HATlRAT
lı ile zikrettikleri eserlerin de günlük türüyle ilgisi görülmektedir. Taberanl, Ebu
Ali es-Sadefi. ibn Atıyye el-Endelüsl,
Kadi iyaz, ibn Hayr el-işbll1, Ebü'l-Ferec
ibnü'l-Cevzl, Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed er-Ruaynl, ibn Rüşeyd, Zehebi, Abdülhay ei-Kettanl bu tür eserleri olan
alimlerden birkaçıdır (DİA, XII, 297-299).
Bunların dışında Ebu Hayyan et-Tevhldl'nin el-İmtc'l ve'l-mu'anese'si ile Üsame
b. Münkız'ın el-İ'tibdr' ı da günlük anı
türüyle ilgili sayılabilecek en eski örnekIerdendir. Ebu Hayyan eserinde, Vezir
ibn Sa'dan'ın yanında bulunduğu sırada
onun ortaya attığı meseleler etrafında
gelişen ve kırk gece devam eden ilmi,
edebi ve felsefi sohbetleri günü gününe
kaydetmiştir. ibn Münkız ise olaylara göre tertip ettiği kitabında sürükleyici bir
üslup ve tatlı bir roman havası içinde günlük hayat. Haçlılar'la ilişkiler, savaş yöntemleri, dönemin tıbbı, avcılık, Frenkler'in ahlak ve adetleri hakkındaki şahsi
müşahedelerini kaydetmektedir.
Fransızlar' ın Mısır'ı işgaliyle Batı

edebietkisine giren Arap edebiyatında anı
türü eserlerin yoğunluğu artmıştır. Bu
dönemde başka dillerden Arap dünyasıy
la ilgili birçok hatıra kitabı Arapça'ya tercüme edilmiştir. I. Dünya Savaşı'nda Alman genelkurmay başkanı Orgeneral
Paul von Hindenburg'un hatıraları (Mü?ekkiratü Hindenburg, Kah i re 1925), Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Milliyet gazetesinden çevrilerek el-İ ttihad ve elMu]f:aıtam gazetelerinde tefrika edildikten sonra yayımlanan hatıraları (Mü?ekkiratü 'L-Gazl Muştafa Kemal Başa, Kahire ı 925) , Abdülmevla Salih ei-Harir tarafından Almanca'dan çevrilen Enver Paşa'nın hatıraları (MÜ?ekkiratü Enver Başa, Tarablus 1979), Vecdi Gedik tarafın
dan Arapça'ya çevrilen Orhan Koloğlu'
nun Trablusgarp Savaşı'na dair Türk subaylarının hatıraları (Mü?ekkiratü 'z-zubbiiti'l-Etrak J:ıavle ma' raketi Lfbiya, Tarablus ı 979) ve ll. Abdülhamid'in hatı
raları (MÜ?ekkiratf es-siyasiyye, Beyrut
ı 986) başta gelen yabancı hatıra eserleridir. Kaynağını. 1962'de Kahire'de Arapça'ya çevrilip yayımlanan Jean Jacques
Rousseau'nun İtiraflar'ından alan, Mı
sırlı yazar Tevfik el-Hakim'in Yevmiyyatü na'ib ti'l-erydt adlı eseri (Kahire
ı 960). Mısır krallık devrinin veliahdı Prens
Muhammed Ali'nin hatıraları ile (Mü?ekkirat, Kah i re ı 366) Ürdün Kralı Abdullah
b. Hüseyin'in hatıraları (Amman ı 989).
çoğu özel hayatla ilgili olan hatıra türüne
örnek sayılabilir. Bu dönemde kaleme
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alınmış hatıratın büyük bir kısmı tarihi
ve siyasldir. ingilizler'e karşı 1881-1882'de savaşan Ahmed Urabl'nin (Mü?ekkiratü 'Urabi, Kahire ı 964), aynı dönemin
hatip ve şairi Abdullah Nedim'in (MÜ?ekkiratr es-siyasiyye, Kah i re ı 972), Suriye
başbakanlarından Hasan ei-Haklm'in ,
Mısır başbakanlarından Sa'd ZağlUI ve
ismail Sıdkı Paşa'nın, Irak başbakanların
dan Taha ei-Haşiml'nin ve Fransızlar'a
karşı mücadele veren mücahid Abdülkadir ei-Cezairl'nin tarunu Muhammed Sald'in hatıraları bu tür eserlerdendir. Arap
siyasi edebiyatında hakkında en çok Mtıra yazılan iki konudan biri ı. Dünya Savaşı , diğeri de Filistin olaylarıdır. I. Dünya
Savaşı ' nı konu alan hatıraların başında
Lübnanlı yazar Es' ad Dağır'ın hatıraları
ile (Mü?ekkiratf, Kah i re ı 959) Filistin meselesini ele alan Muhammed izzet Derveze'nin hatıraları ( Mü?ekkiratf J:ıavle 'l
~az:ıyyeti 'l-Filistfniyye, Beyrut 1993) gelir. Ayrıca çeşitli sebeplerle yarım kalmış
veya yazarı hayatta iken yayımlanamamış
hatıralar da vardır. Bu tür eserlerin bir
kısmı kaybolmuş, bir kısmı da yazarın
dostları tarafından tamamlanıp yayım
lanmıştır.

