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Reclaiming Istanbul
Malte Fuhrmann 

Oluşumunun 1700. yılında İstanbul - diğer bir de-
yişle Konstantinopel - şehrin sıkışıklığı ve yanya-
na evlerin, atölyelerin, ibadethanelerin, sarayla-
rın, kışlaların ve yolların kesintisiz birleşiminden 
meydana geliyordu. Şehrin özel coğrafi konumu 
ile mekanlarının fonksiyonundaki zenginlik ve 
kapsamlılık, mevcut alanlar üzerinde bir rekabet 
oluşmasına sebep oluyordu. Mekanın değerlen-
dirilmesi üzerine olan bu yarış son yıllarda, şehrin 
öncü bir global city olma çabalarıyla yeni bir bo-
yut kazandı ve hızlı dönüşümler, yeniden yapılan-
ma, yıkımlar, yeniden düzenleme ve yorumlama-
ların yapısal çevreyi dönüştürdüğü yeni bir süreç 
başladı. 
Bu çerçevede Orient-Institut Istanbul, şehirde 
kamuya açık alanların geçmişteki ve günümüzde-
ki durumlarına dikkat çekmek için yeni bir konfe-
rans serisine başlıyor. Dr. Malte Fuhrmann tara-
fından organize edilen sonbahar ve kış 2012/2013 
konferans serisi, belli dönemlerde şehir için farklı 
sosyal, kültürel ve sembolik anlamlar taşıyan ka-
muya açık alanların değişik form ve mekanlarını 
inceliyor. Konferans serisi, bu anlamların zaman 
içindeki değişimlerini ve günümüzde bu alanlarda 
yaşayan ve onları kullanan insanların ihtiyaç ve 
isteklerini karşılayıp karşılamadığını sorguluyor. 
Örnek olarak, halka açık hamamlar, modernite 
öncesi dönemde önemli bir rol oynarken, özel 
mülklerde banyoların yaygınlaşması, mahremiyet 
ve aleniyet algılarının değişimi üzerine günümüz 
şehrinde merkezi niteliklerini kaybetmişlerdir. Bu-

nun aksine sezonluk işçilerin şehirde toplanması 
eskiden beri bir problem olarak algılanmış, şe-
hirde konaklamaları çoğunlukla kent sakinlerinin 
hoşnutsuzluğuna ve devletin bu işçilere güven-
sizliğine neden olmuştur. 16. yüzyılın bir yeniliği 
sosyal hayatta ve  halkın karşılıklı etkileşiminde 
önemli bir yer edinen ancak hiçbir şekilde otori-
tenin kontrolünden uzak olmayan kahvehaneler-
di. 19. yüzyıl ani değişiklikleri ve modern hayatın 
zorluklarını beraberinde getirdi. Örneğin, geceleri 
sokakların aydınlatılması şehir sakinlerine yeni 
imkanlar sağladı ya da bira gibi kültürel olarak 
alışılmamış bir içecek İstanbul sakinleri arasın-
da kabul gördü. Oysa bugün devlete bağlı ve özel 
çevreler modernite tarafından meydana getirilmiş 
alanların, örneğin Haliç kıyısındaki sanayi bölge-
lerinin yeniden düzenlenmesini tartışıyor. Bunla-
rın yanısıra İstanbul‘un ağırlıklı olarak 20. yüzyıl 
ortalarının laisser faire anlayışı ile şekillenmiş 
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Editorial

Orient-Institut Istanbul geçmiş senelerden farklı olarak bu sene çok geniş bir konu yelpazesinde ça-
lışmalar sunuyor. Biz de Orient-Institut Istanbul olarak bunu fırsat bilip, hem geçtiğimiz dönemdeki 
önemli etkinliklerimizi tekrar anımsatmak, hem de önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek etkinlikleri bir 
bülten ile tanıtmak istedik. 

Orient-Institut Istanbul yolculuğuna dar anlamda bir Türkoloji araştırma enstitüsü olarak başlamıştı. 
Araştırma konuları Türkiye edebiyatı ve tarihi, Türk dili coğrafyası özellikle de farklı Türk dil ve lehçeleri 
idi. Şu anda ise enstitünün çalışmaları Türkiye ve çevresindeki coğrafyayı güncel, tarihsel - kültürel ve 
dini çeşitliliği ve zenginliği ile yansıtmaktadır. 

