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Konferans Dizisi 2017/2018

“Aesthetic Dimensions of Alevi 
Cultural Heritage“

Orient-Institut Istanbul, kış yarıyılında Alevili-
ğin Estetiği konulu sekiz konferanstan oluşan bir 
konferans dizisi düzenliyor. Bu dizi; Alevi kültürü-
nün müzik, şiir, mimari, ikonografi ve edebiyat gibi 
çeşitli dallarının farklı 
boyutlarını, ortak bir 
bağlam içinde bilim-
sel açıdan tartışmaya 
yönelik bir ilk deneme. 
Alevilik, bir taraftan 
geniş bir coğrafi alana 
yayılmış olması, diğer 
taraftan etnik ve dil 
açılarından sahip oldu-
ğu çeşitlilik nedeniyle çok farklı gelenek çizgile-
rine ve şekillere sahiptir; bu nedenle de onunla 
ilgili araştırmaların henüz başlarında olduğumuz 
söylenebilir. 

Konferanslar, Zeynep Oktay Uslu’nun Yunus Em-
re’nin (ö. 1320) ve Kaygusuz Abdal’ın (ö. 1400) 
şiirleri ile ilgili sunumundan Robert Langer’in 
güncel araştırma konularından biri olan Ulusaşı-
rı Aleviliğin İkonografisi ile ilgili sunumuna kadar 
uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Mahir Polat, 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Alevi dini mer-
kezlerinin mimarlık tarihiyle ilgili, kapsamlı bir 
araştırma çalışması sonucunda bir araya getir-
diği bilgilerden oluşan bir sunum yapıyor. Ana-
dolu’da Alevi yazarların el yazmaları uzun süre ai-
leler içinde gizli tutuldu ve ancak yakın zamanda 

ortaya çıkarıldı. Birkaç yıldan beri bu tür kaynak-
lar tarihi araştırmaların konusu haline geldi. Jani-
na Karolewski, Alevi dini elyazmalarının ve cönk-
lerinin içeriği ve biçimi konusunda konuşuyor.
Müzikolog olan ve uzun yıllardan beri müzis-
yen olarak Alevi merkezlerde faaliyet gösteren 

Ulaş Özdemir, “Alevi müziği” ve Aleviliğin müzik 
biçimleri konusunda bir sunum yapıyor. Sinibal-
do de Rosa’nın araştırmalarının merkezinde ise 
Cem töreninin dini dansı olan Alevi semahın çağ-
daş adaptasyonları ve sanatsal dönüşümleri yer 
alıyor. İki konferans konusu daha Alevilerin dini 
gelenekleri ve estetik pratiklerle ilgili: Nicolas Eli-
as, Tekke Bölgesi’nde (Antalya yakınları) yer alan 
bir Bektaşi köyünde yaptığı alan araştırmasının 
sonuçlarını sunuyor. Martin Greve ise konuşma-
sında Dersim/Tunceli’deki müzikal gelenekleri 
tanıtıyor. Dr. Ulaş Özdemir, Prof. Dr. Raoul Motika 
ve Doç. Dr. Martin Greve tarafından hazırlanan 
bu konferans dizisinin hedeflerinden biri de, genç 
bilim insanlarına güncel araştırmalarının sonuç-
larını geniş bir kitleye sunabilme ve tartışmaya 
açabilme imkanı tanımak. 

Ekim 2017

Cemevi (Foto: Mahir Polat)
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Editörden

Değişimin bir araştırma enstitüsü için normal durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de 2017 
yılının ikinci yarısında Orient-Institut’ta yaşadığımız değişiklikler, öngörülebileceklerin çok ötesi-
ne geçti. En önemlisi, akademik kariyerlerini başarılı bir şekilde başka kurumlarda devam ettire-
cek olan değerli iş arkadaşlarımıza veda 
etmek zorunda kaldık. Doç. Dr. Elif Dam-
la, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda 
Genel Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
oldu. Dr. habil. Alexandre Toumarkine, 
Paris’te INALCO’da Türkiye Araştırmala-
rı konusunda profesör olarak çalışmaya 
başladı. M.A. Till Luge, doktora çalışma-
sını Almanya’da tamamlayacak.
Bu değişiklikler ile özellikle “Din” konulu 
araştırma alanında içerikle ilişkili kayma-
lar da gerçekleşti. Yeni çalışma arkadaşlarımız arasına PD Dr. Robert Langer katıldı. Dr. Langer 
daha önce uzun süre Bayreuth Üniversitesi’nde “Günümüz İslami Kültürleri” konusunda çalı-
şan genç araştırmacılar grubunu yönetti. Orient-Institut’ta, başka çalışmaların yanı sıra ulusaşı-
rı Şiilik konusundaki araştırmalarını sürdürecek. “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik” 
başlıklı araştırma alanında PD Dr. Judith I. Haug, Orient-Institut Istanbul’un Westfälische Wil-
helms-Universität Münster ile birlikte yürüttüğü “Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) – Yakın-
doğu Müzik Yazmalarının Eleştirel Basımı” projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların 
sorumluluğunu üstleniyor. Kendisi, Enstitü´de çalıştığı kısa süre içinde Polonya kökenli Osmanlı 
bestecisi ve müzik koleksiyoncusu Alî Ufukî üzerine hazırladığı doçentlik tezini başarılı bir şekil-
de tamamlayarak müzik bilimleri dalında doçent ünvanı kazandı. 
Orient-Institut Istanbul, bu çok değerli iki bilim insanını kazanmış olmaktan dolayı büyük mutlu-
luk duyuyor. Enstitü´de kültür bilimi konularının giderek artan öneminin bir diğer göstergesi de 
“Aesthetic Dimensions of Alevi Cultural Heritage” başlıklı konferans dizisi. El yazmaları esteti-
ği, mimari ve müzikten ulusaşırı alanda ikonografiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan 
konular, böylece ilk kez ortak bir formatta sunuluyor. Bu konferans dizisi, İstanbul Üniversite-
si’nden Dr. Ulaş Özdemir ile birlikte hazırlandı. Çok başarılı işbirliklerinin gerçekleştiği bir başka 
araştırma alanı da “İnsan, Tıp ve Toplum” oldu ve Ekim ayı başında “Science and Technology 
Studies Network Turkey” (STS Turkey) geniş bir katılım-
la kuruldu. 
Sevgili okuyucularımız, Enstitümüzün etkinliklerine 
katılımınızdan, yayınlarımızı okumanızdan ve zengin kü-
tüphanemizi çalışmalarınız için kullanmanızdan şimdi-
ye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük mutluluk 
duyacağız.

