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Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ve 
Balkan savaşlarının ve Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından yaşanan siyasi gelişmelerin sonucun-
da bir düzineden fazla ulus devletin kuruluşu 
sonrasında, imparatorluğun içinden çıkan bu 
devletlerde yayınlanan resmi tarih kitaplarından 
bir ortak geçmişe sahip olma bilinci büyük ölçüde 
silindi.

Prof. Evangelia Balta (Programme of Ottoman  
Studies, National Hellenic Research Foundati-
on, Athen) ve Dr. Richard Wittmann (Orient-In-
stitut Istanbul) tarafından hazırlanan konferans 
serisinde, Ekim 2015’ten Mayıs 2016’ya kadar 
sürecek bir akademik yıl boyunca Doğu Akdeniz 
ülkelerinde bölünmüş bir Osmanlı geçmişine dair 
kültürel hafızanın farklı biçimleri ele alınacak. 
Yunan Stavros Niarchos Foundation‘in cömert 
desteğiyle gerçekleştirilen bu konferans serisi, 
Orient- 
Institut Istanbul ve Atina’daki National Hellenic 
Research Foundation bünyesinde yer alan  
Programme of Ottoman Studies’in ağırlıklı güncel 
araştırma konularına eklemleniyor. 

Konferans serisinde, tarihçilerin genelde kullan-
dığı kaynakların dışına çıkan çok sayıda kay-
naktan yararlanılıyor. Kişisel tanıklıklar, res-
mi belgeler, görsel ve sanatsal ifade biçimleri 
dikkate alınarak, yüzyıllar boyunca homojen bir 
yapıya sahip olmuş bu kültür alanında 20. yüzyılın 
ilk üçte birlik bölümünde yaşanan önemli siyasi 
değişikliklerin yol açtığı kırılmaların ve süreklilik-
lerin görünür kılınması amaçlanıyor. Gerçekten 
de, dağılmış Osmanlı İmparatorluğu›nun etkileri-
nin bugüne kadar ulaştığını gösteren işaretlere 
rastlamak mümkün. Konferanslarda, çeşitli bilim 
alanlarından gelen ve Doğu Akdeniz bölgesinin 
zengin etnik ve kültürel çeşitliliği ile ilgilenen 
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Editörden 

Sevgili okuyucular,

Orient-Institut’ta kış yarıyılında enstitünün 
geleceği için önemli bazı adımlar atılacak: 
Orient-Institut ve Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT), İnsan, Tıp ve Toplum başlıklı yeni 
ağırlıklı çalışma alanı çerçevesinde gerçekleşti-
recekleri işbirliğini Karlsruhe’de bir kutlama et-
kinliğiyle başlatacaklar. Enstitü için önümüzdeki 
yıllarda merkezi bir öneme sahip olacak bir baş-
ka büyük proje de, Ekim ayında başlayacak ve 
Deutsche Forschungsgemeinschaft tarafından 
finanse edilecek olan Osmanlı müzik elyazmala-

rının yayınlanması çalışması olacak. Çalışmalarımız arasında bir diğer ilk ise, İranlı ve Alman sosyal ve 
felsefi bilimler alanlarından bilim insanlarını bir araya getirecek olan bir konferans. Kışta İstanbul’da 
gerçekleştirilecek konferans Almanya, İran ve Türkiye arasında tarih, din araştırmaları ve Türkolo-
ji gibi alanlarda ilerde gerçekleştirilecek bilimsel işbirliklerini hazırlamayı hedefliyor. Kış yarıyılında 
Orient-Institut, Yunanistan Başkonsolosluğu ve National Hellenic Research Foundation ile ilk kez ortak 
bir çalışma gerçekleştirecek ve Doğu Akdeniz bölgesinde Osmanlı mirasını ele alan bir etkinlik serisi 
düzenleyecek.

Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri Newsletter’de bulacaksınız. Elbette ki, Türk partnerlerimizle birlikte 
sürdürdüğümüz ve yeni araştırma alanlarının devreye girmesiyle sayıları önümüzdeki aylarda artacak 
olan işbirlikleri de devam edecek. Etkinliklerimize ve araştırma çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi 
bu dönem de yoğun ilgi göstermenizden büyük mutluluk duyacağız!

Raoul Motika
Direktör
Orient-Institut İstanbul

uluslararası araştırmacıların çalışmaları sunula-
cak. Bilindiği gibi, bu kültür alanı antik dönemden 
beri çeşitli açılardan içiçe geçmiş durumda. Tek 
tek sunumlarda, birbirinden çok farklı çok sayıda 
kaynak temelinde Osmanlı geçmişine dair hafıza-
nın somut biçimleri ele alınacak. Konuşmacılar, 
bu bölgenin eski sakinlerinin kişisel tanıklıkları ve 

bölge edebiyatından örneklerin yanısıra; müzik, 
sinema, fotoğraf ve belirli yemekler üzerinden bir 
ortak geçmiş bilincinin yansımalarını gösterecek-
ler. 

ä Konferans serisinin yer ve tüm tarihlerini  
16. sayfadan bulabilirsiniz.
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Prof. Eugene L. Rogan, Kasım sonu ve Aralık ba-
şında Türkiye’nin iki üniversitesinde Thyssen- 
Lectures kapsamında birer konferans verecek. 
Eugene L. Rogan, Oxford Üniversitesi St Antony’s 
College’de Orta Doğu yakın tarihi profesörüdür ve 
uzmanlık alanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap 
bölgeleridir. Bu konudaki yayınlarının en yenisi, 
2015 ilkbaharında çıkan The Fall of the Ottomans. 
The Great War in the Middle East, 1914–1920, 
uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür. 

