
ğım" dediğini hatırlattı (Buhar!, "Cihad", 
ı 4 ı). Bu olayın , "Ey iman edenler! Benim 
de sizin de düşmanınız olanları dost edin
meyin" (ei-Mümtehine 60/1) mealindeki 
ayetin nüzfıl sebebi olduğu, ayrıca bir kö
lesinin Hatıb'ı ResGl-i Ekrem'e şikayet 
edip onun cehennemlik olduğunu söyle
mesi üzerine ResGiullah'ın Bedir ve Hu
deybiye'de bulunan hiç kimsenin cehen
neme girmeyeceğini belirttiği rivayet 
edilmiş, ayetin hitap şekli de Hatıb'ın 
imanına Allah'ın şahadeti olarak yorum
lanmıştır ( Tecrid Tercemesi, X, 299) . Da
ha sonra Mekke'nin fethine ve Huneyn 
Gazvesi'ne katılan Hatıb'ı Hz. EbG Bekir 
hilafeti sırasında Cüreyc b. Mina'ya elçi 
olarak göndermiş, Hatıb zo (641) yılında, 
Mısır'ın fethine kadar devam eden bir 
antlaşmayı islam devleti adına imzala
mıştır. Mısır'a elçi olarak gönderilmesin
de muhtemelen yaptığı ticari seferler do
layısıyla bu ülkeyi iyi tanımasının. ayrıca 
güzel bir görünüme ve kıvrak bir zekaya 
sahip olmasının rolü vardır. Kendisinden 
birkaç hadis nakledilen Hatıb hakkındaki 
bazı rivayetler oğlu Abdurrahman ve to
runu Yahya vasıtasıyla gelmiştir. 

Altmış beş veya yetmiş (İbn Hacer. Teh
?fbü't-Teh?fb, ll , 168) yaşlarında Medine'
de vefat eden Hatıb'ın cenaze namazını 
Hz. Osman kıldırmıştır. Vefatında 4000 di
nardan fazla para. bir ev ve birçok mal 
bıraktığı rivayet edilir. 
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Yaşanılmış olayların anlatıldığı 

otobiyografik eserlerin 
ortak adı. 

_ı 

Edebi bir tür olarak hatırat kavramı ve 
terimi yeni olmakla beraber yazılı en es
ki metinler arasında hatıraların da yer al
dığı bilinmektedir. Sezar'ın Gallia Sava
şı, Bilge Kağan'ın ifadesiyle yazılmış Gök
türk Kitabeleri, Babür Şah'ın VeJfdyi'i 
(Babürname) gibi çok defa devlet adam
larının yazdıkları ilk örnekler daha ziyade 
siyasi ve tarihi karakterde hatıratard ır. 

Batı edebiyatlarında XVI. yüzyılda özel 
bir tür halinde ilk örnekleri görülen hatı
rat, Doğu milletlerinde genellikle tarih, 
seyahat, tezkire, menakıb gibi daha yay
gın türlerde yazılmış eserlerin içinde yer 
atmaktaydı. Nitekim Arap literatüründe 
rihlat, vefeyat. havadis; Farsça'da sefer
name. tezkire nevilerindeki kitaplarda yer 
yer dikkati çeken hatıra notlarına Türk
çe'de de vekayi'. sergüzeşt. seyahatna
me. sefaretname gibi metinler arasında 
rastlanır. Benzer bir kavram karışıklığı 
Batı edebiyatları için de söz konusu ol
muştur. Fransa'da bu kavramı karşıla
mak üzere "annales, chroniques, com
mentaires,journal, souvenirs" gibi birbi
rinden az çok farklı terimler kullanılırken 
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren türün 
bağımsızlık kazandığı ve özel bir kullanış
la "memoires" teriminin ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

Modern anlamıyla ve bağımsız olaral< 
hatırat türünün yaygınlaşması üzerine, 
Batı ile temasların sıklaştığı XIX. yüzyıl

da özellikle Arapça'da ve Osmanlıca'da 
kavramı karşılayacak yeni kelimelere ih
tiyaç duyulmuş. böylece "memoires" kar
şılığı olarak Arapça'da "müzekkirat" ve 
"zikreyat" kelimeleri tercih edilmiştir. 

Çağdaş Arap sözlük yazarı CebbGr Abdün
nGr'a göre müzekkirat bir yazarın gör
düğü, işittiği ve hayatında rolü olan ta
rihi olayların toplamıdır. Türkçe'de yine 
Arapça asıllı olup farklı bir manası olan 
hatıra kelimesi de bu yeni edebi metinler 
için kullanılmaya başlanmıştır. Aynı keli
menin çoğul şekli olan hatıratın bu türü 
karşılayacak terim haline gelmesi ise da
ha geç bir döneme. XX. yüzyılın başları

na rastlar. Nitekim Şemseddin Sami'nin 
Kamils-ı Türkfsinde (ı 3 ı 6/1 900) hatıra 
kelimesine bu mana verilmemiş, aynı mü
ellifin Türkçe'den Fransızca'ya (ı 883) ka
musunda ise hatıra ve hatırat hiç yer al-
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mamıştır. Yine Şemseddin Sami'nin 1902 
tarihli Fransızca'dan Türkçe'ye kamusun
da "memoires" henüz hatırat olarak de
ğil "vekayi'name. sergüzeşt-i levayih, 
defter-i a'mal" gibi Osmanlı kelime hazi
nesinde mevcut örneklerden hareketle 
tesbit edilen kelimelerle karşılanmıştır. 
AncakLugat-ı Ndcfnin 1318 (1902) ba
sımında hatıra kelimesinin karşısında "ha
tırda kalmış olan hususi keyfiyet, cem'i 
hatırat; bunlara dair yazılan eseriere de 
hatırat denilir" açıklaması verilerek tü
rün Türkçe'de ilk tariflerinden biri yapıl
mıştır. Böylece hatırat kelimesi Türkçe'
ye Tanzimat'tan sonra giren birçok yeni 
kavram gibi Fransızca'dan. çoğul şekli de 
muhafaza edilmek üzere "memoires"ın 
karşılığı olarak girmiş görünmektedir. 
Son yıllarda hatıra ve hatırat için anı ke
limesi de kullanılmaktadır. 

