
new
sletter

 ORIENT-INSTITUT
ISTANBUL

Winter Academy 
Manuscript Cultures

Şubat 2018’de Orient-Institut Istanbul’da Ham-
burg Üniversitesi bünyesinde yer alan Center for 
the Study of Manuscript Cultures (CSMC) işbir-
liğiyle ikinci kez bir Kış Akademisi düzenlendi. 
Manuscript Cultures in Past and Present: Media 
Change and Cultural Transfer başlığı altında ger-
çekleştirilen etkinlik kapsamında müzik el yazma-
ları, Rum ve Müslüman alimlerine ait yazmalar, 
estetik ve kitap sanatı gibi çok farklı konularda 
sunumlar yapıldı. Merkezinde ağırlıklı olarak ile-
tişim araçları ve medya alanındaki değişimin yer 
aldığı sunumlarda sözlü aktarımdan el yazması ve 
baskı yoluyla yazılı aktarıma geçiş gibi konula-
rın yanı sıra resim, kaligrafi (el yazmalarında ve 
mimaride), müzik notası yazımı, audio kayıtlar ve 
ebru gibi çok farklı medyalar arasındaki değişim 
de ele alındı. Kültür aktarımı yöntemleri olarak 
kopyalamak ve yorumlamalı aktarmak (Glossie-
rung) üzerinde duruldu ve bu yöntemler tanıtıldı. 
Sunumlar Batı Afrika’dan Semerkant’a, Kuzey 
Avrupa’dan Japonya’ya ve Çin’e kadar pek çok 
ülke ve bölgeyi kapsayan çok geniş ve çok çeşit-
lilik içeren bir coğrafi alana uzandı. Katılımcıların 
çok farklı uluslardan geliyor olması sayesinde, 
genelde ancak kısıtlı bir şekilde ele alınabilen el 
yazmalarının oluşumu ve kullanımı konuları bu 
kez yoğun biçimde tartışılabildi. 
Programda yarım gün bilimsel oturumlara, yarım 
gün de gezilere ayrılmıştı. Katılımcılar İslami el 
yazmalarından oluşan etkileyici bir koleksiyona 
sahip olan Sabancı Müzesi ve Galata Mevleviha-

nesi gibi yerleri uzman rehberler eşliğinde gez-
me şansına sahip oldu. Gezilerin zirve noktasını 
Caferağa Medresesi oluşturdu. Akademi katı-
lımcıları ebru teknikleri örneğinde tarihsel kitap 
sanatı konusunda kısa bir kursun ardından kendi 
ebru çalışmalarını yaptılar. Katılımcıların önem-
li bir bölümü CSMC Hamburg, OII ve İstanbul’un 
farklı akademik kurumlarına mensup profesörler, 
doktora çalışmasını tamamlamış akademisyenler 
ve doktora öğrencilerinden oluştu. Ayrıca İstan-
bul, Budapeşte, Münster ve Harvard’dan sunum 
yapmak üzere gelen bilim insanları, Hans-Georg 
Majer (LMU München) ve deneysel psikoloji uz-
manı Thomas Jacobsen (Hamburg) gibi uluslara-
rası alanda isim yapmış uzmanlar da katılımcılar 
arasında yer aldı. 
Jacobsen’in “On 
the Aesthetics of 
Manuscripts – A 
Psychologist´s 
View” başlıklı her-
kese açık sunumu, 
el yazması araştır-
maları konusunda 
yeni disiplinlera-
rası perspektifler 
açtı. Organizasyon sorumluluğunu Raoul Motika 
(OII), Janina Karoleski (CSMC Hamburg), David-
son MacLaren (The Islamic Manuscript Associ-
ation, Istanbul/Cambridge) ve Judith I.Haug (OII/
CMO, Münster Üniversitesi) birlikte üstlendiler. 
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Editörden

Bugün Türkolojinin anlamı ne olabilir? Bu alanda birbirine paralel çok sayıda konsept söz konusu ve 
bunların her birinin tarihsel veya bilim bağlantılı ideolojik, ama aynı zamanda kendi ulusal bilimsel ge-
leneklerine dayanan temelleri var. Orient-Institut Istanbul son yıllarda çok sayıda uzman meslektaşla 
yakın bir diyalog içinde disiplinler arasındaki sınırları yumuşatma, sıkı bir işbirliği için farklı disiplinleri 
kazanma ve cazip kooperasyon projeleri baş-
latma yolunda büyük çaba gösterdi. Aslında 
“Çekirdek Avrupa” dışında yer alan bölgeler 
ve bilgi alanlarıyla ilgilenen disiplinler, gele-
neksel olarak da çok farklı alanları kapsayacak 
bir fakülteyi kendi başlarına dolduracak kadar 
geniş bir alanı ele alıyorlardı. Tüm bu tartışma-
ların bir sonucu da Orient-Institut Istanbul’un 
konsepsiyonel genişliğidir. Enstitüde Osmanis-
tik ve Türkolojik dil bilimlerinin yanı sıra müzik 
ve din bilimleri de, tıp sosyolojisi de kendisine 
yer bulmaktadır. Çok sayıda farklı üniversite-
deki farklı disiplinlere mensup Türk ve uluslararası meslektaşlar arasında bu konsept temelinde sıkı 
işbirlikleri gelişmiştir. Çalışmalarımızın yansımalarının yer alacağı bir etkinlik de Türkoloji, Osmanlı ve 
Türkiye Araştırmaları Cemiyeti tarafından Eylül ayında Bamberg’de gerçekleştirilececek olan üçüncü 
Avrupa Türkoloji Kongresi (Turkologentag) olacak. İki yıl önce Hamburg’da 500 kişiye yakın bir katılımla 
gerçekleştirilen bir önceki kongrede olduğu gibi Bamberg’de de çok farklı disiplinlerden uzmanlar yer 
alacak. Böylesine bir açılım sonucunda güncel ve sosyal bilimler alanına ait konuların kaynak araştır-
malarının önüne geçeceği yönündeki endişelerin yersiz olduğu görüldü. Tam tersine, artan açılım ve 
çeşitlilik sayesinde araştırma alanında farklı disiplinler birbirini besledi. Elbette ki hâlâ büyük önem 
taşıyan bireysel araştırmaların yanı sıra çok disiplinli ve uluslararası yönelimli projeler de yaygınlık 
kazanarak norm haline gelmeye başladı. Bize göre en önemli görevlerimizden biri Türk meslektaşları-
mızı özellikle şu anda var olan zor koşullar altında da uluslararası ağların önemli birer parçası olarak 
kalmaya devam etmeleri için desteklemek ve işbirliği projeleri ile güçlenmelerine katkıda bulunmak. 
Bu nedenle de Orient-Institut’un dostlarını hem enstitümüzde konuk etmekten, hem de onlarla Bam-
berg’deki Türkoloji Kongresi’nde karşılaşarak görüş alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duya-
cağız.

