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Osmanlı Literatüründe Ben-
Anlatıları Çalıştayı Üzerine Rapor
11-13 MART 2020’DE, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

İLE AYNI ÜNİVERSİTENİN MEDENİYET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, BEN-ANLATILARI 

ARAŞTIRMALARI BİRİMİ ORTAKLIĞINDA DÜZENLENEN; TÜRK TARİH KURUMU VE İLİM SANAT 

TARİH EDEBİYAT VAKFI (İSTEV) TARAFINDAN DESTEKLENEN, “OSMANLI LİTERATÜRÜNDE BEN-

ANLATILARI” İSİMLİ ÇALIŞTAY, ÜNİVERSİTENİN ALTUNİZADE YERLEŞKESİNDE GERÇEKLEŞTİ. 

SELİM KARAHASANOĞLU

Program, 11 Mart’ta Selim Karaha-
sanoğlu’nun açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Karahasanoğlu, konuşmasında 
çalıştayın düzenlenme süreci hakkında 
bilgi verdi, iki buçuk günlük çalıştayda 
amaçlananları izah etti. Temel amaç-
larının, Osmanlı literatüründe ben-
anlatılarının çalışılabilmesi için bir 
çerçeve oluşturmak olduğunu belirtti. 
Daha çok kavramların tartışılmasını 
istediğini ifade etti. 

11 Mart’taki ilk ve tek oturumda, 
iki konuşmacı koronavirüs riski dola-
yısıyla, fiziki katılım sağlayamadılar: 
Amsterdam’dan Rudolf Dekker ve 
Madrid’den James A. Amelang. An-
cak her iki duayen isim de tebliğlerini 
skype yoluyla sundular ve soru cevap 
faslına iştirak ettiler. “Towards an In-
ventory of Ottoman Ego-Documents: 
Benefiting from European Experience/
Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları 
Envanterine Doğru: Avrupa Tecrübe-
sinden Faydalanmak” başlıklı bu otu-
rumun amacı, uzun süredir Avrupa’da 
otobiyografik malzemenin çalışılma-
sından edinilen tecrübenin aktarımı 
olmuştur. Amsterdam, ben-anlatıları 
çalışmaları için çok önemli bir mer-
kezdir ve buradaki çalışmaların lider-
liğini de Dekker yapmaktadır. Dekker, 
“Making an Inventory of Egodocu-
ments in the Netherlands: Methods, 
Problems, and Perspectives 1980-2020” 
başlıklı sunumuyla Hollanda’da ben-
anlatılarının çalışılması yolunda geçen 
kırk yılı anlattı. James A. Amelang ise 
bir İspanyol ben-anlatıları envante-
rinin bulunmadığını söyledi; ancak 
bibliyografik vaziyete temas etti. İs-
panyol ben-anlatılarının kendine özgü 
yönleri üzerinde durdu. Lozan’dan 

Sylvie Moret Petrini ve Berlin’den Mal-
te Griesse ise sırasıyla İsviçre ve Rus-
ya birikimini anlattılar. Kurulan web 
siteleri bakımından, zannediyorum en 
başarılısı Lozan grubununkidir. Moret 
Petrini, Lozan’da Danièle Tosato-Ri-
go liderliğinde hazırlanan envanterin 
tüm detaylarını verdi. Tosato-Rigo’nun 
önderdiğindeki Fransızca ve İtalyanca 
metinlere odaklanan çalışma, 2010’lar-
da başlamış; oysa İsviçre’de Almanca 
ben-anlatılarına dair çalışmalar çok 
daha eski. Basel’de Kaspar von Greyerz 
öncülüğündeki çalışmalar, 1990’lara 
kadar geri gidiyor. Kaspar von Gre-
yerz, Wolfenbüttel’de bir kütüphane 
çalışması için bulunmayı önceden 
planladığından çalıştayımıza geleme-
miş; dolayısıyla Almanca konuşulan 
İsviçre’ye dair dokümanlar toplantıda 
temsil edilememiştir. Çalıştaya davet 
edilen ancak sağlık sorunları sebebiyle 
katılamayan isimlerden birisi de Cla-
udia Ulbrich olmuştur. Ulbrich, Fre-
ie Üniversitesi Tarih Bölümü emekli 
profesörlerinden olup 2004’te başlayıp 
2012’de sonlanan “Selbstzeugnisse in 
transkultureller Perspektive” (Trans-
kültürel Perspektiften Ben-Anlatıları) 
başlıklı, Alman Araştırma Cemiyeti 
tarafından desteklenen, projenin yürü-
tücüsüdür. Bu oturumda yer almasını 
ve Avrupa deneyimine katkı verme-
sini istediğim isimlerden birisi de Pa-
ris CNRS’ten François-Joseph Ruggiu 
olmuştur. Prof. Ruggiu, Kanada’da bir 
başka akademik etkinlikle çakıştığın-
dan bizim çalıştayımıza katılamamış-
tır. Ruggiu’den beklenen Fransız tecrü-
besinin aktarımı idi. İlk günkü oturum, 
dünyada ben-anlatıları sahasında çalı-
şan temel isimlerin, tümünün olmasa 

