XIX. Yüzyılda
    Osmanlı Devleti”

17:45 - 18:00  Prof. Dr. Adem Ceyhan
    “Üsküplü Sadeddin Sırrı’nın Memleket ve Gurbet Hatıraları”

18:15 - 18:30  Dr. Öğr. Üyesi Mensure Öztürk
    “Tuna Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa’ya Gönderilen
    Bir Savaş Hatıratı”

18:30 - 18:45  Dr. Öğr. Üyesi Tülay Ercoşkun
    “İsmail Fazıl Cebesoy’un Hatıratları ve Tarihsel Kaynak
    Olarak Kullanımı”

18:45 - 19:00  Dr. Öğr. Ensar Karagöz
    “İkbal Yıldızının Resmini Çizmek: Kâtiplikten Müşirliğe
    Ârif Mehmed Paşa ve Hatıratı”

19:00 - 19:15  Tartışma
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26 Nisan 2018 Perşembe - İkinci Gün

09:00 - 11:00 Tralles Salonu “Dönemin Ruhu” I. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri Saka

09:00 - 09:15  Prof. Dr. Hasan Babacan
    “Hatıratın Tarih Araştırmalarında Kullanılması: Yöntemler-  
    Analizler ve Teklifler”

09:15 - 09:30  Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Çatma
    “Vefatını Müteakip Hakkında Yazılanlar Üzerinden Ziya Gökalp”

09.30 - 09:45 Öğr. Gör. Coşkun Türkan
    “Kuruluş Dönemi Hatıratlarında Türklük ve Türk Milleti   
    Kavramlarına Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”

09:45 - 10:00  Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tatlısumak
    “Oryantalist Hatıratların Manipülatif Yönü: Osmanlı ve 
    Ortadoğu Coğrafyasındaki Enerji Kaynakları Ve Ticareti    
    Üzerindeki Emperyalist Çatışmalar”

10:00 - 10:15  YL. Öğr. Ayşe Güher Gülaçar
    “Hatıraların Tarihsel Gelişimi ve Mensuplarının Hatıraları   
    Bağlamında İttihat ve Terakki Partisi’nin Kuruluşunda Vatan   
    Fikrinin İsti’mali”

10:15 - 10:30 Tartışma

10:30 - 11:45 İkram Arası



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

10:45 - 12:15 Bergama Salonu “Dönemin Ruhu” II. Oturumu
    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan

10:45 - 11:00  Dr. Öğr. Üyesi Şerif Demir
    “Hatıratlarda Yassıada”

11:00 - 11:15  Dr. Tekin Önal
    “Tarih Yazımında Karşılaştırmalı Hatırat Analizleri:
    12 Mart Muhtırası Örneği”

11:15 - 11:30  Dr. Hüseyin Sert
    “İçeriden Gelen Ses: Bir Hatırat Yazarı Olarak Türk
    Diplomatı ve Türk Hariciyesinde 1960-1980 Döneminin    
    Hatıratlar Üzerinden Analizi” 

11:30 - 11:45  Arş. Gör. İbrahim Durmaz
    “Mizancı Murad Bey Hatıratının İslamcılık Tartışmalarındaki   
    Yeri ve Önemi”

11:45 - 12:00  Öğr. Gör. Serdar Kara
    “Hatıralar Ekseninde “4 Aralık 1945 Tan Matbaası Baskını”

12:00 - 12:15  Tartışma 

12:30 - 14:00 Öğlen Yemeği

14:00 - 15:30  Bergama Salonu “Olay-Olgu” I. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Ceyhan
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14:00 - 14:15 Doç. Dr. Elnure Azizova
    “Aynı Savaşı Farklı Cephelerden Yazmak: Osmanlı ve İngiliz   
    Askerlerinin Hatıratlarında Kûtü’l-Amâre”

14:15 - 14:30 Doç. Dr. Figen Atabey
    Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi Hatıratından:
    Süleymaniyeli Mehmet Emin Bey, Selman-ı Pak Meydan   
    Muharebesi “Ktesifon” ve Zeyli

14:30 - 14:45  Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan Öztürk
    Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa, Enver Paşa, Hüsameddin Tuğaç  
    ve 9’uncu Kolordu Kurmay Başkanı Şerif Bey’in Anılarında   
    “Sarıkamış Harekâtı’’

14:45 - 15:00 Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Benhür
    Dr. Öğr. Murat Ardıç
    “Hatıratlarda Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı:
    Cemal Paşa, Erich Von Falkenhayn, Kress Von Kressenstein,   
    Liman Von Sanders ve Mirliva Sedat”

15.00 - 15:15  Araştırmacı Adnan Güngör Üçüncüoğlu
    “Allahuekber Dağında Soğukla Savaşan Askerin Hikâyesi”

15:15: - 15:30  Tartışma

15:30 - 15:45 İkram Arası

15:45 - 17:15 Muyis Salonu “Olay-Olgu” II. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sezai Balcı
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15:45 - 16:00 Doç. Dr. Ahmet Yüksel
    Arş. Gör. Okan Güven
    “Bir Şerid-i Film-i Osmanî: I. Dünya Savaşı Yıllarında Kayıkçı  
    Hüseyin’in Başından Geçenler”

16:00 - 16:15 Dr. F. Rezzan Ünalp
    “Yarbay Talat Bey ve Muzaffer Paşa’nın Tanıklıklarıyla Plevne  
    Muharebeleri Hakkında Tarihe Düşülen Notlar”

16:15 - 16:30  Öğr. Gör. Dr. Cem Doğan
    Hatırat Eserleri Işığında Eski İstanbul’da Kahvehane ve    
    “Mahallenin Namusu”

16:30 - 16:45  Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu
    “Ziya Gökalp’in Egemen Sosyolojisinin Hatıratlar Üzerinden   
    Değerlendirilmesi”

16:45 - 17:00 Arş. Gör. Lemi Atalay
    “Anılarda İzmir Suikastı”

17:00 - 17:15 Tartışma

09.00 - 10.30 Bergama Salonu “Yöntem ve Metod” I. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Turan

09:00 - 09:15  Prof. Dr. Ahmet Şimşek
    “Tarih Yazımında Hatıratın Önemi”

09:15 - 09:30  Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan
    “Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Hatıratın Önemi ve   
    İmkânları Üzerine Düşünceler”
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09.30 - 09:45  Doç. Dr. Yahya Yeşilyurt
    Yl. Öğr. Çağlar Ünal
    “Osmanlı Dönemi Yazılmış Yemen Hatıratları ve Bunların   
    Tarihsel Önemi”

09:45 - 10:00  Doç. Dr. Burcu Kurt
    “Osmanlı Son Dönemi Basra Körfezi Tarihi İçin Önemli Bir   
    Kaynak: Süleyman Feyzi Efendi’nin Hatıratı”

10:00 - 10:15  Arş. Gör. Hakan Şallı
    “Hatıra Metinlerini Okuma ve Değerlendirmeye Dair Yöntemsel  
    Bir Yaklaşım”

10:15  - 10:30  Tartışma 

10:30  - 10:45        İkram Arası 

10:45 - 12:15 Tralles Salonu “Yöntem ve Metod” II. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadim Macit

10:45 - 11:00  Prof. Dr. Mustafa Turan
    “Sözlü Hatıraların Gerçeklik Değeri ve Tarih Araştırmalarında  
    Kullanılabilirliği: Çanakkale-Galiçya-İstiklal Harbi Gazisi   
    Gaffar (Doğan) Efendi’nin Hatıraları Örneği”

11:00 - 11:15  Doç. Dr. İsmet Türkmen
    “Hatırat ve Sözlü Tarih: Köy Enstitüleri Araştırmalarına    
    Metodolojik Bir Yaklaşım”
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11:15 - 11:30  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen
    “Bir Hatırat Olarak Atatürk’ün Not Defterlerinin Yakın Dönem  
    Tarihi Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi”

11:30 - 11:45  Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah Uzman
    “Hatıraların Siyasi-Hukuki Hayatta Kullanılmaları: Yassıada   
    Yargılamalarında Delil Teşkil Eden Günlükler Örneği”

11:45 - 12:00  Arş. Gör. Mert Can Erdoğan
    Öğr. Gör. Okan Ceylan
    “Son Dönem Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Hatıratların   
    İktisadi Düşünce Tarihinde Kullanımı”

12:00 - 12:15  Tartışma

12:30 - 14:00 Öğlen Yemeği

14:00 - 15:30 Tralles Salonu “Şehir” Oturumu:
    Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmet Türkmen

14:00 - 14:15 Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş
    “Hatıratın Tanıklığında Milli Mücadele Yıllarında Aydın”

14:15 - 14:30  Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer
    “Amicis ve Zeydan’ın İstanbul Betimlemeleri”

14:30 - 14:45 Dr. Arş. Gör. Sinan Sümbül
    “Hâtırat Türü Yazma Eserlerin Şehir Tarihi Çalışmalarında   
    Kullanılabilirliği”
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14:45 - 15:00 Dr. Erol Evcin
    “Bolu Livası’na Dair Hatırâtın Millî Mücadele Tarihinde
    Kaynak Olarak Değerlendirilmesi”

15:00 - 15:15 Güler Gafgazlı
    “Rusiya’lı Diplomat Konstantin Bazili’nin Hatırasında İstanbul”

15:15 - 15:30  Tartışma

15:30 - 15:45 İkram Arası

15:45 - 17:30 Bergama Salonu “Ermeni Meselesi” Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Şimşek

15:45 - 16:00 Prof. Dr. Gafar Çakmaklı Mehdiyev
    “Bir Ermeni Devrimcinin Anılarında “Ermeni Meselesi” İle
    ilgili Gerçekler”

16:00 - 16:15 Dr. Öğr. Üyesi Halil Özşavlı
    “Ermenice Hatıralarda Türk-Ermeni İlişkileri”

16:15 - 16:30 Dr. Öğr. Üyesi Galip Alçıtepe
    “Ermeni Sorunu Açısından Önemli Bir Hatırat: Marsovan 1915,  
    the Diaries of Bertha B. Morley”

16:30 - 16:45  Dr. Elçin Yılmaz
    “Amerikalı Misyoner Edwin Munsell Bliss’in Hatıralarında   
    Ermeni Sorunu”
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16:45 - 17:00 Arş. Gör. Selcan Alperay Eraslan
    “Ermeni Komiteci Mihran Damadyan’ın İtiraflarında
    Ermeni Meselesi”

17:00 - 17:15  Arş. Yazar Ergün Kırlıkovalı
    “Los Angeles’te 1982’de Şehit Edilen Türk Diplomatının
    Ermeni ve Türk Hatıratındaki Karşılaştırmalı Yeri”

17:15 - 17:30  Tartışma

17:30 - 17:45  İkram Arası

09:00 - 11:30  Muyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” I. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu

09:00 - 09.15  Prof. Dr. Gülbadi Alan
    Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kuş
    “Amerikan Board Misyoneri Asahel Grant’ın Memoir Of Asahel  
    Grant Ve The Nestorians Or The Lost Tribes Adlı Çalışmalarının  
    Ortadoğu’yu Anlama Açısından Kurgusal ve İçerik Analizi”

09:15 - 09:30  Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu
    “Seyyah, Gezgin ve İlk Araştırmacıların Gözünden Tralleis” 

09:30 - 09:45  Doç. Dr. Râviye Burbara
    Doç. Dr. Rîmâ Ebû Câbır (Orahim Fakültesi Filistin)
    “Filistinli Yazar İbrahim Nasrallah’ın İki Romanı Zemenu’l   
    Huyût El-Beydâ ve Kanâdîl Meliki’l-Celîl Işığında Osmanlı   
    Yönetimi Altında Filistin’de Sosyal Hayat”
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09:45 - 10:00  Dr. Ömer Faruk Demirel
    “Fritz Arndt’ın Hatıratı”

10:00 - 10:15  Tarih Uzm. Sinan Kıyanç
    “William Mitchell Ramsay’ın İstanbul Günlüğü”

10:15 - 10:30  Tartışma

10:30 - 10:45  İkram Arası

10:45 - 12: 15 Muyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” II. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mithat Aydın

10:45 - 11:00  Prof. Dr. Vüsale Musalı
    “Ünlü Rus Türkolog V. A. Gordlevsky`nin Türkiye İle İlgili   
    İzlenim ve Hatıraları”

11:00 - 11:15  Doç. Dr. Masoumeh Daie
    “I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletinin İran’la İttifak Kurma  
    Arayışlarında Faydalanabileceği Cihâd-ı Ekber Sloganı Hatırata  
    Nasıl Yansımıştır?”,

11:15 - 11:30  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köksal
    “Alman Büyükelçisi Prens Lichnowsky’nin “Harbin Çıkışından  
    Evvel Almanya’nın Mesuliyeti” Adıyla Yayınlanan Hatıratı”

11:30 - 11:45  Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya
    “Bir Amerikalı Kadının Gözünden 1950 Türkiyesi”
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11:45 - 12:00  Dr. Öğr. İbrahim Hamaloğlu
    “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Bir Amerikan Misyonerinin İzmir  
    ve Çevresine İlişkin Hatıraları”

12:00 - 12:15  Tartışma

12:15 - 12:30 Öğlen Yemeği

14:00 - 15:30 Muyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” III. Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülbadi Alan

14:00 - 14:15  Doç. Dr. Vidadi Umudlu
    “1877-1878 Yıllarında 18. Rus Piyade Alayı’nın Türkiye’ye   
    Yürüyüşü’nden Hatıralar”

14:15 - 14:30  Doç. Dr. Cavid Qasımov
    Doç. Dr. Mehmet Pınar
    “Anadolu Abilova’nın Hatıratında Mustafa Kemal Atatürk”

14:30 - 14:45  Dr. Öğr. Üyesi Nizami Veliyev
    1963’den 1983’e Türkiye: Hatıratın Işığında Azerbaycan’dan   
    İzlenimler

14:45 - 15:00 Dr. Resul Yavuz
    “Yayımlanmamış Bir Hatırat: Birinci Dünya Savaşında Arap Bir  
    Osmanlı Subayı: Ali Durmuş Özakıncı”

15:00 - 15:15 Arş. Gör. Bahar İzmir
    “Türklerin Gözünde Hindistan: Hatıratlarda Hindistan’a Dair   
    İzlenimler”
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15:15 - 15:30  Tartışma

15:30 - 15:45  İkram Arası

15:45 - 17:15 Bergama Salon “Balkan” Oturumu:
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu

15:45 - 16:00 Prof. Dr. Redžep Škrijelj (Recep Şkriyel)
    “Çağdaşların Hatıralarına Göre Sırbistan Krallığı Döneminde   
    Makedonya, Kosova ve Sancak Müslümanların
    Durumu (1913-1918)”

16:00 - 16:15  Prof. Dr. Adem Ölmez
    “İsmail Bey’in Hatıratına Göre 1911’de Balkanlar”

16:15 - 16:30  Prof. Dr. Mithat Aydın
    “Galip Kemalî (Söylemezoğlu) Bey’in Hatıratında Atina
    Müşavir ve Müsteşarlığı Sırasında Balkan Sorunu”

16:30 - 16:45  Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu
    “Hatıratlarda Balkan Yenilgisi”

16:45 - 17:00 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Tekinsoy
    “Kaybedilmiş Toprakların Hatıratta İzini Sürmek: Balkanlar”

17:00 - 17:15  Tartışma

18:00 - 19:00 Bergama Salonu “Kapanış” Oturumu

Sempozyumun Üçüncü Gününde de Kültür Gezisi Planlanmaktadır.  
Gezi yeri ile ilgili bilgiler kısa süre içinde sempozyum web sitesinde yayınlanacaktır.
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Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN (Selçuk Üniversitesi)

“Hatırat ile Roman Arasında İhtiyat Zabiti’ni Okumak”

Özet 

Burhan Cahit Morkaya (1892-1949) erken Cumhuriyet yıllarının tanınmış romancı 
ve gazetecisidir. Romanlarının yanı sıra piyes, hikâye ve Atatürk ve Millî Mücadele 
üzerine tarihî tetkikler de kaleme almıştır. Popüler aşk romanları yazarı olması onun 
diğer öne çıkan tarafıdır.

Morkaya Osmanlı dönemini Cumhuriyet’e bağlayacak on yıllık savaş sürecini 
gençlik yıllarında yaşamış ve Birinci Dünya Savaşı’nda silahaltına alınmıştır. 
Seferberlik yıllarının tahsilli nesline mensuptur. Bu sebeple bazı romanları harp 
yıllarının şartlarını anlatır.

Onun İhtiyat Zabiti adını taşıyan romanı diğerlerinden farklı bir özellik arz etmektedir. 
1933’te neşredilen roman üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm (1-78s.) seferberlikte 
askere alınan ihtiyat zabitlerinin (yedek subay) eğitim gördükleri İstanbul’daki 
talimgâhları anlatmaktadır ve Burhan Cahit’in hatıralarından oluşmaktadır. Hatta 
romanın yazılışından haberdar olan ve aynı talimgâhlarda eğitim gören şahısların 
hatıralarıyla yazara katkıda bulundukları anlaşılmaktadır. İhtiyat zabit adaylarının 
İstanbul’da hangi semtlerde eğitildikleri, kaldıkları binalar, yemekler, talim şekil ve 
şartları, yaşanılan bazı gönül maceraları, medrese ve mekteplerden gelen adaylar 
arasındaki farklar, komutanların tutumları, iltimas ile ya da hastalık bahanesi ile 
cepheye gitmekten kaçanlar burada anlatılan hususlar arasındadır. Ayrıca romanın 
yazıldığı tarihte önemli görevlerde bulunan, aynı talimgâhlarda eğitilen meşhur 
şahsiyetlerden de bahsedilmektedir. Fuat Köprülü, Falih Rıfkı Atay, Nevzat Tandoğan 
vb. Türkocağı’nın kuruluşuna dair verilen bazı bilgiler –ilk açıldığı binanın İzzet 
Paşa Konağı olması gibi- bugüne kadar yapılan yayınlarda yer almamaktadır.
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Romanın ikinci bölümü (79-86 s.) Mühendis Cevdet’i tanıtmaktadır. Burhan Cahit 
ile aralarında samimiyet oluşan Cevdet, yazar olduğunu öğrendiği arkadaşına, 
gönderildiği Filistin cephesinde hatıralarını yazacağı ve bunları kendisine 
göndereceği sözünü vermiştir. Üçüncü bölüm (87-349 s.) ise, yazarın ifadesiyle “bir 
kelimesini bile değiştirmeden” naklettiği Cevdet’in hatıralarıdır.

İhtiyat zabitlerinin savaş sonrası yayınladıkları hatıraların bazılarının başlangıç 
kısımlarında kısa bilgiler bulunmakla birlikte, eserin ilk bölümü, harp tarihine 
ait literatürde ihtiyat zabit talimgâhlarını anlatan en kapsamlı metindir. Harp 
edebiyatı, Burhan Cahit ya da bir edebî tür olarak roman hakkında yapılmış bazı 
araştırmalarda eser üzerinde konusu, zaman, mekan, şahıslar kadrosu bakımlarından 
durulmaktadır. Fakat tarih araştırmaları için Burhan Cahit’in hatıraları ayrı bir önem 
arz etmektedir. Burada anlatılan iltimas, cepheden kaçma hususu, yazarın sonraki 
hayatında kendisinin de karşı karşıya kaldığı bir itham ve 1946 seçimleri sonrasında 
milletvekilliğinin iptaline sebep olmuştur. Bu yönüyle de Burhan Cahit ve İhtiyat 
Zabiti ayrı bir önemi haizdir.

Reading “Ihtiyat Zabiti (Reserve Officer)” Between Memoirs And Novel

Abstract

Burhan Cahit Morkaya (1892-1949) is the well-known journalist and novelist of 
early Republican years. In addition to his novels, he wrote plays, stories and historical 
analysis of Atatürk and the War of Independence. His other outstanding feature is his 
popular love novels. 

Morkayaspent the process of one decade which combines Ottoman period to Republic 
when he was a young person and was recruited during the World War I. He is one of 
the educated generation of the mobilization years. for that reason, some of his novels 
narrates the conditions of the period of war. 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN 

“Hatırat ile Roman Arasında İhtiyat Zabiti’ni Okumak”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

His novel called “İhtiyatZabiti (Reserve Officer) is different from his other works. 
The novel which was published in 1933 consists of three chapters. The first chapter 
(1-78 p) narrates the training camps in İstanbul where the reserve officers who were 
recruited during the mobilization years and consists of the memoirs of Burhan Cahit.  
It is also understood that the people who are trained in the same training camp and 
are aware of the novel provided contribution to the novel. The locations where 
candidates of reserve officers are trained, the buildings they resided, meals, forms 
and conditions of their training, some affairs they encounter, the differences between 
the candidates coming from madrassahs and high schools, the attitudes of the 
commanders, and people who blow off the frontier under the cover of sickness or as 
a result of patronage are also mentioned here. Moreover, some famous personalities 
who were in charge during the period when the novel is written, were trained in the 
same training camp are mentioned. Information which is given in the novel such 
as Fuat Köprülü, Falih Rıfkı Atay, Nevzat Tandoğan etc. and the establishment of 
Türkocağı – the fact that it was established in the mansion of İzzet Paşa – haven’t 
been given in the other publications up to now. 

The second chapter of the novel (79-86 p) introduces Cevdet the Engineer. Cevdet 
who became a close friend of Burhan Cahit promised his friend whom he knew as an 
author to write his own memoirs in the frontier of Palestine where he was sent and 
send them to him. The third chapter (87-349 p) consists of the memoirs of Cevdet 
which the author narrates “without changing a word of it”, as he stated. 

Although there is short information at the beginning of the memoirs which reserve 
officers published after the years of war, the first chapter of the work is the most 
comprehensive text which mentions about the training camps of the reserve officers 
in the literature related to war. In some studies related to the literature of war, Burhan 
Cahit or the novel as a form of literature, the work is analyzed in terms of topics, 
time, place, and individuals employed in the work are mentioned. However, the 
memoirs of Burhan Cahit have a significant importance for the historical researches. 
The patronage mentioned here, the issue is fleeing from the frontier, caused his 
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deployment from deputyship after the 1946 elections as a result of an accusation he 
was blamed for. From this aspect, Burhan Cahit and İhtiyat Zabiti has a significant 
importance. 

Key Words: Memoirs in Writing History, Training Camps for Reserve Officers, 
World War I, Burhan Cahit Morkaya
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Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER(Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR(Süleyman Demirel Üniversitesi)

“Ahmet Hâşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinde Kurucu Öge Olarak Hatıra ve 
Hatırlama”

Özet

Hatıra, hatırlama insan zihninin önemli özelliklerinden biridir. İnsanın bu özelliği 
onu diğer canlılardan ayırarak daha önemli bir konuma yükseltir. İnsanlar hayatlarını, 
yaşanmışlıklar ve onların hatırlanması üzerine kurarlar. Hatıralar, sanatkârlar için de 
önemli bir kaynaktır. Kimi yazar ve şairler için çocukluk cenneti yahut çocukluk 
yıllarının acı olayları, ilk gençlik dönemi serüvenleri, sevilen bir insanla paylaşılmış 
zaman, sanatının iç dinamiğini kuran başlıca ögeye dönüşür. Batı edebiyatında 
Alphonse de Lamartine, Charles Baudelaire ve Arthur Rimbaud gibi şairlerde bunun 
izlerini sürmek mümkündür. Türk Edebiyatında ise Âkif Paşa, Abdülhak Hâmit, 
Yahya Kemal, Ziya Osman gibi şairlerde hatıraların ve hatırlamanın önemli yer 
tuttuğu görülür. 

Kimi kalem ürünlerinde hatıraların, sanatın ve bu arada şiirin kurucu ögesine 
dönüştüğü yapıyla karşılaşılır. Bu tür sanat ürünlerinin derin yapısında çoğu kez 
çocukluk ve gençlik yıllarında yaşanmışlıklar ve onların hatırlanması yer alır. 
Sanat eseri/şiir, bu yaşanmışlıkların hatırlanarak yeniden canlandırılması ve 
biçimlendirilmesi üzerine kurulur. Orpheus’un lirinin Euridice’i yer altından 
çağırması gibi şair, yaşanmışlıkların izdüşümlerini eseriyle geçmiş zamanın 
karanlığından çıkararak yeniden canlandırmak ister. Hatıraları ve hatırlamayı sanat 
eserini kuran başlıca ögeye dönüştürür. 

Türk edebiyatında hatıralara önemli işlev yükleyen, şiirin kurucu ögesine dönüştüren 
şairler arasında Ahmet Hâşim ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın önemli bir yer tutuğu 
görülür. Ahmet Hâşim’in “Çıktığım Geceler”, “O”, “Sensiz”, “Hazan”, “Hasta İken”, 
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“Nehir Üzerinde”, “O Belde” gibi daha çok erken dönem şiirlerinde; Tanpınar’ın 
“Annem İçin”, “Gezinti”, “Hatırlama”, “Bütün Yaz” gibi gençlik ve olgunluk dönemi 
şiirlerinde hatıranın/hatırlamanın şiiri kuran ögeye dönüştüğü görülür. 

Bu çalışmada hatıra ve hatırlamanın sanat eserinde/şiirde nasıl işlendiği ve nasıl bir 
işlev yüklendiği, hatırlama melekesinden şiir sanatındaki estetiği kurmadaki katkısına 
kadar genişleyen çerçevede Ahmet Hâşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar şiiri üzerinde 
belirlemelerde bulunulması hedeflenmektedir. Bir zihin süreci olarak hatırlama 
üzerinde durulacağı gibi, hatıraların psikanalizin verileriyle değerlendirilmesine 
de çalışılacaktır. Bu yolla hatıraların/hatırlamanın sanat eserindeki yerinin tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ve inceleme sonucu ortaya çıkan bulguların 
Ahmet Hâşim ve Tanpınar gibi öne çıkan iki şairin kalem ürünleri üzerinden 
somutlaştırılarak gösterilmesi sağlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Hatıra, hatırlama, zihin, şiir, Ahmet Hâşim, Ahmet Hamdi 
Tanpınar 

Memory And Reminding As A Founder at Ahmet Hâşim And Ahmet Hamdi Tanpınar 
Poetry

Abstract

Memory, remembering is one of the important features of the human mind. It raises it 
to a more important position by separating it from other creatures. People build their 
lives on experiences and on their recollection. The memories are also an important 
resource for craftsmen. For some writers and poets, childhood paradise or the painful 
events of childhood, the adventures of early youth, shared time with a loved one, 
become the main element of the inner dynamism of art. In western literature it is 
possible to trace it on poets such as Alphonse de Lamartine, Charles Baudelaire and 
Arthur Rimbaud. In Turkish literature poems like Âkif Paşa, Abdülhak Hâmit, Yahya 
Kemal and Ziya Osman are important memorabilia.
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In some pen products, memories are encountered in the form of art and, in the 
meantime, as a constituent element of poetry. The profound structure of such art 
products often includes experiences and memories of childhood and youth. Artwork 
/ poetry is based on recalling and shaping these experiences. Like Orpheus invites 
the lyrical Euridice from underground, the poet wants to revive the projections of the 
living by taking his work out of the darkness of his past. Converts remembrances and 
memorization into the main element that sets the work of art.

It is seen that Tanpınar has an important place among Ahmet Hâşim among the poets 
who have important function in Turkish literature and transform the founding element 
of poetry. It is seen that the remembering / recalling turns into a poetic form at in the 
early poems of Ahmet Hâşim such as “Çıktığım Geceler”, “O”, “Sensiz”, “Hazan”, 
“Hasta İken”, “Nehir Üzerinde”, “O Belde”; Tanpınar’s youth and maturity poems 
like “Annem İçin”, “Gezinti”, “Hatırlama”, “Bütün Yaz”.

In this study, it is aimed to make determinations on Ahmet Haşim and Tanpınar 
poetry in the framework of how memorabilia and remembering work in the work 
of art / poetry and how it is functioning and expanding from the remembering angel 
to the contribution in establishing aesthetic. As a mind process, we will try to recall 
memories by psychoanalytic data. In this way, it is aimed to determine the place of 
remembrance / remembrance in the work of art. The findings of the research and the 
investigation will be presented by the two leading poets such as Ahmet Hâşim and 
Tanpınar through the pencil products.

Key Words: Memory, remembering, mind, poetry, Ahmet Hâşim, Ahmet Hamdi 
Tanpınar
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Dr. Öğr. Üyesi Pelin ASLAN AYAR (Kocaeli Üniversitesi )

“Boş Odalarda” Yankılananlar: Hatıra Yazınında Kadın Sesi”

Özet

 Sevim Dabağ 2011’de Gezindim Boş Odalarda: Şair Eşleriyle Söyleşiler adlı 
bir kitap yayınlar. Kitap, Cumhuriyet döneminin önemli bazı şairlerinin eşleriyle 
yapılan söyleşileri içerir. Eşleriyle söyleşi yapılan şairler Sabahattin Kudret Aksal, 
Salâh Birsel, Edip Cansever, Ahmet Muhip Dıranas, Attilâ İlhan, Behçet Necatigil, 
Tahsin Saraç, Cemal Süreya ve Can Yücel’dir. Söz konusu şairlerin yaşamlarının en 
yakın tanığı olan eşleri, kocalarını anlatırken, onlarla geçen yılları tekrar anımsarken, 
anılarını paylaşırken, kısacası kendi özel arşivlerini dışa açarlarken şairlerin hayatlarını 
aydınlattıkları kadar yitip giden zamanın da hafızalarda tazelenmesini sağlarlar. Bu 
tazelenme de şairlerin yaşadıkları dönemlerin siyasal, sosyal, kültürel ve sanatsal 
ortamlarına daha yakından bakmayı, onları dönemleri içinde konumlandırmayı 
sağlar. Münire Aksal’ın anılarıyla 1940 kuşağı içinde Sabahattin Kudret Aksal’ın 
ayrıksı duruşunu, Beyoğlu’nun edebiyat ortamını yeniden düşünürüz. Jale Birsel’in 
gözünden Salâh Birsel’in tiyatroyla, sinemayla, aşkla, Türk Dil Kurumu’na harcadığı 
yoğun mesaiyle geçen yıllarının pusunu kaldırırız. Mefharet Cansever’in anlatımıyla 
Edip Cansever’in şiirinin beslendiği kaynaklara ışık tutarız. Münire Dıranas’ın 
bakışından Ahmet Muhip Dıranas’ın zorlu geçen “bohem” yıllarına yakından tanık 
oluruz. Biket İlhan’ın anlattıklarıyla Attilâ İlhan’ın aile hayatının ayrıntılarına vakıf 
oluruz. Huriye Necatigil’in tanıklığıyla Behçet Necatigil’in nasıl ürettiğini, Güler 
Yücel’in tanıklığıyla da Can Yücel’in nasıl bir ortamda yetiştiğini ve bu ortamda 
kendisini nasıl var ettiğini yeniden düşünürüz. Vildan Saraç’ın belleğinden 12 Mart 
ve 12 Eylül’ün siyasi yaptırımlarına maruz kalan Tahsin Saraç’ı; Zühal Tekkanat’ın 
penceresinden 1960’lı yılları ve Cemal Süreya’yı anlamaya çalışırız. Bu makale, 
bütün bu anlatılanlara yakından bakmanın yanı sıra bir başka amacı daha barındırıyor: 
Anlatılan tüm şairler, onlarla paylaşılan yıllar, geçmiş zaman hatıraları anlatan 
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kişinin bakış açısından süzülerek anlatılır. Anlatılar, anlatan kişinin anlatmayı seçtiği, 
üzerinde daha fazla durmayı tercih ettiği ayrıntılardan ya da otosansür uygulayarak 
dışarıda bıraktıklarının yarattığı boşluklardan oluşmuştur. Bu da anlatıyı, anlatılan 
şairler kadar anlatan kadınların da anlatısı haline getirmekte, onların da hayat 
hikâyelerinin anlatısına dönüştürmektedir. Kadınların hayat hikâyelerinde öne çıkan 
ise “eş” kimlikleri ve kocalarının hayatlarını kolaylaştırmadaki işlevleridir. Bu 
nedenle anlatılanları yorumlamada bir başka boyutu daha göz önünde bulundurmak 
kaçınılmazdır. Kitaba feminist bir bakış açısıyla bakıldığında şair eşlerinin kişisel 
tarihlerini nasıl oluşturduklarının da izleri sürülebilir. Bu da bu makalede söz konusu 
kadınlar üzerinden hatıra yazınında kadın bakış açısını feminist bir yöntemle tartışma 
imkânı sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Şairlik, şair eşi olmak, kişisel tarih, kadın sesi, feminist eleştiri

Echoed In “Empty Rooms”: Women Voice In The Memoir

Abstract

In 2011, Sevim Dabağ published a book named Gezindim Boş Odalarda: Şair 
Eşleriyle Söyleşiler. This book contains the interviews with the wives of some of 
the important poets of the Republic period. Sabahattin Kudret Aksal, Salâh Birsel, 
Edip Cansever, Ahmet Muhip Dıranas, Attilâ İlhan, Behçet Necatigil, Tahsin Saraç, 
Cemal Süreya and Can Yücel are the poets whose wives are interviewed with. While 
the wives of those mentioned poets tell their husbands, remember the years passed 
with them and share their memories, in short while they show their private archives 
out they not only bright the poets’ life but also they provide to refresh the passing 
time in the memories. This refreshing also provides us to look closer to the political, 
social, cultural and artistic atmosphere of those poets’ period and locate them in their 
period. By the memories of Münire Aksal we think over the different exceptional 
position of Sabahattin Kudret Aksal in 1940’s generation and Beyoğlu’s literary 
atmosphere. Jale Birsel’s view clears up the years of Salâh Birsel which passed by 
theatre, cinema, love and busy works for the Turkish Language Association. We 
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bring light to find out the sources that Edip Cansever’s poems are inspired by what 
Mefharet Cansever narrates. Through Münire Dıranas’ perspective we witness to 
the hardly passed “bohemian” years of Ahmet Muhip Dıranas. Under favour of 
what Biket İlhan told, we have the chance of being aware of the details of Attilâ 
İlhan’s family life. We think over again how Behçet Necatigil creates his works 
by the witness of Huriye Necatigil; and with Güler Yücel in which conditions Can 
Yücel grew up and how he created himself in that kind of condition. Vildan Saraç’s 
memory helps us to understand Tahsin Saraç who was exposed to 12th March and 
12th September’ political sanctions and we can try to understand Cemal Süreya and 
1960’s from Zülal Tekkanat’s aspect. This article contains another aim to look closer 
to all the things narrated: all the mentioned poets, the shared years with them and 
old times memories are told by filtering in the narrator’s point of view. The things 
narrated are formed by the details which the narrator chooses and goes over more, 
or the blank which she creates by leaving out her self-censor. As a consequence it 
makes the narration not only the mentioned poets’ but also the narrator women’s 
and turns it into the narration of their lives’ stories as well. In the women’s stories 
the point which comes into prominence is the wives’ identities which are always 
defined by their husbands. Because of this reason to comment on what are narrated, 
it is inevitable to take consider another extend. When it is researched by the feminist 
aspect, it is possible to find out how the wives’ of the poets created their own history. 
As a result of this, in this article in terms of the mentioned women, it provides the 
opportunity to discuss the women’s perspectives in a feminist way in the memoir.

Key Words: Being a poet, being a poet’s wife, personal history, women voice, 
feminist criticism
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Dr. Öğr. Üyesi Veysel ÖZTÜRK (Boğaziçi Üniversitesi)

“Diyorlar ki’de Savunma, İtibarsızlaştırma ve Müzakere Stratejileri”

Özet

Ruşen Eşref Ünaydın’ın Diyorlar ki çalışması edebî dönüşümün tarihsel ve sosyal 
şartlarla hızlandığı bir dönemde bu dönüşüme edebiyat kamusunun bakışını ve 
tepkilerini yansıtan bir eserdir. 1917-1918 arasında önde gelen edebiyatçılarla yapılan 
röportajları içeren bu metin, farklı nesillerden edebiyatçıların kişisel edebî zevkleri 
ve hayat bakışları üzerinden 19. yüzyılda başlayan edebî yenilikle hesaplaşmalarının, 
edebî devamlılık ve kesintiler karşısında farklı tavırlarının izlenebileceği bir 
mecradır. Aynı zamanda, edebiyatçıların kendi kişisel tarihleri üzerinden geçmişi 
bugünden nasıl yeniden inşa ettikleri ve algıladıklarını açık eden nitelikleriyle 
Diyorlar ki, röportaj ve hatırat türlerinin sınırlarını zorlayan bir metin olarak da 
önemlidir. Bu makalede Diyorlar ki’ye şu sorular üzerinden ele alacağım: Röportaj 
türü Diyorlar ki’de edebiyatçıların geçmişe bakışlarıyla birlikte hatırat türüyle nasıl 
bir ilişki kurar? Hem Servet-i Fünun döneminden beri yazan usta yazarlar hem genç 
nesil yazarlar Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı’nın etkisiyle hızlanan millî bir 
edebiyat talebine karşı kendilerini nasıl konumlandırırlar? Bu konumlandırmada 
özellikle Servet-i Fünun dönemi tezli bir edebiyatı salık veren millî edebiyatın inşa 
edildiği dönemde nasıl değersizleştirilir ya da savunulur?

The Strategies of Defense, Discrediting and Negotiation in Diyorlar ki

Abstract

In Diyorlar ki, Ruşen Eşref Ünaydın meticulously shows the reactions of Turkish 
literary milieus to the literary transformations in Turkish literature that took place 
out of particular historical and social atmosphere. It consists of several interviews 
with leading literary figures between 1917 and 1918, and should be regarded as 
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a central text of its time enabling to see how these literary figures from different 
generations deal with literary modernization that started in the late 19th century and 
their different attitudes toward literary continuity as well as discontinuity through 
their personal taste of literature and ideologies. Furthermore, Diyorlar ki is an 
exceptional text going beyond the borders of interview and memoirs genres by 
revealing how authors and poets perceive and reconstruct the past in present through 
their personal histories. In this paper, I will focus on following questions: How does 
genre of interview interrelate with the genre of memoirs in Diyorlar ki? How do 
senior and younger generations of literary figures position themselves against the 
demands of national literature precipitated by Balkan Wars and the Great War? How 
is the legacy of Servet-i Fünun trivialized or defended in time of national literature 
that promotes a literary understanding with social benefits?
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YL. Öğrn. Kürşat ÖZKAN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Hayal Edilen, Görülen ve Yazılan: Yabancı Seyyahlarda Kadın ve Erkeklerin Tasvir 
Edilişleri Üzerine Gözlemler

Özet

Genel itibariyle cinselleştirilmeye çalışılan Doğulu toplum, Püriten Batılı ahlakıyla 
yargılanmaya maruz bırakılmış, basmakalıp düşünceler üzerine, ötekileştirmenin 
aracı ve amacı olarak inşa edilmiştir. XVI. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla geçerken, 
devletlerdeki değişimler, seyyah anekdotlarında olduğu üzere, hayret ve şaşkınlığın 
ötesinde, aşağılama ve ötekileştirmeye giden yolda daha cesurane yorumlar 
yapmalarına neden olacak. Genellemeye maruz bırakılmış, basmakalıp düşüncelerden 
öteye gidemeyen, varsayımsal bir anlatım mevcudiyetini gösterecektir. Genel olarak, 
ortaçağ zihniyet yapısının devamı niteliğindeki süreç kendini tekrardan, sahnelemeye 
başlayacaktır. Edward Said’in ifadesiyle, Batılı tahayyülün doğu Dünyasının 
tamamını bir harem olarak görmek mantığından hareketle, XVIII. Yüzyıl öncesi 
dönemde seyyahlar nasıl Osmanlı toplumunda, kadın ve erkeler üzerine XIX. yüzyıl 
oryantalist söylemin nasıl erken dönem Batı Zihin dünyasında varlığını göstermiş 
olduğu ve bununla beraber XVIII. yüzyıl öncesinde erken oryantalist söylemin 
de Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan kadın ve erkeklerin nasıl tasvir edildikleri 
ve bunun XIX. yüzyıl oryantalimsine nasıl yansıdığı incelenecektir. Bu bağlamda 
Seyahatnameler karşılaştırılma yoluna ve metinler arası kullanılan anekdotlar 
çerçevesinde değerlendirilecektir. Seyyahlar açısından hayal edilen ve görülmesi 
gereken yer olarak mercek altına tutularak XVIII. ve XIX. yüzyıl öncesinde erken 
oryantalist bakış açısının nasıl mevcudiyetini göstermiş olduğunu ve bu hayal 
edilenin, görülenin ötesine geçen düşünce yapısı birçok seyyah tuvaline yansıması 
irdelenmiştir. Kadın ve erkek imgesinin nasıl yaratıldığı bunların nasıl tasvir edildiği 
farklılıkları ve benzerlikleriyle ortaya konulacaktır. Bu suretle Nicolas de Nicolay ve 
George de la Chappele gibi dönemin hem ressamların tablolarından hareket ederek, 
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XVIII. Yüzyıl önceki dönem anlatımı ve bu anlatım üzerinden varsayımsal olarak
ortaya koymaya çalıştıkları zihniyetin aktarımı çalışmanın kapsamını oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler: Doğu, Kadın, Erkek, Seyahatnameler, Oryantalizm,

Announced, Seen And Written: Observations On The Transmission Of Women And 
Male In Foreign Sequences

Abstract

The Oriental society, which is generally tried to be sexualized, has been constructed 
as a tool and an agent of othering on the stereotypes, which have been subjected to 
trial by Puritan Western morality. XVI. Century XVII. As they cross the century, 
the changes in the states will cause them to make more bold comments on the 
road to humiliation and alienation beyond astonishment and astonishment, as in 
the anecdotes of the traveler. It will show the existence of a hypothetical narrative 
that is exposed to generalization and can not go beyond stereotypical thought. In 
general, the process of continuing the structure of the medieval mindset will begin to 
stage itself again. By the expression of Edward Said, move from the logic of seeing 
the whole of the eastern world of Western imagination as a harem, XVIII. In the 
Ottoman society in the pre-century period, century orientalist rhetoric has shown 
its existence in the early period of the Western Mind, and together with this, XVIII. 
In the early orientalist rhetoric of the century ago, how the women and men living 
in the Ottoman Empire were depicted, century will be examined how it reflects on 
the Oriental Kingdom. In this context, Travelogies will be evaluated in the context 
of comparison and in the context of anecdotes used between texts. As a place to 
be seen and imagined from the point of view of the viewers, XVIII. and XIX. The 
reflection of the early Orientalist point of view of the existence of the vision of the 
early centuries and the structure of thought of this imagined, beyond what is seen, 
has been examined in many canvases of the traveler. How the image of men and 
women are created will be revealed by the differences and similarities in how they 
are depicted. This time, like Nicolas de Nicolay and George de la Chappele, both 
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acted from the paintings of the painters, XVIII. Expression of the century ago and 
the transfer of the mentality that they try to put forward hypothetically through this 
narrative will constitute the scope of the study.

Key Words: Orient, Women, Male, Travel Destinations, Orientalism.

YL. Öğrn. Kürşat ÖZKAN 
Hayal Edilen, Görülen ve Yazılan: Yabancı Seyyahlarda Kadın 

ve Erkeklerin Tasvir Edilişleri Üzerine Gözlemler



Birinci Gün (25 Nisan 2018) Tralles Salonu “Kişiler” Oturumu: 15:45–17:15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vüsale Musalı

15:45–16:00 Prof. Dr. Ali Engin Oba, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Seçkin Bir Diplo-
matı: Feridun Cemal Erkin”

16:00–16:15 Doç. Dr. Caner Işık, “Hatıratlarda Gerçek Aşık Veysel”

16:15–16:30 Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yaşar, Yavuz Tanurhan’ın Günlüklerinde Türki-
ye’de Gündelik ve Siyasal Yaşam (1939-1952)

16:30–16:45 Öğr. Gör. Esra Çetin, “II. Dünya Savaşı Yıllarını Müzik Üzerinden 
Okumak: Ahmet Adnan Saygun’un Anıları”nda Savaş Döneminin Müziğe Yansı-
ması”

16:45–17:00 Tarih Uzm. Sevgi Bayat, “Manevi Evlatlarının Hatıratlarında “Baba” 
Atatürk”

17:00–17:15 Tartışma



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

“Kişiler” Oturumu Bildiri Özetleri



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Ali Engin OBA (Çağ Üniversitesi)

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Seçkin Bir Diplomatı: Büyükelçi Feridun Cemal Erkin”

Özet

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilerinin anıları, tarihçi ve diğer araştırmacılar için 
önemli bir kaynaktır. Türk diplomasi tarihinde, Dışişleri Bakanlığı’na katılmasını 
takiben kariyerinin en üst kademesine çıkan, Genel Sekreter (Müsteşar) olan, 
ardından Roma, Vaşington, Madrid, Paris ve Londra Büyükelçiliklerinden sonra 
Dışişleri Bakanı görevini de üstlenen Feridun Cemal Erkin özel bir yere sahiptir.

Erkin, Dışişleri kariyerini içeren anılarını 3 cilt halinde yayınlamıştır. Dışişlerinde 34 
yıl “Anılar- Yorumlar” başlığını taşıyan anıların birinci bölümü, Dışişlerine girişini, 
Londra Büyükelçiliği Başkâtipliğini, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarlığını, Beyrut 
ve Berlin Başkonsolosluğunu, Merkez görevlerini, Dışişleri Genel Sekreterliğini ve 
Roma Büyükelçiliği dönemlerini kapsamaktadır. İkinci cilt, iki kısım halindedir. Her 
iki kısım da Vaşington Büyükelçiliği dönemine tahsis edilmiştir. Üçüncü cilt ise, 
Madrid, Paris ve Londra Büyükelçilikleri dönemine ayrılmıştır. 

Erkin ayrıca, Türk- Sovyet ilişkileri ve Boğazlar meselesi ile ilgili bir kitap da 
yazmıştır. Bakanlık dönemi ile ilgili anılarını yayımlayamamıştır. Bu anılar, 
seçkin bir Türk diplomatının Dışişleri Bakanlığı’nda çalışıp 34 yıl boyunca 
üstlendiği görevlerdeki izlenim ve değerlendirmelerini içermektedir. Anılarda, Türk 
diplomasisinin bu dönemdeki faaliyeti ele alınmakta ve Türkiye’nin uluslararası 
ilişkilerde karşılaştığı sorunlar değerlendirilmektedir. Bu bildiride Erkin’in anıları 
tahlil edilecektir. Anıların, 1930’lu ve 1960’lı yıllar için, önemi ortaya konmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Siyasi Tarih, Diplomasi Tarihi, Türk Diplomasisi, Anılar, 
Büyükelçi Feridun Cemal Erkin’in Anıları, Dışişlerinde 34 Yıl Anılar-Yorumlar 1. 
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Cilt, 2. Cilt İki Kısım, 3. Cilt, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, İkinci 
Dünya Savaşı’nda Türkiye, Soğuk Savaş’ta Türkiye.

A Distinguished Diplomat Of The Republic Of Turkey: Ambassador Feridun Cemal 
Erkin

Abstract

The memoirs of the Turkish Ambassadors are the leading source for the historians 
and researchers.

Ambassador Feridun Cemal Erkin has a special place in our diplomatic history. After 
joining the Turkish Ministry of Foreign Affairs, he was able to rise to the top position 
and became the Undersecretary. As the Turkish Ambassador, he represented Turkey 
in Italy, USA, Spain, France, Great Britain. He was the Minister of Foreign Affairs 
of Turkey between 1962-1965. Ambassador Erkin has written his memoirs on his 34 
years of diplomatic activities within 3 volumes under the name of “34 Years in the 
Foreign Ministry Memoirs- Assessments”. 

He has not published his memoirs with regard to his Foreign Minister era. The 
first volume deals with his first years in the Ministry, his life as the First Secretary 
at the Turkish Embassy in London, Counsellor at the Turkish Embassy in Berlin, 
Consul General in Liban and Berlin, other duties in the Ministry and his position as 
Undersecretary as well as Ambassador in Italy. The second volume is divided into 
two parts. The two parts are related to his Ambassodorship in Washington. The third 
volume is covering his Missions in Madrid, Paris, and London.

Ambassador Erkin has also written a book which was entitled “Turkish- Soviet 
Relations and the Problem of the Straits”. These memoirs are dealing with the 
impressions and assessments of a distinguished Turkish Ambassador who worked 
34 years at the Turkish Ministry of Foreign Affairs. The memoirs are dealing with 
the activities of the Turkish diplomacy during this era and evaluate the problems 

Prof. Dr. Ali Engin OBA
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Seçkin Bir Diplomatı: 

Büyükelçi Feridun Cemal Erkin”
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of Turkey in the field of International Relations. This study aims at analyzing the 
memoirs of Ambassador Erkin. The importance of these memoirs will be underlined 
for the years of 1930s- 1960s.

Key Words: Political History, Diplomatic History, Turkish Diplomacy, Memoirs, 
The Memoirs of Ambassador Feridun Cemal Erkin, 34 Years in Foreign Ministry, 
Memoirs-Assessments, Volume 1, Volume 2 Two Parts, Volume 3, Turkish-Soviet 
Relations and the Problems of Straits, Turkey in the Second World War, Turkey in 
the Cold War.
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Doç. Dr. Caner IŞIK (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Hatıratlarda “Gerçek” Âşık Veysel”

Özet

Veysel Ulu olarak doğup Veysel Şatıroğlu olan ve bütün milletçe Âşık Veysel 
olarak bilinen halk şairi 1894-1973 yılları arasında yaşamıştır. Hayatında birçok 
adı meşhur olmayan kâmil insanın izi vardır. Bunlar babası Karaca Ahmet, Molla 
Hüseyin, Çamşıkılı Ali Ağa, ve Selman Babadır. Bunun yanında 1931 Sivas Âşıklar 
bayramında tanınıp daha sonra bütün yurtta Âşık Veysel olarak bilinmesini sağlayan, 
Ahmet Kutsi Tecer, Bedreddin Tuncel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mesut Cemil, İsmail 
Hakkı Tonguç, Yaşar Kemal, Erdoğan Alkan, Ali Sultan ve Gülağ Öz gibi devlet 
adamı, yazar, sanatçı ve eğitimciler Aşık Veysel’in hayat hikayesinde önemli bir yere 
sahiptir. 

Âşık Veysel “gizli” bir iç dünyası olan sanatçı aynı zamanda kamuya mal olmuş 
bir örnek yurttaştır. Bu örnek hali devlet ricalinde saygı görmesine vesile olmuş ve 
kendi de inandığı değerlerle halka örnek olan bir hayat yaşamıştır. Bu yaşadığı hayat 
gösterilmek istenen resmin gösterilmesi şeklinde olmuştur. Örneğin Âşık Veysel 
üzerine yazılan kaynaklara baktığımızda hep hayatı 1931 âşıklar bayramından 
sonrasına yönelik olarak aktarılmıştır. 

Ciddi bir kâmil terbiyesinden geçtiği Selman Baba ile münasebetleri ve tasavvufun 
derinliklerini ondan öğrenmesi önemsenmemiştir. Köy enstitülerinde ders 
vermesinden bahsedilmiş ama enstitüye yakın olan köylerdeki kâmil kişilerle 
yaşadığı derinlikli ilişkiler önemsenmemiştir. Kitaplarda, resmi toplantılarda 
verilen röportajlar Veysel hakkında popüler bir hatırat inşa etme sürecine katkıda 
bulunurken; “gerçek” Veysel ise sadece onunla “muhabbet” sofralarında bulunan ve 
ehli kâmil sohbetlerine katılanlar tarafından paylaşılmıştır.

Doç. Dr. Caner IŞIK 
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Bu çalışmamızda, onunla bizzat yaşamış kişilerden alınan bilgiler, hatıralar ve 
anlatılardan yararlanılarak Âşık Veysel’in bilinmeyen yönüne ışık tutulmaya 
çalışılacaktır. Bu bilgiler yayınlanan kitaplar, röportajlar ve halk arasında anlatılan 
yarı efsaneleşmiş hikâyelerdir. Söz konusu süreç sonunda Veysel’i Âşık Veysel 
yapan süreç özetlenecek ve kendisinin “karanlık dünyam” dediği dünyası hakkında, 
onu daha da doğru anlamamızı sağlayacak bilgiler paylaşılacaktır. Çalışma 
yazılı bilgilerin toplaması, derleme usulüne göre ses kaydı yapılmış belgelerin 
çözümlenmesi ile elde edilen bilgilerin Antropolojik analizlerle değerlendirilmesiyle 
ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Aşık Veysel, Hatıralar, Cumhuriyet Aydını, Halk Ozanı, Selman 
Baba

The “Real” Aşık Veysel in Memory

Abstract 

The folk poet, named as Veysel Ulu in official records, The Poet Veysel Şatıroğlu, 
and consecutively Aşık Veysel lived between 1894 – 1973. Various spiritual people 
(Molla Hüseyin, his father Karaca Ahmet, Çamşıkılı Ali Ağa and Selman Baba) not 
very well known, have been seen can be located in his life. In addition, various artists, 
public officials, authors, and educators (Ahmet Kutsi Tecer, Bedreddin Tuncel, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Mesut Cemil, İsmail Hakkı Tonguç Yaşar Kemal, Erdoğan Alkan, 
Ali Sultan ve Gülağ Öz) who contributed to construct his reputation as Aşık Veysel 
after 1931 have a significant position in his life story.

Aşık Veysel, who has been an exemplary citizen embraced by the public, had a 
“secret” inner life. His position has always been respected by the state. He lived a 
life based on values of his belief system, which was modeled by people. When it 
comes to historical records about Veysel, his life has always been written after the 
1931 when the celebrity of folk poets took place. 

Doç. Dr. Caner IŞIK 
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His spiritual socialization under the guidance of Selman Baba as well as the identity 
of Veysel as his disciple in learning tasavvuf teachings have not been emphasized. His 
position as an educator in the Village Institutes has been referred without embracing a 
discourse which would include his spiritual relationships with the persons of wisdom 
in villages. Books, official meetings as well as interviews always reflected an image 
of Veysel which contributed to a popular memory building process. Whereas the 
‘real’ Veysel was always shared by people who participated to what is known as 
“muhabbet” gatherings. 

In this paper, the unknown identity of Aşık Veysel will be enlightened by referring 
to memories, information, and narrative gathered by various different people who 
knew Veysel. The information and knowledge gathered for this study is based on 
semi-mythical stories, narratives, and interviews shared by people. In conclusion, 
the process which construct Veysel as the folk poet will be summarized; and his own 
world defined by himself as “my dark world” will be shared.

Key Words: Aşık Veysel, Memories, Republican intellectual, The Folk Poet, Selman 
Baba
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Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

“Yavuz Tanurhan’ın Günlüklerinde Türkiye’de Gündelik ve Siyasal Yaşam (1939-1952)”

Özet

Hatırat ve günlük türü eserler, sosyal bilimlerin farklı disiplinleriyle birlikte tarih 
bilimi açısından da önemli kaynaklardır. Günlükler, bir yazarın duygularını, 
düşüncelerini, yaşadığı olayları tarih belirterek günü gününe yazmasıyla oluşur ve 
hatırat türüne oldukça yakındır. İnsanlar günlüklerini, içini dökme, gördüklerini 
ve yaşadıklarını anlatma ve bazen tarihe bir not düşme gereksinimiyle oluşturur. 
Şimdiye kadar yapılan tarih araştırmalarında kaynak olarak kullanılan günlüklerin 
daha çok sanat, siyaset ve kültür alanında belirli bir ün yapmış kendi topları ve 
devletleri açısından önem arz eden kişilere ait olduğu görülecektir. Bunda yapılan 
çalışmaların mahiyeti kadar Türk toplumunda günlük tutma alışkanlığının fazla 
olmayışı da etkilidir. 

Bu bildiride değerlendirilecek olan Yavuz Tanurhan’ın günlükleri, bir kitap 
mezatından satın alınmak suretiyle temin edilmiş olup, şimdiye kadar neşredilmemiş 
veya üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Sayısı on iki olan ve küçük defterlere 
yazılmak suretiyle kaleme alınan günlükler, 1937- 1952 tarihleri arasında kaleme 
alınmıştır. Söz konusu tarihler Türkiye’de oldukça önemli siyasi, iktisadi ve sosyo-
kültürel gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk düşmektedir. İstanbul, Ankara 
ve Antalya gibi farklı şehirlerde yaşayan ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla ve özel 
işletmelerde çalışan Yavuz Tanurhan’in günlükleri, ülkenin bir dönemine “sıradan” 
bir insanın kaleminden tanıklık etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bahsi geçen 
günlükler incelenmek suretiyle, zikredilen tarihler arasında Türkiye’deki gündelik ve 
siyasi yaşama dair tespitler yapılmaya çalışılacaktır. Bu suretle bahsedilen döneme 
dair yapılacak çalışmalar için de veri oluşturulması ve bu günlüklerin literatüre 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yavuz Tanurhan, Günlük, Gündelik Yaşam
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Political And Daily Life In Turkey According To Yavuz Tanurhan’s Diaries (1939-1952)

Abstract

Memoirs and daily works are important sources in terms of historical studies as well 
as different disciplines of social sciences. Diaries are formed when a person writes 
his feelings, thoughts and events that he has experienced in the day, by specifying the 
date, and they are very similar to the memories. People create their diaries with the 
need to make a memorable note what they see and live occasionally. It will be seen 
that the diaries used as sources in the historical researches made up to now belong to 
those who are more important in terms of their own societies and states which have 
made a certain reputation in art, politics and culture. One of the reasons for this is the 
fact that the habit of keeping diaries in the Turkish society is not so frequent as much 
as the nature of the studies done.

Yavuz Tanurhan’s diaries, which will be evaluated in this statement, have been 
obtained by purchasing from a book auction and have not been published or worked 
on before. The diaries, of which the number was twelve and were written by means of 
small notebooks, were recorded between 1937-1952. These dates are very important 
politically in Turkey, which corresponds to a period of economic and socio-cultural 
development. The diaries of Yavuz Tanurhan, who lives in different cities such as 
Istanbul, Ankara and Antalya and works in various public institutions and private 
enterprises, is very important in terms of witnessing the country from an “ordinary” 
person’s eye. In this study, by examining the diaries between the dates mentioned, it 
will tried to make inferences about the everyday and political life of Turkey. It is also 
aimed to create data for the work to be carried out in this period and to contribute 
literature to these diaries.

Key Words: Yavuz Tanurhan, Diary, Daily Life
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Öğr. Gör., Esra ÇETİN (Adnan Menderes Üniversitesi)

“II. Dünya Savaşı Yıllarını Müzik Üzerinden Okumak: Ahmet Adnan Saygun’un 
Anılarında Savaş Döneminin Müziğe Yansıması”

Özet

1939 yılında başlayan II. Dünya Savaşı, savaşa giren ülkelere olduğu kadar Türkiye 
gibi belli bir denge ve tarafsızlık politikası izleyerek savaşa girmemeyi başarmış 
ülkelere de hem ekonomik hem de sosyal olarak oldukça ağır günler yaşatmıştır. 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış yeni Cumhuriyet, bir yandan tüm alanlarda 
giriştiği reformları uygulamaya çalışırken, diğer yandan da II. Dünya Savaşı’nın 
zorlu ortamından kendini korumaya çalışmıştır. Savaş ekonomisi sebebiyle gıdadan 
giyime, kömürden benzine kadar birçok temel tüketim maddesinin azalması, 
karaborsacılığın baş göstermesi ve uygulanan vergi politikaları, halkın sosyo-
ekonomik durumunu kötüleştirmiştir. Yaşanan yokluk ve kıtlık, toplumun her 
kesiminde yoğun olarak hissedilmiştir. Bu sebeple edebiyattan resme, sinemadan 
müziğe sanatın her alanında, savaşın yanı sıra savaş ekonomisinin yükü ile ilgili 
eserler verilmiştir. Böylesi zor şartlar altında ayakta kalınmaya çalışıldığı bir ortamda, 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği başlıca mekânlar, sinema, tiyatro, 
sergi, fuar, okul binaları ve özellikle halkevi salonları olmuştur. Savaş ortamından 
bunalmış olan Türk toplumu için konser salonları ve bu mekânlarda gerçekleştirilen 
müzikal etkinlikler, eserlerin toplumla paylaşılmasının yanında kitlesel eğlence 
aracı, işlevi de görmüştür.

Bu çalışmada, dönemin en önemli müzik adamlarından ve aynı zamanda Halkevleri 
Müzik Müfettişi olan Ahmet Adnan Saygun ’un hatıralarında II. Dünya Savaşı’nın 
müzik ortamını nasıl etkilediği ve bestecilerin eserlerine nasıl yansıdığı incelenecektir. 
Ayrıca savaş yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen müzikal faaliyetler ve etkinliklere 
de yer verilecektir. Değerlendirme yapılırken, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden 
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elde edilen belgelerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridelerinden, ayrıca 
o dönemde Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bastırılan 
kılavuz niteliğindeki kaynaklardan da yararlanılacaktır.

Anahtar Sözcükler: II. Dünya Savaşı, Ahmet Adnan Saygun, Müzik Ortamı, Müzik 
Etkinlikleri.

Understanding The World War II Through Music: Reflections Of The War Period On 
Musıc In Memories Of Ahmet Adnan Saygun

Abstract

Beginning in 1939 The World War II, as well as the countries entering the war, 
followed a certain balance and neutrality policy such as Turkey has managed not 
to enter the war countries, both economically and socially had a very heavy day. 
The New Republic, which has emerged from the National Liberation War, is trying 
to implement the reforms it has undertaken in all areas on the one hand and on the 
other. Because of the war economy, the decline of many basic consumption items, 
from food to clothing, from coal to gasoline, leading to Black Market and applied tax 
policies have worsened the socio-economic situation of the people. The absence and 
famine has been felt intensively in all parts of society. For this reason, from literature 
to painting, from cinema to music in all areas of art, were given to the works about 
the burden of the war economy. In an environment in which we tried to survive under 
such difficult conditions, the main places where cultural and artistic activities were 
realized were Cinema, Theater, Exhibition, Fair, school buildings and especially The 
Community Center’s Halls. In addition to the sharing of the works with the Turk 
society, the concert halls and musical activities performed in these venues have also 
functioned as a means of mass entertainment.

In this study, who is the one of the most important musician of his time and also The 
Music Inspector of The Community Centers, Ahmet Adnan Saygun’s memories will 
be able to examine how The World War II influenced the music environment and how 
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composers reflected their works. There will also be musical activities and performs 
in Turkey during the war years. During the evaluation, the documents obtained from 
Turkish Republican Prime Archive, Grand National Assembly of Turkey Official 
Report Diaries, as well as the sources of guidance printed by the Ministry of National 
Education and CHP at that time will be used.

Key Words: The World War II, Ahmet Adnan Saygun, Music Environment, Musical 
Activities.
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Tar. Uzm. Sevgi BAYAT

“Manevi Evlatlarının Hatıratlarında “Baba” Atatürk”

Özet

Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı 
denince akla ilk olarak savaşlar ve mücadeleler ile geçen yıllar gelmektedir. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğduğu yıllar Selanik’in en karmaşık dönemleridir. Öğrencilik 
yılları, gençlik dönemleri Harp Okullarında, cephelerde geçmiştir. Bu nedenle ne erken 
dönemde evlenmeye ne de çocuk sahibi olmaya imkan bulamamıştır. İlerleyen yıllarda 
Latife Hanım ile yapmış olduğu evliliği ise kısa sürmüş, memleket meselelerinin 
yoğunluğu ve halkına adanmış bir kalp ile çocuk sahibi olamamıştır. Memleketin 
bütün çocukları onun evladıydı elbette ama onun yakından ilgilendiği ve manevi 
evlat edindiği isimler vardır. Afet İnan, Sabiha Gökçen, Ülkü Adatepe, Abdurrahim 
Tuncak, Zehra Aylin, Rukiye Erkin, Nebile İrdelp, Sığırtmaç Mustafa gibi isimleri 
manevi evlat edinmiş ve onların eğitimleri, iş hayatları ve evlilikleri ile yakından 
ilgilenmiştir. Vasiyetinde kızlarından 5’ine yer vermiştir. Manevi evlatlarından 
bazıları da daha sonra yayınladıkları hatıratlar ile Mustafa Kemal’in bilinmeyen 
“baba” yönünü Türk halkı ile paylaşmışlardır. Hayatlarına nasıl dokunduğu, onları 
nasıl yönlendirdiği, özellikle eğitim konusunda nasıl şekillendirdiğini anlatmışlardır. 
Bildiri konusu manevi evlatlarının gözünden bir liderin nasıl “baba” olduğunu konu 
alacaktır. Bildiri metni yazılırken yayınlanan hatıratlar, verilen röportajlar, gazetelere 
verilen demeçlerden yararlanılacaktır. Röportaj ve demeçlerin birer hatırat formunda 
değerlendirmesi yapılacaktır. Bildiri görseller ile de desteklenecektir.