Prof. Dr. Raoul Motika
Direktör
Orient-Institut Istanbul Künye

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
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 Zaur Gasimov

Bakü 

Post-Sovyet cumhuriyetlerden Azerbaycan’ın 
bugünkü başkenti Bakü 19. yüzyıldan 20. yüzyıla 
geçerken çok hızlı bir gelişme gösterdi ve çoğun-
luğu Türkçe ve Farsça konuşan Şiilerden olu-
şan nüfusuyla küçük bir şehirken Çarlığın petrol 
başkentine dönüştü. Şehirde Nobel kardeşler ve 
çok sayıda Azerbaycanlı, Ermeni ve Rus milyoner 
okullar, tiyatrolar, eğlence mekanları ve dernekler 
açtı. Demografik gelişme, toplumsal dönüşüm ve 
hükümet politikaları iki farklı sonuca yol açtı: nü-
fus patlaması ve farklı milliyetçiliklerin yükselişi. 
Bu durum Bakü’nün kenar mahallelerinde yaşa-
yan işçiler arasında etnik çatışmalara ve mez-
hepler arası antagonizmalara yol açarken, şehir 
merkezinde kozmopolit bir atmosfer 
hüküm sürmeye devam etti. Avrupalı-or-
yantal tarzda villalar, tiyatrolar ve opera 
binalarıyla çevrelenmiş bir dünyada 
zengin Ermeniler, Azerbaycanlılar ve Ya-
hudiler çocuklarını Fransızca ve Alman-
ca da öğretilen Rus liselerinde okuttu. 
1918-20 yılları arasında iki yıl süren ba-
ğımsızlık sırasında ve 70 yıl süren Sovyet 
döneminde etnik şiddetle birlikte koz-
mopolit bir karma kültür ve Rusça-Aze-
rice iki dillilik Bakü’ye damgasını vuran 
unsurlar oldu. İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından Azerbaycanlılar, Ermeniler, Ya-
hudiler, Ruslar, Ukraynalılar, Tatarlar ve 
diğer Rusça konuşan unsurlardan olu-
şan, uluslar- ve dinler-üstü bir topluluk, 
“bakincy” (Rusça “Bakülü”) gelişti. Pe-
restroyka sırasında, özellikle de Dağlık Karabağ 
savaşı (1988-94) süresince Bakü’nün bu spesi-
fik kentli kültürü Azerbaycan etno-nasyonalizmi 
tarafından düşmanlaştırıldı ve giderek daha çok 
baskılandı. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti’nin “enternasyonalist” başkenti Bakü, 1991 

yılında Azerbaycan’ın başkentine dönüştü. 20 
Ocak 1990’da Anti-Sovyet halk cephesinin iktidarı 
ele geçirmesini engellemek isteyen Sovyet birlik-
leri Bakü’ye girdi ve 120 Bakülü bu sırada hayatı-
nı kaybetti. Kurbanlar hemen ertesi gün “Şehitler 
Mezarlığı”nda toprağa verildi ve şehir merkezin-
de yüzbinlerce kişi gösteri yaptı. Bugünlerde Ba-
kü’deki rejim, Bakü’nün Hazar Denizi kıyısındaki 
kozmopolit şehir ünvanını yeniden kazanmasına 
çalışıyor; ama bunu yaparken demokratik reform-
lar yerine Eurovizyon Şarkı Yarışması ve Formula 
1 yarışları gibi etkinlikleri araç olarak kullanıyor. 
Orient-Institut’un “Entelektüel Aktarım Süreçle-
ri” araştırma alanı kapsamında, Azerbaycan’ın 

trans-emperyal tarihini ele alan proje 2017’de 
başarıyla sonuçlandırıldı. İran, Türk-Osmanlı ve 
Rusya arasında yer alan tarihsel bölgeyle ilgili 
uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda, ortaya 
Alman ve çeşitli uluslararası dergilerde yayınla-
nan pek çok makale çıktı. 
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Bursiyerler

Matthew Ghazarian (Columbia University)
Belirsizliğin Hakim Olduğu Bir Zamanda Kıtlık: Osmanlı  
Anadolusu’nda Felaketler ve Etnik-Dini Çatışmalar  
(1839-1893 dönemi) 

Matthew Ghazarian’ın sosyal ve ekonomik tarih alanındaki doktora projesi, ondokuzuncu yüzyılda 
Doğu Anadolu’da etnik-dini çatışmalar ve insani yardım çalışmaları arasındaki ilişkileri ve bu ikisinin 

kıtlık ve sefalet karşısında nasıl geliştiği sorusunu 
konu alıyor. 1839-1893 yılları arasında yerel otori-
teler, devlet kurumlarındaki bürokratlar ve yabancı 
misyonerler dini kategorilerin siyasileşmesine etki 
eden koşulları ve kurumları nasıl yarattılar? Eşitlik 
ve siyasi katılım söylemleri bugüne kadar devam 
eden ayrıştırma ve dışlama politikalarıyla nasıl bir-
likte varolabildi? Yoksa 1839 Tanzimat Fermanı’nın 
ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun dini eşitlik 
yönünde ilerlediği bir dönemde ayrıştırma ve dışla-
mayı mümkün mü kıldılar? Son dönemlerde yapılan 
araştırmalar Osmanlı Devleti, Avrupalı güçler ve 
Protestan misyonerlerin, farklılık ve aidiyete ilişkin 
düşüncelerin değişmesine katkıda bulunduklarını 
gösterdi. Matthew Ghazarian’ın araştırma proje-
si, bu çalışmaları temel alıyor ve onları, değişim 
içindeki bu düşüncelerin yaygınlaşmasını sağlayan 
maddi ve ekolojik koşullara yakından bir bakışla 
birleştiriyor. Çalışmanın ağırlık noktasını dengesiz 
ekolojik koşullar ve zor siyasi ve ekonomik karar-