da önemli bir kısmının İstanbul’a ge-
tirilerek temsil edilmesini başarmıştır 
diyebiliriz.

12 Mart Perşembe günü, İhsan Faz-
lıoğlu, “‘Öz.ne’nin kıyâmı: ‘Ben’, ‘Biz’ ve 
‘Kendilik’ hakkında nazarî bir çözümle-
me...” başlıklı açılış konferansını verdi. 
Konferansta kavramı tarihsel ve felsefi 
perspektiften tartıştı; ben-anlatılarını 
üreten Osmanlı entelektüelinin zihni 
arka planı, beslendiği düşünce havuzu 
üzerinde durdu. “Medreselerde okutu-
lan orta seviyede bir felsefe kitabı nasıl 
başlar bizde?” sorusunu sordu ve “Var-
lığın bilgisi, kendilik (nefs) bilgisinin 
bir uzantısıdır” diye başladığı cevabını 
verdi. Fazlıoğlu, bu başlangıç cümlesi-
ni, “ben bir şey hakkında konuşurken 
önce kendim hakkında bir idrake sa-
hip olmam lazım ki sana uzanabileyim; 
kendime gelmemişsem sana uğraya-
mam, varlığa hiç uğrayamam” şeklinde 
yorumladı. Fazlıoğlu, konuşmasında, 
ben-anlatıları yerine belki “kendilik 
anlatıları” da kullanılabileceğini ifade 
etti. Yunus Emre’nin “Kend’özin idraki 
olmayan hayvan seviyesindedir” yar-
gısını paylaştı. Aynı ifadeye Ahmed 
Yesevi’de, benzerlerine de Aşık Paşa’da 
rastladığımızı ifade etti. 

İlk oturumda Selim Karahasanoğlu, 
Osmanlı literatüründe günlük, hatırat, 
otobiyografi, kendi kaleminden tercü-
mei hal gibi metinlerin çalışılmasında 
ne durumda olduğumuzun bir fotoğ-
rafını çekti. Kapsam meselesini gün-
deme taşıdı. Kapsamın geniş tanım-
lanmasının dünyada nasıl tartışmalara 
konu olabildiğinden bahsetti. Öncelikli 
olarak müstakil ben-anlatısı nevinden 
eserlere odaklanılması gerektiğini ifa-
de etti. Aksi halde, her metinde yaza-
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rının ben’ine ait unsurlar bulunabile-
ceğini kaydetti. Metinlerin içerisinde 
otobiyografik unsurlar aramanın sonu 
olmayan bir çaba olduğunu vurguladı. 
İlker Evrim Binbaş, Isfahanlı alim Sai-
neddin Turka’nın kendisinden en yo-
ğun olarak bahsettiği iki Farsça metni 
üzerinden, Nafsatu’l-masdûr-i Avval ve 
Nafsatu’l-masdûr-i Dovvom, bir analiz 
gerçekleştirdi. Bu iki eserin, Turka’nın 
bir tür müdafaası olarak okunabilece-
ğini, kendisine suçlamalara yanıt oldu-
ğunu vurguladı. Binbaş, eserleri tarih-
sel bağlamına üstün başarıyla oturttu. 
Alimin Herat’ta sorgulanışı ve ilk eseri-
ni tam da bu sorgulama sonrası verişi-
ni vurguladı. İşte bu bakımdan bu me-
tinlerin bir müdafaa olduğunu not etti. 
Dönemin cadı avı ortamı ve ilm-i huruf-
la ilgilenen alimlerdeki panik halini ifa-
de etti. Binbaş, bu eserlerde Turka’nın 
hayatından ve nerelere gittiğinden 
vb. bahsettiğini de not etti. Osmanlı’yı 
Timur dünyasından ayıramadığını 
söyleyen Binbaş, Turka’nın Osmanlı 
dünyasına da seyahat eden bir alim 
olduğunu ifade etti; Şeyh Bedreddin ile 
tanıştığını vurguladı. İstanbul Kütüp-
hanelerinde Turka’nın eserlerinin en 
yazmalarının çok önemli nüshalarının 
olduğunu söyleyen Binbaş, Osmanlı 
ulemasının Turka’nın eserleriyle çok 
tanışık olduğunu tespit etti. “Turka’nın 
eserlerinin en önemlileri İran’da değil 
İstanbul’dadır.” dedi. 