Hatırat. yine otobiyografik birer anla
tım türü olan seyahatname. sefaretna
me. rGzname (günlük), tezkire, muhtıra, 
menkıbe ve mektup gibi yazı türleriyle 
benzerlik taşır. Özellikle seyahatname ge
zilen yerlerin anlatıldığı bir hatırat türü
dür. Günlük ise hadiselerin vuku buldu
ğu gün kaydedilmiş notlar olarak hatırat
tan ayrılır (aş. b k.). Bundan dolayı yaşan
dıktan az veya çok bir süre sonra yazılan, 
hatta bazan yaşlılıkta kaleme alınmış ço
cukluk hatıraları gibi yaşanmasıyla yazıl 

ması arasına uzun zaman girmiş olan ha
tırat yıll arın biriktirdiği yeni intibaları, 
yeni değer yargılarını ve yeni hayat tec
rübelerini de ihtiva ettiğinden farklı bir 
özellik taşır. Bazı hatıralarda günlük par
çaları, mektuplar ve belgeler de yer al
mıştır. Böylece hatırattaki bilgilerin gü
venilirlik derecesi artar ve tarih araştır
maları için belge olabilecek değer kaza
nır. Bir kısım hatıralar ise dönemin sos
yal hayatını ve folklorik yapısını aksettir
mede başarılı olduğu için bu konularda 
kaynak değerine sahiptir. 

Hatıralar ifade ve üsiGp bakımından 
farklılık gösterir. Genellikle askeri şahıs

ların yazdıkları belgelere dayanan, hatta 
birliklerin harekat şernalarını ihtiva eden 
harp hatıraları yalın ve objektif bir ifadey
le kaleme alınmıştır. Sanatkarların. özel
likle edebiyatçtiarın hatıratarında ise kişi 
ve olaylarla beraber hatıra sahibinin inti
ba, duygu ve sübjektif yorumları üsiGba · 
da tesir eden edebi bir dille anlatılır. Bu 
sonuncular edebi bir tür olan hatıratı 
teşkil eder. Bu özellikleri dikkate alına
rak genellikle bütün hatıralardan. özel
likle de siyasi karakteri ağırlıkta olan ha
tıralardan bir belge ve objektif bilgi ola
rak faydalanmak için bunlara ihtiyatla 
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yaklaşılması ve aynı konu üzerine yazıl

mış olanların karşılaştırılması gerekir. 

D TÜRK EDEBiYATI. Osmanlılar'da 
XIX. yüzyıl ortalarına gelinceye kadar ya
zılmış olan tezkire, menkıbe, vekayi', hat
ta tarih gibi eserleri bazı tenkitçiler hatı

rat olarak düşünmüşlerse de bunlar ya
zarlarının yer yer şahsi müşahedelerinin 
dışında bir hatırat özelliği göstermez. Bu 
uzun dönemden günümüze gerçek anla
mıyla hatırat sayılabilecek pek az metin 
ulaşmıştır. Aralarına çeşitli şiirler, hiciv
ler, garip olaylar ve aşk hikayeleri ilave 
edilmiş olsa da yazarlarının başından ge
çen olayları da anlattıkları için manzum 
ve mensur sergüzeştname ve hasbihal 
türü eserler bir çeşit hatırat olarak ka
bul edilebilir. Bunların başlıcaları arasın
da ilk örneklerden biri, XVI. yüzyılda ya
şamış Zalfi mahlaslı bir şairin kaleme al
dığı Sergüzeşl-i Zaiti adlı manzum ha
tıralardır (Robert Anhegger, "16. Asır 
Şairlerinden Zalfı", TDED, IV/1-2 1 I 950]. 
s. I 35-I66). Yine aynı yüzyıla ait Bar
baros Hayreddin Paşa'nın Seyyid Mu
radi Reis 'e dikte ettirdiği Gazavilt -ı 

Hayreddin Paşa (Barbaros Hayreddin 
Paşa'nın Hatıraları, İzmir 1995). Macun
cuzade Mustafa'nın Sergüzeşl-i Esir-i 
Malta'sı ile ( TDAY Be Ileten, 1970, s. 72-
I 22). Şehrizor beylerinden Me'mun'un 
1534-1 SSS yıllarında Irak'ta vuku bulan 
siyasi olayları ve askeri harekatı kendi 
müşahedelerine dayanarak anlattığı ha
tır aları (İsmet Parmaksızoğlu, "Kuzey 
Irak'ta Osmanlı Hakimiyetinin Kuruluşu 

·ve Me'mun Bey'in Hatıraları", TTK Be lle-
ten, XXXVII JI973]. s. 191-230), XVII. yüz
yılda yazılmış Tımışvarlı Osman Ağa'nın 
hatıraları ile (Kendi Kalemiyle Temeşuar
lı Osman Ağa, Konya I 986) Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi'nin Arapça kaleme aldı
ğı hatıralar da (Ahmed Türe k- F Çetin 
Derin, "Feyzullah Efendi'nin Kendi Kale
minden Hal Tercümesi", TD, sy. 2 3 11969]. 
s. 205-2 I8; sy. 24 11970]. s. 69-92) bu dö
nemin başlıca hatıra kitapları arasında 
zikredilebilir (geniş bilgi ve aynı döneme 
ait diğer hatırat kitapları ile dergi ve ga
zetelerde tefrika halinde kalmış hatıra
.ların bibliyografyası için bk. İbrahim Ol
gun, "Anı Türü ve Türk Edebiyatında 
Anı", TDI. JAnı Özel Sayısı]. s. 41 I-413, 
663-682). Tanzimat'a yakın yıllarda yazıl
mış olan Keçecizade İzzet Molla'nın Mih
net-i Keşan adlı mesnevisi (İstanbul 
I 269) dönemin sosyal yapısını, Akif Pa
şa'nın Tebsıra'sı da (İstanbul 1300) siya
si hayatını ve entrikaları yansıtan önemli 
hatıra kitaplarıdır. 
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1870'ten sonra hatırat t ürüne ait yazı 
ve kitaplar nisbeten çoğalmaya başlar. 
Ziya Paşa'nın Defter-i A 'mal' i ile (Mec
maa-i Ebüzziya, nr. 13-I5, 1298/188I) 
Muallim Naci'nin Medrese Hatıralan 
(İstanbul 1302). Sünbüle (İstanbul I 307, 
"Ömer'in Çocukluğu " , s. 131-222). çocuk
luk ve gençlik hatıralarını ihtiva eden tü
rün ilkörneklerindendir. Cevdet Paşa'nın 
Tezakir (I-IV, Ankara 1953-1967) ve Ma'
ruzat (istanbul 1980) adıyla yayımlanan 
evrakı ise kendisi de bir vak'anüvis olan 
müellifinin Tanzimat dönemine ait siyasi 
hadiselerini müşahede ve yorumlarıyla 
beraber veren ilk siyasi hatırat örneği
dir. Ebüzziya Mehmed Tevfik'in Yeni Os
manlılar Tarihi de (Yeni Tasulr-i Efkar, 
I 909- I 9 I O; sadeleştirilerek yeni harfler
le I-III, İstanbul 1973-1974), Abdülaziz 
devrinin ortalarından başlayarak 1876'
ya kadar devam eden siyasi hadiselerin, 
özellikle Yeni Osmanlılar'ın karıştığı olay
ların anlatıldığı önemli bir hatırattır. 