lar sonucunda ortaya çıkan kıtlık dönemleri oluşturuyor. Ghazarian, Osmanlı Anadolusu’nda 1879-81 
ve 1887-88 yılları arasında yaşanan iki büyük kıtlık dönemi karşısındaki tepkileri karşılaştırıyor. Pek çok 
bölgede, gıda yardımlarının nasıl dağıtılacağı, bu yardımlardan yararlanacak olanların Müslüman mı 
yoksa Hrıstiyan mı olduğuna göre belirleniyordu: 1880 yılında sınır şehri Doğubeyazıt’ta yaşayan Er-
meniler, subayların Hristiyanlara yardım dağıtılmasını engellediğinden şikayet ediyorlardı. Van şehrin-
de yardım ulaştırılmayanlar ise Müslüman Kürtlerdi. Orada hayatını kaybeden 10.000 kişinin yüzde 98’i 
Kürttü. Doktora çalışması yardımların dağıtımındaki eşitsizliğin ekonomik ve duygusal kıtlığın eşitsiz 
dağılımına, böylece de etnik-dini topluluklar arasındaki sınırlarda ilerleyen toplu travmalara – ve hatta 
toplu intikama – yol açtığı tezini ileri sürüyor. Bu şekilde dini gruplar arasındaki sınırlar daha da güç-
lendi ve daha sonraları yaşanan dinler arası şiddetin de tohumları atılmış oldu.

Resim: Ermeni 
Apostolik Kilisesi 
Patrikhanesi’nin 
Yardım Komisyonu 
mühürü
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Konuk Araştırmacı

Armand Aupiais (Université Paris Diderot / IFEA)
İstanbul’da Evangelizm ve Göç

Armand Aupiais’nin doktora projesi, Pentekostal 
hareketinin dünya çapındaki gelişiminin kentleşme 
ve küreselleşme sonucunda göçmenlerin köklerin-
den kopması ile sıkı sıkıya bağlantılı olduğu yönün-
deki sosyal antropolojik paradigmayı ele alıyor. Ça-
lışmanın temelini İstanbul’daki Evangelist-Lutherist 
inanç topluluklarında yapılmış dört yıllık bir saha 
araştırması oluşturuyor. Aynı zamanda tarihsel sü-
reç boyunca varlıklarını sürdüregelmiş Avrupalı-A-
merikan ve Ermeni kiliseleri de inceleme kapsamın-
da yer alıyor. Burada da merkezde din değiştiren 
Türklerin oluşturduğu yeni gruplar ve göçmenler 
var. Aupiais yaptığı saha araştırmasında bu grupla-
rın konumlarını belgeleyerek, kıyıda kalmış kilise-
lerin içinde (Türk kiliseleri ve güneydeki ülkelerde 
yer alan kiliselerde) Pentekostal hareketinin gelişimini daha iyi anlayabilmeye çalışıyor. Ortaya çıkan 
bir nokta şu: Yerelde geçerli iktidar ve güç ilişkileri sonucunda sıklıkla önderlik konumları ve ayrıca-
lıklar farklı ülkelerden “Beyazlara” ve yereldeki Türklere veriliyor. Buna karşılık Doğulu Hristiyanlar ve 
güneydeki bölgelerden gelen göçmenler marjinalize ediliyorlar. Aupiais ayrıca Türk Evangelik hareke-
tinin Pentekostal hareketinin etkisiyle yaşadığı çatışmalı atomize olma ve hibridleşme sürecini ve Gü-
ney’den gelen çeşitli uluslardan göçmenlerin katılımda bulunduğu yerleşik ayinlerin yaşadığı dinamik 
canlanmayı gözlemliyor. 
Uluslararası göç sistemi içinde sahip olduğu konumla ve Evangelizmi kabul etmeyen ve görünmez 
kılan genel İslami yapı sonucunda İstanbul, Pentekostal hareketi içindeki çeşitli göç hareketlerini ve 
sosyal etiketlemelere ilişkin müzakere süreçlerini incelemek için özellikle uygun koşullara sahip. 
Proje, belirli bir Pentekostal kilisesi içinde göçün çerçeve koşulları ve iş bölümünü inceleyerek Pen-
tekostal hareketinin dünya çapındaki mobilite bağlamında daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyor. Görülen o ki, Afrikalı ve Asyalı göçmenler ücretsiz çalışan din aktivistleri olarak kalmaya 
teşvik edilirken, Orta Doğu’dan gelen erkek göçmenler ise göçe devam etme ve din değiştirmeleri-
ni Batı’da gerçekleştirme yönünde destekleniyor. Fakat bu dinamiğin karşısında başka bir gelişme de 
gözleniyor: Bağımsız Afrikalı Pentekostal kiliseler kuruluyor ve bunlar hem benzer teolojik seçenek-
ler sunuyor, hem de karizmatik kişiliklere ulusaşırı girişimcilik imkanlarının yolunu açıyor. Yani dini 
örgütlenmeler sadece göç bağlamında sosyal sermayenin birikimi için çalışan ağlar olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda insanları hem hareketlilik hem de hareketsizlik yönünde teşvik eden kurumlar olarak da 
ortaya çıkıyorlar. Ayrıca karizmatik Türkler ve Pentekostal hareketin güneyli taraftarları, kendi içinde 
çelişkiler barındıran ve Ermeniler, Avrupalılar ve Amerikalılar tarafından genellikle görmezden gelinen 
Türkiye’deki protestan hafızayı yeniden tanımlamaya ve sahiplenmeye çalışıyorlar. 

Resim: Bir gönüllü 
Ermeni-Protestan 
Kilisesi’ni süpürüyor. 
Ocak 2016.
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Corpus Musicae Ottomanicae (CMO): 
İlk İki Yıla Bir Bakış

Ekim 2015’ten bu yana Münster Üniversitesi ve Orient-Institut Istanbul, uzun vadeli bir DFG projesi olan 
“Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) – Yakın Doğu Müzik Yazmalarının Eleştirel Basımı”nı birlikte 
yürütüyor. Projenin hedefi, Osmanlı sanat müziğinin yazılı kaynaklarının ortaya çıkartılması, kataloglaş-
tırılması ve basımı. Projenin şu anda devam etmekte olan ilk bölümünün konusu Hampartsum notası 

