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Universität Münster ve Orient-Institut Istanbul 
ortak araştırma projesi:

 “Corpus Musicae Ottomanicae 
(CMO) – Ön Asya Müzik Elyaz-
malarının Açıklamalı Basımları” 
Prof. Dr. Ralf Martin Jäger

Osmanlı İmparatorluğu’nun saray ve kentli  
sanat müziği repertuarı, 19. yüzyılın ikinci on  
yılının başlangıcından itibaren önce İstanbul’da 
olmak üzere, giderek daha çok sayıda el  
yazmasına aktarıldı. Bunun için önceleri Ermeni 
müzisyen Hamparsum Limonciyan (1768–1839) 
tarafından 1813 yılında geliştirilmiş ve geleneksel 
Ermeni haz nota sistemindeki işaretleri eski Os-
manlı nota yazım geleneğine işlevsel bir şekilde 
uyarlayan bir nota kayıt sistemi kullanıldı. 1830’la-
rın ortalarından itibaren ayrıca, Babıali’deki ye-
nilenmiş müzisyen eğitiminden yola çıkarak batılı 
nota kayıt sistemleri de kullanılmaya başlandı.

Bu iki nota sistemini kullanan el yazmaları, 20. 
yüzyılın başlangıcına kadar gelen, yalnızca 
sarayda ve bugünün Türkiye’sinin metropollerin-
de yaşamakla kalmayıp Suriye ve Mısır 
metropollerindeki müzik uygulamalarına kadar 
uzanan bir sanat müziği kültürünün aktarımı için 
azımsanmayacak bir öneme sahiptir.

Bu el yazmaları 2015 Ekimi’nden itibaren, 
Orient-Institut Istanbul ve WWU (Westfälische 
Wilhelms-Universität), Institut für Arabistik 
& Islamwissenschaft işbirliği ve Deutsche 
Forschungsgemeinschaft’ın önümüzdeki 12 yıl 
boyunca sürecek mali desteğiyle WWU’a bağlı 
Müzik Bilimleri Enstitüsü’nde eleştirel bir yakla-
şımla yeniden yayımlanacak. Çalışmaların mer-
kezinde 19. yüzyıl Hamparsum nota sisteminde el 
yazmaları yer alacak; ardından batı nota siste-
minde örnek yazılı kayıtlar gelecek. Yayınlara  
perspectivia.net (Max Weber Stiftung) kapsa-

mında yer alan ayrı bir internet 
portalı üzerindeki açık erişim 
dosyaları biçimleriyle ulaşıla-
bilecek. Basılı halleri ise istek 
üzerine basılı (print on de-
mand) biçimde sunulacak.
El yazmalarını ve içerdikle-
ri eserleri geleneksel aktarım 
bağlamları içine yerleştire-
bilmek amacıyla, eş zamanlı 
olarak 20. yüzyılın pratikleri-
nin yanı sıra başlıca teorileri-
ni de dikkate alan bir katalog 
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Editörden

Sevgili okuyucular,

2015 yılı, Enstitü için bazı değişiklikleri de be-
raberinde getiriyor: Mayıs ayında sosyolog 
Melike Şahinol’un katılımıyla yalnızca yeni bir 
iş arkadaşı kazanmış olmakla kalmayacağız, 
kendisi aynı zamanda yeni oluşturulan “İnsan-
Tıp-Toplum” başlıklı araştırma alanının da 
sorumlusu olacak. Bu çalışma alanını neden 
oluşturduğumuz sorusunun yanıtı, Türkiye’nin 
birkaç yıldan beri dünya çapında tıp hizme-
ti sunan ülkeler arasında önde gelen bir yere sahip olmayı amaçlıyor olmasında yatıyor. Bu süreç-
te insan bedeninin hızla gelişen tıbbi teknikler tarafından manipüle edilmesi, giderek daha yaygın bir 
şekilde, normal olarak kabul edilmeye başlandı. Çoğunluğu Müslüman olan bir toplum bu değişiklikler 
karşısında nasıl bir tavır alıyor? Bu süreçte insan olmakla ilgili yeni tasavvurlar gelişiyor mu? Son-
suz manipüle edilebilir gibi görünen bu insanların “cesur yeni dünya”sı nasıl bir dünya olacak? Yeni 
araştırma alanı kapsamında bu sorular ve daha başka pek çok konu, Karlsruher Institut für Technik-
folgenabschätzung ve Almanya, Avrupa ve Türkiye’den pek çok proje ortağı ile sıkı bir işbirliği içinde 
araştırılacak.
Sonbaharda da, müzik bilimine yönelik araştırma alanımız kapsamında yeni bir iş arkadaşımız aramıza 
katılacak ve çalışmalarını, Osmanlı müzik el yazmalarının yayınlanmasına yönelik uzun süreli 
projenin bir parçası olarak yürütecek. Deutsche Forschungsgemeinschaft tarafından desteklenen bu 
proje, Münster Üniversitesi Müzik Bilimleri’nden Profesör Jäger tarafından, Orient-Institut İstanbul 
ile yakın işbirliği içinde yönetilecek. Bu projeyle, alışılagelmiş Osmanlı tarihi çalışmalarının ötesi-
ne geçerek, temel Osmanlı kaynaklarının düzenlenmesine de önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. 
Hamburg Üniversitesi’nin “Afrika, Asya ve Avrupa’da El Yazması Kültürü” Ortak Araştırma Merkezi ile 
(Sonderforschungsbereich 950) yapacağımız işbirliğinin merkezinde de el yazmaları araştırmaları yer 
alıyor. Zaten devam etmekte olanlara eklenen bütün bu uzun süreli işbirliği projeleriyle Orient-Institut 
İstanbul, Alman, Avrupa ve Türk biliminin birbirine bağlayan önemli bir kurum olma yolunda ilerliyor.
Konferans serilerimiz ve sunumlarımızla sizleri de güncel araştırmalar konusunda bilgilendirmek 
istiyoruz. İlginiz ve katılımınızdan büyük mutluluk duyacağız!