Raoul Motika
Direktör

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@oiist.org

http://www.oiist.org
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Konferans Dizisi 
Rus Devrimi’nin 100. Yılı & Türkiye

Orient-Institut Istanbul, Rus Devrimi’nin yüzüncü yıldönümü nedeniyle 2017 sonbaharında “The Rus-
sian Revolution & Turkey, 1917 – 2017” başlıklı bir etkinlik dizisi düzenliyor. Etkinlik dizisi, Dr. Richard 
Wittmann’ın konsept danışmanlığı ve İsveç Araştırma Enstitüsü İstanbul (SRII), Goethe-Institut Istan-
bul ve Anadolu Kültür işbirliği ile düzenleniyor. Orient-Institut Istanbul’un araştırma görevlilerinden  
Dr. Zaur Gasimov ve Türkiye, Yunanistan ve Almanya’dan dört bilim insanı verecekleri akşam konfe-
ranslarında Rus Devrimini sinemaya, yazılı eserlere ve geçen yüzyılda Ruslar ve Türkler arasındaki 
kültürel ve entelektüel alışverişe olan etkileri açısından inceleyecekler. Goethe-Institut’un desteği 
sayesinde, Sergei Eisenstein’in sinema klasiği “Potemkin Zırhlısı” filminin kısa süre önce yenilenmiş 
orijinal 1925 versiyonunu Türkiye’de ilk kez göstermek mümkün olacak.

Teutonia Konferansı
Yrd. Doç. Dr. Meryem Müzeyyen Fındıkgil: 

Alman Mimarların 19. Yüzyıl İstanbulu’nun Mimari Tarihine  
Etkileri

19. yüzyıl Alman mimarlarının imzasını 
taşıyan çok sayıda kamu binası bugün 
hala İstanbul’un çehresini belirleme-
ye devam ediyor. Mimarlık tarihçisi Dr. 
Meryem Müzeyyen Fındıkgil, Almanca 
sunumunda dinleyicileri Alman mimar-
ların kısmen tanınan, kısmen de pek 
bilinmeyen çok sayıda binası ve pro-
jesine doğru sanal bir İstanbul turuna 
çıkarıyor. 
Dr. Fındıkgil, İstanbul’un Moda semtin-
de doğdu. Alman Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
mimarlık okudu. 2002 yılında İstan-
bul’da Alman mimari tarihi konusunda 
doktorasını tamamladı. Almanya ve Türki-
ye’de pek çok yayın projesinde yer aldı ve Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu için oluşturulan 
danışmanlar kurulunun koordinatörlüğünü yaptı.
Bu konferans, Teutonia Alman Kültür ve Yardımlaşma Dermeği ile birlikte düzenleniyor ve, Alman-
ya’nın Türkiye’deki varlığının ve Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki akademik-kültürel 
alışverişin tarihi vesilesiyle her sene düzenlenen kutlama amaçlı konferansların bu seneki ayağını 
oluşturuyor. 
>> 29 Kasım 2017, Çarşamba, 19:00

Resim: Haydarpaşa Garı



4

Bursiyerler

Sinibaldo De Rosa (University of Exeter/School of Music at Cardiff University)
Alevi Semahlarının Bugünün Türkiye’ si ve Batı Avrupa’ daki 
Uyarlamaları

Kentleşme, göç, folklor ve kültürel mirasın 
konstrüksiyonu (heritagisation) tartışmaları-
nın bir parçası olarak, son yıllarda Alevilerin 
zengin müzikal ve koreografik gelenekle-
ri çeşitli sahne sanatları eserleri için ilham 
kaynağı oldu. Örneğin, Alevi sosyal hayatının 
ve sembolizminin özü olarak görülen semah-
lar, birincil ayin-i cem ritüelleri bağlamlarının 
ötesinde uyarlanarak yeniden icat edildi. Sini-
baldo de Rosa’nın doktora çalışması, semah-
ların bu yeni sanatsal ve ulusaşırı koşullara 
uyarlanması süreçlerini inceliyor. De Rosa, 
geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Türkiye dışında-
ki sanat çevrelerinde etnografik alan araştır-
maları yaptı ve bu araştırmalarda performans 
teorisi, antropoloji ve dans araştırmalarından 
oluşan teorik bir arka planı ve hareket araç-
ları yöntemlerini (örneğin Laban notasyonu) 

kullandı. Projede Alevilikte embodiment (bedenleşme), etkileşim, katılım ve sunum temaları ile ilgili fikir 
üretilecek ve bu şekilde semahların kinetik içeriklerinin aktarımında ve etkinliklere katılımlarda yaşa-
nan tarihsel değişikliklere ışık tutulacak.

