
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Avusturya Büyükelçiliği’nin kıymetli katkılarıyla 

“100. Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Yeniden Hatırlamak” başlıklı etkinlikler serisinin 

ikincisini düzenleyecektir. Viyana Üniversitesi ve Viyana Diplomasi Akademisi Öğretim 

Görevlisi Dr. Gudrun Harrer’in “Dividing the Spoils of the Ottoman Empire: European 

Powers in the Middle East” başlıklı konferansına tüm Hacettepeliler davetlidir. Etkinlik, 11 

Kasım Salı günü Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Salonu’nda saat 11’de başlayacaktır.  

 

Avusturya’nın Der Standard Gazetesi’nin kıdemli editörü Dr. Gudrun Harrer, Viyana 

Üniversitesi Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsü’nde ve Viyana Diplomasi Akademisi’nde 

Ortadoğu’nun Çağdaş Tarihi ve Siyaseti üzerine dersler vermektedir. Avusturya’nın AB 

Dönem Başkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Avusturya’nın Bağdat Büyükelçiliği 

Maslahatgüzârı olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisansını İslam ve Arap çalışmaları, 

doktorasını da uluslararası ilişkiler alanlarında tamamlamıştır.  

 

Yayımlanan Eseri: The Inspections of the International Atomic Energy Agency in Iraq 1991 – 

1998 (Roudledge 2014). 

  

Konferansın sunum dili İngilizce olacak; Türkçe tercüme yapılmayacaktır. Harrer’in 

konferansının özeti aşağıdadır:   

 

“In the Middle East, the commemoration of the beginning of World War I in 1914 falls into a 

very sensitive period of time. The order in the region imposed by European powers after the 

war is crumbling. The rivalry between France and Great Britain in their efforts to remap the 

region started already before the demise of the Ottoman Empire. Paying little or no attention 

to the conditions and ambitions of local populations they were pursuing their own interests – 

and were thereby planting the seeds for later conflicts, as David Fromkin put it in a nutshell 

with the title of his book „A Peace to End All Peace“ (which is partly contested because of 

Fromkin’s delegitimization of the British pledge of independence to the Arabs in the Hussein-

McMahon Correspondence in 1915). Contradicting promises to all sides and fierce 

competition between Paris and London – which was veiled by the common enmity against 

Germany – even up to the time after World War II influenced the social and political make-up 

of Arab national states in a negative way. Colonialist hubris and hypocrisy laid the ground 

for autocratic regimes to take hold after these countries were released into independence.”  

 

 

 

 