içeren el yazmaları. Bu notasyon, onu keşfeden 
Ermeni müzisyen ve besteci Hampartsum Li-
monciyan’ın adını taşıyor. Hampartsum 1812 ci-
varında, ait olduğu topluluğun başka üyeleriyle 
birlikte Ermeni kilisesinin liturjik nostasyonunu 
temel alan bir sistem geliştirdi. Bugün Hampart-
sum notasyonun kullanıldığı geniş bir kaynak 
mevcudu var. Daha sonra, 1920’li yıllardan itiba-
ren bu notasyon yerini Batı notasına bırakmış. 
CMO projesinin ikinci aşamasında da bu kaynak 
grubu ele alınacak.
Projenin yönetimi ve eleştirel basımı hazırlayan 
ekip Münster’de Müzik Bilimleri Enstitüsü’n-
de bulunuyor. İstanbul’da ise yerel kaynakların 
bulunması ve kullanıma hazırlanması gerçek-
leştiriliyor. Ayrıca kaynakların yapılandırılması 
ve veri girişlerinin yapılması da İstanbul’daki 
ekibin görevleri arasında yer alıyor. Bu görevler, 
tek tek müzik yazmalarının içinden bütün ilgili 
parametreleri içeren listelerin oluşturulmasını 
da kapsıyor. Parametreler arasında sayfa sayısı, 
başlık, tür, makâm ve usûl gibi müzikal özellikler 
de yer alıyor. 
Kaynak kataloğunda şu anda 11 müzik el yaz-

ması, 20. yüzyıldan çok sayıda basılı müzik metni, ikincil kaynaklar ve başvuru kaynakları ile ilgili meta 
veriler yer alıyor. İstanbul’daki partner kuruluşlarımız sayesinde – burada tümünü temsilen İstanbul 
Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki müzikoloji bölümünün adını zik-
retmek istiyoruz – CMO buradaki araştırma çevrelerine çok başarılı bir şekilde entegre olabildi. Bu 
bağlamda bilimsel toplantılarda gerçekleşen alış verişten de söz etmek gerekir: Mart 2017’de her iki 
enstitüde de atölye çalışmaları gerçekleştirildi ve İstanbul Üniversitesi’nde geçtiğimiz yılın Aralık ayın-
da müzik araştırmacısı, müzik teorisyeni ve besteci Hüseyin Sadettin Arel onuruna düzenlenen ulusla-
rarası sempozyuma CMO’nun iki üyesi de katıldı. 
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Türkiye’de ve Avrupa’da Bağlama 

Uzun sap bağlama, günümüzde sadece Türki-
ye’nin en tanınmış müzik enstrümanı olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda Almanya’daki müzik dün-
yasında da kendine yer edinmiş durumda. Genç 
müzisyenlere açık köklü bir yarışma olan “Jugend 
Muzisiert” bu durumun bir göstergesi. Berlin’deki 
müzik etkinliklerinin çatı örgütü olan Landesmu-
sikrat Berlin, bağlamayı resmen “Yılın Enstrüma-
nı” ilan etti ve konserlerin ve atölyelerin yanı sıra 
bir de Uluslararası Bağlama Sempozyumu dü-
zenledi. Partner örgütler arasında Universität der 
Künste Berlin, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Orient-Institut 
Istanbul yer aldı. Yeni yayımlanan kitap bu sem-
pozyumda yapılan sunumları temel alıyor, ama 
aynı zamanda bağlama ve bağlama müziğine 
genel bir giriş olmayı hedefliyor. Birkaç bağlama 
ders kitabı dışında Almancada bağlama ile ilgili 
yayımlanmış kitap yok. Yayımcıların hedefi, bağla-
mayı “geleneksel”, dolayısıyla zamansız bir ens-
trüman olarak sorgulamak; onun yerine bağlama 
kullanımının güncel dinamiğini öne çıkarmak. Bir-
kaç on yıldır bağlama çok hızlı bir gelişme gösteri-
yor ve bu gelişme gelecekte de devam edecek.

Kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölümün başlığı “Gelenek ve Tarih” ve bu bölümde önce bugüne ka-
dar Türkiye’de az araştırılmış ve çok çeşitli ideolojik atıflarla yüklü bir konu olarak enstrümanın tarihi 
tartışmaya açılıyor (Cihangir Terzi, Okan Murat Öztürk, Erol Parlak, Nevzat Çiftçi und Seval Eroğlu). 
“Bağlamanın Değişimi” başlıklı ikinci bölümde Sinan Cem Eroğlu, Tolgahan Çoğulu ve Taner Akyol 
yapısal ve müzikal yenilikleri tanıtıyorlar. Üçüncü bölümün başlığı “Avrupa’da Bağlama”. Bu bölüm-
de Hande Sağlam, Liselotte Sels, Ruddi Sodemann ve Martin Greve yine son dönem gelişmelerini ele 
alıyor ve bağlamanın Türkiye dışında tanıtımı ve kendine yer edinmesi konularına eğiliyor. “Bağlama 
Öğrenmek” başlıklı son bölüm ise (Ali Kazım Akdağ, Adnan Koç, Kemal Dinç ve Joël Betton), bağla-
ma konusunda genel ve akademik bir eğitim geliştirmenin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da zorluklar 
içerdiğini ve çözüm için çok zaman, enerji ve tartışmanın gerekli olduğunu ortaya koyuyor. 

Nevzat Çiftçi, Martin Greve (Yay. haz.) Die Bağlama in der Türkei und Europa. Erstes Bağlama- 
Symposium in Deutschland Berlin, 14.-15. September 2013, Berlin: Ries & Erler Verlag 2018. 
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2002-2013 yılları arasında “Yakın Doğu’daki ço-
ğunluğu Müslüman toplumlarda ve diyaspora-
da yaşayan marjinalleştirilmiş dini gruplarda 
ritüel aktarımı” başlıklı İslam bilimleri projesi 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg’in “Ritü-
el Dinamikleri” SFB (Sonderforschungsbereich, 
Özel Araştırma Alanı) 619 kapsamında faaliyet 
gösterdi. Proje başlangıçta Prof. Dr. Raoul Motika 
ve Prof. Dr. Michael Ursinus tarafından yönetil-
di. Projeyi daha sonra 2017 yılı Ekim ayından beri 
Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı olarak 
çalışan PD Dr. Robert Langer sürdürdü. Langer’in 
çağdaş Alevi ritüelleri konusunda yürüttüğü saha 
araştırmaları kapsamında 45 farklı yerde gerçek-
leşen 160 olay (toplamda 252 farklı belgesel film, 

ritüel ve söyleşi) belgelendi. Mekansal olarak 
kayıtların dağılımı Alman diyasporasından İstan-
bul ve Ankara’daki modern cemevlerine, Malatya 
ve Erzincan gibi farklı şehirlerden Hacıbektaş ve 
Tekke Köyü gibi kutsal mekanlara ve Malatya’nın 
köylerine kadar uzanıyor. Kayıtlar arasında, SFB 
projesi tarafından bir süre araştırılmış olan Bul-
garistanlı Alevilere ve Ermenistanlı Yezidilere ait 
film malzemesi de bulunuyor. Dönüştürülmüş vi-
deo kayıtları tümüyle Heidelberg Üniversitesi Re-
sim ve Video Veri Bankası HeidIcon’a kaydedildi 
ve hem üniversite içindeki hem de –başvurmaları 
halinde– üniversite dışından araştırmacıların kul-
lanımına sunuldu. Orijinal kayıtlar (MiniDV), Ru-
precht-Karls-Universität Heidelberg, Yakın Doğu 