Andrea Weiss (Central European University Budapest)

Türk ve Müslüman Gürcüler? Türkiye’ de Bugünkü Gürcü 
Diyasporası ve Onların Gürcistan’da Acara ile İlişkileri

Rus İmparatorluğu‘nun Kafkasya‘daki Osmanlı İmparatorluğu topraklarına doğru genişlemesi, bu iki 
İmparatorluğun arasında olan bölgedeki Müslümanların göç etmek zorunda kalmasına yol açtı. Müslü-
man Gürcüler ya 19. yüzyılın başlarından Sovyet döneminin başlangıcına kadar Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına (muhacir tanımlanmış olarak) göç ettiler ya da Birinci Dünya Savaşı sonrasında çizi-
len sınırlar sonucunda Türkiye topraklarında kaldılar. Özellikle de Karadeniz kıyısındaki Acara Böl-
gesi (bugün Gürcistan‘ın Türkiye sınırında bir özerk cumhuriyet) bu göç tarihini en güçlü şekilde 
yansıtır. Andrea Weiss‘ın araştırma projesi, Türkiye‘deki Gürcü diyasporasını ve onların 1988‘de sınırın 
açılmasından sonra Gürcistan’da Acara ile ilişkilerini inceliyor. Gürcülerin çoğu Gürcü ulusal kim-
lik Ortodoks Hristiyan inancı ile bağlandığını, Sovyetler sonrası dönemde Acara Cumhuriyeti‘nde 
yaşayan Müslümanların (toplam nüfusun yaklaşık üçte biri) toplumun kıyılarına itilmesine yol açtı. Bu 
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nedenle de, Türkiye‘deki çoğunluğu Müslüman olan Gürcülerin geldikleri topraklar olan Gürcistan‘la 
özdeşleşmeleri sorunlu hale geldi. Demir Perde ile ayrıldıkları on yıllar süren dönem sona erdiğinde, 
Acara‘da kalan Gürcü Müslümanlar Türkiye‘deki akrabaları tarafından “sovyetleşmiş” olarak 
değerlendirildiler ve artık dindar Müslümanlar olarak algılanmadılar. Buna rağman diyaspora men-
subu dindar müslüman Gürcüler, Acara ile ilişkilerini kesmediler. Bu proje, Acara‘daki durumun Gürcü 
diyasporasının, özellikle de dindar Müslümanların iç dinamiklerine nasıl yansıdığını inceliyor.

Gwendolyn Collaço (Harvard University)
İstanbul Pazarlarından Kozmopolit Albümler: 1650-1800 Arası 
Küresel Ağların Ürünleri

Gwendolyn Collaço’nun doktora projesi, 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla kadar İstanbul’da 
varolan, kentin portresini yansıtan tablolar pazarını araştırıyor. Pazardaki sanatçılar bu eserleri, 
kendi sosyo-kültürel çevrelerini yansıtan tablolara ilgi duyan Avrupalı ve Osmanlı bir kitle için 
üretiyorlardı. Gwendolyn Collaço, sanatçıların ilham aldıkları kaynakları ve eserlerin üretim sürecini 

inceliyor. Projede, bu janrın Safevi ve 
Moğol İmparatorluğundan İstanbul’a gelmiş 
örnekleri nasıl uyarladığı incelenecek. 
Dolayısıyla projede, o dönemdeki kentliler 
tarafından kullanılan küresel ticaret ve 
alış veriş ağları araştırılacak. Bir sonraki 
adımda ise, tabloların sahiplerinin ve 
koleksiyoncuların onları nasıl albümler 
içinde topladıkları ve bu şekilde onların 
sanatsal ifadesine nasıl katkıda bulundukları 
gösterilecek. Osmanlı bağlamında, 
özellikle yerel edebiyatçılar pazar tabloları 
topluyor ve onları şiirlerde ve öykülerde 
kullanıyorlardı. Yurt dışına ihraç edilen 
albümler örneğinde ise, bu tabloların 
Avrupa’da Türk modası (Turquerie) akımının 
beklentilerine nasıl uyarlandığı gösterilecek. 
Böylece proje, Osmanlı sanat tarihi ve resim 
söylemini sarayın sınırları dışına açarak 
resmin hem Osmanlı İmparatorluğu, hem 
de yurtdışında kent tasarımlarına nasıl bir 
etkide bulunduğunu inceleyecek. 
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Dr. Melike Şahinol
STS TURKEY Ağı Kuruluş Etkinliği

3-4 Ekim 2017 tarihinde Orient-Institut 
Istanbul’da Türk Bilim ve Teknik Araş-
tırmaları Ağı “STS TURKEY”in (Science 
and Technology Studies) kuruluş etkinliği 
düzenlendi. Dr. Melike Şahinol tarafından, 
Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 
Harun Kaygan (ikisi de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden) işbirliğiyle başlatılan 
sürecin sonucunda gerçekleşen bu giri-
şim, Orient-Institut Istanbul’un yanı sıra 
European Association for the Study of 
Science and Technology (EASST) tarafın-
dan da destekleniyor.
STS TURKEY doğa bilimleri, teknik, tıp 
ve toplum arasındaki bağlantıları Türki-
ye bağlamında araştıran bilim insanla-
rının işbirliği için kurulmuş uluslararası 
bir platform. Bu ağın hedefleri arasında, 
Türkiye’de bu konuda akademik alış verişi 
harekete geçirmek, uluslararası ilişkile-
ri güçlendirmek ve çoğulcu yöntemlerle 
disiplinlerarası bir STS yaklaşımı geliştir-
mek var. STS TURKEY, çeşitli konferans-
ların düzenlenmesi ve farklı etkinliklerin 
ve yayınların desteklenmesi yoluyla inşa 
edilecek. Hedefler arasında, STS öğreti-
sine tüm düzeylerde ivme kazandırmak ve 
destek sağlamak; böylece – teorik bilgi ve metodik know-how da dahil olmak üzere – araştırmacılar ve 
doktora öğrencilerinin STS ilişkili becerilerini geliştirmek de yer alıyor. Yapılacak çalışmalar arasında 
bölgesel düzeyde STS etkinliklerinin işbirliği ve Türkiye çapında STS toplantıları yer alıyor. STS TUR-
KEY, Türk STS topluluğunu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ediyor. STS TURKEY, bilim ve toplum 
arasındaki diyaloğu destekleyerek toplumumuzda bilim ve tekniğin artan önemi üzerine düşünmeyi 
geliştiriyor. Bu bağlamda; sosyal bilimler, felsefe bilimleri ve doğa bilimleri arasındaki iletişimin destek-
lenmesi de büyük önem taşıyor. Ağa üyelik, doğa bilimleri, teknik veya tıbbın toplumsal bağlamlarının 
gelişimiyle ilgilenen herkese açık. Burada; bilim, teknik, tıp ve toplum arasındaki bağımlılık ilişkileriyle 
ilgilenmek ve bunları anlamak ön planda yer alıyor. Konuyla ilgili bilgilere (Almanca, Türkçe ve İngiliz-
ce) ststurkey.net sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Dr. Zaur Gasimov
Historical Dictionary of Azerbaijan