1876-1877 Osmanlı- Rus mu harebele
rinin doğu ve batı cephelerine ait hare
katın müşahede ve belgelere dayanılarak 
anlatıldığı , çoğu Il. Meşrutiyet'ten sonra 
yayımianmış hayli hatırat bulunmakta~ 
dır. Bunlar arasında önemli olanları Meh
med Arif'in Başımıza Gelenler (Kahire 
1321; istanbul 1328; sadeleştirilerek ye
ni harflerle İstanbul 1972, 1976). Ahmed 
Muhtar Paşa'nın Sergüzeşl-i Hayatı
mm Cild-i Sanisi (İstanbull328), Ah
med Saib'in Son Osmanlı-Rus Muha
rebesi (Kahire 1327). İbrahim Edhem'in 
Sebat ve Gayret Kıyametten Bir Ald
met (İstanbull296). Hüseyin Raci'nin Ta
rihçe-i Vak'a-i Zağra (İstanbul 1326; 
sadeleştirilerek Zağra Mü{tüsünün Hatı
raları adıyla yeni harflerle istanbul 1973) 
adlı hatıralarıdır. Son dönem Osmanlı hü
kümdarları arasında hatıraları bilinen 
padişah yalnız Il. Abdülhamid'dir. Ölü
münden bir süre sonra gündeme gelen 
ve değişik el yazılarıyla yazılmasına rağ

men kendisine ait olduğu ileri sürülen, 
daha sonra otantik olmadığı şeklinde iti
razlarada uğrayan bu hatıralar. 1919'
dan itibaren birçok defa t efrika veya ki
tap halinde yayımlanmış, Arapça'ya da 
çevrilmiştir (haz. Suad Ali, "Sultan Ab
dülhamld-i Sanl'nin Hil.tıratı", Utarid, nr. 
3-17, 1335; Hatırat-ı Sultan Abdülhamfd-i 
Sanl, haz. Vedad Örfl JBengü]. istanbul 
1338; Sultan Abdülhamld'in Hatıratı, Ali 
Vehbi'nin kalemiyle · Fransızca'dan çevi
ren İsmail Hami Danişmend, Çakmak, 
nr. 32-52, Ekim 1956-Şubat 1957; aynı 
eserin yeni bir tercümesi: Sultan Hamid. 

Siyasi Hatıra tım, istanbul 197 4; Abdül
hamid'in Hatıra Defteri, haz. Sabahattin 
Selek, istanbul 1960; Abdülhamid Anla
tıyor, Ankara 1964; Abdülhamid'in Hatı
ra Defteri, haz. İsmet Bozdağ, istanbul 
1975. Bu sonuncu yayın hakkında tenkit
ler ve cevabı için bk. Alaeddin Yalçınka
ya, "Hatırat-ı sultan Abdülhamid Han-ı 
San!: 'Sultan Abdülhamid'in Hatıra Def
teri' Üzerine", TT,XVIII/10511992]. s. 57-
62; İsmet Bozdağ, "Abdülhamid'in Anı
ları", a.e.,XVIII/10811992]. s. 2) . 

Hakkında çok sayıda eser yayımianmış 
dönem ve şahsiyetler için yazılan hatıra
lar da türün içinde önemli bir yer tutar. 
Çok defa aynı yazarın hatıraları arasında 
bu dönemler tedahül etmekle beraber 
bunları şu şekilde sıralamak mümkün
dür: IL Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Fır
kası ve 1. Dünya Savaşı'yla İlgili Hatıra

lar. JMizancıJ Mehmed Murad, Hürriyet 
Vadisinde Bir Pençe-i İstibdad (İstan
bul 1326). Enkaz-ı İstibdad İçinde Zü
ğürdün Tesellisi (İstanbul 1329), Tatlı 

Emeller Acı Hakikatler (İstanbul 1330; 
her üç hatırat bir ciltte Mizancı Murad 
Bey 'in ll. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları 
adıyla istanbul 1997); Niyazi Resneli, Ha
tırat-ı Niyazi (İstanbul 1326); Hüseyin 
Cahid (Yalçın), Kavgalanm (İstanbul 
1326); Halidefendizade Cemaleddin Efen
di. Şeyhülisldm Merhum Cemaleddin 
Efendi Hazretlerinin Hatırat-ı Siya
siyyesi (İstanbul 1336); Taldt Paşa'nın 
Hatıralan (İstanbul 1946); Ahmet Be
devi Kuran, Harbiye Mektebinde Hür
riyet Mücadelesi (İstanbul 1957); Ka
zım Nami Duru, İttihat ve Terakki Ha
tıralanm (İstanbul 1957); Hasan Amca, 
Doğmayan Hürriyet (İstanbul 1958); 
Cemal Paşa, Hatıralar: ittihad ve Te
rakki, Birinci Dünya Harbi (İstanbul 
1959); Galip Vardar, İttihat ve Terakki 
İçinde Dönenler (İstanbul 1960); Hü
samettin Ertürk, İki Devrin Perde Ar
kası (haz. Samih Nafiz Tansu, istanbul 
1964); Naci Kaşif Kıcıman, Medine Mü
dafaası yahut Hicaz Bizden Nasıl Ay
rıldı? (İstanbul 1971 ); İsmail Hakkı Ok
day, Yanya'dan Ankara'ya (İstanbul 
1975); Mithat Şükrü Bleda, İmparator
luğun Çöküşü (İstanbul 1979); Kazım 
Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 
(İstanbul 1982). Meşrutiyet'ten Cum
huriyet'e H atıralarım ( İ stanbul 1991 ); 
Şefik Okday, Osmanlı'dan Cumhuri
yet'e (İstanbul 1988); Enver Paşa'nın 
Anılan (nşr. Halil Erdoğan Cengiz, istan
bul 1991 ) ; Ahmed İ zzet Paşa, Feryadım 
(İstanbul 1993). İstikiiii Harbi'yle İlgili 