Timurlu-Osmanlı dünyası entelek-
tüellerinden, 80 civarında eseri bulu-
nan Şeyh Ali el-Bistâmî Musannifek (ö. 
1470) üzerine konuşan Ümit Karaver, 
“Musannifek eserlerinde hayatının 
büyük bir kısmını kayıt altına almış. 
İcazet kayıtları, Temellük kayıtları, va-
kıf kayıtları, otobiyografisi, fetvaları ve 
kişisel notları vb. çok zengin bir mal-

zemeyi ihtiva ediyor” diyor. Karaver, 
alimin Tuhfetü’l-vüzera adlı eserinde 
üç varaklık bir yerde otobiyografisini 
özet bir şekilde verdiğini ifade ediyor. 
Yukarıda, öncelikli olarak müstakil 
ben-anlatılarına odaklanılması arzu-
mu ifade ettim. Karaver’in anlatımın-
dan Musannifek’ten geriye müstakil 
ben-anlatısı nevinden bir eserin kal-
madığı anlaşılıyor; ancak eserlerinin 
içerisinde kendisinden bahsetmeyi bu 
kadar seven, “ben” kaydıyla vurgu yap-
mayı ihmal etmeyen bir alimin yazdık-
larının ben-anlatıları perspektifinden 
bir hazine olduğu Karaver tarafından 
vurgulanmıştır. Ali Benli’nin sunu-
mu, oturum başlığına uygun olarak 
sırf Osmanlı’da değil, Endülüs’ten 
Maveraünnehir’e İslam dünyasında 
karşılaştığımız bir eser türü üzerinde 
olmuştur. Benli, türü şöyle tanımlıyor: 
“Fehrese, bernâmec, sebet, mu‘cem, 
meşyeha gibi isimlerle anılan bu tür 
eserler, yazarlarının tahsil hayatları, 
okudukları kitaplar, hocaları, eğilimle-
ri vb. konularda ilk elden bilgiler sun-
makta ve yazıldıkları dönemdeki ilim 
hayatına ışık tutmaktadır.”

Takip eden oturumda, türler üze-
rinde duruldu. Eldeki bazı seyahatna-
me yahut günlük-hatırat gibi grup-
landırılabilecek metinler üzerinde 
konuşuldu. Türler arasındaki geçiş-
kenliğin anlamı sorgulandı. Şükran 
Fazlıoğlu, seyahatnamelerin de ben-
anlatısı penceresinden değerlendiri-
lebileceğini ifade etti. Semih Ceyhan, 
Aziz Mahmud Hüdayi’nin üç yıllık 
sülûk sürecini anlattığı günlük forma-
tındaki Vâkıât-ı Üftâde’sini benzer sufi 
ben-anlatılarıyla mukayeseli biçimde 
ele almıştır. Mehmet Yaşar Ertaş’ın ve 
Ömer Koçyiğit’in üzerinde durduğu 
metinlerse şehirleri anlatacağım der-

ken kendilerini anlatmaya dalan yazar-
ların öyküleriydi. 