Bugün Azerbaycan, eski Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra ortaya çıkan Güney Kafkasya 
cumhuriyetlerinin en büyüğü olan Azerbaycan 
Cumhuriyeti’ni ve Kuzey İran’da yer alan üç eyaleti; 
Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan ve Erdebil’i 
kapsıyor. Sovyetler Birliği ve İran İslam Cumhuriyeti 
arasındaki sınır, Aras Nehri kıyısından geçiyordu. 
Bugün Aras Nehri, Azerbaycan Cumhuriyeti ve 
İran arasındaki sınırı oluşturuyor. Aras’ın kuzeyinde 
yaşayan ve bugün 1991 yılından beri bağımsız olan 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaşı olan etnik 
Azeriler, İranlı Azerilerin sayısının ancak yarısı 
kadar. Bugün Azerilerin konuştuğu dil, Türkçenin 
Doğu Anadolu lehçelerine yakın ve Türk dillerinin 
Güney Oğuz grubuna dahil. Türkler, Kırım Tatarları 
ve Türkmenler gibi, İran’la ortak bir dini ve kültürel 
mirası paylaşıyorlar. Kısa bir ara dışında Bakü, Gence 
veya Şamahı gibi şehirler, 19. yüzyıl boyunca Rus 
egemenliği altındaydılar. 20. yüzyılda da Sovyetlerin 
egemenliği altında kaldılar. Azerbaycan, çeşitli 

impartorlukların ve kültürel çevrelerin kültürel etkisinin, transfer süreçlerinin ve karşılıklı etkileşiminin 
etkilerinin bugün hala görünür olduğu bir tarihi coğrafyadır. 
Orient-Institut Istanbul’da birkaç yıldan beri, “Avrupa, Rusya, Türkiye ve İran arasında transfer 
süreçleri” başlıklı ağırlıklı araştırma konusu kapsamında, Azerbaycan’ın ulusaşırı tarihini ele alan bir 
kitap projesi sürdürülüyor. Bu projenin odağında Bakü-Tiflis-Tebriz bölgesindeki toplumsal değişimi 
Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki siyasi gelişmeler bağlamında inceleyen, disiplinlerarası ve alan 
araştırmalarını kapsayıcı geniş bir araştırma perspektifi yer aldı. Ortaya çıkan ve 2017 sonunda 
Rowman & Littlefield Yayınevi’nin Historical Dictionaries dizisinden Historical Dictionary of Azerbaijan. 
New Edition başlığı ile yayımlanacak olan kitapta, Sovyetler sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel hayatının geçmişi ve bugününe (İran Azerbaycan’ındaki gelişmeler 
de gözönünde bulundurularak) ilişkin yaklaşık 500 temel kavram yer alıyor. 
19. ve özellikle de 20. yüzyılın gelişmeleri kitabın merkezinde yer alıyor. Din, müzik, edebiyat ve 
Azerbaycan’ın siyasi ve ekonomik dönüşümü ile ilgili metinlerin yanı sıra Azerbaycan tarihinin bir 
kronolojisi, konuyla ilgili Batı dillerinde çıkmış yayınları içeren kapsamlı bir bibliyografya ve istatistiki 
veriler içeren ekler de kitapta yer alıyor. 
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Orient-Institut Istanbul’da eskiden çalışmış ya 
da şu anda çalışmakta olan bir çok bilim insanı 
bugünlerde kariyerlerinde önemli adımlar attı:

Dr. habil. Judith I. Haug, “Corpus Musicae 
Ottomanicae (CMO) – Yakındoğu Müzik 
Yazmalarının Eleştirel Basımı” başlıklı projede 
araştırma görevlisi olarak çalıştığı sırada, 
12 Haziran 2017 tarihinde doçentliğini aldı. 
Kendisine, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Tarih ve Felsefe Bölümü tarafından 
müzik bilimlerinde venia legendi ünvanı verildi. 
“Ottoman and European Music in ‘Alī Ufuḳī’s 
Compendium, MS F-Pbn Turc 292: Interpretation, 
Analysis, Cultural Context (c. 1650)” başlıklı 
doçentlik tezi önümüzdeki yıl kitap olarak 
yayımlanacak.

Dr. Alexandre Toumarkine, Nisan 2011’den bu 
yana Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı 
olarak “Türkiye’de Yeni Dini Hareketler” başlıklı 
araştırma projesini yönetti. Bu proje, “Türkiye’de 
Yeni Dini Hareketler: Sekülerleşmiş bir Müslüman 
Ülkede Yeniden Cazibe Merkezi mi?” başlıklı 
uzun yıllara yayılan ANR-DFG araştırma 

programının temelini oluşturdu. Dr.Toumarkine, 
2016 Aralık ayında tamamladığı doçentlik tezinin 
ardından 2017 kış yarıyılından itibaren Paris’te 
Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales’de (INALCO) Türkiye Tarihi ve Toplumu 
profesörü olarak çalışmaya başladı. 