Prof. Eugen L. Rogan, 1 Aralık Salı günü İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nde şu anda üzerinde çalışmak-
ta olduğu konuyla ilgili konuşacak: Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Müslüman savaş esirlerinin 
Osmanlılar ve Britanyalılar tarafından silah altı-
na alınmaya çalışılması. Osmanlılar, müttefikleri 
Almanya’nın da desteğiyle, Britanya kolonilerin-
den gelen askerleri, özellikle de Hintlileri cihat 
propagandası yoluyla kendi taraflarına çekmeye 
çalıştılar. Diğer taraftan da Britanyalılar, Osmanlı 
Ordusu tarafından esir alınan Arap askerlerinin, 
yine Britanya’nın Osmanlı’ya karşı ayaklanmak 
üzere desteklediği Arap isyancıların tarafına geç-
meleri için çaba sarf ettiler. 

Çukurova Üniversitesi’nde 30 Kasımda gerçek-
leştirilecek konferansın konusu ise, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Orta Doğu tarihi ve bölgenin sa-
vaş sırasındaki ve savaştan sonraki durumu. Her 
iki konferansın giriş konuşmalarını, ilgili üniversi-

telerin önde gelen tarihçileri yapacak ve konfe-
ranslar Türkçeye eşzamanlı tercüme edilecek. 

”The Great War Beyond National Perspectives“ 
konulu toplam 8 Thyssen konferansı, 2013-2017 
yılları arasında Orient-Institut ve Fritz Thyssen 
Stiftung tarafından, Türkiye’nin önde gelen üni-
versiteleri ile birlikte düzenleniyor.

Prof. Eugene L. Rogan ile V. Thyssen Konferansı

 Eugene L. Rogan
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Tıp ve Toplum 
Melike Şahinol

Bilim, tıp ve teknik alanlarında yaşanan hız-
lı gelişmeler, bugün modern toplumları sürekli 
yeni meydan okumalarla karşı karşıya bırakı-
yor ve karmaşık sosyo-teknik, sosyo-kültürel ve 
sosyo-politik süreçler yaratıyor. Türk toplumu 
gibi genç ve dinamik bir toplum için bu konu-
lar özellikle yakıcı ve onlarla ilgilenmek de o 
ölçüde önemli. Orient-Institut Istanbul, “İnsan, 
Tıp ve Toplum” başlıklı yeni araştırma alanında, 
bu süreçleri ve bu süreçlerin insan ve toplum 
üzerinde yarattığı sonuçları sistematik biçimde 
araştırmayı hedefliyor. 
 
Örneğin tıp alanında hayat bilimleri, biyotekno-
lojinin giderek artan inovasyon gücü ve buna 
paralel olarak insan genom projesi kapsamında 
insan genom şifresinin çözülmesi pek çok yeni 
imkânın önünü açtı. Bunlar arasında, bugüne 
kadar tedavisi olmayan hastalıklar için tedavi 
bulunması umudu da yer alıyor. Ama aynı za-
manda yeni sorun alanları da ortaya çıktı. Bun-
ların arasında DNA şifrenin eksiksiz çözülmesiy-
le ilgili normatif sorular, bireylerin kendileriyle 
ilgili kararları kendilerinin verebilmeleri konusu 
(“bireyselleştirilmiş tıp”), hastalık tedavileriy-

le ilgili sosyal sorunlar ve kurumsal dönüşüm 
süreçleri sayılabilir. İnsan genomunun şifresi-
nin çözülmesi sonucunda yalnızca “beden ve 
gövde”, ya da insan-makine arasındaki sınırla-
rı aşan durumlar gibi konular tartışılmadı. Aynı 
zamanda insan özelliklerinin maksimize edil-
mesi  (enhancement), yani insanın fiziki, ruhsal 
veya bilişsel özellikleri de tartışılmaya başlandı. 
Bu bağlamda medya (Merlau-Ponty), sermaye 
(Bourdieu) ve denetim ve disipline etme önlem-
lerinin nesnesi (Foucault) olarak görülebilecek 
insan bedeni, toplumun ürünü ve üreticisi olarak 
konu ediliyor.
 
Teknik-beden konfigürasyonları ve insanın 
varlığı ve görünümüyle ilgili müzakere süreçle-
ri yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal 
düzlemde gerçekleşmekte. İnsanın “optimi-
zasyonu” özellikle tıpta gerçekleşen yenilik-
ler aracılığıyla hızlanıyor ve toplumsal düzlemde 
ekonomi, bilim veya hukuk sistemi gibi çeşitli 
alanları etkiliyor. Beden üzerinde gerçekleşti-
rilen modifikasyonlar arasında estetik operas-
yonlar, (kendi kararıyla) kendi kendini ölçümle-
menin bir biçimi olarak self-tracking, yaşamsal 

Transkraniyal  
Manyetik  
Stimülasyon (TMS) 
sırasında beynin  
görünümü 

OII -  Araştırma Projeleri
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parametrelerin kayıtlarının tutulması ve sağlıkla 
ilgili verilerin saklanması (örneğin Türk sağlık 
bakanlığı tarafından geliştirilmiş e-nabız uygu-
laması) , (nöro-)protezler, üreme teknolojileri ve 
insan genlerinin manipülasyonu yoluyla). 
 
Türkiye’de estetik operasyonlar ve canlı estetik 
turizmi önemli bir ekonomik faktör olarak orta-
ya çıkıyor çok sayıda tüp bebek (IVF) merke-
zi çeşitli üreme teknolojileriyle ilgili, Almanca 
dilinde de hazırlanan, teklifler sunuyor. Türk IVF 
merkezleri, Türkiye’deki yasaların Almanya’da 
yasal olmayan ve hamile kalma oranlarını yük-
selttiği iddia edilen bazı yöntemlerin kullanılma-

sına izin veriyor olmasını da bir reklam unsu-
ru olarak kullanıyor. Teknik indüksiyon yoluyla 
beden modifikasyonlarıyla ilişkili olarak tartış-
maya açık bir başka konu da insanın hibrid bir 

Daha önceden 
yerleştirilmiş 
elektrodların yer 
aldığı EEG başlığa 
yukardan bakış. 

varlığa ya da bir siborga dönüşümü konusu. Bu 
dönüşüm  örneğin nörobilim alanında, hastalar-
da non invaziv beyin-bilgisayar/beyin-makine 
arayüzü (BCI/BMI) kullanılması ile gözlemlene-
biliyor. 
 