Hatıralar. Mustafa Kemal, Nutuk (An
kara 1927); Ali İhsan Sabis, Harp Hatı
ralarım (1-V. istanbul1951); Yakup Kad
ri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda (İs
tanbul ı 957); Kazım Karabekir, İstiklal 
Harbirniz (İstanbul 1960); Çerkez Et
hem, Çerkez Ethem 'in Hatıralan (is
tanbul 1962); Halide Edip Adıvar, Türk'ün 
Ateşle İmtihanı (İstanbul ı 962); Celal 
Bayar, Ben de Yazdım (I-VIII, İstanbul 
ı 965- ı 972); Rıza Nur, Hayat ve Hatıra
tım (1-IV, istanbul ı 967-1968, eski harf! i 
metniyle birl ikte tam metin olarak Frank
furt 1982); Fahrettin Altay, On Yıl Savaş 
ve Sonrası (İstanbul ı 970); Rahmi Apak, 
Yetmişlik Bir Subayın Hatıralan (An
kara ı 988); Hüseyin Rauf Or bay, Cehen
nem Değirmeni (1-11, istanbul I 993). 
Atatürk'le İlgili Hatıralar. Ruşen Eş
ref (Ünaydın). Anatartalar Kahrama
nı Mustafa Kemal ile Mülakat (İstan
bul I 930), Atatürk'ü Özleyiş (İstanbul 
1957); İsmail Habip Sevük, Atatürk İçin 
(İstanbul I 939); Afet İnan , Atatürk Hak
kında Hatıralar ve Belgeler (Ankara 
ı 959); Hafız Yaşar Okur, Atatürk'le 
On Beş Yıl (istanbul ı 962); Mehmet 
Ali Ağakay, Atatürk'ten 20 Anı (An
kara 1963); Falih Rıfkı Atay, Çankaya (l
ll. istanbul ı 961 ); Mazhar Müfit Kansu, 
Erzurum'dan Ölümüne Kadar Ata
türk'le Beraber (l-ll, Ankara ı 966- I 968); 
Turhan Gürkan, Atatürk'ün Uşağının 
Gizli Defteri (İstanbul I 971 ). Demokrat 
Parti ve 27 Mayıs'la İlgili Hatıralar. Sa
met Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes 
(istanbul ı 967); Bed ii Faik, İhtilalciler 
Arasında Bir Gazeteci (İstanbul I 967); 
Sıtkı Ulay, Harbiye Silah Başına (İstan
bul ı 968); Celal Bayar, Başvekilim Ad
nan Menderes (İstanbul 1969); Orhan 
Er kanlı, Anılar ... Sorunlar ... Sorumlu
lar (İstanbul ı 973); Müşerref Hekimoğ
lu, Yirmi Yedi Mayıs'ın Romanı (İstan
bul ı 975); Halil İmre, Bir Ömür Üç Ki
tap (İstanbul I 975). Orta Asya Türkleri' 
nin Mücadeleleriyle İlgili Hatıralar. Saa
det Sektöre. Volga Kızıl Akarken (An
kara 1965); ZekiVelidi Togan, Hatıralar 
(İstanbul ı 969). 

Herhangi bir konuya bağlı kalmaksızın 
kişilerin kendi hayat hikayelerini ihtiva 
eden hatıralardan bazıları da şunlardır: 
Halide Edip, Memoirs (London ı 926; 
Türkçe'si Mor Salkım/ı Ev, istanbul ı 963); 
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan 
Adam (İstanbul ı 965); Münewer Ayaşlı, 
İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim 
(İstanbul ı 973); Mahir İz, Yılların İzi (İs
tanbul ı 975); Ali Kemal, Ömrüm (yeni 
harflerle sadeleştiriimiş olarak istanbul 

ı 985); Sezai Karakoç, "Hatıralar" (Dirili.ş, 

sy. ı-ı33, 23 Temmuz 1988-5 Şubat 1992); 
Samiha Ayverdi, Hey Gidi Günler Hey 
(İstanbul ı 988), Küplüce'deki Köşk (İs
tanbul 1989); Bir Dünyadan Bir Dün
yaya (İstanbul 1994); Cemil Meriç, lur
nal I-II (İstanbul ı 992- ı 993); Rıza Tev
fik, Biraz da Ben Konuşayım (İstanbul 
ı 993); Abdülhak Hamid'in Hatıralan 
(İstanbul I 994). 

Şahsi hatıralarda bazan okuyucu üze
rinde gerçeklik duygusu uyandırmak 
amacıyla yazarın kendisi hakkında birta
kım itiraflarda bulunduğu da görülmek
tedir. Kaynağını Jean Jacques Rousseau'
nun İtiraflaiından alan bu çeşit hatıra
lar için Ziya Paşa'nın Defter-i A 'mô.J'i ile 
Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım'ı örnek 
olabilir. 