Robert Langer
Modern Alevi Ritüelleri ile İlgili Video Arşivi:
Heidelberg Üniversitesi Kütüphanesi ile bir İşbirliği

Martin Greve
Makamsız. Individualization of Traditional Music on the Eve of 
Kemalist Turkey 

Martin Greve’nin kitabı Türkiye’nin binyıl dönümündeki kafa karıştırıcı, çelişkili ve bireysel-
leştirilmiş müzik dünyasını anlatıyor ve bunu yaparken 20. yüzyıldaki tarihini de gözönünde 
bulunduruyor. Kitabın ağırlık noktasını müzik geleneklerinin enternasyonalizmden ayrışma 
ve çözülme eğilimleri ve bir bireyselleşme süreci olarak tanımlanabilecek çok çeşitli müzikal 
hibridler oluşturuyor. “Bireysel” kategorisi hem tek tek müzisyenleri hem de müzik parçala-
rını, CD’leri, konserleri ve hatta müzik teorisine ilişkin bireysel kavramları, konferansları ve 
araştırma projelerini kapsıyor. Bu gelişmenin temelinde çeşitli faktörler yer alıyor: Göçün ve 
uluslararası mobilitenin artan önemi; kültürlerarası karşılaşmaların ve deneyimlerin artışı; 
tüm Osmanlı-Türk, Anadolu ve küresel müzik tarzlarının, enstrümanların ve çeşitli müzikal 
unsurların medya yoluyla ulaşılabilir olması ve kimlik söylemlerinin açılması. Kitabın sonun-
da yer alan bölümde ise bu benzersiz müzikal çeşitliliğin Türkiye Cumhuriyeti gibi otoriter bir 
devlet ve toplumda nasıl var olabildiği sorusu ele alınıyor. 

Martin Greve. Makamsız – Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey. 
Würzburg: Ergon Verlag 2017
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Stefan Hanß
İnebahtı Deniz Muharebesi’nin (1571) Maddi Kültürü: Maddiyat, 
Medyatiklik ve Bir Olayın Tarihsel Üretimi

Stefan Hanß olay üretme tarihinden (his-
toire de l’événement) yola çıkarak erken 
Yeni Çağ maddi kültürünün tarihin üretil-
mesine katkısını inceliyor. İnebahtı Deniz 
Muharebesi (1571) örneğinde tarihsel 
aktörlerin tarihsel bir olayın çeşitli yön-
lerinin üzerinden, ikili dünya inşaları için 
kullanılan bir paradigma oluşturmalarını 
anlatıyor. Monografide bir taraftan me-
tinlerin üretimi, dağıtımı ve alımlamasına; 
diğer taraftan da Osmanlı ganimetlerinin, 
kazananların hatıralarının kullanımına, 

bunlara ait resim, hayal ve ses dünyalarına, deniz muharebesi ile ilgili basılmış madeni para ve ma-
dalyalara ışık tutuluyor. Hanß sunduğu zengin ayrıntılarla maddiyat ve medyatikliğe yönelik tutumlara 
gösterilen çağdaş tepkilerin tarihin (yeniden) üretimini nasıl etkilediğini gösteriyor. İnebahtı’nın şey-
leştirilmesi şeylerin konumlandırılması ile birlikte ilerledi: Maddiyat ve medyatiklik, tarihi yorumlama 
konusundaki iddiaların şahitliği için kullanıldığı ölçüde, İnebahtı ile ilgili olay üretmenin hedefinde her 
şeyden önce grup aidiyetlerinin kabulu yer aldı. Böylece İnebahtı, bir ortaklık ya da paydaşlık olayı 
olarak kültürleri ayıran değil, insanları birleştiren bir olayı temsil etti. 

Stefan Hanß. Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571). Materialität, Medialität und 
die historische Produktion eines Ereignisses. Würzburg: Ergon Verlag 2017.

Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde İslam Bilimleri 
Kürsüsü’nde saklanıyor. HeidIcon’daki videolara 
ilişkin kayıtlar arasında kısmen ritüellerin trans-
kriptleri ve bunlara ilişkin saha araştırması notları 
da yer alıyor. Film kayıtları ve metaveriler Robert 
Langer (kısmen Janina Karolewski’nin katkılarıy-
la) tarafından oluşturuldu ve 2016 yılında hazırla-
dığı doçentlik tezinin konusu olan Alevi ritüelleri 
analizlerinde kullanıldı. HeidIcon Resim ve Video 
Veri Bankası’nın yeni bir veri programına geçme-

si sürecinde buradaki metaveriler Orient-Institut 
Istanbul işbirliği ile gözden geçirilecek ve eksik-
leri tamamlanacak. Bu işbirliğinin arka planında 
ise Robert Langer’in “Ulusaşırı bağlamda Alevi ri-
tüelleri: Türkiye’deki büyükşehirler, Batı diyaspo-
rası ve Anadolu köyleri arasında dini pratikler” 
başlıklı monografik çalışmasının baskıya hazırlan-
ması yer alıyor. Kitap bu yıl Wiesbaden’deki Har-
rassowitz Yayınevi tarafından yayımlanacak. 
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19-21 Eylül 2018 tarihlerinde Bamberg’de 3. Con-
vention on Turkic, Ottoman & Turkish Studies 
düzenleniyor. Orient-Institut araştırmacıları bu et-
kinliğe iki panel ve iki bildiri ile katılıyor. “Science 
and Technology on the Silk Road: Past and Pre-
sent Practices, Future Perspectives in Turkey” 
başlıklı panel STS Turkey tarafından düzenleni-

yor. Panelin sorumluları ise Dr. Melike Şahinol 
(Orient-Institut Istanbul), Asst. Prof. Dr. Arsev 
Umur Aydınoglu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), 
Asst. Prof. Dr. Harun Kaygan (Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi) ve Cansu Güner-Birdal (Technische 
Universität München). Human enhancement 
alanındaki yeni teknolojilerin her yerde karşımı-
za çıkması, Türkiye’de bilim ve teknik sosyolojisi-
nin çok sınırlı varlığı ve kurumsallaşmış bir teknik 
değerlendirmesinin olmayışıyla taban tabana zıt 
bir durum oluşturuyor. Panelde örnekler üzerin-
den bilimsel araştırmanın tüm toplum karşısındaki 
rolü tartışılacak. Sunumlarda şu konular ele alı-
nacak: Orta Çağ İslam dünyasında tıp ve bu kap-
samda ağırlıklı olarak Avicenna tıp sistemi (Dr. 
Mustafa Yavuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi), 
Türkiye’de üniversite eğitiminde bilim ve teknik 
politikalarının rolü (Dr. Umut Morkoç, Adıyaman 
Üniversitesi / Doç. Dr. M. Cem Kamözüt, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Türk veri 
koruma yasasının electronic health konusunda-
ki yaklaşımlar ve genetik bilgilerin toplanması 
açısından yarattığı sonuçlar (Özlem Özkan, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi).