Estetik operasyonlar sırasında beden üzerinde 
gerçekleştirilen modifikasyonlar tıbbi zorunlu-
luklara dayanmıyorlar. Buna karşılık insan bey-
nine yapılan müdahaleler ya da nöroimplantlar 
ile ”donanım”, nöronal hastalıkları olanlar için 
çoğunlukla bir umut ışığı teşkil ediyor. Bugün 
belirli hastalıkları olan hastaların hareket ye-
teneği büyük ölçüde tıp tekniklerine bağımlı. 
Örneğin tıbbi ya da nöroteknik kayıt yöntemleri 
ve aygıtlar yardımıyla beyin dalgaları alınabili-
yor ve dışsal donanım ve yazılımların (örneğin 
nöroprotezler) kullanılmasını sağlayacak şekilde 
işlenmesi mümkün olabiliyor. Bu şekilde, beyin 
kanaması geçirmiş hastaların beyin dalgaları 
beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) aracılığıyla iş-
lemden geçiriliyor ve belirli beyin sinyali aktivi-
tesi modellemeleriyle hastanın felç olmuş elinin 
bir rehabilitasyon robotu aracılığıyla açılabil-
mesi mümkün kılınabiliyor. Nöro bilimciler, bu 
neurofeedback yöntemiyle hastaların bilinçli bir 
şekilde yönetebileceği ve ayarlayabileceği bir 
öğrenme sürecini harekete geçirmeyi hedefli-
yorlar ve bu şekilde bu hasta gurubunda moto-
rik fonksiyonları yeniden harekete geçirebilmek 
istiyorlar. Orient-Institut Istanbul’un “İnsan, Tıp 
ve Toplum” başlıklı araştırma alanında tıpta ya-
şanan bu ve başka dönüşümlerin etkileri, özel-
likle de “bulanık yanları” ve modern Türkiye için 
toplumsal sonuçları, sosyolojik bir perspektiften 
incelenecek. 
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Dr. Sara Nur Yıldız’ın Orient-Institut Istanbul 
ile ilişkisi, University of St Andrews’in Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen “The Islamisa-

tion of Anatolia, c. 1100-1500” başlıklı projesine 
dayanmaktadır. Sara Nur Yıldız, proje çalışanı 
olarak bu proje çerçevesinde öncelikle Anadolu 
Türkçesinin 14. yüzyılda ve 15. yüzyılın başların-
da yazı dili haline geliş süreciyle ilgilendi. Araş-
tırmalar sırasında ortaya çıkan dikkat çekici 
noktalar arasında, erken dönem Anadolu Türkçe 
metinlerin içinde çok sayıda dini metnin yanı 
sıra tıbbi metinlerin sayısının da yüksek oluşu 
yer almaktadır. Yakından bakıldığında, özellikle 
Aydınoğulları Beyliği’nin erken Türk tıbbi metin-
lerinin dinamik bir üretim merkezi olduğu görül-
mektedir. Sara Nur Yıldız, buradan yola çıkarak 
araştırmalarının ağırlık noktasını geç orta çağ 
İslam dünyasının tıbbi metinlerine yöneltmiştir. 
Araştırmacı, mekânsal ve dönemsel olarak geç 

orta çağ ve erken yeniçağ süresince üretilen 
metinlerin ve fikirlerin hareketlerini izleyerek İs-
lami tıbbın yeniden değerlendirilmesini hedefle-

mektedir. Bu alandaki hâkim görüş, İslami tıbbın 
12. yüzyılda bir durağanlık dönemine girdiğini ve 
daha sonra da yavaş yavaş ilerleyen bir çöküş 
yaşadığını ileri sürmektedir. 14. ve 15. yüzyıl-
larda, önemli metinlerin sayısında bir patlama 
yaşanmıştır. Bu metinlerin arasında İbn el-Bay-
tar’dan Compendium of Simples, İbn-i Sina’dan 
El-Kanun Fi’t-Tıbb, İbn Nefis’den Kanun’un en 
tanınmış bölümü olan El-Mucez ile ilgili yorum-
lar yer almaktadır. 14. yüzyıldan itibaren bu me-
tinler üzerinde yapılan revizyonlar, tıp alanındaki 
bilgilerin İslam dünyasının Mısır ve Suriye’deki 
entelektüel merkezlerinden çıkarak İslamlaş-
manın erken dönemlerini yaşayan Anadolu’ya 
ve Doğu İran’a kadar uzanan geniş bir alana 
sürekli bir şekilde yayıldığını göstermektedir. 

İslamlaşmanın İlk Dönemlerinde Orta Çağ Anadolusu’nda Tıp ve 
Metin Üretimi
Sara Nur Yıldız

Manisa 1777 tarih-
li yazmanın colophon 
sayfası; El-Aksarayi’nin 
dipnotlarında tıbbi reçe-
telerin yer aldığı Hal al-
Mujaz’ından kopya.

OII -  Araştırma Projeleri
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Tıp ve farmakoloji alanındaki bu metinlerin 14. 
ve 15. yüzyıllardaki alımlamaları, daha sonraları 
Osmanlı ve Safevi imparatorluklarında, genel-
likle de spesifik kurumsal çevrelerde, örneğin 

hastane ve medrese komplekslerinde yapılacak 
revizyonların da temelini oluşturdu.