Prof. Dr. Raoul Motika
Direktör
Orient-Institut İstanbul

veri tabanı da geliştirilecek. Bu ilişkilendirilmiş 
veri tabanı, Türk müziğinin 19. yüzyıl el yazması 
kaynaklarını ve 20. yüzyıl basılı yayınlarını içeren, 
verilerin yanı sıra kamusal ulaşıma açık notalarını 
da dijitalleştirilmiş halleriyle online kullanıma su-
nan bir kaynak kataloğu haline getirilecek. Yakın 

Doğu’nun müzik tarihi yazımı açısından temel öne-
me sahip olan ve Münster, İstanbul ve Bonn’dan 
bilim insanlarının disiplinlerarası bir yaklaşımla 
katkıda bulunacağı bu projenin, önde gelen ulus-
lararası uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu 
olacak. 
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IV. Thyssen-Lecture: 
Prof. John Horne Sunumları

21 Nisan Salı günü Trinity College, Dublin’den 
Prof. John Horne Bilecik’te Şeyh Edebali Üniver-
sitesi’nde ve 22 Nisan Çarşamba günü Sabancı 
Üniversitesi işbirliği ile Sakıp Sabancı Müzesi, 
“The Seed”’de Birinci Dünya Savaşı’na yönelik 
başarılı bir seri olan Thyssen-Lectures kapsamın-
da birer sunum gerçekleştirecek. Prof. Horne’nin, 
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yapacağı sunu-
mun konusu, “A Colonial Expedition? The French 
Soldiers’ Experience at the Dardanelles” olacak. 
Sunumun girişini, Sakarya Üniversitesi’nden ta-
rihçi Prof. Haluk Selvi yapacak. Batı Avrupa’da-
ki savaş alanlarından farklı olarak Çanakkale’de 
Fransa için mesele, sadece ileri kaydırılmış bir 

cephede ulusu savunmak değildi. Bu muharebe 
aynı zamanda, sömürgeci Fransa’nın savaştaki 
müttefiki Büyük Britanya ile sömürgeci etki konu-
sunda rekabete girdiği, ama işbirliği de yaptığı bir 
bölgede gerçekleşen bir muharebeydi.
Prof. Horne, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Prof. 
Halil Berktay’ın yapacağı girişin ardından “1915 
and the ‘Totalizing Logic’ of the First World War” 
konusunda konuşacak. Bu sunumunda, savaşın 
başlangıcının ardından kendine özgü bir “tota-
liter şiddet mantığı” geliştirdiği ve bu mantığın 
1915’ten itibaren giderek daha da belirginleşti-
ği tezini tartışacak. Bu tez, (batıdaki) muharebe 
meydanlarında eşitlik durumunun oluşmasının 
ardından savaşın cephelerde, ekonomik alanda 
ve sivillere yönelik şiddette giderek radikalleş-
tiğini savunuyor. John Horne, Modern Avrupa 

Tarihi profesörüdür ve Birinci Dünya 
Savaşı ve sonuçları konusunda dün-
ya çapında en önemli araştırmacılar 
arasında yer almaktadır. Horne, kar-
şılaştırmalı bir perspektiften yakla-
şarak savaşın vahşileşmesi, özellikle 
de Almanya’nın işlediği savaş suç-
ları, Fransız savaş tarihi ve savaşın 
bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan 
paramiliter gruplarla ilgilendi. Uzun 
yıllardır, Fransa’daki Birinci Dünya 
Savaşı ile ilgili en önemli müze olan 
International Research Centre 
Historial de la Grande Guerre, 
Péronne’un üyesi olarak, savaş kar-
şıtlarının ortak bir tarihi anlatımının 
oluşturulması konusunda aktif olarak 
çalışmaktadır.