Anahtar Sözcükler: Atatürk, Hatırat, Çocuk
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Ataturk As A “Father” In The Reminiscences Of His Adopted Children

Abstract

When the life of Mustafa Kemal Atatürk, the great leader and the founder of Turkish 
Republic, is mentioned, the years full of wars and struggles immediately spring to 
mind. The year in which Mustafa Kemal was born coincides with the most chaotic 
times of Thessaloniki. He spent his youth on the fronts. For this reason, he neither 
had the chance to get married nor have children. In the coming years, he had a 
marriage with Mrs Latife, which did not last for a long time. He was so dedicated to 
his people and busy with the national issues that he did not have children. Of course, 
every one of the children all around the country was spiritually his but there were 
some children of whom he took good care. He adopted Afet İnan, Sabiha Gökçen, 
Ülkü Adatepe, Abdurrahim Tuncak, Zehra Aylin, Rukiye Erkin, Nebile İrdelp, 
Sığırtmaç Mustafa and was closely interested in their education life, business life and 
marriages. He gave place to five of his daughters in his will. Some of his fosterlings 
shared the unknown face of Mustafa Kemal as a “father” with Turkish people later 
in their memoirs. They stated how he touched to their lives, how he guide them, how 
he helped them to develop especially in terms of education. The report will discuss 
how a leader seems as a father from the eyes of his fosterlings. The report will be 
supported with the published memoirs, interviews of the fosterlings, the statements 
given to the press. Interviews and statements will be evaluated in the form of a 
memoir. The report will be supported with the visuals

Key Words: Atatürk, Memoirs, Child
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Prof. Dr. Almaz Ulvi (BINNATOVA) (Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası)

“Baburname”nin Bakü Elyazması Nüshasının Tasviri ve Eserde Ali Şir Nevai İzleri”

Özet

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi M.Füzuli adına Elyazmaları Enstitüsü’nde korunan 
binlerce değerli qedim elyazma nüshalarından biri de Zehireddin Muhammed Babür’un 
“Babürname” eseridir. Enstitünün Nadir Elyazmaları fondunda saklanan hemin eserin 
tesviri şöyledir:

Babür Muhammed Zahiraddin. Babürname (içinde Özbekçe)
Hetti: şikeste-Talik
Elyazması Orta Asya yöntemi ile hazırlanmış medalyonlu meşin cilde tasarlanmıştır.
Elyazmasında Şeyh Zeyneddinin Farsça fermanları vardır.
Eser ortadan ve sondan naqisdir.
Mezmunu: 900-cu ilden 935 yılına kadar Hindistan’da baş veren hadiselerden behs 
edir.
Boyut: 15h26 cm.
Hecmi 425 vereq,
Şifresi: C-391/13609.

Bu tesvirin araştırmacıların ilgisini çekeceğinden eminiz. Japon bilim adamı, babürşunas 
Eiji Mano Bakü elyazması nüshasi hakkında kayıtlarını diyebiliriz. O, yazıyor ki, Bakı 
elyazması nushasi Kehr elyazmasına ait olan bir gruba aittir. Doğru, onlar çok benzerler. 
Ancak Bakü elyazması ile Kehr elyazması arasında çok fark var. Birçok yüzde Bakü’nün 
elyazması Babürname’daki hekayeleri farklı ifadelerle anlatıyor. “Babürname”nin 
herhangi diger elyazmaların Hayderabad, Elfinstone ve Kehr elyazmaları gibi 
ifadeler tapa bilmirem. Bakü elyazması “Babürname” elyazmaları arasında nadir bir 
elyazma demektir. 
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Dünya edebiyyatının değerli örneklerinden kabul edilen “Babürname” Hindistan 
toprağında büyük bir imparatorluk yaratmış Zahiraddin Muhammed Babür’un sade, 
doğal, semimi ifade ile yazdığı, lirik ovqat aşılayan güzel seyahet ve Hatirat kitabıdır. 
Eserde dönemin tüm olaylarını, meşhur ve tarihte yaşamak hakkı kazanmış 
şahsiyyetlerin heyatından ilginç izleri de müşahide etmek mümkündür. Hatirat 
kitabının bu kısmı “tezkire” niteliği taşıyor, diyebiliriz. Bu bağlamda “Babürname” 
de Ali Şir Nevai hakkında yazılanları, adı geçen sayfaları inceledik. Ali Şir Nevai 
sözü edilen sehifelerde klasik şairin karakteristik cizgilerini göstermek olur. Bütün 
bunlar tabii ki, klasik şair hakkında müasirdaşı ve Timur neslinin nümayendesi İmparator 
Babür’ün kaleminde çizilen edebi portre ve güvenilir kaynaktır. Doğru, Nevai hakkında, 
zamanında, hatta üstad Caminin, edebiyat tarihinde yer tutan qelem sahiblerinin, filozof 
ve tarihçilerin, şagirdlerinin ve himayedarlıq ettiği senet sahiplerinin qeleminden çok 
şeyler öğrenirsek de, her halde Babür kaleminde “Babürname” sehifelerinin de bir ayrı 
özelliği vardır. 

“Babürname” de ana veteni Endicanın tasvirinde halk dilinin Nevai dili ile müqayisesinde 
müellif semimiyyeti eserin estetik deyerine renk verir: “Babürname”de de belirtildiği 
gibi, Ali Şir Nevai şiirin tüm türlerde kalemini denemiş, qezeller, mesneviler, rübailer, 
tüyuğlar, metleler, kıtalar yazmasını hatirat müellifi adeta övünerek tarif ediyor

Depiction fo Baku copy of “Baburname” (The first memoir book written in Turkish) 
and Alishir Navai’s trace

Abstract

Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Manuscript named after 
Mahammad Fizuli is charge of preserving, collecting of oriental mauscripts. The 
institute was founded in 1950 on the foundation of manuscript center of Institute of 
Literature named after Nizami (the center was founded in 1924 based on manuscrip 
legacy). Further, in 1986 Institute of manuscript was founded. There are thousand 
of manuscripts preserved in this Institute. I would like to depict the “Baburname” 
which is among medieval manuscripts preserved in the Institute: 

Prof. Dr. Almaz Ulvi 
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Babur Muhammad Zahiraddin. Baburname (in the uzbek language)

Script: shikasta-taliq
The manuscript was designed and binded with a central asian style medallion. 
There are ehecutive orders in persian manuscript by Sheykh Zeynaddin.
There are defects in the middle and end parts of the manucript.
Correctonin Fargana, Kabul and India from 899 to 935
Scale: 15h26 sm. 
Volume 425 pages, 
İndeh: C-391 / 13609.
We believe that the depiction will be interesting for researchers.

“Baburname”, a valuable travel and memorial manuscript of world heritage is a book 
written simply, elegantly, with lyrical spirit by Zahiraddin Muhammad Babur who 
possessed a great empiror (empire) in India. All events of his period and outstanding 
peoples and figures of that times are narrated in the work. A part of the work is written 
in tazkira style. In this conteht we studied the writings in the book about Alishir Navai. 
Charateristic features of poet Alishir Navai in the book are as follows. All these are 
elements of literary portrait of a classic poet depicted by a person co-lived with him as 
well as a representative of Teymuri generation. Indeed, in spite we have been learning a 
lot about the poety masters of pen like Cami, historians, philosophers, “Baburname” has 
its specific features. 

While describing the mother land Andican in “Baburname”, the author’s frankness in 
comparison of the local language with the Navai’s language gives aethetic value to the 
literary work. As it is mentioend in “Baburname”, the poet tried his talent in all genres 
of poetry, ghazals, masnavis, rubais, matla, muamma, qita and as if he was proud of it. 

Prof. Dr. Almaz Ulvi 
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Prof. Dr. Salim CÖHCE (İnönü Üniversitesi)

Gazi Zahirüddin Muhammed Babur’un Hatıratılarında Türk ve Türklük

Özet

Umumiyetle Türk asrı olarak nitelendirilen XVI. asırda Hindistan’da, tarihin en 
önemli siyasi teşekküllerinden birisini tesis eden Zahirüddin Muhammed Babur, 
hayatının 1494-1530 yılları arasında geçen kesimini Baburnâme/Vekayi adıyla 
bilinen bir eserde kayıt altına almıştır. Devlet adamlığının yanı sıra seçkin bir asker, 
şair ve yetenekli bir yazar olan Babur’un bu eseri muhtemelen vak’aların vakit 
buldukça kaydedildiği bir not defterinin düzenlenmesiyle meydana getirilmiştir. 
Zahirüddin Muhammed Babur, Fergana ve Hindistan hükümdarı sıfatıyla Türk 
tarihinde mühim rol oynamış bir devlet adamı olmanın yanında aynı zamanda Hakanî 
Türkçesiyle nazım ve nesir sahasında da muhteşem eserler veren Türk edebiyat 
tarihinin unutulmaz ediplerinden birisidir.

Babur, Emir Timur’un soyundan Barlas-ı Türki (Türk Barlaslar) kabilesinden 
Miranşahoğlu Ebu Said oğlu Ömer Şeyh’in dördüncü oğludur.  14 Şubat 1483 
de Fergana’da dünyaya gelmiştir. Annesi Çağatay soyundan Yunus Han’ın kızı 
Kutlu Nigar Hanımdır. Yunus Han, Türkistan Kıpçaklarından olup aynı zamanda 
Timur’un da sağdıcı bulunan Şeyh Nureddin Bey’in yakın akrabalarındandı. Bütün 
bu aileler, bilhassa Babur’un soyu ile ilgili Bâburnâme dışında, kızı Gülbeden 
Hatun’un Humâyûnnâme adlı eseri ile Târih-i Hanedân-ı Timuriyye’de geniş bilgi 
bulunmaktadır.   

Günümüzde özellikle batılı araştırıcılar tarafından büyük oranda belirli bir maksada 
matuf olma üzere Moğul/Moğol olarak gösterilen Baburlar hakkında bizzat Babur 
eserinde Türk olduğunu ısrarla vurgulayarak övünmekte, aynı zamanda dayılarının 
da içerisinde yer aldığı Moğol soyuyla iltisaklı kişi ve unsurları tezyif ve tahkir 
edici sözlerle anmaktadır.  Esasen Babur eserinde, savaştığı ya da dost olduğu 
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toplulukların büyük oranda sosyokültürel vasıfları ile sosyo-psikolojik yapıları 
hakkında verdiği önemli bilgiler sebebiyle bugünkü manada olmasa bile o dönemin 
şartları içerisinde seçkin bir etnograf ve etnolog olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla 
onun çeşitli topluluklar hakkında verdiği bilgiler içerisinde sürekli mensup olmakla 
övündüğü Türkler ve Türklük hakkında yazdıkları aynı zamanda kendisinin hangi 
kimliği benimsediğini göstermesi ve bu gün ne şekilde anılması gerektiği hususunda 
da bize önemli veriler sunmaktadır. Bütün bu kayıtlar böyle bir tebliğin konusunu 
teşkil etmektedir. 

The Turkish And Turkishness In The Memory Of The Gazi Zahirüddin
Muhammed Babur

Abstract

Zahirüddin Muhammed Babur, who established one of the most important political 
organizations in history in India in the XVI century, which is commonly referred 
to as Turkish age, recorded his part of life between 1494-1530 in a work known as 
Baburnâme / Vekayi.

Apart from the state official, this work of Babur, a distinguished soldier, poet and talented 
writer, was probably brought to the table by arranging a note book, where the time and 
time of the events were recorded enormously. Zahirüddin Muhammed Babur is one 
of the unforgettable editors of Turkish literature which gave great works in the field of 
verse and prose along with Khanate Turkic as well as being a statesman who played an 
important role in Turkish history as Fergana and Indian sovereignty. Babur is the fourth 
son of Umar Sheik, the son of Abu Said Miranşahoglu, from the tribe of Barlas-i Türki 
(Turkish Barlaslar) from the line of Emir Timur. On 14 February 1483 Fergana came to 
the world. Mother, the daughter of Yunus Han from Çağatay line is Kutlu Nigar Hanım.  
Yunus Khan was close relatives of Shaykh Nureddin Bey, a Turkist Kipchak, who was 
also a righteous person in Timur.  Apart from Bârâmâme related to all these families, 
especially the descendants of Babur, there is extensive information in his work called 
Humâyûnnâme of Gülbeden Hatun and in Târih-i Hanedân-ı Timuriyye.   

Prof. Dr. Salim CÖHCE
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The Baburans, who are shown as Mongolian / Mongolian in particular by western 
researchers in particular, boast by emphasizing that Babur is Turkish in their work, 
and at the same time, they refer to the people and elements associated with the 
Mongolian descent, in which their daughters are involved, with ingratiating and 
compelling words. In fact Babur is considered to be a distinguished ethnographer 
and ethnologist within the circumstances of the time, even if it is not in the present 
sense, due to the important information given by sociocultural qualities and socio-
psychological structures of the communities in which he was a warrior or friend. 
Therefore, in his information about the various communities, he continues to be 
a member of the Turks and Turks, and at the same time he shows us what identity 
he is adopting and also gives us important information about how he should be 
remembered today. All these records constitute the subject of such a communication.

Prof. Dr. Salim CÖHCE
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Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal ŞAHİN (Giresun Üniversitesi)

“Babürlü Bir Sultan’ın Hatıralarında Toplumsal Yaşam İmgeleri “Gülbeden Begüm’ün 
Hümayûnnamesi”

Özet

Hatıratlar tarih araştırmaları açısından değerli kabul edilen bilgi kaynaklarındandır. 
Fakat bu kaynakların doğru metodoloji ile gözden geçirilip tarihin hizmetine 
sunulması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında bir hatıratın sosyal, siyasi ve kültürel 
bağlamda tarihe katkı sağladığı söylenebilir.

Hindistan Türk tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Babürlü Devleti, Hindistan’a 
uzun süre hâkim olur (1526-1858) ve bu coğrafyaya insanlık adına eşsiz eserler 
bırakır. Hindistan’da kurduğu Bâbür Devleti ile Türk tarihinde önemli bir sayfa açan 
Bâbür Şâh’ın kızı Gülbeden Begüm (1523-1603) tarafından Farsça kaleme alınan 
Hümâyûnnâme ise bu bağlamda Babürlü saray hayatı, adetler, gelenek ve görenekler, 
düğünler, eğlenceler, dini merasimler, hanedan üyeleri vs. başta olmak üzere devrin 
toplumsal hayatına dair kıymetli veriler sunmaktadır. 

Bu çalışmadan amacımız öncelikli olarak Hümâyunname’nin işaret ettiği toplumsal 
imgeleri anahatlarıyla tespit etmek; ardından da mezkûr eser ışığında Türk kültür 
kodlarının farklı coğrafyalarda da olsa tutunarak devinim gösterdiklerini “Kadim bir 
kültüre sahip olan Türkler gittikleri farklı coğrafyalarda mevcut kültürlerini muhafaza 
etmiş ve ana kültür kalıplarıyla bağlarını koparmamışlardır.’’ savı doğrultusunda 
temel argümanlar geliştirip bunları imlemektir. 

 Anahtar Sözcükler: Babür Şah, Gülbeden, Hümâyunnâme, Gelenek, Örf, 
Hindistan.
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Images Of Social Life On A Sultan’s Of Baburs’ “Humayûnnamah of Gulbeden Begum”

Abstract

Memories are sources of information considered valuable in terms of historical 
researches. But it is important that these sources are passed through the correct 
methodology and presented to the service of history. From this point of view, it can 
be said that a memoir contributes to the social, political and cultural context.

Having formed an important part of Turk history of India, the State of Baburs 
dominates India for a long time (1526-1858) and leaves unique artifacts in the name 
of humanity for this geography. In this context, Humâyûnnâme, which was taken 
by Gulbeden Begum (1523-1603), the daughter of the Babur Shah who opened an 
important page in Turkish history with the Babur State established in India, is in 
this context especially the palace life of Baburs customs, traditions and customs, 
weddings, entertainments, religious ceremonies, members etc. precious gifts for the 
devil’s social life.

From this work, our aim is to identify the outline of the social image pointed out 
by Humayunname first; and then the Turkish cultural codes are moving in different 
geographical directions in the mentioned work of art. “Turks, who have an ancient 
culture, have preserved their existing cultures in different geographical areas and 
have not tied their ties with the main culture patterns.”

Key Words: Babur Shah, Humayun Shah, Gulbeden, Tradation, India.
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Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDİL (Bitlis Eren Üniversitesi)

Minyatürlerle Babür’ün Hatıratı: Walters Sanat Müzesi’nde Minyatürlü Bir 
Babürname Nüshası

Özet

Bâbürlü Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Zahirüddin Muhammed Babür 
tarafından yazılan hatırat, dünyanın en iyi otobiyografik eserlerinden biri olarak 
tanınmaktadır. “Hâtırat”, diğer isimleriyle “Vekâyi”, “Bâbürnâme”, “Vâkıanâme”, 
“Vâkıât-ı Bâbürî”, “Vekayi‘nâme-i Pâdişâhî”, “Bâbüriyye” ya da Farsça 
tercümelerinde kullanılan adı ile “Tüzük-i Bâbürî” her açıdan incelenmesi gereken 
önemli bir eserdir. 

Eser, Bâbür’ün on iki yaşında Fergana tahtına çıkışı ile başlayıp ölümünden bir yıl 
öncesine kadar yani 5 Ramazan 899 (9 Haziran 1494) ile 3 Muharrem 936 (7 Eylül 
1529) arasını içine alan zaman içindeki Babür’ün hayat macerasını anlatmaktadır. 
Vak‘aların geçtiği coğrafî sahalara göre eserde 1494-1503 (Fergana), 1504-1520 
(Kâbil), 1525-1529 (Hindistan) yılları mevcuttur.

Babür, hatıralarını Çağatay Türkçesi ile kaleme almıştır. Bâbürnâme’nin XVI. asır 
içinde Doğu’nun yaygın ve müşterek edebiyat dili olarak Farsça’ya tercümeleri 
ortaya konulmuştur. Bunların en eskisi, 931’de (1524-25) yani Bâbür hayatta iken 
tercüme edilmiştir. 

Farsça Bâbürnâme tercümesiyle beraber Bâbür etrafında saray ressamlarının 
başlattıkları bir minyatür geleneği doğmuştur. Hemen hepsinde Bâbür’ün yüz 
benzerliği muhafaza edilen bu minyatürler, tercümenin bazı nüshalarında zengin bir 
koleksiyon teşkil edecek sayıdadır. Bunlardan tam olanlardan biri British Museum’da 
içinde doksan altı minyatür bulunan nüsha, diğeri de Yeni Delhi müzesindeki 1598 
tarihli nüshadır. Moskova Şark Halkları Müzesi nüshasında mevcut altmış dokuz 
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minyatür S. Tyulayev tarafından bir albüm halinde yayımlanmıştır (Miniatiyuri 
Rukopisi Baburnama/Miniatures of Babur-Name, Moskova 1960). British 
Museum’daki otuz iki minyatür de Hâmid Süleyman tarafından bir albüm halinde 
çıkarılmıştır (Bobırnoma Rasmları, Taşkent 1970).

Çalışmamızda tanıtmak istediğimiz minyatürlü nüsha ise, Amerika Birleşik 
Devletleri, Maryland, Baltimore’daki The Walters Art Museum’da “Walters Ms. 
W.596, Memoirs of Babur” adı ve numarası ile kayıtlıdır. İnceleyeceğimiz nüsha, 
iki farklı müstensih tarafından nestalik yazı ile Farsça yazılmıştır. 16. yüzyılın 
sonlarında yazıldığı tahmin edilen nüsha dağınık bir el yazmasıdır. Bulunan 
yaprakların sıralanışı birbirini takip etmemektedir. Metin aniden başlar, sürekli 
anlatım yoktur. Bir yaprak diğerine rastgele bağlanmıştır. Nüsha otuz adet tam 
sayfalık nefis minyatürler içermektedir. Bu eserin elli yedi varak içeren bir başka 
büyük bölümü Moskova Doğu Kültürleri Devlet Müzesinde bulunmaktadır.

Çalışmamızın konusu The Walters Art Museum’da bulunan minyatürlü Babürname 
nüshasıdır. Nüshada mevcut otuz minyatür ve bu minyatürler üzerinde yer alan 
Farsça ifadeler incelenerek nüshanın, ilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Babür, Hatırat, Babürname, Vekayi, Minyatür

Babür’s Memoirs With Miniatures: A Copy Of Baburnama With Miniatures In The 
Walters Art Museum

Abstract

The memoirs written by the founder and first ruler of the Mughal Empire, Ẓahīr-
ud-Dīn Muhammad Bābur, is recognized as one of the best autobiographies of the 
world. The Memoirs, which is also known as “Vekâyi”, “Bâbürnâme”, “Vâkıanâme”, 
“Vâkıât-ı Bâbürî”, “Vekayi‘nâme-i Pâdişâhî”, “Bâbüriyye” or the name used in 
Persian translations “Tüzük-i Bâbürî”, is an important work which should be 
examined in every aspect.
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It covers the adventures of Babür between the time when he ascended the Fergana 
throne and one year before his death, which is between 9 June 1494 and 7 September 
1529. According to the geographical regions where the events took place, the years 
covered in the work are 1494-1503 (Fergana), 1504-1520 (Kabul), 1525-1529 
(India).

Babur has written his memories in Chagatai Language. In the 16th century, 
Baburnama was translated into Persian, which is the common and shared literature 
language of the East. The oldest one of these translations was made in 931 (1524-25) 
while Babur was alive.

 Together with the translation of Baburnama into Persian, a miniature tradition was 
born which was initiated by the court artists around Babur. With Babur’s facial 
similarity being preserved in almost all of them, these miniatures are in a number 
which constitute a rich collection in some copies of the translation. One of them 
are the copy in British Museum which contains ninety-six miniatures and the other 
one is the copy in New Delhi Museum dated 1598. Sixty-nine miniatures in the 
copy located in Moscow Eastern People Museum are published in an album by S. 
Tyulayev (Miniatiyuri Rukopisi Baburnama/Miniatures of Babur-Name, Moscow 
1960). Thirty-two miniatures in British Museum are published in an album by Hâmid 
Süleyman (Bobırnoma Rasmları, Tashkent 1970).

The copy that we aim to introduce in this study is registered under the title and number 
“Walters Ms. W.596, Memoirs of Babur” in The Walters Art Museum located in the 
United States of America, Maryland, Baltimore. The copy which we will examine 
is written in Persian in Nasta’liq script by two different copyists. Estimated to be 
written in late 16th century, this copy is a scattered manuscript. The pages found 
are not in order. The text starts suddenly, there is no continuous discourse. A page 
is randomly connected to the other. The copy contains magnificent miniatures in 
thirty full pages. Another large part of this work which contains fifty-seven folios is 
located in Moscow State Museum of Eastern Cultures.
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The subject of our study is the copy of Baburnama which contains miniatures located 
in The Walters Art Museum. By examining thirty miniatures and the expressions 
in Persian on these miniatures, it is aimed that the copy is presented to the science 
world. 

Key Words: Babür, Memoirs, Babürname,Vekayi, Miniature
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Dr. Manisha CHOUDHARY (University of Delhi)

“Ayn-i-Akbari: Kraliyet Anıtı ve Çağların Aynası- Ain-i-Akbari: A Royal Reminiscence 

and The Mirror of Ages”

Özet

Hindistan, insanlar, hayvanlar, flora, tanrılar, canavarlar ve şeytanlarI içeren uzun 
bir hikaye anlatımı geleneğine sahiptir. Bu hikayelerin özü, karakterler ve olaylar 
yoluyla bağışlama fikrini, kusurlu varlıkların kabulünü ve tüm varlıklara saygı 
duymayı öğretir. 

Türk-Cengiz soyundan gelen Moğollar, Babur’un kovulmasıyla birlikte Hindistan 
hinterlandına geldiler. Anıların kayda geçirilmesi geleneği, Baburnama’yı (Tuzuk-i 
Baburi) yazan Babür ile Hindistan’a geldi. ‘Anılar’, geçmişi yeniden yaşamak, 
geçmişi kaybolmaktan kurtarmak, geçmişten sonuç çıkarmak ve bunu gelecek 
kuşaklara sunmak için kaydedilen notlardır. Genel olarak hatıralar, çağının 
aynalarıdır. Bu gelenek içinde , Babur’un koleksiyonu ve daha sonra Gülbadan 
Begum Humayun’un hayatı kaydedildi ve bu saygıdeğer koleksiyon Humayunnâme 
olarak nitelendirildi. 

Anıları kaydetme geleneğine en büyük katkıyı, Akbar’ın yaşamı ve zamanı hakkında 
üç büyük ciltten oluşan eseri vücuda getiren kraliyet derleyicisi Abul Fazl yaptı. İlk 
iki cildin adı Akbarnama, üçüncüsünün adı da Ayn-i-Akbari idi. Ayn-i-Akbari terimi 
kelimenin tam anlamıyla ‘Akbar’ın Aynası’ veya ‘Akbar Çağı Aynası’ anlamına 
gelmektedir. Ayn temel olarak, Akbar’ı olumlu ya da olumsuz etkileyen siyasi, sosyal, 
kültürel olaylar, savaşlar ve ekonomik görevlilerin bir koleksiyonu ya da kaydıdır. 
Bu saray kroniği stil ve düzen bakımından eşsizdir. Metin zaman, mekan ve bilgi 
çerçevesine sadıktır ve Moğol saltanatının torunlarına ilham vermeye devam etmiştir. 
Bu çalışmada Ayn-ı Akbari hatıratına göre Akbar’ın kişiliğini, devlet algısını ve çağının 
genel durumu hakkında bilgi verilecektir.
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Ain-i-Akbari: A Royal Reminiscence and the Mirror of Ages

Abstract

Hindustan has a long tradition of storytelling, which incorporates humans, animals, 
flora, incarnations, gods, monsters, devils etc. The essence of these stories leads to 
a common aim where through the characters and events the narrator tries to extend 
some learning and puts forward the idea of forgiveness, acceptance of beings with 
imperfections, and respect for all beings and the need for respecting the dissent. The 
Mughals were the descendents of the Turko-Changaizi lineage and came down to the 
India hinterlands with the expulsion of Babur from his native kingdom. The tradition 
of writing memoires came to Hindustan with Babur who wrote his autobiography-
Baburnama (Tuzuk-i Babari) in the chaste Turkish. ‘Reminiscences’ are notes 
written for the purpose of re-living the past, saving memories from being lost, 
giving permanence to a reality that we cannot dare to lose and drawing conclusions 
from the past and presenting these to future generations. Overall, the reminiscences 
serve as the mirrors of the respective contemporary ages. The tradition marked its 
birth with the collection of Babur and later Gulbadan Begum recorded the events 
of Humayuns’ life and the revered collection was called Humayunama. The most 
significant contribution to this tradition was made by Abul Fazal, the royal complier 
who composed three massive volumes while writing about the life and times of 
Akbar. The initial two volumes were called Akbarnama and the last was titled as 
Ain-i-Akbari. The term Ain-i-Akbari literally means ‘A Mirror of Akbar’ or ‘A 
Mirror of Akbar’s Age’. Ain is basically a collection or record of the political, social, 
cultural events, wars and economic assignments that affected Akbar either positively 
or negatively. The approach in collection is neither of rejection nor dismissal. This 
court chronicle is unique in its style and layout. The filter worked well while the 
record was written, re-written and verified multiple times. Still the text sticks to the 
frame of time, space and knowledge and continued to inspire the descendents of 
the Mughalia sultanate. This paper is an effort to spotlight personality of Akbar, his 
concept of state and his age.

Key Words: Mughals, Ain-i Akbari, Akbar, Nobels, Abul Fazal
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Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

“Bir Osmanlı Subayı Mülazım-ı Evvel Hüseyin Hamid Bey’in Esâret Hatıraları”

Özet

 Birinci Dünya savaşında 200 bin civarında Osmanlı askeri esir düşmüştür. Bu esirler, 
Mısır, Hindistan, Fransa, Cezayir, Libya, Yunanistan, İtalya, Romanya, Sırbistan, 
Kıbrıs, Malta, Sakız Adaları ve Rusya’da kurulan kamplarda tutulmuştur. 

Bu dönemde Tüm Rusya coğrafyası esir kampları ile dolu olduğu görülmektedir. 
Ayrıca Esir alınan ittifak devletlerine ait asker ve subaylar Rusya’nın dışında Ukrayna, 
Kırım, Azerbaycan, Türkistan, Kırgızistan ve Moğolistan’da oluşturulan kamplarda 
esir tutulmuştur. Total olarak sayısı 55 bin kişi olarak tahmin edilen; 1914 yılından 
itibaren başlayan ve 1920’lere kadar devam eden bu esaret sürecinde Rusların esir 
aldığı askerlerden birisi olan Tebliğimizin konusunu oluşturan Hüseyin Hamid Bey 
Kafkas Cephesinde savaşırken Ruslara esir düşmüş ve Hazar Denizi Kıyısındaki 
Nargin Adası ve Yüg Nehri Kıyısındaki Nikolski ile Volga Nehri kıyısındaki 
Kosturma’daki kamplarda kalmıştır. Hüseyin Hamdi Bey 14 Mart 1916 ilâ 14 Mart 
1917 arasındaki esaret günlerini “Bahr-ı hazer sâhili, Bakü şehri karşısında Narkin 
adası yahut zindanı. 1 Mart 1332’den başlar mâba’d-ı hayat ruzmerre-i esâret” adı 
altında günü gününe kayıt altına almıştır. 

Atatürk Kitaplığındaki Yazma EserlerBel_Yz_K_1246 numarada kayıtlı bulunan 
hatıralar 148x90 mm. Ebadında 82 yapraklı deri ciltli defterden meydana gelmektedir. 
Rumi takvimle tutulmuş olan günlükler defterin sayfa sayısına göre hesaplanmış, 12 
ayın her biri başlık olarak kullanılmıştır. Buna göre 14 Mart 1996 Salı günü Nargin 
Adasında başlayan anılar 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam etmektedir. Bu 
tarihten sonra Nikolisk Kasabasındaki kampa gönderilen Hamdi Bey’in anıları Tren 
İstasyonuna aktarma yapacağı 31 Mayıs’ta Ziğ kasabasında yeniden başlamaktadır. 
19 Haziran’dan itibaren Şimendifer yolculuğu başlamakta ve anıların bir kısmı 
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trende devam etmekte ve yolculuk sırasında tutulan bu anılar 23 Haziran’da 
Moskova’ya uzanmaktadır. Moskova’dan tekrar başlayan yolculuk 2 Temmuz’da 
Kosturma Şehrindeki hastane de sona ermektedir. Kosturma’daki anılar 19 Temmuz 
Salı günü’ne kadar devam etmekte olup bu tarihten sonra Yaroslav istasyonunda 
Nikolski’ye uzanacak olan yeni bir Şimendifer yolculuğu başlamakta ve tabii ki 
anılar da 23 Temmuz Cumartesi İlinikoya İstasyonundaki istirahate kadar trende 
devam etmektedir. 24 Temmuz’da İlinikoya’dan hareket eden tren yolculuğu 25 
Temmuz’da İrişmogiski’ye ertesi gün, Permas’a 28 Temmuz’da da Hüseyin Hamid 
Bey’in Nargin’den sonra sevk edildiği diğer esir kampı olan Nikolisk Kasabasına 
ulaşır. Nikolisk anıları 29 Temmuz 1916’da başlar ve 14 Mart 1917’de sona erer. 

Rusya’daki esir kamplarının şartları, beşeri ilişkiler , hafıza mekanları gibi Hamid 
Bey’in Anılarının tarihi değerinin yanında, Hazar Denizindeki bir ada ile Volga 
nehrinin kıyısındaki bir kasabanın iklim ve coğrafi özellikleri, sağlık, barınma ve 
ulaşım imkanları gibi gelişmişlik farklılıkları hakkında bilgi edinmek mümkündür. 
Bu anlamda defterdeki bilgiler sadece bir hatıra defteri değil aynı zamanda askerî 
tarih açısından önemli bir kaynak özelliğine sahiptir.

Anahtar Sözcükler: Hüseyin Hamdi Bey, Birinci Dünya Savaşı Esirleri Rusya’da 
Osmanlı Esirler, Kafkas Cephesi, Nargin Adası, Nikolski Kasabası, Kosturma 
Vilayeti

Abstract

About 200.000 Ottoman soldiers were captured during the First World War. These 
prisoners are kept in the camps established in Egypt, India, France, Algeria, Libya, 
Greece, Italy, Romania, Serbia, Cyprus, Malta, Chios and Russia. In this period it is 
seen that all of Russia is filled prisoners. In addition, soldiers and officers belonging 
to the Allied Powers were taken outside Russia Ukraine, Crimea, Azerbaijan, 
Turkestan, Kyrgyzstan and Mongolia.
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The total is estimated to be 55.000 people; Huseyin Hamid Bey, who made up the 
subject of our Communiqué, which is one of the soldiers captured by the Russians 
in this captivity process which started from 1914 and continued until 1921, was 
captured by Russians while fighting on the Caucasus Front.

Hüseyin Hamdi Bey held the days of captivity between 14 March 1916 and 14 March 
1917 in The Nargin Island on the bank of the Caspian Sea and in the Nikolski bank 
on the Yüg River and in the camps in Kosturma along the Volga River.

Hüseyin Hamdi Bey recorded the memories of the day under the name of “Bahr-ı 
hazer sâhili, Bakü şehri karşısında Narkin adası yahut zindanı. 1 Mart 1332’den 
başlar mâba’d-ı hay at ruzmerre-i esâret” 

The memories are registered at the number Yazma EserlerBel_Yz_K_1246 in the 
Atatürk Library 148x90 mm. It comes in a size of 82 pages leather book. 

The logs kept on the Rumi calendar were calculated according to the number of 
pages of the book, each of 12 months was used as a title.

Accordingly, the memorials that began on March 14, 1996, Tuesday, Nargin, 
continue until May 29, Sunday. After this date, Hamdi Bey, who was sent to the 
camp in Nikolisk Village, is resuming in Ziğ town on 31 May, when the memorial 
will be transferred to the Train Station. Since June 19, the train journey has begun, 
and some of the memorials continue on the trend and these memorials, which were 
held during the journey, extend to Moscow on June 23rd.

The resumption of the journey from Moscow ends on 2 July at the hospital in 
Kosturma City. The memorials in Kosturma continue until Tuesday, July 19th, and 
after that date a new train journey is starting to take place in Nikolski at Yaroslav 
station. Of course, the memorials continue to until 23 July on Saturday at the Ilinikya 
Station.
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On 24 July the train journey from Ilinicoya arrives on the 25th of July on Irismogiski 
and on July 28th to Permas on the 28th of July the other prison camp of Nikolisk, 
where Hüseyin Hamid Bey is referred to after Nargin. Nikolisk memorials begin on 
July 29, 1916 and end on March 14, 1917.

It is possible to learn about the differences in development such as the climate and 
geographical features of a town in the Caspian Sea, the health and well-being of a 
town near the Volga River, as well as the historical values of Hamid Bey’s memorials, 
such as the conditions of prison camps in Russia, human relations and memory 
locations . In this sense, the information in the book is not only a memorandum but 
also an important resource in terms of military history.
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Dr. Öğr. Üy., Merve ÜNER (Balıkesir Üniversitesi)

“Hatıralara Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslara Esir Düşen Türk Subaylarının 
Sevkinde Kullanılan Rus Kızakları”

Özet:

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkas Cephesi’nde Rusların eline düşen Türk esirleri 
Sibirya’daki kamplara tren eşliğinde sürgüne gönderilmiştir. Ancak coğrafyanın 
elverişsiz olması nedeniyle her kampa trenle ulaşım mümkün olmadığından yolculuk 
sırasında Türk subaylar için Rus kızakları kullanılmıştır. Esirlerin kış ortasında ve 
bu mevsime uygun olmayan kıyafetlerle yolculuk yapmaya mecbur bırakılması 
çalışmaya konu edinilmiştir. Çalışmada öncelikli hedef, Sibirya bölgesinde 
kullanılan kızakların yapımı ve kullanım alanları üzerinedir. Esirlerin kızak yolcuğu 
sırasında kar ve buz içerisinde yolculuklarına devam etmesi hususunun yanı sıra yol 
ve sevk şartlarının ne kadar kötü olduğunu verilen hatıratlarla ispatlayarak, yaşanılan 
çileye dikkat çekilmek amaçlanmaktadır. Yine yapılan çalışmada kızak yolculuğuna 
dayanamayan esirlerin sağlık durumlarının kötüye gitmesi ve bir kısmının telef 
olması geriye kalan esirlerde psikolojik bir travma etkisi yaratmıştır. Aynı zamanda 
esirlerin Rus köylerinde konaklamaları esnasında, Türklerin gördükleri muameleler 
ve Rusların tutumları verilen hatıratlarda durumun çekilmez bir hâl aldığını 
göstermektedir. Çalışmanın zeminini oluşturan Rus kızaklarının yolculuk esnasında 
Türkler üzerinde bıraktığı etkiyle ilgili akademik çalışmalarda konuya ya hiç 
değinilmemiş ya da kısa cümlelerle geçiştirilmiştir. Bu yüzden konu hep karanlıkta 
kalmış, yapılan çalışma sayesinde aydınlatılmasına katkı sağlayabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Kızak, Esir, Türk, Sibirya, Rus
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During World War I According To The Memories, The Russian Sledges That Used In 

The Dispatch Of Turkish Officers Who Were Taken Captive To The Russians

Abstract

The Turk captives who were captured by the Russians in the caucasian front during 

the First World War were exiled to the Siberian camps by train. However, due to 

the unfavorable geography, it was impossible to get to every camps by train, so 

the Russian sleds were used to transport the turk military officers during the travel. 

This study aims to analyse the stituation of the captives who had to travel with 

inappropriate clothings and in the dead of winter. Priorty aim in the study is on the 

usage areas and making sledges that used in Siberian region. This study aims to 

draw to the ordeal of the captives who continued travelling in the snowy and icy 

weather during the sled travel and the bad conditions of the road and dispatch by 

testifying with the memories. Again in the study, getting worse of health condition 

of the captives, who can’t bear the journey of sledge and being destroyed of some of 

them, created a psychological trauma effect over the rest of the captives.

The memories also indicates that the situation became unbearable because of the 

fussians behaviours and manners towards the turks during the accommodation of 

the captives in Russian villages. The effect of the Russian sleds upon the Turks 

during the travel forms a basis for this study, but there this topic in academic studies. 

Therefore, this topic has always been left in the dark but this study aims to contribute 

to shed light on that.

Key Words: Sled, Captive, Turk, Siberia, Russian
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Dr. Öğr. Gör. Musa GÜMÜŞ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Esaretin Hatıratı Hatıratın Esareti: I. Dünya Harbinde Türk Esirlerinin Kendi 
İfadelerinde Esaret Şartları

Özet

Dünya tarihinin en kanlı ve trajik olaylarından biri şüphesiz I. Dünya Harbi’dir. 
Bu harbin önemli ve trajik yönünü yaşayanlar ise savaş sırasında esir düşen 
sivil ve askerlerdir. UNESCO verilerine göre yaklaşık 2 milyon insanın esir 
durumuna düşmüştür. Bu esirler arasında da yaklaşık 200 bin Türk sivil ve asker 
bulunmaktadır.  Türk esirleri Mısır, Rusya, İtalya, Romanya ve Yunanistan gibi 
yerlerde esir kamplarında tutulmuştur. Türk esirlerin esaret şartlarına dair en doğru 
bilgiler şüphesiz esaret hayatını yaşayanların yaşadıklarını yazdıkları hatıratlarında 
anlattıklarından öğrenmekteyiz. Esaret hayatının bütün yönleri hakkında bilgi 
edindiğimiz bu hatıratlar, esaret hayatında yaşananların çok canlı bir şekilde 
resmedilmesinde büyük çok önemli yerde durmaktadırlar ve bu özellikleri ile 
hatıratın sınırlılıklarını yansıtması bakımından da özgün örnekler vermektedir. 
Esaretin Hatıratı Hatıratın Esareti ile anlatmaya çalıştığımız şey ise esarette yaşanan 
korkunç tecrübelerin anlatılmasında çoğu zaman kelimelerin yetersiz kalmasıdır. 
Esaret hayatının esirler için derin ve silinmez izler bırakması ve bunun hatıratlarda 
çoğu kez bütün çıplaklığıyla resmedilmesi de Esaretin hatıratını oluşturmaktadır. Biz 
bu çalışmamızda hatıratları karşılaştırmalı okumalara tabi tutarak esaret hayatının 
hakikatlerine yaklaşmaya çalışmaktır. Zira hatıratların kendi dünyasında hâkim olan 
öznel değerlendirmeler çoğu kez hakikate yaklaşmaktan çok hakikatten uzaklaşmaya 
neden olmaktadır. Bu, özelikle yakına tarihimizde sıkça yaşanan bir durumdur. Biz 
de bu ön kabulden hareketle hatıratın öznelliğine kapılmadan karşılaştırmalı hatırat 
okumaları ile meseleyi nesnel bir zemine çekmeye çalışacağız. Bunun yanında 
özellikle esaret hayatının kollektif bilgi kaynakları olan ve kamplarda çıkarılmış 
gazeteleri de kullanmayı ihmal etmeyeceğiz. Bu gazetelerden en önemlilerinden biri 
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biri olan Valeyla Gazetesi’dir. Çalışmamızda kullanacağımız kaynakların bir kısmını 
aşağıda vereceğiz. Ancak çalışma sürecinde bu kaynaklara yenilerini de eklemeyi 
vaat ve umut ediyoruz. Böylelikle meseleyi, hakikate yaklaşacak bir metinle ele 
almış olmayı umuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Harbi, Türk Esirler, Rusya, Mısır İngiltere

Memoirs of Captivity, Captivity of Memoirs: Conditions of Captivity of the Turkish 
Captives in the WWI in their Own Words

Abstract

One of the most bloody and tragic issues of the world history is, without doubt, First 
World War. The ones who at most suffered from this issue are soldiers and civilians 
who were captured during the war. According to the data from UNESCO, there were 
approximately 2 million people taken captives. Among these captives, there were 
almost 200 thousand Turkish soldier and civilian captives. These captives were kept 
in the prison camps in Egypt, Russia, Italy, Romania, and Greece. Obviously, the 
more accurate information regarding the conditions of living of these captives can 
be inferred from their memoirs. The memoirs, from which we can derive information 
regarding almost all the aspects of living conditions of the captives, are standing 
critical, and they are presenting important and unique examples which reveal the 
limits of the memoirs. That is to say, the main point which is emphasized by the phrase 
“Memoirs of Captivity, Captivity of Memoirs” is that the hard living conditions 
of the captives were beggaring description. In addition to that, the effects of the 
captivity and their being expressed without hiding anything stand as the “Memoirs 
of Captivity”. In this paper, we will try to reveal the real conditions of the captivity 
by examining Memoirs on a comparative basis, in order to avoid some possible 
problems that may occur due to subjective nature of the Memoirs. Also, together 
with Memoirs, we will use newspapers published by the captives, and an important 
example of these newspapers that we will benefit from is Vaveyla Newspaper.

Key Words: First World War, Turkish Captives, Russia, Egypt, Great Britain
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Dr. Öğr. Üyesi Lilya MEMETOVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)

“Şevki Bektöre’nin «Volga Kızıl Akarken» Hatıratında Yazarın Portresi”

Özet

Modern bilimde hatırat yazarın geçmiş tecrübesine dayalı hayat hikâyesidir. Uzun 
zamanlar hatırat genel bilim kaynağı olarak kullanılmazdı. Günümüzde ise zaman 
değişimi farklı anı ve seyahatnamelere daha büyük önem kazandırdı.

Bügün hatıratların öğrenimine dayalı bir çok araştırmaları görebiliriz, çünkü anılar 
kişisel biyografi üzerine bilgiler veren ve karakter özelliklerini daha iyi anlamak için 
önemli kaynaklardır.

Çalışmamız Şevki Bektöre’nin “Volga Kızıl Akarken” hatıratı üzerine yapılmıştır. 
Eserin merkezi figürü olan yazar - Şevki Bektöre’nin kimliğini incelemek ana 
amacımızdır. Yazarın 25 yıllık kamp hayatının öyküsü onun bir çok olaylara karşı 
tutumunu açıklar. Çalışma kapsamında Şevki Bektöre’nin bir tutuklu olarak etraftaki 
insanlara davranışı, onlarla konuşma tarzı, fikir, görüş ve düşünceleri, hayata bakışı, 
inancı ele alınır. Yazarın bireysel yazı tarzına dikkat edilir. Onun kendi kalemiyle 
çizdiği insan portresi incelenir. Şevki Bektöre’nin özgün hususiyetleri ve onun 
kişilik gelişimini üzerine bilgi oluşturulur.

The Portrait Of A Writer In Shevky Bektore’s Memoirs “Red Flows The Volga”
(“Volga Kyzyl Akarken” )

Abstract

In modern science, memoirs mean a life story based on past experience of the author 
himself. For a long time they were not used as a source of general science. But 
nowadays to different memories and travelers’ notes are paid great attention.
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We can see a lot of researches based on the learning of the memories of the past 
because they are important sources to restore the biography of individuals and learn 
better character traits.

This article is devoted to the study of the memoirs and autobiographical works of 
Shevky Bektore “Red Flows the Volga” (“Volga Kyzyl Akarken). The main goal of 
the work is to identify the personality of the central figure author. The narration of 
the writer’s 25-year life in the prisons and exiles reveals his view to various historical 
events. Also his attitude to the surrounding people, life, his communication manners, 
thoughts, views, and faith are studied there. The attention is focused on the individual 
author’s style and his self-portrait. Besides, we can learn the distinctive features of 
Shevky Bektore and the evolution of his personality.
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Dr. Eminalp MALKOÇ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

“Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ruslara Esir Düşen Türk Askerlerin
Kaleminden “Esaret”

Özet

Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılın başlarına kadar insanoğlunun yaşamış olduğu 
en yoğun, yaygın ve şiddetli mücadele idi. Savaş bittiğinde arkasında ekonomik bir 
yıkım ve muazzam ölçüde insan kayıplarının yanında esirler meselesi gibi birçok 
sorunu bırakmıştı. Nitekim Almanya’nın yanında mücadeleye katılmış olan Osmanlı 
Devleti’nin savaş süresince esir alınan asker sayısının 200.000 civarında olduğu 
tahmin edilmekle birlikte bunları sayısal açısından sırasıyla İngiltere ve Rusya’ya 
vermişti. 

Savaş yıllarında esir düşen çeşitli rütbelerdeki Türk askerlerin bir kısmı -hatta çok 
az sayıda olmakla birlikte siviller- yaşadıklarını hatıra ya da günlük olarak kayda 
geçirmişlerdi. Ruslara esir düşenlerden de anı yazan ya da günlük tutanlar olmuştu. 
Rusya’daki Türk esirler anılarında nasıl esir düştüklerini, hangi rotalar üzerinden 
esir kamplarına gönderildiklerini, Nargin adası gibi esir toplama duraklarını ve 
oralardaki şartları, yaşadıklarını anlatmışlardı. Esir kamplarına ulaşmalarından 
sonra buradaki hayatları, anılarda karşılaşılan ortak konulardandır. Kamplarda gerek 
kendi aralarındaki gerekse savaşta müttefik oldukları devletlerden gelen esirlerle 
ilişkilerini ve Rusların esirlere nasıl davrandıklarını aktarmışlardı.

Anılarda Rusya’daki iklim, kamplardaki esirlerin beslenme ve sağlık şartlarına, 
günlük aktivitelerine ve bu bağlamda anı yazmak ya da günlük tutmak için nelere 
katlandıklarına hatta kamplarda gazete çıkarmaya varan bazı çabalarına yer verilmişti. 
Bu arada dünyada olup bitenleri izlemeye çalıştıklarını da örneklemişlerdi. Türk 
esirlerin psikolojik durumları hakkında ipuçları sunan anılarda, onların bulundukları 
bölgelerde kadınlarla çeşitli düzeydeki ilişkileri de izlenebilmektedir. Öte yandan 
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gerçekleştirdikleri kaçma girişimleri ve yurda dönüşleri de anılara yansımıştı. 

Kitaplaştırılan Türk esirlerin anıları kanalıyla onların yaşadıklarının canlandırılması 
ve yaşadıklarına anlam kazandırılması mümkün olmaktadır. Özellikle esirlerin 
anıları, kendi yaptıklarından öte yaşadıklarını, duygularını aktarması ve bulundukları 
çevreyi nasıl gözlemlediklerini, nasıl algıladıklarını ortaya koyması bakımından 
önemlidir. Dolayısıyla bu anılar esirler hakkında yapılan akademik düzeydeki 
çalışmalara renk kazandırmaktadır. Bu araştırmada da Rusya’da esir Türk askerlerin 
anılarına dayanılarak onların yaşadıklarının karşılaştırmalı olarak ele alınması; 
gerek ortak gerek farklı ve spesifik yönleriyle bir çerçeve içinde analiz edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: : Anılar, Birinci Dünya Savaşı, Esirler, Esaret, Rusya.

 “Captivity” Described By Turkish Soldiers Held Captive By The Russians In The First 
World War

Abstract

The First World War was the most tense, most widespread and most devastating 
struggle of humanity until then. When the war was over, it brought about many 
issues such as the issue of the captives besides a gigantic number of human losses 
and economic devastation. In fact, the number of Ottoman soldiers who were held 
captive by the Great Britain and Russia was estimated to be 200.000. The Ottoman 
State had joined the war as Germany’s ally. 

Some of the captive Turkish soldiers of different ranks -even a small number of 
captive civilians- kept a record of their experiences as diaries or memories. A group 
of these soldiers were held captive by the Russians. Captive Turkish people in Russia 
wrote in their memories about how they were held captive; by what routes they were 
sent to prison camps; stations of captive concentrations like Nargin Island and the 
conditions and experiences. Aspects of their lives after having arrived at the prison 
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camps are the common subjects of the memories. They wrote about their relations 
within their group and with prisoners of other allies and how the Russians treated 
prisoners. 

The memories included information about climate in Russia, nourishment and 
medical conditions of the captives in camps, their daily activities, their endurance 
to keep memories or diaries and even attempts to publish a newspaper in camps. 
In the meantime, they exemplified that they tried to follow the current issues in the 
world. These memories which give hints of the psychological conditions of Turkish 
captives also mention diverse relations with the opposite sex. In addition, attempts to 
escape and returns to motherland were reflected in the memories as well. 

Through the published memories of Turkish captives, depiction and a meaningful 
transformation of their experiences is enabled. Memories of captives are especially 
significant in terms of conveying their experiences and emotions in addition to 
indicating observations and perceptions of their environment. Therefore, these 
memories add color to academic studies about captives. In this study, it is aimed 
to compare and contrast the experiences and analyze their common, different and 
specific sides within a framework based on the memories of Turkish soldiers held 
captive by the Russians.

Key Words: Memories, First World War, Captives, Captivity, Russıa.
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Prof. Dr. Nadim MACİT (Ege Üniversitesi)

“Bilge Tunyukuk’un Yazıtında Stratejik Bilgi ve Hareket Yöntemi”

Özet

Bilge Tunyukuk’un yazıtı ‘hatırat türünün’ bütün özelliklerini taşır. Bu yazıt ‘bir 
döneme ilişkin yaşanan tecrübeyi’ anlatır. Yazıt, bir tarihi dönemi bütün boyutlarıyla 
anlatan bir metin değil, fakat tarihî dönemi anlamak açısından önemli bir veridir. 

Bir döneme ve tarihi döneme şahit olan ve tecrübenin içinden geçen Tunyukuk hem 
bilge bir şahsiyet hem de danışman ve önderdir. Tunyukuk, istiklal mücadelesine 
dönük olarak önemli tespitler yapar. Hareket yöntemi belirler. Yaptığı tespitler ve 
belirlediği esaslar ‘stratejik bilgi’ ve ‘hareket yöntemi’ bağlamında önemli ve dikkat 
çekicidir. 

Tarihî dönemi anlatan bu yazıt, aynı zamanda gelecek nesillere mesaj verir. İstiklal 
mücadelesine öncülük eden Tunyukuk, durum tespiti yaparak istiklale ulaşmanın 
yollarını gösterir. Bir mücadeleyi ‘savaş sanatı’ bağlamında kültürel belleğe nakşeder. 

Bu tebliğ, bir hatırat örneği olan yazıtta ‘ stratejik bilgi, hareket yöntemi ve esaslarını’ 
tartışmaya açmayı amaçlar. 

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Bilge Tunyukuk, Yazıt, Stratejik Bilgi, Hareket Yöntemi.

Strategic Knowledge And Method Of Action In The Inscription Of Wıse Tunyukuk

Abstract

Wise Tunyukuk’s inscription carries all the characteristics of the type of “memoirs”. 
This inscription tells us “the experience related to a specific term”. Inscription is 
not a text consisting all the dimensions of a term rather it is a very important data in 
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order to understand a historical term.

Tunyukuk, who has witnessed a historical era and lived through the experience, 
has been a wise man, an advisor and a leader. Tunyukuk has made important 
determinations about the struggle for independence. He has decided the method 
of action. The determination he has made and the principals he has decided are 
remarkable and important in the context of “strategic knowledge” and “method of 
action”. 

At the same time this inscription gives messages to the next generations. As the 
leader of the struggle for independence, Tunyukuk shows the ways of gaining 
independence by determining the situation. He imprints a struggle to the cultural 
memory in the context of “art of war”. 

This paper aims to discuss the “strategic knowledge and methods and principals of 
action” in the inscription as a sample of memoirs. 

Key Words: Memoirs, Wise Tonyukuk, Inscription, Strategic Knowledge, Method 
of Action
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Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Hatırat Yazıcılığının Öncüleri: Ksenophon ve Caesar”

Özet

İnsanın anılarını yazma isteği büyük ölçüde unutulmama dileğinden ve tecrübelerini 
gelecek nesillere aktarma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Geriye dönüp şöyle bir 
göz atıldığında tarih sahnesinde rol oynamış birçok önemli devlet adamı, siyasetçi, 
yazar ve sanatçının hatıralarını kaleme aldıkları görülür.

Hatırat, bilindiği üzere edebi bir tür olarak yeni olmakla beraber yazılı en eski 
metinler arasında da yer almaktadır. Bir başka deyişle, şiirler, drama, mektuplar ve 
söylevler gibi hatırat yazıcılığının da önemli bir edebiyat türü olarak eskiçağlara 
kadar uzandığı bilinmektedir.

Bu bağlamda İÖ yaklaşık 430-355 yılları arasında yaşayan, Sokrates’in de öğrencisi 
olan Hellenli filozof, yazar, tarihçi ve asker Ksenophon ile İÖ yaklaşık 100-44 yılları 
arasında yaşayan Romalı askeri ve politik lider Caesar, özellikle Eskibatı (Eski 
Hellen ve Roma) edebiyatında, hatırat yazıcılığının şüphesiz en önemli temsilcileri 
kabul edilmektedirler.

Söz konusu bu çalışmanın kaleme alınmasındaki amaç; günümüze hemen hemen 
tümüyle ulaşmış olan hatıratları ışığında ünlü bir Hellen ve bir Romalının 
birbirleriyle karşılaştırılması olacaktır. Bununla birlikte Ksenophon ve Caesar’ın 
eserleriyle zamanlarının siyasal ve sosyal koşullarına işaret eden önemli ipuçları 
verip vermedikleri de açığa kavuşturulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ksenophon, Anabasis, Caesar, Gallia Savaşı, Hatırat.
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Pioners Of The Memoirs Writing: Xenophon And Caesar

Abstract

The motive of writing Memoirs mainly stems from the desire to be remembered and 
the idea of transmitting the experiences to future generations. A glance to history 
reveals that many prominent statesmen, politicians authors and artists who played 
important roles in the stage of history, wrote down their memoirs.

At it is known, memoirs is a new literary genre, but have examples among the 
ancient texts. In other words, it is well known that, just like poetry, drama, letters 
and speeches, writing memoirs too originates from the antiquity as an important 
literary genre.

In this context, Xenophon, Greek philosopher, writer, historian and soldier, who lived 
ca 430-355 BC and attended the lectures of Socrates, and Caesar, Roman military 
and political leader who lived ca 100-44 BC are considered to the undoubtedly the 
most prominent representatives of the memoirs writing especially in the Ancient 
Western (Ancient Greek and Roman) literatüre. 

This study aims to compore and contrast two important Greek and Roman in the light 
of their memoirs which were almost remained intact to modern age. Besides, it will 
reveal that, whether Xenophon and Caesar, with their writings, provided information 
on the political and social conditions of their times.

Key Words: Xenophon, Anabasis, Caesar, Gallic Wars, Memoirs.
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Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Öğr. Metin AYDAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

“Sipariş Hatıralar: Gazavâtnâmelerin Hatırat Türü İçerisindeki Yerinin Belirlenmesi”

Özet

Hatırat bir şahsın, yaşadığı dönemde katıldığı olaylar ya da temasta bulunduğu 
kimselerle ilgili fikirleri ve hislerini içinde topladığı eserlerin ismidir. Gazavâtnâmeler 
doğrudan hatırat türü içerisinde değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte, 
Osmanlı döneminde kaleme alınan gazavâtnâme türü eserler hatırat türünün bazı 
özelliklerini içermektedir. Gazavâtnâmeler özellikle sipariş üzerine yazdırılmaları 
bakımından hatıra sahiplerinin kendi kalemini ve kendi iç dünyasını tam anlamıyla 
yansıtmamaktadırlar. Ancak akla şu soruyu getirmektedirler: Sipariş eden büyük 
kişilerin en azından bu yolla hatıralarını geleceğe aktarma gibi bir amaç taşıyıp 
taşımadıklarını.

Şüphesiz Osmanlı tarihinde birçok gazavâtnâme yazılmıştır. Bu çalışmada birisi 
çok bilinen ve diğeri az bilinen iki gazavâtnâme seçilmiştir. Çok bilinen örnek 
olarak Kanuni’nin sipariş etmesiyle Seyyid Murâdî’ye yazdırılan Gazavâtnâme-i 
Hayreddin Paşa seçilmiştir. Bu eserde doğumundan ölümüne Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın yaşamı ele alınmıştır. Az bilinen bir örnek olarak Osmanlı tarihinde dikkate 
değer sadrazamlardan birisi olan Özdemiroğlu Osman Paşa adına hazırlanan bir 
gazavâtnâme ele alınmıştır. Büyük olasılıkla tek nüsha olan söz konusu eser Viyana 
Milli Kütüphanesi’nde Cod. H. O. 66’da kayıtlıdır.

Araştırmaya konu olan ikinci gazavâtnâmenin yazarı Şeyh Vefâyî Mehmed’dir. 
Gazavâtnâmenin içeriği Osmanlı Tarihi’nin 1584-85 yıllarında düzenlediği Şark 
Seferi’nden oluşmaktadır. Seferi tasvir ederken oldukça detaylı bilgiler sunan 
bu eserde hatırat eserlerinde yer alan önemli hususlar mevcuttur. Buna göre 
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gazavâtnâmede seferle ilgili gelişmeler, önemli devlet adamlarına dair bilgiler, 
siyasi rakiplere karşı izlenilen tutumlar ve unutulmamak için gelecek nesillere öğüt 
niteliğinde verilen bilgiler öne çıkan konular arasındadır. Çalışma bu iki eserden 
yola çıkarak gazavâtnâmelerin hatırat türü içerisinde ele alınıp alınamayacağına dair 
bir tez geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimler: Hatırat, gazavâtnâme, Osmanlı.

Order Memoirs: Determination of the Location of Gazavâtnâmes in the Type of 
Memoirs

Abstract

A memoir is the name of a work in which a person has gathered ideas and 
feelings about the events he participated in or the person he was in contact with. 
Gazavâtnâmes is not directly evaluated in the type of memoir. However, the works 
of the gazavâtnâme type which were taken during the Ottoman period include some 
features of the memorial. Gazavâtnâmes do not fully reflect the owners’ own items 
and their inner world in terms of order prints. But the mind brings the following 
question: At the very least, the ordering great people bring to mind the fact that they 
have no purpose to convey their memories to the future in this way.

Undoubtedly, many gazavâtnâmes were written in Ottoman history. In this study, 
two well known and other little known gazavâtnâmes were chosen. As a very well-
known example, Gazavâtnâme-i Hayreddin Pasha was chosen on Seyyid Murâdî 
Reis with the order of Kanuni. In this work, the life of Barbaros Hayreddin Pasha 
was dealt with from birth to death. As a less well-known example, a gazavâtnâme 
prepared in the name of Özdemiroğlu Osman Pasha, one of the remarkable grand 
viziers in the Ottoman history, was handled. The work, which is probably the only 
copy, is registered at H.O. 66 at the Vienna National Library. 
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Sheikh Mehmed Vefâyî is the author of the second gazavâtnâme that was the subject 
of the research. The content of gazavâtnâme consists of the Orient Expedition 
organized by Ottoman Empire in 1584-85. In this work, which presents very detailed 
information when portraying the expedition, there are important points in the memoir 
works. According to this, the developments related to the campaign, the information 
about the important statesmen, the attitudes towards political opponents and the 
advice given to future generations not to be forgotten are among the outstanding 
topics. The aim of the study is to develop a thesis on whether the gazavâtnâmes can 
be taken as a type of memoir by going out of these two works.

Key Words: Memoirs, Gazavâtnâme, Ottoman.
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Tereddüd Döneminin “Hatıratında Dün, Bugün ve Yarının Kurgusu: “16. Asır Osmanlı 
Islahatname Yazarlarında Meramın İzahı Yöntemi”

Özet

Aslında temel varsayım kaleme alınmış her edebi türün zamansal kurgusu üzerine 
odaklanmalıdır… Evet, ancak bu düşünce çerçevesinde dün kaleme alınmış bir 
eser yazarının aynı zamanda “dün, bu gün ve yarın” kurgusuna erişilebilecektir. Bu 
nedenle hatıratta sık sık özlem duyulan “geçmişe” inat eleştirilen “bu günü” ile bazen 
hayli puslu görülen veya rengârenk örüntülenen “yarın” tablolarına şahitlik ederiz. 
Düşünsel olarak yapılabilecek bu şekildeki kaba bir tarif ister istemez hatıratla 
kurgusal olarak benzerlik gördüğümüz ıslahatnameler üzerine yoğunlaşmamızı 
sağladı. 

Osmanlı İmparatorluğunda ıslahatnamelerin neden, niçin yazıldıkları hakkında henüz 
tam olarak net bir şeyler söylenmese de bu konudaki gerçek, zamansal olarak çok 
daha önceki devirlerde bu türün örneklerine rastlanılmış olmasıdır. İmparatorluğun 
özellikle XVI. yüzyılda batı ve doğu hududunda gerçekleştirdiği mücadelelerde 
maruz kaldığı yenilgiler ile bunların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan siyasi, 
iktisadi ve dini baskıların bu türden yazımı tetiklediği düşünülebilir. Öte yandan 
Mustafa Ali örneğinde rastlanıldığı üzere imparatorluk bürokrasisinin temel bir adet, 
görenek ve teamüllerinin sonucu olarak kaleme alınmış olabileceği de söylenebilir. 
Nasıl ve niçin yazıldıkları bir kenara bırakılırsa kendi dönemlerinin bu gün hala 
gizemini korumuş şartları dâhilinde kaleme alınmış bu tür eserlerin muhtevası ve 
muhtevayı ele alış şekli kanaatimizce son derece mühim bir yer işgal etmektedir. 