Şu anda enstitüde çalışmakta olan akademik araştırmacılar oldukça geniş bir bakış açısını ve konu 
yelpazesini mümkün kılmaktadır. Araştırmalar Osmanlı öncesi, Selçuklular ve Moğollar döneminde 
Anadolu‘nun dini ve entellektüel gerçekliklerinden (Dr. Sara Nur Yıldız), geçmiş dini pratiklerin yeni-
den keşfedilmesi ve anlamdırılmasının yanısıra farklı kültürlerden etkileşimler ile tekrar şekillenen 
güncel dini pratiklerin ele alınmasına (Dr. Alexandre Toumarkine) kadar uzanmaktadır. Haziran ayında 
müzikolog Dr. habil. Martin Greve ve tarihçi Dr. Toumarkine tarafından düzenlenen ve oldukça dikkat 
çeken atölye çalışması ise kültürel çalışmaların ve müzik terapisi uygulamalarının kesiştiği bir etkinlik 
olmuştur. Bu çalışma sayesinde Türkiye, Almanya ve Avusturya‘dan çeşitli teorisyenler ve pratisyenler 
deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform bulmuşlardır. Müzik terapisinde yeni araştırma konuları 
ve sorular, müzik terapisinde gelenek ve yenilikler çerçevesinde serbestçe ele alınmıştır. 

Önümüzdeki kış döneminde devam edecek çarşamba seminerleri serisinde ise, seriyi düzenleyen 
Yakın Doğu ve Güneydoğu Avrupa tarihçisi Dr. Malte Fuhrmann, katılımcıları yüzyıllardan beri 
İstanbul’un sakinlerinin kültürel ihtiyaçları doğrultusunda değişen kamusal alanlarını keşfe 
çağırmaktadır.  

Etkinlik programımıza bir göz atın, sizleri aramızda görmek bizleri çok mutlu edecek! 

Dr. Richard Wittmann
Direktör Yardımcısı
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kentsel yapısı;  kent sakinlerinin, ev sahiplerinin, 
yatırımcıların ve devletin kamu, kamuya açık alan 
ve şehre ait farklı tasavvurları yansıttığı köklü 
değişimlere açıktır. Kamuya açık alan tartışmaları 
ve toplumun tasavvurları bir şehrin anlam 
yüklenmiş mekanları söz konusu olduğunda 
yoğunlaşıyor. Beyazıt ve Taksim meydanı örnek-
lerinde devletin temsil edilmesi,  polisin taktikleri-

nin göz önünde bulundurulması, ticari çıkarlar, 
dinlenme ve eğlenme; bunların yanısıra va-
tan sevgisi, fi kir ayrılıkları ve hoşnutsuzlukların 
biraraya gelmesine dair farklı görüşler ortaya 
koyulacaktır. 

 Konferans serisinde yer alacak etkinliklerin 
ayrıntılarına 8 sayfadan ulaşılabilir.



Türkiye’de müzik terapisi henüz çok yeni bir alan. 
Şu anda faaliyet göstermekte olan az sayıdaki 
müzik terapistlerin çoğunu kadınlar oluşturuyor, 
genelde hastanelerde ya da terapi merkezlerin-
de çalışıyor. Müzik terapistlerinin çok azı müzik 
terapisi eğitimini akademik olarak tamamlamışlar, 
diğerleri  pratik denemelerle kendilerini eğitmek-
te ve deneyim kazanmaktalar. Türkiye’de mü-
zik terapisine ait iki farklı metot birbirinin içine 
geçiyor: Bunlardan birisi İslam dünyasında Orta 
Çağ’da müziğin tedavi amaçlı kullanılmasından 
kaynaklanıyor. Osmanlı döneminde çok sayı-
da şifahanede bilinçli olarak Osmanlı musikisi 
terapi amaçlı kullanılmaktaydı. 19. yy ortaların-
da bu gelenek kayboldu. Ancak son yirmi yıldır 
bireysel müzisyenler ve terapistler bu geleneği 
canlandırmayı deniyorlar. Öte yandan Türkiye’de 
modern tıp -psikiyatri ve psikoterapi dahil olmak 
üzere- uluslararası (ağırlıklı olarak batıda uygula-
nan) metotları kullanıyor. Müzik ve dans terapisi  
ancak son bir kaç yıl içinde ve sadece deneysel 
olarak uygulanmakta.