Araştırmanın önemli ağırlık noktalarından biri 
de, maddi alışverişin, metinsel temsiliyetin ve 
teorik görüşlerin materia medica (ilaçlar) üze-
rindeki etkileşimi. Sorular arasında şunlar yer 

alıyor: Baharat (özellikle ilaç üre-
timinde, boyama atölyelerinde ve 
gıda üretiminde kullanılan bitkisel 
ve kimyevi hammaddeler) ticareti, 
tıp alanındaki teorik anlayış bi-
çimlerini (galenik, Yunan, ayur-
vedik) nasıl etkiledi ya da bunlar 
tarafından ne ölçüde belirlen-
di? Araştırmanın buradaki odak 
noktasında, ortaçağın ve erken 
yeniçağın İran-Akdeniz dünyası 
yer alıyor.
Farmakolojik-botanik bilgilerin 
bütün Akdeniz yöresine yayıl-
masına Dioscorides geleneğinin 
sürekli modifikasyonu ve gelişti-
rilmesi eşlik etmiştir. Bu sürecin 
doruk noktasına 13. yüzyılın orta-
sında İbn el-Baytar’ın Compen-
dium of Simple Drugs and Foods 
başlıklı geniş kapsamlı (Arapça) 
metni ile ulaşılmıştır. Bu metin-
le ilgili daha sonraları yapılan 
alımlamalar, metnin kısaltılmış 
versiyonları ve İlhanlılar dönemi 
Bağdat’ında, Türkçe konuşulan 
Batı Anadolu’da ve Şiraz’da, yani 
Osmanlı ve Safevi imparatorluk-
larında yapılan çevirileri ile ilgili 
araştırmalar, farmakolojik bilgi-
lerin zaman, mekân ve değişen 
koşulların etkisiyle nasıl farklı 

formatlara ve dillere dönüştürüldüğünü göster-
mektedir.

Dioscorides geleneği içinde yer alan Farsça bir hekimlik ansiklope-
disinden (yazma, Ayasofya 3548) resimler; muhtemelen 16. yüzyıl.
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Bu doktora tezim temel olarak Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nde sanatın 
üretim koşullarını ve savaş yıllarının Osmanlı 
resmini ve ressamlarını nasıl ve ne şekilde etki-
lediğini inceliyor. Türkiye’deki milli sanat tarihi 
anlatımında Birinci Dünya Savaşı resimlerinin 

Enur Imeri (Universität Bern)

Osmanlıca Materyalizm Tartışması  

Bu doktora çalışması, 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda 
felsefe alanında yaşanan gelişmeleri ele alıyor. Çalışmanın odak noktasını, 19. yüzyılın ikinci yarısından 
beri felsefenin pozitif bilimlerin (özellikle de biyoloji alanındaki bilgilerin) gelişiminin ideolojik sonuçla-
rıyla karşı karşıya kaldığında yaşadığı en önemli meydan okumalardan biri olan “materyalizm tartış-
masının” Osmanlıya özgü bir biçimi oluşturuyor. Buradaki birbirine karşıt konumlar yalnızca felsefi 
kuramlar olarak değil, aynı zamanda pek çok sosyal reformcu programın da düşünsel destekleyicisi 
olarak kullanıldı. Bu söylem, Osmanlı bağlamında araştırmacılar tarafından neredeyse hiç algılanmadı 
ve kendine özgü bir varlık sürdü. Söylemin içinde yer alanların savundukları, yalnızca tematik konum-
lanmaları üzerinden geniş bir etki alanına ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda felsefi konumlanmaları 
da Osmanlı İmparatorluğu ve kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojik çevreleri ve sosyal ve 
siyasi hareketler için yol gösterici oldu. Doktora çalışmasında, bağlamsal bir yaklaşım yardımıyla man-
tıksal dinamikler ve çeşitli argümantasyonların ve konumlanmaların felsefi etkileri incelenecek ve bu 
şekilde, çok sayıda global bağlamın iç içe geçmesinden yola çıkan bir felsefe tarihçiliğine yeni episte-
molojik ivmeler kazandırmaya çalışılacak.

oldukça sorunlu bir yeri var: Savaş dönemine 
ait resimler sadece Türk ressamları tarafından 
yapılmış ve Çanakkale Savaşı ile ilgili olan kah-
ramanlık resimleri olarak algılanıyor. Oysaki, sa-
vaş yıllarında aktif olan Gayrimüslim sanatçılara 
ve üretilen işlere baktığımız zaman, çok daha 

Gizem Tongo (University of Oxford)

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Resmi ve Ressamları

Avni Lifij

OII -  Desteklenen Projeler
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farklı bir anlatı çıkıyor karşımıza. Tezin amacı da 
Osmanlı resminin bu dört yıllık serüvenini, geç 
Osmanlı toplumunun dinamikleri ve savaş döne-
minin koşulları – İttihat ve Terakki’nin milliyetçi 
gündemleri, propaganda ve sansür politikala-
rı, katliamlar, soykırım ve ekonomik sıkıntılar – 

içerisinde konumlandırmak. Araştırma, 1914 ve 
1918 yılları arasında üretilmiş ve bugün birçok 
farklı müzede ve galeride sergilenen eserleri 
incelerken, aynı zamanda resmî devlet belgele-
rine, sanatçıların anılarına ve o döneme ait yerli 
ve yabancı yayınlara odaklanıyor. 