Astrid Menz’in sunumunda 1851-1923 yılları ara-
sında Osmanlıca dilinde ama Yunan harfleriyle 
yayınlanan Anatoli adlı Anadolu gazetesi ele alı-
nacak. Astrid Menz Yunan alfabesinin Osmanlıca 
için kullanımını, özellikle de bu kullanım üzerin-
den dönemin konuşma diline yönelik çıkarımlar 
yapılıp yapılamayacağı konusunu inceliyor. Ayrı-

ca 1888-1894 yıllarında gazetede ele alınan konu-
larla ilgili bir özet sunuyor. PD Dr. Martin Greve 
(Orient-Institut Istanbul) tarafından düzenlenen 
panelin konusu Alevi edebiyatı ve müziğinin tarih-
sel kaynakları. PD Dr. Judith Haug (Orient-Institut 
Istanbul) Osmanlı sarayında yaşayan Polonyalı 
müzisyen ve çevirmen Alî Ufukî / Wojciech Bo-
bowski ‘nin (c.1610-c.1675) iki el yazması üzerin-
den âşık metinlerinden (kısmen notalarla birlikte) 
oluşan zengin mevcudu tanıtıyor. Janina Karo-
lewski (Universität Hamburg) Alevi aileleri içinde 
yazılmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmış özel saz 
şiiri defterlerinin (cönkler ve mecmûalar) rolü ve 
içeriği konusuna eğiliyor. Dr. Ulaş Özdemir (İs-
tanbul Üniversitesi) tarihsel müzik etnolojisinin 
metodik çerçevesini kullanarak resmi Türk tarih 
yazımında “eşkiya” olarak suçlanmış halk ozanla-
rını, 1937 yılında ölen ve Kürt-Alevi Koçgiri isya-
nının en önemli aktörlerinden biri olan Alişer’i ve 
1973 yılında hayatını kaybeden Nuri Dersimi’yi ele 
alıyor. Martin Greve (Orient-Institut Istanbul) Der-
sim’de (Tunceli) Alevilikle ilgili özel tarihsel ses 
kayıtlarını arayıp bulmayı ve analiz etmeyi içeren 
güncel bir araştırma projesini tanıtıyor.

2018 Türkoloji Kongresi 

Resim: The Miriam and 
Ira D. Wallach Divisi-
on of Art, Prints and 
Photographs: Art & Ar-
chitecture Collection, 
The New York Public 
Library. “Arabesques : 
mihrab de la mosquée 
de Cheykhoun: faïen-
ces murales: 1”,  
The New York Public 
Library Digital Collecti-
ons. 1877.
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Atölye Çalışması: “Mobilite ve Sınırlar”, Orient-Institut Istanbul, 
21.-24.6.2018

Orient-Institut Istanbul, 21-24 Haziran 2018 tarihleri arasında “Mobilite ve Sınırlar” başlıklı uluslara-
rası bir atölyeye ev sahipliği yapıyor. Atölye Orient-Institut ve DFG’nin desteklediği ve Prof. Dr. Ma-
nuel Borutta (Ruhr-Universität Bochum) yönetiminde yürütülen modern Akdeniz tarihi ağı işbirliğiyle 
düzenleniyor. Partnerler ve düzenleyiciler arasında Dr. Malte Fuhrmann (İstanbul Bilgi Üniversitesi), 
etkinliği finansal olarak destekleyenler arasında da DAAD ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği 
Enstitüsü yer alıyor. Atölyede çoğunluğu Almanya’da çalışan ağ üyelerinin yanı sıra Türkiye’de araştır-
ma yapan Akdeniz bağlantılı çok sayıda tarihçi de sunum yapıyor. Etkinliğin açılışı 21 Haziran akşamı 
Dr. Valeska Huber (Freie Universität Berlin) tarafından herkese açık olarak düzenlenen “Channels of 
Communication: Connections and their Limits in the Suez Canal Region 1869-1914” başlıklı bir su-
num ile yapılıyor. Orient-Institut Istanbul adına, şu sıralarda enstitüde doktora bursiyeri olarak bulu-
nan Matthew Ghazarian (Columbia University, New York) konuşuyor. Sunumunun başlığı “Communal 
Boundaries in the Ottoman East”.

Dr. Richard Wittmann’ın “Embellishing musi-
cal diversity in Constantinople prior to the Great 
War: Performers and performances at the Teu-
tonia Club in the concert seasons of 1910-1913” 
başlıklı sunumu da müzikle ilgili. 1847’de kurul-
muş ve bugün de varlığını sürdüren Teutonia der-

neği, 1897’de Galata’da merkez binasını inşa etti. 
Bugün de varolan binanın tiyatro salonu İstan-
bul’un en önemli kültürel etkinlik mekanlarından 
biri oldu ve çok sayıda konsere, operaya ve tiyat-
ro gösterisine ev sahipliği yaptı.
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Dr. Melike Şahinol
STS TURKEY 2018 

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye 
Araştırma Ağı, 2017 yılında bilim ve teknoloji çalış-
maları alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini 
desteklemek ve bu doğrultuda disiplinlerarası ve çok 
yöntemli bir yaklaşımı savunmak amacıyla kuruldu. 
İlk konferans, STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve 
Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10-11 Eylül 2018’de 
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi 
ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ortak ev sahip-
liğinde gerçekleştirilecek ve Orient-Institut Istanbul 
tarafından desteklenecek.
Endüstri 4.0, büyük veri, yapay zekâ ve makine ile öğ-
renme gibi kavramlar, bugün sadece teknokratların 
veya sanat ve edebiyatın diline mahsus değil; işgücü 
piyasasından tüketim alışkanlıklarına, politik ilişkiler-
den kişiler arası ilişkilere kadar her yere nüfûz ediyor. 
Üreme teknolojileri, estetik cerrahi, nöroteknolojiler, 
sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlığı, teknosos-
yal sistemlerin genişleyen kapsamı ve teknobilimin 
tüm görüngüleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de toplumsal tahayyül ve pratikler üzerinde belirleyi-
ci oluyor. Sağlık sektörünün tüketicileri, biyopolitika-
nın gölgesinde, yaşamlarını elektronik ve mobil sağlık 
teknolojilerine tabi olarak sürdürme baskısı altındalar. 
Bugün belki her zamankinden daha fazla bilimsel ve 
teknolojik dönüşümü, tarihimizi, bugünü ve geleceği 
tartışmak zorundayız.

Bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen tüm alanlardan akade-
misyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları, Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını tartışmak üzere 
10–11 Eylül 2018 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne davet ediyoruz.

STS TURKEY 2018 Konferansı, 10.-11.09.2018, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 
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Orient-Institut Istanbul’un katılımıyla Worms’da Türkiye Günleri, 
14-15 Ağustos 2018

Orient-Institut Istanbul 14-15 Ağustos tarihlerinde Worms şeh-
ri ile birlikte Schloss Herrnsheim/Pfalz’da “Eine andere Türkei 
– Başka Bir Türkiye” başlıklı iki günlük bir kültür ve etkinlik 
programı düzenliyor. Programa tarihçiler, müzik bilimciler ve 
sanat tarihçileri katılıyor. Bu kapsamda, yayına hazırlayanlar 
arasında Dr. Richard Wittmann’ın (Orient-Institut Istanbul) yer 
aldığı, Worms-Verlag tarafından yayımlanan ve Birinci Dünya 
Savaşı’nda İstanbul’da konuşlandırılmış bir Alman askerin sa-

vaş günlüğünü içeren kitabın tanıtımı yapılacak. Kitabın İngilizcesi, 2018 başında Ruben Gallé tarafın-
dan Max Weber Stiftung’un perspectivia.net üzerinde yer alan Memoria dizisinde yayımlandı.

GTOT e.V. Genel Kurul Toplantısı

16 Mart 2018 tarihinde Hamburg’da düzenlenen güncel Türkiye araştırmaları konulu bir konferans kap-
samında Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyeti Genel Kurul Toplantısı da yapıldı. Genel 
Kurul formalitelerinin yanı sıra şu konular da öne çıktı: Eylül ayında Bamberg Üniversitesi Türkoloji 
Bölümü işbirliğiyle düzenlenen Avrupa Türkoloji Kongresi ve tanınmış bir uzman yayınevi tarafından, 
GTOT’nin katkılarıyla Türkoloji ve Oryantalizm konulu bir süreli yayının çıkarılması. Bu konuyla ilgili tar-
tışmaların bir sonraki genel kurulda sonuca yönelik şekilde sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca Genel 
Kurul, Dr. Charlotte Joppien’e kasa sorumlusu olarak çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve 
onun yerini alacak olan Jun. Prof. Dr. Petr Kučera (Universität Hamburg) takdim edildi.

Türk Dil Bilimci Ahmet Caferoğlu (1899-1975) 

Dr. Zaur Gasimov, “Rusya, Avrupa ve Türkiye arasında entelektüel aktarım süreçleri” başlıklı ağırlıklı 
araştırma konusu kapsamında Türk-Rus bağlarını ve bu kapsamda Azerbaycan kökenli, Breslau Üniver-
sitesi mezunu tanınmış Türk dil bilimci Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun (1899-1975) entelektüel yaşamını 
ve eserlerini araştırıyor. Bu araştırmalarda en büyük yardım ve destek, Caferoğlu’nun kızı tanınmış sa-
nat tarihçisi ve Sabancı Müzesi’nin yöneticisi Dr. Nazan Ölçer’den geldi. Nazan Ölçer Zaur Gasimov’a 
sadece araştırmalarında danışmanlık yapmakla kalmadı; aynı zamanda babasının özel koleksiyonları-
nı, Alman ve başka uluslardan şarkiyatçılarla yazışmalarını, gazete kupürlerini ve başka anı parçalarını 
kendisine açtı. Sonunda da babasının özel koleksiyonunda yer alan, bir önceki yüzyıl başlarından kalma 
ender bulunan Bakü ve Tiflis gazetelerini Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi’ne bağışlamaya karar 
verdi. Dr. Ölçer, 7 Şubat 2018’de düzenlenen bir törenle bu gazeteleri Orient-Institut Istanbul Direktörü 
Prof. Dr. Motika’ya sundu. Tören kapsamında Dr Gasimov, Ahmet Caferoğlu’nun Türkiye’de Türkoloji bi-
liminin gelişimine katkısını anlatan bir sunum yaptı. 
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Anatoli 

Ocak ve Şubat 2018’de Orient-Institut kaynakları arasında yer 
alan beş tarihi gazete dijitalleştirildi. (Bunların dördü için bkz. 
Ahmet Caferoğlu ile ilgili makaleyi.) Bunların arasında Anatoli 
gazetesinin 1888-1894 yıllarına ait sayıları özel bir öneme sahip. 
Bu yıl sonuna kadar bütün dijitalleştirilmiş metinler MENAdoc 
üzerinden internete konulacak.

Şekil: Çocuk modası 1891, Karlman Blumberg, Galata. Anatoli, 
No. 4280 (7/17 Ocak 1891), 51. 

Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi, ağırlıklı olarak 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile il-
gili tüm alanlara ilişkin (dil, tarih, edebiyat ve sosyal 
bilimler) ve Türk halklarının dili, tarihi ve edebiyatı 
ve İslamiyet ile ilgili bilimsel yayınlar toplamaktadır. 