Almanya’daki durum ise bundan çok farklı: 
Almanya’da müzik terapisi  geçtiğimiz yıllarda 
oldukça yerleşti ve bu alan üzerine  bölümler, 
meslek odaları, düzenli ya da tekil seanslar ve 
eğitim olanakları mevcut. Bununla beraber dans 
terapisi için aynısını söylemek henüz mümkün de-
ğil. Bu arada bir yenilik olarak Avrupa genelinde 
psikoterapistler farklı göç geçmişleri olan hasta-
larla çalışmaya başladılar. Bu bağlamda Alman-
ya’daki psikoterapistler sadece farklı kültürlerin 
müziklerini kullanmayı değil, aynı zamanda Batılı 
olmayan müzik ve dans anlayışlarını da öğren-
mek durumundalar. Bu alandaki ilginin merke-
zinde Türkiye’den gelen göçmenler var. Gerek 
Almanya’da gerekse Türkiye’de kültürlerarası 
müzik terapisi yeni bir alan olarak ortaya çıkıp, 
eğitim ve kapsamlı araştırmalara yer açıyor. 
İlk kez 2012 yılının Haziran ayında uluslarası bir 
seminerde Türkiye, Avusturya ve Almanya’da 
yaşanan deneyimler paylaşıldı. Türkiye’deki duru-
mun zorlukları, Almanya’dan gelen terapistler için 
heyecan uyandırıcı idi: Konu üzerine düzenlenmiş 

Türkiye‘de Müzik Terapisi 
Martin Greve & Alexandre Toumarkine
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bir eğitim ve organizasyon olmayan  Türkiye’de 
farklı terapi metotları; pasif ve aktif müzik terapi-
si; müzik, dans terapileri ile yaratıcı terapi ve ba-
tılı ve geleneksel Türk müziği kullanımı arasındaki 
sınırlar daha esnekti. Türk terapistler ise Avrupalı 
meslektaşlarının konu üzerine olan metodik bil-
gisi ve kültürlerarası müzik terapisine 
bakışları ile yakından ilgilendiler. 
2012 sonbaharında seminere ait 
yapımcı Özay Şahin tarafından hazırla-
nan iki saatlik bir belgesel DVD olarak 
hazır olacak. Belgeselde, seminere ek 
olarak farklı müzik terapilerinin kayıtları 
da yer alıyor. 
Bu arada Orient-Institut Istanbul, 
Magdeburg-Stendal Üniversitesi ve 
Türk terapistler ile işbirliğine devam 
ediyor. Süregelen çalışmalar arasında 

Türkiye’de müzik terapisi eğitiminin düzenlen-
mesine dair hazırlıklar, Türkiye’de müzik tera-
pisine ilişkin bir belgesel, uluslararası müzik 
terapisi seminerlerine katılım ve müzik terapisi-
nin Türkiye’de geçerli bir meslek haline gelmesi 
bulunuyor. 

Türkiye’deki Yeni Dini Hareketler
Alexandre Toumarkine

Alexandre Toumarkine tarafından yürütülen Orient-Institut Istanbul’un bu yeni araştırma kolunun 
merkezinde, kısmen, farklı New Age - akımlara bağlı ezoterik ve ruhaniyetin yeni bir formu olan 

Millenarism’e, bunun yanısıra içsel gelişimin bir par-
çası olarak kişinin kendi vücuduna ait yeni bir farkın-
dalık geliştirmesini hedefleyen Uzakdoğu dinlerine 
(Budizm, Hinduizm vs.) bağlı dindarlığın yeni formları 
mercek altına alınıyor.
Projenin amacı Uzakdoğu ve Batı’dan gelen dış etkiler 
ve yeni dini hareketlerin Türkiye’de ve geç Osmanlı’da 
kabulü arasındaki ilişkinin incelenmesi, yeni dini ha-
reketlerin kökenlerinin ve gelişiminin ayrıntılı olarak 
ele alınması ve şimdiki durumun yansıtılmasıdır. Yeni 
dini hareketlerin Türkiye’de ilgi çekmesinin nedenle-
rini araştırmak için, bu akımların hedef kitlesi in-
celenmelidir. Son olarak da yeni dini hareketlerin 