Hatıralar, yazarlarının mesleklerine ve
ya diğer özelliklerine göre belli konu ve 
mekan içinde sınırlandırılabilir. Bunlar
dan edebi karakter taşıyan başlıcaları 
şunlardır: Hüseyin Cahit Yalçın . Edebi 
Hatıralar (İstanbul ı 935); Halit Ziya 
Uşaklıgil, Kırk Yıl (1-V, İstanbul 1936); 
Abdülhak Şinasi Hisar. Yahya Kemal'e 
Veda (İstanbul ı 959); Halit Fahri Ozan
soy. Edebiyatçılanmız Geçiyor (İstan
bul I 967), Edebiyatçılar Çevremde 
(Ankara ı 970); Yahya Kemal Beyatlı. Ço
cukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Ede
bi H atıralarım (İstanbul I 973). Tiyatro 
Sanatkarlarının Hayatıyla İlgili Hatıra
lar. Halit Fahri Ozansoy, Şehir Tiyatro
sunun 50. Yılı Darülbedayi Devrinin 
Eski Günlerinde (İstanbul 1964); Hafi 
Kadri Alpman, Ahmet Fehim Bey'in Ha
tıraları (İstanbul ı 977); Haldun Dormen, 
Sürçü Lisan Ettikse (İstanbul I 977); 
Vasfi Rıza Zobu, O Günden Bugüne (İs
tanbul ı 977), Uzun Hikayenin Sonu 
(İstanbul ı 990); Mücap Ofluoğlu, Bir 
Avuç Alkış (İstanbul I 985). Gazetecilik 
ve Basın Hatıraları. Abdullah Zühdt, Reh
güzar-ı Matbuatta (İstanbul ı 3 ı 4); Ah
med Rasim, Muharrir, Şair, Edip (İs
tanbul I 342/1924, yeni harflerle sadeleş
tiriimiş olarak istanbul ı 980); Ahmed İh
san (Tokgöz), Matbuat Hatıralanm (l
ll, istanbul 1930-193ı); YusufZiya Ortaç, 
Bizim Yokuş (İstanbul ı 966); Necip Fa
zıt Kısakürek, Babıali ( İstanbul 1975); 
Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti 
(İstanbul ı 976); Tahirülmevlevl (Olgun), 
Matbuat Alemindeki Hayatım (İstan
bul ı 976). Saray ve Çevresine Ait Hatıra
lar. Ali Said, Saray Hatıralan (İstanbul 
I 338); Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıl
dız Hatıralan (İstanbul 1931); Halit Zi-
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ya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi (I-lll, İstan
bul 1938-ı940); Şadiye Osmanoğlu, Ba
bam Abdülhamid (İstanbul I 960), Ha
yatımın Acı ve Tatlı Günleri (İstanbul 
1966); Safiye Ünüvar, Saray Hatıralanm 
(İstanbul ı 964); Salih Keramet Nigar, Ha
life İkinci Abdülmecid (İstanbul 1964); 
Mabeyinci Fahri Bey, İbretnüma (Anka
ra 1968); LeylaSaz, Haremin İçyüzü (İs
tanbul 1974); Sara Ertuğrul Korle, Geç
miş Zaman Olur ki. .. Prenses Mevhi
be Celaleddin'in Anıları (İstanbul 
ı 98 7). Din ve Tarikadarla İlgili Hatıralar. 
Aşçı Dede Halil İbrahim , Geçen Asn Ay
dınlatan Kıymetli Vesikalardan Bir 
Eser: Hatıralar (İstanbul 1960); Ahmet 
Davudoğlu , Ölüm Daha Güzeldi (İstan
bul 1970); Necip Fazı! Kısakürek. Hac
dan Çizgiler, Renkler ve Sesler (İstan
bul 1973); O ve Ben (İstanbul ı974); Ah
med Muhtar Büyükçınar, Hayatım İb
ret Aynası (1-IV, istanbul I 996- ı 997). Öğ
retmenlik ve Eğitimle İlgili Hatıralar. Hıf
zırrahman Raşit Öymen, Mektepçiliğin 
Kabesinde İntibaat ve Tahassüsat (İs
tanbul ı 926); Şevket Süreyya Aydemir, 
Toprak Uyanırsa (İstanbul 1963); Süley
man Nuri Öz, Bu Nasıl Adam? (İstan
bul ı 970); Halide Nusret Zorlutuna, Be
nim Küçük Dostlarım (Ankara ı 978); M. 
Rauf İnan, Bir Ömrün Öyküsü (l-ll, An
kara ı 986); Sami Üngör, Geçen Yıllan 
Düşündükçe (İstanbul ı 987) Elçilik Ha
tıraları. Galip Kemali Söyıemezoğlu, Ha
tıralar (İstanbul I 946), Hariciye Hizme
tinde Otuz Sene (İstanbul 1949); Esat 
Cemal Paker, Kırk Yıllık Hariciye Hatı
ralan (İstanbul I 952); Ali Fuat Cebesoy, 
Moskova Hatıralan (İstanbul ı 955); Ya
kup Kadri Karaosmanoğlu, Zoraki Dip
lomat (İstanbul ı955); Yusuf Kemal Ten
girşenk, Vatan Hizmetinde (İstanbul 
ı 967); Feridun Cemal Erkin, Dışişlerin
de 34 Yıl (Ankara 1980); Zeki Kuneralp, 
Sadece Diplomat (İstanbul ı 98 ı ). Ha
pis ve Sürgün Hatıraları. Ahmed Midhat, 
Menfa (İstanbul ı 293); Necip Fazıl (Kısa

kürek), Cinnet Mustatili (İstanbul1955); 
Bedii Faik, Hapishane Notları (İstan
bul ı 958); Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şa
kir Kabaağaçlı) , Mavi Sürgün (İstanbul 
ı 971 ); Aziz N esin, Bir Sürgün ün Anıla
n(Ankara ı971). 

Bazı hatıralar yazarının yakından tanı

dığı kişiler etrafında yoğunlaşır. Bir çeşit 
portreler kitabı mahiyetinde olan bu tür 
hatıratın başlıcaları şunlardır: Yusuf Ziya 
Ortaç, Portreler (İstanbul 1960); Oktay 
Akbal, Şair Dostlarım (İstanbul ı 964); 
Sarnet Ağaoğlu, Aşina Yüzler (İstanbul 
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I 965). Babamın Arkadaşlan (İstanbul 
1969); Baki Süha Ediboğlu, Bizim Ku
şak ve Ötekiler (İstanbul 1968); Yahya 
Kemal Beyatlı, Siyasi ve Edebi Portre
ler (İstanbul I 968); Yakup Kadri Karaos
manoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıra
lan (Ankara I 969); Mehmet Seyda, Ede
biyat Dostlan (İstanbul ı 970); Cihat Ba
ban, Politika Galerisi (İstanbul I 970); 
Mehmet Çınarlı, Sanatçı Dostlarım (İs
tanbul I 979) ; Taha Toros, Mazi Cenneti 
(İstanbul 1992). Hakkı Süha Gezgin, Ede
bi Portreler (İstanbul I 997). 