Bu çalışmada Kınalızâde Ali Çelebi tarafından kaleme alınmış Ahlâk-ı Alâ’i 
merkeze alınarak aynı dönem veya sonraki birkaç asırda kaleme alınmış bazı 
siyasetnamelerden hareketle imparatorluğun temel problematiği ile bu durumun izah 
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yöntemini esas alan bir yaklaşım sergilenmeye çalışılacaktır. Bu husustaki temel kurgu 
iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki siyasetname yazarlarının 
eserini hazırlarken düşünsel dünyalarını şekillendirmiş olan ana kaynaklardır. Bu 
kaynakları, inançsal, felsefi ve kültürel olarak gruplandırmak mümkündür. Diğeri ise 
yazarın meramını izah etme uğraşının doğal bir sonucu olarak ortaya koyduğu dil ve 
örneklem örgüsü olarak tarif edilebilir. Buradaki temel varsayımımız ise her dönemde 
olduğu gibi eserin kaleme alındığı döneminde kendisine has bir edebi izah ve anlayış 
kapasitesinin olduğu yönündedir. Şüphesiz yazarlar eserlerinin konu örüntülerini bu 
edebi izah ile anlayış kapasitesini de dikkate alarak dokurlar. Çalışmada, yazarların 
eserlerinde kullandığı bu yöndeki kavram ve örnekler de ön plana çıkarılarak aslında 
o dönem dünyasına has olan fakat belki de bu gün de çok yabancı olmadığımız dün, 
gün ve yarın örgüsünün sergilenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Islahatnâme, Islahatname Yazarları, Dün Algısı, Yarın 
Kurgusu, Anlatım Örüntüsü

The Past, Today And The Future Fictions İn The Memoirs Of The Hesitation Period, A 
Method Of Explaining The Questions İn The Reform Authors Os 16th Century Ottoman

Absrtact

Ingeneral, the basic assumption is one ofthe focus on everyliterary temporal fiction 
that has been considered. Moreover, a writer who has been considereb yesterday in 
the line of this context will only be able to access the fiction of “yesterday, today and 
tomorrow” at the same time. For this reason, we often witness “tomorrow” which is 
often seen as haz yor colorful, with “today”, which is often missed in memoir. Such 
a rough description that can be made intellectually does not want to be remembered, 
and has enabled us to concentrate on the reforms we have seen fictionally similarities.

Even though there is not yet a clear-cut statemend about why the reforms were 
written in the OttomanEmpire, the facts on this subject can be seen in earlier times. 
Especially, the Empire XVI. it can be considered that thepolitical, economic and 
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religious pressures that have emerged as a natural result of losts took place in the 
western and eastern borders of the 19th century triggered the writing of these kinds 
memories.

On the other hand, it can be said that the imperial-bureaucracy, as found in the example 
of Mustafa Ali, may have been taken as a result of a basic custum, consuetude and 
tradition. Anyhow and why, if they are left on the adge, theyoccupy an extremely 
important place in our opinion of handinğ the contents and contents of such works, 
which have been taken under the conditions of their mysterious preservation of their 
time. İn this study, it is tried to show an approach based on the basic problem of the 
empire and the method of explanation of this situation by taking same of the politics 
taken the sameperiod or a few centuries after being taken by Kınalızâde Ali Çelebi 
and taken to the center of Ahlâk-ı Alâ’i.

This basic fiction has been evaluated under two main approaches. The first one is the 
main sources of politics that haveshaped their intellectual worlds while preparing 
the work of their writers. İt is possible to group these sources as belief philosophical 
and cultural. The other can be described as the language and sampling braids that the 
author presents as a natural endeavor to explain the problem. Our basic assumption 
here is that there is a litearay explication and understanding capacity that is unique to 
itself during the period when the work is retained as it is in every period. Undoubtedly, 
autors teach the subject patterns of their Works with this literary exlanation and 
understanding capacity.

İn the study, it is aimed that the councepts and examples in this direction used by the 
authors in the Works are also put forward and that the past today, and tomorrow are 
exhibited, which is unique to that period of time but perhaps not so foreign today.
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Öğrt. Yusuf Can TIRAŞ (Millî Eğitim Bakanlığı)

“Alî Şîr Nevâyî -Mecâlisü’n-Nefâyis, Sehî Beg-Heşt-Behiş, Latifî–Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve 
Âşık Çelebî– Meşâirü’ş-Şuarâ Tezkirelerinde Hatırat”

Özet

Tezkire, Arapça “zikr” sözcüğünden meydana gelmiş bir kelimedir. Zikr sözcüğünün 
akla getirme, anımsama anlamlarına gelen bir sözcük olduğu göz önüne alındığında, 
tezkirenin hatırlamaya yardımcı olan anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Tezkire türü, 
Arap edebiyatında çeşitli ilimlerde ön plana çıkanların hayatlarının anlatıldığı eserler 
olarak ortaya çıkmıştır. Türk Edebiyatında ise, daha çok şairlerin hayatları hakkında 
bilgi veren ve eserlerinden kısa örnekler sunan eserlerdir. Bunun yanı sıra, Türk 
edebiyatında din bilginlerinden, hattatlardan bilgi veren tezkire örnekleri de verilmiştir. 
Tezkire, daha sonra Türk Edebiyatı’nda “biyografi” adını almıştır. Tezkirecilik, Türk 
Edebiyatı’nda ilk kez XV. yüzyılda görülmeye başlanmıştır. Türk edebiyatı’nda ilk 
tezkire örneği Çağatay Edebiyatı döneminde yazılan Alî Şîr Nevâyî’nin kaleme aldığı 
“Mecâlisü’n-Nefâis”tir. Osmanlı Edebiyatı’nda ise yine XVI. yüzyılda Sehî Beg’in 
kaleme aldığı “Heşt-Behişt” adlı tezkiresi Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire 
örneğidir. Yine, XVI. yüzyılda “alfabetik sistem” ile yazılan Osmanlı Edebiyatı’nda 
ilk tezkire Latîfî’nin yazmış olduğu “Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ” adlı 
eseri ile “ebced sistemi”ne göre yazılan Âşık Çelebî’nin “Meşâirü’ş-şuarâ” eseri 
kendisinden sonra yazılacak olan tezkirelere örnek teşkil etmiştir. Tezkireler, birer 
biyografi eseri olmanın ötesinde, şairlerin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren en 
önemli kaynaklardandır. Tezkire sahibi, eserinde, çoğu zaman şairlerin hayatına ışık 
tutacak, anekdot niteliğinde hatıralardan da bahsetmektedir. Hatta, bu hatıraların bir 
kısmı tezkire sahibi ile şair arasında geçen hatıralardır. Böylece, tezkire tezkdüzelikten 
kurtulmuş, okuyanın ilgisini çekecek seviyeye gelmiştir. Bu hatıra örnekleri de, şairlerin 
eserlerinin anlaşılmasında birer kilit niteliğindedir. Bu çalışmada, Türk Edebiyatı’nın 
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kendi alanında ilk tezkirelerinde geçen hatıra örnekleri incelenerek, bunların işlevleri 
gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: : Osmanlı Edebiyatı, Tezkire, Hatıra, Alî Şîr Nevâyî, Sehî Beg

Memorıes In The Bıographıes Of Alî Şîr Nevâyî -Mecâlisü’n-Nefâyis, Sehî Beg - Heşt-
Behiş, Latifî – Tezkiretü’ş-Şu’arâ And Âşık Çelebî – Meşâirü’ş-Şuarâ

Abstract

Tezkire is a word that has come to the fore in the word “zikr” in Arabic. It is 
understood that the meaning of the dictum means helping the dictator to remember 
when it is taken into consideration that it is a word which means to remember and 
to remember. The Tezkire genre has emerged as the artifacts of the life of those who 
are in the forefront of various sciences in Arabic literature. In Turkish Literature, it is 
mostly works giving information about the lives of poets and offering short examples 
of their works. In addition to this, there are also examples of the religious scholars in 
Turkish literature and the tezkires giving information from the calligraphers. Tezkire 
was later named “biography” in Turkish Literature. Tezkirecilik, the first time in 
Turkish Literature XV. It began to be seen in the century. The first example of the 
tezkire in Turkish literature is “Mecâlisü’n-Nefâis”, which was written by Alî Şîr 
Nevâyî in the period of Çağatay Literature. In the Ottoman Literature again XVI. In 
the thirteenth century Sehî Beg received the remembrance “Hest-Behist”, the first 
example of the tezkire written on the Anatolian scene. Again, XVI. In the Ottoman 
Literature by first tezkire written in the “alphabetical system” in the 16th century, 
the works of “Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsiratü’n-Nuzamâ”, which was written by the 
Latîfî and “Meşâirü’ş-şuarâ” which was written by the Aşık Çelebi “ ebced system” 
has set an example for the tezkires to be written after him. Tezkires, besides being 
a biography work, are the most important sources of information about poets’ lives 
and works. Tezkire’s proprietor mentions memories of anecdotes, which will often 
shed light on poets’ lives. In fact, some of these memories are reminiscent of the 
poet’s proprietor. Thus, the disciples were liberated from the discipline, and the level 
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of the reader became interesting. These memorial examples are also a key feature in 
the understanding of poets’ works. In this study, the examples of the memories of the 
first tezkires in the field of Turkish Literature will be studied and their functions will 
be tried to be shown.

Key Words: Ottoman Literature, Biography, Memory, Alî Şîr Nevâyî, Sehî Beg
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Prof. Dr. İsrafil BABACAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

“Sergüzeştnâmeden Hatırata Geçiş Eseri: Mihnet-Keşân”

Özet

Klâsik Türk şiirinde geleneksel türlere nispetle daha gerçekçi anlatıma sahip 
sergüzeştnâmeler, genellikle mesnevî nazım şekliyle manzum kaleme alınan edebî 
ürünlerdir. XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar kesintisiz biçimde vücuda getirilen 
bu türden eserlerde, görecelî bir realizm ön plandadır. Ancak bu durum, XIX. asır 
edebiyatımızda batılılaşma ile birlikte ortaya çıkan pozitivist gerçeklilikle mukayese 
edilemez. 

Bununla birlikte, XIX. yüzyılın başında siyasî nedenlerle İstanbul’dan Keşan’a 
sürülen Keçecizâde İzzet Molla’nın (ö. 1829) yaklaşık bir yıl süren sürgün hayatı 
sırasında 1823-1824 yılları arasında kaleme aldığı Mihnetkeşân adlı mesnevisi, 
dikkat çekici bazı yenilikler içerir. Eserde şekil açısından geleneksel mesnevilerde 
görülmeyen çeşitli niteliklerin göze çarpması yanında, gerçekçi tasvirler, kranolojik 
olay örgüleri, realist zaman-mekan-şahıs dizini, modern hikayeleri andıran 
dönüşlülük, psikolojik tahliller ve gerçeklerden hareketle oluşturulan anlatım tarzı 
onu, aynı dönemde kaleme alınan mesnevilerden tür ve şekil açısından farklı kılar. 

İşte bu farklılıklardan en mühimi, Mihnetkeşân’ı, çalışmamızda görüleceği üzere, 
edebiyatımızda hatırat türünün öncüsü sayılabilecek bir niteliğe taşıyan vasıflarıdır. 
Biz çalışmamızda Mihnetkeşân’ı, hem klâsik mesnevilerden ayırt eden özelliklerini 
belirleyen Divan şiiri araştırmaları yöntemleriyle hem de modern hatırat türünü 
olmasını ortaya koyacak yeni metotlarla inceleyeceğiz. Bu incelemenin sonunda, söz 
konusu eserin, modern hatırat türünün edebiyatımızda ortaya çıkışına nasıl öncülük 
ettiğinin açıklığa kavuşacağı inancındayız.

Anahtar Sözcükler: Sergüzeştname, hatırat, mesnevi, seyahatname, Klasik Türk Edebiyatı
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Serguzestname, A Transition Work from Adventure Book to Memoirs

Abstract

The adventure books which have more realistic narrative than traditional forms are 
generally written in   the form of mesnevi verses in Classical Turkish Poetry. A relative 
realism is in the forefront at that kind of works, which is written in a continuously 
from XVth to XIXth century. This situation, can not be compared with the positivist 
realism that emerges with westernization in our literature in XIXth century.

However, there is some remarkable innovations in Mihnetkeşan, written at the 
period of 1823-1824, by Keçecizade İzzet Molla (d. 1829), who had been expelled 
during his lifetime of exile for about a year from Istanbul to Keşan for political 
reasons at the beginning of the nineteenth century. It makes a differences in tems 
of realistic depictions, cranial event patterns, realistic time-space-person sequences, 
transformations resembling modern stories, psychological analyzes, and narrative 
styles created from facts, the various styles of art that are not seen in the traditional 
mesnevis in terms of shape,

The most important of these differences are the qualities that make Mihnetkeşan, is 
characteristics that can be considered as the pioneer of the memoirs in our literature, 
as seen in our work. In our study, we will study on Mihnetkeşan with methods of 
Divan poetry research that determines the characteristics distinguishing from the 
classical mesnevi style, as well as new methods that reveal that it is a modern 
memoir. At the end of this review, we believe that this work will reveal clearly how 
the modern memoir style appeared in our literature.

Key Words: Adventure book, memoir, Mesnevi, travel book, Classical Turkish 
Literature

Prof. Dr. İsrafil BABACAN

“Sergüzeştnâmeden Hatırata Geçiş Eseri: Mihnet-Keşân”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYHAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

“Yaşayanların hatıratlarında XI. Yüzyılda Türklerin Anadolu’ya Gelişi ve Sonrası”

Özet

Selçuklu saldırıları ile birlikte Türkler eski Bizans topraklarını sıkıştırmaya ve zaman 
içinde buralara yerleşmeye başladılar. Bu yerler Kafkaslar ve Anadolu idi. Selçuklu 
sultanları İran’a yerleştirmekte zorlandıkları kalabalık Türkmen topluluklarını Bizans 
hâkimiyetindeki topraklara yönlendirdiler. Bizans Devleti, yönetimdeki yanlışlıklar 
yüzünden Makedonya Hanedanının parlak zamanlarındaki kudretini ve gücünü 
yitirdiği için bu saldırıları püskürtemiyor, halkının gözünde güvenilir olmaktan 
uzaklaşıyordu. 1071’deki Malazgirt Savaşı öncesinde Tuğrul Bey ve Alp Arslan bu 
durumu Türkmenlerin lehine iyi kullandılar. Bir taraftan Azerbaycan topraklarına 
yerleşen Türkmenler devamlı saldırılarla Bizans topraklarını yaşanmaz hale 
getirirken, diğer yandan da Selçuklu komutanları, prensleri ve sultanları yaptıkları 
etkili seferler ve savaşlarla Bizans’ın direniş gücünü kırmaktaydılar. Malazgirt 
yenilgisi Bizans’ın savunmasını yok ettiği için 1072’den sonra Anadolu’ya yoğun 
Türk girişi ve yerleşimleri sağlandı. 

Bu dönemde Anadolu’da yaşayan bir kısım Bizans aristokratları, prensesleri ve din 
adamları gördükleri ve yaşadıkları olayları eserlerine kaydettiler. Bu hatıratlarda 
sadece savaşlar ve mücadeleler yoktu. Türklerle yerli Bizans halkının ikili ilişkileri, 
kültürel alış-verişleri, ticaretleri, kısacası etkileşimleri mevcuttu. Biz XI. yüzyılda 
yaşamış Rum, Ermeni ve Gürcü tarihçilerinden İoannes Skylitzes, Nikephoros 
Bryennios, Mikhael Attaleiates, Anna Komnena, Lastivertli Aristakes, Urfalı Mateos 
ve Kartlis Çovreba’da anlatılan hatırata dayanarak bu ilişkileri ortaya koymaya 
çalışacağız. 

Anahtar Sözcükler: Bizans, Türkmenler, Anadolu, Malazgirt Savaşı, Beylikler.
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Arrival Of Turks To The Anatolia In The 11th Century And Afterwards In Recollections 
Of The Living Memory

Abstract

Along with the Seljuk attacks, the Turks began to compress the old Byzantine lands 
and settled in these lands by the time. These lands were the Caucasia and the Anatolia. 
The Seljuk sultans led the Turkoman communities that they couldn’t settle in the 
Iran soil to the lands under the domination of the Byzantine. The Byzantine State 
was unable to repel these attacks since it lost its power and might of the brilliant 
Macedonian Dynasty era, losing its reliability in the eyes of its people. Prior to the 
Battle of Malazgirt in 1071, Tuğrul Bey and Alp Arslan wisely used this situation 
in favor of the Turkoman. While the Turkomans, who settled in the Azerbaijani 
soil, rendered the Byzantine lands uninhabitable with continuous attacks, the Seljuk 
commanders, princes, and the sultans were breaking the resistance of the Byzantine 
with effective campaigns. Since the Malazgirt defeat collapsed the defense of the 
Byzantine, an intense arrival and settlement of Turks to Anatolia began in 1072.

Some of the Byzantine aristocrats, princesses, and reverends, who were living in 
Anatolia in this era, recorded their experiences. There were not only wars and struggles 
in these recollections. The recollections involved mutual relations of the Turks and 
the local Byzantine people, cultural exchange, trade, briefly their interactions. We 
will try to present these relations based on the recollections of Greek, Armenian, and 
Georgian historians such as Skylitzes, Nikephoros Bryennios, Mikhael Attaleiates, 
Anna Komnena, Lastivertli Aristakes, Mateos from Urfa and Kartlis Cxovreba. 

Key Words: Byzantine, Turkomans, Anatolia, Malazgirt, Seigniories.
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nurullah ÖZDAL (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

“Ortaçağ’da Hatıra Türünde Kaleme Alınmış Eserlere Dair –Bir Analiz Denemesi–“

Özet

Anı / hatıra tarzında yazılmış eserler, kendi dönemlerinin zihin yapısını ortaya 
koyarlar ve bu dönem içerisindeki bir bölümü, sadece kelimeler kullanmak 
suretiyle, ölümsüz bir resme dönüştürürler. Bu bağlamda, hayaller, beklentiler ve 
yaklaşımlardaki çeşitlilik olağanüstüdür. İbn Munkız’ın el-İ’tibâr’ı, bir kahramanın 
anıları tarzında iken Gazâlî’nin el-Münkız’ı, bir düşünürün içsel yolculuğundaki 
merhaleler görünümündedir. Bir vesileyle doğu bölgelerine seyahat etmiş olan 
Mağrib ve Endülüs kökenli tüm yazarların cümleleri hayal kırıklarıyla bezelidir. Bu 
gruptakilerin bir diğer özelliği ise yer yer can sıkıcı derecede doğal gerçekliğe sahip 
anlatılarıdır. Oysa onların doğu İslam ülkelerindeki muadilleri, normal olanın değil 
de daha farklı ya da daha ideal olanın peşindedirler.

Haçlı Seferlerine katılmış Avrupalı yazarların anılarında da bazı yönelimler dikkat 
çeker. Bu gruptakiler, kendi tarafında olanlara karşı hep bir hoş görme, iyiye yorma 
teamülündedirler ve kendi görüşlerinde onlar hep cesur yiğitlerdir. Karşı cephedekiler 
(Müslümanlar) hakkındaysa bir bocalama halindedirler. Başta –inançları gereği– 
onları aşağı görür yaklaşımda iken sonraki aşamada bu kez kendi düşüncelerini 
yargılamaya meyledebilirler ve Müslümanları “ilginç kâfirler” ya da “örnek alınası 
dinsizler” merhalesine yükseltebilirler.

Moğol hükümdarlarıyla görüşmeye giden / gönderilen keşişler (William, de Quentin, 
Carpini) de kendi aralarında ayrı bir küme oluştururlar. Bu gruptakiler, kişisel 
manevi dünyalarında ziyadesiyle doyuma ulaşmış bir profil çizerlerken, enteresan 
biçimde, dış dünyayı tasvir ettikleri zaman pastoral bir gerçeklikle kalemlerini 
oynatırlar. Bu grubun Müslüman cephesindeki karşılıkları ise yine hatıralarını 
kaleme almaları sayesinde kendilerini ölümsüzleştirmeyi başarabilmiş Şii dâîlerdir. 
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Tipik örneklerinden birisi olan Nâsır-ı Hüsrev, bir yandan üstlendiği misyonun 
gereklerini yerine getirmek üzere faaliyetlerde bulunmakta ve diğer taraftan da 
edindiği deneyimleri eserlerinin içerisine serpiştirmektedir.

Anı yazarlarının samimiyetlerinin, dürüst olup olmadıklarının sağlamasını yapmak 
istediğimizde, genel anlamda onların davranışları ile yazılarındaki kendilerine dair 
anlattıklarının büyük ölçüde uyuştuğunu görürüz. Sözgelimi, diğer eserlerinde 
çağdaşlarına nazaran çok daha incelikli bir yaklaşımı olduğu fark edilen İbn Hazm, 
Tavku’l-Hammâme’de “- Çocukluğum hep kadınların içinde geçti” diyerek bu 
durumuna açıklık getirir. Mutasavvıfların anılarında ise genel anlamda iki ana akım 
göze çarpar. Bir grup, “nasıl tövbe ettim ve doğru yolu buldum” temalı iken diğer 
grup “zahit kişi nasıl davranmalıdır” hissesini hatırasının en sonuna yerleştirmeyi 
yeğlemektedir.

Anahtar Sözcükler: Ortaçağ, Hatıra, Anı, Kültür Tarihi, İslam Medeniyeti

About The Works Written In The Type Of Memorıal During Medieval – An Analysis 
Essay –

Abstract

The works written in memorial/reminiscence style reveal the mind structure of their 
own period and transform a section in this period into an immortal painting by using 
only words. In this context, the diversity of dreams, anticipations and approaches is 
extraordinary. While Ibn Munkiz’s al-I’tibâr was in the style of a hero’s memorial, 
Gazâlî’nin el-Münkız seemed like the steps of the inner journey. The sentiments of all 
Maghrib and Andalusian authors who had traveled to the eastern regions for a reason 
of any kind were decorated with disappointments. Another feature of these groups 
was that they were narratives that had natural reality at some point in time. Their 
counterparts in eastern Islamic countries, however, in the pursuit of the different or 
more ideal rather than the normal.
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Some orientations drew attention in the memories of the European authors who 
participated in the Crusades. These groups were always on a benevolent, benevolent 
basis for those on their side, and in their opinion they were always brave bosses. 
They were in a state of confusion about the opponents (Muslims). While they – as 
requirement of their faiths – despised them at the beginning, hey might tend to judge 
their own thoughts in the following stages. In addition, they could raise Muslims to 
“interesting infidels” and “pace setter unbelievers”.

The monks (William, de Quentin, Carpini) who met and sent to the Mongol rulers 
formed a separate cluster among themselves. While these groups drew a profile 
that had reached saturation in their personal spiritual worlds, interestingly they 
played their pens with an idyllic reality when they describe the outside world. Their 
counterparts on the Muslim side were Shi’a dâîs who had succeeded in immortalizing 
themselves with their remembrances. One of his typical examples was Nasir-i 
Husrev, who worked on the one hand to fulfill the requirements of the mission he 
was undertaking, and on the other hand he sprinkled his experiences into his works.

When we wanted to make sure that the sincerity of memoir writers was honest, we 
saw in general that their behavior and their narration about themselves were largely 
in agreement. For example, Ibn Hazm, who was recognized as having a much more 
sophisticated approach than his contemporaries in his other works, clarified this 
situation by saying “My childhood has always passed among women” in Tavku’l-
Hammâme. In the memoirs of the Sufi scholars, there were two main approaches in 
a general sense. While a group was the subject of “how did I repent and I found the 
right way”, the other group preferred to place the feeling of “how an ascetic must 
behave” at the end of his or her memory.

Key Words: Medieval, Memorial, Reminiscence, Culture History, Islamic Civilization
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Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

“Bir Hatırat Türü Olarak Mucemler: Ed-Dekdekcî Ve Meşyaha Adlı Eseri”

Özet

Mucemler, bir âlimin, tahsil hayatı boyunca ders aldığı hocalara, okuduğu eserlere, 
ilmî seyahatler için gittiği şehirlere ve eserlerin okunduğu tarihe dair bilgiler 
naklettiği bir telif türüdür. Tahsil hayatına dair hatıraların aktarıldığı bu telif türü, 
İslam dünyasında farklı isimlerle anılmakla birlikte daha çok ‘mucem’ olarak 
adlandırılmıştır. Bu eserler, öğrenci ile hocaları arasındaki ilişkileri merkeze 
almışlardır. Bu ilişkiler sayesinde söz konusu eserin yazıldığı dönemin sosyal ve 
kültürel tarihi yanı sıra eğitim öğretim tarihi, eğitim öğretimde kullanılan metotlar 
ve müellifinin ilmî birikimi hakkında kıymetli bilgiler elde edilir. Tarihî kaynak 
olma açısından mucemler, kimi zaman biyografi kitaplarında bulunmayan bilgiler 
içermeleri, kimi zaman biyografi kitaplarındaki bilgileri daha da detaylandırmaları 
bakımından önem arz etmektedirler.

ed-Dekdekcî olarak tanınan Fahreddin Muhammed b. İbrahim b. Muhammed 
b. İbrahim et-Türkmânî (ö. 1131/1719), Osmanlı dönemi Hanefî âlimlerden olup 
Dımaşk doğumludur. Tasavvufa olan ilgisiyle de bilinen ed-Dekdekcî, 51 yaşında 
iken Dımaşk’ta ölmüştür. Müellif, Meşyaha adlı eserinde Kur’an ilimlerinden hadise, 
nahiv ve sarftan İslam hukukuna kadar muhtelif alanlardan ders aldığı hocalarını 
alfabetik olarak sunmuştur. Ele aldığı 170 hocanın yarısı, Dımaşk’tandır. Bunun yanı 
sıra, Mekke, Medine, Mısır ve Trablus gibi yerlerden de hocaları bulunmaktadır. 

Bu bildiri, XVII. yüzyılın son çeyreğinde tahsil gören bir âlimin, hocalarına dair 
yazdığı hatırat türü eseri üzerinden, Dımaşk ve çevresinde tedavülde olan eserleri ve 
müellifin yaşadığı şehrin diğer şehirler ile arasındaki ilmî irtibatları ortaya koymayı 
hedeflemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Tarihi, ed-Dekdekcî, Mucem, tarihyazımı
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Mu‘jem As a Memoir: Example of ad-Dakdakji and His Works Named Meshyaha

Abstract

 Mu‘jem is a kind of charter that transfers information about a scholar, regarding 
scholars who he has learned, cities where he has visited for educational purposes and 
time that books being read. This type of charter, which the memories of educational 
life are articulated, is named as ‘Mu‘jem’ in Islamic world with different names. 
Through these relations, precious information is obtained regarding the social and 
cultural history, as well as the history of education and teaching, the methods used in 
education and teaching, and the scholarly accumulation of the author of the period 
in which the work was written. ‘Mu‘jem’ in terms of being a historical resource, it is 
very important for sometimes contain information that is not discovered in biography 
books, and sometimes further elaboration of the information in biography books.

Fakhraddin Muhammad b. Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim at-Turkman (d. 
1131/1719) known as ad-Dakdakji, one of the prominent Hanafi scholar who born 
in Damascus. Also known by his interest in Sufism, died in Damascus when he was 
51 years old. Author in his book named ‘Meshyaha’ (Sheikhdom), presented his 
teachers in alphabetical order who has taught him in various fields like, from Quranic 
sciences to Hadith literature, from Nahw and Sarf to Islamic law. Half of the 170 
teachers who he has dealt with were from Damascus. In addition to that, there were 
also teachers among them who from places like Mecca, Medina, Egypt and Tripoli.

This paper, try to explain a work written as a kind of memoir regarding his teachers 
by a scholar who educated in the last quarter of the XVII. century. Also, aims to 
reveal the intellectual relations between works and the city where the author lives in 
circulation in and around Damascus with other cities.

Key Words: Ottoman History, ad-Dakdakji, Mu‘jem, historiography.
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Dr. Öğrn. Ceyda ADIYAMAN (Pamukkale Üniversitesi)

“Kutadgu Bilig’de Hatırat Unsurları”

Özet

Kutadgu Bilig siyasetname olarak bilinmektedir. Eser üzerinde pek çok açıdan 
inceleme yapılmıştır. Kutadgu Bilig hakkındaki literatür de çok zengindir. Bu literatür 
arasında Kutadgu Bilig’i bir hatıra ve otobiyografi eseri olarak ele alan çalışma 
yoktur. Yalnız “yaşname” olarak değerlendirilmiştir. Yazarın kendisi hakkında verdiği 
bilgiler ve yaptığı değinmeler esere gerçekten de yaşname niteliğini vermektedir. 
Bunun yanında yazarın çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerini 
sırasıyla ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi mevsimlere benzetmesi ve bu dönemler 
üzerine yaptığı değerlendirmeler esere aynı zamanda bir hatıra değeri katmaktadır. 
Bildiri Kutadgu Bilig’i hatırat özellikleri açısından değerlendirmeyi ve hâtırat türü 
kapsamında Türkoloji tarihinde hak ettiği yeri göstermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Türkoloji, Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, hâtıra, otobiyografi 

Abstract

Kutadgu Bilig is known as Siyasetname. A lot of studies have been done on the 
work for many opinions. The literature on Kutadgu Bilig is also very rich. Among 
these literature, there is no study that treats Kutadgu Bilig as a memory and 
autobiographical work. It is considered “yaşname” only. The information given by 
the author about him and the mentions he makes are indeed the quality of yaşname. In 
addition, the author likens childhood, youth, maturity and old age periods to seasons 
such as spring, summer, autumn and winter respectively, and evaluations on these 
periods add a memory value at the same time. The purpose of the paper is to evaluate 
Kutadgu Bilig in terms of his memoir characteristics and to show his deserved place 
in the history of Turkology within the scope of the type of memory.

Key Words: Turcology, Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, memory, authobiography
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Prof. Dr. Fahri SAKAL (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)

“Tarih Kaynağı Olarak Ağaoğlu Ailesinin Hatıratı”

Özet

Ağaoğlu ailesi mensupları hem Azerbaycan’da, hem de Türkiye’de önemli 
görevlerde bulunmuşlardır. Ahmet Ağaoğlu Azerbaycan’da ilk Türkçe gazetecilik, 
batılılaşma ve kadınların okutulması gibi alanlarda önderlik yapmıştır. Türkiye’ye 
gelince İttihat ve Terakki ile birlikte hareket etmiştir. Atatürk zamanında inkılaplara 
destek vermiş, sonra Tek Parti yönetimini eleştirmiş, Serbest Fırka’ya girmiştir. Bu 
fırka kapatıldıktan sonra üniversiteden uzaklaştırıldığı gibi gazetesi de kapatılmıştır.

Ağaoğlu bu görevleri ve fikirleri ile ilgili anılarını yazmıştır. Bunların bazılarını 
kendisi, bazılarını da oğlu Samet yayınlamıştır. “Hatıralar”, “67 Yıl Sonra”, “Ne 
İdik ne Olduk”, “Mütareke ve Malta Hatıraları” ve “Serbest Fırka Hatıraları” kendi 
sağlığında yayımlanmıştır. Samet Ağaoğlu da “Babamdan Hatıralar” ve Babamın 
Arkadaşları” adıyla benzer hatıraları aydınların istifadesine sunmuştur. Bu anılar 
hem siyaset ve demokrasi tarihimiz için, hem de diğer alanlarda vazgeçilmez 
kaynaklardandır.

Oğlu Samet Demokrat Parti saflarında milletvekili ve bakan olarak bulunmuş, o da 
anılarını ve günlüklerini yayınlamıştır. Samet Ağaoğlu aynı zamanda Türk önemli 
hikaye yazarlarındandır. Edebiyattaki tahlil ve terkip yeteneğini hatıra yazarlığında 
da kullandığı görülmektedir. Onun altı adet anı kitabının bazıları DP, Menderes ve 
Yassıada muhakemeleri ile ilgilidir.Süreyya Ağaoğlu da ilk Türk Kadın avukatı 
sıfatıyla içerde ve dışarıda hukukçu ve sivil toplumcu olarak birçok görevde 
bulunmuştur. O da Bir Ömür Böyle Geçti adıyla yayınladığı anılarında çağdaş ve 
aydın bir kadın, ama İstiklal Mahkemeleri ve Yassıada Yargılamaları esnasındaki 
hukuk dışılıkları şiddetle eleştirmiştir.
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Cumhuriyet ve Atatürk inkılaplarının destekçileri olan Ağaoğlu ve çocukları, 
gerektiğinde Tek Parti’nin otoriter zihniyetine karşı çıkmaktan da çekinmemişlerdir. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Demokrat Parti’ye girişleri bu eğilimlerinin sonucu 
olmuştur. Ağaoğlu ailesi mensuplarının hatıratı oldukça objektif olarak yazılmıştır. 
Onlar bu konuda muarızlarını suçlarken kendileri ve yakınları için de özeleştiri 
yapmaktan kaçınmamışlardır.

As Turkey’s History Resources Agaoglu Family’s Memories

Abstract

The members of Ağaoğlu family held office both in Azerbaijan and Turkey. Ahmet 
Ağaoğlu took the lead of westernization and education of women. Beside he was 
the founder of first Turkish newspaper. When he came back to Turkey, he joined the 
Committee of Union and Progress. During Atatürk Era he supported reforms. Then 
he critisized the Single Party government and He joined Liberal Republican Party. 
After the closure of this party, he suspended from university and also his newspaper 
was closed.

Ağaoğlu wrote his reminiscences about his duties and ideas. Some of them published 
by himself and some of them published by his son Samet. “Hatıralar” , “67 Yıl 
Sonra”, “Ne İdik Ne Olduk”, “Mütareke ve Malta Hatıraları” and “Serbest Fırka 
Hatıraları” were published when he is alive. “Babamdan Hatıralar”, “Babamın 
Arkadaşları” were published by his son Samet after his death. These reminiscences 
are essential sources for Turkish political history.His son Samet was member of 
Parliment in Democrat Party and also minister. He published his reminiscences and 
diaries as well. Samet Ağaoğlu is also one of the most important story writers of 
Turkey. His talent on literature was observed in his reminiscences. He has sixteen 
memoirs. Some of them is about DP, Menders and Yassıada trials.

Süreyya Ağaoğlu is the first Turkish woman lawyer. She has also published a memoir 
named as “Bir Ömür Böyle Geçti.” It is seen that she is a very modern woman. In 
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her reminiscences she critised Independence Courts and Yassıada trials.Ağaoğlu and 
his children who are supporters of Ataturk’s reforms and Republic, was not reluctant 
to critisize Single Party’ authoritative mentality. Because of this mentality they took 
place in Liberal Republican Party and Democrat Party. Remiscences of Ağaoğlu 
Family is quite objective. When they accuse opponents, They critised themselves as 
well.
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Prof. Dr. Recep DİKİCİ (Selçuk Üniversitesi)

“Türkiye Kütüphânerinde Bulunan Elyazması ve Matbû Hatırât”

Özet

Hatırât, tarihin canlı hafızasıdır. Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, 
görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı 
eserlerdir. Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş, toplumu ilgilendiren önemli 
olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak 
için sanat değeri taşıyan bir üslupla yazdıkları yazılara “anı (hatıra, hatırât)” denir. 
Anıların yazıldığı defterlere “hatıra defteri” denir. Anı yazıları yaşanmakta olanı 
değil, yaşanmışı konu alır. Anılar ya günü gününe tutulan notlardan yararlanılarak 
ya da yaşanan olaylar anımsanarak sonradan yazılır. Her iki durumda da anılar 
yaşandıktan çok sonra kaleme alınır. 

Müverrihler tarafından kaleme alınan tarih kaynaklarının yanısıra, (padişah, 
sadrazam, paşa vesaire gibi) şahsiyyetlerin yaşadıklarını anlattıkları eserler de, 
bilhassa tarihimiz ve edebiyatımız bakımından büyük önem taşımaktadır. Nitekim 
Necip Fazıl Kısakürek “Hatıratım yalnız benim değil, biraz da tarihin, münhasıran 
tarihindir” demektedir. Türkiye ihtisas kütüphânelerinde kayıtlı Osmanlı dönemine 
dâir eski harfli çok değerli hatırât kitapları bulunmaktadır. Çeşitli konularda yazılmış 
elyazması ve matbu bu hatırâtı topluca sunmak, bilim dünyası için son derece faydalı 
olacaktır. Böylece daha önce hiç yapılmamış bu çalışmayla, hatırât sahası ile ilgili 
ciddî bir boşluk doldurulacak ve araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Diğer 
taraftan “Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra 
eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, bu mevzunun ne derece büyük önem arz 
ettiğini göstermektedir.

Bir milletin kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, sanat, edebiyat, örf ve 
âdetler ile düşünüş ve yaşayış tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, 
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milletlerin hayatında önemli bir yer tutarlar. Milletler, bu tip kültür değerleri üzerinde 
hassasiyetle dururlar ve bunları mümkün mertebe zedelemeden ve hatta geliştirerek 
kendinden sonraki nesillere devrederler. Hatırâtı ele almak ve incelemek, bilim ve 
kültür tarihini gün yüzüne çıkarmak, şanlı milletimizin bu azîz değerlerine katkıda 
bulunmaktır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Dönemi, Hatırat, Elyazması, Matbu, EserlerAbstract

Manuscript And Printed Memoirs In Turkey Libraries

Abstract

The memory is the memory of history. It is a work written by a man in his time, 
in his works, in his thoughts and feelings about the person he has seen. It is called 
“memory” (memoir, memoir) that people who have undertaken important duties in 
society and who have personally experienced important events related to the society 
or who have witnessed these events write with the artistic value to announce these 
events. The books in which the memoirs are written are called the “souvenir book”. 
Memo writings are not about what is happening, but about what happened. Memoirs 
are written later by taking advantage of the notes held in the day or by remembering 
events. In both cases, also penned long after the memories live on. 

In addition to the historical sources borrowed by the universities, the works of which 
the personalities (such as the sultan, the grand vizier, the pasha, etc.) are known to 
live are of great importance, especially in terms of our history and literature. As a 
matter of fact Necip Fazıl Kısakürek says that “My memoir is not only mine, but a 
bit of history, exclusively history”. Turkey registered in the Ottoman period in the 
specialized library books are old letter very precious memories. It will be extremely 
useful for the world of science to present this manuscript and printed reminder in 
various subjects collectively. Thus, with this work, which has never been done 
before, a serious gap will be filled and the researcher will be directed to this issue. 
On the other side “Our works are documents that introduce us. For this, we look at 
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our works after us. “the couplet shows that how important this position is. 

The cultural values of a nation brings together the styles of religion, language, history, 
art, literature, customs and customs and ways of thinking and living. These cultural 
values have an important place in the lives of nations. The nations stand sensitively on 
such cultural values and transfer them to the next generations, without harming them 
as much as possible. Handling and examining your reminders, bringing the history 
of science and culture to the surface, and your glorious nationality contributing to 
these values.

 Key Words: Ottoman Period, Memories, Manuscripts, Printed Works, Works

Prof. Dr. Recep DİKİCİ 

“Türkiye Kütüphânerinde Bulunan Elyazması 
ve Matbû Hatırât”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Dr. Öğr. Üyesi Serap SUNAY (Balıkesir Üniversitesi)

“Keçecizâde İzzet Fuad Paşa’nın “Bir Genç Askerin Muharebe Hatırâtı” Tefrikalarına 
Dair Bir Değerlendirme”

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyıla kadar bir hayli zayıf bir saha olarak kalan hatırat 
türü, bilhassa Sultan II. Abdülhamid devriyle birlikte yükselişe geçmiştir. Bunda 
Sultan II. Abdülhamid devrinde yaşanan siyasi, bürokratik, mali, sosyo-kültürel 
değişimler de mühim rol oynamış ve söz konusu dönüşüm, hatırat yazıcılığı sahasında 
da kendini göstermiştir. Bu dönemde yaşayan ve Osmanlı devlet bürokrasisinde üst 
düzey makamlarda bulunup, padişaha yakın olan devlet ricâli çeşitli maksatlarla 
hatıralarını kaleme almaya başlamıştır. Böylece yakınçağ tarihi ve özellikle II. 
Meşrutiyet sonrasında, bazı zaaflarına rağmen, araştırmacılara yol gösteren önemli 
bir kaynak hazinesi meydana gelmiştir. Buna rağmen, hâlihazırda neşredilen 
hatıratlar kadar okuyucuya ulaşmayanların sayısı da az değildir. Bunlardan, müstakil 
bir şekilde kaleme alınanlar bir yana, özellikle II. Meşrutiyetten sonra gazete ve 
mecmualarda tefrika şeklinde yayınlanan ve kıymetli bilgiler içeren büyük bir kısmı 
tespit ve tasnif dahi edilmemiştir. 

Bu noktadan hareketle, ataları arasında önemli hatırat yazarları bulunan ve devlet 
bürokrasisinde üst kademelerde görev almış bir ailenin mensubu olan Keçecizâde 
İzzet Fuad Paşa’nın Şehbâl Mecmuası’nda tefrika şeklinde yayınlanan hatıralarını 
konu edindik. Sultan II. Abdülhamid devrini idrak eden, ayrıca hem asker hem 
bürokrat kimliğine sahip olan ve iyi bir eğitim alan Paşa’nın aktardıkları, bu 
bakımlardan da ayrıca bir kıymet taşımaktadır. Askerlik öğrenimini Paris’te 
tamamlayan Paşa, İstanbul’a döndüğünde Sultan II. Abdülhamid’in yaveri oldu. 
Zamanla feriklikten, süvari komutanlığına ve uzun yıllar devam edeceği Madrid 
elçiliğine atandı. Daha ziyade askeri konular üzerinde duran Paşa, farklı eserler de 
kaleme aldı. İncelediğimiz mecmuada yer alan tefrikaların bir değerlendirilmesinin 
yapıldığı bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen belgeler de 
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kullanılarak, Paşa’nın mesleki serencamı ve yazılarına tesiri tespit edilip, daha geniş 
kapsamlı bir değerlendirme ortaya konuldu. 

Anahtar Sözcükler: Keçecizade İzzet Fuad Paşa, Şehbâl, Hatırat

Evaluation Of The Writings Of The Kececizâde Izzet Fuad Pasha Entitled As “War 
Memories Of A Young Soldier”

Abstract

The literary memory, which has been a very poor area of literature in the Ottoman 
State until the 19th century, was started to rise particularly with the era of the Sultan 
Abdulhamid the 2nd. Herein, several changes which occurred in the political, 
bureaucratical, economical and sociocultural fields during the Sultan Abdulhamid the 
2nd’s era played important roles and, the aforementioned transformation manifested 
itself in the literary memory writing field as well. Government dignitaries, who used 
to live in this period and who were in the signature positions of the Ottoman State 
and very close to the padishah started to write their memories with various reasons. 
As a result, despite its some weaknesses, a new an important resource of knowledge 
took place about the contemporary history and especially the times after the 2nd 
constitutional monarchy. Nevertheless, at the moment the number of the memories 
that has not met with the reader is not less than the ones published. Apart from 
the ones that were committed to paper, there are some literary memories that were 
published in the newspapers and magazines as serials after the 2nd constitutional 
monarchy. These have valuable knowledge in them but, still most of them have not 
been determined and sorted out yet. 

From this point of view, this article mentions the memories of the Kececizade 
Izzet Fuad Pasha, who is member of a family that took office at the high levels 
of government bureaucracy and has important memory writers in his ancestor. The 
mentioned memories were published in the Şehbâl Magazine as episodes. Because 
the Pasha comprehended the Sultan Abdulhamid the 2nd’s era, held both a soldier 

Dr. Öğr. Üyesi Serap SUNAY
“Keçecizâde İzzet Fuad Paşa’nın “Bir Genç Askerin Muharebe 

Hatırâtı” Tefrikalarına Dair Bir Değerlendirme”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

and a bureaucrat identitiy and well educated, his memories are especially important. 
Pasha completed his military education in Paris, and became the aid-de-camp of the 
Sultan Abdulhamid the 2nd when he turned back to the Istanbul. With time he became 
major general, cavalry general and after years Madrid ambassador. Pasha generally 
mentioned about military issues in his writings, but he also written different works. 
In this study, the documents obtained from the Prime ministry Ottoman Achieve are 
used to evaluate his writings in the Şehbâl Magazine and the occupational issues of 
the Pasha and its effects on his writing are evaluated with a wide point of view. Key 
Words: Kececizade Izzet Fuad Pasa, Şehbâl, literary memory
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Dr. Öğr. Üyesi Şenay YANAR (Gümüşhane Üniversitesi)

Dr. Ali Rıza MUQADDEM (İslam Dünyası Ansiklopedisi)

“Kurtuluş Savaşı’nda İranlı Bir Zabit: Albay Seyyit Ahmet Canpolat’ın Hatırâtında 
Türk İstiklal Mücadelesi”

Özet

Seyyit Ahmet Canpolat, aslen İzmir doğumlu İranlı bir zabit olup Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Kurtuluş Savaşı’na 
bizzat katılan Canpolat hâtırat kitabının yaklaşık 30 sayfasında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün komutanlığında yapılan Milli Mücadele’yi anlatmaktadır. Farsça yazdığı 
hatıratının ilk kısmında Trablusgarp ve Balkan Savaşları hakkında genel tarihi 
bilgiler vermiştir. Askeri öğrenimini tamamladıktan sonra Türk ordusuna katılış 
serüvenini ayrıntılı şekilde anlattığı hatıratının bu kısmı olaylara bizzat şahit olması 
açısından oldukça önemlidir. Türk ordusuna katıldıktan hemen sonra gerçekleşen 
Sakarya Meydan Muharebesi, Dumlupınar Muharebesi ve Büyük Taarruz hakkında 
değerli bilgiler sunmaktadır. Bu bildiride Seyyit Ahmet Canpolat’ın hatıratının askeri 
hayatı ve Türk ordusundaki hizmet yıllarının başlangıcından 8. Ordunun Ankara’ya 
nakledilmesi ve kendisinin ordu hizmetinden istifasına kadar olan kısmı incelenerek 
değerlendirilecektir. 

An Iranian Officer in Turkish Independence War: Memories of Colonel 

Seyyit Ahmet Canpolat

Abstract

Seyyid Ahmet Canpolat is an Iranian officer born in Smyrna who studied in 
Kuleli Military School during First World War and attended in person to Turkish 
Independence War, descripts approximately in 30 pages in his memories the stages 
of Turkish Indepence War which is at Ghazi Mustafa Kemal’s command. In the 
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begginning of his memory book which is written originally in Persian general 
information about Turko-Italian and Balkan Wars. That part of his memorybook 
which consists his experiences to participate Turkish army after he completed 
his education is very important because of his eyewitnessing. He gave valuable 
information about The Battle of Sakarya, The Battle of Dumlupinar and The Great 
Offensive. In this presentation the part of the memory book of Seyyit Ahmet Canpolat 
from the beginning of his service in Turkish army as an officer and transferring 8th 
army corp to Ankara, to his resignation from Turkish army will be evaluated by 
analyzing his experiences.
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Dr. Mehtap KAYA (Milli Eğitim Bakanlığı)

“Atatürk Dönemi Osmanlıca Magazin Dergilerinde Hatırat Örnekleri”

Özet

Magazin, günümüz yayıncılık anlayışında yaygın olarak benimsenen habercilik 
türlerinden birisidir. Magazinin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda, toplumu 
etkileyecek derecede, güçlü ya da dolaylı etkilerinin olduğu bilenen bir gerçektir. 
1923-1938 yılları arasında yayınlanmış magazin dergilerinde, magazinsel özellikler 
ile magazine dair verilen bilgiler arasında benzer ve farklı yönler söz konusudur. 
Atatürk Dönemi magazin dergiciliği ile günümüz magazin basınının amacına dair 
kıyaslama yapıldığında, birkaç önemli farklılık dışında, hemen hemen aynı çizgiye 
sahip yayın politikasının hâkim olduğundan bahsedilebilir. 

Atatürk Döneminde Osmanlıca olarak yayınlanmış, “herşeyden bahseder”, “resimli 
mecmua” ve “salon mecmuası” gibi klişelere sahip, magazin içerikli yirmi dergi, 
çalışma kapsamına alınmış ve bu dergilerde yayınlanmış hatıratlar tasnif edilmiştir. 
Söz konusu dönemin magazin dergilerinde “hatırat”, okuyucuyu çeken önemli bir 
yazın türü olarak görülmüş olacak ki, hemen hemen her dergide hatırat türünde yazı 
dizilerini görmek mümkündür. Ancak tasnif edilenler içerisinde sınırlandırılmaya 
gidilerek en az üç sayı yayınlanmış hatıratlar çalışma kapsamına alınmıştır. 
Çalışmanın öncelikli amacı, söz konusu dergilerde yayınlanan hatıratları gün ışığına 
çıkarmaktır. Sonrasındaysa; hatıratlar yayınlandıkları dönemin öznel bir yansıması 
oldukları için tarihi, edebi ve sosyal açıdan analiz edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca 
tarihi ve sosyolojik değerlendirmelerin yanı sıra, hem istatiksel bilgilerin sunulması 
hem de hatıratların dikkat çekici olan örnekleri hakkında özet bilgiler verilmesi 
planlanmaktadır.
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Abstract

Magazine is one of the types of journalism widely adopted in contemporary publishing. 
It is a fact that the magazine is known to have strong, or indirect, influences on 
the social, cultural, economic and political scene, which will affect society. In the 
magazine magazines published between 1923 and 1938, similarities and differences 
exist between magazines and magazine information. When comparing the magazine 
magazine of Atatürk magazine with the purpose of present-day magazine press, 
it can be mentioned that the publication policy which has almost the same line is 
dominant except for a few important differences.

Twenty journals, including magazines, which have been published in Osmanlıca in 
Atatürk’s period and have such cliches as “herşeyden bahseder”, “resimli mecmua” 
and “salon mecmuası” were included in the study and the memories published in 
these magazines were classified. In the magazine magazines of the period in question, 
“memorabilia” has been seen as an important type of literature that attracts readers, 
and in almost every magazine, it is possible to see the series of memorabilia in the 
form of memorabilia. However, at least three numbers of memories published within 
the scope of the study were restricted within the classification. The primary aim of 
the work is to bring out the memories published in the magazines in the light of day. 
If the post; Since memories are subjective reflections of the period in which they 
are published, they will be tried to be analyzed historically, literally and socially. 
In addition to historical and sociological evaluations, it is planned to provide both 
statistical information and summaries of remarkable examples of memories.
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Prof. Dr. Yılmaz KURT (Em. Öğr. Üyesi)

“Menemencioğlu Boybeyi Ahmet Bey’in Hatıratı”

Özet

Menemencioğulları XVIII. Yüzyılda Çukurova’da ortaya çıkmış ve XIX. 
Yüzyılda bölgede etkili olmuş bir ayan ailesidir. Menemencioğulları beyleri Adana 
mütesellimliği, Tarsus sancakbeyliği, Menemenci aşireti boybeyliği gibi görevler 
almışlardır. Cumhuriyet döneminde bu aileden gelen Numan Menemencioğlu, 
Muvaffak Menemencioğlu bakanlık görevinde bulunmuştur. Hatırat kitabının 
yazarı olan Menemencioğlu Ahmet Bey, 1799 yılında doğmuş ve ağabeylerinin 
yanında bölgedeki birçok siyasî olayı bizzat yaşamıştır. Ahmet Bey, 1861 yılında 
Dersim (Tunceli) Kaymakamlığı görevinde bulunan oğlu Mehmet Bey’e hatıralarını 
yazdırmıştır. 1865 yılında İstanbul’daki zorunlu iskânı sırasında ise bu hatırata bazı 
eklemelerde bulunmuştur. Eser 1998 yılında yeni harflere çevrilerek yayınlanmıştır.

1832-1840 yılları arasında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim 
Paşa Çukurova’yı işgal ettiği zaman Menemencioğulları beylerinden ikisi Osmanlı 
tarafında; diğer ikisi ise İbrahim Paşa yanında yer almışlardı. Ahmet Bey, İbrahim 
Paşa’nın yanında Mısırlılar adına birçok çatışmaya katılmıştır. İbrahim Paşa, 
Karaisalı’da bulunan Menemencioğlu konağında misafir olarak ağırlanmış ve Ahmet 
Bey ile satranç oynamıştır. Ahmet Bey hatıralarında Mısır kuvvetleri harekât tarzı ve 
İbrahim Bey’in devlet anlayışı konusunda kıymetli bilgiler vermiştir.

Menemencioğlu Ahmet Bey’in hatıratı Tanzimat’ın Çukurova’da uygulanması 
sırasında ortaya çıkan sorunlar ve eyalet meclislerinin işleyişi konusunda özgün 
bilgiler sunmaktadır. Menemencioğulları ile yörede etkili olan bir başka ayan 
ailesi olan Hasanpaşazadeler arasındaki siyasi mücadeleler, şikâyetler ve sürgünler 
o dönemin siyasi havasını ve İstanbul hükümetinin taşradaki gücünü anlatması 

Prof. Dr. Yılmaz KURT
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bakımından önemlidir. Menemencioğlu Ahmet Bey’in penceresinden dinlediğimiz 
olayların, devletin resmî belgeleri ile karşılaştırmalı olarak incelemesi Türk tarihçiliği 
için önemli ipuçları sunacaktır.

Abstract

Menemenciogullari, an a’yan family, appeared in Cukurova in XVIIIth century 
and they became influential in the region among XIXth century. Beys of 
Menemenciogullari served as the mutesellim of Adana, the sanjakbeys of Tarsus and 
the leader (boybeyi) of Menemenci tribe. Numan Menemencioglu and Muvaffak 
Menemencioglu, who they were successor of this family, served as minister during 
the Republican period.Menemencioglu Ahmed Bey, who is the author of the book of 
memoirs, was born in 1799. He lived with his elders and took part in many political 
events in the region. Ahmed Bey, who was the governor of Dersim (Tunceli) in 
1861, had his son Mehmed Bey written his memoirs. During his forced resettlement 
in Istanbul in 1865, he added some information to his memoirs. The memoirs was 
translated into new letters and published in 1998.

Between the years of 1832 and 1840, when the Governor of Egypt, Kavalali Mehmed 
Ali Pasha’s son Ibrahim Pasha invaded Cukurova region, two Menemencioglu beys 
took part in Ottoman side; the other two were in the side of Ibrahim Pasha. Ahmed 
Bey joined many conflicts on behalf of Egyptians beside Ibrahim Pasha. Ibrahim 
Pasha was hosted as a guest in Menmencioglu’s house in Karaisali and he played 
chess with Ahmed Bey. Ahmed Bey, in his memoirs, gives valuable information 
about operation style of the Egyptian forces and Ibrahim Pasha’s state understanding. 
The memoirs of Menemencioglu Ahmed Bey gives unique information about the 
problems emerging during the application of Tanzimat in Cukurova region and the 
functioning of the state councils. The political struggles between Menemenciogullari 
and Hasanpashazades, another a’yan family whom they were influential in the region, 
complaints and exiles are important in terms of telling the political condition of that 
period and the power of the Istanbul government in upstate.

Prof. Dr. Yılmaz KURT
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The comparatively investigation of the events that we listen in Menemencioglu 
Ahmed Bey’s point of view with the state’s official documents will provide important 
tips for Turkish history

Key Words: Menemencioğulları, Menemencioğlu Ahmet Bey, ayanlık, Çukurova, 
Tanzimat

Prof. Dr. Yılmaz KURT
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Prof. Dr. Kezban ACAR KAPLAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Türkiye’nin Sultanı Abdulmecit Han, Hayatı ve Dönemi Hakkında Kısa Bir Hatıra

Özet

İngiliz din adamı Henry Christmas tarafından kaleme alınan ve 1854’de basılan, 
Türkiye’nin Sultanı Abdülmecit Han, Hayatı ve Dönemi hakkında Kısa Bir Hatıra 
başlıklı eseri, Türkiye’de henüz çalışılmamış bir eserdir. Yazar, Sultan Abdülmecit 
(1823-1861/tahtta olduğu dönem 1839-1861) ve dönemi hakkında kaleme alınan 
bu hatıratta, sultanın kişiliği, yönetimi, dönemin İstanbul’u, ülkede yaşayan 
Hıristiyanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun içindeki durumu hakkında bilgi verip, 
gelecekteki durumu hakkında da varsayımlarda bulunur. Bu makale, bu eseri tarihi 
bir perspektiften analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Henry Christmas, Hatırat, Abdülmecid, 1850’ler, Kırım Savaşı

Abstract 

Written by an Englishman, a reverend, Henry Christmas and published in 1854, a 
memoir entitled, the sultan of Turkey, Abdul Medjid Khan: a brief memoir of his 
life and reign, with notices of the country, its army, navy, & present prospects has 
not been subject of any study in Turkey. In his memoir, Christmas gives information 
on many issues, including the Sultan Abdülmecit’s personality, his rule, Istanbul, 
Christians in turkey, political and economic state of the Ottoman Empire, reasons for 
the Crimean war and feature prospects of Turkey. This article aims to evaluate this 
book from an analytical and historical perspective.

Key Words: Henry Christmas, memoir, Abdulmecid, 1850s, Crimean War 
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Doç. Dr. Sezai BALCI (Giresun Üniversitesi)

Teşkilat-ı Mahsusacı Bir Osmanlı Subayı: Gazzeli Cemal Bey (Paşa) Hayatı ve Eserleri

Özet 

Son dönem Osmanlı tarihinin ilginç subaylarından biri de Gazzeli Cemal’dir. 
Ahmet Bedevi Kuran, Cibalili Şakir, Darendeli İsmet ve Söğütlü Hakkı ile birlikte 
yargılanarak okulun son sınıfında bulundukları sırada tutuklanarak Bekirağa 
Bölüğü’ne hapsedildi. Yapılan yargılama sonunda Harbiye Mektebi’nden atılarak 
beş yıllığına sürgüne gönderildi. 1911’de İtalyanların Trablusgarp’a saldırmaları 
üzerine gönüllü olarak Bingazi ve Derne’ye gitti. Burada Enver Bey (Paşa)’in emri 
altında İtalyanlara karşı savaştı. Bingazi ve Derne’de gösterdiği yararlıklar üzerine 
okulu bitirmek şartıyla 9 Haziran 1912’de mülazım-ı sani olarak orduda istihdam 
edildi. Balkan Savaşları’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa 
bünyesinde Afrika Grupları Komutanlığı emrinde Pola, Fethiye, Muğla ve Marmaris 
ile Trablusgarp arasında faaliyette bulundu. Bu sırada aynı zamanda denizaltı 
komutanlığı da yapan Gazzeli Cemal, savaş boyunca Trablugarb’taki Senusileri, 
Mısır’da bulunan İngilizlere karşı ayaklandırmaya çalıştı.

Gazzeli Cemal, Teşkilat-ı Mahsusacı bir Osmanlı subayı olması yanında yazmış 
olduğu eserleriyle de önemli bir kişiliktir. Gazzeli Cemal’in dönemin dergi ve 
gazeteleri dışında müstakil olarak yayınlanmış Türk Katilleri ve Misâki’l-Vahde li-
Cezireti’l-Arabi’l-Fetât adlı iki kitabı bulunmaktadır. Bu kitabı dışında gazete ve 
dergilerde tefrika halinde yayınlanan hikâye ve anıları bulunmaktadır. Bildirinin 
amacı bu zamana kadar üzerinde hiç durulmamış olan Teşkilat-ı Mahsusacı Gazzeli 
Cemal’in faaliyetlerini ve eserlerini ilim dünyasına tanıtmaktır.

Doç. Dr. Sezai BALCI
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An Ottoman Officier of The Special Organisation Member:

Gazzeli Cemal Bey and His Works

Abstract

One of the interesting officers of the last period of Ottoman history is Gazzeli Cemal. 

He and Ahmet Bedevi Kuran, Cibalili Şakir, Darendeli Ismet and Söğütlü Hakkı were 

arrested while they were in the last class of the school and imprisoned in Bekirağa 

Bolugu. He was thrown out of Military School at the end of the trial and sent to exile 

for five years. He went voluntarily to Benghazi and Derne in 1911 when the Italians 

attacked Tripoli. Here he fought against the Italians under the command of Enver 

Bey (Pasha). On the benefits he showed in Benghazi and Derne, on 9th June 1912 

he was employed in the Army as an lieutenant, provided that he had to finish school. 

He joined the Balkan Wars. He was show activity between Pola, Fethiye, Muğla 

and Marmaris and Tripoli in the First World War under the command of the African 

Groups Command within the Organization-ı Mahsusa. Meanwhile, Gazzeli Cemal, 

who also served as a submarine commander, tried to revolutionize Sanusi in Tripoli 

to the British in Egypt throughout the war.

Gazzeli Cemal is an Ottoman officer of the Special Organization, and is also an 

important personality with his works written by him. Apart from the periodicals 

and newspapers of Gazzeli Cemal, there are two books titled Türk Katilleri and 

Misâki’l-Vahde li-Cezireti’l-Arabi’l-Fetât which has been published independently. 

Apart from these books, there are stories and memories published in newspapers and 

magazines. The purpose of the paper is to introduce the activities and works of the 

Special Organization member Gazzeli Cemal to the world of science.

Doç. Dr. Sezai BALCI
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Öğr. Gör. Veysel USTA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

“Rus İşgalinden 1980 Askeri Darbesine Kadar Etraflı Bir Tanıklık: Bürokrat, 
Milletvekili, Senatör ve Akademisyen Ali Şakir Ağanoğlu’nun Yayımlanmamış Hatıratı 
Üzerine Bir Değerlendirme”

Özet

1915 yılında Akçaabat Müftüsü İzzet Efendi ve Asiye Hanım’ın oğlu olarak 
Akçaabat’ta doğan Ali Şakir Ağanoğlu, ilk ve orta öğreniminden sonra 1938 
yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş, bir süre Ziraat Bankası’nda müfettiş 
yardımcılığı ve yöneticilik yaptıktan sonra 1950’de ABD’de Kansas Üniversitesi’nde 
Tarım Ekonomisi üzerinde uzmanlık eğitimi almıştır. 1960’ta Ticaret Bankası Genel 
Müdürü olan Ağanoğlu 15 Ekim 1961’de CHP Trabzon Milletvekili, 1 Kasım 1962’de 
Devlet Bakanı olmuş; 5 Haziran 1966’da Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçilerek 
burada çeşitli komisyonlarda görev yapmış ve görevi 12 Ekim 1975’te sona ermiştir. 
Daha sonraki dönemde bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev yapan Ağanoğlu 15 
Ağustos 2005 tarihinde vefat etmiştir.

Bu bildiride Ali Şakir Ağanoğlu, çocukluk günlerinden başlayarak 1980’lere 
kadar Osmanlı Türkçesiyle kaleme aldığı 6 defterden oluşan hatıratına kaydettiği 
olaylardan hareketle bir dönem panoraması çizilmeye çalışılacaktır. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında 1916 yılında Trabzon’un Rus işgaline uğraması ile başlayan hatırat, 
Ağanoğlu’nun daha sonra bulunduğu bürokratik, akademik ve siyasi görevlerindeki 
anılarını ihtiva etmektedir. Trabzon Akçaabat’ta yaşanan Rus işgalinden ailesiyle 
birlikte Sinop’a kadar gittikleri muhacirliğe, Milli Mücadele dönemindeki Türk 
Rum ilişkilerinden ilk, orta ve lise eğitimi ve sosyal ilişkilere, Aydın ve Denizli’deki 
askerlik günleri ve bölgedeki tarihi eserlere, müfettişlik yaşamında gezip gördü 
yerlerin sosyal ve kültürel durumlarına, İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde 
öğretim üyeliği sırasında yurtdışına yaptığı inceleme gezilerindeki izlenimlerine 
kadar oldukça geniş bir yelpazeye dair öznel görüşleri ele alınıp değerlendirilmiştir.

Öğr. Gör. Veysel USTA
“Rus İşgalinden 1980 Askeri Darbesine Kadar Etraflı Bir Tanıklık: Bürokrat, 
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A Deep Witnessing From The Rus Occupation To The 1980 Military Coup: The 
Evaluation Of The Bureaucrat, Deputy, Senator And Academician Ali Şakir Ağanoğlu’s 
Unpublished Memoirs

Abstract

Ali Şakir Ağanoğlu, who was born in Akçaabat in 1915 as the son of Izzet Efendi 
and Asiye Hanim in 1915, graduated from the Faculty of Political Sciences in 1938 
after his primary and secondary education. After serving as an assistant inspector and 
manager for Ziraat Bank for a while, he received his specialist training in Agricultural 
Economics from the University of Kansas in the USA. Ağanoğlu, General Manager 
of the Commercial Bank in 1960, was a deputy of CHP Trabzon on October 15 
1961, and Minister of State on 1 November 1962. He was elected as a member of the 
Senate of the Republic on June 5 1966, where he served on various commissions, 
and his task came to an end on 12 October 1975. Ağanoğlu, who served at various 
levels of the bureaucracy in the following period, passed away on 15 August 2005.