Doç Dr. Barbara Pusch; Orient-Institut’ta uzun 
yıllar çalıştıktan, son olarak da araştırmacı olarak 
göç konulu araştırma alanının yöneciliğini ve 
Direktör Asistanlığını yürüttükten sonra, Ekim 
2017’de Avusturya Bilimler Akademisi Bölüm 
Başkanlığı Asistanlığına getirildi. Bu görevinde 
Akademinin Tarih-Felsefe ve Doğa Bilimleri-
Matematik Bölümleri Başkanlarının asistanlığını 
yürütüyor.

Corpus Musicae Ottomanicae projesininin 
eski çalışanlarından Doç. Dr. Elif Damla Yavuz, 
kısa süre önce doçentliğini almasının ardından 
MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Genel 
Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevine 
getirildi.

Orient-Institut Istanbul’un doktora 
bursiyerlerinden Dr. Philipp Wirtz’in (2010/11) 
doktora tezi kısa süre önce Enstitü ile yakın 
bağları olan yayın dizisi Life Narratives of the 
Ottoman Realm: Individual and Empire in the 

Personalia
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in Turkey. Local Government and Party 
Organisation başlığı ile yayımlandı. 

Dr. Tolga Cora, 2013 yılında Orient-Institut’un 
bursiyeriydi. Doktora tezini, 2016’da University 
of Chicago’da, 19. yüzyılda Erzurum bölgesinde 
Osmanlı Ermenileri konusunda tamamladı. 
University of Michigan’da bir yıl post-doc 
Fellow olarak bulunduktan sonra Boğaziçi 
Üniversitesi’nde tarih bilimleri doçenti olarak 
göreve başladı.

Bütün meslektaşlarımızı başarılarından dolayı 
kutluyoruz!

PD Dr. Robert Langer 

PD Dr. Robert Langer, 1 Ekim 2017 tarihinde Orient-Institut Istan-
bul’da yeni araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Robert Lan-
ger İslam araştırmacısı ve etnolog; uzmanlık alanı ise Türkçe 
ve Farsça konuşulan kültürlerin din tarihinin ve etnografyasının 
araştırılması. Üniversite eğitimine Heidelberg, Şam, Ankara ve 
İstanbul’da devam etti. İran’da çağdaş Zerdüşt tekkeleri ve kut-
sal mekanları üzerine yaptığı bir çalışmayla 2004 yılında Heidel-
berg Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde doktorasını tamamladı ve 
Dr. phil. ünvanını aldı. Yine aynı fakültede 2015 yılında hazırladığı 
doçentlik tezi ulusaşırı bağlamda Alevi ritüellerini konu ediyor. 
2014-2017 yılları arasında Bayreuth Üniversitesi’nde “Günümüz 

İslami Kültürleri” bölümünde Almanya’da Şii inancı konusunda çalışan genç araştırmacılardan olu-
şan bir grubu yönetti. 2013-2015 arasında Heidelberg Üniversitesi’nde Alevi Kültürel Mirası konulu bir 
projenin yöneticiliğini üstlendi. 2002-2013 arasında, ritüel dinamikleri konulu özel araştırma alanında, 
Yezidiler ve Anadolu Alevileri gibi marjinalleştirilmiş grupların ritüelleri konusunda çalıştı. 2013-2014’te 
Heidelberg Üniversitesi İslam Bilimleri Kürsüsü’nde (Prof. Dr. M. Ursinus, Osmanistik ve İranistik) ve 
2006-2007 yıllarında Bern Üniversitesi İslam Bilimleri ve Yakın Oryantalistik Filoloji Enstitüsü’nde İslam 
Bilimleri dalında Asistan Profesör olarak (sosyal antropoloji ağırlıklı) ders verdi. İran’da, Türkiye’de, 
Ermenistan’da ve Avrupa’daki Ön Asya kökenli diyaspora grupları içinde saha araştırmaları yaptı.

Near East (Routledge) kapsamında yayınlandı. Dr. 
Wirtz, 2017 kış sömestrinde Londra Üniversitesi 
School of Oriental and African Studies’de (SOAS) 
doçent olarak Modern History and Middle East 
konusunda ders verecek. 

Orient-Institut Istanbul’un eski bursiyerlerinden 
Dr. Charlotte Joppien (2011/2012), bir 
International Macquarie Research Excellence 
Scholarship kapsamında ve Macquarie 
University Sydney bünyesinde yaptığı, Türkiye’de 
yerel politikalar konulu doktora çalışmasını 
2016’da başarıyla tamamladı. Doktora tezi, 
Routledge Yayınevinden ve Municipal Politics 
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Şu anda planlama aşamasında olan araş-
tırma projesinin konusu, şimdiye kadar kap-
samlı şekilde araştırılmamış ve belgelenme-
miş bir konu olan Türkiye’de Şii inancı. Proje 
yöntemsel olarak, Almanya’da Şiilerle ve 
ulusaşırı bağlamda Aleviler ve İslami gele-
nekleri içinde marjinalize edilmiş diğer dini 
gruplarla ilgili yapılmış araştırmalar üzerin-
de yükselecek. Projenin temelinde, Şii ak-
törlerin, kurumların ve ritüel topluluklarının 
(communities of practice) durumuna ilişkin 
bilgiler yer alacak ve Türkiye’de Şii söylem-
lerinin ve pratiklerinin nasıl bir çeşitliliğe ve 
hangi karakteristik özelliklere sahip olduğu 
araştırılacak. 
Aynı zamanda farklı gruplar içindeki çeşitli-
lik (Azeriler, İranlılar, Sünnilliğe ve Aleviliğe 
geçmiş olanlar) ve Şii toplulukların tarihsel 
ana yerleşim bölgeleriyle (İran, Azerbaycan, 
Irak, Lübnan vd.) ve Avrupa’daki diaspora 
cemaatleriyle ulusaşırı bağları araştırılacak. 
Türkiye’de din bağlantılı düzenlemeler ve 
dinin (İslam dini) resmi ve din politikaları-
na ilişkin kurumsallaştırılması kapsamında Şiilik 
ve Şii kimlik konstrüksiyonlarının oynadığı rolün 
incelenmesi projenin önemli ağırlık noktaları ara-
sında yer alıyor. Planlanan “uygulama topluluk-
ları”na erişim ve farklı ritüel transfer süreçlerinin 
belgelenmesi ve incelenmesi sayesinde, şimdi-
ye kadar yapılmış araştırmalardan farklı bilgilere 
ulaşılması hedefleniyor. Bu kapsamda, dini reper-
tuarların ikonografi ve bu bağlamda kullanılmış 
metinlerdeki cisimlendirmeleri de incelenecek. 
Etnolojik saha araştırmaları kapsamında ritüel-di-
namik performans analizi yöntemi ve uygulama 
toplulukları (communities of practice) kavramı da 
kullanılacak. Farklı Şiilik bağlamlarında olduğu 