Mesela Taha Hüseyin'in

hatı

ralarını Servet Abaza, Lübnan şairi ilyas

Ebu Şebeke'nin hatıralarını Core Garib
ve Mısırlı filozof Şi bil eş-Şümeyyil'in hatı
ralarını da Es'ad Rezzuk bunların ölümünden bir süre sonra yayımlamışlardır. Bazı hatıra yazarları da sultan veya vezirlerin baskısından çekinerek eserlerine adlarını yazmamışlardır. Bunların en tipik
örneği, Mısırlı ibrahim Paşa hakkında yazılan ve tek nüshası Berlin Kütüphanesi'nde (nr. 9787) bulunan eserdir. ibrahim
Paşa ' nın Suriye'yi ele geçirmesine dair
olan bu hatıra, sonradan Ahmed Gassan
Sa banu tarafından tahkik edilerekyayım
lanmıştır (Beyrut , ts .). Bir çeşit edebi
portreler mahiyetindeki bazı hatıra eserleri de çoğunlukla o hatıra sahiplerinin
arkadaşları tarafından toplanmıştır. Bunlar arasında , Tunuslu Abdullah Kennun'un
Zikreyatü meşahiri ricali'l-Magrib ve
Iraklı hikaye yazarı Ca'fer el-Hallll'nin beş
ciltlikKemd 'arattühüm adlı eserleri anı
labilir.
Arap

dünyasında

XX.

yüzyılın

ikinci yasürecinde coğrafi anıların çoğu az sözlü. bol fotoğraf ve portreli bir karakter sergiler.
Çoğunlukla çağdaş yabancı gezginler tarafından yazılan bu foto-anı coğrafya albümlerinin bir kısmı Arap gezginleri tarafından hazırlanmıştır. Matta Sem'an
Burl ile Yusuf Ahmed Şibl'in ortaklaşa harısında hızla gelişen basın yayın

zırladıkları

'Akkd: türaşün ve ~ikreyat
(Beyrut I 994) adlı kitap bu kategoriye giren eserlerdendir.
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D FARS EDEBiYAT!. Hatıratın Fars
bir tür olarak ortaya çıkma
sı Kaçarlar dönemine (ı 779- ı 924) rastlar. Daha önce de bu türü andıracak
eserler kaleme alınmış olmakla beraber
bunlar hatırattan çok yazıldıkları dönemin tarihi kaynakları arasında yer alan
eserlerdir. Bu açıdan bakıldığında Tari{ı-i
Beyha]f.i, Nasır-ı Hüsrev'in Seferndme'si, TariJJ.-i Cihdngüşa, TariJJ.-i Vaşşdt
veŞerefeddin Ali Yezdl'nin ıatername'si
gibi eserlerde hatırat özellikleri görülebilir. Bu eserlerin müellifleri yaşadıkla
rı dönemin olaylarını hatıra üslubunda
anlatmışlardır. Bunların dışında eski döneme ait bütünüyle hatırat sayılabilecek
iki eser günümüze ulaşmıştır. Bunlardan
biri XVI. yüzyıla ait Zeynüddin Mahmud-i
Vasıfi'nin Bedayi'u'l-ve]f:ö.yi'i (l-ll, Moskova ı 96 ı) , diğeri ise XVIII. yüzyıla ait
Şeyh Ali Hazin'in Te~kiretü '1-aJ:ıval'idir
(nşr. F. C. Bel fo ur, London 1831 ). Müelliflerin yaşadıkları bölgelerin siyasi, iktisadi ve içtimal durumlarını belirten bu
iki hatırattan başka içinde hatırat ve
hasbihallerin dağınık olarak yer aldığı
eserler de mevcuttur. Bunlara, XVII. yüzyıla ait Muhammed Müfid Bafki'nin Cami'-i Mütidi'siyle (Il, Tahran 1340; I, Tahran ı 342). Molla Muhsin Feyz-i Kaşanl'
nin Deh Risale-i MuJ:ıa]f:]f.ı]f:-ı Büzürg
Feyz-i Kuşani adlı mecmuanın içinde
yer alan ŞerJ:ı-i Şadr'ı (İs fa han ı 371, s.
47-73) örnek olarak gösterilebilir.
Kaçarlar döneminden itibaren özellikle devlet adamlarına ait hatıralar "hasbiedebiyatında
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hal, yaddaşt-ı ruzane, sefername, hatı
rat" gibi başlıklar altında yazılmaya baş
lanmıştır. Bu eserler, otobiyografik niteliklerinden dolayı bazan "zindegl-i men"
veya "hatırat-ı zindegan-i men" başlığıy
la kaleme alınmıştır. Pehlevi döneminde
( 1924-1979) fazla önemsenmeyen hatıra
türü. İslam inkılabından sonra özellikle
Pehlevi döneminin siyasi hayatını aydın
Iatması sebebiyle değer kazanmış ve çok
sayıda hatırat yazılmıştır.