Türkiye’de dindarlığın yeni formlarının oluşumu ile ilişkisinin deneysel değeri göz önünde bulundurul-
malıdır. Araştırma ekibi Türkiye ve yurt dışında yeni dini hareketlere ait bir konuda saha araştırması 
yürüten 20 araştırmacıdan oluşmaktadır. 
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Türkiye’de yeni dini hareketler projesi kapsamın-
da Brian Chauvel (EHESS, Paris), Orient-Institut 
Istanbul bursiyeri olarak Türkiye’de şifalı bitkiler 
üzerine olan çalışmaların geliştirilmesi üzeri-
ne çalışmaktadır. Şifalı bitkiler üzerine olan bu 
proje, halen devam etmekte olup, iki farklı başlık 
üzerinden gelişmektedir. İlk kısım bir bibliograf-
ya oluşturulmasıdır ve şu an 
bu bibliografya 200 monog-
rafiyi kapsamaktadır. Bu 
kitapların yaklaşık 50 tanesi 
Orient-Institut tarafından edi-
nilmiş olup, enstitü kütüpha-
nesinde kullanıma açıktır. Bu 
bibliografya ve yazar biyog-
rafileri göz önünde bulundu-
rulduğunda, üç temel grup 
gözlemlemek mümkündür: 
Dini etkilerle oluşmuş litera-
tür, halkbilimsel literatür ve 
daha geniş kitlelere yönelik 
çalışmalar. Sonuncu kate-
goriye yabancı dillerden çevrilmiş çok satan ki-
taplar ya da medyanın ileri gelenlerinin yayınları 
da sayılmaktadır. Dini literatüre örnek olarak ise 
Arif Pamuk’un 1970’li yıllarda yayımladığı eserle-
ri sunulabilir. 
Bu bağlamda Phytotherapy mantığı (ve kimyevi 
tedavinin sınırlarının sorgulanması), ruhani bir 
üstadın  (örneğin Hacı Osman Akfırat) bilgilerinin 
derlenmesi ile kıyaslandığında bu ikisinin birbi-
riyle çok da çelişmediği görülmektedir. Bu der-
lemeler  hakikatin insanlığa sunulması üzerin-
deki tartığmalar ve bireyin Tanrı ile olan ilişkisi 
üzerine etkili olmaktadır. Ruhani üstadın rolü ise 
dönüşüm geçirmektedir. Kendisine kişisel olara 
bağlı bir cemaat yerine medya etkisi altında bir 

tüketim toplumunun parçası olan bir cemaa-
ti olup, bu cemaat aynı zamanda üstadının yanı 
sıra Reiki ya da Ayurveda gibi farklı kaynaklar ya 
da öğretilerden etkilenmektedir.
Türkiye’de Ender Saraç gibi etkili ve popüler  
isimler tarafından tanıtılan Ayurveda’nın yayıl-
ması ve algılanması, çok katmanlı ruhsal anla-

yışların eklemlenmelerinin ve sınırlarının sor-
gulanmasını mümkün kılmaktadır (bu bağlamda 
özellikle reinkarnasyon teorisi öne çıkmakta).
Projenin ikinci kısmı, Üsküdar, Kadıköy, Şişli-
Osmanbey, Eyüp ve Mısır Çarşısı’ndaki aktarlar 
ile yapılan görüşmelerden oluşmaktadır.  Aktar-
lara zaman içinde bu mesleğe ait bilgilerini nasıl 
edindikleri ve aktardıkları sorulmaktadır. Aktar-
lar bu çerçevede kendilerini besin ve ilaç sektö-
rü arasında bir konumda görüyorlar. Meslekleri 
ya doğrudan aileden ya da benzer kişisel bir bağ 
ile aktarılıyor veya mesleki/akademik eğitim alı-
yorlar. Medya tarafından şekillendirilen modalar 
ve toplumdaki batıl inançlar şifalı bitkilerin kulla-
nımını ve onlara olan ilgiyi şekillendirmektedir. 