gibi, Türkiye’de de dini alanın çeşitlilik göster-
diği varsayımından yola çıkılabilir. Dini alanda 
(öğretilerin çeşitliliği) ve (kimliklerle ilgili) siya-
si alanda (örneğin devlete yakınlık veya uzaklık 
konusunda farklı dereceler) çeşitli dinamiklerin 
varlığı hesaba katılmalıdır. Bu dinamikler, kültürel 
performanslarda ve/veya dini ritüellerde somut-
laşırlar. Konuyla ilgili çok güzel bir örnek, kanlı 
yas ritüelleriyle ilgili Londra’dan İran’a kadar pek 
çok yerde gözlenebilen tartışmalardır. Araştırma-
nın hedefi, farklı uygulama toplulukları içinden 
Şii izleri taşıyan pratiklere ve somut göstergelere 
(ikonografi ve metinler) kadar izi sürülebilecek 
temsili bir yelpazenin ortaya çıkartılmasıdır. 

Robert Langer

Türkiye’de Şiiler ve Şii Dini Pratikler
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OII’de Müzikoloji Alanından Yayınlar 

Müzikoloji alanından yayınlar, “Istanbuler Texte 
und Studien” (ITS) dizisi içinde giderek daha bü-
yük yer kaplıyor ve böylece bu diziyi çoğulcu bir 
perspektife sahip Osmanlı ve Türk müziği araştır-
maları için dünya çapında en önemli platformlar-
dan biri haline getiriyor. Başlangıcı 2012 yılında, 
Kyriakos Kalaitzidis’in Bizans sonrası nota yazı-
sına sahip Osmanlı müzik tarihi kaynaklarını ilk 
kez ortaya çıkaran çığır açıcı Yunanca doktora 
çalışmasının İngilizce çevirisi (ITS 28) yapmıştı. 
Dizi kapsamındaki müzikoloji kitaplarının altıncısı 
2017 yılında yayımlanmış olacak. ITS 35’te Burcu 
Yıldız, Anadolu Ermenilerinin kültürel hafızası 
olarak Türkiye’de Ermeni müziğini inceledi. Ya-
yın, konunun ilk kapsamlı incelemesiydi. Martin 
Greve’nin 2017 sonunda yayımlanan monografisi 
de günümüz Türkiye’sinde müzik ve müziğin yakın 
tarihi ile ilgili. Kitapta, Makamsız. Individualiza-
tion of Traditional Music on the Eve of Kemalist 
Turkey başlığı altında özellikle 1990’lı yıllardan 
bu yana müzik geleneklerinde yaşanan dağıtma 

inceleniyor. ITS 33 ve ITS 36 ise, İstanbul’da ve Münster’de gerçekleştirilen uluslararası konferans-
ları konu ediyor. Martin Greve tarafından yayına hazırlanan Writing the History of ‘Ottoman Music’ 
başlıklı yayın, Osmanlı veya Osmanlı-Türk müziği ile ilgili araştırmaların metodolojik ve tarihsel-felsefi 
boyutlarına eğiliyor. Yayının ardından düzenlenen Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of 
the Middle East başlıklı konferans ise Osmanlı-Türk müziğinin usüllerine odaklanmıştı. Zeynep Helva-
cı, Jacob Olley ve Ralf Martin Jäger tarafından yayına hazırlanan ve aynı başlığı taşıyan yayında ise 
İslam Orta Çağından bugünün gazino müziklerine kadar uzanan geniş bir müzik-tarihsel yelpaze yer 
alıyor.
2017/2018 kışında ayrıca Ulaş Özdemir, Wendelmoet Hamelink ve Martin Greve tarafından yayına ha-
zırlanan ve Doğu Anadolu’da halk ozanlarının bölgesel ve bireysel tarzlarına ve aralarındaki çeşitli 
etkileşimlere eğilen Diversity and Contact among Singer-Poet Traditions in Eastern Anatolia başlıklı 
kitap yayımlanacak. Orient-Institut Istanbul’un “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik” başlıklı 
ağırlıklı araştırma konusu çerçevesinde yapılan müzikoloji araştırmaların sonuçlarını içeren kitaplar 
“Istanbuler Texte und Studien” kapsamında yayımlanmaya devam edecek.
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Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung e. V. (GTOT), Eylül sonunda Jena’da 
gerçekleştirilen “Deutscher Orientalistentag” (Alman Şarkiyat Kongresi) sırasında “Zor Zamanlarda 
Bilim İşbirliği ve Bilim Özgürlüğü: Türkiye ile Bilim Alanında İşbirliğinin Geleceği” başlıklı bir panel 
düzenledi. Türkiye-Almanya bilim işbirliğinin en önemli kurumlarından biri olan Orient-Institut Istanbul 
panele katılma davetini kabul etti ve Enstitütü Direktörü Prof. Dr. Raoul Motika tarafından temsil 
edildi. Prof. Dr. Ulrike Freitag (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin) tarafından yönetilen ve çok 
sayıda izleyicinin katıldığı panelde, Alman bilim ve araştırma kurumlarının dört temsilcisi daha yer aldı. 
Tartışmalar sırasında Raoul Motika, Alman ve Türk bilimi arasındaki sıkı işbirliğinin devam etmesinin 
gerekliliğini ve Türk bilim dünyasındaki demokratik ve dünyaya açık kesimlerin desteklenmesinin 
önemini vurguladı. 