Carolin Liebisch (Universität Heidelberg)

1919-46 Arası Uluslararası Düzende “Yeni Türkiye”: 
Bir Ulus Devlet Kuruluşunun Küreysel-Tarihsel Boyutları 

1919 Paris Barış Konferansı’nda 
alınan kararlar, hem uluslar- 
arası hem de bölgesel düzey-
de yeni bir küresel siyasi düzen 
oluşmasına yol açtı. Cenevre’de 
Milletler Cemiyeti’nin kurulma-
sıyla enternasyonalizm gele-
cekteki küresel düzenin temel 
ilkesi olarak ilan edilmiş oldu. 
Milletler Cemiyeti, aynı zaman-
da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
emperyalist bölünmesine de 
meşruiyet sağladı. İmparatorluk 
elitleri, Türkiye’nin uluslararası 
sistemden dışlanmış olduğu-
nu düşünüyorlardı. Türk ulusal 
hareketi ve daha sonra Cum-
huriyet’in elitlerini oluşturacak 

kesimler için Milletler Cemiyeti ikilemli bir örgüttü: Bir yandan Avrupalı büyük devletlerin iktidar aracı 
olarak görülürken, diğer taraftan da – bu doktora çalışmasının göstermek istediği gibi – bu çevrelerin 
kendi uluslaşma ve modernleşme projeleri için önemli bir mihenk taşı olarak değerlendiriliyordu, çün-
kü Milletler Cemiyeti batı medeniyeti ve modernliğin sembolüydü. Bu çalışma kapsamında “Yeni Türki-
ye” elitlerinin iki savaş arası uluslararası yapı içerisinde var olan Batı hegemonyası ve iktidar asimet-
risinden oluşan arka plan karşısında Cenevre enternasyonalizmiyle olan karmaşık ilişkisi incelenecek. 
Hem Türk ulusalcılığıyla enternasyonalizm arasındaki ideolojik uyuşma noktaları, hem de bunların pra-
tikteki implikasyonları (örneğin Türk aktörlerin Türkiye’nin 1932’deki resmi üyeliğinin ardından Millet- 
ler Cemiyeti ile olan ilişkileri) ele alınacak. küreysel-tarihsel bir yaklaşım çerçevesinde, uluslararası 
örgütler bağlamında bir ulusal tarihe yeni bir perspektiften bakılacak. 

Türk Dışişleri Bakanı başkanlığında bir Milletler Cemiyeti toplantısı, 
Cenevre 1937 © Milletler Cemiyeti Fotoğraf Arşivi. 
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Marlene Schäfers (University of Cambridge)

Dişi Öznellik ve Türkiye’nin Kürt Bölgelerindeki Duygusal 
Dinleyici Kitlesi

Bu doktora projesinin konusu, seslerini özel kamusal alanda hem sanatçı hem de kadın 
olarak çeşitli biçimlerde duyurmaya çalışan Kürt kadın şarkıcılar (dengbêjler). Projede, 
Van ve çevresinde yapılmış 17 aylık etnografik bir alan araştırması temel alınıyor ve Kürt 
kadın dengbêjlerin siyasi ve aile içi acı ve üzüntüleri nasıl ifade ettikleri; siyasi, kültü-
rel ve feminist hareketlere hangi biçimlerde katıldıkları ve seslerini duyurmak ve kalıcı 
kılmak için çeşitli medya kanalları ile ne tür ilişkiler kurup sürdürdükleri inceleniyor. Var 
olan etnografik malzeme, çeşitli vokal pratiklerin Kürt kadınların hem siyasi açıdan hem 
de cinsiyet açısından takdir edilme ve kabul görme ihtiyacı olarak görülmesi gerektiği-
ni gösteriyor. Kürt kadın şarkıcıların seslerini duyurmak konusundaki süregelen istekleri, 
Türkiye’deki Kürt kadınların kendilerine dair hızla değişen anlayışlarıyla ilgili ipuçlarını da 
sunuyor.

Aydoğan Kars (Vanderbilt University)

Bilinmeyen Allah, Dillenmeyen Tesbîh: Ortacağ 
Tasavvufunda Selbî İlâhiyat

Plato, Parmenides diyaloğunda ilâhî hakîkat hakkında, çok etkili olacak bir akıl yürütme-
ye gider: Eğer ilâh mutlak bir ise, o zaman onun bir olduğu söylenemez. Zîra “ilâh birdir”, 

“alîmdir”, “uludur” gibi tanımlamalar, ona bir varlık, veya ek özel-
likler atfeder, ki bu da onun mutlak birlik sıfatını bozar. Birliği söy-
lenebilen ilâh, bir değildir. 
“Allah birlik sıfatı olmadan ‘Bir’dir:” büyük Müslüman ve Yahudi 
filozoflar İbn-i Sina (v.1037) ve İbn-i Meymun (v.1204)’da, ayrıca 
Hallac-ı Mansûr (v. 922), İbnü’l-Arabî (v.1240) gibi meşhur sûfîler-
de de aynı cümleyi buluruz. Neoplatonizmi tek-tanrıcılıkla har-
manlayan, hakkında olumsuzlamadan gayrı birşey söylenemeyen 
münezzeh bir Tanrı kavrayışıyla karşı karşıyayız. İslâmî “selbî ilâ-
hiyatın” veya modern deyişle, “negatif teolojinin” kapılarındayız.
Doktora calışmam kapsamında, onücüncü yüzyılda İslâm hakimi-
yetindeki coğrafyalarda, özellikle sûfîler arasında yaygın selbî ilâ-
hiyat yaklaşımlarını ve bunların aktarım biçimlerini araştırıyorum. 
Farklı selbî yaklaşımların, İsmâ’ilîler, neoplatonik felsefe geleneği, 
mûtezile kelâmcıları, muhaddisler ve sûfiler gibi disipliner veya 
mezhebî sınırları aşan, aynı zamanda da farklı dinî akımlarında-
ki kelâmcılar, felsefeciler, zahidler ve mistikler arasında görülen 
puslu akışkanlığının bir haritasını çıkarıyorum.