İstanbul’da Phytotherapy Bilgisinin Yayılması
Brian Chauvel
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Doğan Kuban: The Miracle 
of Divriğ, İsTanbul: Yapi 
KreDi YaYinlari 1997

Historicizing the Religious and Intellectual Landscape of Seljuk and Mongol Anatolia projesi Orta Çağ 
Anadolu’sundaki dini inançları inceliyor. Bu çerçevede şu sorular öne çıkıyor: Orta Çağ Anadolu’sunun 
İslami nitelik kazanması sürecinde hangi yeni dindarlık formları gelişti? Var olan algılar ve pratikler 

nasıl değişti? Ağırlıklı olarak Hristiyan olan bir toplumda, derin sınıfsal 
kökleri olmayan İslami cemaatler nasıl din bilginleri yetiştirdi? Farklı sınır 
bölgelerinde İslami dindarlığın hangi formları, hangi topluluklar ve hangi 
yapılar ortaya çıktı? Abbasi Halifeliğinin yıkılışının ardından, Moğol 
hakimiyeti sırasında Anadolu’daki İslami pratikler nasıl şekillendi?
Toplumda etkin bir dini sınıf olmadığından, dini ve entelektüel hayatın 
oluşumunda politik sınıf önemli bir rol oynuyordu. Elitlerin himayesi ve 
hamiler arasındaki ilişkiler bilginin aktarımı ve üretiminde önemli bir dina-
mikti. Bu dinamiklerin anlaşılabilmesi için yazılı kaynaklar hamilik (pat-
ronage) ilişkileri ve alimler arasındaki ilişkiler (network) inceleniyor. Bu 
projenin sonuçları Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde dini 

ve entelektüel panoramanın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda proje, „12 - 21. yy arası 
Anadolu’da Dinler Tarihi” projesinin bir parçasıdır.

Selçuklular ve Moğollar döneminde Anadolu’daki dini ve 
entellektüel gerçekliklerin tarihsel bağlamda anlaşılması 
Sara Nur Yıldız

Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi bilimsel olarak belli ağırlık 
noktaları çevresinde oluşmuş özel bir araştırma 
kütüphanesi olup,  eserler Osmanlı Devleti ve Tür-
kiye Cumhuriyeti araştırmalarına ilişkin tüm alanlar 
(dil, tarih, edebiyat ve sosyal bilimler), Türk dilleri 
ve Orta Asya edebiyatı konusunda yoğunlaşmıştır. 
Bunların yanısıra Osmanlı Devleti’nden sonra ku-
rulan ülkelerdeki Türkçe konuşan gruplar, Osmanlı 
Devleti’ndeki dinler ve 'Türk’ İslamı'na ait kaynaklar 
mevcuttur. İstanbul’daki kütüphane, kurulduğu 
günden beri bir yandan nadir ve diğer Alman kü-
tüphanelerinde erişilmesi zor eserleri bir yandan da 
Türkiye'de yeni çıkan kaynakları toplamak için çaba 
göstermektedir. Bunların yanısıra uluslarası araş-
tırmalar ve yayımlar da yakından takip edilmekte ve 
toplanmaktadır. Kütüphanede bölgeye ait yaklaşık 

400 kadar harita bulunmaktadır. An itibarı 
ile koleksiyon yaklaşık 37000 tane monograf 
ve 1320 tane Osmanlıca, Türkçe ya da diğer 
dillerde basılmış süreli yayından oluşmak-
tadır. Düzenli takip edilen süreli yayın sayısı 
yaklaşık 140’tır. Her sene katalogda kitaplara 
1000, süreli yayınlara ise 750 kadar yeni başlık 
eklenmektedir. Kütüphane, okuma kütüphanesi 
olup dışarıya kitap ödünç verilmemektedir. 
Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi herkese 
açık olup kütüphaneden yararlanmak için 
herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kütüphane, pazartesiden perşembeye 10:00 
- 19.00 saatleri arası, cumaları ise 9:00 - 13:00 
saatleri arasında hizmet vermektedir. 
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Yayınlar

Orient-Institut Istanbul’un Istanbuler Texte und Studien serisine ait yeni yayınlar:

IST 9. Brigitte Heuer, Barbara Kellner-Heinkele, Claus Schönig 
(Hrsg.), „Die Wunder der Schöpfung”. Mensch und Natur in der 
türksprachigen Welt. Würzburg 2012.

ITS 28. Kyriakos Kalaitzidis, Post-Byzantine Music Manuscripts 
as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th 
Century). Würzburg  2012.