Panel: Zor Zamanlarda Bilim İşbirliği ve Bilim Özgürlüğü:  
Türkiye ile Bilim Alanında İşbirliğinin Geleceği 

Istanbul 1918 - Alman Asker Georg Steinbach’ın Savaş Günlüğü

1918 yılında silah altına alınan ve bu tarihten sonra artık sıcak savaşa katılmayan bir Alman erinin, 19 
yaşındaki Georg Steinbach’ın savaş günlüklerini ilginç ve değerli kılan, onun savaşın son yılında beş 
ay boyunca cepheden uzakta, İstanbul’da kalmış olmasıydı. Steinbach zamanını Osmanlı başkentinde 
uzun gezintiler yaparak geçirme şansına sahip oldu ve 
bu gezintilerini kişisel tanıklık olarak kağıda döktü.

Bugüne kadar yayımlanmamış bu olağan dışı kaynakta, 
Hessen Eyaleti’nde küçük bir şehirden gelen ve haya-
tında ilk kez Almanya dışına çıkmış genç bir adamın gö-
zünden, savaş sırasındaki gündelik hayata dair şaşırtıcı 
derecede “normal” - içinde Marmara Denizi’nde yüzme-
nin de olduğu - sahneler yer alıyor. Georg Steinbach’ın 
ailesinin mülkiyetindeki orijinal metinler, onun torunun 
oğlu olan Ruben Gallé tarafından 2017 sonunda yayım-
lanacak. Kitap, Orient-Institut Istanbul’un Dr. Richard 
Wittmann tarafından yayına hazırlanan Memoria. Fontes 
Minores ad Historiam Imperii Ottomanici Pertinentes di-
zisinin üçüncü kitabı olarak çıkacak. Kopyalanarak sak-
lanmış olan kaynak, Dr. Christopher Reid’in (Hamburg) 
İngilizce çevirisiyle ve el yazısı orijinalin tıpkıbasımıyla 
birlikte yayımlanıyor. Kitapta ayrıca Ruben Gallé’nin bir 
önsözü de yer alıyor. 

Ruben Gallé (Yay. haz.): Strolling Through Istanbul in 1918. The War Memoirs of the German Private 
Georg Steinbach (Memoria. Fontes Minores ad Historiam Imperii Ottomanici Pertinentes, Volume 3). 
Bonn: Max Weber Stiftung, 2017.
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Dr. Melike Şahinol
“İnsan, Tıp ve Toplum” Başlıklı Araştıma Alanında Yeni Bir  
Projeye Katılım

Orient-Institut Istanbul, Furtwangen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stefan Selke tarafından yönetilen “VA-
LID - Toplumsal Kapsayıcılık ve Sosyal Sağlamlık Arasında Dijital Zafiyet. Sayısal Öz-Takip Aygıtlarına 
Yönelik Çeşitliliğe Duyarlı ve Risk Etiği Ağırlıklı Degerlendirmeler” başlıklı projeye dahil oluyor. “İnsan, 
Tıp ve Toplum” başlıklı araştırma alanı (Dr. Melike Şahinol), bu projeye özellikle Türkiye’de dijital ken-
dini ölçümlerin farklı normatif çerçevelerine ilişkin araştırmalar ve kültürlerarası bir perspektiften ba-
kılarak buradan çıkarılacak etik ölçütler ile katkıda bulunacak. İnsanların özgür iradeleriyle yaptıkları 
kendini ölçümler yoluyla elde ettikleri dijital verilerin hangi koşullarda sosyal katmanlaşan bir mülkiye-
te dönüstüğü ve bu durumun ne tür bireysel ve toplumsal sonuçlara yol açtığı, önemli sorular arasında 
yer alıyor. Sağlık sistemi içinde dijital kendini ölçümlerin kültürel ön koşullarının, implikasyonlarının ve 
e-sağlık sistemlerine sosyal katılımın nasıl gerçekleştiğinin göz önünde bulundurulması sayesinde he-
terojen toplumlarda bu tür süreçleri daha iyi kavrayabiliriz. Çünkü kültür karşılaştırmalı bir yaklaşım-
la vakalar arasındaki karşıtlıkları gösteren bir perspektif, kültürel farklılıklara sahip bir sağlık sistemi 
içindeki heterojen faktörleri ve gerekçeleri hesaba katmayı mümkün kılar. Türkiye gibi sağlık konula-
rında merkeziyetçi bir örgütlenmeye sahip ve teknik konusunda eleştirel bir bakışın yaygın olmadığı 
bir toplumda, kendini ölçümlerin normları ve sahip oldukları değerler de gözönünde bulundurulacak. 
Bu yaklaşım sayesinde yalnızca genişletilmiş etik kriterlerin geliştirilmesi mümkün olmakla kalmaya-
cak, aynı zamanda sağlık sistemi içindeki dijitalleşmeye yönelik kültürlerarası bir anlayışa da katkıda 
bulunulacak. 
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Yeni Enstitü Web Sitesi 1 Kasım’ dan 
İtibaren Yayında!