Son oturumumuz, bir edebiyat 
oturumu olmuştur. Hatice Aynur’un 
yönettiği oturumun ilk konuşması, 
Saraybosna’dan Kerima Filan tara-
fından gerçekleştirildi. Filan, Ankara 
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde tamamladığı ve o günler-
de “ruzname” olarak tanımladığı Mol-
la Mustafa Başeski Mecmuası üzerine 
konuştu. Filan, söz konusu mecmua 
hakkında Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere pek çok yayın yapmıştır. Tez, 
Saraybosna’da Türkçe olarak, arka-
sında genişçe bir İngilizce özetle ba-
sılmıştır da. Ancak çalıştayımızda, bir 
adım daha atarak, metni doğrudan bir 
ben-anlatısı olarak sorgulamıştır. Bu 
bakımdan, üzerine çok yayın gerçek-
leştirmişse de hala, bu mecmua üze-
rine özgün bir sunum yapabilmiştir. 
Sadık Yazar, Vildan Coşkun ve Gülşah 
Taşkın’ın sunumları, manzum sergü-
zeştnamelerin ben-anlatıları arasında 
ne kadar geniş bir yer tuttuğunu açıkça 
göstermiştir. Taşkın, sunumunda geniş 
bir liste paylaşmıştır.

Gün sonunda, çalıştayın onur ko-
nuğu, Barbara Kellner-Heinkele, “The 
Pearl in the Shell: Sheykh Mehmed 
Emin Tokadi’s Self-vita as Scripted by 
Sheykh Seyyid Hasib Üsküdari” başlık-
lı konuşmasını gerçekleştirdi. Bu me-
tin, Mehmed Emin Tokadi’nin kendisi 
tarafından yazılmış bir metin değil. 
Kellner-Heinkele, kavramın sınırlarını 
zorlayarak dahil edilebilecek bir metin 
olarak söz konusu malzemeyi günde-
me almıştır. 

Cuma gününün ilk oturumunda, 
Ahmet Tunç Şen, koronavirüs riski do-
layısıyla fiziki katılım sağlayamamış ve 
skype ile sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Kürsüde: Selim 

Karahasanoğlu.  

Skype Bağlantısı:  

Rudolf Dekker
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Şen’in sunumunda, bir gün önce Vildan 
Coşkun’un üzerinde durduğu Zaifi üze-
rinde, duyguların tarihi penceresinden 
bir açılım getirilmiştir. Şen, bildiri öze-
tinde konuşmasının içeriğini şöyle ifa-
de etmiştir: “Konuşmamda on altıncı 
yüzyılın ilk yarısında ilmiye içerisin-
de yükselmeye çalışıp sair sebeplerle 
bunda muvaffak olamamış bir alimin 
yaşamının ilk kırk yılını resmettiği 
sergüzeştnamesi, akranlarına ve üstle-
rine yazdığı mektuplar ve kendi eliyle 
istinsah ettiği eserlerin kolofonlarına 
ya da derkenarlarına düştüğü otobi-
yografik notlar üzerinden hayli hiye-
rarşik ilmiye tariki içerisinde ‘yolunu 
bulamamış’ bir alimin hissiyat dünya-
sını paylaşacağım.” Coşkun, Zaifi’nin 
Sergüzeştname’si üzerine konuşmuş-
ken Şen, Zaifi’nin kaleminden çıkmış, 
Münşeat, Risâle-i İmtihâniyye gibi he-
men her şeye bakıyor. 

Özgen Felek’in Sultan III. Murat’ın 
rüyaları üzerine çalışmaları çok iyi 
biliniyor. Çalıştayda bu konudaki ça-
lışmasını öz olarak vermiştir. Felek’in 
bildiri özetindeki şu cümleleri dikkat 
çekicidir: “Adeta bir günlük işlevi gören 
mektuplarında hem kendinin, hem de 
etrafındaki ilişkiler içinde kendini ne-
reye yerleştirdiğinin resmini çizerken, 
kendine dair kurduğu anlatıyı rüyaları 
ile destekler.” 