Pars edebiyatında hatırat yazıcılığında
belli başlı üç yol takip edilmiştir. 1. Günü
gününe tutulmuş notlara dayanılarak
yazılan hatıralar: bunlar günlüklere benzeyen eserlerdir. Hatıra sahibinin toplumdaki mevkiine göre önem kazanan bu
tür eserler diğerlerine göre daha çok tarihi değere sahiptir. Bu gibi hatıralar arasında Mirza Tahir Baslrülmülk Şeybanl'
nin RCızna111e-i lfdtırat (nşr. lrec Efşa r
M. Resul Deryageşt , Tahran 1374). Muhammed Hasan Mukaddem'in RCızna
me-i lfatırat-ı İ'timadü's-saıtana (Tahran 1345) ve Kasım Ganl'nin lfatırat-ı
Do]stor Kasım Gani (nşr. Ali SGtl, Tahran I 36 I) adlı eserleri zikredilebilir. Bazan da hatırat sahibinin ölümünden sonra anıları bir yakını tarafından düzenlenip yayımlanmıştır. lfatırat-ı İhtişa
mü's-saltana ile (nşr. Seyyid Muhammed Mehdi MGsevl. Tahran I 366) Peridü'l-Mülk Muhammed Ali Han Hemedanl'nin lfatırat-ı Ferid'i (haz Mes 'Gd Ferld, Tahran 1354) bunlar arasındadır. Bir
kimsenin bir başkasıyla olan dostluğun
dan kaynaklanan özel hatıralarına da Ali
Dewanl'nin lfatırat-ı Men ez Üsta~ Şe
hid Mutahhari (Tahran 1374 hş.) adlı
eseri örnek olarak verilebilir. z. Hafızaya
bağlı kalınarak yazılan hatıralar. Bunlar.

ya hatıra sahibinin bizzat kendisi veya
dikte suretiyle başka bir kişi tarafından
yazılarak meydana getirilmiştir. Mehdi
Perruh'un lfatırat-ı Siyasi-yi Ferrul]'u
(yazan Pervlz LGşani , Tahran 1347 h ş.)
bunlar arasında yer alır. 3. Karşılıklı sohbet tarzında yazılan hatıralar. Bu tür hatıralar. hatıra sahibinin bir başkasının sorularına cevap vermesiyle meydana gelir.
Buna örnek olarak lfatırat-ı free İsken
deri (Tahran 1372 h ş.) gösterilebilir.
Konularına göre hatırat yazıcılığında
siyasi olanlar ağırlık kazanmıştır. Ali b.
Muhammed Emlnüddevle'nin lfatırat-ı
Siyasi-yi Eminü'd-devle (Tahran 1341).
Rahim Zehtab Perd'in lfatırat der lfatı
rat (Tahran 1373). Muhammed Ali İsla
mi'nin RCızha (Tahran 1363). Hüseyin
Perdost'un :.ç;uhCır u Sulsüt-ı Saltanat-ı
Pehlevi (l-ll, Tahran 137 1). Muhammed!
er-Rişehri'nin lfatırai-ı

!anmaktadır.