Orient-Institut Istanbul’un tasarım, güncellik ve kulla-
nım açısından tümüyle yenilenmiş web sitesi 1 Ka-
sım’dan itibaren yayına giriyor. Mevcut web sitesi 
üzerinden otomatik aktarım yoluyla ve www.oidmg.org 
adresi üzerinden ulaşılabilen site, tüm kullanıcıların 
karşısına daha net ve daha kolay kullanımlı bir kimlik-
le çıkıyor. Site, grafik ve sunulan hizmetler açısından 
kullanılan cihazın özelliklerine (laptop, akıllı telefon, 
tablet vb.) otomatik olarak uyum sağlıyor. Sitede yer 
alan bütün sayfaları (güncel etkinlik bilgileri, araştırma 
faaliyetleriyle ilgili bilgiler, iş ve burs ilanları, tematik 
konferans dizilerinin afişleri vb.) anında basmak, pdf 
olarak kaydetmek ve e-posta yoluyla göndermek müm-
kün. Sosyal medya ile kapsamlı uyum içindeki sitede 
yer alan çok sayıda interaktif alan üzerinden etkinlik 
mekanlarına ulaşım için şehir haritasının ilgili bölüm-
lerinin görüntülenmesinden etkinlik duyuruları dağıtım 
listesine kayıt yaptırmaya, iletişim bilgilerinin güncel-
lenmesinden yılda iki kere yayınlanan Newsletter’e 
abone olmaya ya da aboneliğin iptaline kadar pek çok 
işlem gerçekleştirilebiliyor.

Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi
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 1.517 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 990 

elektronik kitaba erişim mümkündür. Kütüp-
hanede, bireysel kullanıma açık bir tarayıcı 
bulunmaktadır. 
Kütüphane herkese açıktır ve kullanım ücret-
sizdir. 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 web sayfasında iki ayda bir, 
yeni edinilen yayınların bir listesi yayınlanmak-
tadır. E-posta yoluyla güncel liste bağlantısını 
düzenli edinmek isteyenlerin, e-mail adresleri-
ni oiibib@oidmg.org adresine iletmelerini rica 
ediyoruz.
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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 (hazırlanıyor).
39. Martin Greve. Makamsız – Individualization of Traditional Music on the Eve 
of Kemalist Turkey. Würzburg: Ergon Verlag 2017 (baskıda).
38. Stefan Hanß. Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571). Ma-
terialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses. Würz-
burg: Ergon Verlag (baskıda).
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 geç-
tikten sonra www.ergon-verlag.de/orientalistik/istanbuler-texte-und-studien adresinden ücretsiz edinile-
bilir. 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. 32  John Horne: Nineteen Fifteen and the Totalizing Logic of the First World War, Thyssen Lectures IV, 
Bonn, 2017.
Nr. 32 (Türkçe) John Horne: 1915 ve Birinci Dünya Savaşı’nın Topyekûncü Mantığı, Thyssen Lectures IV, 
Bonn, 2017.
Nr. 31 Oliver Janz: Der Erste Weltkrieg als globaler Krieg, Thyssen Lectures III - The Great War Beyond 
National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî, Bonn, 2016.
Nr. 31 (Türkçe) Oliver Janz: Küresel Savaş Olarak Birinci Dünya Savaşı, Thyssen Lectures III - The Great 
War Beyond National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî, Bonn, 2016.

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.
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Mahir Polat (İstanbul Üniversitesi)  

Kapıyı Aralamak: Alevi Topluluklarının 
Dinsel Mimari Pratikleri
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 8 
Kasım, 19:00

Salı, 24 
Ekim, 19:00

Dr. Zaur Gasimov (Orient-Institut Istanbul)

Ideas, Persons, and Transfers: Russian-Turk-
ish Interaction Between 1917‚ and 2017
Konferans Dizisi: The Russian Revolution & 
Turkey 1917-2017

Perşembe, 2
Kasım, 19:00

Mehmet Ö. Alkan (İstanbul Üniversitesi)

Türkiye’de Kapital Çevirilerinin Macerası
Konferans Dizisi: The Russian Revolution & 
Turkey 1917-2017

Dr. Nicolas Elias (Aix–Marseille Université – 
IDEMEC)

The Troublesome Issue of not Enjoying One-
self. Aesthetic as a Discipline in a Bektashi 
Village
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 22 
Kasım, 19:00

PD Dr. Martin Greve (Orient-Institut Istanbul)

Tu Temburî Ez Perde Me – Religious Music 
in and from Dersim/Tunceli 
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 10
Ocak, 19:00

Sinibaldo de Rosa (OII & University of Exeter 
and Cardiff University) 

Movement Adaptations of the Alevi semahs 
for the Stage: From ‘Samah Kardeşlik Töreni’ 
to ‘Biz’ 
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 6
Aralık, 19:00

Janina Karolewski, M.A. (Hamburg Univer-
sity, SFB 950)

Beautiful Objects or Ordinary Books? On 
Manuscripts by Alevi Scribes
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 17
Ocak, 19:00

2018

PD Dr. Robert Langer (Orient-Institut Istanbul) 

The Iconography of Transnational Alevism
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage

Çarşamba, 14 
Şubat, 19:00

2017

Çarşamba, 29
Kasım, 19:00

Yrd. Doç. Dr. Meryem Müzeyyen Fındıkgil  
(Okan Üniversitesi, Istanbul)

Der Einfluss deutscher Architekten auf die 
Baugeschichte Istanbuls im 19. Jahrhundert
Konferans Dizisi: Teutonia Vortrag

Çarşamba, 20
Aralık, 19:00

Dr. Ulaş Özdemir (İstanbul Üniversitesi) 

Hayal Demi: Alevi Topluluklarında Müziğin 
Boyutları
Konferans Dizisi: Aesthetic Dimensions of 
Alevi Cultural Heritage