In this declaration, it will try to draw a period panorama starting from Ali Şakir 
Ağanoğlu’s childhood days according to the memories consisted of 6 books that 
written in Ottoman Turkish until the 1980s. The memoirs that started with the 
Russian occupation of Trabzon in 1916 during the First World War have included the 
memoirs of Ağanoğlu’s later bureaucratic, academic and political duties. It has been 
evaluated that his subjective view about the immigration from Trabzon to Sinop 
because of Russian occupation in Akçaabat, Turkish Cypriot relations in the period 
of the National Struggle, primary, secondary and high school education and social 
relations, the days of military service in Aydın and Denizli and historical sites in the 
region, and their cultural status, viewpoint of his observations in abroad trips during 
the course of teaching at the Institute of Business Economics, Faculty of Economics.
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Öğrt. Bünyamin AS(Milli Eğitim Bkanlığı)

Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

“Mehmet Lütfullah Gökçen’in Gün Yüzüne Çıkmamış Anıları”

Özet

Bu bildirinin konusu, Mehmet Lütfullah Gökçen’in anılarıdır. Gökçen’in anıları 
Latin harfleri ile daktilo edilmiş olup A4 boyutunda, otuz beş (35) sayfadan ibarettir.
Lütfullah Gökçen, 1900 yılında Serez’de doğmuştur. Gökçen’in babası Ahmet Hamdi 
Ferahi, Osmanlı Ordusu’nda yüzbaşılığa kadar yükselmiştir. Gökçen’in annesi ise 
Saide hanımdır. Lütfullah Gökçen, Ahmet Paşa İlkokulu’nu bitirdikten sonra Serez 
Rüştiyesine 1910 yılında kaydolmuş ve rüştiyedeki ikinci yılın sonunda ortaya çıkan 
Balkan Savaşı nedeniyle okulundan alınmış ve Balkan Savaşı sonucunda ailesiyle 
Serez’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Lütfullah Gökçen ve ailesi 1913 
yılında, Selanik’ten bindikleri bir Rus gemisiyle İzmir’e gelmişler ve daha sonra da 
Manisa’ya yerleşmişlerdir. 

Lütfullah Gökçen, Cihan Harbi yıllarında silâhaltına alınır ve İzmir’in işgaline kadar 
İzmir’de Pasaport karakolunda askerlik görevini yapar. İzmir’in işgalinden önce ise 
Manisa’ya döner. Manisa’nın işgal ve kurtuluş yıllarına tanık olur. Gökçen, 5-6 Eylül 
1922 yılında başlayan Manisa Yangını’nın nasıl çıktığı ve Manisa’yı kimlerin nasıl 
yaktığı sorusunun cevabını verir. Lütfullah Gökçen, 8 Eylül 1922 tarihinde Türk 
ordusunun Manisa’yı kurtarması sonrasında, Türk ordusundan kaçanların takip, 
arama ve tarama görevlerini gönüllü olarak yerine getirmiştir. Gökçen, Manisa’nın 
kurtarılmasından sonra da kentte asayişi sağlama vazifesini bir süre ifa etmiştir. 

Gökçen, anılarında Kazım Özalp, Sarı Edip Efe, Parti Pehlivan, Müftü Âlim Efe, 
Çerkez Ethem, Topal Osman gibi Milli Mücadele’nin önemli isimleriyle ilgili 
bilgiler vermiş ve 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir Kordonundaki 
konuşmasından da söz etmiştir.Lütfullah Gökçen’in anıları günü gününe yazılmamış, 

Öğrt. Bünyamin AS - Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ
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daha sonra kaleme alınmıştır. Lütfullah Gökçen’in, askeri ve politik statüsü yoktur. 
Onun için hatıraları, Milli Mücadele’ye farklı bir bakış olarak değerli olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu bildirinin amacı; gün yüzüne çıkmamış bir hatıratı gün 
yüzüne çıkarmak, Yunanlıların Manisa’yı işgali, Manisa’nın Yunanlılar tarafından 
yakılması, Türk ordusunun Manisa’yı işgalden kurtarması gibi konulara, sade bir 
vatandaşın bakışıyla ortaya koymaktır. 

Anahtar Sözcükler: Mehmet Lütfullah Gökçen, Serez, Selanik, Manisa Yangını

Unrevealed Memories Of Mehmet Lütfullah Gökçen

Abstract

The subject of this report is the memoirs of Mehmet Lütfullah Gökçen. The memoirs 
of Gökçen are typed in Latin letters and are in A4 size, thirty-five (35) pages.
Lütfullah Gökçen was born in Serez in 1900. Gökçen’s father, Ahmet Hamdi Ferahi, 
advanced up to the Captain rank in the Ottoman Army. Gökçen’s mother’s name is 
Saide. After finishing Ahmet Paşa Elementary school, Lütfullah Gökşen enrolled 
in Serez Secondary School in 1910 but he was taken from the school because of 
The Balkan War which emerged at the end of the second year of his school and he 
was forced to emigrate from Serez toTurkey with his family at the end of the war. 
Lütfullah Gökçen and his family arrived in İzmir in 1913 by a Russian ship which 
they boarded in Thessaloniki and then settled in Manisa.

Lütfullah Gökçen was recruited in army during the years of The Word War 
1andperformedmilitary service at the Pasaport police station in Izmir until the Greek 
Occupation. He returned to Manisa before the occupation and witnessed the years of 
Manisa’s occupation and salvation.Gökçen gives the answer to the question of how 
Manisa Fire, which started on September 5-6, 1922, broke out and who did it After 
the Turkish army saved Manisa on 8 September 1922, Lütfullah Gökçen voluntarily 
fulfilled the tasks of pursuing, searching and screening those who escaped from the 
Turkish army. After there scue of Manisa, Gökçen fulfilled the mission to maintain 
public order in the city for a while.
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Gökçen gives information about the important figures of Turkish War of Independance, 
such as Kazım Özalp, Sarı Edip Efe, Parti Pehlivan, Müftü Âlim Efe, Çerkes Ethem, 
Topal Osman and also mentions Kemal Pasha’s speech in İzmir Kordon in 1922.

The memoirs of Lütfullah Gökçen were not written day by day, they were written 
after wards. Lütfullah Gökçen does not have military and political status. Because 
of this, his memoirs may be valued as a different point of view of Turkish War of 
Independance.The purpose of this report is; to reveal a memoir which has not been 
surfaced and to present the invasion of Manisa by The Greeks, fire in Manisa set by 
the Greeks, Turkish Army’s saving Manisa from invasion with a simple citizen’s 
point of view.

Key Words: Mehmet Lütfullah Gökçen, Serez, Thessaloniki, Manisa Fire.
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Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ (İstanbul Üniversitesi)

“Mehmet Atıf Bey’in hatıratına göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti”

Özet 

Hatıra-i Âtıf (Âtıf Bey’in hatıraları), Osmanlı siyasi tarihinin en uzun yüzyılı 
olarak da tarif edilen 19. Asırda Sultan Abdülmecid’le birlikte başlayan fırtınalı 
dönemde yaşanan hadiselere dair Mâbeyn başkâtibi görevini üstlenmiş önemli bir 
zatın tespitlerinden oluşmaktadır. Mehmed Âtıf Bey, Sultan Abdülaziz’in Mabeyn 
Başkâtibi olarak 1873-1876 yılları arasında görev yapmıştır. Hatırat yazma işi 
kendisinin isteğiyle olmamıştır. Sultan Abdülaziz’in halinden sonra kısa süreli 
sayılabilecek bazı görevlerde bulunduktan sonra tekaütle ayrılmış ve Horhor’daki 
kendi konağında dostlarıyla zaman zaman bir araya gelmektedir. Bu münasebetle 
yakın ve güvenilir dostlarına II. Abdülhamit döneminde herkesin yanında kolayca 
dile getirilemeyen Sultan Abdülaziz’in hal’inin nasıl olduğu meselesi ve buna benzer 
o günlerin netameli konularından ve kendi görev yıllarında şahit olduğu hadiseleri 
anlatmaktadır. İlk olarak bu anlatılanların yazıya geçirilmesi ve kaydının yapılması 
İbnülemin Mahmud Kemal tarafından dillendirilmeye başlanmıştır. Eserin istinsahını 
İbnülemîn Mahmud Kemal, babası Mehmed Emin Paşa ve kardeşi Ahmed Tevfik 
gerçekleştirmiştir. Eser Sultan Abdülmecid’in son günleriyle başlayarak, Sultan 
Abdülaziz’in hal’i (tahtatn indirilmesi ve sonrasıyla tamamlanmaktadır.

Ottoman Empire in 19. Century According to Memoire of Mehmet Âtıf Efendi; Chief 
Clerk of the Ottoman Palace

Abstract

Mehmet Âtıf Efendi worked as a chief clerk of the palace of Sultan Abdülaziz 
between 1873-1876. He did not write his own memoire by himself. Instead, one of 

Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ
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his close friends İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, a historian, was charged with this 
duty. Mühürdar Emin Paşa, İbnülemin’s father, and Mehmet Âtıf Efendi’s brother 
helped writing some parts of the memoire.

At a very old age, Âtıf Bey had this work written. After being kept in manuscript 
format at İbnülemin Mahmud Kemal’s private library for some time; the memoire 
was transferred to the library of literature faculty at Istanbul University where it 
was kept in the section called İbnülemin Library from where it was taken to the rare 
books and manuscripts section.

The manuscript mainly talks about the era Sultan Abdülaziz reigned starting with the 
period of Abdülmecid the first. Most importantly it includes first account knowledge 
about the incidents took place before and after Hal’. Moreover, more information 
can be found regarding the Ottoman palace and how it was functioning in the last 
quarter of 19th century. In this context, it is possible to find noteworthy and detailed 
information regarding Europian and Turkish businessmen at that time and how and 
where they were hosted by the court. In fact, this memoire can be considered very 
short in length when its volume is taken into consideration. However, the topics 
memoire discusses shed light on the mentioned era. A few of the topics function as 
important sources for İbnülemin Mahmud Kemal İnal’s first volume of the work 
called “The Last Grand Viziers”. In addition, personal and literary character of 
Mehmet Âtıf Bey had an impact on İbnülemin’s writing style and construction of 
his works. 

Besides being a sincere and religious person, Mehmet Âtıf Bey was raised up 
according to the Ottoman Palace etiquette, which determined the way he approaches 
to and evaluates the period he witnessed. It is possible to see the same effect in all 
his works especially in “The Last Grand Viziers”. Mehmet Âtıf Bey passed on the 
incidents happened before and after Tanzimat to İbnülemin Mahmud Kemal İnal 
whom he met frequently because of their close relation. These accounts empowered 
İbnülemin to analyse Tanzimat, Meşrutiyet and afterwards, very complex periods, in 
the right context with a reliable background.
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What’s more, Mehmet Âtıf Bey paved the way for studying İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal’s historical and biographical works at three seperate stages in a precise 
way.
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Prof. Dr. Adem CEYHAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

“Üsküplü Sadeddin Sırrı’nin Memleket ve Gurbet Hatıraları”

Özet

Sâdeddin Sırri, H. 1286 (1869-70) yılında Üsküp’te doğmuş; bu şehirdeki Rifai 
dergâhının şeyhi olan babası Mehmed Bakır’ın terbiyesi altında büyümüştür. 
Babasının ölümünden sonra 1898’de Manastır şehrindeki amcası Hacı Bedreddin’den 
el alarak adı geçen dergâhın şeyhi olmuştur. Çocukluk çağından beri şiir ve tasavvufla 
alâkadar olan Sâdeddin Efendi, Bursalı Tâhir Bey, Eşref Paşa gibi o yıllarda Üsküp 
ve çevresinde bulunan hürriyetçi fikirlere sahip Osmanlı aydınlarıyla görüşür; sohbet 
ederdi. Sâdeddin Sırri, şiir ve yazılarını, 1909-10 yıllarında Üsküp’te Muallim 
Sâdi tarafından haftalık olarak çıkarılan Yıldız dergisinde yayınladı. Bu derginin 
kapanışından sonra eserlerini İstanbul’da çıkarılan Cerîde-i Sufiyye’de neşretmeye 
başladı; çok sayıda şiir ve yazısıyla bu yayın organının yazı heyeti arasında yer aldı. 
Üsküb’ün 1913’te Sırpların eline geçmesi üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a göçen 
Sâdeddin Efendi, bu büyük şehirde altı ay ikamet etti. Daha iyi şartlarde yaşaamk 
ümidiyle aynı yılın sonlarında Manisa’ya gidip yerleşti. Manisa’da bir orta dereceli 
mektepte musiki muallimliği yaparak hayatını kazanan Sâdeddin Efendi burada altı 
yıl kadar yaşadı. Onun 1919’dan sonraki hayatı da yine dini, tasavvufi, edebi eserler 
okuyup yazmak, isteyenlere irfani yönden rehberlik etmekle geçmiştir. 

Sâdeddin Sırri’nin memleketinde geçen çocukluk ve gençlik yılları, şeyhlik ettiği 
zamanlarda musiki sanatına karşı duyduğu alâka, ayrıca İstanbul’da kısa süren ikameti 
ve Manisa’daki hayatı hakkında iki hatırat metni bulunmaktadır. Onun Ceride-i 
Sufiyye’de çıkan birkaç yazısında da hatıralarına rastlanmakatdır. Tebliğimizde 
esas olarak bu iki hatırat yazısı ve Sırri’nin hatıralarını ihtiva eden diğer yazıları, 
hem asıl, hem de günümüz Türkçesine çevrilmiş metniyle sunulacaktır. Söz konusu 
hatıralar, Üsküp’teki bir tasavvuf adamının hayatı, şahsiyeti, Balkan Harpleri, 20. 
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asır başlarında İstanbul’daki ilkokulların hâlleri, I. Dünya Harbi yıllarında halkın 
çektiği maddi, manevi sıkıntılar, Manisa mekteplerindeki eğitim, öğretim tarzı, 
gayretli bir müdirenin çalışmaları vb. konular hakkında ilgi çekici bilgi ve tecrübeler 
ihtiva etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sâdeddin Sırri, Üsküp, Yıldız, Ceride-i Sufiyye, İstanbul, Manisa

Memories of Hometown and Foreign Land of Sadeddin Sırrı of Skopje  

Abstract

Sadeddin Sirri was born in Skopje in Hijri 1286 (C. 1869-70) and grew up under 
the tutelage of his father, Mehmed Bakir, who was the Sheikh of the Rifai dervish 
convent in this city. After the death of his father,  he became the Sheikh of the dervish 
convent, taking permission from his uncle Hadji Bedreddin in the city of Manastır 
in 1898. Sadeddin Efendi, who had been interested in poetry and Sufism since his 
childhood, met and conferred with Ottoman intellectuals who had liberal ideas and 
were situated in Skopje and surrounding areas such as Tahir Bey from Bursa, Esref 
Pasha. Sâdeddin published his poems and articles in the Yıldız magazine, which was 
published weekly by Muallim (Master) Sadi in Skopje in 1909-10. After the closure 
of this magazine, he started publishing his works in Cerîde-i Sufiyye in Istanbul; he 
was in the writing committee of this journal to which he contributed with numerous 
poems and writings. Sadeddin Efendi, who immigrated to Istanbul with his family 
after the conquest of Skopje by the Serbs in 1913, lived in this great city for six 
months. With the hope of better living conditions, he went to Manisa and settled at 
the end of the same year. Sadeddin Efendi, who earned his life as a music teacher in 
a secondary school in Manisa, lived here for six years. His life after 1919 was also 
occupied with reading and writing religious, mystical, literary works, and mystically 
guiding the people who were willing.  

There are two memoirs about Sadeddin Sırrı’s childhood and youth years in his 
hometown, his interest in music art when he was a Sheik as well as his short life 
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in Istanbul and his life in Manisa. In our paper, these two memoirs will mainly be 
presented with both the original language and modern Turkish translated text. These 
memoirs contain interesting information and experiences about the subjects such as 
the life of a Sufi man in Skopje, his personality, Balkan wars, conditions of primary 
schools in Istanbul at the beginning of the 20th century, the material and  moral 
problems from which the public suffered during the First World War, education style 
in the schools in Manisa, efforts  of a diligent headmaster and so on. 

Key Words: Sâdeddin Sırri, Skopje, Yıldız, Ceride-i Sufiyye, Istanbul, Manisa
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Dr. Öğr. Üyesi Mensure ÖZTÜRK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

“Tuna Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa’ya Gönderilen Bir Savaş Hatıratı”

Özet

Hatırat, bir kimsenin kendi yaşamını devam ettirdiği süre boyunca veyahut hayatının 
belli bir safhasında tanıklık ettiği olayları kendi perspektifinden anlattığı ifadelerin 
yazıya dökülmesi olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın 
sonlarına doğru tarih araştırmalarında daha sık rastladığımız hatırat türündeki 
kaynaklar, ifade ve üslûp bakımından farklılık göstermektedir. Bilhassa askeri 
şahısların yazdıkları belgelere dayanan hatta birliklerin harekât şemalarını ihtiva eden 
savaş hatıraları yalın ve objektif bir ifade ile kaleme alınmıştır. Bunların birçoğunda 
harbin gelişimi ve yaşanan olaylar günü gününe kaydedilmiştir. Bu çalışmada, 8 
Haziran 1853 tarihinden itibaren Rumeli ordusunda görev alan Mustafa Paşa’nın 
(1853-1856) Kırım Harbi sırasında Tuna Cephesi’ndeki Varna, Tutrakan, Dobruca, 
Rusçuk ve Şumnu gibi mevkilerde yaptığı askeri faaliyetleri bir hatırat çerçevesinde 
ele alarak Ahmet Cevdet Paşa’ya gönderdiği nüsha incelenerek Osmanlı askeri 
organizasyonu farklı bir bakış açısıyla tahlil edilecektir. XIX. yüzyılın önemli bir 
vakanüvisi olan Ahmet Cevdet Paşa’ya 3 Temmuz 1857’de resmi olarak gönderilen 
bu arşiv nüshasının irdelenmesi hatırattaki bilgilerin güvenirlik derecesini 
arttırmaktadır. Bununla birlikte akademik tarihçiliğin ilgisi dışında kalan askeri 
tarih çalışmalarına belge olabilecek değerde bir kaynak teşkil etmesi bakımından 
da mevcut literatüre sağlayacağı katkı, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Kırım Harbi, Tuna Cephesi, Ahmet Cevdet Paşa.
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A Memoir Of War That Sent To Ahmet Cevdet Pasha From Danube Front

Abstract

The memoir is called the writings that expresses from one’s own perspective the 

events that one person has witnessed in the course of his own life or at a certain 

stage of his life. Especially in the Ottoman State, towards the end of the XIXth 

century, memoirs that we encountered more frequently in historical researches 

differs in expression and wording. War memories based on documents written by 

military personal, even involving the movement schemes of the units, have been 

received with a simple and objective statement. In most of them, the development 

of the harbors and events were recorded on the day things happened. In this study, 

by taking into consideration the military activities of the ambiguous Mustafa Paşa 

(1853-1856), who took office in Rumelia since 8 June 1853, during the Crimean 

War, such as Varna, Tutrakan, Dobruca, Rousse and Şumnu in the Danube Front, 

The Ottoman military organization will be analyzed from a different point of view 

by examining the copy it sent to Cevdet Pasha. The examination of this archive 

copy officially sent to Ahmet Cevdet Pasha who is an important historian of XIXth 

century, on July 3, 1857, increases the degree of reliability of the information in his 

memory. Nevertheless, the contribution of the current literature to the fact that it 

constitutes a valuable source of documentation for military history studies, which 

is one of interest to academic historiography, reveals the importance of this work.

Key Words: Memoir, Crimean War, Danube Front, Ahmet Cevdet Pasha.
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Dr. Öğr. Üyesi Tülay ERCOŞKUN (Ankara Üniversitesi)

“İsmail Fazıl Cebesoy’un Hatıratları ve Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı”

Özet

Tarihsel olarak “hatıratlar” çoğunlukla ün ya da (siyasi/askeri) iktidar sahibi 
kişilerin yaşamlarında tecrübe/tanıklık ettikleri önemli olayları anlatan eserlerdir. 
Otobiyografi türünün ayrı bir örneğini olarak kabul edilen hatıratlar, genelde yazarın 
tüm yaşamını içeren tipik otobiyografiden daha kısadır; yazarın anılarındaki belirli 
bir zaman dilimine, olay ya da şahıslara odaklanır. Tüm otobiyografik yazılar, 
yazarın şahsi deneyimine dayandığından şahsi deneme/yazı ve günlüklerle hatıratlar 
arasındaki farklılıkların önemi yöntemidir. Hatıratlar yazarın geçmiş deneyimleri/
tanıklıkları hakkındaki görüşlerini/yorumlarını ve hislerini de içerdiğinden sadece 
basit bir tarihsel kayıt değildir. 

Bu sunumda İsmail Fazıl Cebesoy’un basılı ve el yazması olarak mevcut hatıratlarının 
özellikleri ve tarihsel kaynak olarak kullanıma dair değeri ve barındırdığı sorunlar 
dikkate alınacaktır. Basılı olan eserleri Meşâhîr-i Askerîyemizden Bir Sahîfe (1329) 
; 92–93 Osmanlı-Karadağ Seferi (1329); Islâhâta Dâir Mütâla’ât-ı Umûmiyye 
(1329) ile el yazısı olarak mevcut “Ermeni Meselesi ve Mukâtelâtı”; “Mütarekenin 
Akdinden Evvel Vaziyet ve Hâl Üzerine Ufak Bir Nazar” ve Emekli Edilmesine Dair 
Görüşlerini içeren yazılarıdır. 

Anahtar Sözcükler: İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy), Asker/Ferik, Devlet Adamı, Basılı 
Hatıratları, El Yazısı Hatıraları, Aile Arşivi

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ERCOŞKUN

“İsmail Fazıl Cebesoy’un Hatıratları ve Tarihsel Kaynak 
Olarak Kullanımı”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Memoirs of İsmail Fazıl Cebesoy and their Usage as Historical Sources

Abstract

Historically memoirs written by people who had fame or political/military power 

cover important events that authors experienced during their lifetime. Memoirs 

considered as one of the distinct autobiographical genres, usually shorter than typical 

autobiographies which cover the whole lifetime and concentrate on certain period 

of time, event or figure on the memory of author. Since all types of autobiographic 

writings are based on the author’s own experiences, the difference among memoirs, 

personal writings and diaries are their methods. Comparing to official historical 

records, memoirs including author’s personal experiences, thoughts and emotions 

are not simple a historical record. 

In this presentation the peculiarities of İsmail Fazıl Cebesoy’s memoirs both printed 

and manuscript will be dealt with as well as their usage/value as a historical source 

and their problematics. His printed memoirs are “A Page from our Famed Soldiers 

(1329)”; “The Ottoman-Montenegro Expedition of 1292-1293 (1329)”; “General 

Opinions on Reforms (1329)” and his manuscripts are “Armenian Question and 

Mutual Killings”; A little Opinion on the situation before the Signing the Armistice 

and his Remarks on his forced retirement. 

Key Words: İsmail Fazıl Pasha (Cebesoy), Major General, Statesman, his Printed 

Memoirs, his Manuscript Memoirs, Personal Archive of his Family 
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Dr. Öğrn. Ensar KARAGÖZ (Türkiye Yazma Eserler Kurumu)

“İkbal Yıldızının Resmini Çizmek: Kâtiplikten Müşirliğe Ârif Mehmed Paşa ve 
Hatıratı”

Özet

Müşir Ârif Mehmed Paşa 1811 yılında İstanbul’da doğmuş, on dört yaşında mâlikâne 
odasına kâtip olarak intisap etmiş daha sonra azmi ve firâseti neticesinde müşirliğe 
kadar yükselmiş bir devlet adamıdır. Yeniçeri Ocağı’nın ilgâsından sonra gördüğü 
bir rüyanın neticesinde yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusuna 
askerî kâtip olarak katılmıştır. Üstlendiği çeşitli askerî vazifelerden sonra Arabistan 
Müşiri olup, sırasıyla Harput, Erzurum, Silistre ve Edirne’de valilik yapmıştır. 
Bu özelliklerinin haricinde resim sanatıyla da ilgilenmiş ve Mecmû’a-i Tesâvîr-i 
Osmâniyye adıyla neşrettiği Osmanlıya ait makamlar, mansıplar ve kıyafetleri batı 
tarzı “figüratif” bir tarzda resmettiği eserle Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey 
gibi ressamlardan önce Osmanlı resim sanatının önderlerinden olmuştur. Kolağalığı 
sırasında kaleme aldığı hatıralarında Yeniçeri Ocağı’nın ilgâsı, yeni kurulan ordunun 
geçirdiği safhalar, bu orduya karşı olan toplumsal refleksler, ordunun terfî sistemi gibi 
askerî tarihe kaynaklık edecek birinci ağızdan bilgiler vermektedir. Bunun haricinde 
Yunan isyanı, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusuyla olan Nizip savaşına dair 
gözlemleri ve Reşid Paşa, Ömer Paşa, Selim Paşa, Hüsrev Paşa gibi devlet adamlarıyla 
alâkalı aktardığı malumat, hatıratın kaynaklık değerini arttırmaktadır. Bu çalışma ile 
varlığı ilk defa tarafımızca tespit edilen hatıratın tanıtılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Müşir Arif Paşa, Hatırat, Vaka-i Hayriye, Asakir-i Mansure-i 
Muhammediyye
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Drawing the star of İqbal (Good Fortune): From a Kâtip (clerk) to Müşir (Marshal) 

The Life and Memoir of Ârif Mehmed Pasha

Abstract

Müşir Ârif Mehmed Paşa -a statesman- was born in 1811 in Istanbul. He started 

working as a officer when he was fourteen as a clerk. Being ambitious and wise he 

became a Müşir. After the Auspicious Incident (repeal of Janissaries) Ârif Mehmed 

Paşa joined the newly founded army, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye, upon his 

dream. After having different duties he became the Müşir of Arabia and later worked 

as a governer in Harput, Erzurum, Silistre and Edirne in order. Besides he also took 

interest in art and painting and published a book of named Mecmû’a-i Tesâvîr-i 

Osmâniyye which is about about ranks, positions and their clothing in a western 

figurative style. By doing so he became one of the first piooneers of ottoman painting 

just before Şeker Ahmed Paşa and Osman Hamdi Bey. His memoir was written when 

he was working as a kolağası. The memoir is a first hand source of military history 

including information about the Auspicious Incident, the first stages of the newly 

found army, public reflexes to this new army, the ranks of the new army. Besides 

the memoir gives informaiton about the Greek rebellion, the Nizip war with Ibrahim 

Pasha and the aouthors observations about many statesman such as Reşid Paşa, 

Ömer Paşa, Selim Paşa and Hüsrev Paşa. This also raises the value of the memoir. 

With this work we aim to present this memoir.

Key Words: Müşir Arif Pasha, Hatırat, Vaka-i Hayriye, Asakir-i Mansure-i 
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Hasan BABACAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

“Hatıratın Tarih Araştırmalarında Kullanılması: Yöntemler Analizler ve Teklifler”

Özet

Hatırat tarzı yazılar genellikle batıda yaygın bir yazım türüdür. Bizde ise XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren devlet adamları, askerler ve siyasetçiler tarafından 
anıların yazılmaya başladığı görülmektedir. 

Hatıralar yazılırken, çoğunlukla yazı sahipleri görevleri gereği karşılaştıkları olaylar 
veya üzerlerine atfedilen suçlar veya eleştirilere cevap niteliğinde planlanmıştır. 
Örneğin Talât paşa hatıralarını Ermenilerin zorunlu göçü sebebiyle Avrupa 
kamuoyu ve büyük devletlerin kendisini suçlamaları üzerine, yapılan işte ne kadar 
haklı olduğunu anlatmak ihtiyacıyla kaleme almıştır. Bu bakımlardan hatıralar 
değerlendirilirken veya kaynak gösterilirken temkinli yaklaşmak gerektiğini göz 
önünde tutmalıdır. 

Bilindiği üzere son dönem tarihimize ışık tutacak anıların önemli bir kısmı eski 
harflerle kaleme alınmıştır. Bunların günümüz harflerine çevrilmesinde kullanılan 
yöntem ve üslup birliğinin olmadığı da dikkat çekicidir. Bu gibi durumlarda anıları 
değerlendiren araştırıcıların genel bilgi ve görgüsü ön plana çıkmaktadır. Ancak 
bugün için anıların yayın hayatına kazandırılmasından kullanılmasına kadar geçen 
süreçte yöntem birliğinin bulunmaması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmamızda hatıratın kullanımı, yayına hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde 
nelere dikkat edilmelidir, nasıl yol izlenmelidir, genel sorunlar nelerdir gibi konularda 
yayımlanmış anılardan örnekler vererek değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Günlükler, Tarih Yazımı
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The Use Of Memoirs In The Historical Researches: Methods, Analyses And Suggestions

Abstract

Memoirs are one of the common types of writings in the West. In the Ottoman Empire, 
from the end of the 19th century, memoirs have begun to be written by statesmen, 
soldiers and politicians. 

While memoirs are written, they are often planned to respond to crimes or criticisms 
attributes to events that the writers of them involve with as a matter of the course. 
For instance, Talat Pasha has written his memoirs by reason of telling the Europeans 
how he was right in his actions upon the accusations of European public opinion and 
the Great powers about the forced migration of Armenians. 

As it is known, an important part of the memoirs that will shed light on our recent 
history has been preserved with the old letters. It is also noteworthy that there is 
no union of methods and styles used to translate them into present-day letters. In 
such cases, the general knowledge and perceptions of researchers who evaluate the 
memoirs are at the forefront. However, today, the lack of union of the methodology 
in the process from their entrance to the publication chains to using them as historical 
materials emerges as problem. 

In our work, the evaluations will be done by giving examples of published memoirs 
on what the general problems are, how to use memoirs, how to follow a proper way, 
what to watch out for and prepare for publication.

Key Words: Memories, Diaries, History Writing
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Dr. Öğr. Üyesi Uğur TATLISUMAK (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Oryantalist Hatıratın Manipülatif Yönü: Osmanlı ve Ortadoğu Coğrafyasındaki 
Enerji Kaynakları ve Ticareti Üzerindeki Emperyalist Çatışmalar”

Özet

Siyasî hatıratlar, yazarların sadece kendi isimlerini ebedileştirdikleri, savunmalarını 
yaptıkları ve günahlarını çıkarttıkları eserler değildir. Hatıratlar, aynı zamanda 
emperyalist devletlerin, etki altına almak istedikleri entelijansiyaya, fikir üfürmede 
kullandıkları manipülatif araçlardan biridir. Emperyalistlerin ulaşmak istedikleri 
stratejik hedefler, siyasî ve iktisadî çatışmalar göz ardı edilirse, oryantalist hatıratların 
üzerindeki paravan örtü kaldırılamaz. Bu problem üzerinden hareket ederek, 
1845-1854 tarihleri arasında Rusya’nın İran Büyükelçisi olan Dimitri Ivanovich 
Dolgorukov’un, Asrar-i Paydayish-i Mazhab-i Bab Ve Baha Der Iran Yaddashtha-
yi Kinyaz Dalquraki adlı hatıratı ve 1970 yılında Tahran’da tekrar basılan ve 
Türkçeye de kısmen çevrilen Yaddashtha-yi Kinyaz Dalquraki adlı hatıratı ele 
aldık. Emperyalist devletlerin çatışmalarını kapsamlı anlayabilmek için mukayeseli 
bir hatırat çalışması yapıldı. Bu amaçla, emperyal dönemin büyük oryantalisti 
Edward Granville Browne’un A Year Amongst The Persians adlı hatıratı ve ilgili 
diğer eserleri de incelendi. Browne’un, Oryantalist Harry St. John Bridger Philby 
ve Thomas Edward Lawrence ile olan ilişkileri ve hatıratlar üzerinden yapılan siyasî 
manipülasyonlar analiz edildi. George Nathaniel (Lord) Curzon’un İran izlenimlerini 
anlattığı İran adlı eseri de ilgili taraflarıyla incelendi. İnançlar, bu çalışmanın dışında 
tutulmuştur. Toplumun stratejik düşünme yeteneğinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 
Günümüzde stratejik tarih çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma hem ele 
aldığı konular hem de metodolojik açısından farklılık arz etmektedir. Bu çalışma, 
günümüzde önemi gittikçe artan stratejik tarih çalışmalarına da mütevazi bir katkı 
sunacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Oryantalizm, Manipülasyon, Ekopolitik, Stratejik Tarih.
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Manipulative Direction Of Orientalist Memories: Imperialist Conflicts On Energy 

Sources And Trade In The Geography Of The Ottoman And The Middle East

Abstract

Political memories, in this sense, are not simply works written by the author for his 
own perpetual perpetuation, defense and confession. At the same time, Memories 
are also one of the manipulative means that the imperialist states use to inject their 
ideas into the intelligentsia they want to influence. If the strategic goals, political and 
economic conflicts that the imperialists want to achieve are ignored, the covering 
over the orientalist memories can not be removed. Moving on from this problem, We 
analyzed the memoirs of Dimitri Ivanovich Dolgorukov, Russian Ambassador to Iran, 
between 1845-1854, called as Asrar-i Paydayish-i Mazhab-i Bab Ve Baha Der Iran 
Yaddashtha-yi Kinyaz Dalquraki and Yaddashtha-yi Kinyaz Dalquraki, which was 
reprinted in Tehran in 1970 and partially translated into Turkish. In order to understand 
the conflicts of the imperialist states in a comprehensive way, a comparative memoirs 
study was carried out. For this purpose, the great orientalist of the imperial period 
Edward Granville Browne’s memories Year Amongst The Persians called as and his 
other related works has also been reviewed. Browne relations with Orientalist Harry 
St. John Bridger Philby and Thomas Edward Lawrence and political manipulations 
on memories were analyzed. George Nathaniel’s work named Iran which is the story 
of Curzon’s Iran impressions has also been studied by interested parties. Beliefs 
are excluded from this study. It is aimed to raise the strategic thinking ability of the 
society. Strategic history studies are needed nowadays. This study is different from 
both the subject matter and the methodological point of view. This study will provide 
a modest contribution to the increasingly prevalent strategic history work of today.

Key Words: Orientalism, Manipulation, Ecopolitics, Strategic History.
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Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA (Muş Alparslan Üniversitesi)

“Vefatını Müteakip Hakkında Yazılanlar Üzerinden Ziya Gökalp”

Özet

Osmanlı-Türk modernleşmesinin 19. Yüzyılın ortalarından itibaren büründüğü 
muhteva, yeni bir aydın-devlet adamı gurubunun tebarüz etmesine imkân tanımıştır. 
Bu gurup yüzyılın sonlarından itibaren etkinliğini arttırmış ve 20. Yüzyıl siyasî 
hadiseleri üzerinde ve bu hadiselerin neticelerinin doğurduğu ortam dâhilinde 
siyasete istikamet tayin etmede etkin rol üstlenmiştir. Hal böyle olunca 19. Yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren her ne kadar gündelik siyaset dâhilinde olsa da yoğun bir 
düşünce ortamının var olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Söz konusu düşünce 
ortamının siyasetle olan yoğun irtibatı haliyle düşüncelerini serdederken siyasî olanla 
irtibatı muhafaza etmelerini zorunlu kılmıştır. Bu durum bahsi edilen yeni aydın 
gurubunun birbirlerine dair kanaatlerinin müşterek hatıraları üzerinden şekillenmesi 
imkânını doğurmuştur.

20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren çağdaş Türk düşüncesinin en önemli isimlerinden 
biri Ziya Gökalp olmuştur. Ziya Gökalp’in söz konusu kıymetine gerek yaşadığı 
gerekse vefatını müteakip dönemin münevverleri tarafından önem atfedilmiştir. 
Bunlardan hareketle bu bildiride Ziya Gökalp’in vefatını müteakip kendisiyle 
müşterek fikirlere sahip olan ve müşterek ortamlarda bulunanların hatıralarından 
hareketle kaleme aldıkları üzerinden Ziya Gökalp portresi oluşturulmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: : Hatıra, Türk Düşüncesi, Türk Modernleşmesi, Ziya Gökalp
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Ziya Gokalp Through The Writings About Him Following His Death

Abstract

The content that Ottoman-Turkish modernization had from the mids of 19. century 
enabled becoming clear of a new intellectual and statesman group. This group 
increased its effectiveness from the end of the century and played effective role on the 
political events of 20. century and on the showing direction to the politics inclusive 
of the atmosphere that this events generated. Under these circumstances, it would 
be fitting that there was an intense thought atmosphere from the second half of 19. 
century even though it was inclusive of the everyday politics. The intense connection 
of the stated thought atmosphere with the politics naturally obilged them to preserve 
the connection with politics while propounding their opinions. This situation created 
the opportunity of shaping the opinions of the mentioned new intellectual group to 
one another through the mutual memories. 

One of the most important names of the  contemporary Turkish thought from the 
first quarter of 20. century was Ziya Gokalp. The mentioned worth of Ziya Gokalp 
was attributed importance by the intellectuals either in his period or in the period of 
following his death. From this point of view, in this paper, Ziya Gokalp portrait will 
be tried to create through the writings based on the memories of the people who had 
the shared opinions with him following Ziya Gokalp’s death and who had been in the 
joint environment with him.

Key Words: Memory, Turkish Thought, Turkish Modernization, Ziya Gokalp. 
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Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Kuruluş Dönemi Hatıratlarında Türklük ve Türk Milleti Kavramlarına Yaklaşımlar 
Üzerine Düşünceler”

Özet 

Türk millî devleti, çok milletli bir devlet yapısının çözülmesi ve Anadolu halkının 
verdiği Millî Mücadele sonucunda kuruldu. Kuruluş sürecinde, başta Mustafa Kemal 
olmak üzere devletin kurucu kadrolarının en önemli amacı, devleti ve toplumu her 
alanda ve anlamda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Bu süreç aynı 
zamanda Türk kimliğinin “inşası”nı da içermekteydi. Bu bağlamda millî devletin 
kurucu kadrosu, dönemsel iç ve dış gelişmelere de bağlı olarak Cumhuriyet’in 
ilanından sonra seküler bir millet inşa etme yolunda önemli adımlar atmaya başladı. 
Haliyle bu adımlar, yeni bir anlamlandırmayı, kolektiviteyi gündeme getirdi. Millet 
inşa etme yolundaki bu adımlar toplumsal tabanda yeterince karşılık bulmayınca, 
dönemin dış politik gelişmelerinin tetiklemesine de bağlı olarak bu adlandırma, 
1930’ların başından itibaren etnik söylemler üzerinden tahkim edilmeye çalışıldı. 
Ayrıca bu, tarih ve dil tezleriyle, bu alanlardaki çalışmalarla da desteklenmek istendi. 
Millet inşa etme yolundaki bu adımlar dönemin bürokrat, gazeteci ve aydınlarının 
da önemsediği bir olguydu. Bu bağlamda söz konusu bu grupların hatırlarında 
millet inşasına yönelik adımlar ve gözlemler, Türk kimliğinin içeriğinin nasıl ve ne 
şekilde doldurulduğuna dair önemli ipuçları içermekte ve meseleyi daha da anlaşılır 
kılmaktadır. Türk millî devletinin kurucu kadrosunun millet inşa sürecine yönelik 
birbirinin içine geçmiş olan seküler millet ve etnik söylemlerinin, yani Türklük ve 
Türk kimliğine dair vurgu ve kurguların, o süreci yaşamış insanlar tarafından nasıl 
ele alındığı ve algılandığı önemlidir. Biz de bu meseleyi dönemin bürokrat, gazeteci 
ve aydınların hatıratları üzerinden, o anı yaşamış insanların yaklaşımları bağlamında 
ele alarak tarihî süreçte Türklük ve Türk kimliğine dair değişimi ve yaklaşımı bir 
noktaya kadar değerlendirmeye çalışacağız. 

Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN
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Thoughts About Approaching Turkishness And Turkish Natıon Notions In Memoirs Of 
Foundation Period

Abstract

As is known Turkish National State founded as a result of dissociation of multi 
national state structure and national struggle of Anatolia. During establisment 
process, Notably Mustafa Kemal, most important target of founding members of the 
state was leading state and society to the level of contemporary civilization in every 
sense and in all areas. That process was also including building of Turkish identity 
. In this context, founding members of the nation state begun building laicistic 
nation depends on the internal and external progress after foundation of Republic. 
Consequently those steps revived a new interpretation and collectivity.When those 
steps of building a nation was not responded by social base ,that denotation was tried 
to be powered with ethnical statements since early 1930 depends on the external 
politics progress. Besides it wanted to be supported with history and language 
arguments and also with study around that area . Steps in the path of building nation 
were considered important by bureaucrats, journalists and intellectual people. In this 
context ,steps and observations of building nation in the mind of relavent groups was 
including hints about how context of Turkish identity was filled and makes it clear.
it is important that how interwoven statements of founding members of the nation 
state about laicistic nation and ethnical statements regarding building nation, in a 
word Turkishness and emphasis of Turkis identity , was addressed and percivied by 
the people who lived that process. We will approach that matter by way of memoirs 
of bureaucrats, journalists and intellectual people who lived at those times , in the 
context of approachment of people who lived that moment and try to evaluate change 
and approachment about Turkishness and Turkis identity until a certain point.
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YL. Öğr. Ayşe Güher GÜLAÇAR (Sakarya Üniversitesi)

“Hatıraların Tarihsel Gelişimi ve Mensuplarının Hatıraları Bağlamında İttihat ve 
Terakki Partisinin Kuruluş Fikri Olarak Vatan Fikrinin İsti’mali”

Özet 

Bu çalışmada hatıraların tarifi ve tarihsel gelişimi incelenecek akabinde Osmanlı 
dünyasındaki örneklerine yer verilecektir. Çalışmaya temel teşkil edecek ana tema 
ise II. Meşrutiyet devri iktidarında yer alan İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin 
hatıralarından hareketle cemiyetin kuruluş motivasyonu ve meşruiyet aracı olarak 
vatan fikrinin kullanımıdır. Mensuplarının hatıraları özelinde vatan fikri ve cemiyet 
içerisindeki hususiyeti inceleme alanı dahilinde olacaktır. Hatıralar yalnızca 
bireylerin değil aynı zamanda toplumların da hafıza kayıtlarıdır. Hatıratta bir 
şahsın hayatı üzerinden dönemi yaşama hissiyatı söz konusudur. Hatıraları tarihin 
tarifi içerisinde yer alan insan unsuru ile kurmuş olduğu bağ üzerinden anlamak 
bize yardımcı olacaktır. II. Meşrutiyet devri iktidarında yer alan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kurulması fikrinde vatan kavramı, kurtarılması gereken bir kutsal olarak 
dile getirilir. Vatan’ın önemi, devlet sistemi içerisinde gerekli olarak görülen üç ana 
unsurdan biri olmasıdır. Devlet, ulus ve egemenlik alanı bu hususta zikredilmektedir. 
Bu alanın vatan olarak tarifi ve o yerde geçmiş ile gelecek arasında kurulacak olan 
bağın somut bir öğesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla onu oluşturacak kültürü de 
kapsayarak geçmişten bugüne bir meşruiyet inşa eder. Dönemin temel motivasyonu 
olarak “devleti kurtarmak” amacı İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının düşünce 
dünyasına tesir eden bir gaye olarak varlık göstermiştir. Bu sebeple her iktidar 
için olduğu gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin meşruiyetini tesis etmede tesir 
edebilecek belli başlı kavramlar kullanılmıştır. Hürriyet, medeniyet, adalet, terakki 
bunlardan bir kaçı olup bu gibi hasletlerin sağlanması “vatan”ın tarifi içerisinde 
kullanılmıştır. Dolayısıyla vatanperver addedilen her şahıs da, zikredilen kavramlar 
üzere hareket etmek gereği duymuştur. Bundan başka olarak vatan vurgusu ile 
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cemiyetin menfaatlerinin özdeşleştirilmesi durumu söz konusudur. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kuruluşu, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve anayasal 
sisteme geçişin sağlanması, vatanperverlik iddiaları üzerinden gerçekleştirmiştir. 
Çeşitli gruplar farklı hedefler doğrultusunda hareket etse de ortak bir payda olarak 
vatanın kurtuluş gayesi hedeflenmiş ve bu söylem üzere İttihat ve Terakki namı ile 
kurulan cemiyet vatanseverlik iddiası doğrultusunda üyelerini artırmayı amaçlamıştır. 

Historical Development Of Memoirs And Use Of The Concept Of Homeland As The 
Basis Of Union And Progress Party Within The Context Of The Members’ Memoirs

Abstract

This study describes memoirs and investigates their historical development before 
giving examples from the Ottoman world. The main theme of the study is the role of 
the concept of homeland as the impetus of the establishment of the Union and Progress 
Party as well as its use as a tool for legitimacy as seen in the memoirs of Union and 
Progress Party members, who were in power during the II. Constitutionalism Era. 
Memoirs are records of not only individual authors but also that of communities. 
They allow a kind of revitalisation of the era upon the life of an individual. For this 
reason, memoirs should be tackled upon their relationship with the humankind, a key 
element in the description of history. In the establishment of the Union and Progress 
Party, which was in power during II. Constitutionalism Era, the concept of homeland 
is constructed as a holy element that should be “saved”. The significance of homeland 
stems from it being one of the three building blocks of the state. The state, the nation 
and sovereignty are these building blocks. The description of national territory as 
homeland can be interpreted as a solid element of the bond to be created between 
the past and the future of that territory. Thus, it constructs legitimacy through its 
comprehensive structure of the culture behind it. The goal of “saving the state” can 
be considered as the main motivation of the era and has a significant impact on the 
minds of Union and Progress Party members. For this reason, this study tackles the 
key concepts that have an effect on constructing legitimacy. Freedom, civilisation, 
justice and development are few of these elements, satisfaction of which is involved 
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within the description of homeland. This situation caused those identified as patriots 
to behave in accordance with these values. Apart from this, the concept of homeland 
is conditioned to the party’s benefit. The establishment of the Union and Progress 
Party, the abdication of Abdulhamid II and constitutionalism are legitimised with 
use of the concept of homeland. Although various communities have differing 
aims, saving the homeland was seen as a collective objective and the community of 
Union and Progress intended to increase the number of members with the claim of 
patriotism. 
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Dr. Öğr. Üyesi Şerif DEMİR (Siirt Üniversitesi)

“Hatıralarda Yassıada (27 Mayıs 1960-15 Eylül 1961)”

Özet

Türk siyasi tarihi 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonrasında, önemli bir kırılma ve 
değişim sürecine girdi. Bu yeni dönemde askerler, gerçekleştirdikleri darbenin hukuki 
bir meşruiyet kazanabilmesi için sabık iktidarı yani Demokrat Parti mensuplarını 
yargılamayı düşündüler.

Askeri idare Yassıada’da bir mahkeme kurmak için hızla hazırlıklara başladı. 19 
davada yargılanacak 512 Demokrat Partili 5-17 Haziran 1960’da adaya getirildiler. 
Demokrat Partililer adada kurulan mahkemede yargılanırken, adada tesis edilen bir 
cezaevinde tutuklu kaldılar. Demokrat Partililer için cezaevi koşulları oldukça zor 
geldi. Hapishanede hayat sıkı kurallara bağlıydı. Banyo imkânı sınırlıydı. Yemeğe 
tek sıra halinde gidilirdi, dörder kişilik masalara oturulurdu ve başka masada 
oturanlarla konuşmak yasaklanmıştı. Tutuklulara Yassıada’ya nakledildikten yedi ay 
sonra aileleriyle görüşme izni verildi. Ada’da sanıkların ailesiyle iletişim hakkında 
sınırlandırmalar vardı. Sansürden geçebilen mektuplar 50 kelimeyle sınırlandırılmıştı. 
Askerlerin tutuklara karşı tavır ve tutumları da rahatsızlık vericiydi. Yassıada 
süresince birçok kişi hayatını kaybetti. Celal Bayar ve Adnan Menderes intihar 
girişimlerinde bulundular. 15 Eylül 1961’de mahkeme kararlarının açıklanmasından 
sonra adada tutuklu bulunanların bir kısmı tahliye edilirken diğerleri farklı yerlere 
gönderildiler.

Yassıada tutuklular kadar aileler içinde zorlu bir dönem oldu. Öncelikle aileler sosyal 
hayattan dışlanarak cezalandırılmaya çalışıldılar. Aileler darbe gerçekleştikten 
sonra yakınlarından haber almakta da zorluklar yaşadılar. Ailelerin Yassıada’ya 
gidebilmeleri, yakınlarını görebilmeleri ve mahkemeleri takip edebilmeleri de 
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sıkı kurallara bağlıydı. Bu zorlukları aşabilen aileler, açık görüşlerde bile önceden 
belirlenmiş usul ve kurallara göre görüşebilirlerdi. 

Bu çalışma ile hatıralar ışığında Yassıada da tutulan Demokrat Partililerin 
hapishane ve mahkeme sürecinde karşılaştıkları şartların nasıl olduğu belirlenmeye 
çalışılacaktır. Çalışmada hatıralara dayalı bir veri toplama tekniği izlenecektir. 
Böylece adada kalan tutukluların hatıraları, tutukluların ailelerine ait hatıraları ve 
adada görev yapan subayların hatıraları kullanılacaktır. İhtiyaç duyuldukça dönemin 
gazetecilerinin gözlemleri ve hatıraları da çalışma boyunca faydalanılacak kaynaklar 
arasında yer alacaktır. Toplanan hatıralar karşılaştırmalı içerik çözümleme tekniğiyle 
incelenecektir. Çalışmanın kapsamı 27 Mayıs askeri darbesi gerçekleştikten sonra 
tutuklamalarla başlayacak, Yassıada’da yargılamaların tamamlanarak adanın 
boşaltılmasıyla sona erecektir. 

After 27 May 1960 military intervention, the Turkish political history entered a 
period of major breakthrough and change. In this new period, the soldiers thought 
that the coup that they carried out would try the former ruling party, the Democratic 
Party members, in order to gain a legitimate legitimacy.

Anahtar Sözcükler: Yassıada, Demokrat Parti, Celal Bayar, Adnan Menderes

In memory of Yassida (27 May 1960-15 September 1961)

Abstract

The military administration began preparations quickly to establish a court in 
Yassida. The 512 members of Democratic Party to be tried in 19 cases were brought 
to the island on 5-17 June 1960. While the members of Democratic Party were tried 
in the courthouse established in the island, they were detained in a prison established 
in the island. The prison conditions for the members have been very difficult. Life 
was tied strictly in jail. Bathroom facilities were limited. They went to dinner in 
a single row, the four-person table was occupied and it was forbidden to talk to 

Dr. Öğr. Üyesi Şerif DEMİR

“Hatıralarda Yassıada (27 Mayıs 1960-15 Eylül 1961)”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

the other occupants. Seven months after being transferred to Yassıada, the prisoners 
were allowed to meet with their families. There were restrictions on communication 
with the defendants’ family on the island. The letters passed by censorship were 
limited to 50 words. Attitudes and attitudes of the soldiers against the detainees were 
uncomfortable. During Yassıada many people lost their lives. Celal Bayar and Adnan 
Menderes were in suicide attempts. On September 15, 1961, after the court orders 
were announced, some of the detainees in the island were evacuated while others 
were sent to different places.

It was a tough period in the family as much as the detention in Yassiada. First of all, 
the families were tried to be punished by social exclusion. After the coup happened, 
the families had difficulties in getting news from their relatives. It was also strict 
rules that the families could go to Yassidaada, see their relatives and follow the 
courts. Parents who were able to overcome these difficulties could even meet on a 
prearranged basis and rules, even on open debate. 

With this study, it will be tried to determine how the Democratic Party members held 
in Yassıada in remembrance of prison and court process. A data collection technique 
based on memorabilia will be followed in the study. Thus, the memories of the 
prisoners in the island, memories of the families of the prisoners and the memories of 
officers serving in the island will be used. Observations and memories of journalists 
needing time will also be among the resources to be utilized throughout the study. 
Collected memories will be examined by comparative content analysis technique. 
The scope of the work will start with arrests after the military coup of May 27th, and 
will end with the completion of the proceedings in Yassıada and the evacuation of 
the island.

Key Words: Yassıada, Democratic Party, Celal Bayar, Adnan Menderes
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Dr. Tekin ÖNAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

“Tarih Yazımında Karşılaştırmalı Hâtırat Analizleri: 12 Mart Muhtırası Örneği”

Özet

27 Mayıs 1960 darbesiyle Demokrat Parti iktidarına son verilmiş ve Milli Birlik 
Komitesi (MBK)’nin kurulması ve faaliyetleri ile askeri vesayet sisteminin ilk 
aşaması tamamlanmıştır. MBK’nın fiilen ortadan kalktığı 15 Ekim 1961’de yapılan 
genel seçimler ise Cumhuriyet Halk Partisi ile kendilerini Demokrat Parti’nin 
mirasçıları sayan partiler arasında bir meydan savaşına dönüşmüştür. Bu seçimlerden 
galip ayrılan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 1961-1965 arasında kurulan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Koalisyon Hükûmetleri olan üç ayrı Hükûmete 
Başkanlık etmiştir. Bu dönemde Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın 
vefatı ve yerine Süleyman Demirel’in geçişi ise AP’yi daha da güçlü hale getirmiştir. 
Demirel ilk iş olarak İnönü Hükûmetini düşürmüş ve milletvekili olmadığı için 1965 
seçimlerini beklemeye başlamıştır. 1965 seçimlerinden %52,9’luk oy oranı ve 240 
milletvekilliği ile iktidar olarak çıkan Adalet Partisi, 1969 seçimlerini de %46,6 oy 
oranı ve 256 milletvekilliği ile kazanarak, 12 Mart 1971’e kadar ülkeyi tek başına 
yönetmiştir. Bu dönemde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de 
sağ-sol çatışmaları, öğrenci hareketleri, işçi mitingleri ve ekonomik sıkıntılar en 
fazla uğraşılan meseleler olmuştur. Demirel, anarşiyi durduramadığı ve gerekli 
reformları gerçekleştiremediği gerekçesiyle, 12 Mart 1971’de verilen bir muhtırayla 
görevinden uzaklaştırılmış ve vesayet sisteminin pekişmesi sağlanmıştır. Böylece 
ülkede 2,5 yıl kadar sürecek bir ara rejim dönemi başlamıştır. Ara rejimde ordunun 
isteği doğrultusunda Nihat Erim, Ferit Melen ve Naim Talu tarafından kurulan 
hükümetler vasıtasıyla yönetilen ülke bu rejimden, göreceli de olsa, ancak 14 Ekim 
1973 genel seçimleriyle çıkabilmiştir. 
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Bu çalışmada Muhsin Batur’un “Anılar ve Görüşler”, Sadi Koçaş’ın “12 Mart 
Anıları”, Celil Gürkan’ın “12 Mart’a Beş Kala”, Orhan Erkanlı’nın “Anılar… 
Sorunlar… Sorumlular”, Mahmut Boğuşlu’nun “1960-1978 Olayları Anılar-
Yorumlar”, Nusret Kirişçioğlu’nun “12 Mart İnönü-Ecevit ve Tahkikat Encümeni 
Raporum”, Sadettin Bilgiç’in “Hatıralarım”, Süleyman Demirel’in 1971 Buhranı 
ve Aydınlığa Doğru”, İhsan Sabri Çağlayangil’in “Anılarım”, Mehmet Eymür’ün 
“Bir MİT Mensubunun Anıları”, Nihat Erim’in “12 Mart Anıları” ve “Günlükler”, 
İsmet İnönü’nün “Defterler” adlı eserleri ile 12 Mart döneminin karşılaştırmalı bir 
analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bunun yanında, Kurtul Altuğ’un “12 Mart ve Nihat 
Erim Olayı”, ve “27 Mayıs’tan 12 Mart’a”, Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve 
Bülent Çaplı’nın “12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi”, İsmail Cem’in “12 
Mart”, Mahir Kaynak’ın “Darbeli Demokrasi”, Hasan Cemal’in “Cumhuriyet’i 
Çok Sevmiştim”, Süleyman Tekkeci’nin “Madanoğlu Cuntası” adlı eserlerinden de 
faydalanılacaktır. Ayrıca “Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve 
Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm 
Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu” da bu mealde incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Muhtıra, Vesayet, Ara Rejim, Hâtırat, Analiz

Comparative Memoirs Analyses In Historiography: 12 March Intervention Example

Abstract

The government of Democratic Party ended with the May 27,1960 coup d’état and 
the first stage of the military tutelage system was completed with the establishment 
of National Unity Committee (MBK) and its activities. The general elections held 
on October 15, 1961, when the MBK was virtually overturned, turned into a hard-
fought-battle between the Republican People’s Party(CHP) and the party members 
that deem themselves to be heirs of the Democratic Party. CHP’s leader Ismet Inönü, 
winner of these elections, had chaired three separate governments, which had been 
founded between the years 1961-1965 and were the first coalition government of 
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the Republic of Turkey. In this period, the death of Ragıp Gümüşpala, leader of 
the Justice Party(AP), and Süleyman Demirel’s replacement made the AP more 
powerful. Demirel dropped the Inönü Government as the first job and began to 
wait for the 1965 elections because he was not a deputy. Winning the elections of 
1965 with 46.6% of the votes and 256 MPs, the Justice Party, which had formed the 
government with 52.9% of the votes and 240 MPs in the 1965 elections, ruled the 
country alone until March 12, 1971. During this period, the most problematic issues 
that had been dealt with were the left wing-right wing conflict, student movements, 
labor movements and economic problems, as it was in many countries of the world. 
With a memorandum issued on 12 March 1971, Demirel was dismissed from his 
post on the grounds that he could not terminate the anarchy and could not implement 
the required reforms and reinforcement of the tutelage system was ensured. Thus, 
a period of interim regime that would last for 2.5 years in the country begun. The 
country, which had been ruled by the governments established by Nihat Erim, Ferit 
Melen and Naim Talu at the request of the army during interim regime, could only 
overturn this regime - even if it is relative- with the general elections held on 14 
October 1973.

In this study, a comparative analysis of works such as ‘’Anılar ve Görüşler’’ by 
Muhsin Batur, ‘’12 Mart Anıları’’ by Sadi Koçaş, ‘’12 Mart’a Beş Kala’’ by Celil 
Gürkan, “Anılar… Sorunlar… Sorumlular” by Orhan Erkanlı, “1960-1978 Olayları 
Anılar-Yorumlar” by Mahmut Boğuşlu, “12 Mart İnönü-Ecevit ve Tahkikat 
Encümeni Raporum” by Nusret Kirişçioğlu, ‘’Hatıralarım’’ by Saadet Bilgiç, ‘’1971 
Buhranı ve Aydınlığa Doğru” by Süleyman Demirel, ‘’Anılarım’’ by İhsan Sabri 
Çağlayangil, “Bir MİT Mensubunun Anıları” by Mehmet Eymür, “12 Mart Anıları” 
and “Günlükler” by Nihat Erim, ‘’Defterler’’ by Ismet Inönü will be attempted to 
be carried out within the context of the March 12th period. Besides, the works such 
as “12 Mart ve Nihat Erim Olayı” and ‘’27 Mayıs’tan 12 Mart’a” by Kurtul Altuğ, 
“12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi” by Mehmet Ali Birand, Can Dündar and 
Bülent Çaplı, ‘’12 Mart’’ by Ismail Cem, ‘’Darbeli Demokrasi’’ by Mahir Kaynak, 
‘’Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim’’ by Hasan Cemal and “Madanoğlu Cuntası” by 
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Süleyman Tekkeci will be used. ‘’The Report of the Parliamentary Investigation 
Committee Established to Determine the Measures to be Taken by Investigating 
Dimensions of All Coups and Memorandum that Intervened Democracy in Our 
Country and All Attempts and Processes that Make Democracy Nonfunctional’’ will 
also be examined in this context.

Key Words: Memorandum, Tutelage, Interim Regime, Memoir, Analysis
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Arş. Gör. İbrahim DURMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Mizancı Murad Bey Hatıratının İslamcılık Tartışmalarındaki Yeri ve Önemi

Özet

Son dönem önemli devlet adamları ve muharrirlerinden olan Murad Bey (v. 1917) 
köşe yazıları, hatıratı, risaleleri ve çalkantılı hayatıyla siyasi tarih açısından önemli 
bir konumdadır. Buna rağmen onun medya, siyaset, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki 
araştırmacıların dikkatini yeterince çektiği söylenemez. Bu çalışmanın amacı, 
Murad Bey’in hatıratını dönemin İslamcılık tartışmalarına katkı sunabilecek şekilde 
incelemek ve Murad Bey’in siyasi konumunu hatıratı üzerinden değerlendirmektir. 
Bu noktada onun hatıratı çalışma kapsamında kullanılan birincil kaynakların 
başında gelmektedir. İlaveten Murad Bey’in Mizan köşesinde neşrettiği yazıları, 
hem hatıratını hem de siyasi fikriyatını destekler nitelikteki önemli kaynaklardan bir 
diğeridir. 

Çalışmanın bulguları öncelikle Murad Bey’in ömrü boyunca sürdürdüğü ideolojileri 
olan Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına dairdir. Onun Osmanlıcılık ile İslamcılık 
arasındaki siyasi konumunun, hatıratından yola çıkarak hazırlanan bu çalışma 
dâhilinde daha da güçlendiği düşünülmektedir. Ayrıca Murad Bey’in hatıratı, 
yukarıda zikredilen ideolojilerin döneme özgü tartışmalarına katkı sağlamış, İslamcı 
ve Osmanlıcı olarak vasıflandırılan kişilerin görüşleri ile yeni kıyas noktaları 
oluşturmuştur. 
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The Place and Importance of Memoirs’ of Mizancı Murad Bey in the
Discussion of Islamism

Abstract

Murad Bey, an important bureaucrat and writer from Ottoman Empire’s last period, 
occupies an important place in political history, through his column, memoirs, 
pamphlets and a surging political life. However, it cannot be said that his works 
on media, politics, history, and literature received adequate attention from scholars. 
The aim of the current work is to examine the memoirs of Murad Bey in order 
to contribute to the discussion of Islamism and to evaluate his political thoughts/
ideology through his memoirs. Methodologically, his memoirs constitute the most 
prominent primary source for this study. In addition to his memoirs, the writings of 
Murad Bey in his newspaper column are studied to elucidate his political ideology. 

The primary findings of this work are regarding two ideologies, namely Ottomanism 
and Islamism, which Murad Bey had sustained throughout his life. It is argued in this 
dissertation that his political ideology solidified between Ottomanism and Islamism 
as reflected in his memoirs. Moreover, the memoirs of Murad Bey contributed 
greatly to the discussions on the abovementioned ideologies of the period, which 
provided new comparison points for others who have been identified as Ottomanist 
and Islamist. 
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Ögr. Gör. Serdar KARA (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

“Hatıralar Ekseninde “4 Aralık 1945 Tan Matbaası Baskını”

Özet

İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası konjonktürde yaşanan değişimle birlikte, 
Türkiye’de çok partili sisteme dönüş beklentileri yükselmiştir. Bu süreçten cesaret 
alan Zekeriya ve Sabiha Sertel çifti yönetimindeki Tan gazetesi, demokrasi talebini 
daha yüksek sesle dile getirerek, sisteme yönelik eleştirilerinin şiddetini arttırmıştır. 
Bu amaçla CHP’den kopan muhalif isimlerle birlikte, yeni bir parti kurma 
çalışmalarına girişmişlerdir. Ancak bu muhalefet grubundan ürken iktidardaki CHP 
yönetiminin kışkırtmasıyla, İstanbul’daki üniversite gençliği Tan gazetesine karşı 
şiddet içeren bir eylem düzenlemiştir. Tarihe “Tan Matbaası Baskını” olarak geçen 
bu eylem sonucunda, gazetenin yayın hayatı son bulmuştur.

“Tan Matbaası Baskını”yla alakalı isimler arasında, sonradan önemli mevkilere 
gelen, hatıralarını kaleme almış birçok kişiye rastlanmaktadır. Bu şahısların 
hatıralarında, olaydan canlı bir şekilde söz edilmektedir. Bildiride, bu isimlerin 
hatıraları temel alınarak, Tan baskınının nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiği, 
olayın sebep ve sonuçları incelenecektir. Tan baskınından yıllar sonra yazılan bu 
hatıralarda, yaşananlara ilişkin olumlu veya olumsuz düşüncelerini, bir bakıma bu 
olayla ilgili kendi iç muhasebelerini bulmak mümkündür. Bu sayede, insanların değer 
yargılarında zamanla nasıl bir değişim yaşandığı hatıralar yoluyla izlenebilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Tan Gazetesi, Tan Matbaası Baskını, Zekeriya Sertel
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“The Raid Of Tan Printing House On 4th Of December, 1945” In The Line Of Memories

Abstract

After the Second World War, with the change in the international conjuncture 
increased expectations turned into a multi-party system in Turkey. Newspaper of Tan, 
under management couple of Zekeriya and Sabiha Sertel, courageous in this process, 
increased the severity of his critics and demands of democracy in louder voices. 
For this purpose, with defiant names of leaving RPP, they attempted to establish a 
new party. However, university youth in Istanbul provacated ruling of RPP fearing 
that opposition group had organized a violent action against printing house of Tan 
newspaper. As a consequence of this action, named “The Raid of the Tan Printing 
House” in history, Tan newspaper ended his publication life.