Hatıralara karşı okuyucunun zaman za
man artan ilgisi üzerine bazı yayınevleri, 

yazarların varislerinde defterler halinde 
veya dergi yahut gazetelerde tefrika ola
rak kalmış hatıratı bir seri kitap şeklinde 
yayımlama yoluna da gitmişlerdir. Bun
lar arasında, Türkiye Yayınevi'nin içlerin
de Ebubekir Hazım Tepeyran, Mehmet 
Ali Ayni, Ahmet Reşit Rey, Veled Çelebi, 
İsmail Fennl Ertuğrul, Halit Lemi Atlı gi
bi önemli şahsiyetlerin hatıralarının yer 
aldığı Canlı Tarihler' i (I 944- I 94 7 arasın
da altı ci lt içinde yirmi hatırat), 1955-
1957 yıllarında Ekicigil ve Sel yayınları, 
Hayat Tarih Mecmuası'nın 1972 yılın
da formalar halinde ek olarak verdiği on 
hatırat, halen devam etmekte olan Ne
hir. Arba, Arına ve iletişim yayınları ara
sında çıkan eserler zikredilebilir. 

Hatıra türünün bir alt bölümü olarak 
düşünülebilecek günlük (rüzname, Ar. 
yevmiyyat, İng . diary, Fr. journal). hadise
lerin vuku bulduğu gün kaydedilmiş yine 
otobiyografık karakterde notlar görünü
mündedir. Yalnız prensip olarak hatıratın 
yayımlanmak amacıyla kaleme alınması
na karşılık günlük genellikle kişinin tama
men şahsi hatta mahrem hayatını, dü
şünce ve duygularını, çevresindeki insan
lar hakkında samimi kanaat ve intiba
larını aksettirdiği için daha tabiidir. Bu 
özellikleriyle hatırat daha düzenli. belli 
konular etrafında sınırlı ve üs!Gp bakımın
dan itinalı olduğu halde günlüklerde ko
nular dağınık, ifade daha h ür ve yapma
cıksızdır. Bununla beraber özellikle yaza
rının sağlığında yayımianmış günlüklerin 
önceki notlardan faydalanılarak yeniden 
kurulmuş, seçme ve düzeltmelere tabi 
tutulmuş olması dikkate alınmalıdır. Ya
yımlanmak üzere kaleme alınmış günlük
ler ise tamamen bir edebi tür olarak ka
bul edilmelidir. Muhteva bakımından 
günlükler de hatırat gibi yazarlarının 
meslekleri vb. özellikleri gereği seyahat, 
bilim, askerlik, edebiyat ve diğer güzel 
sanatlar alanlarıyla ilgili olabilir. 
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Batı'da XV. yüzyıldan itibaren seyrek 
olarak ilk örnekleri görülen günlük XIX. 
yüzyıldan sonra çağalır ve yaygınlaşır. Os
manlı merkez teşkilatında günlük olayla
rın, tevcihlerin ve savaşların görevliler ta
rafından kaydedildiği şehname, vekayi'
name, rüzname, rüznamçe adları verilen 
defterler bir çeşit resmi günlük mahiye
tindedir. Bunlar arasında, lll. Selim'in sır 
katibi Ahmed Efendi tarafından tutulan 
Ruzname (Ankara ı 993), 1791-1802 yıl

larını içine alan siyasi olaylarla beraber 
padişahın günlük hayatını, saray ve çev
resini, yenileşmekte olan istanbul'daki 
yaşayışı yansıtması bakımından önemli
dir. Sahaflar Şeyhi Esad Efendi de Osman
lı padişahları arasında ilk defa memleket 
gezilerine çıkan ll. Mahmud'un Çanakka
le ve Edirne seyahatine ait günlük not
ların ı Sefername-i Hayr (Arkeoloji Mü
zeleri Ktp., Recaizade Ekrem, nr. I 57) ve 
1837'de yapılan Rumeli seyahatiyle ilgili 
günlüğünü Ayatü'l-hayr (Süleymaniye 
Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 319) adıyla kitap
laştırmış, bunun hulasası Takvim-i Ve
kayi'de (nr. 49) neşredilmiştir (geniş bil
gi için bk. Özcan, s. 361-379). Özel gün
lükler ise eldeki bilgilere göre daha az sa
yıdadır. Bir Sünbüll şeyhi olan Seyyid Ha
san Efendi'nin 1660-1664 yılları arasın
da dergahta tuttuğu günlüklerinden olu
şan Sohbetname, hem şimdilik en eski 
günlük olması hem de XVII. yüzyılda bir 
dergahdaki günlük hayatı, adab ve erka
nı yansıtması bakımından dikkat çekici
dir (Orhan Şaik Gökyay, "Sohbetname", 
TT, nr. 14, Şubat 1985, s. 56-65). Sadred
dinzade Telhisl Mustafa tarafından tu
tulmuş bir günlük de döneminin siyasi ve 
içtimal hadiseleriyle günlük sahibine ait 
özel bilgi ve yaşantıları ihtiva etmektedir 
(Fazı! lşıközlü, "Başbakanlık Arşivinde 

Yeni Bulunmuş Olan ve Sadreddinzade 
Telhisl Mustafa Efendi Tarafından Tutul
duğu Anlaşılan H. 1123 (1711)-1148 
(I 735) Yılianna Ait Bir Ceride (Journal) ve 
Eklentisi", VII. Türk Tarih Kongresi, Il, 
Ankara I 973, s. 508-534). ll. Mahmud 
devri şeyhülislamiarından Ahmed Reşid 
Efendi'nin babası Mehmed (Mustafa) Sıd
kı'nın kaleme aldığı tahmin edilen, 1749-
1756 yıllarında genç bir müderrisken 
medreseler, dersler, imtihanlar ve kıs
men içtimal hayatla ilgili olayları anlat
tığı günlük de muhtevası bakımından 
önem taşımaktadır (Yevmiye adıyla İÜ 
Ktp., İbnülemin, nr. 3580'de kayıtlı, bk. 
bibl. Madeleine C. Zilfi) . 