Ben-anlatıları içerisinde az rast-
ladığımız malzeme türlerinden biri 
mektuplardır. Mehmet Arıkan, Şakayık 
yazarı meşhur Taşköprüzade’nin ba-
bası Muslihuddin Mustafa Efendi’nin 
mektup suretlerini ilk defa tanıtarak 
böylesi nadir bir malzeme üzerine katkı 
gerçekleştirmiştir. Semra Çörekçi’nin 
sunmuş olduğu rüya defteri, kendi tabi-
riyle rüya günlüğü, Topkapı Sarayı Mü-

zesi Kütüphanesi’nden yeni bir keşiftir. 
Yazmanın yazarı da ilk kez Çörekçi ta-
rafından deşifre edilmektedir: Avlonya 
Mutasarrıfı Kulakzade Mahmud Paşa. 

Cuma gününün ikinci oturumun-
da, çalıştayın genelinden farklı olarak 
Tanzimat sonrasına ait sunumlar da 
gördük. Mehmet Beşikçi’nin İletişim 
Yayınları’ndan çıkan Cihan Harbi’ni 
Yaşamak ve Hatırlamak kitabı, ve bu-
rada ben-anlatılarının doğasına ilişkin 
teorik tartışmalar da son derece doyu-
rucu olduğundan, çalıştaya önemli kat-
kı vereceği düşünüldüğünden davet 
edilmiştir. Gerçekten de Beşikçi, ilgi çe-
kici bir sunum yapmıştır. Aynı şekilde, 
Emre Eken de geç Osmanlı dönemine 
ait mühim bir hatırat üzerine ilgi çeken 
bir sunum gerçekleştirmiştir. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun dedesi Mehmet 
Hamdi Eyüboğlu’nun hatıra defteri, ilk 
defa Emre Eken’in yüksek lisans tezin-
de çalışılmıştı. Hughette Eyüboğlu’nun 
sağladığı bu değerli malzeme, hem bir 
dava vekili hatıratı örneği olarak hem 
de aşar vergisi toplayan bir kimsenin 
birinci ağızdan izlenimlerinin kay-
da geçmesi bakımından kıymetlidir. 
“Safahat-ı Hayat” isimli bu hatırat, 1852-
1909 yılları arasını kapsıyor ve Maçka 
ayanı Eyübzade/Eyüboğlu aile tarihine 
mühim katkı veriyor. 

Bu oturumda, iki ilginç sunum 
daha gerçekleşti. Abdullah Uğur, tek 
nüshası Leipzig Kütüphanesi’nde bulu-
nan Ömer Derya Bey’in Estergon’a dair 
manzumesini konu edinmiştir. Uğur, 
eserin “musannif kendü hâlin şerh it-
dügün beyân eder” kısmıyla ilgileniyor. 
Ekin Öyken’in sunumunda odaklandı-
ğı, Murad bin Abdullah’ın (Balázs Soml-
yai) British Library’de bulunan Kitâb-ı 
tesviyetü’t-teveccüh ilâ’l-hakk isimli 

eseri, daha evvel Tijana Krstic gibi ta-
rihçilerce çalışılmıştı; ancak Öyken, bir 
Latin dilcisi olarak metnin analizine 
katkı vermiştir. Bu eser, sayfalarının 
bölünmesi yoluyla oluşturulmuş, bir 
tarafta Osmanlı Türkçesi yanında ise 
yine yazarın kendisi tarafından Latin-
ce çevirisi bulunan bir ihtida anlatısı-
dır. Öyken, bir meslektaşıyla bu eserin 
“Türkçe-Latince karşılaştırmalı ve yo-
rumlu bir kitap olarak” hazırladıklarını 
duyurmuştur. 

Cuma gününün üçüncü oturu-
munda, esaret hatıraları konu edi-
nilmiştir. Esaret hatıraları, elbette 
ben-anlatılarının önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Özellikle yurt dışı 
kütüphanelerinde Osmanlılara ait 
esaret hatıraları bugün bildiğimizden 
fazla olmalıdır. Esaret hatıralarına 
dair iyi bilinen bir örnek olan, British 
Museum’da bulunan, Temeşvarlı Os-
man Ağa’nın hatıraları üzerine bu otu-
rumda iki sunum gerçekleşmiştir. İbra-
him Şirin’in giriş mahiyetinde mühim 
tespitler gerçekleştirdiği sunumunu, 
R. Aslıhan Aksoy-Sheridan’ın metne 
duyguların tarihi perspektifinden yak-
laşan sunumu izlemiştir. Şirin, eserde 
Viyana’ya dair bir şey söylenmediğini, 
ben-anlatısı penceresinden ise içerisin-
de çok önemli unsurlar bulunduğunu 
ifade etmiştir. Şirin, tür önemli değil, 
insandan bahsedilmesi önemlidir, dedi. 
Aksoy-Sheridan, konuşmasının başın-
da bu üzerine çok konuşulan metnin 
hala bir transkripsiyonunun mevcut 
olmadığından duyduğu şaşkınlığı ifade 
etmiştir. Aksoy-Sheridan, sunumunun 
amacını şu cümlelerle ifade etmiştir:

Osman Ağa, 1683 Viyana muha-
sarasını takip eden bozgun sırasında 
1687’de esir alınmıştı. 12 yıl süren esa-
reti sırasında Avusturya topraklarında 
farklı yerlerde bulunmuş ve Viyana’da 
uzun yıllarını geçirmişti. Sonunda firar 
ederek İstanbul’a geri dönebilmiş, pa-
yitahtta dragoman olarak uzun yıllar 
hizmet ettikten ve dönüşünden ancak 
yirmi yıl kadar geçtikten sonra esa-
ret yıllarına ilişkin hatıratını kaleme 
almıştı. Bu nedenle bu bildiride onun 
hatıratını, bir tarihsel deneyimin açık 
tanıklığı olarak okumak yerine, söz ko-
nusu tarihsel bağlam içinde Osmanlı 
tebaasından bir bireyin belleğinin iş-
leyişi dolayımında gerek esareti sıra-
sında gerekse sonrasında deneyimle-
diği duygu ve düş kırıklıklarının kayda 
geçtiği bir ben-anlatı olarak değerlen-

Barbara Kellner-

Heinkele
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direceğim ve bu yolla bu kişisel bellek 
kaydının dönemin Avrupası karşısında 
deneyimlenen Osmanlı askerî başarı-
sızlıklarına yönelik toplumsal algıyla 
nasıl ilişkilendiğini çözümlemeyi he-
defleyeceğim.

Güneş Işıksel, Fransa Milli 
Kütüphanesi’nde bulunan suppl. turc 
221 kodlu, daha önce Cemal Kafadar’ın 
tanıttığı bir metin üzerinde durmuş-
tur. Kafadar, bu metni ilk defa, Türk-
çeye “Ben ve Başkaları” olarak tercüme 
edilen “Self and Others” başlıklı ünlü 
makalesinde, 17. asrın sonlarına doğru 
Fransa’ya esir düşen Mısırlı bir yeni-

çerinin hatıraları olarak tanıtmıştır ve 
daha sonraları çeşitli söyleşilerinde de 
bu eserden bahsetmiştir. Işıksel, sunu-
munda bu metnin bir Osmanlı tarafın-
dan kaleme alınmış olma ihtimalinin 
son derece zayıf olduğunu düşündüğü-
nü ifade etti (Işıksel, benzer bir şüphe-
nin Temeşvarlı için de geçerli olduğunu 
söylemiştir). Metnin İstanbul çıkışlı 
olduğunu söyleyen Işıksel’in hipotezi 
şudur: “Fransa’nın Kahire konsolosu 
Benoît de Maillet metni hazırlatan kişi. 
Kendisi Kahire’de Fransızca veya İtal-
yanca olarak metnin orijinalini kaleme 
aldı; İstanbul’da metin Osmanlı Türk-
çesine tercüme edildi; Paris’e onay için 
gitti.” Işıksel’e göre metnin bir Osmanlı 
kişisi elinden çıkmış olması önündeki 
engel, yazarın muhtelif yer adlarını 
Osmanlıların verdiği isimlerle değil, 
Avrupalıların verdiği isimlerle anma-
sıdır. Işıksel, bu meyanda iki örnek 
zikretmiştir: Uyvar ve Ayn Şems. Işık-
sel, sadece yer adlarının değil, metinde 
geçen bazı kavramların Osmanlı dün-
yasında olmadığını ifade etti, örneğin 
“baş şehir.” Işıksel, bu metnin koloni-