Among the names related to “The Raid of the Tan Printing House”, there are so many 
individuals who came to substantial posts later on and who wrote their memories in 
literature. The case is vividly mentioned in the memory of these individuals. In the 
declaration, based on the remembrance of these names, how and in what manner the 
Tan raid was carried out will be examined. It is possible to find positive or negative 
thoughts about the people who live in these memories written after years of Tan’s 
raid, and their own internal accounts regarding this incident. On this count, it can 
be watched through memories of how things have changed in value judgments over 
time.

Key Words: Tan Newspaper, The Raid of Tan Printing House, Zekeriya Sertel
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Dr. Öğrn. Hüseyin SERT (Boğaziçi Üniversitesi)

“İçeriden Gelen Ses: Bir Hatırat Yazarı Olarak Türk Diplomatı ve Türk Hariciyesinde 
1960-1980 Döneminin Hatıratlar Üzerinden Analizi”

Özet

Dünyanın pek çok ülkesinde diplomatlar başka bir meslekte nadiren tanık 
olunabilecek şekilde sık üreten yazarlardır. Başta hatırat türü olmak üzere, 
diplomatlar önemli sayıda eser vermektedir. Bu sebepten dolayı diplomat hatıraları 
diplomasi çalışmaları alanında kilit öneme sahip kaynaklar olma niteliğini taşır. Türk 
diplomatları da bu duruma bir istisna teşkil etmez. Türk diplomatları bilhassa hatırat 
türünde çok sayıda esere imza atmıştır. Bilhassa meslek hayatına 1940’lı yıllar 
ve sonrası dönemde başlayan Türk diplomatları yaygın bir şekilde hatırat yazmış, 
bu kişilerin meslek yaşamının sona ermeye başladığı 1980’li yıllar ve 1990’ların 
başında Türkiye’de diplomatların anılarını içeren geniş bir literatür ortaya çıkmıştır. 
Söz konusu diplomatların görev yaptığı dönem itibarıyla da II. Dünya Savaşı sonrası 
Türk Hariciyesi hakkında karşılaştırmalı içerik analizine zemin hazırlayan bir bilgi 
havuzuna erişmek mümkün olmuştur. 

Bu çalışmada 1960-80 dönemi Türk Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal dönüşümler 
ve dış politika gelişmeleri kapsamındaki seyri Türk diplomatlarının hatıralarının 
mukayeseli bir analizi üzerinden incelecektir. Çalışmaya sözü edilen dönemin 
seçilmesinin içeriğe ilişkin zenginlik haricinde bir sebebi daha mevcuttur. II. Dünya 
Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarında görev yapmış Türk diplomatlarının hatıratları, sözü 
edilen meslek grubunun 1960-80 döneminde daha önceki yıllarda örneği olmayan 
çok sayıda meydan okumayla eş zamanlı olarak karşı karşıya kaldığını gözler önüne 
sermektedir. 

Türk diplomatlarının metinlerini dünyadaki muadillerine kıyasla daha kıymetli 
kılan önemli bir faktör Türk Dışişleri Bakanlığı arşivlerinin araştırmacıların 
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erişimine kapalı olmasıdır. Bu sebepten dolayı bu çalışmanın bir diğer amacı da 
Türk diplomatlarının hatıralarının Türk Dışişleri bürokrasisinin ve Türk diplomasi 
tarihinin daha derinlemesine bir analizine sunabileceği katkının kapasitesini 
değerlendirmektir. Zira söz konusu döneme ilişkin sayısı altmışı bulan hatıratlar 
kurum içi gelişmeler ve dönemin Türk Hariciyesinin gündemini en çok meşgul 
eden konularda ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Hatırat türündeki eserlerin içeriğinin 
güvenilirliği sıklıkla sorgulanır. Çalışma boyunca hatıralarda yararlanılan bilgilerin 
doğruluğunu gözden geçirmek üzere kullanılacak temel yöntem benzer bilgilerin 
farklı hatıralarda ne kadar sık ve hangi tutarlılık düzeyinde tekrar edildiği olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türk Hariciyesi, Türk diplomatı, diplomat hatıratları, 1960-1980 
dönemi Türkiye siyaseti

The Voice from within: Turkish Diplomat as an Author of Memoir and a Comparative 
Analysis of Turkish Ministry of Foreign Affairs in the 1960-1980 Period through 
Memoirs

Abstract

In many countries, diplomats are prolific writers that can rarely be witnessed in other 
professions. Notably memoirs, diplomats produce books in considerable numbers. In 
this regard, memoirs of diplomats are key resources of diplomatic studies. Turkish 
diplomats do not constitute an exception to this situation. Turkish diplomats most 
notably authored various memoirs. It was widespread among Turkish diplomats to 
write a memoir and in late 1980s and early 1990s, and thus, a massive literature 
emerged that included the memoirs of Turkish diplomats. Thus, it has been possible 
to access a repository providing an opportunity of making a comparative content 
analysis of the post-WWII Turkish Foreign Ministry. 

In this study, the course of the Turkish Foreign Ministry of Foreign Affairs under 
the framework of institutional transformations and foreign policy developments 
will be analyzed through a comparative analysis of memoirs of Turkish diplomats. 
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There is an additional reason to choose the aforementioned period as the case study 
apart from the availability of resources. Memoirs of Turkish diplomats who were in 
charge in World War II and Cold War years reveal that aforementioned professionals 
encountered various challenges simultaneously that were not experienced in previous 
years. 

Another factor making manuscripts of Turkish diplomats invaluable compared to 
world counterparts is that archives of the Turkish Foreign Ministry are closed to 
researchers. In this regard, another motive of this study is to evaluate the capacity that 
memoirs of Turkish diplomats can contribute to an in-depth analysis of the Turkish 
diplomatic bureaucracy and Turkish diplomatic history. This is because memoirs of 
Turkish diplomats numbering over sixty present information about intra-institutional 
developments and agenda of the Turkish Foreign Ministry in the aforementioned 
period. Reliability of memoirs are frequently questioned. Throughout this study, the 
basic method to measure the reliability of the information in a memoir will be to find 
out how frequently and consistently they are repeated in other memoirs.

Key Words: Turkish Foreign Ministry, Turkish diplomats, diplomatic memoirs, 
1960-1980 period in Turkish politics
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Doç. Dr. Elnure AZİZOVA (Bakü Devlet Üniversitesi)

“Aynı Savaşı Farklı Cephelerden Yazmak: Osmanlı ve İngiliz Askerlerinin Hatıratında 
Kûtü’l-Amâre”

Özet

Bazı savaşlar, sonuçları açısından sıradan zafer veya mağlubiyet olmanın fevkinde, 
devlet ve milletlerin toplumsal hafızasına “kahramanlık destanı” veya “savaş 
travması” olarak kazınmaktadırlar. Dünya askerî tarihinin ilk en geniş kapsamlı 
savaşı olan Birinci Dünya Savaşı’nda “üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk” 
olarak bilinen İngiltere, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini, yaklaşık beş aylık 
kuşatmanın ardından 29 Nisan 1916 yılında vukû bulan Kûtü’l-Amâre ile Osmanlı 
Devleti karşısında yaşamıştır. Birçok modern tarihçinin İngiliz savaş tarihinde 
yaşanmış en küçük düşürücü mağlubiyetlerinden biri olarak gördüğü Kûtü’l-Amâre, 
“Türk sabrının İngiliz inadını kırdığı” bir zafer olarak Türkiye savaş tarihçiliğinde 
modern bir kahramanlık destanı hüviyeti kazanmıştır.

Hatıratlar, günlükler ve seyahatnameler halk ve toplumların sosyo-kültürel tarihi 
kadar, askerî ve siyasî tarihi için de önemli tarihî vesikalardır. Birinci el tarih 
kaynaklarının yazarın kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği gerçeği 
dikkate alındığında, hatırat ve günlük türü kaynakların da değerlendirilmesinde, 
kendi toplumuyla bahsettiği toplum arasındaki tarihi ilişkilerin, ikili ilişkilerin 
kaynağın yazıldığı sıradaki durumunun yazarının yaklaşımı ve aktarımı üzerinde 
etkili olduğu yadsınamaz. Türk savaş tarihi adına kutlu bir zafer, İngiliz savaş tarihi 
için sıra dışı bir yenilgi olarak görülen Kût’ul-Amâre gibi önemli bir olayla ilgili 
olarak kaleme alınmış hatıratlarda bu etkinin boyutu daha da artmakta ve zaman 
zaman hissî yaklaşımlar tarihî gerçekliklerin önüne geçebilmektedir.

Bu araştırmada ikisi Osmanlı, beşi İngiltere ordusuna ait olmakla general, albay veya 
sıradan askerin hatıratında Kûtü’l-Amâre ile ilgili bilgi ve istatistik, algı ve yorum 
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karşılıklı olarak değerlendirilerek hatıratların savaş tarihi açısından kaynaklık değeri 
ortaya konmaya çalışılacaktır. Osmanlı ordusunun kumandanı Miralay Halil Kût’un 
“Bitmeyen Savaşta Kûtü’l-Amâre”, Binbaşı Mehmet Emin Bey’in “Kûtulamare 
Hücum ve Muhasarası: Bir Osmanlı Subayının Hatıratı”, İngiliz ordu kumandanı 
General Charles Towshend’in My Campaign, Barber’in Besieged in Kut and After, 
Bishop’un A Kut Prisoner, Sandes’in In Kut and Captivity with the Sixth Indian 
Division, Mousley’in The Secrets of a Kuttite isimli hatıratı araştırmanın başlıca 
kaynaklarını oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kûtü’l-Amâre, Hatırat, Halil Kut, Mehmet Emin, Townshend, 
Barber, Bishop, Sandes, Mousley

Writing down the Same Warfare from Different Fronts: Kût al-Amara in the Ottoman 
and British Military Memoirs

Abstract

Some wars have been engraved in social memory of states and nations as “heroic 
legends” or “war traumas” in terms of their consequences, going beyond the scope 
of an ordinary victory or defeat. During the First World War, the first widespread war 
of the world’s military history, Britain, as “the Empire on which the sun never sets” 
was defeated by the Ottoman Empire, “the Sick man of the Europe” on April 29, 
1916, after almost five-month siege. Being as one of the most humiliating defeats in 
the military history of Britain according to many modern historians, Kût al-Amara, 
turned out to be a modern epic of identity in war history of Turkey and perceived as 
a “Turkish patience overcoming British stubbornness”.

Memories, diaries and travel books as one of the richest group of sources are not only 
important for socio-cultural history, but also for the military and political one. Given 
the fact that even the first-hand historical sources are not to be judged independently 
of the identity of their authors, it cannot be denied that historical relations between 
the society an author belongs to and the one he describes, the interrelated situation 
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during the period of recording etc. have a great effect on approach and transmission 
of the memory writers. This effect increases in size and occasionally sensuous 
approaches overcomes historical realities, especially in the memories directly 
associated to such a great event as Kût al-Amara, which is considered on the one 
hand, as a glorious victory in the name of Turkish war history; but on the other hand, 
is seen as an extraordinary defeat for the war history of Britain.

This paper will comparatively evaluate the information, statistics, perception and 
interpretation from the memories of two Ottoman, five British army men and will 
reveal their value as the sources for the military history. The main sources of the 
research are Bitmeyen Savaşta Kûtü’l-Amâre by General Halil Kut, the commander 
of the Ottoman Army, Kûtulamare Hücum ve Muhasarası: Bir Osmanlı Subayının 
Hatıratı by Major Mehmet Emin Bey, My Campaign by General Charles Towshend, 
commander of the British Army, Besieged in Kut and After by Barber, Kut Prisoner 
by Bishop, In Kut and Captivity with the Sixth Indian Division by Sandes and The 
Secrets of a Kuttite by Mousley.

Key Words: Kût al-Amara, Memoir, Khalil Kut, Mehmet Emin, Townshend, Barber, 
Bishop, Sandes, Mousley
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Doç. Dr. Figen ATABEY (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

“Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi Hatıratından: Süleymaniyeli Mehmet Emin Bey, 
Selman-ı Pak Meydan Muharebesi “Ktesifon” ve Zeyli”

Özet

 Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde 22-25 Kasım 1915 tarihleri arasında 
Albay Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı birlikleri ile General Townshend 
komutasındaki İngiliz-Hint birlikleri arasında gerçekleşen Selman-ı Pak Meydan 
Muharebesi, tarihimizdeki önemli zaferlerden biridir. Ancak bu muharebe hakkında 
çok az malumat bulunduğundan maalesef unutulmuş zaferler arasında yer almaktadır. 
Selman-ı Pak Meydan Muharebesi, İngiliz kuvvetlerinin Bağdat’a ilerlemesinin 
durdurulması ve Birinci Dünya Savaşı’nda ses getiren İngiliz yenilgilerinden biri 
olması münasebetiyle büyük bir öneme haizdir. Bağdat’ı ele geçirmek üzere çıktığı 
seferin başlangıcında hızla ilerleyen İngiliz birlikleri, Selman-ı Pak’ta Osmanlı 
birliklerine yenilerek geri çekilmişler ve Kutü’l-Amâre’de savunmaya geçmişlerdir. 
29 Nisan 1916 tarihinde General Townshend komutasındaki İngiliz 6.Tümeni’nin 
Kutü’l-Amâre’de teslim alınmasını sağlayan büyük zaferin temeli, Selman-ı 
Pak’ta kazanılan meydan muharebesinde atılmıştır. Çalışmamızın ana kaynağını 
Süleymaniyeli Kurmay Binbaşı Mehmet Emin Bey tarafından yazılan Selman-ı Pâk 
Meydan Muharebesi (Ktesifon) ve Zeyli adlı Osmanlıca hatırat oluşturacaktır. 1921 
yılında İstanbul’da Askeri Matbaa tarafından basılan bu hatırat, 147 sayfadan ibaret 
olup, on iki harita, kroki ve beş adet cetvel içermektedir. Mehmet Emin Bey’in, 
1915 yılında Irak ve Havalisi Umum Kumandanlığında Harekât Şube Müdürü 
olarak görev yaptığı esnasında cephedeki izlenimlerine binaen hazırladığı bu değerli 
eserinin günümüz Türkçesine sadeleştirmesi henüz yapılmamıştır. Eser, genel olarak 
22 Kasım-1 Aralık 1915 tarihleri arasında gerçekleşen olayları kapsamaktadır. 
22-25 Kasım 1915 tarihleri arasında gerçekleşen Selman-ı Pak Muharebesi eserin 
ana konusunu oluştururken, bu muharebeden sonra 30 Kasım-1 Aralık 1915 
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tarihleri arasında kuvvetlerin geri çekilmesi esnasında yaşanan olaylar, “Delabiha 
Muharebesi” adı altında ayrı bir bölüm olarak kitabın ekinde yer almaktadır. Bahse 
konu hatırat, Selman-ı Pak Meydan Muharebesi üzerine yazılmış çok önemli bilgiler 
ve detaylar içeren yegâne eser olması açısından büyük önem arz etmektedir. Eser, 
Osmanlı Irak kuvvetinin yaklaşık bir sene gibi uzun bir süre devam eden yenilgi 
ve geri çekilmesine, aynı zamanda İngiliz birliklerinin Fav Körfezi’nden Bağdat 
önlerine kadar ilerlemesine son veren Irak Cephesi’nin en büyük ve önemli 
muharebelerinden birini konu almaktadır. Muharebenin son bulduğu 25 Kasım 
1915 tarihi, Irak Cephesi’nde neredeyse bir yıl sürecek olan, içerisinde Kutü’l-
Amâre zaferini de kapsayan önemli Osmanlı zaferlerinin kazanıldığı bir dönemin 
başlangıcını teşkil etmektedir. Bildiride Mehmet Emin Bey’in bu değerli eserinin 
araştırmacılara tanıtılması ve içeriğinin ortaya çıkarılmasını amaçlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Birinci Dünya Savaşı, Irak Cephesi, Süleymaniyeli Binbaşı 
Mehmet Emin Bey, General Townshend, Selman-ı Pak Meydan Muharebesi, 
Delabiha Muharebesi.

From the Memories of the Iraq front in the First World War: Süleymaniyeli Major 
Mehmet Emin, The Battle of Selman-ı Pak “Ctesiphon” and Appendix.

Abstract

Selman-ı Pak (Ctesiphon) Battle which took place in the Iraq Front during the First 
World War between the Ottoman troops under the command of Captain Nurettin 
Bey and the English-Indian troops under the command of General Townshend, is 
one of the important victories in our history. However, little is known about it, and 
unfortunately it is among the forgotten victories. The Battle of Selman-ı Pak has 
a great importance for giving an end to the British advance to Baghdad and also 
for giving a result in one of the more resounding British defeats of the war. With 
the purpose of capturing Baghdad, British troops were gaining soil rapidly at the 
beginning; however, they were defeated by the Ottoman forces in Ctesiphon and 
forced to retreat back towards Kut-al-Amara. The Battle of Selman-ı Pak led the 
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way to the victory of Kut-al-Amara on 29th April 1916. In this paper, Major Mehmet 
Emin’s book, The Battle of Suliman Pak “ Ctesiphon” and Appendix is going to 
be represented. This memory was published by the General Staff Military Press in 
1921. It includes the description of a very important and stirring battle on the Iraq 
front during the First World War with 12 maps and sketches, 5 orders of battle and 
tables. Mehmet Emin wrote his memoirs in this book relating to his experiences 
and impressions during his service as a director in the Operational Office of the 
Iraq and Neighbouring Districts General Command during the fall of 1915. The 
book contains very important details about the battle of Selman Pak and the Battle 
of Delabiha (Delabja) covering the period from 21th November to 1st December 
1915. The events following to the Selman-ı Pak Battle on 22-25 November 1915, 
take place in the Battle of Delabiha between 30 November-1 December 1915 as an 
appendix of the book. This memoiry, the greatest and most important engagement 
on this front, terminated the long and unsuccesful period of nearly one year during 
which had many retreats and conquered the Tigris river from the Gulf of Fao to 
the front of Baghdad. Its date, 25th November 1915, also marked the inception of 
an almost uninterrupted flow of the Ottoman success which lasted nearly one year 
including the great victory of Kut-al-Amara on 29th April 1916. In this context the 
aim of this study introduce this valuable work to the researchers and describe its 
content.

Key Words: First World War, Iraq Front, Süleymaniyeli Mehmet Emin Bey, General 
Townshend, The Battle of Selman-ı Pak (Ctesiphon), The Battle of Delabiha 
(Delabja). 
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Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK (Adnan Menderes Üniversitesi)

Tuğgeneral Ziya “Yergök Paşa, Enver Paşa, Hüsameddin Tuğaç ve 9’uncu Kolordu 
Kurmay Başkanı Şerif Bey’in Anılarında ‘’Sarıkamış Harekâtı’’

Özet

Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa’nın anılarının çok kısa bir özeti ilk defa Osman İlker 
tarafından 1992’de (Aşağı Maden, ve Aşağı Madenliler, İstanbul: Aşağı ve Yukarı 
Maden Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayını No:1, 1992.) adlı 1580 sayfalık 
2 ciltten oluşan eserin 1. cildinde Ss. 408-451 yayımlanmıştır. 

Anılarından, ilk kez Aydın’da yayımlanan Hürsöz Gazetesi Köşe Yazarlığı ve Yayım 
Yönetmenliği yaptığım dönemde haberim oldu. Sayın İlker, Ziya Yergök Paşa’nın 
anılarını o zaman bana vermiş ve bir tarihçi olarak yayımlamamı istemişti. Anılar 
1800 sayfa ve Ziya Paşa’nın kendi el yazısı ile yazılmıştı. Daha sonra anıların 
tarafımızdan yayımlanması için Ziya Paşa’nın oğlu Dr. Nurullah Yergök’ten 
Balıkesir’e gidilerek 21.06.2001’de yayımlamamız için alınmıştı. 

Anılar, diğer yazılan anılardan çok farklıydı. Ziya Paşa, olaylara ve karşılaştığı durumlara 
hem bir asker hem de bir tarihçi, sosyolog ve edebiyatçı gözüyle bakıyor, olayların geçtiği 
coğrafyayı ve insanların sosyal ve kültürel yapılarını betimliyor ve analiz yapıyordu. 
Bu nedenle Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa’nın anılarını diğer anılarla karşılaştırarak 
doğrulamak istedik. Bir yandan, 1800 sayfalık anıyı Word belgesine kaydettik, diğer 
yandan diğer anıları Ziya Paşa’nın anıları ile karşılaştırdık. Bunu yaparken aradan bir 
süre geçti. Ancak Ziya Paşa’nın anıları 2. baskı olarak Sayın Sami Önal, tarafından 
yayımlandı. “Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları Sarıkamış’tan Esarete’’ (1915-1920), 
İstanbul: Remzi Kitapevi, Kasım 2005. İlk yayımlandığında iki farklı duyguyu bir arada 
yaşamıştım. İlki; bu kadar emek sonucu tarafımdan yayımlanmaması, yani argo bir 
deyimle ‘’ıskalamıştım’’ bunun üzüntüsü. İkincisi ise emek verdiğim anıların okuyucu 
ve entelektüel camia tarafından rağbet görmesi ve sekizinci baskıyı yapması. 
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Osmanlı İmparatorluğu 3 Ağustos 1914’te Seferberlik ilan etmiştir. Seferberliğin 
ilanı sırasında Ziya Bey 83’üncü Alay Komutanıydı. 29 Kasım 1914’te Alay 
Erzurum Gez Köyüne hareket etmiştir. Daha sonra Kasım 1914’te askerleriyle 
Allahü Ekber dağlarına hareket etmiştir. 22 Aralık 1914- 05 - Ocak 1915 tarihleri 
arasında gerçekleşen Sarıkamış Harekâtı, yapılış zamanı ve askeri taktik yönleriyle 
I. Dünya Savaşı’nın en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur.

Ziya Bey anılarında Sarıkamış Felaketine kadar olan harekâtı 3 döneme ayırmıştır. 
1. Seferberlik 2. Hasan İzzet Paşa’nın ordu komutanlığı 3. Enver Paşa dönemi. 
Seferberlik döneminde Hasan İzzet Paşa’nın çok iyi çalıştığını belirten Ziya Bey, bu 
dönemde yanlış yapılan bir şey varsa o da çete teşkilatlanması olarak vurgulamıştır. 
Ona göre, Enver Paşa gelip Sarıkamış Harekâtına neden olmasaydı ve Komuta 
Hasan İzzet Paşa’da kalsaydı belki bu felaket yaşanmazdı. Ziya Bey anılarında 
‘’Sarıkamış Felaketini Doğuran Nedenler’’ başlığında alt başlıklara ayırarak bu 
sebepleri; 1. Kış, 2. Enver Paşa’nın tecrübesizliği ve çılgınca hareketleri, 3. Hafız 
Hakkı Paşa’nın tecrübesizliği ve çılgınca hareketleri, 4. Subaylar, 5. Erlerimizin 
maneviyatının kırılması, 6. Sarıkamış bölgesinin ormanlık oluşu, 7. Çerkezköy’ün 
topla tahrip edilmeden tüfek ve süngü ile alınmaya çalışması, 8. Adi dağ toplarının 
işe yaramamasıdır. Sarıkamış harekatında edindiği intibaları 9 madde altında 
toplayan Ziya Bey, Enver Paşa’yı da eleştirmektedir. Bu çalışmada ki amacımız 
22 Aralık 1914-05 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen Sarıkamış Harekâtını 
savaşa katılmış olan Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa’nın hatıralarını diğer anı eserler 
ve literatürle karşılaştırarak ortaya koymaktadır.

Çalışmada Tarama Modeli kullanılacaktır. Ayrıca Doküman İncelemesi yapılıp elde 
edilen dökümanlar çözümlenerek betimsel analiz yapılacaktır. Çalışmada elde edilen 
Bulgular karşılaştırılarak ortaya konacak ve sonuç ortaya konacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sarıkamış Harekâtı, Tuğgeneral Ziya Yergök Paşa, Enver Paşa, 
I. Dünya Savaşı.
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“Sarıkamış Operation” in the memoirs of Brigadier General Ziya Yergök Pasha, Enver 
Pasha, Hüsameddin Tuğaç and 9th Army Corps Executive Officer Mr. Şerif.

Abstract

A brief summary of Brigadier General Ziya Yergök Pasha’s memoirs published for 
the first time in the piece named as Aşağı Maden and Aşağı Madenliler’s (Aşağı 
Maden, ve Aşağı Madenliler, İstanbul: Aşağı ve Yukarı Maden Köyleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Yayını No:1, 1992.) first cover between the pages of 408-451, 
consisting of 1580 pages and 2 covers by Osman İlker in 1922. 

I first heard about his memoirs in the period of being a publication director and 
columnist at Hürsöz Newspaper published in Aydın. Mr. İlker has given the memoirs 
of Ziya Yergök Pasha’s to me and requested for publishing these memoirs as a 
historian. Memoirs were 1800 pages and they were written by Ziya Pasha’s own 
hand writing. Afterwards a permission for publishing these memoirs by our side 
were gained from Dr. Nurullah Yergök on 21st June 2001 by going to Balıkesir. 

Memoirs were so different from other written memoirs. Ziya Pasha both looked at 
the events with the eyes of historian, sociologist and literature man and he described 
and analysed the geography in which the events occured, the people’s social and 
cultural structure. In this reason, we would like to confirm the memoirs of Ziya 
Yergök Pasha by comparing with other memoirs. While we were comparing other 
memoirs with the memoirs of Ziya Pasha, we saved the memoir of 1800 pages to a 
Word document. While we were doing this, the time passed. However, memoirs of 
Ziya Pasha were published as 2nd cover by Mr. Sayın Sami Önal. “Brigadier General 
Ziya Yergök’s Memoirs from Sarıkamış to Captivity” (1915-1920), İstanbul: Remzi 
Kitapevi, Kasım 2005. I felt the two emotions together when it was first published. 
My first feeling was the sadness of missing the chance of publishment, which I made 
a great effort by myself. The second feeling was that the memoirs which I made a 
great effort found so much favour by readers and intellectual society and reaching 
the 8th press. 
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Ottoman Empire declared mobilization on 3rd August 1914. Mr. Ziya was the 83rd 
regiment commander during the declaration of mobilization. The regiment departed 
for Erzurum Gez village on 29th November 1914. Afterwards, the regiment with 
its’ soldiers departed for Allahü Ekber mountains in November 1914. Sarıkamış 
Operation occurring between the dates of 22nd December 1914 – 05th January 1915 
has been one of the discussed subjects of I.World War due to its’ date and tactical 
plans. The large part of the military officers especially Mr. Ziya, emphasized that 
the plan of attack prepared by Mr. Hafız Hakkı and approved by Enver Pasha was 
very successful on paper but it had so many deficiencies on practice. Hüsamettin 
Tugac emphasized the defeat’s being inevitableness after his seeing Russian army’s 
preparations when he was captured by Russians. 

Mr. Ziya divided the operation till Sarıkamış Disaster into 3 periods. 1. Mobilization 
2. Hasan İzzet Pasha’s army commandership 3. Period of Enver Pasha. In mobilization 
period Mr.Ziya stated that Hasan İzzet Pasha operated very well but the only fault in 
this period was ganging up on. According to him, if Enver Pasha had not came and 
caused Sarıkamış Operation, this disaster would not have been experienced. In his 
memoirs Mr. Ziya divided the reasons caused Sarıkamış Disaster into the subtitles 
shown as 1. Winter, 2. Enver Pasha’s inexperience and his frantic behaviours, 3. 
Hafız Hakkı Pasha’s inexperience and his frantic behaviours, 4. Military Officers, 
5. Demoralisation of our Soldiers, 6. Sarıkamış area’s being a forestry, 7. Trying to 
acquire Çerkezköy with rifle and bayonet instead of not destroying with field gun, 8. 
Ordinary mountain artilleries becoming useless. Our aim is presenting the memoirs 
of Brigadier General Ziya Yergök Pasha participating in Sarıkamış Operation 
between the dates of 22 December 1914-05 January 1915 by comparing the other 
pieces of memoirs and literature.

In this study the survey model has been used. Also descriptive analysis has been 
done by analysing of the documents as a result of making document review. The 
findings obtained from the study has been put forward by being compared. 

Key Words: Sarıkamış Operation, Brigadier General Ziya Yergök Pasha, Enver 
Pasha, I. World War.

Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK
Tuğgeneral Ziya “Yergök Paşa, Enver Paşa, Hüsameddin Tuğaç ve 9’uncu 

Kolordu Kurmay Başkanı Şerif Bey’in Anılarında ‘’Sarıkamış Harekâtı’’



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay BENHÜR (Selçuk Üniversitesi)-Dr. Öğr. Murat 
ARDIÇ(Selçuk Üniversitesi)

“Hatıratlarda Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı: Cemal Paşa, Erich Von 
Falkenhayn, Kress Von Kressenstein, Liman Von Sanders ve Mirliva Sedat”

Hatırat türü eserlerin geçmişi daha eskilere dayanmakla birlikte, XIX. yüzyıldan 
itibaren bağımsız bir edebî tür olarak dikkat çekmeye başlamıştır. İçerdiği önemli 
bilgiler ve tarihî olaylara dair kişisel bakış açılarına yer vermesi açısından son 
derece önemli kaynaklardır. Bununla birlikte oldukça faydalı bilgiler içerdiği şüphe 
götürmese de hatıratların, tarihî bilgi kaynağı olarak kullanımları konusunda son 
derece dikkatli olunması gerektiği hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir 
konudur. 

Hatıratların, kaleme alan kişiden bağımsız düşünülmesi mümkün olmadığına göre 
hatıratlar kullanılırken düşülmesi muhtemel hata; bireysel fikirlerin, gerçek olayların 
önüne geçme ihtimalidir. Bu hataya düşmeme adına akla gelen ilk yol, bir olay ya da 
döneme dair hatıra kaleme almış kişilerin karşılaştırmalı okumasının yapılmasıdır. 
Çalışmamız bu bağlamda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Filistin-
Suriye-Irak bölgelerini savunmak için kurduğu Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı’na 
dair beş farklı hatıratta bulunan bilgiler karşılaştırılacaktır. Bu hatıratlardan ilki 
Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı yapmış olan Liman von Sanders’ın, Osmanlı 
Genelkurmayı Askerî Tarih Encümeni Tercüme Heyeti tarafından çevrisi yapılan 
Türkiye’de Beş Sene isimli hatıratıdır. Bir başka hatırat ise Bahriye Nâzırı ve IV. 
Ordu Kumandanı olan ve bölgede Kanal harekâtlarının komutasını elinde bulunduran 
Cemal Paşa’nın Hatıralar’ıdır. Bir diğer önemli hatırat ise Almanya’da Harbiye 
Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve Mayıs 1917’de İstanbul’a gelmiş 
olan General Erich von Falkenhayn’a ait Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya isimli 
hatıratıdır. Konumuzla ilgili bilgiler içeren bir diğer hatırat ise Osmanlı Genelkurmay 
Başkanı Vekilliği yapan, Sina ve Filistin cephelerinde bulunan olan Friedrich 
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Freiherr Kress von Kressenstein’ın Son Haçlı Seferi Kuma Gömülen İmparatorluk 
isimli hatıratıdır. Çalışmamızda faydalandığımız son hatırat ise Yıldırım Ordular 
Grubu’nda kurmay subay olarak bizzat görev almış Mirliva Sedat’ın Yıldırım 
Ordularının Bozgunu Filistin’e Veda isimli hatıratı olacaktır. Çalışmamızda IV, VII 
ve VIII. ordulardan oluşturulan Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’nın kuruluşu 
ve bütün faaliyetlerinden ziyade bahsettiğimiz hatıratlarda bu konu ile ilgili bilgiler, 
karşılaştırmalı olarak aktarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Yıldırım Ordular, Sanders, Cemal Paşa, Falkenhayn, 
Kressenstein, Mirliva Sedat.

Yıldırım Army Group Command In Memoirs: Cemal Pasha, Erıch Von Falkenhayn, 
Kress Von Kressenstein, Liman Von Sanders And Major General Sedat

While the history of the literary genre of Memoirs is quite old, memoirs begun to 
draw attention throughout the 19th century as an independent genre. Memoirs are 
profoundly important sources due to the information and personal point of views 
about the historical events which they include. However, it is almost unanimously 
agreed that while memoirs are using as a source of information, one must be very 
careful about using them. 

Since it is not possible to think about the memoirs independently of their authors, 
the probable mistake is the possibility to preclude of personal ideas before the real 
events. The first way to not to fall that mistake is the comparative reading of different 
memoirs of a certain time or event which was written by different people. In this 
context, our work would compare the information about the Yıldırım Army Group 
Command, which was found by Ottoman state to defend Palestine-Syria-Iraq in the 
First World War, in the five different memoirs. The first of these memoirs is the 
memoirs of Liman von Sanders, who was a Commander of Yıldırım Army Group, 
Five Years in Turkey (Türkiye’de Beş Yıl), which was translated into Turkish by 
the Translation Committee of the Military History Council of the Ottoman Chief 
of Staff. Another memoir is the Memoirs (Hatıralar) of Cemal Pasha, who was the 
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Minister of Navy, the Commander of the Fourth Army and held the command of the 
Canal Campaigns. Another important memoir is the Germany at the First World War, 
the memoirs of General Erich von Falkenhayn, who was the Minister of War and the 
Chief of Staff at Germany and came to Istanbul at May 1917. Another memoir which 
includes information about our subject is the memoir of Friedrich Freiherr Kress von 
Kressenstein, who was the Assistant Chief of Staff of Ottoman Empire and assigned 
in Sinai and Palestine Fronts, named as The Last Crusade: The Empire that Buried 
Under the Sand (Son Haçlı Seferi Kuma Gömülen İmparatorluk in Turkish). The last 
memoir that we use in our work is the Major General (Mirliva) Sedat’s, who was 
an assigned staff officer in Yıldırım Army Group, Yıldırım Ordularının Bozgunu 
Filistin’e Veda (Defeat of Yıldırım Army Group’s Farewell to Palestine) In our 
study, the memoirs’ narration about the Yıldırım Army Group Command’s, which 
was created by merging of IV, VII and VIII Armies, rather than the founding of the 
aforementioned Command and its operations, would be comparatively evaluated.

Key Words: Memoir, Yıldırım Army Group, Sanders, Cemal Pasha, Falkenhayn, 
Kressenstein, Major General Sedat.
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Arş. Yazar Adnan Güngör ÜÇÜNCÜOĞLU

“Allahuekber Dağında, Soğukla Savaşan Askerin Hikâyesi”

Özet

1916 yılında 18 yaşındaki bir genç Sarıkamış’a gitmek üzere Gümüşhane’nin kazası 
Kürtün’den yola çıkmıştır. Bazı yerlerde yürüyerek bazı yerlerde ise araçla 22 günde 
savaş alanına gelmiştir. Türk ordusu için Allahuekber dağında sadece düşman değil, 
soğuk, açlık, kıyafet ve mühimmat eksikliği de büyük sorunlardan olmuştur. Neticede 
Türk Ordusu, Rus Ordusu karşısında büyük bir yenilgi aldı. Yenilgiye rağmen Türk 
askerleri Sarıkamış’ta kahramanca savaştılar. 

Bu çalışmada Sarıkamış Savaşına katılmış, Ruslara esir düşmüş, esaretten kurtulmayı 
başarmış olan Gümüşhaneli Ali Bayram’ın hatıraları ortaya konacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Allahuekber Dağı, Savaş, Soğuk ve Esaret.

A Story Of A Soldier, Fighting In The Cold On The Mountains Of Allahuekber

Abstract

A young-18 year old- took from Gümüşhane’s Kürtün district to go to Sarıkamış in 
1916. In some places on foot, in some places the vehicle came to the battlefield in 22 
days. Not only the enemy, but also the cold, hunger, lack of clothing and ammunition 
in the mountains of Allahuekber had become major problems for the Turkish army. 
As a result, the Turkish Army received a huge defeat against the Russian Army. 
Despite the defeat, Turkish soldiers fought heroically in Sarıkamış.

In this work, will be revealed the memories of Ali Bayram from Gümüşhane, who 
participated in the Battle of Sarıkamış, had been taken captive to the Russians and 
escaped from slavery. 

Key Words: The Mountain of Allahukber, War, Cold, Slavery.

Arş. Yazar Adnan Güngör ÜÇÜNCÜOĞLU

“Allahuekber Dağında, Soğukla Savaşan
Askerin Hikâyesi”



İkinci Gün (26 Nisan 2018) Muyis Salonu “Olay-Olgu” II. Oturumu: 15:45–17:15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sezai Balcı

15:45–16:00 Doç. Dr. Ahmet Yüksel- Arş. Gör. Okan Güven, “Bir Şerid-i Film-i 
Osmanî: I. Dünya Savaşı Yıllarında Kayıkçı Hüseyin’in Başından Geçenler”

16:00–16:15 F. Rezzan Ünalp, “Yarbay Talat Bey ve Muzaffer Paşa’nın Tanıklıklarıyla 
Plevne Muharebeleri Hakkında Tarihe Düşülen Notlar”

16:15–16:30 Arş. Gör. Cem Doğan, Hatırat Eserleri Işığında Eski İstanbul’da 
Kahvehane ve “Mahallenin Namusu”

16:30–16:45 Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu, “Ziya Gökalp’in Egemen Sosyolojisinin 
Hatıratlar Üzerinden Değerlendirilmesi”

16:45–17:00 Arş. Gör. Lemi Atalay, “Anılarda İzmir Suikastı”

17:00–17:15 Tartışma



“Olay-Olgu” II. Oturumu Bildiri Özetleri 



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL (Cumhuriyet Üniversitesi)

Arş. Gör. Okan GÜVEN (Cumhuriyet Üniversitesi)

“Bir Şerid-i Film-i Osmanî: I. Dünya Savaşı Yıllarında Kayıkçı Hüseyin’in
Başından Geçenler”

Özet

Tarihçiliğin metoduna dair pek bir şöhret elde etmiş olan Alman tarihçi Leopold 
Von Ranke (1795-1886) devletin ürettiği arşiv vesikasının doğruluğuna güvenmişti. 
Ancak akademi daha sonrasında bu belge türleri de dâhil olmak üzere bilimin birincil 
prensibini uyguladı; … ve her şeyi sorguladı. Nitekim Osmanlı tarihçiliği de elbette 
bu durumdan payına düşeni aldı. Tahrîr defterlerinden mühimmelere, perakende 
evraktan o devrin çağdaş müelliflerinin kroniklerine varana kadar modern Türk 
tarihçisi kullandığı kaynağının güvenilirliğini “en ince” unsuruna değin irdeledi. Bu 
irdelemede tarihin kaynaklarından bir diğerini oluşturan hatırat türü eserler de elbette 
dışarda bırakılmadı. Genel kanı, hatıratın buzdan bir kütle üzerinde bulunduğu 
yönünde oldu. Kendisine hep şüphe ile yaklaşılması gerektiğine hükmedildi. 
Buna karşın hiçbir zaman görmezden gelinemedi. İşte bu tebliğe kaynaklık eden 
de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tesadüf ettiğimiz o tarz bir tarihî vesikadır. 
Vesikadır; zira türdeşlerinin aksine bir şahsın kalemiyle değil, bizzat devletin eliyle 
hazırlanmıştır. Hatırattır da; çünkü toplumsal konumu ne olursa olsun bir şahsın 
macerasına odaklanmıştır.

 Birinci Dünya Savaşı’nın ilk birkaç yılına ait olan vesika ve o vesikada geçen 
hadiselerin başkahramanı Hüseyin isminde bir Osmanlı kayıkçısıdır. Hüseyin’in, 
Fransızlara kaptırdığı kayığının peşine düşmesiyle birlikte bu çalışmaya konu olan 
ve genellikle Akdeniz sularında geçen oldukça ilginç ve renkli hadiseler birbiri ardına 
yaşanmıştır. Hadiseler durulduğunda Hüseyin soluğu Teke’de almış ve başından 
geçenleri bir bir anlatmıştır. Bunlar Teke Mutasarrıflığınca biraz “mübalağalı” 

Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL - Arş. Gör. Okan GÜVEN
“Bir Şerid-i Film-i Osmanî: I. Dünya Savaşı Yıllarında 

Kayıkçı Hüseyin’in Başından Geçenler”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

şeklinde değerlendirilmiş olsa da oldukça ilginç ve önemli bulunmuş olmalı ki 
aynıyla ve tüm ayrıntısıyla kaleme alınmıştır. Böylece Hüseyin’in kayığını nasıl 
kaybettiği, geri almak için neler yaptığı, nerelere gittiği ve kimlerle görüştüğü gibi 
başından geçenleri kapsayan, ayrıca Enver Paşa’ya, Osmanlı-Alman ittifakına dair 
ilginç ibareler içeren oldukça geniş ve vesika-hatırat şeklinde adlandırılabilecek bir 
tarihi döküman ortaya çıkmıştır. Bu tebliğde sadece söz konusu kaynağın latinize 
edilmesiyle yetinilmemiş, o kaynağın hangi atmosferde ne maksatla kaleme alındığı 
ve söz konusu yıllarda yaşanmış hadiselerle mukayese edilmek suretiyle anlatılan 
olayların ne denli gerçeği yansıttığı da ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Kayıkçı Hüseyin, Fransızlar, İngilizler, Akdeniz

A Film Strip of an Ottoman: Those Passed By Rower Hüseyin at the years of WWI 

Abstract

The German historian Leopold Von Ranke (1795-1886), who had gained a lot of 
fame about the method of historiography, relied on the authenticity of the archives 
produced by the state. However the academy, including the types of documents, 
later applied the primary principle of the science; … and questioned everything. As 
a matter of fact, Ottoman Historiography, of course took its share from this situation. 
From tahrir registers to mühimme, from the retail exponent to the chronicles of 
contemporary authors of that period modern Turkish historian scratchs up to the 
“thinnest” element of the resources reliability.which he used. Of course, memoir-
type works composing another of the sources of history weren’t left out in this 
delibaration. The general consensus was that the memoir was on a mass of ice. It was 
decided that it should be treated with suspicion. Nevertheless it never ignored. This 
is the kind of historical document we have found in the Prime Ministery Ottoman 
Archives. That is a document; because its prepared by the hands of state itself, not by 
the pen of a person unlike their kind. It also a memoir; becuase whatever the social 
position, its focused on a persons own adventure. 
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The document belonging to the first years of the WWI and the protagonist of the 
events was Hüseyin who an Ottoman rower. With Hüseyin’s pursuit of his boat that 
he had captured by French, there was very interesting and colorful procession, which 
was the subject of this study, and which generally took place in the Mediterrenian 
water. When the events came to an end, Hüseyin took the breath in the Teke and told 
them what was going on. These have been evaluated as somewhat “exaggerated” by 
the Teke Mutasarrıflığı, but they must have been found to be quite interesting and 
important, as well as all the details have been takenand written by them. On that 
note, there appeared a historical document which could be called record-memoir 
rather colossal that covered how he passed like how he lost his boat, what he did to 
get back, where he left and who he saw and also including interesting expressions 
about Enver Pasha and Ottoman-German alliance. In this paper, it has been revealed 
that only the subject is not satisfied with the latinization of the source, the fact that the 
events described by comparing the origin of the source with the purpose of keeping it 
in the atmosphere and comparing it with the yearly events have been reflected.

Key Words: Ottoman, Rower Hüseyin, French, English, Mediterrenian.
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F. Rezzan ÜNALP (Milli Savunma Üniversitesi)

“Yarbay Talat Bey ve Muzaffer Paşa’nın Tanıklıklarıyla Plevne Muharebeleri Hakkında 
Tarihe Düşülen Notlar”

Özet:

Rusya’nın Kafkasya ve Romanya üzerinden saldırmasıyla iki cephede birden başlayan 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Türk tarihinde 93 Harbi olarak anılmaktadır. İki 
cepheli olarak 10 ay devam eden harpte Plevne Müdafaası harbin önemli bir safhasını 
oluşturduğu gibi sonucunu da tayin etmiştir. Bizzat Gazi Osman Paşa’nın bulduğu 
ve yaptırdığı toprak istihkâm savunması ve siper muharebeleri ilk defa bu harpte 
denenmiş ve daha sonra bu savaş taktiği, batılı ülkelerin askeri akademilerinde 
ders olarak okutulmuştur. Plevne Muharebeleri üzerine Türkçe kaynaklar arasında 
Gazi Osman Paşa’nın yaveri olan Yarbay Talat Bey’in tuttuğu hatırat, en önemli 
ve birincil elden kaynak niteliği taşımaktadır. Talat Bey savaş süresince birçok 
mücadeleye taburu ile katılmış, kendi tabyasında ve diğer tabyalarda gördüklerini 
kaydetmişti. Ruslara esir düşmesi üzerine Rus subaylarından savaşla ilgili bilgiler 
edinen Talat Bey, esaretten kurtulduktan sonra Avrupalı müelliflerce kaleme alınan 
eserleri de tetkik ederek eserini bu doğrultuda yazmıştı. Plevne Tarih-i Harbi adını 
taşıyan bu eser, ilk defa savaşın sona ermesinden iki yıl sonra İstanbul’da basılmıştı. 
İkinci baskısı ise bu tarihten tam 128 yıl sonra 2008’de yapıldı. Bu kez, “Zafer gibi 
Savunma Plevne Müdafaası Kıskançlıkların Kaybettirdiği Balkanlar” adıyla ve 
günümüz Türkçesiyle okuyucuya sunuldu. 

Bu bildiride ise Paris’te 1889’da basılan “Plevne Savunması” adlı kitaptan 
bahsedilecektir. Bildirinin konusu olan kitap, Talat Bey’in kaleme aldığı eser gibi 
hatırat niteliğindedir. Fransız Baudoın Askeri Kütüphanesinin yayını olarak Plevne 
Müdafaası adıyla Fransızca olarak basılmıştır. Bu kitapta, savaş sonrasında II. 
Abdülhamit’in yaveri olan ve Talat Bey’in günlüklerini Fransızcaya çeviren Muzaffer 
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Paşa vasıtasıyla eklenen Osmanlı Seraskerliğinin resmi belgeleri yer almaktadır. 
Kitabın Gazi Osman Paşa’nın bilgisi dâhilinde basıldığı, “Gazi Osman, İstanbul-31 
Ağustos 1888” tarihli özel açıklama kısmından anlaşılmaktadır. Muzaffer Paşa 
tarafından hazırlanan bu eserde Yarbay Talat Bey’in yazdıklarına ilave olarak farklı 
13 ayrı not başlığı bulunmaktadır. Bu notlar, Gazi Osman Paşa tarafından verilen 
bilgilerle zenginleştirilmiş Muzaffer Paşa tarafından ilave edilen bilgilerdir. 

Bu bildiride verdiği bilgilerle Plevne’de arka arkaya yaşanan savunma harekâtlarını 
özetleyen, edebi bir iddiası olmasa da gerçekleri bildirme amacıyla yazılan ve 
henüz Türkçeye çevrilmemiş bu eserden savaşın son safhası olan Huruç Harekâtına 
ilişkin bilgiler paylaşılacak, o döneme kadar Osmanlı-Rus Savaşı hakkında 
neden yeterli yazılı kaynak bulunmadığı ve hatırat eserlerin harp tarihindeki yeri 
değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Plevne Müdafaası, Muzaffer Paşa, Yarbay Talat, Gazi Osman 
Paşa.

Notes in History on the Plevne Battles from the Perspectives of Lieutenant Colonel 
Talat Bey and Muzaffer Pasha.

Abstract:

The Ottoman-Russian War of 1877-1878, which started on two fronts with the attack 
of Russia over Caucasus and Romania, is referred to as 93 War in Turkish history. 
The war that lasted 10 months as two fronts, Pleven Defense has determined the 
outcome as well as establishing an important phase of the war. The defense of land 
fortification and the trench battles that were personally founded and made by Gazi 
Osman Pasha, were tried for the first time in this battle and later on were taught 
in military academies of western countries. Among the Turkish sources on the 
Plevne Battleships, the memoir memorized by Lieutenant Colonel Talat Bey, who 
is a deputy of Gazi Osman Pasha, carries the most important and primary source. 
Talat Bey participated in many struggles during the war with the battalion, recording 

F. Rezzan ÜNALP
“Yarbay Talat Bey ve Muzaffer Paşa’nın Tanıklıklarıyla 
Plevne Muharebeleri Hakkında Tarihe Düşülen Notlar”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

their own bastion and other bastions. Talat Bey, who acquired information about 
Russian warfare from Russian officers upon the fall of the Russians, wrote his work 
in this direction by examining the works received from the European authors after 
he was saved from slavery. This work bearing the name Plevne Tarih-i Harbi was 
first published in Istanbul two years after the end of the war. The second edition was 
made in 2008, exactly 128 years after this date. This time, it was presented to the 
reader with the name of “Balkans Defended by the Defensive Pleasure Defense of 
Jealousy” and today’s Turkish.

In this paper, the book “Pleven Defense” published in Paris in 1889 will be mentioned. 
The book, which is the subject of your report, is like a memoir like Talat Bey’s work. 
It was published in French in the name of Plevne Defense as a publication of the 
French Baudoin Military Library.Through Sultan II. Abdulhamid’s deputy, Major 
General Muzaffer Pasha, the official documents of Ministry of Defence were added 
to the notes that were recorded daily and in Turkish by Lieutenant Colonel Talat Bey 
who was serving as Gazi Osman Pasha’s deputy in Plevne during the war. These 
notes are information added by Muzaffer Pasha enriched with the information given 
by Gazi Osman Pasha.

The information given in this paper on will be shared with the information on the 
excursion operation, which is the last phase of the war, which summarizes defensive 
operations in succession in Pleven and is written for the purpose of reporting facts, 
though not a literary claim, until that time there will not be enough written sources 
about the Ottoman-Russian War and the location of the memorial works on the date 
of the war will be evaluated.

Key Words: Pleven Defense, Muzaffer Pasha, Lt. Col. Talat, Gazi Osman Pasha.
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Öğr. Gör. Dr. Cem DOĞAN (Ardahan Üniversitesi)

“Hatırat Eserleri Işığında Eski İstanbul’da Kahvehane ve “Mahallenin Namusu”

Özet

Osmanlı İstanbulu’nda mahalleler ahlaka ilişkin birtakım otokontrol mekanizmaları 
geliştirmişti. Eril bir kamusal alan olarak kahvehanelerin ise geleneksel ahlakın 
muhafazasında önemli bir rolleri vardı. Kahvehaneler, erkekler arası sosyalleşme 
ve fikir alışverişlerinin yanı sıra ait oldukları mahallenin “ahlak muhafaza 
merkezleri”ydiler. Bu bağlamda, ataerkil cinsel kodların uygulanmasında ve yeniden 
üretiminde Osmanlı kahvehanelerinin rolü yadsınamaz. Osmanlı kahvehanesinin 
cinsel ahlaksızlıkların cezalandırılması noktasında ahalinin bir araya gelerek 
fikir teatisinde bulunduğu bir mekân olması onun mahallenin içsel bütünlüğünü 
korumakta başlı başına bir vazife üstlendiğini gösterir. Osmanlı hatırat yazarlarının 
çoğu ahlaksız olduğu kanısına varılan tiplerin mahallenin sınırları dışına atılması için 
gerçekleştirilen baskınların kararının yine mahallenin kahvehanesinde alındığına 
işaret etmektedir. Bu çalışma, fuhuş yaptıkları bahanesiyle mahalle kahvehanesinde 
alınan kararla söz konusu alandan uzaklaştırılan kadınların durumlarını hatırat 
eserleri bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Hatırat, İstanbul, Mahalle, Kahvehane, Cinsel Ahlak, Fuhuş, 
Baskın.

Coffee House And The “Honor Of Neighbourhood” In The Old Istanbul In The Light 
Of Memoirs 

Abstract

In the Ottoman Istanbul neighbourhoods had created their own moral auto-control 
systems and coffee houses had a important role on keeping the traditional morality 
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as masculine public spaces. Coffee houses were the “morality preservation centers” 
as well as their function that allows the men of the neighbourhood to socialize and 
exhance the ideas. In this sense, one can not deny the part of Ottoman coffee houses 
when it comes to applying and re-creating of patriarchal sexual codes. Being a 
common place in which the people of neighbourhood getting together shows that 
coffee house had a particular duty in order to protect the inner integrity of the area. 
Most of the Ottoman authors of memoirs indicate that the decision was made in the 
coffee house of neighbourhood to expel the probable immorals. This work aims to 
debate over the situations of women who had been banished under the pretext of 
being possible-prostitutes by the decision of the people in the coffee house through 
the memoirs . 

Key Words: Memoirs, Istanbul, Neighbourhood, Coffee House, Sexual Morality, 
Prostitution, Raid.
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Arş. Gör. Zübeyde DEMİRCİOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

“Ziya Gökalp’in Egemen Sosyolojisinin Hatıratlar Üzerinden Değerlendirilmesi”

Özet

Disiplinlerin ortaya çıkışı, aşınması ve düşüşü, fakültelerin oluşumu ve üniversitenin 
değişen rolü, karmaşık bir toplumsal ve düşünsel nedenler ağının birbirleriyle 
bağlantılı toplumsal etkilerinin sonucudur. Özellikle sosyal bilimlerin böyle bir 
yapısı vardır. Bu nedenle, disiplinlerin ortaya çıkışını biçimlendiren düşünsel alanı 
bir mücadele alanı olarak görmek çok da yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte 
düşünce alanlarının tarihleri büyük oranda seçicidir. Öyle ki, disiplinlerin ortaya 
çıkmasında etkili olan isimlerin bir kısmı uzun zaman sonra hala çok iyi biliniyorken 
bir kısmının hiç hatırlanmıyor olması bundandır (Giddens, 2014: 13). Türk sosyolojisi 
için de benzer bir hikâyeden söz etmek mümkündür. Bir disiplin olarak 19. yüzyılda 
öncelikle Avrupa’da gelişmeye başlayan sosyoloji 50-60 yıllık bir gecikmeyle aynı 
yüzyılın sonlarında bu topraklarda da görünür hale gelmeye başlamıştır. Türkiye’de 
sosyolojinin tarihi genellikle Ziya Gökalp’ın Darülfünun’da sosyoloji kürsüsünü 
kurarak ders vermesiyle başlatılır. Elbette daha önceki dönemlerde de sosyolojik 
analizler içeren metinlerin varlığından söz etmek mümkündür. Ancak sosyolojiyi bir 
disiplin olarak kurumsallaştıran isim hiç şüphesiz Ziya Gökalp’tir. Gökalp sosyolojiyi 
sadece kurumsallaştırmamış aynı zamanda uzun süre alana hâkim tek isim olmuştur. 
Ziya Gökalp’in Türk sosyolojisinde tartışmasız konumuna ilişkin çeşitli nedensel 
açıklamalar geliştirilmiştir. Bunlardan ilki, Gökalp’in başarısını Türk toplumunun 
yaşadığı sorunlara geniş bir açıdan yaklaşması ve uygulanabilir çözüm önerileri 
sunmasına bağlayan görüşken bir diğeri Türkiye’de sosyolojinin siyasetle tartışmalı 
ilişkisi bağlamında, Ziya Gökalp’in iktidar kadrolarının tam da ihtiyaç duyduğu 
kavramları kullanarak iktidar kadrolarına yakınlığı neticesinde ön plana çıktığıdır. Bu 
bağlamda Ziya Gökalp’in Türk sosyolojisi için konumunu bir yandan düşüncesinin 
özgünlüğüyle diğer yandan kişisel serüveniyle değerlendirmenin gerekliliği 
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ortadadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel hedefi Gökalp’in Türk sosyolojisi için 
başat isim olma hikâyesini daha bireysel bir açıdan; kişisel yazışmalar, mektuplar, 
günlükler gibi hatırat türü içerisinde değerlendirilebilecek metinleri kullanarak 
ortaya çıkarmaktır. 

Evaluation of Ziya Gökalp’s Sovereign Sociology Through Reminiscences

Abstract 

The emergence, erosion and fall of disciplines, the formation of faculties and the 
changing role of universities are the result of the social influences associated with 
each other in a complex network of social and intellectual causes. Especially social 
sciences have such a structure. For this reason, it would not be so wrong to regard 
the intellectual field that shapes the emergence of disciplines as a field of struggle. 
However, the history of the intellectual fields is highly selective. Such that, some of 
the names that are influential in the emergence of disciplines are well known but some 
are never remembered (Giddens, 2014: 13). It is possible to talk about a similar story 
for Turkish sociology. As a discipline, sociology first began to develop in Europe in 
the 19th century and started to become visible in these lands towards the end of the 
same century with a delay of 50-60 years. History of sociology in Turkey is generally 
dated back to 1914 when Ziya Gökalp established the sociology professorship in 
Darülfünun, it is possible to mention the existence of texts containing sociological 
analyses in previous periods. However, the name institutionalizing sociology as a 
discipline is no doubt Ziya Gökalp. Gökalp has not only institutionalized sociology 
but also became the only person who dominated the field for a long time. In this 
context, it is necessary to evaluate the position of Ziya Gökalp in Turkish sociology 
on the one hand with the originality of his thoughts and on the other hand through his 
personal adventure. Therefore, the main objective of this study is to reveal Gökalp’s 
story of becoming a dominant name for Turkish sociology from a more personal 
perspective, by using texts that can be evaluated as memoirs, such as personal 
correspondence, letters, diaries, etc.
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Arş. Gör. Lemi ATALAY (Ankara Üniversitesi)

“Anılarda İzmir Suikastı”

1926 yılında Gazi Mustafa Kemal’e yönelik olarak İzmir’de planlanan suikastı 
girişimi ve ardından yaşanan gelişmeler Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bir dönüm 
noktasını teşkil etmektedir. Cumhuriyet devrimlerinin yöneldiği yönden rahatsız olan 
bir kesimin giriştiği suikast olayı, iktidar-muhalefet kavgasının en sert mücadelesine 
sahne olmuştur. Suikast girişiminin ardından gerçekleştirilen yargılamalar sonucu, 
bazı eski İttihatçılar ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri asılmış, diğerleri 
de siyasetten uzaklaştırılmıştır. Böylece ülkedeki muhalefet iyice etkisiz hale 
gelmiş, tek parti yönetiminin hâkimiyeti pekişmiş ve devrimler hız kazanmıştır. 
Söz konusu İzmir suikastı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tartışmalı olayları 
arasında yer almaktadır. Suikast girişiminin var olup olmadığı, suikast sonrası 
yapılan yargılamaların adil olup olmadığı, iktidarın bu girişimi muhalefeti etkisiz 
hale getirmede bir araç olarak kullanıp kullanmadığı hep tartışılagelmiştir. İşte bu 
çalışmada, Cumhuriyet tarihine ilişkin anılardan yararlanılarak, İzmir suikastına 
ilişkin tartışmalı unsurlar karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Başvurulan 
anılar doğal olarak İzmir suikastıyla doğrudan ilgili kişilerin anıları olmuştur. Bu 
doğrultuda gerek yargılanan tarafta olan muhalefet kesiminin, gerekse de yargılayıcı 
konumda olan iktidar temsilcilerinin İzmir suikastına ilişkin anıları değerlendirilmiş, 
olayın farklı açılardan nasıl görüldüğü ortaya konmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda 
Cumhuriyet tarihinin de önemli tanıklarından olan İsmet İnönü, Rauf Orbay, Ali 
Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Kılıç Ali, Faik Günday, Fahrettin Altay’ın anıları 
başta olmak üzere konuyla ilgili anılar işte bu yaklaşımla ele alınmıştır. Söz konusu 
anıların değerlendirilmesinin ardından İzmir suikastının başta eski İttihatçılar olmak 
üzere bir takım muhalif unsurlar tarafından gerçekten planlandığı; Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası liderlerinin ise genellikle doğrudan bu planlamanın içerisinde yer 
almadığı, ancak girişimi bazı yerlerden öğrenip gerekli bilgilendirmeyi yapmadığı; 
yapılan yargılamaların İstiklal Mahkemelerinin bir ihtilal mahkemesi niteliği taşıması 
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nedeniyle hukuk standartları açısından sorunlar taşıdığı; Cumhuriyet yönetiminin 
de söz konusu yargılamalar sonucunda etkisiz kalan muhalefet nedeniyle iktidarını 
iyice kuvvetlendirdiği genel bulgular olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İzmir Suikastı, Gazi Mustafa Kemal Paşa, İstiklal Mahkemeleri, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası.

Izmir Assasination In Memories

Abstract

The planned assassination attempt in 1926 against Gazi Mustafa Kemal in İzmir and 
subsequent developments, constituted a milestone in the first years of the Republic. 
The assassination attempt, which was organized by a part of the opposition forces 
who are disturbed by the Republican revolutions, witnessed the hardest struggle 
of the power-opposition conflict. After the assassination attempt, some former 
Unionists and the members of the Progressive Republican Party were hanged, while 
others were removed from politics. Thus, the opposition in the country had become 
ineffective, the dominance of the single party leadership had been strengthened 
and the revolutions had accelerated. This İzmir assassination, is among the most 
controversial events in the history of the Republic of Turkey. Whether or not the 
assassination attempt existed, whether the trial after the assassination was fair and 
whether the government used this attempt as a means of neutralizing opposition 
has always been debated. In this study, this controversial issues related to the İzmir 
assassination has been tried to examine comparatively by utilizing the memories 
on Republican history. The memories referred to are naturally the memories of the 
people who were directly involved in the İzmir assassination. In this direction, both 
the memories of opposition who were in the prosecuted side and the memories of 
the representatives of the ruling power, who were in a judicial position, has been 
evaluated from different angles. The memories of İsmet İnönü, Rauf Orbay, Ali Fuat 
Cebesoy, Kazım Karabekir, Kilic Ali, Faik Günday and Fahrettin Altay, who were also 
important witnesses of Republican history, has been discussed with this approach. 
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Following the assessment of this memories, it has been found that the assassination 
of Izmir was actually planned by a number of opposition elements, especially the 
former Unionists; leaders of the Progressive Republican Party generally did not 
directly participate in this planning, however they learned the attempt and did not 
inform the authorities; the proceedings had problems in terms of legal standards 
due to the fact that the Courts of Independence were kind of a revolutionary court; 
the Republican administration has strengthened its power thoroughly due to the 
weakened opposition as a result of the mentioned judgments.

Key Words: İzmir Assassination, Gazi Mustafa Kemal Pasha, Courts of Independence, 
Committee of Union and Progress, Progressive Republican Party.
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Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi)

“Tarih Yazımında Hatıratın Önemi”

Özet

Tarih Herodotos’la başlatılır. İnsanın yapıp ettiklerine odaklanır. Tarihyazımı süreç 
içinde hem yazım kaygıları hem de yazım tarzı açısından farklılaşmıştır. Bu durum, 
ortaçağda dinlerin etkisiyle daha çok kronik biçimli eserlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Bu geniş dönemde sayılabilecek kroniklerin her biri yazım açısından 
farklılıklar içermiştir. Buna karşın bir kurumun (kilise kronikleri) tarihsel kayıtlarını, 
kahramanların (sultanlar, hükümdarlar) başarılarını dinsel bir perspektif ve anlatımla 
sunma çabasındadır. Bu durum, Avrupa’da yaşanan Rönesans’la farklılaşmaya 
başlar. İtalyan Machivelli’nin yazdığı eserle değişik bir mecraya girer. Aydınlanma 
sürecinde Gibon’un meşhur Roma İmparatorluğunun düşüşü adlı eseriyle akılcı 
temellerine oturur. 

Dünyada tarihyazımında hem içerik hem de tarz olarak asıl kırılma Fransız İhtilali 
sonrasına rastlar. Ulus-devlet fikrinin ön plana çıkmasıyla birlikte ulusun en eski ve 
şanlı tarihini yazma çabası başta Fransız ve İngiliz tarihçiler olmak üzere Alman 
literatüründe kendini gösterir. Alman ve Fransız tarihçilerin ayrı ayrı yürüttükleri 
çalışmalarla tarihçilik akademik anlamda kendini göstermeye başlar. Akademik 
tarihin özellikle üst-anlatıyı ulus devletlerin tarihi üzerinden kurması, resmi 
belgelere atıf yapması, belge inceleme ilişkin iç ve dış tenkidi getirmesi yeni bir 
çalışma yöntemine işaret eder. 

20. yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşında insan kayıplarının kitlesel olması, 
bilim alanı kadar tarih alanının da sorgulanmasını sağlar. Bu çerçevede özellikle 
2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası işbirliği ve dayanışma fikrinin ön plana 
çıkması kadar, mevcut modern paradigmaya getirilen kökten eleştiriler yeni yazım 
türlerine neden olur. 1960’lı yıllarda metin temelli eleştiriler gerçekliğin inşa ve 
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temsilinde dilin sınırlılıkları üzerinde durur. Bu çerçevede akademik tarihçilerin 
çoğunlukla gözardı ettikleri diğer yazınsal türler yeniden gündeme gelir. Örneğin 
Yeni Tarihselcilik bir yazın türü olarak tarih ve edebiyatın gerçekliği temsil etme 
bakımından bir farkının olmayacağını ileri sürer. Geçmişin gerçekliğini şimdiki 
zamanda inşa ve temsilin dilsel sınırlılıklarını öne sürerek, aslında tarihsel metinler 
gibi edebi metinlerin de eşit imkan sahip olduğunu, edebi metinlerin estetik ve 
sanatsal olması yönüyle tarihçi metinlerinden daha üstün oldukları gibi bir söylemi 
benimser. 

Türkiye’de hatıratların tarihyazımında kullanımı akademik tarihçiliğin her zaman 
endişeyle karşıladıkları bir yol olmuştur. Özellikle yakın dönem tarihçileri, 
hatıratların haklı olarak belgelerin dile getirmediği pek çok insani ilişki biçimini 
ve yaşanmışlığı sunması yönüyle önemli olduğunu düşünürken, hatırat yazarlarının 
manipülasyonlarının da önemli boyutlarda olabileceğine genelde dikkat çekmişlerdir. 
Hatıratların bilgi kaynağı olarak sınırlılığı ise kişisel perspektifle yazılmasıdır. Bu 
çalışmada hatıratların tarihsel değeri teorik açıdan tartışmaya açılacaktır. 

The Importance of Memoirs in Historiography

Absract

History begins with Herodotus. It focuses on what people do and do. Historical writing 
has differentiated both in terms of writing anxiety and writing style in the process. 
This has led to the emergence of more chronic forms in the middle Ages through 
the influence of religions. Each of the chronicles that could be counted in this vast 
period contained differences in writing. However, an institution (church chronicles) 
is trying to present its historical records with the achievements of heroes (sultans, 
rulers) in a religious perspective and narrative. This situation begins to differentiate 
with the Renaissance in Europe. The Italian Machiavelli writes a different passage 
into the piece. In the process of enlightenment, sit at the rational basis of Gibbon’s 
famous work titled The Fall of the Roman Empire.
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In the historiography in the world, both content and important break in the world 
after the French Revolution. With the emergence of the idea of the nation-state, the 
struggle to write the oldest and most glorious history of the nation is manifested 
in German literature, especially the French and British historians. Historiography 
begins to show itself in an academic sense with studies carried out separately by 
German and French historians. The establishment of academical history through 
the history of the nation-states, particularly the upper-narrative, refers to official 
documents and refers to a new working method of bringing in internal and external 
criticisms of document review.

The massive loss of human beings in the two great world wars of the 20th century 
allows the field of history to be questioned as well as the field of science. In this 
framework, as well as the idea of international cooperation and solidarity especially 
after World War II, radical criticisms of the current modern paradigm lead to new 
types of writing. In the 1960s, text-based critiques have focused on the limitations of 
language in the construction and representation of reality. Other literary genres that 
academic historians often ignore in this framework come back to the agenda. For 
example, New Historicism suggests that history and literature as a type of literature 
will have no difference in terms of representing reality. By presenting the reality of 
the past as a linguistic limitation of the construction and representation of the past, 
the literary texts, like historical texts, are equally capable, embracing a discourse that 
literary texts are superior to the historian texts in terms of being aesthetic and artistic.

The use of memories in historiography in Turkey has been a way they always 
greeted nervously academic historiography. In particular, recent historians have 
pointed out that manipulations of memorabilia writers may also be of considerable 
importance, while memoirs seem to be important in terms of the way in which many 
human relationships and experiences are not rightly documented by memoranda. 
The limitations of memories as a source of information are written in a personal 
perspective. In this study, the historical value of the memories will be discussed from 
the theoretical point of view.
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Doç. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Hatıratın Önemi ve İmkânları Üzerine 

Düşünceler”

Özet

“Hatıra” Fransızca “mémoire”ın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Arapça ise “hatır, 
gönül” anlamında kullanılmaktadır. XIX. yüzyılda farklı anlamda kullanılmaya 
başlamıştır. “Hatırat”ı türün karşılığı olarak ilk kullanan Muallim Naci’dir ve 
“Lügat-ı Naci’”nin 1902 basımında hatıra “hatıra gelen husus, fikir; bunlara dair 
yazılan eserlere de hatırat denir” açıklaması yer almaktadır. 

Kişiler hatıralarını kendini savunmak, ders vermek, kötülemek, tanık olduklarını 
aktarmak amacıyla yazmaktadır. Kişilerin bu amaçlar doğrultusunda kaleme almış 
oldukları hatıralarının tarih yazımında kullanılması konusunda farklı görüşler 
bulunmaktadır. Tarihçilerin bir bölümü hatıratları tarih yazımında kullanılacak ana 
ve değerli bir kaynak olarak değerlendirirken, bir bölümü de kişilerin şahsi fikirlerini 
yansıtması bakımından şüphe ile yaklaşılması gerektiği kanısı taşımaktadır. 

Cumhuriyet tarihinin yazımında hatıratların değeri büyüktür. Bu değer hatıratların, 
resmî belgelerle örülerek yazılmış cumhuriyet tarihine farklı bir bakış açısı getirmesi 
bakımından önemlidir. Resmî belgeler tarih yazımı için büyük önem taşısa da 
dönemin tanıklıklarının bakışı açısı ile yazılan hatıratlar farklı sorular sormayı 
beraberinde getirir ve tarihçinin araştırmasına farklı bir değer katar. Bu nedenle 
tarih araştırmalarında arşiv belgeleri, süreli yayınlar ve kitaplar kullanıldığı kadar 
hatıratların da aynı ölçüde kullanılması gerekmektedir. 

Hazırlanacak olan bildiri de ilk olarak hatıratların tarih yazımın kullanılması/
kullanılmaması ele alınacaktır. Özellikle Cumhuriyet tarihi hatıratları üslup ve 

Doç. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN
“Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Hatıratın

Önemi ve İmkânları Üzerine Düşünceler”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ifade bakımından sınırlandırılarak cumhuriyet tarihi içindeki önemleri ele alınarak 
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelime: Hatırat, Cumhuriyet Tarihi, Milli Mücadele, Tarih Yazımı

Thoughts On The Importance And Opportunitıes Of The Memoirs In The Research Of 
The Republican Hıstory 

“Memory” is used as the counterpart of the French “mémoire”. In Arabic, it is used 
in the sense of “sake, heart”. It began to be used in different ways in XIX th century. 
The first usage of “Memoirs” as a separate species is used by Muallim Naci and ın 
the 1902 edition of ”Lügat-ı Naci”, memoirs was eplained as “the point from the 
memory, the idea; the works written about them are also called memories”

memories were written by persons to defend themselves, to teach, to humiliate them, 
to convey what they are witnessing. There are different opinions about the use of the 
memories that people have written for these purposes in historical writing. While 
some historians consider memories as the main and valuable source to be used in 
historical writing, others believe that they should be approached with suspicion in 
terms of reflecting their personal opinions.

The value of memories were greater than others in the writing of the Pepublican 
History. This value is important in terms of bringing a different perspective to the 
history of the Republic, which is inscribed with official documents. Although official 
documents are of great importance for historical writing, the memoirs, written 
from the point of view of the testimonies of the period, bring with them different 
questions and adds a different value to the historian’s research. For this reason, 
archive documents, periodicals and books should be used as well as memoirs. The 
communique to be prepared will be first discussed in the use/not use of memories in 
history writing. Especially the historical memoirs of the Republic will be evaluated 
by considering its importance in the history of the Republic by limiting it in terms of 
style and expression.

Key Words: Memoirs, History of the Republic, National Struggle, Historical Writing
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Doç. Dr. Yahya YEŞİLYURT (Kastamonu Üniversitesi)

YL. Öğr. Çağlar ÜNAL (Kastamonu Üniversitesi)

“Osmanlı Dönemi Yazılmış Yemen Hatıratları ve Bunların Tarihsel Önemi”

Özet

Hatırat ve seyahatname türünde çeşitli amaçlar için kaleme alınmış eserlerin, tarih 
araştırmalarına katkısı büyük önem arz etmektedir. Resmi belgelere dayanarak yapılan 
çalışmalarda bir tamamlayıcı öğe görevi üstlenen bu eserler ortaya koyduğumuz 
araştırmanın daha anlaşılır olmasını sağlamaktadırlar. Araştırmalara zenginlik 
katması ve eksik kalan noktaların tamamlanması için bu eserlere müracaat ihtiyaç 
arz etmektedir. Ancak bu kaynaklardan faydalanılmadan önce göz ardı edilmemesi 
gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususların en önemli nokta-ı nazarı ise 
eserlerin tetkikini ve tenkidini yapmaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki 
hatırat türü eserlere baktığımızda; askeri ve idari devlet adamları başta olmak üzere, 
birçok devlet görevlisinin benzeri eserler bıraktığını görmek mümkündür. Müellifler, 
görevleri ve bulundukları dönemleri itibariyle farklı amaçlar doğrultusunda yazma 
ihtiyacı duymuşlardır. Bu ihtiyacın doğmasına ise içinde bulunulan dönemin olayları 
ve şartları etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca Yemen’de çıkan çeşitli isyanlarla uğraşmıştır. 
Devletin güney politikası nedeniyle Yemen’de idarenin sağlanması ve isyan 
hareketlerinin bastırılması amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda bölgeye 
gönderilmiş olan devlet görevlileri Yemen’e dair birçok yazılı eser meydana 
getirmişlerdir. Hatırat ve seyahatname türündeki bu eserlerin yanı sıra hatıra ve 
tarihi bilgilerin de yer aldığı referans eserler de kaleme almışlardır. Okuyucuya 
Yemen hakkında öğretici bilgileri içeren nitelikte olan bu eserleri incelediğimizde 
dikkatimizi çeken en önemli hususlardan biri bunların yazılış amaçlarıdır. Bu yazılış 
amaçlarını iki kategoride ele almak mümkündür. Birincisi, bu eserler vasıtasıyla 
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yazarlar, Yemen’de istenilen idari düzeni sağlamak için gerekli olduğuna inandıkları 
uygulama ve fikirleri duyurmaktır. Diğeri ise kendilerinden sonra buraya tayin olacak 
kişileri Yemen hakkında bilgilendirmektir. Görevli oldukları süre boyunca edindikleri 
tecrübeleri yeni atanan kişilere aktarmanın faydalı olacağı düşüncesine sahiptirler. 
İkinci kategorideki rehber/bilgilendirici eserler vasfındaki hatıratlar, Yemen tarihi 
araştırmaları için önemli bir yere sahiptir ve bu eserlerde resmî belgelere de yer 
verilmiş olması sebebiyle güvenilir niteliktedirler. Üstelik ikinci türdeki eserlerin 
müellifleri, icra ettikleri meslekler dolayısıyla sahip oldukları bilgi ve donanımla 
eserlere ayrı bir değer katmıştırlar. 

Günümüzde mevcut olan iletişim imkânlarının o dönemde bulunmadığı göz önünde 
bulundurulursa, bu eserlerin Yemen gibi haber alınması güç bölgeler için yazıldığı 
dönem itibariyle o dönemin insanları açısından oldukça değerli olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Hatırat ve seyahatnameler yazıldıkları dönemin havasını yansıttıkları 
şüphe götürmez bir gerçekliktir. Yemen üzerine yazılmış bu hatıratların incelenmesi, 
olayları o dönemin şartları ile değerlendirmemize olanak tanımaktadır. Yemen üzerine 
yazılmış hatırat ve eserlerin incelenmesi de ayrı bir teknik hususu barındırmaktadır. 
Zira Türkiye’de günümüzde Yemen üzerine yazılmış eserlerin çevirilerinde de 
birtakım hatalar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada iki temel konu esas 
alınarak Yemen hatıratları incelenmesi planlanmıştır. Bunlardan birincisi yukarıda 
da değinildiği üzere hatıratların genel muhtevası olacaktır. İkincisi ise günümüzde 
bu hatıratlar üzerinden yapılan çalışmaların niteliği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Hatıratlar, Seyahatnameler, Osmanlı İmparatorluğu, Yemen, 
Tarih araştırmaları

The Yemen Memoirs Written In The Ottoman Period And Their Historical Importance

Abstract

Contribution to the historical researches of the works which have been taken for 
various purposes in the form of memoirs and travel book is very important. These 
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works, which undertake a complementary element in studies based on official 
documents, ensure that the research we have conducted is more understandable. 
These works need to be applied in order to enrich the research and to complete 
missing points. However, there are important considerations that should not be 
ignored before exploiting these sources. The most important viewpoint of these 
subjects is to examine and criticize the works. When we look at the memoir types of 
the Ottoman Empire in recent periods; it is possible to see that many state officials, 
especially military and administrative statesmen, have left similar works. The 
authors feel the necessity to write in terms of their duties and periods according to 
their different purposes. The events and conditions of the current period have been 
influential for the rise of this need.

The Ottoman Empire has been dealing with various riots in Yemen for many years. 
Due to the southern politics of the Empire, it was aimed to suppress the rebellion 
movements and to ensure the administration in Yemen. For this purpose, the 
government officials who were sent to the region generated many written works 
about Yemen. In addition to these works of memoirs and travel books, reference 
works have also been written up including memory and historical information. One 
of the most important issues that took our attention while examining these works that 
have educational information about Yemen to the reader is the purpose of writing 
them. It is possible to address the aims of this writing in two categories. First one is 
that, through these works, the authors will have the chance to publicize the practices 
and ideas they believe are necessary to provide the administrative order desired in 
Yemen. The other is to inform the people who will be appointed here after themselves 
about Yemen. They have the idea that it will be useful to transfer the experience 
they have acquired over the time they worked to new recruits. The memoirs of 
guide / informative works in the second category are important for Yemen historical 
researches and are reliable because they include official documents. Moreover, 
the authors of the second kind of work enrich the works with the knowledge and 
equipment they possess because of the professions they are performing.
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Considering the fact that communication facilities available today are not available 
at the time, it is concluded that these works are valuable for the people of that period 
as of the period when they were written for difficult regions such as Yemen. It is an 
unquestionable fact that memoirs and travel books reflect the air of the time they are 
written. The examination of these memoirs written on Yemen allows us to evaluate 
the events with the conditions of that period. The examination of memoirs and works 
written on Yemen also has a separate technical aspect. The reason is that even in the 
translation of works written on Yemen in Turkey today there are a number of errors. 
Therefore, it is planned to examine Yemen memoirs based on two basic subjects in 
this study. The first of these will be the general content of memoirs as mentioned 
above. Secondly, this paper will focus on the quality of the studies carried out on 
these memoirs.

Key Words: Memoirs, travel book, Ottoman Empire, Yemen, Historical researches
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Doç. Dr. Burcu KURT (İstanbul Teknik Üniversitesi)

“Osmanlı Son Dönemi Basra Körfezi Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Süleyman Feyzi 
Efendi’nin Hatıratı”

Özet

Son dönem Osmanlı vilayetlerinin sosyo-ekonomik yapısı üzerine odaklanan 
uzmanların ana problemlerinden bir tanesi bölgedeki yerel dengeleri anlamak ve 
buna göre taşradan merkeze gönderilen yüzlerce dilekçe ve raporun hangi amaçla 
yazıldığını anlamak ve tarihi gerçeğe mümkün olabildiğinde uygun kaleme almaktır. 
Bu bağlamda son dönem Osmanlı tarihi araştırmacıları açısından hatırat literatürü 
büyük bir öneme sahiptir. Bu öneme rağmen hatırat kültürü Osmanlı İmparatorluğu 
coğrafyasında Anadolu’dan Arap coğrafyasına doğru ilerledikçe büyük oranda 
fakirleşmektedir. Özellikle yazılı kültürün son derece zayıf olduğu Basra Körfezi 
bölgesi Osmanlı dönemine dair hatırat literatürünün en kısıtlı olduğu coğrafyalardan 
biridir. Bu bağlamda bu tebliğde Süleyman Feyzi Efendi’nin son dönem Osmanlı 
Irak ve Arabistan tarihi için çok büyük öneme sahip olan ve neredeyse hiç bilinmeyen 
Müzekkirat: Min Revvadi’l-Nahda’l-Arabiyye fi’l-Irak (Irak’taki Arap Hareketinin 
Öncülerinden Anılar) adlı Arapça hatıratı mercek altına alınacaktır. 

Abstract

One of the main problems of the researchers who focus on the socio-economic 
structure of the late Ottoman provinces is to understand the local balance of power 
and accordingly to comprehend the purpose of the hundreds of petitions and reports 
sent to the centeral authority. In this context, memoirs have a great proposition in 
terms of the late Ottoman history researchers. Despite its precaution, the culture 
of writing memories were rare especially at the Arabian provinces of the Ottoman 
Empire. Especially the Perian Gulf region, where the written culture is extremely 
fragile, is one of the geographical areas where the literature of the memoirs is the 
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most limited among the Ottoman provinces. Within this context, this paper aims to 
analyze Süleyman Feyzi Efendi’s memoir -written in Arabic- named Müzekkirat: 
Min Revvadi’l-Nahda’l-Arabiyye fi’l-Irak (Memoirs From the Predecessors of the 
Arab Movement in Iraq) which has a very important prescription for late history of 
the Ottoman Iraq and Arabia.
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Arş. Gör. Hakan ŞALLI (Trakya Üniversitesi)

“Hatıra Metinlerini Okuma ve Değerlendirmeye Dair Yöntemsel Bir Yaklaşım”

Özet

Otobiyografik metinlerden olan hatıratların tümünü içeren bir tanımlama ve 
çözümleyebilen inhisari bir yaklaşım geliştirebilmek oldukça müşküldür. Bu 
gailenin müsebbiblerinden ilki, bu tartışmanın da çeşitli temsillerle savunduğu üzere, 
hatıratların yazarının yazma maksadı dışında bağımsız işlevler yerine getirebilmeye 
oldukça müsait metinler olmasıdır. Bir diğeri ise yazar ve olay merkezli pekçok 
ögenin metin bağlamında münhasır değişkenlikler göstermesidir. Dolayısıyla Hatıra 
Metinlerini Okuma ve Değerlendirmeye Dair Yöntemsel Bir Yaklaşım” başlığı 
atlındaki çalışma, hatıratların bu özelliği uyarınca “seçili” metinler üzerinden 
şekillenmiştir. Hiç kuşku yok ki bu başlık altındaki çalışma, farklı hatıra metinlerinin 
merkeze alınarak değerlendirilmesi ile çok farklı bir tezahürün tartışması ve ürünü 
olabilirdi. Bu noktada kabul edilmektedir ki her tercih ve buna istinaden her nazar bir 
şeyleri daha iyi görebilmek için ön plana çıkarırken bir şeyleri de örtmektedir ve bu 
bağlamda tıpkı bu metin gibi her metnin kaçınılmaz parçasının kurgu olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Tartışma, bu tercih hakkının bir sonucu olarak Balkan Savaşları’nı konu 
edinen hatıratlar üzerinden gelişirken, çalışma alt başlıklarının birbiri içerisinde 
sarmal bir şekilde fakat tekerrüre düşmeden çeşitli temsillerle açılımlanması, 
yöntemsel bir yaklaşım oluşturmayı hedef edinen tartışmanın ana hatlarını son 
dönem Osmanlı, muharebe ve muhasara hatıratlarının karakteristik özellikleri ile 
sınırlarına teşmil edebilmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda çeşitli kademelerdeki 
askeri görevliler, cephe gerisinde yerli ve yabancı farklı meslekleri icra eden bayan 
ve baylar ile gazetecilerin hatıratlarından hareketle geniş tabanlı bir düzlemde bu 
metinlerdeki tekil olayların izini sürerek çıkarımlarda bulunmak yerine belirtilen 
dönemin hatıratlarında olgu haline gelmiş olan noktalar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Balkan Savaşları, Hatırat, Karşılaştırmalı Okuma, Türk 
Tarihyazımı.
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A Methodological Approach Reading And Evaluating Memoir Texts

Abstract

It is quite difficult to develop a single approach that can identify and resolve a whole 
range of memories from autobiographical texts. One of the reasons for this difficulty 
is that the texts of the memories are quite available to autonomous functions outside 
of the writer’s point of view, as this debate also advocates various representations. The 
other is that many writers and event-centered purges show extreme variability in the 
context of the text Therefore the work under the title was shaped through “selected” 
texts in accordance with this characteristic of the memories. It is acknowledged at 
this point that every preference and every intention in view of it puts something in 
the foreground in order to see something better, and in this context it turns out that the 
inevitable part of every text like this text is the fiction. The debate, as a consequence 
of this preference, is based on the memories that draw on the Balkan Wars, and the 
outline of the debate that aims to create a methodical approach by exposing the sub-
titles of work in a spiral manner but without falling in a cyclical manner with various 
representations is the main point of the last-time Ottoman, with its characteristic 
features. In this direction, based on memoirs military officers at various levels, ladies 
and gentlemen who perform different professions in back front and memories of 
journalists instead of being inferred by inscribing the singular events in these texts 
on a broad-based plane, the points that have become facts in the memories of the 
mentioned period are emphasized.

Key Words: Balkan Wars, Memoirs, Comparative Reading, Turkısh Historiography.
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Prof. Dr. Mustafa TURAN (Gazi Üniversitesi)

“Sözlü Hatıraların Gerçeklik Değeri Ve Tarih Araştırmalarında Kullanılabilirliği: 
Çanakkale-Galiçya-İstiklal Harbi Gazisi Gaffar (Doğan) Efendi’nin Hatıraları Örneği”

Özet

Tarih ilminin görevi geçmişte yaşanan hadiseleri gerçekliklerine halel getirmeden 
günümüze aktarmaktır. Başka bir ifade ile salt gerçek/değişmeyen hakikat olarak 
hadiseye dair bilgiyi herhangi bir değişime uğratmadan nakletmektir. Teorik 
olarak zikredilen bu ameliyenin yerine getirilmesi ise pratikte pek de mümkün 
gözükmemektedir. Ele alınan hadise/lerin üzerinden geçen zamana bağlı olarak 
bilgi ister istemez bazı kırılmalara uğrar ve aynısıyla günümüze intikal etmez. 
Bu sebeple tarihçi ele almış olduğu tarihi bir hadisenin doğruluğu ve eldeki bilgi/
belgelerin gerçekliği üzerinde düşünmek, tahlil ve tenkit etmek suretiyle ciddi bir 
muhakeme süzgecinden geçirmek mecburiyetindir. Tarihçinin bu hususta en çok 
zorlandığı meselelerden birisi sübjektif bilgilerin muhakemesi meselesidir. Tarih 
araştırmalarında hatırat türü eserler ne kadar doğru bilgileri ihtiva ederlerse etsinler 
sübjektif eserlerdir. Ancak kimi zaman fail, kimi zaman müşahit durumunda olan 
insanların bizatihi ifade ettikleri hususlar veya hadiseye dair zikrettikleri görüşler, 
yazılı olsa bile isbatı mucip bilgiler olabileceği gibi teyit edilmesi durumunda 
hadisenin mütemmimi olacaktır. Tarih felsefesinin ve metodolojisinin hassasiyetle 
üzerinde durduğu konulardan biri tarihi bilginin ne olduğu meselesidir. Esasen tarih 
ekolleri ve telakkileri bu hususta farklı görüşleri ortaya koymaya çalışırlar. Hadiseye 
dair kaynakların tespit edilmesi de bu itibarla önem kazanmaktadır. 

Bu bilgilerden hareketle hatıralar tarihin anlaşılmasında ve anlatılmasında 
vazgeçilmez, ancak ihtiyatlı değerlendirilmesi gereken kaynaklardır. Hatıralar, 
bazen asıl konu içerisinde küçük bir ayrıntının aydınlatılması bakımından son 
derece kıymetli bilgileri ihtiva edebilirler. Bu itibarla yazılı-sözlü hatıraların göz 
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ardı edilmeksizin tarih araştırmalarında kullanılmaları gerekmektedir. Özellikle 
sözlü bir kültüre dayalı Türk toplumunda sözlü hatıraların yazıya aktarılması ve 
tarih araştırmalarında kullanılmaları gereklidir. Bu tebliğde sözlü hatıralara bir 
örnek olarak Çanakkale savaşlarında bulunmuş, daha sonra Galiçya cephesine 
gönderilmiş, orada iki yıl esaret hayatından sonra kaçarak Anadolu’ya gelmiş ve 
Milli Mücadele’ye katılmış olan Gaffar Efendi’nin sözlü hatıraları tasnif edilerek 
gerçeklikleri ve mevcut bilgilerin tarih araştırmalarında kullanılabilirlikleri ele 
alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Hatırat, Çanakkale Savaşları, Galiçya Cephesi, İstiklal Harbi, 
Tarih Felsefesi

The Authenticity Of Verbal Memories And Theır Employability In Historical Research: 
The Case Of The Memoirs Of Dardanelles, Galicia And Turkish War Of Independence 
Veteran Gaffar (Dogan) Efendi

Abstract

The task of history is to transfer the events of the past to today without altering the 
facts of the past. In other words, its task is merely to convey the information about the 
events as truth/constant truth without any changes. It is not possible to practice this 
theoretically established statement. The information is ruptured and altered due to the 
time that passes after the scrutinized events. Thus, it is imperative that the historian 
should apply significant reasoning by thinking, analyzing and criticizing the validity 
of the scrutinized historical event and related information and documents. One of 
the most difficult issues that challenges the historian is the discernment of subjective 
knowledge. Studies on historical memoirs are subjective works, although they might 
contain accurate information. However, the statements or views of individuals, who 
are sometimes the perpetrator and a witness in other cases, on the past events need to 
be evidenced and when evidenced, these would be complimentary to the event. One 
of the significant issues in historical philosophy and methodology is the definition 
of historical knowledge. Essentially, historical schools and approaches attempt to 
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express different views on this issue. Thus, the determination of the resources related 
to the event is also significant.

Based on the abovementioned information, memoirs are indispensable resources 
for the understanding and narration of the history, but these resources should be 
scrutinized cautiously. The memoirs can sometimes contain highly valuable 
information that can illuminate a small detail within the context of the main topic. 
Thus, written-verbal memoirs should be utilized in historical studies without 
indiscrimination. Particularly in Turkish society, which is based on a verbal culture, 
verbal memoirs should be transcribed and used in historical studies. In the present 
proceeding, verbal memoirs of Gaffar Efendi, who fought in the war at Dardanelles, 
then assigned to Galicia front, where he was taken as a prisoner of war and escaped 
and arrived at Anatolia and participated in the war of independence, were classified 
and their validity and employability in in historical research were discussed.

Key Words: Memoirs, The Dardanelles Wars, Galicia Front, Turkish War of 
Independence, Historical Philosophy.
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Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

“Hatırat ve Sözlü Tarih: Köy Enstitüleri Araştırmaları Üzerine Metodolojik Bir 
Yaklaşım”

Özet

Türkiye’de Köy Enstitüleri denemesi siyasetten eğitime, iktisattan sosyal yaşama 
faklı çevrelerin tartışmalarının merkezinde yaklaşık 80 yıldır yer almaktadır. Bazı 
çevrelerce özlemle anılan bazıları tarafından da hakkında yoğun spekülasyonlar 
yapılan Köy Enstitüleri, politik kutuplaşmalara yol açarken Türk siyasetinde yol 
ayrımlarına da yol açmıştır. Bu bağlamda çok az sayıda bu kurumlar kadar yakın 
dönemde tartışılagelen meseleler tarihî deneyimlerimiz arasındadır. Özellikle Türk 
demokrasisinde köklü değişimlerin yaşandığı 1950’li ve 1960’lı yıllarda yoğun siyasî 
ve ideolojik tartışmaların merkezi, bu enstitülerin mevcudiyeti olmuştur. Bu tebliğde 
Köy Enstitüleri konusunun, sözlü tarih araştırmaları için özel ve güçlü yanları ve 
potansiyelleri olduğu kanaatindeyiz. Şüphesiz, bu kurumlarda idarecilik yapmış, 
ders vermiş, öğrenim görmüş, memuriyette bulunmuş, bu kurumların yerleştiği 
coğrafyaların yakınlarındaki köylerde bulunmuş herkesin anlatacak tarihî ve sosyal 
açıdan ilginç yaşam öyküleri vardır. Diğer bir ifade ile kurumların mevcudiyetlerini 
devam ettirdikleri dönem zarfında gerek bu kurumların lehinde gerekse aleyhinde 
yer almış olan toprak sahiplerinden dönemin bürokratlarına, bu konuları merkeze 
alan çalışmaları vermiş entelektüel kesimlerin fikirleri ve dayanakları bahsi geçen 
spekülasyonların açığa kavuşturulması açısından fevkalade mühimdir.

Bu tebliğde; 1940-1954 yılları arasında Köy Enstitüleri’ne ilişkin Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivi kayıtlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu 
Kararları, Bakanlar Kurulu Kararlar ve Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü 
kataloglarında yer alan belgelerden istifade edilmiştir. Ayrıca TBMM kayıtlarından, 
dönemin süreli yayınlarından, telif ve tetkik eserlerden de yararlanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Köy Enstitüleri, Türkiye, Sözlü Tarih, Kırsal Kalkınma.
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Memories And Oral History: A Methodological Approach in Village Institute Researches

Abstract

The Village Institutes trial took place from political life, to education, economics, 
to social life at the center of discussion of different environmen about 80 years in 
Turkey. The Village Institutes, which have been speculated extensively by some who 
longed for some circles, have also led to road separations in Turkish politics when 
leading to political polarization. In this context, few of these institutions as well as 
the issues discussed in the near future are among our historical experiences. The 
existence of these institutions was the center of intensive political and ideological 
debates in the 1950s and 1960s, especially when radical changes took place in 
Turkish democracy. This research evaluate on the Village Institutes experience 
in Turkey from the early 1940s to the 1950s. There is now a new interest in the 
organization and functioning of the “Village Institutes” which were in operation in 
Turkey. This study purpose is to describe how the Village Institutes were created, how 
they were organized and functioned, and what were the results of this experiment 
partly built on the precedent of the urban normal schools. Finally, a new theoretical 
interpretation is offered within a critique of existing, widely-held explanations that 
have dominated the theoretical literature on the issue for so long. There is no doubt 
that these institutions have an interesting history of life and societies that will tell 
everyone who has been an administrator, a lecturer, a teacher, a public servant, and a 
village near the geographical location of these institutions.

In this paper; during the years 1940-1954, documents of the Republican People’s 
Party General Administrative Councils, Decisions of the Ministerial Council and 
the General Directorate of the Prime Ministry were taken from the documents of 
the Republican Archives of the Prime Ministry concerning the Village Institutes. In 
addition, periodical publications of the period, copyright and audit works were also 
benefited from the records of the Grand National Assembly.

Key Words: The Village Institutes, Turkey, Oral History, Rural Development.
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Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

“Bir Hatırat Türü Olarak Atatürk’ün Not Defterlerinin Yakın Dönem Tarihi Kaynağı 
Olarak Değerlendirilmesi”

Özet

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte Türk Tarihinin en büyük değişim ve dönüşüm 
hareketini gerçekleştiren önderlerinden biri olan ve “Tarih yazmak, tarih yapmak 
kadar mühimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk, -kendince önemli saydığı- faaliyetleri 
kısa notlar halinde özel defterlerine kaydederek tarihe önemli belgeler bırakmıştır. 
Atatürk, bir yerde kendi dönemindeki geleneğin bir takipçisi olarak günlük şeklinde 
değil de, gelecekte yapacağı işlerde kendisine ipucu vermesi bakımından önemli 
gördüğü konuları hatırat türü eser olarak kabul edebileceğimiz defterlere yazmıştır. 

Kuşkusuz Atatürk dönemi ile ilgili araştırmalarda en önemli kaynaklardan biri onun 
kendi düşüncelerini yansıtan, bizzat kendi kaleminden çıkan notlarının bulunduğu 
defterlerdir. Nutuk da bir yerde bu notlardan istifade ile kaleme alınan önemli bir 
kaynak eserdir. Bu bildiride Atatürk’ün kaleminden çıkmış olan ve Genelkurmay 
Asker Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivinde bulunan ve -tarafımızdan 
yürütülen bir projeyle- 12 cilt halinde yayımlanmış olan 23 adet not defteri ile 
Anıtkabir Müzesi Arşivinde yer alan 8 adet not defteri ve Cumhurbaşkanlığı 
Arşivinde bulunan 1 adet not defteri içinde yer alanların bir kısmı hatırat kaynağı 
olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

İncelemeye konu olan not defterlerin bir kısmı askerî konularla ilgili bilgileri 
içerirken, büyük bir kısmı da Atatürk›ün yaşadığı dönemin önemli siyasî, toplumsal 
ve iktisadî olaylarına ışık tutabilecek bilgileri içermektedir. İç ve dış siyasî, askerî ve 
toplumsal olaylarla ilgili değerlendirmeler defterlerde ağırlıklı olarak göze çarpan 
konular arasında yer almaktadır. Bu defterler onun kişiliğini yansıtan, duygularını 
ön plana çıkartan bilgileri de sunmaktadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemine ait 
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kimi zaman kronolojik olarak tutulmuş olan notların yer aldığı defterlerde yazılanlar 
Mustafa Kemal’in duygularının bir şekilde dışa yansıması olarak yorumlanabilir. 
O, Kurtuluş Savaşının sıkıntılı ve zorlu atmosferinde zihninden geçenleri veya 
duygularını kısa notlar halinde kaleme aktarmıştır. Atatürk›ün not defterlerinin 
tamamı incelendiğinde onun dünya görüşü, olaylar karşısındaki tutum ve davranışı, 
olayları yorumlayış tarzı ile düşünceleri daha açık ortaya çıkacaktır. 

Atatürk’ün Not Defterleri tarih itibariyle bir sıralamaya tabi tutulursa Harp Okulu 
öğrencilik döneminden başlayıp, genç subaylık yıllarından Kurtuluş Savaşına ve 
Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen kültür inkılâbı ile üniversite reformunu 
gerçekleştirdiği 1933 yılına kadar uzanan döneme ait bilgileri kapsamaktadır. Kimi 
zaman gün gün, kimi zaman da önemli gördüğü olayların kısa kayıtlarının yer 
aldığı bu defterler, ayrıntılı bir hatırat türü eser olmaktan çok, bir akıl defteri olarak 
tutulmuş notlar bütününden oluşmaktadır.

Gnkur. ATASE Başkanlığı Arşivinde bulunanlardan 20’i Osmanlıca; 2’i bugünkü 
Türkçe yazı ile 1’i de Osmanlıca-Fransızca olarak kaleme alınmıştır. Anıtkabir 
Müzesi Arşivinde bulunan not defterlerinden 4’ü bugünkü Türkçe ile, 4’ü de 
Osmanlıca rik’a tarzı el yazısıyla kaleme alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Arşivinde 
bulunan not defteri de Osmanlıca rik’a türü el yazısıyla kaleme alınmıştır.

Bu bildiride Mustafa Kemal Atatürk’ün Not Defterlerinin bir kısmının hatırat 
kaynağı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Atatürk, Atatürk’ün Not Defterleri, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk 
ve Hatırat, Atatürk’ün yazıları.

Evaluation Of Atatürk’s Notebooks As A Source Of History Of The Recent Period

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk who had realized important transformations in the recent 
history of the Turkish history in the period of from the Ottoman Empire to the modern 
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republican era once said, “writing history is important as making it” wrote some 
crucial notes of his experiences in his personal notebooks so he created an archive of 
important documents. Following the writing tradition of his time, he mainly wrote 
not a simple diary but some clues for his future, which can be defined as memoires. 

No doubt that, Atatürk’s memoires taken from his notebooks are the most important 
sources, showing his ideas. Atatürk famous book, Nutuk is a sourcebook written 
based upon these notebooks. This paper uses the notebook memoires of Atatürk 
taken from ATASE archives -which were published by the author in a project- in 
12 volumes compiling 23 notebooks written by Atatürk and 8 other notebooks in 
the Archive of Anıtkabir Museum and 1 notebook in the Archive of Presidency of 
Turkish Republic, as a source of evaluation. 

The studied notebooks are partially about military affairs of the time, the larger part 
of the notebooks are about important political, social, economic affairs of the time. 
Domestic and foreign politics and social matters are the most prominent topics of the 
notebooks researched in this paper. These notebooks present his personality showing 
his sentimental reactions to the current events. Especially the notebooks dated back 
to the period of the Turkish Independence War written in a chronologic order and 
these texts could be regarded as expressions of Mustafa Kemal’s sentiments. Mustafa 
Kemal wrote his ideas and feelings as short notes in his journal during the hard days 
of the War. When we look at the entire bulk of the notebooks, we see his position 
according to events, his way of understanding and his conceptions. 

In a chronological order, Atatürk notebooks start with his period of study in the 
Military Academy, contain the years of his officialdom and years during the 
Independence War and the Republican era in which the cultural revolution took place 
until 1933, the year of the University Reform. These notebooks which are written 
day by day and in some points only about notable events is not a detailed memoire 
work but rather a book of ideas for himself. 
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The 20 notebooks in the Archive of ATESE are in the Ottoman script, 2 of them are 
in modern Turkish script, and 1 of them is Ottoman-French. The 4 notebooks from 
the Archive of the Anıtkabir Museum in modern Turkish, 4 of them in Ottoman rik’a 
script. The notebook in the Archive of the Presidency is written in Ottoman rik’a 
script. 

This paper, in sum, will evaluate a part of these notebooks written by Mustafa Kemal 
Atatürk as a source historical memoire. 

Key Words: Notebooks of Atatürk, Mustafa Kemal Pasha, Atatürk and Memoires, 
Atatürk’s Writings
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Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah UZMAN (Gazi Üniversitesi)

“Hatıraların Siyasi-Hukuki Hayatta Kullanılmaları: Yassıada Yargılamalarında Delil 

Teşkil Eden Günlükler Örneği”

Özet

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri meşru 
iktidarı devirdi ve yönetime el koydu. Böylece Türkiye’yi 10 yıl boyunca yöneten 
Demokrat Parti iktidarı son buldu. Demokrat Partililer tutuklandı ve yargılanmak üzere 
Yassıada’ya sevk edildi. 14 Ekim 1960 tarihinde başlayan Yassıada yargılamaları, 15 
Eylül 1961 tarihinde 202. duruşma gününde sonuçlandırıldı. Bu süreçte toplam 19 
ayrı dava görüldü ve 592 Demokrat Partili suçlandı. Demokrat Partililerden 15’i için 
idam cezası verildi. Bunlardan yalnızca 3’ü infaz edildi; Adnan Menderes, Fatin 
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. 402 kişi müebbet hapisten başlanarak 
çeşitli cezalara çarptırıldı. 135 kişi beraat etti ve 5 kişinin davası da düşürüldü.

Yassıada yargılamalarında önemli gündem maddelerinden biri de dava dosyasına 
delil olarak giren Demokrat Partililerin tuttuğu notlar ve günlüklerdi. Bu günlüklerin 
sahipleri arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulunan Refik Koraltan; İçişleri, 
Devlet, Bayındırlık ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Etem 
Menderes; Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Tevfik İleri ve TBMM 
Başkanvekilliği, Devlet, Millî Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde 
bulunan Şemi Ergin gibi Demokrat Parti’nin önde gelen ve adeta “A Takımı” olarak 
nitelendirilebilecek isimler de vardı. Demokrat Partililere ait olan günlükler ve notlar, 
Yüksek Adalet Divanı tarafından Demokrat Partililer aleyhinde kullanıldı. Yassıada 
yargılamaları sırasında mahkeme tutanaklarına geçti ve Demokrat Partililerin hüküm 
giymesinde etkili oldu. Haliyle Mahkeme Başkanı ve Demokrat Partililer arasında 
olduğu gibi zaman zaman da Demokrat Partililerin kendi aralarında tartışmalarına 
sebep oldu.Bu bildiride Yassıada yargılamalarında mahkeme tutanaklarına geçen 
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Demokrat Partililere ait günlükler mahkeme zabıtları, arşiv belgeleri ve dönemin 
basını ışığında ortaya konulacak ve Yassıada kararlarına olan etkileri tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yassıada, 27 Mayıs, Demokrat Parti, Yüksek Adalet Divanı, 
Refik Koraltan, Etem Menderes, Tevfik İleri, Şemi Ergin.

Abstract

On May 27th 1960, Turkish Armed Forces made a coup against legal government and 
seized power for the first time in the history of Turkish Republic. So, The Democrat 
Party’s Government ruling Turkey for 10 years finished. Yassıada trials which started 
on October 14th 1960 were concluded at 202th trial day on September 15th 1961. 
Within this period, totally 19 separate case were sued and the Democrat Party’s 592 
members were accused. Death sentence was given for 15 of these members; but 
only 3 death sentences were carried out. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu and 
Hasan Polatkan got hanged. 402 persons were punished diversely starting with life 
sentence. 135 persons were acquitted and 5 persons’ cases dismissed.

One of the most important agenda items was the Democrat Party’s members’ notes 
and diaries which entered into case file as proofs. Among the owners of these diaries, 
there were Refik Koraltan who was Turkish Parliamentary Speaker; Etem Menderes 
who ran Interior, State, Public Works and National Defence ministries; Tevfik İleri 
who became Minister of National Education; and Şemi Ergin who ran Turkish 
Parliamentary Deputy Chairmanship; State, National Defence and Communications 
ministries. All of these persons are defined among the members of the Democrat 
Party’s Team A. Diaries belonged to these three persons were held against the 
Democrat Party’s members by the Supreme Court of Justice. These were written 
in the court reports and had an effect upon the Democrat Party members’ being 
sentenced. Naturally, they caused discussions among the Democrat Party’s members 
at times as well as between Chief Judge and them. In this paper, diaries belonged to 
the members of Democrat Party written on Yassıada case records is revealed under 
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the lights of case records, archival documents and contemporary press; and their 
effects on Yassıada decisions are discussed.

Key Words: Yassıada, May 27th, the Democrat Party, The Supreme Court of Justice, 
Refik Koraltan, Etem Menderes, Tevfik İleri, Şemi Ergin.
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Arş. Gör. Mert Can ERDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi)

Öğr. Gör. Okan CEYLAN (Ege Üniversitesi)

“Erken Cumhuriyet Yılları İktisadi Düşünce Tarihi Çalışmalarında
Hatıratların Kullanımı”

Özet

Türk düşünce tarihinin en temel özelliklerinden biri sahayı oluşturan metinlerin 
kapsamıdır. İktisadi, siyasi ve toplumsal meseleler kimi zaman tarih kitaplarında 
kimi zaman şiirlerde ve edebi metinlerde kimi zamansa hatıratlarda ele alınıp 
incelenmiştir. Bu noktada hatıratlar ele aldıkları dönemin iktisadi, siyasi ve 
toplumsal düzenini yansıttıkları için tarih araştırmaları açısından adeta birer 
ayna işlevi görürler. Bu işlevine rağmen Türk iktisat tarihi ve iktisadi düşünce 
tarihi araştırmalarında, hatıratlar sıklıkla ihmal edilen ve görmezden gelinen 
bir kaynak türü olarak kalmıştır. Halbuki hatıratlar üzerinden yapılacak iktisat 
tarihi okumaları, çalışılan dönemin iktisadi bakış açısını ortaya çıkaracak ve bu 
sayede mevcut istatistiki bilgileri hazırlayan tarihsel yaklaşımlar daha iyi ortaya 
koyacaktır. Örneğin Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte, Türk 
iktisatçılarının imalatın tanımı konusundaki görüşlerini, bakış açılarını anlamadan, 
bu dönemde hazırlanmış sanayi verilerini doğru tahlil etmemiz mümkün değildir. 
Zira özgün konulardaki tutumları ne olursa olsun, bu dönemdeki Türk iktisatçıların 
görüşü imalatın ancak fabrikada makineyle yapılacağıdır, eğer yapılmıyorsa sanayi 
kayıtlarını tutan memurların gözünde meşruiyeti ve dolayısıyla görünürlüğü yoktur. 
Dolayısıyla bir dönemin iktisadi zihniyeti anlaşılmadan o dönemde tutulmuş istatistiki 
verileri layıkıyla yorumlamak pek kolay olmayacaktır. İstatistiki verilerin yanı sıra, 
iktisat politikalarının ve yaşanan iktisadi serüvenin anlaşılması noktasında da ilgili 
dönemin iktisadi zihniyetinin ve varsayımlarının doğru anlaşılması çok önemlidir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarına damgasını vuran milli iktisat ve kapalı ekonomi modelini 
bütüncül bir şekilde yorumlayabilmek için bu modeli var eden politikacıların ve iş 
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adamlarının, hayata ve iktisada nasıl bir çerçeveden baktıklarını, hangi kaygılara 
ve hedeflere sahip olduklarını anlamamız gerekmektedir. Bu bağlamda hatıratlar 
oldukça kritik bir rol oynamaktadırlar. Hatıratların iktisat ve iktisadi düşünce tarihi 
çalışmalarında nasıl önemli bir yere sahip olduğunu gösterebilmek için bu çalışmada 
Ahmet Hamdi Başer, Vehbi Koç ve Kemal Seli gibi cumhuriyetin kuruluş yıllarına 
tanıklık eden iktisatçı ve iş adamlarının hatıratlarını ele alacak, bu hatıratların 
dönemin iktisadi zihniyetine nasıl ışık tutmakta olduğunu tartışmaya açacağız. 

The Usage Of Memories In The Early Republican Period In The History Of Economic 
Thought

Abstract

One of the most basic features of the history of Turkish thought is the scope of the 
texts that make up the field. Economic, political, and social issues have sometimes 
been studied in poetry in history books and sometimes in memorabilia in literary 
texts. At this point, memories serve as mirrors in terms of historical researches 
because they reflect the economic, political and social order of the era they deal 
with. In spite of this function, in the history of Turkish economic history and history 
of economic thought, memories remained as a type of resource which is frequently 
neglected and ignored. On the other hand, reading the history of economics through 
memories will reveal the economic point of view of the working period and better 
reveal the historical approaches that prepare the statistical information. For example, 
in the period which covers from the Ottoman Empire to the first years of the Republic, 
it is not possible to analyze the statistical economic data without understanding the 
views of the Turkish economists about the definition of manufacturing. In this period 
whatever of their attitudes in different matters, the view of the Turkish economists 
had believed that manufacture could be made only with the machine in the factory, 
without it, there was no legitimacy and consequently no visibility in the eyes of 
the economy officials who were holding the industrial registers. Therefore, it is not 
easy to interpret the statistics held at that time without properly understanding the 
economic mentality of a period. In addition to the statistical data, it is very important 
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to understand the economic minds and assumptions of the period concerned at the 
point of understanding the economic policies and the economic adventure. In order 
to be able to interpret the national economy and the closed economy model, which 
dominated the early republic, it is necessary to understand how the politicians and 
businessmen who create this model look at the life and economy and what concerns 
and targets they had. In this context, memories played a very critical role. In this 
study, we will discuss the memories of economists and businessmen who witnessed 
the early years of the republic such as Ahmet Hamdi Başer, Vehbi Koç and Kemal 
Seli in order to show how memories have an important place in the studies of history 
of economic and economic thought and discuss how these memories can reveal the 
economic mentality of the era.
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Dr. Öğr. Üyesi, Günver GÜNEŞ (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Hatıratın Tanıklığında Milli Mücadele Yıllarında Aydın”

Özet 

Önemli tarihsel kaynak olmalarına rağmen ülkemizde yapılan tarih çalışmalarında 
anılar yeteri kadar ön plana çıkmış değildir. Oysa yakın tarih alanında anı ve 
hatıratlar önemli iddialar için bile iyi bir kaynak olabilmektedir. Bu çalışmada Yunan 
işgali sürecinde Aydın ve çevresinde yaşanan olayların anılar ve hatıratlara yansıyışı 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Saf belge ve bilimsel eserlerin varlığı kimi 
zaman hatıratları geri planda bırakmış olsa da söz konusu hatıratlar olmadan da Milli 
Mücadele gibi dönemlerin tarihinin sağlıklı yazılabilmesi kolay görünmemektedir. 
Araştırmamız sadece Milli Mücadele dönemi ve Aydınla sınırlı olacaktır. Başta Asaf 
Gökbel, M. Şefik Aker, Şükrü Oğuz Alpkaya, Celal Bayar, Rahmi Apak, Süreyya 
Örgeevren, Kazım Özalp, Cevat Sökmensüer, Ali Orhan İlkurşun, Zekai Kaur, 
Necmettin Aydınalay olmak üzere anı ve hatıratları referans olarak alan bir bakış 
açısıyla Kuva-yı Milliyenin oluşumundan, Yunan işgaline, işgal yıllarında yaşanan 
olayları sunmayı hedefliyoruz. Anıların neredeyse tamamı günü gününe tutulmuş 
notlara dayanmamaktadır. Olayların yaşanmasından sonra yazılmış anılardır. 
Bunun en temel nedeni savaş koşullarında günü gününe not tutma zorluğudur. Anı 
sahiplerinin mücadele içindeki konumları alt kademelerden üst kademelere doğru 
gidildikçe, anılarda belgelere yer verme niteliği ya da çabasının arttığı görülmektedir. 
Anıların belgelerle kanıtlanma isteği dikkat çekmektedir. Milli Mücadele yıllarında 
Aydın ve çevresinin önemli şahsiyetlerinden Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet 
Efe’nin okuma yazma bilmemesi ve eğitimsiz olmaları anı ve hatırat bırakmalarını 
zorlaştırmış, kendileri de bunu gereksiz görmüştür. Bu alanda çok önemli bilgilerin 
elimize ulaşmasında büyük eksikliktir. Anı ve Hatıratlar başlığında Türkçe olarak 
yayınlanmış gazetelerde tefrika olarak basılmış kaynaklar esas alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Asaf Gökbel, M. Şefik Aker, Oğuz Aytepe, Milli Mücadele, 
Aydın
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Aydın In The Years Of National Struggle In The Testimory Of Memories

Abstract

Though they are important historical sources, their history studies in our country 
are not as important as memorials. However, in the recent history, memories and 
memories can be a good source even for important claims. In this study, the events of 
Aydın and its environs during the Greek invasion will be evaluated comparatively on 
the memoirs and memoirs. Although the existence of pure documents and scientific 
works sometimes left the memories on the back, it is not easy to write the histories 
of periods such as the National Struggle without the memories. Our research will 
only be limited to the period of National Struggle and Aydın. With a view pointing 
to memories and memories as references, mainly with Asaf Gökbel, M. Şefik Aker, 
Şükrü Oğuz Alpkaya, Celal Bayar, Rahmi Apak, Süreyya Örgeevren, Kazım Özalp, 
Cevat Sökmensüer, Ali Orhan İlkurşun, Zekai Kaur and Necmettin Aydınalay, We are 
aiming to present the events that took place in the years of the occupation, from the 
formation of the Millennium, to the Greek occupation. Almost all of the statements 
are not based on the notes of the day. They are memorials written after the events 
happened. The most basic reason for this is the difficulty of making a day’s note 
in war conditions. As the momentary owners’ positions in the struggle go from the 
lower levels to the upper levels, it seems that the quality of the documents or the 
effort has increased. It is noteworthy that the memorials have to be documented. 
In the years of National Struggle, the important figures of Aydin and its environs, 
Yörük Ali Efe and Demirci Mehmet Efe, were illiterate and uneducated, making it 
difficult for them to leave memories and memories. This area is a major drawback in 
the removal of very important information. In the title of memoirs and memorabilia, 
published in turkish newspapers are based on pre-printed sources.

Key Words: Asaf Gökbel, M. Şefik Aker, Oğuz Aytepe, National Struggle, Aydın
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Dr. Öğr. Üyesi Hanife ÖZER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

“Amicis ve Zeydan’ın Eserlerinde İstanbul Betimlemeleri”

Özet

“Birey olmanın hikâyesi” olarak kabul edilen ve yaşanılan, duyulan, tanık olunan 
bireysel, siyasal, sosyal, kültürel vd. hadiselerin kaleme alındığı günlük, mektup, 
seyahatname, hatıra gibi otobiyografik anlatılar, Batı’da on altıncı yüzyıldan, bizde 
ise on dokuzuncu yüzyıldan itibaren belirginlik kazanmış yazı türleridir. Komşu olan 
bu türler arasında özellikle hatıra/hatırat ve seyahatnamenin birbirini tamamlayan 
türler olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çalışmada İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in “İstanbul 1874” adlı hatıratı 
ile Lübnanlı yazar ve araştırmacı Corci Zeydan’ın “İstanbul’a Seyahat” adlı gezi 
yazısı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Amicis’in eseri dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısındaki, Corci Zeydan’ın eseri ise yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul’u 
betimlemektedir. Yaklaşık kırk yıllık bir zaman aralığı olan ve biri Doğulu, diğeri 
Batılı olmak üzere iki farklı medeniyete mensup yazarların kaleminden çıkan her 
iki eserde de İstanbul siyasal, sosyal, kültürel ve coğrafi boyutlarıyla gözlenmiştir. 
Çalışmamızda, adı geçen yazarların İstanbul’a, özellikle de İstanbul’un sosyal 
yapısına dair gözlem ve yorumlarındaki benzerlikler ve farklılıklar aranmış, söz 
konusu benzerlik ve farklılıkların sebepleri irdelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Amicis, Zeydan, hatıra, gezi yazısı. 

Abstract

The memoirs is considered to be the story of being an individual. It is about individual, 
political, social, cultural events that are experienced, heard, witnessed. They are 
autobiographical narratives such as diary, letter, travelbook, memoirs. Memories are 
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seen after the sixteenth century in the West, while Turkey is seen after the nineteenth 
century. These types of writing are close together.

In this study, the remembrance of the Italian writer Edmondo de Amicis “Istanbul 
1874” and the Lebanese writer and researcher Corci Zeydan’s “Trip to Istanbul” 
were examined comparatively. The work of Amicis in the second half of the 
nineteenth century and the work of Corci Zeydan depicts Istanbul in the first quarter 
of the twentieth century. In the works of authors from two different civilizations is 
observed political, social, cultural and geographical features of Istanbul. In this study 
, two books (Amicis and Zeydan’s boks) have been compared and The similarities 
and differences in the social structure of Istanbul are discussed.

Key Words: Istanbul, Amicis, Zeydan, memoirs, travel book.
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Arş. Gör. Sinan SÜMBÜL (İstanbul Üniversitesi)

“Hatırat Türü Yazma Eserlerin Şehir Tarihi Çalışmalarında Kullanılabilirliği”

Özet

Osman Nuri Ergin, İstanbul şehir tarihi konusunda çok önemli çalışmaları olan 
meşhur bir şehir tarihçisidir. Mecelle-i Umur-ı Belediye, İstanbul Şehreminleri, 
Cumhuriyet ve İstanbul Mahalli İdaresi, İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul’da İmar 
ve İskan Hareketleri, Türk Maarif Tarihi gibi hacimli ve bugün bile aşılamamış 
eserleri günümüzde de önemini korumaktadır. Bu çalışmada Osman Nuri Ergin’in 
eserlerinden olmasına rağmen bugüne kadar incelemeye tabi tutulmayan kendi el 
yazısı ile Osmanlı Türkçesi kullanarak kaleme aldığı hatırat türü bir yazma eserin 
içerik analizi yapılmıştır. Söz konusu eser Atatürk Kitaplığı’nda OE_Yz_1964 
demirbaş numarası ile Osman Ergin Yazmaları Bölümü’nde bulunmaktadır. Eser, 
1949-1950 yılları arasında, dönemin İstanbul valisi ve belediye başkanı olan 
Fahrettin Kerim Gökay’ın günlük mesaisi hakkında tutulan notlardan oluşmaktadır. 
Eserde, vali ve belediye başkanının yaptığı resmi ziyaretler ve kabuller ile bu 
ziyaretler esnasında gerçekleşen konuşmalar yer almaktadır. Eserde ayrıca vali ve 
belediye başkanının İstanbul’un ilçe ve semtlerinde yaptığı çeşitli teftiş, açılış ve 
konuşmalar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bugüne kadar hakkında inceleme 
yapılmayan bu eser, İstanbul’un sosyokültürel tarihi açısından çok büyük önem 
taşımaktadır. Bu bakımdan eser, çalışma konusu olarak seçilmiş ve çalışmada, hatırat 
türü yazma eserlerin, şehir tarihi çalışmalarında kaynak eser olarak kullanılmasının 
yeni bilgileri ortaya çıkararak yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacağı 
hipotezi benimsenmiştir. Eser, içerik analizi yöntemiyle incelenerek, tarihsel kaynak 
analizi tekniğiyle değerlendirilmiş ve çeşitli kaynakların senteziyle desteklenmiştir. 
Bu çalışma sonucunda, hatırat türü yazma eserlerin şehir tarihi çalışmalarında 
kullanılabilirliğinin değerlendirmesi yapılmıştır. Böylelikle hatırat türü yazma 
eserlerin şehir tarihi çalışmalarında kaynak eser olarak kullanılması konusunda yeni 
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bir yaklaşım geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hatırat türü yazma eserler, İstanbul’un sosyokültürel tarihi, 
İstanbul vali ve belediye başkanı, Osman Nuri Ergin, Fahrettin Kerim Gökay. 

Usability Of Memoir Type Manuscripts In City History Studies

Abstract

Osman Nuri Ergin is a famous city historian who is very important in Istanbul 
city history. Works such as Mecelle-i Umur-ı Belediye, İstanbul Şehreminleri, 
Cumhuriyet ve İstanbul Mahalli İdaresi, İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul’da İmar ve 
İskân Hareketleri, Türk Maârif Tarihi is still important today. In this study, it has done 
a content analysis of a manuscript which is inventory number is OE_Yz_1964 in the 
Osman Ergin Yazmaları section of the Atatürk Library. This work consists of notes 
held between 1949 and 1950 about the daily affairs of Fahrettin Kerim Gökay, who 
was the governor and mayor of Istanbul during the period. The work includes official 
visits and acceptances made by the Governor and the Mayor and speeches during 
these visits. It also contains information about the various inspections, opening and 
speeches the Governor and the Mayor made in the districts and districts of Istanbul. 
This work, which has not been studied until today, is of great importance in terms 
of socio-cultural history of Istanbul. This work will be analyzed by content analysis 
method and will be evaluated by historical resource analysis technique. As a result of 
this study, it has done evaluated usability of memoir type manuscripts in city history 
studies. In this way, it is aimed to develop a new approach to use memoir type works 
as a source in city history studies.

Key Words: Memoir type manuscripts, Socio-cultural history of Istanbul, Istanbul 
governor and mayor, Osman Nuri Ergin, Fahrettin Kerim Gökay.
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Dr. Erol EVCİN (Kültür Bakanlığı)

“Bolu Livası’na Dair Hatırâtın Millî Mücadele Tarihinde Kaynak Olarak 
Değerlendirilmesi”

Özet

Bolu Livası sahip olduğu stratejik özellikler nedeniyle Millî Mücadele döneminde ön 
plana çıkan bölgelerden biri olmuştur. Bölgede cereyan eden askerî, siyasi, iktisadi 
ve sosyal gelişmelerin yerel özellik göstermeyip, tüm Anadolu’nun mukadderâtında 
ve Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
derecede önem arz eden Bolu Livasında Millî Mücadele döneminde etkinlik gösteren 
şahsiyetlerin hatırâtı bölgenin ve ülkenin yaşadığı olağanüstü koşullar hakkında bilgi 
veren önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada; Millî Mücadele döneminin olağanüstü koşulları altında Bolu 
Livası’nda yaşayan, görev yapan veya muhtelif hizmetlerde bulunan, bu suretle de 
birçok önemli olaya şahit olan mülkî, idarî, askerî erkân ile diğer görevlilerinin ve 
liva sakinlerinin hatırâtı ele alınmıştır. Söz konusu şahsiyetler tarafından askerî ve 
siyasi gelişmelerin yanı sıra iktisadi ve sosyal hadiselerin de ele alındığı hatırât; 
içeriği, nesnelliği, dönemi ve bölgeyi yansıtma şekilleri açısından değerlendirilmiştir. 
Diğer kaynaklarla karşılaştırmalı olarak incelenen söz konusu hatırâtın tarihî kaynak 
olarak değerine ve Millî Mücadele Tarihi için önem arz eden yönlerine temas 
edilmiştir. Bahse konu hatıralar gerek dönem ve bölge gerekse ülke sathında işgalci 
kuvvetlere karşı verilen mücadele hakkında geniş çaplı bilgi vermesi açısından önem 
arz etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bolu Livası, Hatırât, Millî Mücadele, Osmanlı Devleti, Türkiye 
Cumhuriyeti 
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The Evaluation Of Memoirs On Bolu Sanjak As A Resource Of The History Of Turkish 
National Struggle

Abstract

Bolu Sanjak has become one of the regions that came to the forefront during the 
National Struggle period due to its strategic features. We can say that the military, 
political, economic and social developments taking place in the region are not 
local features but are influential in the shaping of the future of all Anatolia and the 
successful outcome of the National Struggle. The memories of the individuals who are 
active during the National Struggle period in Bolu Sanjak which is important at this 
time are among the important resources giving information about the extraordinary 
circumstances of the region and the country.

In this study; the memories of civil, administrative, military personnel, and other 
officers and sanjak’s residents who have witnessed many important events in this 
period, who live, work or have various services in Bolu Sanjak under the extraordinary 
conditions of the National 

Struggle period have been dealt with. In addition to the military and political 
developments by the personalities, the economic and social aspirations have also 
been evaluated they content, object and in terms of the way in which they reflect 
the period and region. We have been talking about the value of historical memories, 
which are examined comparatively with other sources, and their significance for 
the History of the National Struggle. such reminiscences are important in terms of 
giving a wide range of information about the struggle against the invader forces in 
the period and the region and the country.

Key Words: Bolu Sanjak, Memoirs, Turkish National Struggle, Ottoman State, 
Republic of Turkey
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Güler KAFKAZLI ( Azerbaycan Bilimler Akademisi)

“Rusya’lı Diplomat Konstantin Bazili’nin Hatırasında İstanbul”

Özet 

1809 yıl İstanbul doğumlu Rusya’lı diplomat Konstantin Bazili 1821 yılı Yunan 
harbinden sonra ailesi ile beraber Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. 1830’da 
Rişel lisesinden mezun olup diplomatik ilişkilerde çalışmış. 1839 yıl başlarında 
Suriye ve Filistin’de Rusya’nın büyük elçisi olarak görevlendirilmiştir. Kendisi 
içten İstanbul’a bağlı olduğu için birkaç defa İstanbula gelmiş ve sonralar İstanbul 
hakkında kitab yazmak kararı almıştır. Konstantin Bazili “İstanbul hatıraları” adlı 
sözkonusu kitabında kararını şöyle belirtmektedir: “Şu kitabı kaleme almamın 
en önemli nedeni Avropalılar, seyyahlar ve Rusların Osmanlılar ve Osmanlı 
İmperatorluğu ile ilgili yalnış düşünceleridir. Elimde olan birkaç kitapta Osmanlılar 
hakkında yalan kelimelere, uyduruk ifadelere, iftiralı sözlere rastladım. Şu fikirlerin 
hepsinin yalnış olduğunu ve hayatımın bir kısmını geçirdiyim İstanbul’u her kese 
anlatmak ve yaşadığım sürede bizzat kendi gözlerimle gördüklerimi kaleme almak 
istedim. Ben İstanbulʼun içini tanıdığım için yaşadığım tüm anıları her kese sunmak 
ve duyğularımı anlatmak istiyorum”.

Konstantin Bazili kitapta İstanbul’da Boğaz’da yürürken birden karşısına çıkan 
Sultan Mahmut’u şöyle anlatıyor: “Sokakta yürürken Osmanlı Sultanı ile karşılaştım. 
Karşısına geçib büyük Sultana tazim ettim. Sultan ılımlı bakışlarla bana baktı ve 
gülümsedi. Onun bakışlarını İvan Kroznı’ya benzetiyorlar, ama tam da aksidir. 
Osmanlı Sultanı azimli görünse bile gerçekte hoş biri”.