Siyavuş’un ateş denemesi;  Şeh 
Tahmasb Şehnamesi’nden Abdul-
vahab’a atfedilmektedir.
16. yüzyılın ilk yarısı, Tahran 
Çağdaş Sanat Müzesi

OII -  Desteklenen Projeler
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Türkiye’ de Budizm
Till Luge

Budizm, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 
aydınların ve araştırmacıların ilgisini çekmiş-
tir. Buna rağmen, Türkiye’nin Budizm ile ilişkisi 

bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde araştırılma-
mıştır. ”Türkiye’de Yeni Dini Hareketler“ başlıklı 
ANR-DFG projesi bu nedenle, International As-
sociation for the History of Religions’ın Erfurt’ta 
gerçekleştirilen Dünya Kongresi’nde ”Modern 
Türkiye’de Buda: Budist tarihin, estetiğin ve 
dinin keşfi ve (yeniden) yaratılması” başlıklı bir 
çifte panel düzenledi. Burada yazarlar, dönem-
ler, akademik dallar ve konular arasından seçi-
len örnekler üzerinden dini düşüncelerin ve pra-
tiklerin alımlaması ve edebi, felsefi ve bilimsel 

Toplantı Raporu

tartışmaların oluşturduğu geniş bir yelpaze ele 
alındı. Yapılan sunumlarda şu konular incelendi: 
Erken Cumhuriyet döneminde Budizme yönelik 

eliter ilgi (Alexandre Toumarkine); felse-
feci Cemil Sena Ongun’un yaratıcı Bu-
dist mistisizm adaptasyonu (Dilek Sar-
mış); Şair Asaf Halet Çelebi’de Budizm 
ile ilgili siyasi-edebi ilintiler (Laurent 
Mignon); Japon Haiku şiirinin Türkiye’de 
çeviri ve adaptasyonu (Katja Triplett); 
Türkiye’de eski Türk Budist metinlerin 
araştırma tarihi (Arzu Kaygusuz); 1970’li 
yıllardan bugüne Türkiye’de Budist pra-
tikler (Till Luge). 
Bu sunumlar pek çok yerde birbirlerine 
göndermeler içeriyor ve bu kültürler- 
arası karşılaşmanın yaklaşık yüz yıllık 
bir zaman süresi içersinde sahip olduğu 
çok katmanlılığın bir resmini çiziyorlar-
dı. Türkiye’deki Budizm alımlamasında 
yazılı Batı kaynaklarının oynadığı önemli 
rol ve – son dönemlerde – Batı ülkele-

rinde Budist pratiklerin popülerleşmesinin bir 
meditasyon geleneği olarak Budizme yönelik 
Türkiye’deki ilgiye etkisi de ele alınan konular 
arasındaydı. Bu bağlamda, şu soruya da eğilin-
di: Budizm alımlamasının çeşitli biçimleri ya da 
Budizmin reddi Türkiye’de ulus, din, sekülerizm 
ve çok kültürlülük kavramları etrafında gelişen 
çatışmaları ne ölçüde yansıtıyor? Hatta bunları 
siyasi eylemler, yani varolan kimlikleri eleştirme 
ve yeniden biçimlendirme yönünde denemeler 
olarak mı anlamak gerekir? 

Selçuk Erdem: 4. İstanbul: Peng! Yayınları, 2012.
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Ulusaşırı Eğitim

Ulusaşırı Türk-Alman alanının önemi artarken, buna 
paralel olarak bu alanın araştırılmasına yönelik ilgi de 
artıyor. ”Türk-Alman Ulusaşırı Alanda Eğitim Kurumla-
rı“ başlıklı konferans çerçevesinde yapılan tartışma-
lar, artan ulusaşırılaşmanın bir parçası olarak eğitim 
kurumları üzerinde yoğunlaştı. Bu konferansta yapılan 
sunumlar, ”Bildung in transnationalen Räumen”  
[Ulusaşırı Alanda Eğitim] başlığı altında bir kitapta top-
landı. Kitabı Almut Küppers, Barbara Pusch ve Pınar 
Uyan Semerci birlikte yayına hazırladılar. Kitaptaki 
yazarlar, Alman, Türk ve Türk-Alman eğitim kurumla-
rının ulusaşırı eğitim sermayesinin (dil, uzmanlık, ülke 
ve kültür bilgileri) oluşmasına ne ölçüde katkıda bu-
lunduğunu tartışıyorlar. Ulusaşırı alanlarda yer almak 
globalleşme ve göç çağında okullara ve üniversitelere 
yeni kimlik oluşturma olanakları sunuyor mu? Bu du-
rum heterojenlikle ilgili tavır ve ilişkileri kolaylaştırıyor 
mu? Kitapta, Türk-Alman örneklerden yola çıkarak farklı uluslararası alanlara uyarlanabilecek öneriler 
yer alıyor.
Almut Küppers, Barbara Pusch & Pinar Uyan Semerci (Yayına hazırlayanlar): Bildung in transnationa-
len Räumen. Heidelberg: Springer Verlag 2015

Comparativ

Dr. Zaur Gasimov, Dr. Carl Antonius Lemke Duque (DHI Rom) ile 
birlikte “Comparativ – Zeitschrift für Globalgeschichte und ver-
gleichende Gesellschaftsforschung“ (2-2015) başlıklı bir özel 
sayı hazırlıyor. Bu özel sayıda yer alan yazılar, Avrupa tarihinde 
gerçekleşen (kültür) aktarımının çeşitli translasyonel veçhelerini 
ele alıyorlar.

Yayınlar



13

Edirne, huzur dolu, sakin bir şehir. Türkiye, Yu-
nanistan ve Bulgaristan’ın buluştuğu noktada 
yer alan şehirde, bugün yaklaşık 150.000 insan 
yaşıyor. Edirne ve İstanbul arasındaki karşıtlık 
bundan daha büyük olamazdı. Ama bu iki şehir 
hep böyle farklı mıydı? Edirne, 15. yüzyılda, Os-
manlı’nın Balkanlarda gerçekleştirdiği fetihlerin 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nu başka hiçbir ken-

tin temsil etmediği ölçüde temsil edecek olan 
İstanbul’un fethinin çıkış noktası olduğu dönem-
lerde nasıldı? Edirne, beş yüzyıllık Osmanlı geç-
mişinden kalan metinler ve anıt yapılar açısın-
dan sahip olduğu zenginliğe rağmen, şaşırtıcı 
bir şekilde araştırmacıların bugüne kadar pek 
ilgi göstermediği bir şehir olarak kaldı. Bu dö-
nemin en çok göze çarpan şahitleri şüphesiz ki 
– en başta Selimiye olmak üzere – çok sayıdaki 
büyük camii, medrese, kervansaray, pazar yeri 
ve çeşmedir. 