zasyona meşruiyet sağlayabilecek bir 
propaganda metni olarak hizmet gör-
mek üzere, “Mısır’da çarşıda, pazarda, 
hamamda okunmak üzere” üretilmiş 
olabileceğini ifade etmiştir. Esasında, 
Kafadar da bu eseri tanıttığı paragra-
fın hemen altındaki paragrafta esaret 
hatıralarının aslında gerçek yaşanmış 
öyküler olmayabileceğini ve yazınsal 
bir araç olarak kurgulanabileceğini 
not etmiştir. Kafadar, “yaşanmış olsun 
olmasın” (“Ben ve Başkaları,” s. 52) diye-
rek zaten Yeniçeri Süleyman’ın konuş-
turulduğu bu metnin kurgu olabilece-
ğini vurgulamış ve “Ahmed III Devrine 

Ait Bir Islahat Takriri: Muhayyel Bir 
Mülâkatın Zabıtları”nı (Faik Reşit Unat 
yayını) hatırlatmıştır. 

Gerçekten de benim de geçen yaz 
Fransa Milli Kütüphanesi’nde rastladı-
ğım bir başka esaret hatırası (bu kez Ye-
niçeri Mustafa Paşa’ya ait) formundaki 
metin “raviyan-ı ahbar…” diye başlıyor. 
İster bir hikaye kitabı formunda kur-
gulansın ister bir propanga metni ola-
rak kurgulansın bunların tümü enni-
hayet bir esaret hatıraları literatürüne 
işaret etmiyor mu, oradan beslenmiyor 
mu, bu forma bir biçimde hizmet etmi-
yor mu? Yeniçeri Süleyman’a atfedilen 
metin, Benoît de Maillet tarafından 
da tasarlansa form bir esaret hatırası 
formudur, gerçek bir yaşantı değil bir 
kurgu da olsa forma ve Avrupa’da esir 
bir Osmanlı askeri algısına hizmet et-
mektedir. 

Oturumun son sunumu Göker 
İnan’a ait olup II. Viyana Kuşatması’nı 
takip eden “Kutsal İttifak” savaşları 
esnasında Avusturyalılara esir düşen 
Hasan Esîrî’nin Mi’yârü’d-Düvel ve 
Misbârü’l-Milel başlıklı eserine yansı-

yan esaret hatıraları üzerine odaklan-
mıştır. 

13 Mart Cuma gününün son oturu-
mu bir yuvarlak masa toplantısı olarak 
tertip edildi ve Cornell H. Fleischer ile 
Noah D. Gardiner, skype ile katılım 
gerçekleştirdiler. Yuvarlak masada, 
meşhur Osmanlı alimi Abdurrahman 
Bistami ve ben-anlatısı nevinden eser-
leri değerlendirildi. Yuvarlak masa-
nın konusu her ne kadar Bistami’nin 
Kitabu durrati taci’r-resail’i olsa da 
konuşmacılar, Bistami’nin Al-Fawa’ih 
al-miskiyyah fi al-fawatih al-Makkiyah 
isimli eserinin de ben -anlatıları pen-

ceresinden mercek altına alınması ge-
rektiğini vurguladılar. Abdurrahman 
Atçıl’ın yönettiği oturum Türkçe ve 
İngilizce iki dilli olarak çok başarıyla 
yürütüldü ve İhsan Fazlıoğlu yuvar-
lak masaya yorumlarıyla önemli katkı 
verdi.

Kapanış ve genel değerlendirme 
oturumunda, Hatice Aynur, Tülay Ar-
tan, Selçuk Akşin Somel ve Suraiya 
Faroqhi sırasıyla söz aldılar. “Osmanlı 
kimdir?” sorusuna odaklanılması ge-
rektiğini ifade ettiler. Kavramın kapsa-
mına dikkat çektiler. Gayrimüslim ve 
kadın ben-anlatılarının da hikayenin 
bir parçası olması gerektiğini vurgula-
dılar.

Çalıştay, Validebağ Korusu’ndaki 
sosyal program ile sonlandı. İstan-
bul Medeniyet Üniversitesi, 7-9 Nisan 
2021’de “Osmanlı Literatüründe Ben-
Anlatıları” isimli sempozyumla, çalış-
tayın devamı mahiyetinde bir etkinlik 
düzenleyecek. 
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