Pars edebiyatında İran'la ilgili olarak
kaleme alınan hatırat kitapları
nın tercümeleri de önemli bir yer tutmaktadır. Dorothy Hunt Smith'in lfatırat ez
Şar]s (tre. Abdü lall Ka reng, Tebriz 1960),
Sir Arthur Hardinge'in lfatırat-ı Siyasiyi SirArtur Harding (tre. Cevad Şey
hülislami, Tahran I 363 h ş. ) ve Arthur C.
Millspaugh'un Ame riktiyiha der !ran
(tre. Abdürrıza HG şe n g Mehdi, Tahran
1370 h ş. ) adlı eserleri bunlardan birkaçı
Batı'da

dır.
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Azeriler'in yazdığı hatıralar da Pars
edebiyatında önemli bir yer tutar. Bunlar arasında , Tebrizli bir tüccar olan Muhammed Taki Curabaçi'nin Ijarti ez H ez aran Kander 'İbaret Amed (Tahran
1363 hş ). Seyyid Hasan Takizade'nin siyasi ağırlıklı Zindegi-yi Tutani (Tahran
I 372). Seyyid Ahmed Kesrevl'nin Zindegani-yi Men (Tahran 1323 hş . ). Muhammed Saad Merage'nin lfatırat-ı Siyasi
MuJ:ıammed Sa'ad Merage (Tahran
1373 h ş.) ve Seyyid Ca'fer Pişeverl'nin
Yaddaşthd-yı Zindan (Tahran ı 358 h ş. )
adlı eserleri sayılabilir.
Ayrıca Taril]-i Mu'aşır-ı iran serisinin
her cildinde "tıatırat" başlığı altında tarihi açıdan önemli ya bir kişinin hatıratı ya
da bir hatıratla ilgili makaleler yayım-

Hüseyin RezmcG,

Rus ütı u '1-lisan

eserinin
zahriyesi ile
ilk s ayfası

a dlı

(Beyazıt

Devlet Ktp.,
nr. 8203/3)

Enva '-ı Edebi ve Aşar-ı An

1372 hş., s. 209;
Tahran 1372 hş., s. 1319; Hanbaba. Fihrist, ıı, 1838-1846; Ali Rıza
Kemeri, "J:Iatıranigaş teha ve tıatıranevisi der
Güsterde-i Edeb-i Mu~avem e t ve Ferheng-i
Cebhe", Mecmü'a-i Makaleha -yı Semfnar ber
Resl Edebiyyat-ı İnkılab- ı islami, Tahran 1373
hş., s. 451-477; Kamran Fani. "Zindegi Talebe gi ve AJ::ıundi", Neşr-i Da niş, IV/2, Tahran 1362
hş . , s. 18-27; Ahmed Eşref, "Şabı[5a-i tıatıra
Nigari der İran", i ran name, XV /1, Bethesda
1997, s. 5-25; Hasan Cevadi, "Sergüzeştnam e
ha-i Azeri" , a. e., XV /1 (ı 997). s. 77-94.
der

Zeba n-ı

Farsf,

Meşhed

lja.tırat-ı irec İskender[,

~ RızA KuRTULUŞ
HATiB-i AYASOFYA
(~.9""4T ~ )
(ö . 983/1575 [?])
Osmanlı

L

Hatib-i Ayasofya'n ın

Han ' ın

Preng 1330-31 h." (Tahran 1372 h ş., V,
177-254) ve Rıza Reis Tusi'nin Sir Edmund lronside'ın hatıratma yazdığı "Nal5-dl ber Kitab-ı tıatırat-ı Sir lronside" (Vlll
[ı 3741. s. 163- ı 76) adlı makaleleri örnek
verilebilir.

Siyasi 1365-66

(Tahran 1369) adlı eserleri gibi çok
da hatıratta bu özellik görülür.

Bunlara. Hac Hüsrev

"tıatırat-ı l:lükumet-i İşfahan ve Sefer-i

hatip ve

alimi,

şeyhülkurra.
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Adı Hamdullah, babasının adı Hayreddin olup bazı kaynaklarda Harndi Efendi
diye anılır (Abdurrahman Hibri, vr. l6b).
Kendisi de Mevlidü'n-nebi adlı eserinde (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 451 O, vr.
25b) Harndi mahlasını kullanmıştır. Keş
fü'?·?unCın'da (ll, I 168) babasının Hayrullah olduğu kaydediliyorsa da diğer kaynaklarda ve kendi eserlerinde Hayreddin
adı geçmektedir. Babası Hayreddin ile Kanuni Sultan Süleyman ' ın hacası olarak tanıtılan Kastamonulu Hayreddin'in (Taş
köprizade. s. 442; Sicill-i Osman!, ll, 315)
aynı kişi olması muhtemeldir. Hamdullah Efendi, Kanuni devrinden itibaren kırk
yıl kadar Ayasofya Camii'nde cuma hatipliği yaptığı için (Hediyyetü'l-'arif[n, ı,
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