Yazar diger bir hatırasında Osmanlıların misafirlere büyük ihtiram gösterdiklerini, 
kapıyı misafire açarken “Selamün aleyküm! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” gibi 
kelimeleri kullandıklarını yazıya almıştır. Şu kelimelerin devamında “Keyfiniz 
efendim?” diye sorduğunu ve karşısındakı kişinin “Aleyküm selam” diye 
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cevapladığını anlatıyor. K.Bazili Osmanlıların müslüman olduklarından her zaman 
Allah’ın ismini andıklarını ve “İnşallah! Maşallah! Allah kerim!” gibi kelimelerin 
daha sık kullandıklarını göstermektedir. Aynı zamanda onların Hıristiyanlara 
ve Yehudilere karşı çok iyi davrandıklarını, onların Peyğamberlerine saygı 
gösterdiklerini bildirmiştir. 

Konstantin Bazili sözkonusu kitabıında çok enteresan hatıralarını paylaşmış, 
Osmanlı İmparatorluğu, Sultan ve Osmanlıların kişisel karakterlerini gerçek şekilde 
anlatmışdır. 

İstanbul In The Memoirs Of The Russian Diplomat Constantin Bazili

Abstract

Constantin Bazili who was born in Istanbul in the 1809 was forced move to Russia 
with his family after the Greek war in 1821. In 1830 year he finished Rishel high 
school and began to work in a diplomatic field of international relationships. He was 
an ambassador of Russiain Empire the beginnig of 1839 in Syria and Palestine. He 
was connected with Istanbul in the bottom of his heart, therefore he visited this city 
from time to time and decided to write a book about it. His book is named “Ocherki 
of Constantinopol”. Author explained his decision as follows:”The first reason is 
writing this book are Europeans, travelers, Russians and their false impressions 
about the Ottoman Empire and ottomans. I met some wrong impressions, made up 
stories and calumny in the book I hold in my hands. I want to explain all these wrong 
impressions, and write about all I witnessed and Istanbul, where I spent part of my 
life. As I know Istanbul from inside, I want to present my memoirs and feelings.

Constantin Bazili describes who he met while walking in Boghaz of Istanbul Sultan 
Mahmud in his book as follows:”When I walked in the street suddenly I saw the 
Ottoman’s Sultan. I bow in front of him. Sultan looked at me and smiled. His glance 
was compared to Ivan Grozni’s, but it isn’t true. Although Ottoman’s Sultan seemed 
firm, in reality he was very nice man. 
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In other memoires author wrote that Ottomans treat their quests with great respect 
and when open the door, they always say “Salam aleykum! Welcome!”. After this 
words they ask “How are you, effendi?” and in reply they say “Aleykum salam!”. 
As Ottomans are Muslims, they always cite Allah and use words like “Inshallah! 
Mashallah!”. At the same time he noted that they treated Christians and Jews very 
well and accepted all their prophets. 

Key Words: Constantin Bazili, “Ocherki of Constantinopol”, Istanbul, the Ottoman 
Empire, memoires
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Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı MEHDİYEV (Kayseri Erciyes Üniversitesi)

“Bir Ermeni Devrimcinin Anılarında “Ermeni meselesi” İle ilgili Gerçekler”

Özet 

Bilindiği üzere, XX. Yüzyılın ilk on yıllarında Osmanlı devletinde yaşanan Ermeni 
olayları Ermeni yazarların anılarında dile getirilmiştir. Onların bir kısmı Ermenicedir 
ve Türkçeye ve diğer dillere tercüme edilmediğinden topluma kazandırılmamıştır. 
Ermenilerin propaganda aracı olarak yaydıkları hatıra ve anıların çoğunda Osmanlı 
devletinde 1915 ve ondan önceki yıllarda yaşanan olayların gerçek içeriğini ifade 
edilmemektedir. Bunlardan biri Çanakkale kara savaşlarına katılan yüzbaşı Sarkis 
Torosyan’ın “Anıları”dır. O, savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti 
ve ona atfedilen “Çanakkale’den Filistin Cephesine” adlı anıları yayınlandı. Bu anılar 
gerçekten de Torosyan’a mı ait? Bu tartışma konusudur. Bazı Türk ve yabancı ülke 
tarihçilerine göre savaştan sonra o hiç yaşamadı. Ermeni kökenli Amerikan tarihçi Paul 
Vartan Sukiasyan’ın guya Torosyan’ın torunlarını bulması gibi haberler Türkiye’ye 
karşı bir karalama propagandası idi. 1913-1916 yılları arasında Amerika’nın Osmanlı 
Devletinde Büyükelçisi olarak çalışmış Henri Morgenthau’nun hatıralarının da 
düzmece olduğu bir gerçektir. Bu hatıraların da Morgenthau’ya ait olmaması her 
kese bellidir, onun da anılarında olay yeri Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları 
vilayetler gösteriliyor, ama Morgenthau çalıştığı iki yıl içinde bir kes de olsa İstanbul 
dışına çıkmamıştır. Morgenthau’ya atfedilenler de bir Ermeniye ait. Torosyan’ın, 
Morgenthau’nun ve yüzlerce diğer sözde ” Ermeni soykırım” tanıklarından farklı 
olarak Ruben adlı bir şahısın “Bir Ermeni Devrimcinin hatıraları” adlı kitabı Ermeni 
örgütlerinin ve çetelerinin Birinci Dünya savaşının başlamasından on yıl önce, 
1904 yılında Kars, Erzurum, Van ve diğer vilayetlerde Ermeni faaliyetlerinden, 
Ermenilerin silahlanmasından, sivil halka yaptıkları mezalimlerden, organize 
ettikleri terör eylemlerinden bahis ediyor. Yayınlandıktan bir süre sonra Ermenilerce 
toplatılan bu kitap Ermeni dilindedir, 1952 yılında ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin 
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Los-Anjelos kentinde “Horizon” Yayın Evinde basılmışdır. Hatıranın kısa hikayesi 
şöyledir: Eserin yazarı Ruben Ermeni Devrimci Federasyonu- Taşnaksütyun partisi 
üyesi olarak Kars’a göreve gönderiliyor, burada olan Taşnak partisi bürosunda 
ona verilen görev gizli şekilde burada çetelerle ilişki kurmak ve terör örgütlerine 
Rusya’dan getirilen silahları ulaştırmaktır. Bunların yanı sıra Ruben, 1890-1900 
yılları arasında Kars ve çevresinde bulunan Ermeni çeteleri, onların örgütlenmeleri, 
onların önderleri hakkında bilgiler veriyor. Kars o zaman Rusya çarlık toprakları 
içerisinde bulunduğundan burada Ermeniler iyi örgütlene bilmiş, faaliyetlerini diğer 
Anadolu arazilerine geçire bilmişlerdi. 

Erzurum ve Van illerinde yaptığı istihbarat faaliyetinden de bahis eden yazar bugüne 
kadar Türk tarihçiliği için yeni olan bilgiler veriyor. O yıllarda Ermeni komitacıların 
Osmanlı’nın Doğu Anadolu arazisinde bir Ermeni devleti kurma planları, bunun için 
buradaki Müslüman ahalinin zorla göçe zorlanması için yapılan yöntemler geniş 
şekilde anlatıyor. Biz bu anılarda Ermenilerin Türk- Müslüman ahaliye yaptıkları 
katliamların boyutlarının şahidi oluyoruz, onları yapan Ermeni çete reislerini, 
Taşnak Partisi üyelerini tanımak fırsatı elde ediyoruz. Bu çalışmayı sunmakla bir 
Ermeni yazarın dilinden Türk katliamlarının, Ermenilerin terörist faaliyetlerinin 
itiraflarını ilk kes gerçekleştireceğiz. Kitabın gelecekte tarafşmşzdan Türkçeye 
tercüme edilmesini düşünüyoruz. 444 sayfa olan bu Anılar 1915 27 Mayıs’ta Osmanlı 
yönetimi tarafından kabul edilmiş ‘Sevk ve İskan’ kanununun ne kadar doğru bir 
karar olduğunu kanıtlayan belgedir, Ermeni kökenli Ruben de ispat ediyor ki, 
Ermeniler Tehcirden önce bu bölgede hiç masum olmamışlar ve Osmanlı Devleti’ni 
bölmek, parçalamak için gereken terörü estirmişler. Bu, I. Dünya Savaşına kadarki 
bu süreç içinde nasıl bir suç işlediklerini gün yüzüne çıkaran en somut tarihi itiraftır. 

 Anahtar Kelimeler: Ruben, hatıralar, Ermenice, I. Dünya Savaşı, Türk- Müslüman, 
Anadolu, Torosyan, Morgenthau
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Facts About the “Armenian Issue” in the Memoirs of an Armenian Revolutioner

Abstract 

As is known, Armenian incidents in the Ottoman state during the first decades of the 
twentieth century were mentioned in the memoirs of armenian writers. Some of them 
are armenian and have not known because they are not translated into turkish and 
other languages. Many memoirs and memories that armenians provided as a means 
of propaganda do not express the true content of events in the Ottoman state in 1915 
and in previous years. One of them is the “memories” of Captain Sarkis Torosyan, 
who participated in the Chanakkale war.

It is a fact that the memories of Henri Morgenthau, who worked as an ambassador 
of America in the Ottoman Empire between 1913 and 1916, is also a trick. These 
memories do not belong to Morgenthau. In his memories shown the provinces where 
the Armenians live intensively but Morgenthau did not leave Istanbul within two 
years of his work. Ruben’s “Memoirs of Armenian Revolutionary” mentions the 
terrorist acts organized by Armenians and their gangs ten years before the beginning 
of the First World War in Kars, Erzurum, Van and other provinces in 1904. This 
book, which was confiscated by armenians after publication, was published in 
“Horizon” Publication House in Los-Angelos, California, USA in 1952. Ruben gives 
information about the Armenian gangs, their organizations, their leaders in Kars and 
its surroundings between 1890-1900.

These memoirs, which are 444 pages, are the documents that prove how accurate the 
‘Law of affection and secession’ adopted by the Ottoman administration on May 27, 
1915. Armenian origin Ruben proves that the armenians have never been innocent in 
this region before the Relocation.
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Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZŞAVLI (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

“Ermenice Hatıralarda Türk-Ermeni İlişkileri”

Özet

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu terk eden Ermeniler önce Ortadoğu daha 
sonra ise Avrupa ve Amerika’ya göç etti. Burada Anadolu’daki birçok ilin ismini 
taşıyan dernekler kuran Ermeniler aynı şekilde o illerin ismini taşıyan Ermenice 
hatıra kitapları yayımladı. Böylece Maraş Ermenileri, Sivas Ermenileri, Urfa 
Ermenileri veya Adana Ermenileri gibi isimlerle birçok eser yayımlandı. Bu 
eserlerde bağımsız bir Ermenistan kurmak için, 19. yüzyılın ikinci yarısından I. 
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devlet ile silahlı mücadeleye giren, o ildeki Taşnak 
ve Hınçak komiteleri hakkında son derece önemli bilgiler bulunmakla birlikte, aynı 
zamanda Anadolu’nun 19. Yüzyıla ait sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi ve Türk-
Ermeni ilişkileri hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Türkler 
ve Ermenilerin aynı şehirde, köyde veya kasaba barış içinde yaşadıklarını, aynı 
işyerini işlettiklerini hatta aynı işte ortaklık yaptıklarını tespit edebiliyoruz. Ancak 
19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren milliyetçilik akımının etkisinde kalan Ermeni 
aydınların ve özellikle Taşnak ve Hınçak örgütlerinin tahrik ve teşvikleriyle Türk 
ve Ermeni ilişkilerinin bozulduğunu yine bu hatıratlarda görebiliyoruz. Bu tebliğde 
1922’den sonra Anadolu’yu terk eden Ermeniler tarafından yazılan üç Ermenice 
hatırattan faydalanarak 19. Yüzyıl Türk-Ermeni ilişkilerine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türk, İlişki, Hatırat, Anadolu 

Abstract

Armenians who left Anatolia after World War I first migrated to the Middle East 
and then to Europe and America. Here, they founded associations bearing the names 
of many provinces in Anatolia where they came from and also they published 
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memoirs in Armenian in the name of the the city they came from or where they 
had lived. Thus, many memoirs books such as Maraş Armenians, Sivas Armenians, 
Urfa Armenians or Adana Armenians have published. In these books besides the 
extremely important information about the Dashnak and Hınchak committees that 
entered the armed struggle with the state from the second half of the 19th century 
until the end of World War I, at the same time, important information about Anatolia’s 
social, cultural and economic history can be found in these memoirs. In light of 
this information, we can see that Turks and Armenians lived in peace in the same 
city, village or town, they operate the same business and even they were partners in 
the same business. However, it also can be seen in these memoirs from the second 
half of the nineteenth century, Armenian intellectuals influenced by the nationalist 
movement and especially by the Tashnak and Hınchak organizations, have caused 
the deterioration of the Turkish and Armenian relations. In this paper, 19th century 
Turkish-Armenian relations are explained in the light of three memoirs which were 
written by Armenians who left Anatolia after 1922.

Key Words: Armenian, Turkish, Relations, Memoirs, Anatolia
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Dr. Öğr. Üyesi Galip ALÇITEPE (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

“Ermeni Sorunu Açısından Önemli Bir Hatırat: Marsovan 1915, The Diaries Of Bertha 
B. Morley”

Özet

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında faaliyet gösteren Merzifon’daki Anatolia College 
bilindiği gibi bir ABCFM kuruluşudur. Berha Morley, 1915 de alınan tehcir kararının 
uygulandığı dönemde ABD gözlemcisi olarak okulda bulunmaktadır. Merzifon’daki 
gelişmeleri düzenli bir biçimde günlüğüne kaydetmiştir. Günlük, Hilmar Kaiser 
tarafından bir kitap haline getirilmiştir. Bu çalışmada Bertha Morley’in hazırlamış 
olduğu günlük tanıtılacaktır

Bertha Morley, 1878- 1973 yılları arasında yaşamıştır. Müzik eğitimi almıştır. 
1904’ de ABCFM üyesi olmuştur. Gezi amacı ile gittiği Merzifon’da kız okulunda 
öğretmenlik yapmıştır .Ardından Anadolu’ya yerleşmiş, İzmir yangınına kadar 
burada kalmıştır. İzmir yangını sırasında elinde Amerikan bayrağı ile Ermeni yetim 
çocukları kurtarmıştır. 1922 sonrası Selanik’e yerleşen MORLEY, burada Anatolia 
College Kız Okulu müdürü olmuş, bu görevini emekli oluncaya kadar sürdürmüştür. 
MORLEY, tipik bir Protestan misyoner olup, hayatı boyunca evlenmemiş, kendini 
kız çocuklarının eğitimine adamıştır

Morley’in günlüğü 29 Nisan – 16 Eylül 1915 arasını kapsar. Bu süreçte Merzifon’da 
yaşadıklarını anlatır. Günlük, Ermeni tehciri karşında Amerikalı bir misyoner 
kadınının tavrını göstermesi açısından son derece önemlidir. Günlükte zaman zaman 
Türk yönetimi sert ve acımasız bir şekilde eleştirilmektedir. Ancak bu hiçbir zaman 
Helen Davenport Gibbons’un ‘ The Red Rugs of Tarsus’ adlı kitabında olduğu 
gibi hakaret veya iftira boyutuna ulaşmamıştır. Günlükte kullandığı en sert ifade; ‘ 
görünen o ki, Ermeniler, ezilmek ya da yok edilmenin eşiğindedir’ cümlesidir. Tehcir 
sırasında yerel yöneticilerin sık sık rüşvet olaylarına karışması, Sıvas Valisi’nin 
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sürgünlere at ve kağnı temini konusunda titiz davranılması gerektiğine yönelik 
emirleri günlüğü daha da ilgi çekici kılmaktadır.

An Importants Diary Of The Armenıan Question: Marsovan 1915, The Diaries Of 
Bertha B. Morley

 Abstract

Anatolia College in Merzifoun is an ABCFM organisation, which has been operating 
in recent years in Ottoman Empire. 

Bertha B. Morley was an observerat school when deportation decission of 1915 is in 
effect. She regulary wrote in her diary about. Developments in Marsovan Diary was 
published as book by Hilmar Kaiser.

Bertha Morley lived between the years 1878 and 1973. She studied violin. In 1904 
she became a member of abcfm. she started teaching in the merzifon where she went 
for a trip. She settled to anatolia and stayed in there until the Smyrna fire. 

During that Smyrna fire she survived armenian orphans with a flag of America in 
her hands. She settled to Selanik after 1922 and became a manager of Anatolian 
College Girl School.She continued her job until she get retired. She was an standart 
protestany missionary woman who never married and dedicated herself to girl 
children be educated. 

Morley’s diary contains the years between 26th of april and 16th of september in 
1915. She wrote what happened when she was in Marsovan. The diary has a real 
importance for showing the attitude of a american missionery woman while the 
armenian relocation. In the some part of the diary, the turkish government criticized 
cruelly. But the borders of criticism never reached to insult and slander as helen 
gibbons’s book “The Red Rugs of Tarsus”. 
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The strongest phrase that she used in her diary is “It appears to be The Armenians 
about to be destroyed or crushed”.

taking bribes of local administrators during the relocation and the orders of the 
governor of sivas such as being careful while supplying of horses and tumbrels 
makes the diary more interesting.
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Dr. Elçin YILMAZ (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

“Amerikalı Misyoner Edwin Munsell Bliss’in Hatıralarında Ermeni Sorunu“

Özet

Ülkemizin gündeminden hiç düşmeyen, düşürülmeyen Ermeni sorununun başlangıcı 
1915 olaylarından çok öncelere, 18. Yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. Özellikle 
18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük devletlerin kendi siyasi çıkarları 
açısından desteklediği misyonerlik faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki 
Türk- Ermeni ilişkilerinin gerginleşmesini sağlayan baş faktör oldu. Büyük güçler 
dediğimiz devletlerarasında misyonerlik faaliyetlerinde en ön plana çıkan ülke 
şüphesiz Amerika idi. Avrupa’da Katoliklerin işlediği kıyımlardan kurtulmak için 
Amerika’ya kaçan Protestanlar, 18. Yüzyılın sonuna doğru Boston’da American 
Board olarak bilinen bir misyonerlik kurumu faaliyete geçirdiler. Kurumun 
başlıca amacı; Protestanlığı ve İncil’i bütün dünyada tanıtmak ve yaygın hale 
getirmekti. American Board örgütüne bağlı bütün Amerikan okullarında hem fen 
hem de din eğitimi gören genç misyonerler büyük ideallerle dünyanın dört bir 
yanında çalışmaya başladılar. Amerikalı Protestan misyonerler bir yandan eğitim 
ve sağlık işlerine el atıp Hıristiyanlar arasında kabul ve saygı görmeye çalışırken, 
bir yandan da sözde yaşadıklarını günlükler tutarak kaleme almış Ermenilerin 
Türkler tarafından katledildiği propagandasını yapmışlar, yazdıkları yazılar ve diğer 
ülkelere gönderdikleri raporlar ile Ermeni sorunun fikirsel ve ideolojik boyutunu 
oluşturmuşlardır. 

Bu misyonerlerden biri de çalışmanın konusu olan Edwin Munsell Bliss’tir. 
Amerikan misyoneri, yazar ve editör olarak tanımlayabileceğimiz Edwin Munsell 
Bliss, yazılarında mazlum Ermeni ve korkunç Türk temasını işlemiş, yaşanan 
olayları farklı bir kurgu ile, genelde Müslümanlık ve özelde Türkler aleyhinde 
dile getirmiştir. Osmanlı imajının dünya kamuoyunda algılanış biçimini nesnelliği 
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tartışılır biçimde etkilemiştir.

Bu bildiride Edwin Munsell Bliss örneği ele alınarak misyonerlerin hatırat olarak ele 
alabileceğimiz taraflı yazılarının Ermeni Sorununun gelişmine etkisi irdelenecektir 
ve sorunun tarihiliği ön plana çıkartılmaya çalışılacaktır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
belgeleri, misyonerlerin sözde hatıralarını kaleme aldıkları yazılar ve günümüz 
tarihçilerinin bakış açısını yansıtan yazılar başvurulan kaynaklar arasında olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ermeni Sorunu, Misyonerlik, Edwin Munsell Bliss, Amerikan 
Board

The Armenian Issue In American Missionary Edwin Munsell Bliss’s Recollection

Abstract

The beginning of the Armenian problem, which has never fallen from the agenda of 
our country, goes as far as the beginning of the 1915 events until the beginning of 
the 18th century. Especially the missionary activities supported by the great states 
in terms of their own political interests since the second half of the 18th century 
became the main factor that enabled the Turkish-Armenian relations in the Ottoman 
Empire to become tense. Among the states we call great powers, America was the 
most prominent in missionary activities. The Protestants who fled to America to 
get rid of the Catholic-driven slaughter in Europe spent a missionary establishment 
in Boston, known as the American Board, at the end of the 18th century. The main 
aim of the institution; Protestantism and the Bible all over the world to promote 
and widespread. Young American missionaries who study both science and religion 
in all American schools affiliated with the American Board organization have been 
working with great ideals around the world.

The American Protestant missionaries propagated the propaganda that the Armenians 
who were kept alive by keeping the diaries of the so-called survivors were slaughtered 
by the Turks while they tried to receive education and health affairs and received 
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acceptance and respect among the Christians and they produced the ideological and 
ideological dimension of the Armenian question with the writings they wrote and the 
reports they sent to other countries.

One of these missionaries is the work of Edwin Munsell Bliss. Edwin Munsell Bliss, 
whom we can define as the American missionary, writer and editor, has expressed 
the oppressed Armenian, and the terrible Turkish theme in his writings, and voiced 
the living events in a different fiction, generally against Islam and especially Turks. 
Objectivity has been debatably influenced by the way the Ottoman image was 
perceived in the world public opinion.

In this report, we will examine the example of Edwin Munsell Bliss and examine 
the effect of the biased writings that the missionaries can take as memories, and the 
history of the problem will be tried to be foregrounded. Documents of the Ottoman 
Archives of the Prime Ministry, articles written by the missionaries to keep their so-
called memories and articles reflecting the viewpoints of today’s historians will be 
among the references.

Key words: Armenian İssue, Missionary, Edwin Munsell Bliss, American Board
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Arş. Gör. Selcan ALPERAY ERASLAN (Giresun Üniversitesi)

“Ermeni Komiteci Mihran Damadyan’ın İtiraflarında Ermeni Meselesi”

Özet

Mihran Damadyan, Armenakan ve Hınçak örgütlerinin aktif ve önemli bir elemanı, 
1890 yılında Kumkapı’daki Ermeni Patrikhanesi Kilisesi’nde gerçekleştirilen 
nümayişin önderlerinden biridir. Kumkapı Olaylarının ardından Yunanistan’a 
kaçan Damadyan, Pire’de açılan Hınçak Komitesi’nin Şube başkanı oldu. Daha 
sonra Atina Şubesi başkanlığına getirilen Mihran Damadyan, Osmanlı Devleti 
tarafından arandığı için yazışmalarında Melkon Hurşid adını kullanmaya başladı. 
Osmanlı Devleti’nin isteği ile Yunanistan’dan çıkarıldı ve önce Mısır’a ardından 
da İskenderiye’ye gitti. Melkon Hurşid adıyla Osmanlı ülkesine giren Damadyan, 
Sasun olaylarını başlattı. 1893 yılında yakalanarak İstanbul’a gönderildi ve burada 
mensubu olduğu terör örgütü ve Ermeni meselesi üzerine itiraflarda bulundu. 
Bu itiraflar sonucu hayatı bağışlanan Damadyan, Dahiliye Nezareti bünyesinde 
çalışmaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra firar ederek yeniden Hınçak Komitesine 
katıldı. Mihran, II. Meşrutiyetin ilanından sonra yeniden Türkiye’ye döndü. Anayasal 
Ramgavarlar Partisi’ni kuran Damadyan, Çukurova’da bir isyan çıkarmak istediyse 
de başarılı olamadı. 1916’da Kahire’de Damadyan’ın da katılımıyla Ermeni Milli 
Birliği kuruldu ve Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlerde bulundu. Savaştan sonra 
Paris’te Ermeni Delegasyonu temsilciliği yaptı ve Çukurova’da bir Ermeni devleti 
kurulması için çalıştı. 1945 yılında Kahire’de öldü.

Damadyan’ın 1894 yılında Yıldız Sarayı’nda verdiği ifade, Hınçak Komitesi, 
Ermenilere kimlerin ne şekilde destek verdiği, dış güçlerin Ermeni olaylarına nasıl 
müdahale ettikleri, Sultan Abdülhamid’i tahttan indirme çabaları gibi ayrıntılar 
içeren 5 bölüm ve bir af talebi olmak üzere toplam 6 bölümden oluşmaktadır.
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Bildirinin amacı, Damadyan’ın itiraflarından yola çıkarak Ermeni olaylarına bir 
Ermeni’nin gözünden değinmektir.

Anahtar Kelimeler: Mihran Damadyan, Ermeni Meselesi, Hınçak, 

The Armenian Question In The Memories Of The Armenian Committee Member 
Mihran Damadyan

Abstract

Mihran Damadyan, an active and important member of the Armenegan and Hinchak 
organizations, is one of the leaders of incident held in 1890 in the Armenian 
Patriarchate Church in Kumkapi. Damadyan, who escaped to Greece after the 
Kumkapi events, became the head of the Hinchak Committee, which opened in Pire. 
Later, Mihran Damadyan, who was brought to the presidency of Athens branch, 
started to use Melkon Hurşid name in his correspondence because of wanted by the 
Ottoman State. He was expelled from Greece by the request of the Ottoman State and 
first went to Egypt and then to Alexandria. Damadyan entered the Ottoman territory 
in the name of Melkon Hurşid, started the incidents of Sasun. He was arrested by the 
Ottoman military in 1893 and sent to Istanbul and here he was confided the terrorist 
organization and the Armenian issue. At the end of these confessions Damadyan’s 
life spared, he started to work in the Ministry of Internal Affairs, escaped and 
approached the Hinchak committee again about a year later. Mihran, returned to 
the Ottoman territory after the Declaration of Second Constitution. Damadyan, who 
founded the Constitutional Ramgavars Party, did not succeed even if he wanted to 
revolt in Çukurova. In 1916 the Armenian National Union was established with the 
participation of Damadyan in Cairo and activitied against the Ottoman State. After 
the war, he was a representative of the Armenian Delegation in Paris and worked for 
the establishment of an Armenian state in Çukurova. He died in Cairo in 1945.The 
statement given by Damadyan in Yıldız Palace in 1894 containing details as Hinchak 
Committee, how people support Armenians, how external forces interfered with 
Armenian incidents, efforts to dethrone Sultan Abdulhamid; consists of 4 sections 
and an amnesty request.
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The purpose of the paper is to refer to the Armenian incidents in the eyes of an 
Armenian by way of Damadyan’s confessions.

Key Words: Mihran Damadyan, Armenian Issue, Hinchak
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Arş. Yazar Ergün KIRLIKOVALI

Los Angeles’te 1982’de Şehit Edilen Türk Diplomatının Ermeni ve Türk Hatıratındaki 
Karşılaştırmalı Yeri

Özet

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 27 Ocak 1982 
de işine giderken durduğu kırmızı trafik ışığında, çok önceden tasarlanan ve 
hatta haftalar önceden provası bile yapılan bir suikast sonucu, Ermeni teröristler 
tarafından arabası içinde kurşunlanarak öldürüldü. Bu vahim cinayetin yankıları, 
beklendiği gibi bir anda, Amerika ve Türkiye başta olmak üzere, tüm dünyada 
duyuldu. Ancak Amerika’daki Ermeni toplumunun bu hunharca saldırıya verdiği 
tepkiler ile Amerika’daki Türklerin ve ne Türk ne de Ermeni olan halkın verdikleri 
tepkiler, hatıratlardan görüleceği gibi, büyük değişiklikler gösterdi. Ermenilerin 
çoğu, suikast kurbanı Arıkan’ın, Türkiye’yi temsil ettiğini, Türkiye’nin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun devamı olduğunu, Türkiye’nin halâ sözde soykırımı inkâr ettiği 
için suçlu sayılacağını ve Arıkan’ın bu cezayı hak ettiğini mikrofonlara söylediler, 
gazetelere yazdılar. Bazıları, göstermelik de olsa, masum bir insanın öldürülmesine 
üzüldüklerini belirtti ama hemen arkasından bir “ancak” ekleyerek suikast kurbanının 
bir soykırım inkârcısı olması nedeniyle bu sonu hak ettiğini belirtti. Türklerde 
de ise derin bir şok ve tarifi imkânsız bir üzüntü ile, verilen birkaç tepki dışında, 
genellikle bir sessizlik ve teslimiyet hâkim gibiydi. Üçüncü grubun, yani Amerikan 
halkının, tepkileri hem Ermenilerin hem de Türklerinkinden daha değişikti. Çoğu 
teröristleri eğersiz, amasız, ancaksız kınıyor ve uygar bir ülkede sorunların, şiddetle 
değil, konuşarak tartışarak halledilmesi gerektiğinden söz ediyorlardı. Ne Türk ne 
Ermeni olan halkın içinde Ermeni anlatımının etkisi altında kalanlar da yok değildi. 
Bunlar genellikle Ermenilerin tepkilerine yakın tutumlar sergilediler. Hatıratın işte 
bu noktada ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır, çünkü çeşitli 
toplumlarca verilen tepkiler an be an kayıtlara geçmiş ve değiştirilmeleri, belki tahmin 

Arş. Yazar Ergün KIRLIKOVALI
Los Angeles’te 1982’de Şehit Edilen Türk Diplomatının 

Ermeni ve Türk Hatıratındaki Karşılaştırmalı Yeri



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

edilebilecek birkaç istisna dışında, söz konusu olmamıştır. Böylece hatırat yardımı ile, 
bir dönemin fotoğrafı çekilmiş ve birçok yönden değerli olan bilgiler birincil kaynak 
olarak Tarih, Sosyoloji ve diğer disiplinlerdeki araştırmacıların yararlanmasına 
sunulmuş oluyor. Bu tip sempozyumlarla ivme kazanacak olan hatırat çalışmalarının 
yakın gelecekte yaratacağı muazzam bir bilgi bankası sayesinde, geçmişin doğru 
değerlendirilmesi, günümüze gerçekçi sosyolojik göstergeler sunması ve geleceğe 
ait davranışlara yol gösterici ışık tutması bakımından, ne kadar önemli olduğunun 
değerlendirmesini bu sempozyuma katılan kıymetli bilim insanlarına bırakıyorum.

Comparative Place Of The Martyrdom Of The Turkish Diplomat In Los Angeles In 
Armenian And Turkish Memoirs

Abstract

The Consul General of the Republic Turkey to Los Angeles, Mr. Kemal Arikan, was 
shot at close range in his car when he stopped for red traffic lights, on January 28, 
1982, by Armenian terrorists who had planned and even rehearsed the assassination 
weeks ahead of time. The echoes of this tragic murder were, as expected, heard all 
around the world, but especially in the United States of America and Turkey. The 
memoirs indicate that the reactions of the Armenian community in America to this 
wanton murder were drastically different than those shown by the Turks in America 
as well as by the members of the general public who are neither Armenians nor 
Turks. Most of the Armenians spoke to the microphones and wrote in newspapers 
that Arikan represented Turkey which was the continuation of the Ottoman Empire; 
Turkey continued to deny the alleged genocide; so therefore, Arikan deserved the 
bloody end. While some Armenians, even if for show, showed some remorse stating 
that they were sorry that an innocent human being was killed, but were quick to 
add an “on the other hand” and underlined that since the victim was a genocide 
denier, the outrageous conspiracy that took his life was justified. Turks were in deep 
shock and profound sorrow, and with the exception of a few reactions, generally kept 
silent and seemed to have remained in submission. The reactions of the third group, 
i.e. the American public, differed from both the Armenians and the Turks. Most in 
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public who were neither Turks were condemning the terrorists without ifs or buts and 
were reminding of the necessity in a civilized country of solving problems through 
dialogue, not violence. It was observed that some in public were under the influence 
of the Armenian narrative and exhibited reactions similar to those of the Armenians. 
The importance of memoirs becomes self evident at this point, because the reactions 
of various communities are recorded moment by moment changing those records, 
with some possible exceptions you might guess, are out of the question. This way, 
a snapshot of an era is taken by the help of memoirs and this data, important from 
many aspects, is made available in the form of primary sources, to the benefit of the 
researchers of history, sociology, and other disciplines. I leave it to the appreciation 
of the esteemed scholars and valued participants of this symposium to assess how 
significant the information will be, coming from a comprehensive databank that 
will develop in near future with the momentum created by this symposium, in 
correctly analyzing the past, offering realistic sociological indications for present, 
and providing an insightful light into the future. 
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Prof. Dr. Gülbadi ALAN (Erciyes Üniversitesi)

Öğr. Göv. Dr. Ayşegül KUŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi )

“Amerikan Board Misyoneri Asahel Grant’ın Memoır Of Asahel Grant Ve The 
Nestorıans Or The Lost Trıbes Adlı Çalışmalarının Ortadoğu’yu Anlama Açısından 
Kurgusal ve İçerik Analizi”

Özet

1810 yılında Boston’da kurulan Amerikan Board örgütü, çalışma başlattığı yabancı 
ülkelere birçok misyoner göndermiştir. Bunlardan biri de Urmiye’ye gönderilen 
ve misyonerliğinin yanında aynı zamanda bir doktor olan Asahel Grant’tır. Grant, 
bölgede doktorluk mesleği çerçevesinde yürüttüğü misyonerlik çalışmalarında, sık 
sık görevli olduğu bölgeyi yakından tanımak için geziler yapmış ve bu gezilerin 
neticesinde elde ettiği bilgileri hem örgütün merkezine rapor olarak göndermiş, hem 
de daha sonra bölgeye dair gözlem ve izlenimleriniThe Nestorians or the Lost Tribes” 
(Nasturiler ve Kayıp Kabileler) adıyla 1841 yılında Londra’da yayınlamıştır. Ayrıca 
bölgede bulunduğu esnada yaşadığı olayları ve çalışmalarını içeren hatıralarını ise 
Memoir of Asahel Grant (Asahel Grant’ın Hatıraları) ismiyle 1847 yılında Londra’da 
yayımlamıştır. Her iki eser de incelendiğinde, Grant’ın görev yaptığı bölgenin tarihi 
geçmişi, coğrafyası, nüfus yapısı, bölgedeki nüfuz mücadeleleri ve çatışmalar gibi 
konularda ayrıntılı bilgiler verdiği görülmektedir. Nitekim daha sonraki yıllarda, bu 
bilgiler sayesinde ilgili ülkeler bölgeye yönelik çalışmalarını ve gelecek politikalarını 
şekillendirmişlerdir. Bu bakımdan tarihi olarak hatıra, gezi notu yahut günce tarzında 
kaleme alınan eserler geçmişi her açıdan analiz etme noktasında oldukça önemlidir.

Bu çerçevede çalışmamızda yukarıda bahsedilen her iki eser; öncelikle verdikleri 
bilgiler ve bu bilgilerin veriliş şekilleri dikkate alınarak kurgusal açıdan bir 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ardından her iki eserin tarihi açıdan kaynak değeri 
tartışılacaktır. Son olarak da her iki eserde verilen bilgiler karşılaştırılarak tutarlılık 
noktasında bir değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 
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Çalışma, doğrudan bu iki eserin incelenmesi sonucunda kurgu, metot, içerik açısından 
bir değerlendirmeyi kapsamasından dolayı yararlanılacak kaynaklar noktasında 
geniş bir eser yelpazesi yoktur. Bu nedenle, bildiride ağırlıklı olarak Asahal Grant 
tarafından kaleme alınan iki eser ele alınarak değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Asahel Grant, Amerikan Board, Misyonerlik, Nasturi, Hatırat, 
Gezi Notları

The Fictional And Content Analysis Of The Works “Memoir Of Asahel Grant” And 
“The Nestorians Or The Lost Tribes” Of The American Board Missionary Asahel Grant

Abstract

The American Board, founded in Boston in 1810, sent many missionaries to the 
countries where it started to carry out its activities. Besides being a missonary, one 
of these is doctor Asahel Grant, who was sent to Urmiye. During his missionary 
activities carried out as a doctor, so as to know the region more closely he often 
made travels to the distiricts where he was sent. He sent the information he had 
obtained to the American Board as reports and also published his tavelogues titled 
as The Nestorians or the Lost Tribes in London in 1841. Moreover, he published his 
memories related to the his own experiences and the his activities titled as Memoir 
of Asahel Grant when he was in the region in London 1847. When both of these 
works are examined, it is seen that Grant gives information regarding the historic 
past, geography, demography of the region and the fights to gain influence and the 
conflicts in the region. Therefore, in the following years, some countries shaped 
and determined their future policies towards the region by means of the information 
obtained. From this point of view, historically the works written in the form of memoir, 
travelgue or diary are important to analyze the history from every aspect. Therefore, 
the two works mentioned above will be evaluated from the fictional perspective by 
taking into consideration the information they give and the way the information 
is given. Then the source value of both woks will be discussed from the historical 
point of view. Lastly, the information given in both works will be evaluated in terms 
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of their consistency. As the proceeding directly focuses on the examination of both 
works in terms of fiction, method and the content, there has not been a wide range of 
works. Therefore,mainly the works of Asahal Grant will be dealt with and evaluated.

Key Words: Asahel Grant, American Board, missionary, Nestorians, memoir, 
travelogues.
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Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)

“Seyyah, Gezgin ve İlk Araştırmacıların Gözünden Tralleis”

Özet

Tralleis antik kenti Aydın ilinin kuzeyinde, Kestane Dağı’nın (Mesogis) güney 
yamacındaki geniş ve yüksek plato üzerinde konumlanır. Antik metinlerde Menderes 
Nehri ve Mesogis Dağı’nın sınır Kabul edilmesi kentin bazen Karia, bazen de Lydia 
Bölgesi içinde gösterilmesine neden olmuştur. Tralleis antik kenti hakkındaki ilk 
bilgiler Anadolu’yu 18. ve 19. yüzyıllarda dolaşan batılı gezginler tarafından verilir. 
18. yüzyılda Anadolu’yu dolaşan İngiliz R. Chandler ve daha sonra Ch. Fellows 
Tralleis’e de uğramışlardır. Ancak kentin bir ören yeri olduğu ilk kez İngiliz Albay 
William M. Leake tarafından saptanmıştır. Tralleis’i ziyaret eden ilk gezginlerden 
Fransız Ch. Texier antik kentin taş ocağı olarak kullanıldığından ve antik Dönem 
eserlerinin tahrip edildiğinden bahsetmektedir. Ch. Texier’den kısa bir süre sonra kenti 
ziyaret eden İngiliz gezgin Ch. Fellows Aydın’daki yapıların inşasındaTralleis’den 
götürülen antik kent malzemelerinin kullanıldığını anlatır. Fellows ayrıca halk 
arasında ‘’Üçgözler’’ şeklinde adlandırılan yapının aslında bir saray ya da gymnasium 
olabileceğini söyleyen ilk kişidir. Tralleis hakkında yapılan önemli araştırmalardan 
birisi Fransız gezginler O. Rayet ve A. Thomas’ın çalışmalarıdır. O. Rayet-A. 
Thomas bu çalışmalarında Tralleis’in tarihi hakkında bilgi vermiş, antik kenti detaylı 
biçimde inceleyerek tiyatro ve tiyatrounun batısındaki stadyumu saptamışlardır. 
Ayrıca stadyumun batısında bir agoranın var olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Tralleis antik kentindeki ilk kazı çalışmalarına 1888 yılında alman Orient Komitesi 
üyeleri C. Humann ve W. Dörpfeld tarafından başlanmıştır. İlk olarak gymnasium, 
tiyatro ve çevresinde başlayan kazı çalışmalarına daha sonraki haftalarda stadyum 
ve tiyatronun çevresinde devam edilmiştir. Yapılan bu kazı çalışmalarında kentin 
1/10. 000 ölçeğindeki ilk planı çıkarılmıştır. 1899 yılında bütün Batı Anadolu’yu 
etkileyen şiddetli deprem Aydın’a da zarar verimiş ve Aydın’daki bir çok kamusal 
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yapının tahrip olmasına neden olmuştur. Meydana gelen bu şiddetli depremden 
sonra hasar gören yapıların onarımında Tralleis antik kentinden götürülen antik 
taşlar kullanılmıştır. Tralleis tiyatrosundaki bu taş çıkarma çalışmaları sırasında 
kentin en güzel heykeltraşlık eserleri arasında gösterilen Karyatit, Ephep ve Nymphe 
heykelleri bulunmuştur. Bu eserlerin İstnbul İmparatorluk Müzesine gönderilmesinin 
ardından, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey’in oğlu Edhem Bey durumu incelemek 
ve kazı yapmak için Tralleis’e gelmiştir. 1902 yılı ilkbahar aylarında başlayan kazı 
çalışmaları üç sezon boyunca devam etmiştir. Gymnasiumun bulunduğu alanda 
devam eden kazı çalışmalarında renkli monolit sütunlar ortaya çıkarmıştır. Edhem 
Bey’in kazı çalışmalarında ortaya çıkardığı arkeolojik eserler Tralleis’in büyük ilgi 
çekmesine neden olmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda Yunanlıların Batı Anadolu’yu 
işgal ettiği yıllarda Klazomenai’de kazı çalışmalarına başlayan G. Oikonomos, 
Batı Anadolu’daki bazı kentlerde kazılar yaparken aynı zamanda İzmir Evangelos 
okulunda bulunan Tralleis heykellerini de yayınlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Tralleis, Antik Dönem, Bizans, Seyahatname, Seyyah, 
Araştırmacı.

Tralleis From the Point of View of Itinerant, Traveller, and First Researchers

Abstarct

Tralleis ancient city is located in the north of Aydın, on a high and wide plateau on 
the south slope of Mountain Kestane (Mesogis). As Menderes River and Mountain 
Mesogis are accepted to be the natural border in ancient texts, city is seen sometimes 
in Caria, and sometime in Lydia Region. First information about Tralleis antique 
city is given by Westerner travelers who wandered around Anatolia in 18th and 19th 
centuries. Two Englishmen, R. Chandler and later Ch. Fellows who were travelling 
around Anatolia in the 18th century, came by Tralleis. However, the fact that the 
city was a ruin was first stated by William M. Leake, an English colonel. One of the 
earliest travelers who visited Tralleis, a Frenchman Ch. Texier, mentions that the 
antique city was used as a quarry and monuments from antique period are destroyed. 
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Shortly after Ch. Texier’s visit, an English traveler Ch.Fellow visited the city and he 
tells that in the construction works of buildings in Aydin, ancient city materials that 
were taken from Tralleis were used. In addition, Fellows is the first person to state 
that the monument called “Üçgözler” among people may actually belong to a palace 
or a gymnasium. One of the important researches about Tralleis was conducted 
by French travelers O. Rayet and A. Thomas. O. Rayet- A. Thomas gave detailed 
information about Tralleis in their study and discovered the theatre and the stadio 
west of the theater by investigating the ancient city in detail. They claimed that 
there may be an agora west of the stadio, as well. First official excavation in Tralleis 
was started by German Orient Committee Members C. Hummann and W. Dörpfeld 
in 1888. Excavation was started in October 1888 and continued for five weeks. 
Works began first with the excavation around gymnasium, theatre and surroundings 
and went on with stadion and around the theatre. Excavation works started in the 
spring of 1902 and continued for three seasons. He discovered colored monolith 
colons in the area around Gymnasium during the excavation that was going on 
there. Archeological monuments revealed by Edhem Bey made Tralleis draw a big 
attention. G. Oikonomos who started excavating in the years when Greeks occupied 
Western Anatolia brought out the Tralleis statues in Izmir Evangelos School, while 
he continued to excavate some ancient cities in Western Anatolia at the same time. 

Key Words: Tralleis, Ancient Period, Byzantium, Travelogue, Traveler, Researcher.
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Doç. Dr. Râviye BURBARA (Orahim Üniversitesi)

Doç. Dr. Rîmâ Ebû CÂBİR (Orahim Üniversitesi)

“Filistinli Yazar İbrahim Nasrallah’ın İki Romanı “Zemenu’l Huyût El-Beydâ” ve 
“Kanâdîl Meliki’l-Celîl“ Işığında Osmanlı Yönetimi Altında Filistin’de Sosyal Hayat”

Özet

Meşhur romancı İbahim Nasrallah, yazdığı romanlarıyla uluslar arası “Booker 
International Prize for Arabic Fiction” ödülü almış bir yazardır. Romanları bir çok 
dile çevrilmiştir. Bir dizi roman yazmış ve onların ismini “Filistin Trajedisi” yerine 
“Filistin Komedisi” diye isimlendirmiştir. Bunun sebebini şu şekilde açıklamaktadır: 
Kahramanlar trajedik olaylarda ölürler. Ben kendi halkım için böyle trajedik bir 
sonuç istemiyorum. Bu romanlar dizisi içerisinde iki önemli ramn yazmıştır: 
“Zemenu’l Huyût el-Beydâ” ve “Kanâdîl Meliki’l-Celîl“. Romanlarındaki tarihi 
olaylar 18-19. asırlarda geçmektedir. Birinci romanında 1689-1775’e kadar geçen 
olayları anlatır. Ona göre bu tarihler arası Arap ve Filistin tarihinde bilinmeyen 
dönemlerdir. Ancak bu dönemler istisnâi başarıların olduğu yıllardır. Çünkü ilk Arap 
bağımsızlık isyanı bütün Filistin’i içine alacak şekilde bu dönemde ortaya çıkmıştır. 
Bağımsızlık hareketinin lideri asıl adı Zâhid Ömer ez-Zeydânî olan ancak Zâhir el-
ömer diye meşhur olan kimsedir.O, yaşadığı çevre içerisinde iktisadi, zirai alanda ve 
diplomatik alanda müstakil bir yapıyı ilk defa kurmayı başarmıştır. Bölgede emniyeti 
sağlayabilmiştir. Bu Osmanlı dönemi itibariyle başarılması çok zor olan istisnaî 
bir durumdur. İkinci romanı “Zemenu’l Huyût el-Beydâ”da ondokuzuncu asrın 
sonlarına, yirminci asrına başlarına kadar gider. Filistinlilerin tarihinde 129 yıllık 
Osmanlı ve ingiltere işgal dönemlerini kapsar. İbrahim Nasrallah , yirmi senelik bir 
devirde bu iki romanı yazmıştır. Bu süre içerisinde insanlar arasında dolaşımış, söz 
ve hikayeleri toplamış, insanların anlatımlarını esas olarak almıştır. Tarihi, sosyal ve 
siyasi olayları kaydetmiştir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz özetten de anlaşılacağı 
üzere bildirimizde bu tarihlerde Filistinliler ile Türkler arasındaki ilişkiyi ele 
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alacağız. Bu ilişkinin sosyal hayatta, tarihi gelişmelerde, siyasi tercihlerdeki rolü 
üzerinde duracağız. Yani İsrail devletinin kuruluşuna zemin hazırlayan olayları bir 
bir dile getireceğiz. 

Anahtar Sözcükler: İbrahim Nasrallah, Osmanlı, sosyal hayat, bağımsızlık. 

Bildirinin Arapça Özeti:

،ّينامثعلا مكحلا تحت نيطسلف يف ةّيعامتجالا ةايحلا
 ّينيطسلفلا بتاكلل ”ليلجلا كلم ليدانق”و ”ءاضيبلا لويخلا نمز“ يتياور لالخ نم
.هللا رصن ميهاربإ

 ةزئاجل ةريصقلا ةمئاقلل هتاياور تلصو يذلاو ،هللا رصن ميهاربإ روهشملا ّيئاورلا ّنإ 
 ةسلس بتك ،تاغّللا نم ديدعلل هتاياور تمجرُتو ،ةّيبرعلا ةياورلل ةّيملاعلا ركوب
 ”ةّينيطسلفلا ةاسأملا“ ضيقن ىلع ”ةّينيطسلفلا ةاهلملا“ ناونع اهاطعأ تاياورلا نم
 ،هبعش ءانبأل كلذ ديري ال وهو ،ةاسأملا يف نوتومي لاطبألا ّنإف هلوق بسحب هّنأل كلذو
.ةياهنلا هذه لثم مهل ديري ال
 نمز“ ةيناثلاو ،”ليلجلا كلم ليدانق“ ىلوألا :نيتياور ةسلسلا هذه نمض بتك دقل
 ثّدحتت ىلوألاف ،م 19-18 نْينرقلا يف نيتياورلا ثادحأ رودت ،”ءاضيبلا لويخلا
 ّيبرعلا خيراتلا يف ةلوهجم هبش ةرتف يهو ،1775 ىتحو 1689 ةنس ذنم ةرتفلا نع
 ،ةيئانثتسالا تازجنملاب ةينغ ةرتف اهنأ نم مغرلا ىلع ،ّينيطسلفلا خيراتلاو
 يف هلك يبرعلا قرشلا يف ّلقتسم يبرع نايك لوأ مايق تدهش يتلا ةرتفلا اهنأل
.نيطسلف
 دقو ،رمعلا رهاظب فورعملا ”يناديزلا رمُع دهاز“ وه لقتسملا نايكلا اذه عورشم دئاق ناك
 تاقالعلا يفو ّيعارزلاو ّيداصتقالا ىوتسملا ىلع اًلقتسم اًنايك ينبي نأ عاطتسا
 مكحلا ةرتف يف اًيئانثتسا اًئيش ناك ام وهو ،نمألا رشن عاطتساو ةّيسامولبدلا
.كاذنآ ينامثعلا
 ىلإ ،خيراتلا يف دعبأ ةرتف ىلإ تبهذ ،”ءاضيبلا لويخلا نمز“ ةيناثلا ةياورلا اّمأ
 بعشلا خيرات نم اًماع 129 ؛نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح رشع عساتلا نرقلا تاياهن
 .ّيناطيربلاو ّينامثعلا لالتحالا تحت ،ّينيطسلفلا
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 نيرشعلا نع ديزت ةليوط ةرتف دادتما ىلع نْيتياورلا هللا رصن ميهاربإ بتك دقل
 ،ةرتفلا كلت يف اوشاع نيذلا سانلا نم تاداهشلاو تاياكحلاو لاوقألا اهلالخ عمج ،ةنس
.ةّيسايسلاو ةّيعامتجالاو ةّيخيراتلا ثادحألا خّرأف
 نيّينيطسلفلا نيب ةقالعلا ضرعنس ،رمتؤملا يف اهمّدقنس يتلا انتقرو لالخ نم
 تارّوطتلا ىلعو ،ةّيعامتجالا ةايحلا ىلع اهريثأت ىدمو ،ةرتفلا كلت يف كارتألاو
.ليئارسإ ةلود مايق ىّتح ةّيسايسلا تارايتخالا ىلعو ةّيخيراتلا
ميناروأ ةّيّلك -ةرابرب ةيوار .د ؛حارتقالا اتمّدقم

Doç. Dr. Râviye BURBARA - Doç. Dr. Rîmâ Ebû CÂBİR
“Filistinli Yazar İbrahim Nasrallah’ın İki Romanı “Zemenu’l Huyût El-Beydâ” ve 

“Kanâdîl Meliki’l-Celîl“ Işığında Osmanlı Yönetimi Altında Filistin’de Sosyal Hayat”



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Dr. Ömer Faruk DEMİREL (Berlin Teknik Üniversitesi)

“Fritz Arndt’ın Hatıratı”

Özet

Tarih bilimine kaynak teşkil eden yazılı metinler arasında günlük ve hatıratlar çok 
önemli bir yer tutar. Resmi yazışmalar genellikle sadece devletin resmi görüşlerini 
belirten kaynaklardır. Gazeteler belli bir ideolojinin görüşlerini yansıtmaktan başka 
sıkça sansüre uğrarlar. Hatıratlar ise otobiyografik özelliklerinden başka yazarının 
temayüllerini de yansıtması bakımından cok kere objektif olamazlar. Bununla 
beraber özellikle kısa devlet yazışmalarında yer almayan, bir çok olayın perde 
arkasını aydınlatarak tarih bilimine çok önemli katkı da bulunurlar. Özellikle güzel 
yazılmış hatıratların edebi değerlerinin olduğu da unutulmamılıdır.

Hatıratlar resmi yazışma ve diğer bazı metinlerle mukayeseli olarak ele alındığı 
takdirde özellikle bir çok detaya yer vermeleri hasebiyle karanlıkta kalmış bir çok 
konuyu aydınlatarak tarıh bilimine önemli katkıda bulunurlar.

Franz Schmidt’in maarif nezaretinde 1915 yılında müşavir olarak göreve 
başlamasıyla Osmanlı topraklarında hummalı bir alman kültürünü yayma gayreti 
başladı. Bu cümleden olmak üzere aynı yılda evvela 15 alman profesörü İstanbul 
Darülfünuna celbedilmişti. Bunların arasında kimya müderrisi Fritz Arndt’ta 
bulunmaktaydı. Arndt’ın hatıratı yayınlanmadı ve elimizde sadece 4. bölümü var. 
Arndt’ın hatıratı oldukça samimi ve objektif. Türk bilim tarihini, özellikle de Kimya 
tarihini aydınlatacak önemli bilgileri içeren anılar. Anıları 1915-1918 arasındaki 
İstanbul’daki yaşamını kapsamakta. 

Anılarında Türk-Alman ilişkilerine değinen Arndt, Alman kayzerin İstanbul’u 
ziyareti gibi bir çok olayın yanında İstanbul’ a savaşın tesirleri, enflasyon gibi konular 
hakkında önemli bilgiler vermekte. Arnt diğer müderrisler hakkında, İstanbul’da 
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görev yapan bazı alman yazarlar, askerler hakkında çok kıymetli bilgiler vermekte. 
Ayrıca ülkemizdeki kimyanın tarihi ile alakalı çok önemli kaynaktır.

1885 yılında Hamburg’ta doğan Arndt Breslau’da görev yaparken Istanbul’a gelmiş 
ve özellikle 1917 de Yerebatan Kimya Enstitüsünü kuran Arndt burada deneye dayalı 
dersler vermiştir. İş mukavelesi gereği alman müderrisler ikinci yıldan itibaren 
derslerini Türkçe vermek zorundaydılar. Arndt kısa sürede Türkçeyi öğrenmişti. 
Mondros mütarekesinin bir şartı gereği diğer almanlarla beraber Türkiyeyi terkeden 
Arndt Breslau’daki kürsüsüne geri döner.Yahudi kökenli olması hasebiyle 1933 
bu görevinden uzaklaştırılan Arndt ülkemize gelmiş ve 1954 yılına kadar İstanbul 
Üniversitesinde talebe yetiştirmiştir. Türkçe yazdığı çok sayıdaki eserlerinin hala 
yeni baskıları yapılmaktadır. Atatürk, oğlunu nazi toplama kampından kurtarıp 
Türkiye’ye getirdiği için özellikle Türkiye’ye hep bağlı kalmış ve 1969 yılında 
Hamburg’ta hayata gözlerini yummuştur. Anılardaki bir çok bilgi Türk ve Alman 
arşivlerinden alınan belgeler ile desteklenecektir.

Memoirs of Fritz Arndt

Abstract 

The diaries and memories have a very important place among the written texts that 
form the source of historical science. The official correspondence usually shows 
only the more formal views of the state. The newspapers often experience censorship 
and reflect the views of a particular ideology. Memories cannot be objective enough 
because they reflect the authors’ tendencies as autobiographical features. But they 
also make an important contribution to the study of history by shedding light on the 
background of many events that are not particularly contained in the mostly concise 
state correspondence. It should not be forgotten that especially beautifully written 
memories have a literary value.

If the memories were compared to the official correspondence with some other 
texts, they would have made a significant contribution to the science of history by 
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illuminating many hidden events, especially their detailed content.

In 1915, Franz Schmidt received the post of adviser to the Ottoman Ministry of 
Education. He tried to spread German culture in the Ottoman Empire. In the same 
year, 15 German professors were appointed to Istanbul Darülfünun by the mediation 
of Schmidt. Among them was chemistry professor Fritz Arndt. Arndt’s memoirs 
have not been published yet and we only have 4th chapter. Arndt’s memoirs are very 
friendly and objective. At the same time, they provide important information on the 
history of Turkish science, especially the history of chemistry. His memories include 
life in Istanbul between 1915 and 1918. 

Arndt also reports on events such as the visit of the German Emperor to the Orient, 
the effects of war and inflation in Istanbul, other professors, some German writers, 
and German officers who worked in Istanbul. The records are also a very important 
source related to the history of chemistry in our country.

Arndt was born in Hamburg in 1885 and came to Istanbul in 1915 during his service 
in Breslau. He got the chair of chemistry, founded the Yerebatan Chemistry Institute 
in 1917, and gave experimental lessons. From the second year, the professors had to 
hold their classes in Turkish. Arndt learned Turkish fairly quickly. After the ceasefire 
at the end of the First World War, all Germans had to leave the Ottoman Empire. 
Arndt went back to Breslau. Due to his Jewish background, he was released from the 
university in 1933.

Arndt came to Istanbul in 1934 and taught chemistry until 1954, training many 
students. His works in the Turkish language experienced numerous editions. Atatürk 
rescued his son from a Nazi concentration camp. That is one of the main reasons that 
he always felt connected to Turkey. He died in 1969 in Hamburg. 

My speech will cover the treatment of Arndt’s memories using the numerous Turkish 
and German archival documents.

Dr. Ömer Faruk DEMİREL
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Tar. Uzm. Sinan KIYANÇ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

“William Mitchell Ramsay’ın İstanbul Günlüğü”

Özet

Günlük ve hatırat geçmişe ışık tutan birinci el kaynaklardır. Bu kaynaklar özellikle 
bazı dönemlerin aydınlatılmasında ön plana çıkmaktadır. Bu eserlerin en dikkat 
çekenleri Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında Avrupa’dan gelen birçok gezgin 
tarafından kaleme alınmıştır. Bu gezginlerden birçoğu istihbarat faaliyetleri yürütmüş; 
Osmanlı Devleti’nin bilinmezliği aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu eserlerden birisi 
de William Mitchell Ramsay’ın kaleme aldığı “The Revolution in Constantinople 
and Turkey/Türkiye ve İstanbul’da Devrim” eseridir. Ramsay, 1909 yılında kaleme 
aldığı eserde Osmanlı Tarihinin en önemli olaylarından 31 Mart Vakasına ve II. 
Abdülhamid’in tahttan indirilişine tanıklık etmiştir. Bu tanıklığından başlayarak 
Osmanlı Devleti’ndeki değişimi ve dönüşümü gözlemlemiş, Avrupa’da tanıştığı Jön 
Türk hareketini açıklamaya çalışmıştır. Ramsay, Balkanlar’dan başlayarak İstanbul’a 
Hareket Ordusu ile yolculuk yapmış, yolda birçok fotoğraf çekmiştir. İstanbul’a 
geldikten sonra gerek gelişmelere tanıklık ederken bir yandan da harekâtın öncü 
isimleriyle bir araya gelmiş olayın iç yüzünü aydınlatmaya çalışmıştır. Aslında bir 
arkeolog olan ve bu alanda Anadolu topraklarında birçok arkeoloji çalışması yapan 
Ramsay, İttihat ve Terakki’nin öncü isimleriyle de Genç Türklerle önemli bağlantılar 
kurmuştur. Bu kapsamda günlükler Jön Türkler, 31 Mart Vakası ve İttihat ve Terakki 
hakkında son derece önemli bilgiler barındırmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki en önemli gelişmelerden 
birisi olan 31 Mart Vakasına tanıklık eden ve dönem hakkında eşsiz bilgiler veren 
William Mitchell Ramsay’ın “The Revolution in Constantinople and Turkey/Türkiye 
ve İstanbul’da Devrim” isimli eserini bilim dünyasına tanıtmaktır. Türkiye’deki 
araştırmacılar tarafından yeterince bilinmeyen ve unutulan kitaplar (forgetten books) 
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listesinde yer alan eseri tahlil ederek, dönemi inceleyen eserler ışığında elde edilen 
bilgi ve bulgular ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: 31 Mart Vakası, Hatırat, William Mitchell Ramsay, Jön Türkler, 
İttihat ve Terakki

William Mitchell Ramsay Istanbul Daily

Abstract

Daily and memories are first-hand sources that shed light on the past. Put it in the 
foreground to prevent it. The attention of these works has been received by many 
travelers from Europe in the century of the last of the Ottoman State. Many of these 
travelers carried out intelligence activities; The unknownness of the Ottoman Empire 
to be illuminated. This is one of the works of William Mitchell Ramsay penned 
“Revolution Constantinople and Turkey” is the work. Ramsay, 1909 Historical Most 
Important Events in the Ottoman Period March 31st and Sultan Abdulhamid’s fall 
from the throne. Due to this testimony, he observed the change and transformation 
of the Ottoman State and tried to explain the Young Turks movement he met in 
Europe. Starting from the Balkans, Ramsay traveled to Istanbul with the Movement 
Army and took many pictures on the road. After coming to Istanbul, he witnessed 
the necessary developments while trying to enlighten the inside face of the incident 
that came together with the leading names of the operation. Ramsay, who has done a 
lot of archaeological studies in the Anatolian lands, was compiled with Young Turks 
with the pioneers of Union and Progress. In this context, the days are very important 
information about Young Turks, March 31st Foundation and Union and Progress.

The aim of this study was the most important development in recent years of the 
Ottoman Empire, one of which William Mitchell Ramsay’s “Revolution of Istanbul 
and Turkey” to introduce the world of science is the work. Turkey sufficiently 
unknown and forgotten books by researchers work by analyzing Situated in the list, 
information obtained in studies of the era of light and findings have been revealed.

Key Words: 31 March Incident, Memoirs, William Mitchell Ramsay, Young Turks, 
Union and Progress
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Prof. Dr. Vüsale MUSALI (Kastamonu Üniversitesi)

“Ünlü Rus Türkolog V. A. Gordlevsky’nin Türkiye İle İlgili İzlenim ve Hatıraları”

Özet

Prof. Dr. V.A. Gordlevsky (1876 – 1956) ünlü Rus Türkologlardandır. Moskova’daki 
Lazerev Doğu Dilleri Enstitüsünde eğitim almış, 1907-1948 yıllarında aynı 
üniversitede Türk dili ve edebiyatı bölümünde çalışmıştır. 1946 -1956 yılları arasında 
Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde bölüm başkanlığı 
yapmış, bu akademinin asıl üyesi olmuştur.

V.A. Gordlevsky Türkoloji alanında uzmanlaşmış, defalarca Türkiye’de alan 
araştırması gerçekleştirmiş, Türk halkının gelenek ve görenekleri, kültürleri, sosyal 
hayatları, dinî düşünceleri üzerine incelemelerde bulunmuştur. O, Türklerin dili, 
edebiyatı, halk bilimi ve tarihini konu eden çalışmalara imza atmış ve bu eserlerini 
makale ve kitap şeklinde yayınlamıştır. 

V.A.Gordlevsky’nin Türkiye ile ilgili araştırmaları, izlenimleri ve hatıraları onun 
ölümünden sonra 4 ciltten oluşan “Seçkin Eserler”inde toplanmış ve Moskova’da 
Şark Edebiyatı Yayınevinde basılmıştır. Kitabın I. cildinde (1960) yazarın Türkiye 
tarihi ile ilgili yazıları yer almaktadır. II. cilt (1961) Türk dili ve edebiyatı alanındaki 
makalelerini ihtiva etmektedir. III. cilt (1962) Türkiye tarihi, medeniyeti ile ilgili 
araştırma, izlenim ve hatıralarından oluşmaktadır. IV. cilt (1968) ise halk bilimi, 
şarkiyat tarihi ve tanıtım yazılarını kapsamaktadır.

Sempozyuma sunmak istediğimiz bildiriyi hazırlama amacımızı aşağıdaki şekilde 
sıralaya biliriz:

Bütün hayatını Türkiye ile ilgili araştırmalara adamış ünlü Rus Türkolog’un eserleri 
hakkında genel bilgiyi Türkiye’deki bilim camiasına sunmak:

Prof. Dr. Vüsale MUSALI
“Ünlü Rus Türkolog V. A. Gordlevsky’nin Türkiye İle İlgili 

İzlenim ve Hatıraları”
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V.A.Gordlevsky’nin 1909, 1910, 1911, 1926 ve 1928 yıllarında Türkiye’de 
bulunduğu sırada Türk edebiyatı, etnografisi, gelenekleri, dini hayatı, günlük hayatı 
ile ilgili hatıralarını tanıtmak;

Bu amaçla V.A.Gordlevsky’nin “Seçkin Eserler”inin III cildinde yer alan ve 
“Türkiye’nin Siluetleri” başlığıyla takdim edilmiş Türkiye izlenim ve hatıralarını 
araştırmak;

V.A. Gordlevsky’nin “Türkiye’nin Siluetleri” (s. 11-186) isimli eserinde yer verdiyi 
yazılarını şu şekilde sıralaya biliriz: “Anadolu”, “Kadının yeri ve payı”, “Derebeyler”, 
“Mevleviler”, “Eski il okulu”, “Orta oyunu”, “Halk Takvimi”, “İstanbul’daki 
öğretmen okulu”, “Kadın eğitimi için”, “Dinî ve millî bilinç” vb. 