Kütüphane koleksiyonunda şu an yaklaşık 47.000 
cilt kitap, bir kısmı tarihi özelliğe sahip olmak üzere 
bölgeye ilişkin 400 harita ve 1.525 adet Osmanlıca, 
Türkçe ya da diğer dillerde süreli yayın yer almak-
tadır. 120 süreli yayın düzenli olarak takip edilmek-
tedir. Her yıl kütüphaneye 1.900 kitap ve 750 süreli 
yayın sayısı eklenmektedir. Elektronik kitap plat-
formları ebrary ve ciando üzerinden yaklaşık 1.157 
elektronik kitaba erişim mümkündür. Kütüphanede, 
bireysel kullanıma açık bir tarayıcı bulunmaktadır. 
Kütüphane herkese açıktır ve kullanım ücretsizdir. 
Kitaplar ödünç verilmemektedir. 
ä Açılış saatleri: Pazartesi-Perşembe 10:00-19:00. 
Cuma 9:00-13:00
Katalog: http://vzlbs2.gbv.de/DB=47/
Kütüphanenin yeni edindiği yayınlar Ocak 2018’den 

bu yana OPAC üzerinden görülebilir; OPAC 
üzerinden Neuerwerbungen linki üzerine tık-
lamak yeterlidir. Böylece son yedi ay boyunca 
yeni edinilen yayınlar içeriğe ve aylara göre 
ayrılmış ve sıralanmış şekilde incelenebilir. 
Kütüphanenin web sayfasında iki ayda bir, yeni 
edinilen yayınların bir listesi yayınlanmaktadır. 
E-posta yoluyla güncel listeye düzenli olarak 
link gönderilmesini isteyenlerin, e-mail adres-
lerini oiibib@oiist.org adresine iletmelerini rica 
ediyoruz.

Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi

ä
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Yayınlar 

Orient-Institut Istanbul’un “Istanbuler Texte und Studien” dizisinden yeni 
yayınlar: 
40. Wendelmoet Hamelink, Ulaş Özdemir, Martin Greve (Yay. haz.). Diversity and 
Contact among Singer-Poet Traditions in Eastern Anatolia. Würzburg: Ergon 
Verlag 2017 (basım aşamasında).
39. Martin Greve. Makamsız – Individualization of Traditional Music on the Eve 
of Kemalist Turkey. Würzburg: Ergon Verlag 2017.
38. Stefan Hanß. Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571) Ma-
terialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses. Würz-
burg: Ergon Verlag 2017.
37. Karin Schweißgut. Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahr-

hunderts. Würzburg: Ergon Verlag 2016.

Yayınlar şuradan ısmarlanabilir:  
www.ergon-verlag.de/en/orientalistik/istanbuler-texte-und studien/index_1.php
ITS dizisinden çıkan yayınlar e-kitap olarak da mevcuttur. E-kitaplar, yayın tarihinin üzerinden altı yıl 
geçtikten sonra www.ergon-verlag.de/orientalistik/istanbuler-texte-und-studien adresinden ücretsiz 
edinilebilir. Bu kapsama giren kitapların numaraları şunlardır: ITS 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 15, 16 ve 19. İlk 
üç kitabın dijitalleştirilmesi henüz tamamlanmamıştır, fakat yakında bunlara da ücretsiz ulaşmak mümkün 
olacaktır. 

Orient-Institut Istanbul’un “Pera-Blätter” dizisi 1995’den bu yana düzensiz aralıklarla, çoğunlukla Alman-
ca veya İngilizce dillerinde, kısmen de Türkçe olarak yayımlanmaktadır. Dizinin sayıları perspektivia.net 
işbirliğiyle internet üzerinden ücretsiz olarak da indirilebilmektedir. 
www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.
Nr. 33 Eugene Rogan: Prisoners of the Great War on the Ottoman Front, Thyssen Lectures V,  Bonn 2018.
Nr. 33 (Türkçe) Eugene Rogan: Büyük Savaş’ın Osmanlı Cephesindeki Esirleri, Thyssen Lectures V, Bonn 
2018.
Nr. 32  John Horne: Nineteen Fifteen and the Totalizing Logic of the First World War, Thyssen Lectures IV - 
The Great War Beyond National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî. Bonn 2017.
Nr. 32 (Türkçe) John Horne. 1915 ve Birinci Dünya Savaşı’nın Topyekûncü Mantığı, Thyssen Lectures IV- 
The Great War Beyond National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî. Bonn. 2017.

Orient-Institut Istanbul’un yeni yayın dizisi “Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici 
pertinentes” başlıklı yeni yayın dizisi, çok yaygın olmayan dillerde yazılmış ve çoğunlukla özel koleksi-
yonlarda yer alan kişisel tanıklıkları ele alıyor. Kitaplarda orijinal metinlerin İngilizce çevirileri ve yazarlar 
ve metin tarihiyle ilgili kısa bir tanıtım yer alıyor. Basılı versiyonların yanı sıra metinlere online olarak da 
ulaşmak mümkün: 
http://www.perspectivia.net/publikationen/memoria
1. Klara Volarić (Yay. haz.), The Istanbul Letters of Alka Nestoroff. Bonn 2015.
2. Paulina D. Dominik (Yay. haz.), The Istanbul Memories in Salomea Pilsztynowa’s Diary »Echo of the 
Journey and Adventures of My Life« (1760). With an introduction by Stanisław Roszak. Bonn 2017. 
3. Ruben Gallé (Yay. haz.), Strolling Through Istanbul in 1918. The War Memoirs of the German Private 
Georg Steinbach. Bonn 2017.



Sunum Başlıkları 
ve Tarıhler:

Sunumlar duyurul-
dukları dilde yapı-
lacaktır. 
Başka sunumlar-
la ilgili duyurulara 
web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.

Asst. Prof. Dr. Hasan Ali Khan (Habib 
University, Karachi, Pakistan)

The Qalandariyya Sufi Order of Sehwan 
(Pakistan)
Introduction, Film Screening, and 
Discussion

Çarşamba, 8. 
Haziran, 19:00

Perşembe, 17. 
Mayis, 19:00

Doç. Dr. Erdem Kabadayı, (Koç Üniversitesi, 
Istanbul)

New Approaches in Ottoman Studies: 
Understanding Historical Infrastructure by 
Using GIS Applications

Çarşamba, 23. 
Mayıs, 19:00

Asst. Prof. Dr. Luca Orlandi (İstanbul Teknik 
Üniversitesi)

Searching for an “Ottoman landscape”: 
Architect Sinan’s works in Thrace as an 
expression of tangible history.

2018 sonbahar ve 2019 ilkbahar dönemi için 
planlanan konferans dizisinin merkezinde 20. 
ve 21. yüzyılda Türk-İran bağlantıları yer alı-
yor. İran, Türkiye ve Azerbaycan’dan tanınmış 
tarihçiler Orta Doğu’nun bu iki kilit ülkesi ara-
sındaki siyasi ve sosyo-ekonomik etkileşimin 
çeşitli yönlerini irdeleyecekler.

Ekim – Kasım 2018 için “Calamity and Aspirati-
on in the Ottoman Empire” başlıklı bir konfe-
rans dizisi de planlama aşamasındadır.

Ön Duyurular:

Dr. Valeska Huber (Freie Universität Berlin)

Channels of communication: connections 
and their limits in the Suez canal region 1869-
1914

Perşembe, 21. 
Haziran, 19:00