Ali Bey'in Düyün-ı Umümiyye müfet
tişi olarak 1885-1888 yıllarında Güney-

doğu Anadolu, Musul, Bağdat ve Hindis
tan'a yaptığı seyahatlerin notlarından 
oluşan Seyahat Jurnali (İstanbul ı 3 14) 
yeni dönemin ilk günlük örneğidir. Mü
ellifin kitabın adına "jurnal" demesi tü
rün Batılı benzerlerinden kaynaklandığı
nı göstermektedir. Nigar bint Osman'ın 
tamamen şahsi ve ailevl meseleleri an
lattığı defterleri ise XIX. yüzyılda aydın 
bir Osmanlı kadınının ev içi hayatını ve 
duygularını aksettirir ( defterlerden kü
çük bir seçme için bk. Hayatımın Hika
yesi, İstanbul I 959; daha geniş bilgi ve 
değerlendirme için bk. Nazan Bekiroğlu, 
Nigar binti Osman: Yaşam-Zaman-Çev
re-Eser, Trabzon I 995, basılmainış do
çentlik çalışması) . Bunlardan başka Lüt
fi Simavi'nin Sultan Mehmed Reşad 
Han'ın ve Halefinin Sarayında Gör
düklerim, I - ll (İstanbul 1340). Ömer Sey
feddin'in çeşitli araştırmalar içinde kıs
men yayımlanmış, Balkan Harbi Ruz
namesi diye bilinen notları (blbl.için bk. 
Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfed
din, İstanbul 1984, s. 18-19), Mahmud 
Muhtar Paşa'nın Balkan savaşları hare
katını anlatan Üçüncü Kolordunun ve 
İkinci Şark Ordusunun Muharebatı 
(İstanbul I 33 I). Ahmed Refik'in (Altınay) 
Kafkas Yollannda Hatıralar ve Tahas
süsler (İstanbul 1919), Mahmut Şev
ket Paşa'nın Günlüğü (İstanbul I 988). 
Lütfi Fikri'nin Dersim Mebusu Lütfi 
Fikri Bey'in Günlüğü "Daima Muha-
lefet" (haz. Yücel Demirel, İstanbul I 99 I) 
adlı eserleri Cumhuriyet öncesinin önem
li günlüklerindendir. İbnülemin Mahmud 
Kemal'in de 1902-1957 yılları arasında 
tutulmuş notlarını ihtiva eden neşredil
memiş külliyetli günlükleri bulunmak~ 
tadır (Hoş Sada, İstanbul ı 958, s. XXX
XXXI). Daha yakın dönemde yayımian
mış günlüklerden Salah Birsel'in Günlük 
(İstanbul I 955), Suut Kemal Yetkin'in 
Günlerin Götürdüğü (İstanbul I 958). 
N urullah Ataç'ın Günce (İstanbul I 960), 
Tomris Uyar'ın Gün Dökümü 75 (İstan

bul 1976). Nuri Pakdil'in Edebiyat Kule
si (Ankara 1984), Oğuz Atay'ın Günlük 
(İstanbul 1987) adlı eserleri türün edebi 
örnekleri arasında zikredilebilir. 
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~ M . ÜR HAN ÜKAY 

O ARAP EDEBİY ATI. Şahsi hatıralar
la beraber siyasi ve içtimai boyutları da 
olan hatırat türü eserler Arap edebiyatın
da üç ana gruba ayrılır. Bunların ilki Or
taçağ'dan beri bilinen rihle (gezi) türü
dür. Coğrafi yönü ağır basan bu anılar 
gezginlerin mesleği, ilgi alanı, meşrebi , 

tutumu ve düşüncesine göre farklılık gös
terir. Mesela gezgin edebiyatçıysa yalnız 
ediplereve edebi faaliyetlere, ilim ada
mıysa alimiere ve ilmi faaliyetlere. din 
adamıysa dine ve dini kurumlara, siyaset 
ve devlet adamıysa karşılaştıklarının siya
si düşüncelerine önem vermektedir. Ge
zi hatıratarının çoğunda gezilip görülen 
yerlerin ilginç yönleri canlı ve abartılı bir 
şekilde tasvir edilir. Bunların genellikle 
bir hükümdar, bir emir yahut bir arkadaş 
tavsiyesiyle yazıld ığı görülür.' Arap ede
biyatında bu tür gezilerin en eski örnek
leri olarak İbnü 'l - Fakih (ö. 289/902). Ya'
kübi, İ bn Hurdazbih, İbn Rüste, İbn Fad
lan , İbn Cübeyr ve İbn Battüta' nın (ö. 

770/ l 368-69 [?J) hatıraları bilinmektedir. 
Ancak o devirlerde yazılan bu hatıraların 
çizdiği hayat tarzı, t oplum düzeni, beşeri 
münasebetler ve ülke tasvirleri bugüne 
göre çok basit, birbirinin t ekran veya 
benzeri olup genellikle cansız birer hayat 
tablosunu andırmaktadır. Yeni yazılan se
yahat hatıraları ise ünlü Arap gezginleri 
Hüseyin Münis, Emin Reyhani ve Ebü'l
Hasan en-Nedvi'nin eserlerinde olduğu 
gibi, yazarların izlenimleri ve değer yar
gılarından başka bazı belgelere de yer 
verdikleri için güvenilir kaynak durumun
dadır. Ayrıca bu coğrafi hatıraların bazı

ları yalnız Arapça olmayıp gerek bu dili 
konuşanlar gerekse yabancılar tarafın
dan İngilizce , Fransızca vb. dillerle yazıl
mıştır. Bunlardan, Lyon Tıp Fakültesi de
kanı Lourtet'nin XIX. yüzyıla ait Suriye, 
Lübnan. Filistin ve Ürdün'le ilgili 300 fo-

toğrafı da ihtiva eden hatıraları ( 1875-

1880) Arzü'~-~ikreyat adıyla Arapça'ya 
çevrilerek yayımlanmıştır ( Beyrut ı 993 ) 

Mısırlı yazar Prens Ömer Tosun'un 1925'
te Kahire'de Nil nehri hakkında Fransız
ca olarak kaleme aldığı eseri de (Memo
ires sur l 'histoire du !'li/, 1-ll, Frankfurt 
ı 992 ) bunlardandır. Fransız kültürü ile 
temasa geçen ilk Arap aydını olan Rifaa 
et-Tahtavi'nin Paris hakkında yazdığı 
Ta]]1işü '1-İbriz ii te1]]işi Bariz'i (Kahire 
ı 8 34) bu çeşit gezi anılarının en iyi örn e-

. ğidir. 