V.A.Gordlevsky’nin Türk toplumunu çeşitli yönlerden ele alan bu yazıları Türkiye’de 
bizzat kendi gözleri ile gördüklerine, duyduklarına dayanan değerlendirmeleri ve 
hatıraları olması sebebiyle kıymetlidir.

Bu güne kadar Türkiye’de V.A. Gordlevsky’nin eserlerinden sadece “Anadolu 
Selçuklu Devleti” isimli kitabı yayımlanmıştır. Bunun dışında V.A. Gordlevskiy’nin 
Türkiye’de bulunduğu sırada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer Anadolu şehirlerinden 
topladığı bilgiler ışığında kaleme aldığı makalelerden sadece 1’i tercüme edilmiş, 
dini inançla ilgili yazıları ise 1 makalede ele alınmıştır.

Bildirimizde bir Rus Türkolog’un izlenim ve hatıralarından yola çıkarak kaleme 
aldığı 4 ciltlik eserin 3. cildindeki “Türkiye’nin Siluetleri” kısmını değerlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu hatıralar 20. yüzyılın başlarından 30’lu yıllara kadarki ilmî, sosyal, 
dinî hayatı, edebiyatı, edebi ilişkileri değerlendirmek fırsatı sunuyor. 

Anahtar kelimler: Gordlevsky, hatıra, izlenim, Türkiye siluetleri, Türkoloji.

Abstract

V.A. Gordlevsky (1876 - 1956) is one of the famous Russian turkologist. He studied 
at the Lazerev Institute of Oriental Languages in Moscow and worked in Turkish 
Language and Literature department of the same University from 1907 to 1948. In 
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1946, he was ordained. Between 1946 and 1956 he was chair of department at the 
Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences.

V. A. Gordlevskiy specializing in the field of Turcology , within 40 years he went to 
Turkey and come out several field research. By respecting the traditions of Turkish 
people, he published their traditions, customs, culture, social life, religious ideas, 
researched the folklore in the form of articles and books.

The research works, impressions and memories of V.A.Gordlevsky on Turkey, 
consisting of 4 volume “Outstanding Works” and collected at the Press of Oriental 
Arts in Moscow . There is an articles about Turkish history in the first volume. II 
volume (1961) contains articles on Turkish language and literature. III volume 
contains (1962) Turkey’s history, research on civilization, impressions and memories. 
IV volume (1968) includes folklore, history of oriental history and introduction.

 Purpose

In the symposium we would like to present followings:

To provide the scientific community in Turkey with general information about the 
works of famous Russian turcologist who dedicated his life to Turcology. 

To introduce his memories about Turkish ethnography, traditions, religious life while 
he was in Turkey in 1909, 1910, 1911, 1926 and 1928.

For this purpose, to investigate the impressions which take part in the third part of 
the book “Outstanding Works” by the title `` Turkey’s silhouettes”

V.A. Gordlevsky’s articles under the headline “Turkey’s Silhouettes” (p. 11-186) 
can be summarized like this: “Anatolia”, “Place and share of Woman”, “Derebeys”, 
“Mevlevis”, “ , “Medium game”, “Folk Calendar”, “Teacher school in Istanbul”, 
“Women’s education”, “Religious and national consciousness”
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It is important because Gordelsky’s knowledgeable writings and memories about 
Turkish society in various ways is due to his own eyesight in Turkey.

Possible findings

Until nowadays, the “Anatolian Seljuk State” book was published by V.A.Gordlevski.

In addition, the works of V.A. Gordlevsky which wrote in the light of the information 
collected from Istanbul, Ankara, Izmir and other Anatolian cities during his stay in 
Turkey wasn`t translated or published in the form of article in Turkey.

In our report, we aim to evaluate the section the third volume “Turkey’s Silhouettes” 
from 4 volumes, published by a Russian Turkologist on his impressions and 
memories.

In the light of these memories, it is possible to evaluate the science, social, religious 
life, literature and literary relations from the early of thirtieth year of the twentieth 
century.
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Doç. Dr. Masoumeh DAEİ (Tebriz Payame Nür Üniversitesi)

Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletinin İran’la İttifak Kurma Arayışlarında 
Faydalanabileceği Cihad-ı Ekber Sloganı’nın Hatırata Yansıması

Özet  

Yarını tasarlamak, dünü kavramak bugünü görebilmemizle sağlanmaktadır. 
Toplumda belirleyici olayları tanımak, illiyet bağlantıları ve bunlara ilaveten temel 
olarak illiyet bağlantıların, etkili olan ve biçimlendiren cereyanları teşhis edilmesi 
önem taşımaktadır. 

Osmanlı, dönemin en güçlü Müslüman devleti olması hasebiyle Halifeliği elinde 
bulundurduğundan, İtilaf Devletleri’nin sömürgelerindeki Müslümanlar, halifenin 
çağrısı ile cihada davet edilerek ayaklandırılmak istendi. Osmanlı da İtilaf Devletleri’ne 
ittifak teklif etmesine rağmen aldığı olumsuz cevabı, İtilaf Devletleri’nin kendisini 
aralarında savaş sonrası paylaşacakları şeklinde yorumlayarak, Almanya’nın yanında 
savaşa dâhil olmuştu. Kaybettiği toprakları da geri alabilme ümidiyle Cihad-ı Ekber 
ilan etti. İran padışahı, Ahmet Şah başta olmak üzere, genel olarak İran’ın batı 
ve kuzeybatı bölgelerinin halkı da Osmanlının“İttihad-ı İslâm” sloganına destek 
vererek, ileri gelenlerden bir grup Kirmanşah’a gidip “Mühacir Devlet” adı altında 
(Milli Devlet) devlet kurma teşebbüsünde bulundu.

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ittifak kurma arayışları ve bu 
sürecin İran ve bazı Türkiye’de yazılan hatırata durumun nasıl yansıdığını, yorum 
ve değerlendirmelerle ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: İran, Osmanlı, Hatırat, Birinci Dünya Savaşı, Cihad- ı Ekber
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Ottoman Empire’s Jihad-i Akbar Activities In Iran During The First World War  

Abstract 

 Ottoman Empire was holding the caliphate by being the most powerful Muslim state 
of the era and it was intended to revolt Muslims living in the Entente Powers` colonies 
by the caliph`s declaration of Jihad. The negative reply provided by the Entente 
Powers to the proposal of Ottoman Empire to join in war on the Entente Powers` 
side was interpreted by the Ottoman Empire as a sign of the Entente Powers` plans 
to share the Empire after the war and it was decided on taking sides with Germany. 
With the hope of gaining back the lost territories Jihad-i Akbar was declared. 

In the process leading to the World War I, Iran became a venue for political, rather 
than military confrontation, between these powers. Even though the battles were not 
frequent and the number of belligerents was not high, military operations still played 
an important part. Ottomans’ Iran strategy was to impede the realization of Russian 
and English designs and reach Caucasia and Afghanistan through Iran. Within this 
framework, even though the Ottomans drafted a treaty of alliance, such an alliance 
was never materialized. This was partly the result of Iran’s political situation: it was 
under foreign occupation when the war started and its central government was weak 
with many provinces under the control of tribes. Another reason why the Ottomans 
could not form an alliance with Iran is the conflict of interest between the Ottoman 
Empire and its ally Germany. This conflict could be observed in both allies’ secret 
diplomacy that they hid from each other, a situation which strained the relationship 
between them. 

Key Words: İran, Ottoman Memoirs, First World War and Jihad-ı Akbar
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖKSAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Alman Büyükelçisi Prens Lıchnowsky’nin “Harbin Çıkışından Evvel Almanya’nın 
Mesuliyeti” Adıyla Yayınlanan Hatıratı

Özet

Savaş başladığında Almanya’nın Büyük Britanya Büyükelçisi olan Prens 
Lichnowsky’nin kaleme aldığı hatıraları, Mart 1918’de kamuoyuna açılmış 
Almanya’da derin bir sansasyon yaratmıştır. Prensin 1916’da memleketi Silezya’da 
kaleme aldığı yazılar savaşa doğru gidilen kritik süreçte Alman ve İngiliz hükümetleri 
arasındaki diplomatik ilişkileri gün yüzüne çıkarmaktadır. İlk olarak Stockholm’de bir 
gazetede neşredilen anılar daha sonra Alman gazetelerinde parça parça yayımlanmış, 
Amerika ve diğer ülke basınlarının da ilgisini çekmiştir. Gelişmeler Osmanlı Devleti 
tarafından da takip edilmiş Hariciye Nezareti vasıtasıyla Lichnowsky’nin notlarının 
çevirisi yaptırılmıştır. Prensin vatan ihanetle suçlamasına yol açan notları Alman 
Meclisinde de uzun tartışmalara konu olmuştur. 

Bu tebliğde Prens Lichnowsky’nin; Fas Meselesi, Edward Grey’in Programı, Şark 
Politikası, Üçlü İttifak Politikası, Londra Konferansı, II. Balkan Harbi ve I. Dünya 
Savaşı konuları hakkında görüşleri ele alınacaktır. Böylece halen tarihsel tartışmalar 
arasında yer alan, Almanya’nın Harbi Umumi’deki sorumluluğu ve payı hakkında 
bütüncül bir katkı sağlayabilecek veriler sunulacaktır. Bu bağlamda Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde yer alan çeviri metin ile birlikte Prensin hayatı ve hatıratı 
hakkındaki yabancı literatüre de başvurulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Prens Lichnowsky, Hatırat, I. Dünya Savaşı, Almanya, Diplomasi
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German Ambassador Prince Lichnowsky’s Published Memoirs Under The Name Of 
“The Guilt Of Germany For The Great War”

Abstract

The memories that Prince Lichnowsky, Germany’s Ambassador to Great Britain when 
the war began, created a deep sensation in Germany that was opened to public opinion 
in March 1918. The works that Prince wrote in his home of Silesia in 1916, brought 
to light the diplomatic relationships between the German and English governments 
in the critical process going to war. The memoirs were first diffused in a newspaper 
in Stockholm then later published piece by piece in German newspapers, and they 
attracted the interest of the presses of America and other countries. The developments 
were also followed by the Ottoman State, a translation of Lichnowsky’s notes was 
done through the Ministry of War. The notes led to accusations of treason against the 
Prince and became the subject of long debates in the German Parliament. 

In this paper, the views of Prince Lichnowsky will be discussed regarding the 
subjects of the Morocco Issue, Edward Grey’s Program, Oriental Politics, Triple 
Alliance Politics, the London Conference, the Balkan War II and World War I. And 
data will accordingly be presented that will provide and integrative contribution with 
regard to the responsibility and share of Germany in the Wisdom of the World, which 
is still among historical debates. In this context, references will be made to translated 
texts found in the Ottoman Archives of the Prime Ministry along with the foreign 
literature about the life and memoirs of the Prince. 

Key Words: Prince Lichnowsky, Germany, Great War, Memoirs, Diplomacy
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Dr. Öğr. Üyesi Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

“Bir Amerikalı Kadının Gözünden 1950 Türkiye’si”

Özet 

1947 senesinin Mart ayında Türkiye’ye yapılan askeri yardımları koordine etmek 
için kurulan ve kısa adı JAMMAT olan Türkiye’ye Yardım İçin Müşterek Amerikan 
Askeri Elçiliği, Soğuk Savaşın başlarında Birleşik Devletler askeri tarafından 
üstlenilmiş bir modernleştirme programıdır. Birleşik Devletlerdeki bu girişimle 
ilgili olan esas durum, Soğuk Savaş Dönemi’nin ortaya çıkardığı bir oluşum olarak 
SSCB’nin müdahaleci devlet politikasını önlemektir. Bu çalışmada, 1950 senesinde 
JAMMAT’ta görev yapmış olan Elizabeth McNeill-Leicester’ın Ankara’da geçirdiği 
bir yılı kaleme aldığı “Memories of 1950 in Ankara, Turkey” başlıklı kitabı 
değerlendirilecektir. 

Kitabın yazarı olan McNeill-Leicester, Türkiye’nin dışında pek çok farklı yerde 
görev almıştır. Örneğin İşgal Japonya’sında Askeri Sivil Bölümü’nde (DAC), 
Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) İran, Pakistan, Hindistan, Senegal, Kolombiya 
Amerikan elçiliklerinde bulunmuştur. Kitaptan sadece askeri eğitim yahut yardım 
maksadı taşımadığı anlaşılan JAMMAT’ın kadın görevlisi McNeill-Leicester, 
Anadolu insanının tasvirinden Türkiye’deki Amerikan üslerine, Kore Savaşı’nın 
iki ülke arasındaki ilişkiler üzerindeki etkilerinden lezzetli Türk yemeklerine kadar 
pek çok konuyu işlemiştir. Dolayısıyla kitap 1950 senesinin Ankara perspektifinden 
Türkiye’nin panoramasını da gözler önüne sermektedir. 2009’da basılan ve halen 
Türkçeye çevrilmemiş olan kitap, Dış işlerde görevli Amerikalı bir kadının gözünden 
1950 senesi Ankara’sını görmemizi sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye, ABD, Ankara, JAMMAT, 1950

Dr. Öğr. Üyesi Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA

“Bir Amerikalı Kadının Gözünden 1950 Türkiye’si



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Turkey In 1950 In The Eye Of An American Woman

Abstract

The Joint American Military Mission to Aid Turkey (JAMMAT), established in the 
March of 1947 for a task to coordinate the military aids to Turkey was a modernization 
program undertaken by the United States at the beginning of the Cold War. The 
main object of the United States was to prevent a new interventionalist government 
(USSR) as a result of a formation taken place due to the Cold War. This study is 
to aim to evaluate the book titled “Memories of 1950 in Ankara, Turkey” written 
by Elizabeth McNeill-Leicester, who was commissioned in JAMMAT in 1950 and 
spent one year in Ankara. 

McNeill-Leicester, the author of that book, performed some duties in various 
places, apart from Turkey, such as at the Department of Army Civilian (DAC) in 
the occupied Japan, at the Central Intelligence Agency (CIA) as embassy official in 
Iran, Pakistan, India, Senegal and Colombia. McNeill-Leicester, a woman official 
of JAMMAT, which is understood not having had an object of military training or 
assistance, handled many subjects such as Turkish people, American bases in Turkey, 
the relationship between two countries during the Korean War and delicious Turkish 
cooks. Accordingly, this book also reveals a view of Turkey from the perspective of 
Ankara. This book, published in 2009 and not yet translated to Turkish, helps us to 
see Ankara of 1950’s from the point of view of a woman.

Key Words: Turkey, USA, Ankara JAMMAT, 1950
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Dr. Öğrn. İbrahim HAMALOĞLU (Ege Üniversitesi)

“XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Bir Amerikan Misyonerinin İzmir ve Çevresine İlişkin 
Hatıraları”

Özet

Pliny Fisk, 1792 yılında Massachusetts’te doğdu. İlk olarak Middlebury Koleji ve 
1818 yılında Andover Teoloji okulundan mezun olduktan sonra, Amerikan Bord 
Heyeti (ABH) temsilcisi olarak Georgia eyaletinde misyonerlik hayatına başladı. 
Kendisini 3 Kasım 1819’da Middlebury’den arkadaşı Levi Parsons ile birlikte Yeni 
Dünya’dan kaldırıp doğunun en gizemli topraklarına seyahat etmesini sağlayan 
unsur hiç şüphesiz Filistinli Yahudileri kendi dinine çekmekti. Yeni Dünya’dan yola 
çıktıktan sonra ilk uğradığı yer İzmir oldu. Daha sonra buradan Sakız Adası’na geçip 
modern Yunancayı öğrendi. Öyle ki Yannis Khrysostomos’un Yunanca Evanjelist 
vaazlarını halka dağıtır oldu. İzmir’e döndükten hemen sonra Batı Anadolu’yu 
gezmeye başladı. Arkadaşı Levi Parsons Aralık 1820’de Kudüs’e giderken kendisi 
İzmir’de bir sene boyunca İngiliz papazlığı yapıp halka vaazlarda bulundu. 
Nihayetinde Fisk, 1825 yılının Ekim ayında Beyrut’ta Arapça ve İngilizce sözlüğü 
tamamlamasına ramak kalmışken hummadan hayatını kaybetti.

Pliny Fisk, İzmir’e geliş amacını Ege bölgesinde Hristiyanlığın inşaa edilmiş ilk 
Yedi Kilise’sini ziyaret etmek olduğunu belirtmişti. Bu nedenle İzmir’e gelir gelmez 
Sakız Adası’na geçip hemen dönemin Yunancasını büyük bir hevesle öğrendi ve 
tekrar İzmir’e döndü. Batı Anadolu’da Yedi Kilise’nin olduğu yörelerdeki yaşamı 
da hatırasında anlatmaktan çekinmedi. Bildiri, İzmir Limanı’na varışından ticaret 
erbaplarıyla olan sohbetine, iklim ve hastalıklardan okul ziyaretlerine, şehir hayatının 
bir parçası olan insanların özelliklerinden bir Rus konsolosu ile yaptığı röportaja, 
kısacası 500 kilometrelik Batı Anadolu turu da dahil olmak üzere pek çok gözlemi 
aydınlığa çıkarmaktadır.
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Memoirs of An American Missionary in First Half of the XIXth Century in İzmir and 
Its Enviroment

Abstract

Pliny Fisk, born in Massachusetts in 1792, first graduated from Middlebury College 
and then Andover Theological Seminary in 1818. After ordination as a missionary, 
he served briefly as agent of the ABCFM in Georgia. With Levi Parsons he embarked 
on 3 November 1819, on the first American mission to the Near East, with the 
primary aim of converting the Jews of Palestine. First based at Smyrna then they 
soon moved to Scio, where they studied modern Greek and published and distributed 
a tract made up of evangelical passages from Chrysostom. After returning to Smyrna 
they toured Asia Minor. When Parsons went on to Jerusalem in December 1820, 
Fisk remained in Smyrna and for a year was acting British chaplain there, preaching 
and distributing literature. Finally in 1825 Fisk moved to Beirut where he died from 
fever in October, having nearly completed an Arab and English dictionary.

Pliny Fisk stated that his purpose for coming to Izmir was to visit the first Seven 
Churches of Christianity built in the Aegean region. For this reason, as soon as he 
came to Izmir, he passed through Chios Island and immediately learned the Greek of 
the time with great enthusiasm and returned to İzmir. He did not hesitate to tell the 
life in the regions where he visiting Seven Churches in Western Anatolia. This paper 
draws a lot of observation from the arrival of İzmir Harbor to the chat with the trade 
connoisseurs, from the climate and diseases to the school visits, from the interviews 
with the Russian consulate to the people who are part of the city life, In short, it 
enlightens many observations, including the 500-kilometer western Anatolian tour.

Anahtar Sözcükler: Pliny Fisk, Seyahatname, İzmir, Yedi Kilise, Sosyal Hayat, 
ABCMF.
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Doç. Dr. Vidadi UMUDLU (Azerbaycan Milli Ilimler)

1877-1878 Yıllarında 18. Rus Piyade Alayının Türkiye’ye Yürüyüşü’nden Hatıralar

Özet

1877-1878 Osmanlı-Rusya Muharebesi ve Plevne’nin müdafaası Osmanlı 
Devleti’nin yaptığı en ağır savaşlardan olup, XIX Yüzyıl Rusya’sında yeterince  bahs 
olunan temalardandır. Ayrıca Osmanlı tarihinin en şerefli sayfaları olarak bilinmekte 
olan Plevne kuşatmasını anlatan çoksayılı kitaplar basılmıştır.“18.ci Vologda Piyade 
Alayı’nın 1877-1878 yıllarında Türkiye’ye yürüyüşünden hatıralar” (Воспоминания 
о походе 18-го Пехотного Вологодского полка в Турцию 1877-78 годах )  adlı 
herbi seriden olan kitapda  18.ci Vologda Piyade  Alayının 93.Harbi’ndeki savaşları 
geniş şekilde tesvir olunmaktadır. Alayın  Plevna kuşatmasına katıldığı   ve Türk 
Askeri Birlikleri’nin darbesi sonucunda çok saylı kayıplala  karşılaşması belli 
olmuştur Kitap 1886.Yılında Sankt-Pitersburg’da yayınlanmıştır.

 Kitap, 1877-1878 Rus-Türk Savaşı sırasında General Schilder-Schuldner’in (1816-
1878) 5. piyade birliğinin parçası olan 18. Vologda Alayı’nın askeri operasyonlardaki 
faaliyetlerini, askerlerle dövüşler detaylı biçimde anlatıyor. 1876 yıl 23 Kasımda 
savaş için yola çıkan 18. Piyade Alayı Tuna Nehri’ni geçdlkten sonra 3 Temmuz’da 
Niopolis civarında ilk savaşa katılır.Onu da belirtelim ki, alay komutanı Baron 
Solovyev bu savaşta ağır yara alıyor.

 1877 yazında Plevna’ya yapılan saldırısı  kitapta özel bir yere sahiptir. Plevne 
şehrinin  stratejik konumu, Osmanlı Devleti’nin özellikle Plevne’ye önem vermesi,  
Nikopolis’in  işğalinden sonra Rus askerlerinin  Plevneye yaklaşmaları, Rusyanın 
yeni saldırılara  hazırlanmaları konusunda geniş bilgiler  yeralmaktadır. Böyle ki, 
Nikopolis’ten Şamlı’ya hareket eden alay 8 Temmuz 1877’de Plevne’ye yapılan 
ilk saldırıda  çoksaylı kayıplarla geri dönmek zorunda kalıyor. Kayıplara gelince  
toplamda 18. Vologda Piyade Alayı  93. Harbi sırasında 6 büyük savaşa katılmış, 
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64.ü Assubay ve 1942.si  asker olmakla 2000 çok  kayıp vermiştir. 1877-1878  yilları 
yılları arasındaki Rus-Türk Savaşı sırasında savaşan taburların ve bununla ilgili 
önemli tarihi olaylar eserdeki hatıralar  belgesel olarak tanımlanmıştır. 

18. Vologda Piyade Alayı’ndan bahseden hatıralarda    Rus askeri birliklerinin 
sayıları, komutanların  isimleri, ölü ve yaralı subayların sayılarını gösteren çoksaylı 
rakamlarin olduğu görülmektedir. Türk askerlerinin yaptığı savaşları öğrenmek 
açısından eser çok kıymetlidir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden bahsolunan daha 
çoksaylı kitaplardan faydalanmak mümkündür. Uyğun görülürse tam metnlerde bu 
kitaplardan detaylı şekilde bahsolunacakdır.

Anahtar kelimeler: Savaş hatıraları, Piyade Alayı,1877-1878 Rusya-Osmanlı 
Müharebesi, Tuna Nehri, Plevne Müdafaası

Memories Of The Campaign Of The 18th Russian Infantry Regiment To Turkey In 
1877-78

Abstract

The Ottoman-Russian War of 1877-1878 and the defeat of Pleven are among the 
heaviest wars of the Ottoman Empire and are well-mentioned in XIX Century Russia. 
It is also printed çoksayıl book describing the Pleven siege which is known as the 
most glorious pages in the history of the Ottoman Empire. “18.c Vologda memories 
of walking to Turkey Infantry Regiment 1877-1878 years” (Воспоминания о 
походе 18-го Пехотного Вологодского полка в Турцию 1877-78 годах) from each 
of In the book, which is published, the wars in the 93rd episode of the 18th Vologda 
Infantry Regiment are widespread. It has been revealed that he participated in the 
siege of the Regal Plevenia and encountered a very large number of losses in the end 
of the Turkish Military Units. The book was published in Sankt-Pitersburg in 1886.

 The book elaborates on the fighting of soldiers during the Russian-Turkish War, 
during which the General Schilder-Schuldner (1816-1878) fought against the 
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activities of the 18th Vologda Regiment, part of the 5th Infantry Union, in military 
operations. 1876   On the 23rd of November, the 18th Infantry Regiment, which set 
out for the war, joined the first battle around Niopolis on July 3rd after passing the 
Danube River. It should be noted that the regiment commander Baron Solovyev is 
seriously wounded in this war.

 In the summer of 1877, the attack on Plevna has a special place in the book. The 
strategic location of Plevene city, the importance of the Ottoman state in particular 
to Plevene, the approach of the Russian soldiers to Plevene after the annexation 
of Nikopolis, the preparations for the Russian attack on the new attack. Thus, the 
regiment of Nikopolisten Damla, on July 8, 1877, had to return with multiple losses 
in the first attack on Plevene. As a result of the loss, the 18th Vologda Infantry 
Regiment participated in 6 major battles during the 93rd Wartime, 64th Assubay and 
1942th Soldier, 2000 losses.

The battalions fighting during the Russo-Turkish War between 1877-1878 and 
important historical events related to it were defined as documentaries. It is seen 
that the numbers of the Russian military units, the names of the commanders, the 
numbers of the dead and the wounded officers, and the number of the memorials of 
the 18th Vologda Infantry Regiment are seen. The work is very valuable in terms of 
learning the wars the Turkish soldiers have done.

Key Words: Memories of war, Infantry Regiment, 1877-1878 Russian-Ottoman War, 
Danube River, Plevna Defense
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Doç. Dr. Cavid QASIMOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Mehmet PINAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

“Anadolu Abilova’nın Hatıratında Mustafa Kemal Atatürk”

Özet

Anadolu Abilova Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti tarafından 1921.yılında Ankara’ya 
atanan ilk Büyükelçi İbrahim Abilov’un kızıdır. Anadolu babası İbrahim Abilov’un 
görevi sırasında Ankara’da doğmuş ve kendisine bu isim de Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Paşa tarafından verilmiş ve babasının vefatından sonra Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’nın manevi kızı olmuştur. 1923.yılında babası İbrahim Abilov İzmir’de vefat 
ettikten sonra Anadolu Abilov’a annesi ile Azerbaycan’a dönmek zorunda kalmıştır. 
Anadolu Abilova daha sonraki yıllarda babası İbrahim Abilov’un Gazi Mustafa 
Kemal Paşa ile ilgili hatıratını toparlayarak kitaplaştırmıştır. Hatırat “İbrahim 
Abilov: Atatürk’ün Azerbaycan’lı dostu” ( İbrahim Abilov:Azerbaydjanskiy druq 
Atatürka) ismi ile Rusça olarak Bakü’de yayınlanmıştır. Hatırat Milli Mücadele 
dönemi Türkiye’nin Sosyo-ekonomik ve siyasi tarihinin öğrenilmesi bakımından 
çok önemlidir. Bildiride “İbrahim Abilov: Atatürk’ün Azerbaycan’li dostu” isimli 
hatıratın bilgilerine dayanarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın hayatı ve mücadelesi 
ile ilgili bilgi verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Gazi Mustafa Kemal Paşa, Anadolu Abilova

Mustafa Kemal Atatürk In The Remaining Of Anatolia Abilova

Abstract

Anadolu Abilova Azerbaijan is the daughter of Abraham Abilov, the first Ambassador 
appointed by the Soviet Republic to Ankara in 1921. Anatolia was born in Ankara 
during his father Ibrahim Abilov’s duty and this name was given to him by the 
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Great Leader Gazi Mustafa Kemal Pasha and became the spiritual daughter of Gazi 
Mustafa Kemal Pasha after his father’s death. In 1923, Ibrahim Abilov had to return 
to Azerbaijan after his death in İzmir together with Anadolu Abilib’a mother. Anadolu 
Abilova later became a bookmaker of his father İbrahim Abilov’s book about Gazi 
Mustafa Kemal Pasha. The memoir was published in Baku in Russian with the name 
“Ibrahim Abilov: Ataturk’s friend of Azerbaijan” (Ibrahim Abilov: Azerbaydjanskiy 
druq Atatürka). Memoirs of National Struggle Period Turkey’s socio-economic and 
political history is very important in terms of learning. Information on the life and 
struggle of Gazi Mustafa Kemal Pasha will be given in the declaration based on the 
information of “Ibrahim Abilov: Ataturk’s friend of Azerbaijan”.

Key Words: Gazi Mustafa Kemal Pasha, Anadolu Abilova
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Dr. Öğr. Üyesi Nizami VELİYEV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

“1963’den 1983’e Türkiye: Hatıratın Işığında Azerbaycan’dan Izlenimler”

Özet

1920’de Azerbaycan’ınRusya tarafından işğalinden sonra Türkiye ile özgür alakaları 
tüm alanlarda yasaklanmıştır.Azerbaycan halkı 1920-1990’lar arası Türkiyedeki 
siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel durumu ve gelişmeleri Moskova’nın raporlarına 
dayalı olarak ancak TV ya da basın haberlerinden ulaşabilirdi. Bu haberler dekısıtlı, 
objektiflikten uzaktı. 1960’lardan sonraSovyet komünist rejiminde yumuşamalar 
başlayınca bu yasaklar kısmenkalkmaya başladı. Bunun sonucu olarak,1963-1983 
yıllarında Azerbaycan’ın üçünlü yazarı, 1963’de Mehdi Hüseyn, 1978’de Elçin 
Efendiyev ve1983’de Memmed Aslan Türkiye’ye gelmişler vedönüşlerinden hemen 
sonraTürkiye hatıratlarını kaleme almışlar. Bu hatıratlar şu sıra ile yayınlanmıştır:

1.Mehdi Hüseyin, Bir Ay Bir Gün, Bakü 1964.

2.Elçin Efendiyev, Yakın, Uzak Türkiye,Bakü 1979.

3.Memmed Aslan,Erzurumun Gediğine Varanda, Bakü1985.

Her üç hatıratın kendine özel tarafları mevcuttur. Böyle ki, Mehdi Hüseyi’nin kaleme 
aldığı hatıratı esasenTürkiye’nin siyasal-ideolojik durumunun incelenmesiaçısından 
oldukça önemlidir.Yazar ve edebiyat eleştiricisi olan Elçin Efendiyev ise hatıratında 
Türkiye’deki basın ve edebiyat üzerine ve Türkiye’deki yazarlar ile yaptığı görüşlere 
geniş yer vermiştir. Şair ve aynı zamanda halk edebiyatı araştırmacısı olan Memmed 
Aslan’ın Türkiye’ye gelişinin temelamacı Türk folklorunun öğrenilmesi olduğundan, 
onun hatıratındaTürk toplumundaki sosyo – kültürel değerlere bağlıizlenimleridaha 
fazla yer almaktatır. Ama farklı yıllarda ve farklı yaklaşımlarlayazılmalarına rağmen 
her üç hatıratda ortak mevzularoldukça fazladır. Zira, her üç yazarınTürkiye’ye 
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gelmesi resmi boyut taşıdığından Türk siyasîyetkilileri, ünlü basın ve edebiyat 
yazarlarıylatoplantılar gerçekleştirmişler. Hatıratlarda resmi makamlarda yapılan bu 
toplantılar geniş yer almaktadır.Ayrıca İstanbulun tüm yönleriyle tasviri, Türkiye’deki 
siyasal durum, basın ve edebiyat, Türk toplumunun sosyo-kültürel deyerleriyle ilgili 
düşünceler bu hatıratların ortak mevzularındandır. Hatıratlar profesyonel yazarlarca 
kaleme alındığından buradakifikirler sıradan bir sefer izlenimleri değil mükemmel 
bir araştırma, ağırlıklı incelemelerve izlenimler olarak dikkat çekmektedir. Her üç 
hatırat 1960-1990’larda Azerbaycan Türk toplumunun Türkiye’yi daha yakından 
tanıması içinana kaynakolarak değerlendirilebilir. Hatıratlar, Azerbaycan’da büyük 
kitlelerin dikkatini çekmiş veon binlerce tirajla basılmıştır.O dönem için bu hatıratlar 
Türkiye hakkında haber ve bilgi veren yegane örneklerdir.

Her üç kitap hakkında övgü dolu yorumlar yapılsa da, bu hatıratlar tam halde, 
yukarıda bahs edilen ortak mevzular üzere bugüne kadar ilimselinlecenmemiştir. 
Bundandolayıbiz de, bu hatıratlardabahsedilenler ışığında 1963-1983 yıllarında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışından nasıl gözüktüğü, Türkiye’nin Azerbaycan 
toplumuna nasıl tanıtıldığı ve hem tarihi, edebi ve hem de sosyolojik açıdanönem 
taşıyan konuları ele alacağız.

 From 1963 to 1983: Impressions from Azerbaijan in the in the light of memories

Abstract

There were completely prohibited free relations in all fields with Turkey after 
occupation of Azerbaijan by Russia in 1920. Azerbaijani people knew about political, 
economic, social-cultural situation and processes occurred in Turkey between 1920-
1990 from TV and press news based on the presentation of Moscow. These news 
were restricted and were beyond from objectiveness. These prohibitions began 
to disappear when attenuations began in Soviet communist regime in 1960. As a 
result, three prominent literary men of Azerbaijan- Mehdi Huseyn in 1963, Elchin 
Afandiyev in 1978, Mammad Aslan in 1983 traveled to Turkey and wrote about their 
memories after returning. These memories were published in such a sequence:
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Mehdi Huseyn, One Month One Day, Baku 1964. Elchin Afandiyev, Close Distant 
Turkey, Baku 1979. Mammad Aslan, While reaching to the bay of Arzurum, Baku 
1985. 

There are peculiar features of each three memories. So, the memoir written by 
Mehdi Huseyn is important from the standpoint of description political-ideological 
situation of Turkey. However, Elchin Afandiyev who is writer and literary critic 
spoke widely in memoir about situation of press and literature in Turkey and the 
meetings held with writers. As the main objective of Mammad Aslan’s journey to 
Turkey was to study Turkish folklore, there were widely spoken in his memoir about 
impressions related with social-cultural values in Turkish society. There are quite 
common topics in each memoir while there have been written in different years 
and styles. As three writers paid official visit to Turkey, they had meetings with 
Turkish politicians, notable press and literature writers. There were widely spoken 
in memories about these meetings held in official bodies. Additionally, description 
of Istanbul with all sides, political situation in Turkey, press and literature, thoughts 
of Turkish society related with social-cultural values are one of the common topics 
of these memoirs. As memoirs are written by professional literary men, thoughts 
expressed here are not only impressions about travel, they also draw attention being 
perfect investigations and observations. All three memoirs were main sources for 
Azerbaijani society in order to know Turkey closer. Memoirs drew attentions great 
audience of readers in Azerbaijan and were published in tens of thousands editions. 
These memoirs were unique examples which gave information about Turkey for 
that time. While all three books have been investigated, these memoirs have not 
yet been scientifically investigated on the common topics mentioned above. In this 
respect, we will investigate how Turkey emerges from abroad in 1963-1983, how 
Turkey introduced to Azerbaijani society, and topics which are important both from 
historical and sociological point of view in the light of impressions mentioned in 
these memoirs. 
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Dr. Resul YAVUZ (Milli Eğitim Bakanlığı)

Yayımlanmamış Bir Hatırat; Birinci Dünya Savaşında Arap Bir Osmanlı Subayı Ali 
Durmuş Özakıncı

Özet

1879 yılında Mekke’de doğan Ali Durmuş Bey, 1903 yılında Şam Harp Okulu’ndan 
Mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Yemen’a atanır. Burada Osmanlı 
hükümetine karşı isyan eden İmam Yahya ile mücadele ederken yaralanır. Ali 
Durmuş Bey, Yemen’de çok fazla kalmayacak ve dünya savaşı arifesinde Akabe 
Merkez Komutanlığı’na atanacaktır. Birinci Dünya Savaşı başladığında İngilizlerin 
hedefinde olan Akabe’ye bu sıralarda daha Şerif Hüseyin’in isyanı başlamadan 
evvel Lawrance de gelmiştir. Onun bölgeyi dolaşmasına ve Arap aşiretleri ile olan 
irtibatını nasıl kesmeye çalıştığına hatıratında değinen Ali Durmuş Bey, bir gece 
Lawrance’nın çadırını nasıl bastığını ve onu Akabe’den nasıl kovduğunu detaylı bir 
şekilde anlatmaktadır. Akabe’nin düşmesinden sonra Suriye Cephesinde Yıldırım 
orduları Grubuna bağlı 4. Ordu’da istihbarat şubesinde görevli olan Ali Durmuş 
Bey, Suriye cephesinden Osmanlı ordusu çekilirken 4. Ordunun nasıl bozguna 
uğradığını ve kendisinin de içerisinde olduğu grubun çekilme sırasında kendilerine 
mihmandarlık eden Arapların kendilerini nasıl İngilizlere teslim ettiğine de 
değinmektedir. Faysal kuvvetlerine esir düşen Ali Durmuş Bey, Arap olduğu için 
kendisine teklif edilen Şam’da kurulan Arap Hükümeti’nde görev almayı kabul 
etmeyecek ve gizlice kaçarak 1919 yılı ortalarında Anadolu’ya geçecektir. “Milli 
Mücadelenin her safhasında” yer alan Ali Durmuş Bey, savaş sırasında istihbarat 
dairesinde görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara ve Kırıkkale Alay 
komutanlığı görevini yapmış olan Ali Durmuş Bey, bir dönem CHP milletvekili 
olmak için başvurmuş ancak daha sonra bu başvurusunu geri çekmiştir. İstiklal 
Madalyası sahibi de olan Ali Durmuş Bey, görev de olduğu yıllar boyunca  aile 
fertleri de dahil olmak üzere hiç kimseye yaptıkları hakkında bir malumat vermemiş, 
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1957 yılda vefatından sonra oğlu ve bugün İzmir’de yaşayan torunu Serdar Özakıncı 
tarafından hatıratı ve bıraktıkları gün yüzüne çıkarılmıştır. Tebliğimizde Ali Durmuş 
Bey’in  bıraktığı yığınla belge ve fotoğraflarından yararlanılarak dünya savaşı 
yıllarında yaptıkları konu edilecektir.

Unpublished Memoirs: An Ottoman Arabian Officer In The First World War: Ali 
Durmuş Özakıncı

Ali Durmuş  Bey who was born in Mecca in 1879 was appointed to Yemen, his 
first place of duty after graduating from the Damascus Military Academy. He was 
wounded there  while fighting against Yahya the Imam who rebelled against the 
Ottoman government. Ali Durmuş  Bey did not stay long in Yemen and he was 
appointed to Akabe Central Command Headquarters. When the First World War 
began, Lawrence came to Akabe that was the target of the British before the rebellion 
of Sheriff Hussein. Ali Durmus Bey who reffered his visits in the region and how 
he tried to cut off his relations with the Arabs in his memoirs tells how Lawrance 
attacked suddenly in his tent and how he fired him from Akabe in details. After the 
fall of Akabe, Ali Durmus Bey who was on duty in the intelligence office of 4th Army 
of Yıldırım Military forces in Syrian front refers how the 4th Army was defeated 
while the retreat of Ottoman Army and how the Arabs who were guiding them 
during the withdrawal of the group that he was in surrendered them to the British. 
Ali Durmus Bey who was captured by the Faysal forces did not accept the proposal 
of taking a duty in the Arab government which was established in Damascus and 
escaped secretly to Anatolia in mid-1919. Ali Durmus Bey who was in “every stage 
of National Struggle” served in the intelligence office during the war. Ali Durmus 
Bey who served as Ankara and Kırıkkale Regiment commander applied to become 
a deputy of the CHP but later he withdrew that application. Ali Durmus Bey who 
also had Independence Medal did not give any information about his duty to anyone 
including his family members, after his death in 1957, his son and his grandson 
Serdar Ozakıncı who lives in Izmir revealed his memoirs and. By benefiting from 
the documents and photographs of him, the works he did during the World war will 
be discussed in our paper. 
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Arş. Gör. Bahar İZMİR (Ankara Üniversitesi)

“Türklerin Gözünde Hindistan: Hatıratlardan İzlenimler”

Özet

Tarih araştırmalarında, arşiv, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra hatırat önemli bir 
kaynak olarak öne çıkmaktadır. Tarihin temel kaynaklarını tamamlayıcı bir unsuru 
olan hatırat türü, özellikle yorum ve gözlem içermesi bakımından yazıldığı dönemin 
bakış açısına ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bu anlamda, bu bildirinin konusu 
olan Türklerin Hindistan’a yönelik algısı ve Türklerin gözünden Hindistan’a dair 
bir çıkarımda bulunmak için, yorum ve gözlemlerin sıklıkla yer bulduğu hatırat 
türü eserlerden yola çıkılmıştır. Bu açıdan, Türk siyasî ve düşünce hayatının önemli 
figürleri olan Halide Edip Adıvar, Rauf Orbay ve Falih Rıfkı Atay gibi isimlerin 
hatıraları dikkate değerdir. Bu bildiride, söz konusu hatıralar vasıtasıyla, bağımsızlık 
öncesi dönemde (1919-1947) Hindistan’ın siyasî, iktisadî ve sosyolojik yapısına dair 
izlenimler ve Türklerin Hindistan algısına dair tespitler ele alınacaktır. 

Hint Müslümanlarının ve Hindistan halkının Milli Mücadele’ye ve Türklere yönelik 
bakış açısına dair çıkarımlarda bulunmak mümkündür, fakat Türklerin bu dönemde 
Hindistan’a bakış açısı nasıldır? Bu bağlamda, Hindistan’da İngiliz yönetimi 
ve uygulamaları hatıralarda nasıl ele alınmaktadır? Bunun yanı sıra, bugünkü 
Hindistan’ın önünü açan ve 1900’lü yılların başından itibaren gelişmeye başlayan 
Hint bağımsızlık hareketine yönelik tutum nasıl olmuştur? Yine, Hindistan’da 
kadınların toplumdaki yeri, yaşam, din ve kültürel ortam gibi unsurlara ilişkin 
Türklerin izlenimleri nelerdir? Bu bildiride, yukarıdaki sorulara incelenen anı 
türündeki eserler ışığında cevap bulunmaya çalışılacak, hatıratın yanı sıra arşiv 
belgeleri ve gazetelere de yer verilecektir. Bu çalışmanın Türkiye ve Hindistan 
üzerine yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil etmesi beklenmektedir.

Arş. Gör. Bahar İZMİR
“Türklerin Gözünde Hindistan: Hatıratlardan İzlenimler”
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Turkish Opinion On India: Impressions In The Light Of Memoirs

Abstract

Memoirs as well as archives, periodicals and books stand out as an important source 
in historical researches. The memoirs which are complementary to the basic sources 
of history, provide important information about the period in which it was written, 
especially in terms of observation and inferences. Therefore, the memoirs in which 
comments and observations were often found, will be scanned and used to infer 
how the Turks perceived India to make an impression of India,. In this regard, the 
memoirs of names such as Halide Edip Adıvar, Rauf Orbay and Falih Rıfkı Atay, 
which are important figures of Turkish political and thought life, are remarkable. 
So, in this study, the impressions of India’s political, economic and sociocultural 
structure and the perceptions of the Turks in the pre-independence period (1919-
1947) will be examined.

It is possible to find inferences about the Indian Muslims and the people of India 
towards the National Struggle and Turks, but how is the Turks’ view of India at 
this period? In this context, how is the British administration and practices in 
India considered in memoirs? Besides, how was Turks’ attitude towards the Indian 
independence movement, which opened up today’s India and started to develop since 
the beginning of the 1900’s? In addition, what are the impressions of Turks in India 
regarding the place of women in society, life, religion and cultural environment? In 
this regard, the answers to these questions above will be tried to be found in the light 
of the memories, as well as the archive documents and the newspapers. This study 
is expected to constitute a resource for studies to be conducted on Turkey and India.

Key Words: India, Memoirs, Turkey

Arş. Gör. Bahar İZMİR
“Türklerin Gözünde Hindistan: Hatıratlardan İzlenimler”
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Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ (Novi Pazar Devlet Üniversitesi)

“Çağdaşların Hatıralarına Göre Sırbistan Krallığı Döneminde Makedonya, Kosova ve 
Sancak Müslümanların Durumu (1913-1918)”

Özet

Bükreş Antlaşması’nın (10 Ağustos 1913) öngördüğü koşullara göre Sırbistan 
Krallığı, Batı Rumeli’yi (Makedonya, Kosova ve Sancak) ele geçirdikten sonra 
topraklarını iyice genişletmiştir. Kral Birinci Petar Karacorceviç’in 31 Ağustos 
tarihinde getirdiği kararla Sıbristan Krallığı ‘kurtulmuş toprakları kendine 
bağlamak’ için hukuksal temel bulmak amacını 22 Eylül, 11 Kasım 1913 ve 9 Şubat 
1914 tarihlerinde getirmiş olduğu düzenlemeler üzerinde yerine getirmiştir. Londra 
Antlaşması’nın tasdik edilmesi sorunu 14 Mart 1914 tarihinde Sırbistan ve Türkiye 
arasında imzalanan barış antlaşmasıyla çözülmüştür ki bu mevzu birinci maddede 
özellikle belirtilmiştir.

Balkan Savaşları’nın getirdiği kasırga ve Osmanlılar’ın mağlubiyeti esnasında ele 
geçirdiği toprakları savaş ganimeti olarak gören Sırbistan Krallığı yerli, barışçıl 
Müslüman nüfusu ve muhacirler üzerinde etnik temizlik düzenlemeye çalışmıştır. 
Sırbistan Krallığı’nın yeni anayasası özel kurallar ve yönetim ayırımı öngörerek 
Selanik, Manastır ve Kosova Vilayetleri’ni ilçe, belediye ve vilayetlere ayırarak 
yerel yönetimin başına genelde Müslünaların ellerinden alınan mülk üzerinde 
taşınan Sırp kolonistleri atamıştır. O zamanlarda faaliyet gösteren bilim adamları 
ve çağdaş şahitler Müslümanların o bölgelerden göç ettirilmesi sürecini gelişen 
zıtlıkları, düzensizlik ve varlıkların zaptedilmesine karşı yapılacak tek çözüm 
olarak anlatmışlardır. Büyük sayıda Sırp ve Karadağlı ailesi sözde ‘Güney Sırbistan’ 
bölgesine yerleşmeye devam etmiştir ki bu bölge Vardar Makedonyası, Kosova ve 
işgalden sonra Sırbistan Krallığı ve Karadağ Krallığı arasında bölünen Sancak’tan 
oluşmaktadır.

Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ
“Çağdaşların Hatıralarına Göre Sırbistan Krallığı Döneminde 

Makedonya, Kosova ve Sancak Müslümanların Durumu (1913-1918)”
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Olayların tanıkları iki krallık tarafından ele geçiren topraklarda Türklerin, Pomakların 
(Torbeş ve Goralı), Arnavut ve Boşnakların zor durumun, ızdırabın, salgınların, 
kıtlığın ve göçün şahidi olmuştur. Bu olguları en iyi şekilde doğrulayacak Lav Troçki, 
Dimitriye Tutsoviç, Abdulah C. Mecedoviç, Omer Koniçanin, Zaim Azemoviç 
tarafından yazılan gazete röportajları ve hatıralarıdır.

Anahtar Sözcükler: Müslümanlar, Sırbistan Krallığı, Makedonya, Kosova, Sancak, 
muhacirler 

The Situation of the Muslim population in Macedonia, Kosovo and Sandžak during the 
reign of the Kingdom of Serbia (1913-1918)

Abstract

Following the conditions imposed by the Bucharest Agreement (August 10th 1913), 
the Kingdom Of Serbia managed to enlarge its territories by occupying territories 
of West Rumelia (Macedonia, Kosova and Sandžak). King Petar I Karađorđević 
made several changes in the legislative of the Kingdom Of Serbia on November 
11th 1913 and February 9th 1914 in order to make the 31th of August decision 
to“incorporate of the newly liberated territories” verifiable in judicial terms. The 
ratification of the London Agreement followed on March 14th 1914 when Serbia and 
the Ottoman Empire signed a peace agreement where especially the first amendment 
was concentrated on resolving the ongoing disputes.

The Serbian Kingdom, which was proclaimed victorious in the hurricane of Balkan 
Wars (1912/13) saw the newly occupied territories, where a large percentage of 
peaceful Muslim Muhacirs tried to find refuge, as a prey taken during the battle 
against the Ottoman Empire. New arrangements concerning the constitution were 
made aiming to make a proper division of the regions of Salonica, Monastir and 
Kosovo into administrative units, municipalities etc. in order to provide settlements 
for newly arrived Serbian colonists on the exact areas where Muslim population has 
lived. Many scientists living and working in this period of time believed that the 

Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ
“Çağdaşların Hatıralarına Göre Sırbistan Krallığı Döneminde 

Makedonya, Kosova ve Sancak Müslümanların Durumu (1913-1918)”
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only solution for the rising contradictions, chaos and looting which followed the 
end of the war was the expatriation and exodus of the Muslim population living in 
the region. Many families from Serbia and Montenegro were encouraged to settle 
in the so called region of Southern Serbia (or Old Serbia) which consisted of Vardar 
Macedonia, Kosovo and the region of Sandžak which was divided between Kingdom 
of Serbia and Kingdom of Montenegro.

Many authors, voyagers, journalists, reporters, , publishers and analysts had the 
opportunity to witness the difficult situation, sufferings, epidemics, hunger and 
exodus of the local Muslim population. The facts can be confirmed in the reports 
and memories of many famous scientists such as Lav Trotsky, Dimitrije Tucović, 
Abdulah Međedović, Omer Koničanin and Zaim Azemović.

Key Words: Muslims, Kingdom of Serbia, Macedonia, Kosovo, Sandžak, muhacirs 
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Prof. Dr. Adem ÖLMEZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

“İsmail Bey’in Hatıratına Göre 1911’de Balkanlar”

Özet

Bu makalede İsmail Bey’in Balkanların sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim 
yapısına dair tespitleri incelenecektir. Bilindiği gibi Sultan Reşad, Haziran 1911’de 
Selanik, Üsküp, Kosova ve Manastır’ı içeren bir Rumeli seyahatine çıkmıştı. Bu 
seyahata Mabeyn-i Humayun kontenjanından katılan İsmail Bey, gezdiği yerlerin 
özelliklerini tespit etmişti. Bu tespitler 20. Yüzyılın başında Balkanlardaki Osmanlı 
kentlerinin yapısını anlamak açısından önemlidir. Bu bilgileri dört başlık altında 
toplamak mümkündür. 

Bunlardan ilki bölgenin sosyal özellikleridir. Bu dönem, 93 Harbinden sonra sarsılan 
sosyal yapıyı göstermektedir. Ayrılıkçı eğilimler artmış, asayiş bozulmuştu. Osmanlı 
bölgede yeniden hâkimiyet kurabilmek için çalışıyordu. Osmanlı egemenliğindeki 
balkan halkları, padişaha saygısını göstermekle birlikte endişelerini de paylaşıyorlardı. 
İkincisi İsmail Bey’e göre Balkan kentlerinin ekonomik yapısıdır. Gezilen şehirlerin 
ulaşım imkanları, fabrikaları ve tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. 
Üçüncüsü bölgedeki kültürel tespitlerdir. Balkan şehirlerinde halkın kıyafetleri, 
evleri, işyerleri ve gündelik yaşamları hakkında tespitlerde bulunulmaktadır. 
Dördüncüsü ise eğitimle ilgili gelişmelerdir. Açılan okullar, öğrencilerin özellikleri, 
kıyafetleri, okullardaki öğretmenler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bütün bu boyutlarıyla 1911’de Balkanların durumuna dair İsmail Bey’in tespitleri 
ortaya konulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Selanik, Manastır, Kosova, Sultan Reşad

Prof. Dr. Adem ÖLMEZ
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Balkans in 1911 According to İsmail Bey’s Memoirs 

Abstract

In this article, the findings of İsmail Bey about the social, economic, cultural and 
educational structure of the Balkans will be examined. As is known, Sultan Resad 
emerged in June 1911 on a Rumelian trip involving Thessaloniki, Skopje, Kosovo 
and the Monastery. Ismail Bey, who participated in this trip due to the quota of 
Mabeyn-i Humayun, determined the characteristics of the places he visited. These 
findings are important to understand the structure of the Ottoman cities in the Balkans 
at the beginning of the 20th century. This information can be collected under four 
headings. 

The first of these is social characteristics of the region. This period shows the 
socialization that has been shaken after the War of 93. Separatist tendencies 
have increased and public order has deteriorated. The Ottomans were working to 
regain dominance in the Balkans. The balkan peoples of the Ottoman sovereignty 
shared their worries as well as showing respect for the kingdom. The second is the 
economic structure of the Balkan cities according to Ismail Bey. Information on the 
transportation facilities, factories and agricultural activities of the cities visited are 
given. The third is cultural determinations in the region. In the Balkan cities, people’s 
clothes, houses, workplaces and their lives are detected. The fourth is educational 
developments. Information about the schools, the characteristics of the students, 
their clothes, the teachers at the school.

With all these dimensions, the findings of İsmail Bey about the situation of the 
Balkans in 1911 will be revealed.

Key Words: Ottoman, Thessaloniki, Monastery, Kosovo, Sultan Reşad.
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Prof. Dr. Mithat AYDIN
“ Galip Kemalî (Söylemezoğlu) Bey’in Hatıratında Atina 

Müşavir ve Müsteşarliği Sırasında Balkan Sorunu”

Prof. Dr. Mithat AYDIN (Pamukkale Üniversitesi)

“ Galip Kemalî (Söylemezoğlu) Bey’in Hatıratında Atina Müşavir ve Müsteşarliği 
Sırasında Balkan Sorunu”

Özet

Galip Kemalî Bey (1873-1960) 87 yıllık hayatının 30 yılı aşkın uzun bir dönemini 
dışişlerinde muhtelif görevlerde bulunarak geçirmiştir. Dışişlerinde 1902 yılında 
atandığı Bükreş Sefareti Başkâtipliği (1902-1911) görevini Atina Müşavir ve 
Müsteşarlığı (1911-1912), Berlin Sefareti Müsteşarlığı (1912-1913), Atina Elçiliği 
(1913-1916), Tahran Sefareti Vekilliği (1917-1918), Petrograd/Brestlitovsk 
temsilcilikleri (1918), Moskova Büyükelçiliği (1918), Muhtelit Mütareke Komisyonu 
Reisliği (1918-1919), Roma Büyükelçiliği (1919-1920), Kopenhag ve Stockholm 
Orta Sefirlikleri (1921-1922) görevleriyle devam ettirmiştir. Roma Elçiliği sırasında 
Görevi sırasında başından geçenleri “Hariciye Hizmetinde Otuz Sene, Başımıza 
Gelenler, Canlı Tarihler: Galip Kemalî Söylemezoğlu Hatıraları, Siyasi Dağarcığım” 
gibi hatıratlarında toplamıştır. Roma Büyükelçiliği sırasında San Remo ve Paris 
konferanslarında alınan kararlara gösterdiği tepki ve Kuva-yı Millîye’yi destekleyen 
tavrı nedeniyle görevinden alınmıştır. Kuşkusuz bu noktada kaleme aldığı eserler 
arasında öne çıkanı, Sevr’in imzalanması üzerine Türk milletinin maruz kaldığı 
haksızlığı bütün dünyaya duyurmak amacıyla Avrupa’nın önde gelen siyaset, devlet 
ve düşünce adamlarına gönderdiği “L’Assassinat d’un Peuple/Bir Milletin Katli” adlı 
kitabıdır. Ne var ki Kemalî Bey’in şahsî gayretleriyle basılan bu eser suç sayılmış ve 
Damat Ferit tarafından toplatılmıştır. Çalışmamızın esası, Galip Kemalî Bey’in bir 
yıla yakın Atina Müsteşarlığı dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde Kemalî Bey’in 
Türkiye ile Yunanistan arasında öne çıkan hususlardaki görüş ve diplomatik çabaları 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu dönemde taraflar arasında belirleyici 
olan hususlar ise “Girit Sorunu, komitacılık faaliyetleri, Balkan ittifakı, Makedonya 
Sorunu, Trablusgarp Savaşı” şeklinde sıralanabilir. 
Anahtar Sözcükler: Galip Kemalî Bey, Girit Sorunu, Balkan İttifakı, İttihat ve 
Terakki Cemiyeti, Atina
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Balkan Problem In His Memories During The Attention And Consultancy In Athens Of 
Galip Kemalî (Söylemezoğlu)

Abstract 

Galip Kemalî Bey (1873-1960) spent more than 30 years of his 87-year life in 
various positions in his foreign affairs. He served as Deputy Prime Minister of 
Bucharest in 1902 with his duties as Deputy Undersecretary of Athens (1911-1912), 
Undersecretariat of Berlin Embassy (1912-1913),  Deputy of Athens Embassy 
(1913-1916), Deputy of Tehran Embassy (1917-1918), Representative of Petrograd 
/ Brestlitovsk (1918), Embassy of Moscow (1918), Head of Mutual Armistice 
Commission (1918-1919), Roman Embassy (1919-1920), Copenhagen and 
Stockholm Mid-Embassies (1921-1922). During his duty, he passed on his memories 
such as “Thirty Years in the Service of the Foreign Affairs, Those Who Passed, Live 
Histories: Galip Kemali Söylemezoğlu’s Remembrances, Political Wallet”. He was 
removed from his post because of his reaction to the decisions taken at the San 
Remo and Paris conferences and his attitude to support the National Forces during 
the Roman Embassy. Undoubtedly, the castle’s castle was named “L’Assassinat 
d’un Peuple”, which was sent to Europe’s leading politicians, states and thinkers to 
announce the unjustness that the Turkish nation had been subjected to the signing 
of Sevrés during the Roman Embassy It is a book. However, this work, which was 
produced by Kemali Bey’s personal efforts, was considered a crime and caused to 
be confiscated by Damat Ferit Pasha. The essence of our work includes the reign 
of the Undersecretary of Athens, who is one-half of Galip Kemali Bey. During this 
period, Kemali Bey’s opinion and diplomatic efforts among the prominent issues in 
Greece and Turkey have been evaluated. The main determinants among the parties in 
this period can be listed as “Crete Problem, Committee Activities, Balkan Alliance, 
Macedonian Problem, Tripoli War”.Anahtar Sözcükler: Galip Kemali Bey, Crete 
Problem, Balkan Alliance, Committee of Union and Progress, Athens.

Prof. Dr. Mithat AYDIN
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Doç. Dr., Hasan Taner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kerimoğlu Hatıratlarda Balkan Yenilgisi

Özet

Balkan Savaşı’nda (1912-1913) alınan yenilgi, Osmanlılar açısından askeri bir 
mağlubiyetin ötesinde anlamlar ifade ediyordu. Siyasal, toplumsal, demografik ve 
ekonomik sonuçlar doğuran Balkan yenilgisi, Osmanlı devlet ve toplum yaşamında 
derin izler bıraktı. Devlet yönetimine egemen olan Osmanlıcılık politikası 
yerini, Türk-İslam sentezine bırakmaya başladı. Kaybedilen topraklardan gelen 
göçmenlerin hazin durumu, Anadolu coğrafyasında tepkisel bir milliyetçiliğin 
yeşermesine katkıda bulundu. Bütün bunlara ek olarak Osmanlı ordularının yenilgisi, 
kamuoyunda bir “utanç”, “hezimet”, “bozgun” gibi kavramlarla anılır oldu. Çünkü 
Osmanlı Devleti’ne eski saygınlığını kazandırmak için yola çıkan İttihatçılar ve 
onlara destek olan aydınlar, bu yenilgiyi kabullenemediler. Dünün “tabi” ulusları 
karşısında alınan bu “utanç verici yenilgi”, siyasal ve entelektüel çevrelerde bir 
özeleştiri sürecini başlattı. Osmanlı toplum psikolojisi açısından da önemli sonuçlar 
doğuran Balkan yenilgisi, sıcağı sıcağına yazılmış hatıratlara da yansıdı. Savaşta yer 
alan askerlerin veya yaşananlara tanık olmuş kişilerin anılarında, Balkan yenilgisinin 
izleri açık biçimde görülmektedir. Bu tebliğde, Balkan yenilgisinin Osmanlı asker 
ve aydınlarının anılarına nasıl yansıdığı, söz konusu isimlerin bu yenilgiyi nasıl 
izah etmeye çalıştıkları, bu yenilgiden geleceğe dair ne türlü dersler çıkardıkları ele 
alınacak. Bu amaçla, incelenen konuya ait kitap, risale, dergi ve gazete yazılarına 
yer verilecektir.

Doç. Dr., Hasan Taner KERİMOĞLU
Kerimoğlu Hatıratlarda Balkan Yenilgisi
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Balkan Defeat in Memories

Abstract

The defeat in the Balkan War (1912-1913) meant beyond the military defeat for 
the Ottomans. The Balkan defeat, which caused political, social, demographic and 
economic consequences, left deep traces in the Ottoman state and society life. The 
politics of the Ottoman State, began to change. The pathetic situation of immigrants 
from the lost lands, contributed to the emergence of a reactionary nationalism in 
Anatolian geography. In addition to all of these, the defeat of the Ottoman armies 
was referred to with the concepts such as “shame”, “checkmate”, or “fiasco”. The 
Balkan defeat, which caused important consequences in terms of Ottoman social 
psychology, was also reflected in memories written in the heat of the moment / 
immediately after the event. In this paper, we will discuss how the Balkan defeat 
is reflected in the memoirs of the Ottoman soldiers and intellectuals, how these 
individuals try to explain this defeat, and what they learn from this defeat for the 
future. For this purpose, books, pamphlets, magazines and newspapers addressing 
this issue will be published.

Anahtar Sözcükler: Balkan Savaşları, İttihat ve Terakki Cemiyeti / Balkan Wars, 
Committee of Union and Progress. 
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Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY
“Kaybedilmiş Toprakların Hatıratta İzini Sürmek: Balkanlar”

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

“Kaybedilmiş Toprakların Hatıratta İzini Sürmek: Balkanlar”

Özet

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren izlediği batıya doğru genişleme politikası, 
XIV. yüzyıldan itibaren Balkan coğrafyasının da fethini beraberinde getirmiştir. 
Uzun süre Türk hâkimiyeti altında kalan Balkanlar, Anadolu’dan gelen Türk nüfusun 
bölgeye yerleşmesi, Arnavut ve Boşnaklar gibi yerli halklarında İslamlaşmasıyla 
Osmanlı kimliğinin yerleştiği bir coğrafya haline gelmiştir. Ancak Osmanlı 
Devleti’nin bölgeye hâkim olması yerli unsurların kimliklerini kaybetmesine neden 
olmamıştır. Faklı etnik kökenlerden gelen ve çoğunlukla Hıristiyan inancına mensup 
olan topluluklar varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Müslüman ve Hıristiyanların 
uzun süre birlikte yaşadıkları Balkanlar, XIX. yüzyıldan itibaren milliyetçi 
ayaklanmalara ve ayrılıkçı hareketlere sahne olmuştur. Nihayet Balkan Savaşları 
(1912-1913)’nda Osmanlı Devletinin aldığı ağır mağlubiyet, beş yüz yıldan uzun 
süre Türk hâkimiyetinde kalan toprakların da kaybını beraberinde getirmiştir. 
Balkanların Osmanlı Devleti’nin elinden çıkış süreci ise devrin şahitlerinin kaleme 
aldığı hatıratlara yansımıştır. Bu çalışma Balkanların kaybının hatırat türü eserlerdeki 
yansımasını ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanmıştır. 
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Tracing The Lost Lands Through Memoirs: The Balkans

Abstract

The enlargement policy towards the west followed by the Ottoman State as from 
its foundation led to the conquest of the Balkan geography down from the XIVth 
century. As a result of the settlement of the Turkish population from Anatolia and the 



OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Islamization of the native population such as Albanians and Bosniacs, the Balkans 
that lived under Turkish domination for a long time came to a state of a geography 
in which the Ottoman identity was settled.However, the domination of the region 
by the Ottoman State did not cause the native elements to lose their own identities. 
Communities from different ethnic origins, mostly connected to Christianism, were 
able to sustain their existence. The Balkans which Muslims and Christians lived 
together in for a long time were exposed to the nationalist revolts and separatist 
movements as from the XIXth century. Eventually, the heavy defeat of the Ottoman 
State in the Balkan Wars (1912-1913) caused the loss of the lands under Turkish 
domination for more than five hundred years. The losing process of the Balkans 
by the Ottoman State was reflected in the memoirs written by the witnesses of the 
period. This present study has been conducted to reveal the reflection of the losing 
process of the Balkans in memoir-type works.
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	özet giriş ekleme 
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