Prof. Amy Singer’in (Tel Aviv University) şu anda 
yürüttüğü araştırmanın konusu, erken Osman-
lı döneminde Edirne. Önce Osmanlı ordularının 
konaklama yeri olarak önem kazanan şehir, kısa 
sürede siyasi, kültürel ve ekonomik bir kav-
şak haline geldi ve bu özelliğini imparatorluğun 
son dönemlerine kadar korudu. Şehir nüfusu, 
yirmibin kişiydi ve Rum, Yahudi ve Müslüman-

lardan oluşuyordu. Ayrıca 
şehirde dünyanın her yerinden 
gelen yabancı tüccarlar da 
yaşıyordu. Şehirdeki yaşamı 
tarım, tekstil üretimi ve ticaret 
belirliyordu. Ordunun bura-
dan düzenli aralıklarla geçi-
yor olması, askeri teçhizat ve 
eyer takımı üreticileri için bir 
geçim kaynağıydı. Büyük Os-
manlı sarayı, yüzyıllar boyun-
ca genişletildi ve hem kutlama 
ve davetlerin yapıldığı bir yer 
oldu, hem de padişahın geçici 
ya da sürekli ikametgâhı ola-
rak kullanıldı.  
Prof. Singer, Eylül ayında 

Orient-Institut Istanbul’da Osmanlı kronikleri-
ne ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yüzyılında 
yolları Edirne’ye düşen yabancı seyyahların se-
yahatnamelerine dayanan, “Enter, Riding on an 
Elephant: One Way to Get to Edirne” başlıklı bir 
konuşma yaptı. Prof. Amy Singer, Ağustos-Ekim 
2015 arasında Orient-Institut Istanbul’da konuk 
profesör olarak bulundu. 

Orient-Institut Istanbul’da Konuk Profesör Prof. Amy Singer’in  
(Tel Aviv University) Güncel Araştırmaları

OII – Konuklar



Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi
bilimsel olarak belli ağırlık noktaları çevresin-
de oluşmuş özel bir araştırma kütüphanesi olup, 
eserler Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
araştırmalarına ilişkin tüm alanlar (dil, tarih, ede-
biyat ve sosyal bilimler), Türk dilleri ve edebi-
yatı ile İslam alanlarında yoğunlaşmıştır. Şu an 
koleksiyon yaklaşık 43.000 monografi, çoğunluğu 
tarihsel olmak üzere araştırma yapılan bölgelere 
ait 400 harita ve 1.450 tane Osmanlıca, Türkçe ya 
da diğer dillerde basılmış süreli yayından oluş-
maktadır. Düzenli takip edilen süreli yayın sayısı 
140‘tır. Her sene kütüphaneye 1.900 kitap ve 750 
süreli yayın sayısı eklenmektedir.
Orient-Institut ağına bağlı okurların elektronik ki-
tap platformu ciando üzerinden yaklaşık 400  

Kutadgu Nom Bitig

Orient-Institut Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Jens Peter Laut’un 60. 
doğum günü vesilesiyle hazırlanan kitap matbaadan yeni çıktı. Jens 
Peter Laut, Georg-August-Universität Göttingen’de Türkoloji ve Orta 
Asya Bilimleri dalında profesördür. Kitapta, Alman üniversitelerinde 
Türkoloji ve Orta Asya Bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının çok 
sayıda yazısı yer alıyor. 
Elisabetta Ragagnin & Jens Wilkens (yay. haz.): Kutadgu Nom Bitig. 
Festschrift für Jens Peter Laut zum 60. Geburtstag. Veröffentlichungen 
der Societas Uralo-Altaica, Bd. 87. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 
2015

kadar elektronik kitaba erişimi mümkündür. Kü-
tüphanede, bireysel kullanıma açık bir tarayıcı 
mevcuttur.
Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi herkese 
açık olup kütüphaneden yararlanmak için her-
hangi bir ücret talep edilmemektedir. 
ä Kütüphane, pazartesiden perşembeye 10:00 
- 19:00 saatleri arası, cumaları ise 9:00 - 13:00 
saatleri arasında hizmet vermektedir. 
ä Katalog: http://vzlbs2.gbv.de/DB=47/
Kütüphanenin web sayfasında iki ayda bir, yeni 
edinilen yayınların bir listesi yayınlanmaktadır. 
Kendisine düzenli olarak e-posta yoluyla güncel 
listeye link gönderilmesini isteyenlerin, e-mail 
adreslerini oiibib@oidmg.org’a göndermelerini 
rica ediyoruz.
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The Istanbul Letters of Alka Nestoroff 

Orient-Institut‘un yeni çıkan bir başka yayını da Richard Wittmann tara-
fından hazırlanan “Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Otto-
manici pertinentes“ başlıklı yayın dizisinin ilk cildi: “The Istanbul Letters 
of Alka Nestoroff“ (Yayına hazırlayan: Klara Volarić). Yayının tanıtımı 11 
Kasım Çarşamba, saat 19.00‘da Orient-Institut Istanbul‘da gerçekleştiri-
lecektir.

Yayınlar

Volume 1

Klara Volarić (Ed.)

The Istanbul Letters  
of Alka Nestoroff

Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes
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Orient-Institut Istanbul’un Ergon Verlag’da yayınlanan “Istanbuler Texte und Studien” 
serisine ait yeni yayınlar:

ITS 32. Tobias Heinzelmann, Populäre religiöse Literatur und 
Buchkultur im Osmanischen Reich. Eine Studie zur Nutzung der 
Werke der Brüder Yazıcıoğlı. Würzburg 2015.