Hatıratla ilgili ikinci tür eserler daha 
çok yazarının psikolojik durumunu, ken
di nefsiyle hesaplaşmasını. hayat tecrü
belerini ve bazı ol ayları içerir. Eski Arap 
edebiyatında bu daldaki ilk örnekler muh
temelen Grek filozofu Galen'den etkile
nen Huneyn b. İshak, Muhammed b. Ze
keriyya er-Razi. İbnü 'l-Heysem. İbn Sina. 
Ali b. Rıdvan gibi tabip ve filozoflara ait
tir (Hee- Sun Cho, X l [1996], s. 13-14) . 
Bunlardan sonra Gazzali'nin el-Mün]fız 
mine'(l-(lalal'i ile Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zi'nin Şaydü '1-]]ôtır'ı bu türe dahil edile
bilir. Çünkü Gazzali eserinde kendi ilmi 
macerasını ve fikir çilesini anlatmakta. 
İbnü'l-Cevzi de ahlak. mev'iza, zühd ve 
hikrnete dair şahsi düşüncelerini kaydet
mektedir. Nitekim eserinin önsözünde. 
"İnsanın hatırına her an bir şeyler gelebi
lir. bunları yazmadığı takdirde biraz son
ra unututup gider. Dolayısıyla gaipten ge
len bu değerli bilgileri korumak için onla
rı Şaydü'l-]]atır ( hatıra av ı) dediğim ki
tabımda topladım" demektedir. Aynı dö
nemde yaşayan üsame b. Munkız'ın Ki
tabü '1-İ'tibdr'ı bu türü gerçek anlamda 
temsil eden en eski örnek sayılabilir. 

Otobiyografi alanında en iyi örnekler, 
VIII. (XIV.) yüzyılda el-İf:ıdta ii tdri]]i Gır
nata ve Nüfa(latü'l-cinab ii 'u1Qleti '1-
igtirab adlı eserlerinde Lisanüddin İb
nü'I-Hatib ve et-Ta'rif b 'İbn ljal dun ve 
ril;letühu garben ve şar]fan adlı kitap
la İbn Haldün tarafından verilmiştir. Bun
lardan sonra İbnü'l-Cezeri Gaye tü 'n-ni
haye, Se h avi e(l-I)av'u '1-JCımi', Süyüti 
lfüsnü'l-mu]JQ(lara, Abdülvehhab eş
Şa'rani Leta'itü'1-minen ve'1-a]]1a]f ve 
Şemseddin İbn Tolun e1-Felekü'1-meş
J:ıi'ın ii aJ:ıva1i MuJ:ıammed b. TolUn 
adlı eseriyle otobiyografisini kaleme al
mıştır. Bu eserler birkaçı dışında müstakil 
otobiyografi kitabı değildir, çünkü günü
müzde bilinen anlamıyla otobiyografi 
Arap edebiyatında yeni bir edebi türdür. 
XIX ve XX. yüzyıllarda görülen yeni ör
nekler arasında. seyahatname özelliği de 

HATlRAT 

bulunan Rifaa et-Tahtavi'nin yukarıda 
anılan eseriyle Faris eş-Şidyak'ın es-Sa]f 
'a1e 's-sa]f iima hüve'1-tarya]f, Muham
med İyad et-Tantavi'nin TuJ:ıtetü'1-e~ki
ya' bi-a]]bdri biladi 'r-Rusiya sayılabi
lir. Ali Paşa Mübarek e1-l:fıtatü't-Tevii
]fıyye'de, Muhammed Kürd Ali de ljıta
tü'ş-Şam'da kendi otobiyografilerine yer 
vermişlerdir. 

Yeni Arap edebiyatındaki otobiyografi 
türünün belli başlı örnekleri olarak da Ab
durrahman Şükri'nin İ' tirCıtat, Taha Hü
seyin'in el -Eyyam, Selame Musa'nın Ter
cemetü Selame Musa, Ahmed Emin'in 
lfayati, İbrahim Abdülkadir el-Mazini'
nin Kışşatü J:ıayat, Mihail Nuayme'nin 
Seb'un ev J:ıikayetü 'ömr, Abbas Mah
mud ei-Akkad'ın Ene ve ljayatü ]fa1em, 
Tevfik el-Hak1m'in Zehre tü'l- ' ömr ve 
Sicnü '1- 'am el adlı eserleri anıiab ilir. 

Arap edebiyatında hatıratın üçüncü tü
rünü teşkil eden eseriere "günlük anılar" 
(yevmiyyat) denilir. Bunlar hem gezileri 
hem de şahsi anıları kapsar. Genel olarak 
teracim ve tabakat kitaplarında yazarla
rın karşılaştıkları olaylar ve hocaları ile za
manın meşhurları, çağın hayat tarzı ve 
vefat hadiselerine dair günü gününe kay
dettikleri bilgiler günlük anı mahiyetin
dedir. Bu tür eserler arasında İbnü 'l-Cev
zl'nin el-Munta?am'ı , İbn Hallikan'ın Ve
feyatü '1-a'yan'ı , Zehebl'nin Te~kiretü'1-
J:ıutfô? ' ı , Safedi'nin el-Vaf.f'si ve A 'ya
nü '1-'aşr'ı , İbn Hacer'in ed-Dürerü '1-ka
mine:si ile İnba'ü'l-gumr'u . Makrizi'nin 
es-Silluk'ü ve özellikle İbn Tağriberdi' 
nin el-Menhelü'ş-şati, en-Nücumü'z
zahire ve lfavadişü'd-dühur adlı kitap
ları başta gelir. Bunlar arasında özellikle 
Makrizi'nin eseri tam anlamıyla bir gün
lüktür. Bu yeni türü hacası Makrizi'den 
alan İbn Tağriberdi. çağdaş anlamıyla 
günlüğü ilk defa bir terim olarak lfava
dişü 'd-dühur ii mede'1-eyyam ve'ş

şühur adlı eserinde kullanmıştır. Müellif 
bu kitabında görüp yaşadığı günlük olay
ları sadece kaydetmekle kalmamış, onları 
irdelemiş . eleştirmiş ve değerlendirmiş
tir. Makrizi'nin vefat tarihi olan 84S'ten 
(1441) başlayıp874'e (1469) kadargelen 
eser, olayları günü, ayı ve yılı ile tesbit 
etmiştir. Bu çalışmasını yirmi salnameye 
ayıran İbn Tağriberdi her yılı aylara, ayla
rı da günlere taksim etmiştir. 

Birçok İslam aliminin genellikle "feh
rese , fihris, bernamec. meşyeha , mu'
cem, sebet" adlarıyla kaleme aldıkları ve 
hangi hocalardan, kimlerin hangi kitap
larını nerede ve ne zaman okuduklarını 
kıraat silsilesiyle. çok defa günü, ayı ve yı-
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