ITS 29. Hüseyin Ağuiçenoğlu, Zwischen Bindung und 
Abnabelung: Das „Mutterland” in der Presse der Dobrudscha 
und der türkischen Zyprioten in postosmanischer Zeit. Würzburg 
2012 (Basılıyor).

Pera-Blätter Orient-Institut Istanbul’un 1995 yılından bu yana düzensiz aralıklarla İngilizce ya da 
Almanca olarak yayımlanan makale serisidir. „Pera-Blätter” 2011 senesinde perspectivia.net işbirliği 
ile artık pdf olarak erişime açılmıştır, web üzerinden eski sayılara da ulaşmak mümkündür. Güncel 
yayınlar:

23  Charlotte Joppien (Hg.): Zehn Jahre AKP. Eine Retrospektive auf 
Außen-, Innen- und Kommunalpolitik (Pera-Blätter 23), Bonn 2012 
(Almanca metin online erişime açık ve bir kaç gün içinde basılacak, 
Türkçe tercümesi yakında online erişime açılacak).
 
22  Hülya Özaktürk: Ehrenmorde in der Türkei / Türkiye’de Namus 
Cinayetler, (Pera-Blätter 22), Bonn 2012. (Almanca ve Türkçe olarak 
online erişime açık ve Almanca metin basıldı).
Bkz. http://www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

Orient-Institut Studies: Bu yeni online yayın 
serisi, Yakın Doğu ve Avrasya’daki bölgesel ve 
bölgelerarası bilimsel perspektifl eri paylaşmak ve 
aralarında bir köprü kurmak için Orient-
Institut Istanbul ve Orient-Institut Beirut işbirliği 
ile hazırlamaktadır.

OIS 1 (2012) Rethinking Totalitarianism and 
its Arab Readings

Impressum
Orient-Institut Istanbul

Susam Sokak 16 - 18 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
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KONFERANS SERISI : TARIHLER
2012/2013

Çarşamba, 23. 
Ocak

Çarşamba, 13. 
Şubat

Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi, 
Ankara):

Meydanlar/Squares, 2: Taksim Contesting 
Political Imaginaries on Taksim Square

Çarşamba, 27. 
Şubat 

Çarşamba, 17. 
Ekim

Perşembe, 6. 
Aralık 

Çarşamba, 7. 
Kasım 

Çarşamba, 21. 
Kasım 

Çarşamba, 19. 
Aralık 

Doç. Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk Institute for Modern 
Turkish History, Bogaziçi Üniversitesi):

Kahvehane/the Coff ee House –  Istanbul Coff ee-
houses: Leisure, Sociability and Surveillance 
Bu etkinlik Koç Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleşecektir.

Dr. Malte Fuhrmann (Orient-Institut Istanbul):

Birahane/the Pub – Beer, the Drink of a 
Changing World (1838-1922)

Bu etkinlik IFEA Lecture Series “Around Alcohol 
in Turkey and the Ottoman Empire” işbirliği ile 
Institut Français d’Études Anatoliennes, Palais 
de France, Nur-i Ziya Sokak 10, Beyoğlu’nda 
gerçekleşecektir.

Nurçin İleri, M.A. (State University of New York, 
Binghamton): 

Sokaklar/the Streets – Industrial Light and Its 
Infl uences on Istanbul Streets and Public Life 
during the Late Ottoman Period

Assoc. Prof. Dr. Shirine Hamadeh (Rice Univer-
sity, Houston):

Bekarhane/the Bachelor-House – Bachelor 
Houses of Early Modern Istanbul

Yrd. Doç. Dr. Nina Ergin (Koç Üniversitesi): 

Hamam/the Bath – Public and Private in Istan-
bul’s Hamams, from Past to Present

Ceyda Bakbaşa, M.A. & Yrd. Doç. Dr. Evrim Töre 
(Université Paris-Sorbonne & Kültür Üniversitesi):

Haliç/The Golden Horn – Haliç Dönüşürken 
Kamusal Mekanlar

Dr. Jean-François Pérouse, M.d.C. (Institut Fran-
çais d’Études Anatoliennes):

Meydanlar/Squares, 1: Beyazıt – Üniversite, 
Cami ve Çarşı arasında Beyazıt Meydanı: Ne 
Kamusal Alan ne Meydan 

Bu etkinlik IFEA işbirliği ile gerçekleşecektir. 
Etkinlik mekanı Orient-Institut Istanbul’dur.