ITS 33. Martin Greve (Hrsg.), Writing the History of “Ottoman 
Music”. Würzburg 2015.

ITS 34. ACS Peacock and Sara Nur Yıldız (Hrsg.), Literature and  
Intellectual Life in 14th-15th Century Anatolia. Würzburg  
(Hazırlık aşamasında).

Pera-Blätter: 
Orient-Institut Istanbul’un 1995 yılından bu yana, düzensiz aralıklarla ağırlıklı olarak Almanca ve 
İngilizce yayımlanan dergisi “Pera-Blätter” perspectivia.net işbirliği ile artık pdf olarak da erişime 
sunulmuştur: www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

Nr. 24, Jens Peter Laut, What is Turkology? Reflections on a so-called “exotic” subject.

Nr. 29, Jay Winter, The Trans-National History of the Great War.

Nr. 30, Michael Ursinus, Sarajevo, an Ottoman City of Many Names and Disputed History.

Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes
Orient-Institut Istanbul’un ”Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes“ 
başlıklı yeni yayın dizisi, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ve genellikle özel koleksiyonlarda bulunan çok 
yaygın olmayan dillerdeki kişisel tanıklıkları konu alıyor. Kitap-
larda, orijinal metinlerin İngilizce çevirilerinin yanı sıra yazarlar 
ve metin tarihiyle ilgili kısa giriş yazıları da yer alıyor.  
Kitaplara online erişilebilir: 
http://www.perspectivia.net/publikationen/memoria

1. Klara Volarić (Hrsg.), The Istanbul Letters of Alka Nestoroff. 
Bonn: Max Weber Stiftung 2015.

Impressum
Orient-Institut Istanbul

Susam Sokak 16, D.8 

TR- 34433 Cihangir – Istanbul 

Tel: +90 - 212 - 293 60 67 / 252 19 83 

Fax: +90 - 212 249 63 59 

E-Mail: oiist@oidmg.org

http://www.oiist.org

Yayınlar
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Bütün etkinlikler 

aşağıdaki adreste 

gerçekleştirilecektir: 

Sismanoglio Megaro, 

Istiklal Cad. No: 60,  

Galatasaray – Istanbul

İngilizce – Türkçe 

simultane çeviri 

yapılmaktadır.

Diğer etkinliklerle ilgili 

duyurular için lütfen 

web sayfamızı ziyaret 

ediniz.

Konferans 
Tarihleri
sonbahar 2014 
– Kış 2015

Food and Memory 

Marianna Yerasimou (Istanbul) 

Kurabiye Zamanı ya da Geçmiş Zamanların  

Kurabiyeleri

Takuhi Tovmasyan (Istanbul) 

Topik Zamanı

Salı, 12. 

Ocak, 19:00

 

Musical References to the Ottoman Past 

Okan Murat Öztürk (Ankara) 

Distopyanın Musikisinden, Ütopyanın Müziğine: 

Erken Cumhuriyet Kadrolarının “Geçmış Musiki” 

Kurguları

Ioannis Zelepos (München) 

(Kayıp) Vatan ve Oryantalizm Arasında-20. Yüzyıl 

Yunan Halk Şarkılarında Osmanlı Şehirleri

Salı, 16.  

Şubat, 19:00

The Memory of Ottoman Salonica

Vassilios Colonas (Volos) 

“Yeni Şehir Güzeldir”. Selanik Hamidiye  

Mahallesinin Tasviri (1885–1912) 

Rena Molho (Thessaloniki) 

Dr. Meir Yoel’in Anıları: 20. Yüzyılın başlarında 

Osmanlı Selanik’inde Sosyal Değişim Otobiyo-

grafik bir Hikayesi

Salı,15.  
Mart, 19:00

Ottoman Past in Crete and Macedonia 

Eleutheria Zei (Rethymnon) 

Tarihte Görünmez Kentler: Girit, 19.-20. Yüzyıllar

Heath Lowry (Istanbul) 

Osmanlı Son Döneminde Serez’deki Yaşama 

Özgün Bir Bakış: Mehmet Esad Serezli’nin Anıları

Çarşamba, 18. 

Kasım, 19:00

Picturing Ottoman Life in Photography
Edhem Eldem (Istanbul) 

Osmanlı Fotografçılığında Yerel Boyutun Peşinde 

Karl Kaser (Graz) 

Hatıraları Oluşturma: Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Son Döneminde Fotografçılık

Çarşamba, 9. 
Aralık, 19:00

Eugene L. Rogan (University of Oxford):

30 Kasım Pazartesi
Osmanlı Cepheleri: Orta Dogu‘da Harb-ı Umumî, 
1914-1920 
Saat 14:00
Mithat Ozhan Amfisi, Çukurova Üniversitesi, Adana

1 Aralık Salı
Mahkûmları Asker Olarak Kullanmak: Birinci  
Dünya Savaşında Osmanlılar ve İngilizler
Saat 19:00
santralistanbul, E1 310, Istanbul Bilgi Üniversitesi, 
Istanbul

V. Thyssen-Lectures:

Memory of the Ottoman Past in the Arab 
Lands 

Ourania Polycandrioti (Athen) 

Geç Osmanlı döneminde İskenderiye: Hikayeler, 

Hatıralar ve Edebî Tasvirler

Malek Sharif (Münster) 

Son Dönem Osmanlı Beyrut’unu Hatırlamak: 

Hatıralar ve Hikayeler

Salı, 19.  
Nisan, 19:00

The Recollections of Diplomats and 
Traders 

Sinan Kuneralp (Istanbul):

Tanzimat ve Tanzimat Sonrası Dönemlerde Rum 

Asıllı Osmanlı Diplomatlarının Günce, Anı ve 

Yasışmaları

Maria-Christina Chatziioannou (Athen) 

Osmanlı İmparatorluğu’na Tanıkları: 19. Yüzyılda 

Yunan Ticaret Ağları Örneği

Pazartesi, 26. 

Ekim, 19:00