Konferenasların tarih ve yerleri 16. 
sayfada.

A Colonial Expedition?  
The French Soldiers’  
  Experience at the    
  Dardanelles

Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî
The Great War Beyond National Perspectives 
Thyssen Lectures IV

Düzenleyenler ǀ Organizers                                           İşbirliğiyle ǀ In cooperation with

ORIENT-INSTITUT 
ISTANBUL

Prof. Dr. John Horne 
Trinity College, Dublin

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonu
Salı, 21 Nisan 2015, Saat 14:00
Tuesday, April 21, 2015, 2 pm

Giriş Introduction
Prof. Dr. Haluk Selvi (Sakarya Üniversitesi)

Moderatör Moderator
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı (Sakarya Üniversitesi) 

Simultane çeviri vardır. With simultanous translation. 

Sunum sonrasında resepsiyona davetlisiniz. You are cordially invited to a 
reception following the lecture. 

Kolonyal bir sefer mi?    
 Çanakkale’de  
 Fransız askerlerinin    
        deneyimleri   
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“İlmin Cevherleri / Jewels of Knowledge” dizisi 
kapsamında konferans:

Prof. Dr. Gülru Necipoğlu
(Director of the Aga Khan Program of Islamic Architecture at Harvard University):
 “Persianate Images Between Europe and China: The ‘Frankish Manner’ in the Diez and Topkapı 
Albums, ca. 1350-1450”

Harvard Üniversitesi’nde islam sanatı alanında tanınmış bir uzman olan Gülru Necipoğlu, 
vereceği akşam konferansında Diez Albümleri’nde (Berlin) ve Topkapı Sarayı’ndaki iki albümde 
(H. 2152 ve H. 2153) yer alan ve bugüne kadar bilimsel olarak pek dikkate alınmamış büyüleyici “Avru-
palılaştırılmış” tasvirlerin önemine eğilecek. Bu bilimsel ilgi dışı kalmış olmanın nedeni, muhtemelen 
minyatür albümlerinin son zamanlara kadar öncelikle Fars sanat geleneklerinin –Moğol hükümdarlığı-
nın bir sonucu olarak Çin unsurlarının girişiyle birlikte– geçirdiği dönüşüm konusunda sahip oldukları 
önem açısından ele alınmış olmalarıdır. 1250-1350 yılları arasında Pax Mongolica yoluyla Avrupa ve 
Çin’i birbirleriyle doğrudan ilişkiler içine sokan Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Av-
rasya dünya sisteminin ortadan kalkmış olsa da bu sistemin sanatsal etkileri, özellikle Saray albümle-
rinde yer alan sıra dışı tasvirlerde görüldüğü gibi, yüzyıllar boyunca devam etmiştir. 
Bu etkinlik Universität Zürich işbirliğiyle düzenlenen “İlmin Cevherleri” başlıklı konferans dizisi kapsa-
mında gerçekleşmektedir. 

5 Haziran 2015, 19.00 (Moralı Apartmanı)

Attila Babadostu (Universität Wien)
Osmanlılarda Saltanat Meşruiyetinin Eskatalojik Bileşeni Üzerine 
(1453’te İstanbul’un Fethinden 1566’ da Kanuni Süleyman’ın 
Ölümüne Kadar)

Bu doktora projesi, Osmanlı sultanlarının eskatalojik tasavvurlarına dayanan sal-
tanat meşruiyetinin  16. yüzyılın ilk yarısında kullanılan şekliyle mahiyeti ve gelişimi 
konusuna eğiliyor. Çalışmanın merkezinde, öncelikli olarak kökeni İslami gelenek-
lere uzanan ve her bir hicri yüzyılın başında Tanrı’nın gönderdiği bir müceddidin 
ortaya çıkışını ve tesirini öngören müceddid konsepti yer alıyor. Birincil Osmanlı 
kaynaklarının eleştirel bir bakışla analizi yoluyla, eskatalojiyle ilgili olan müceddid 
konseptinin sözü edilen meşruiyet tarzı için nasıl bir anlama sahip olduğu ve araş-
tırmanın kapsadığı zaman dilimi içinde yorumlanmasının nasıl değiştiği inceleniyor. 
Ayrıca, müceddid konseptinin farklı zamanlarda dile getirilmiş yorumlarından yola 
çıkarak Osmanlı saltanat meşruiyetinin eskatalojik bileşeninin gelişiminden nasıl 
çıkarsamalar yapılabileceği sorusu ele alınıyor. İktidarlarının meşruiyetini kaynak 
gösterdikleri eskatalojik motifler üzerine bina eden ve rekabet içinde olan Müslü-
man hanedanların varlığı karşısında Osmanlıların kendi meşruiyet açıklarını ortadan 
kaldırmak amacıyla geliştirdikleri stratejilerden birinin incelenmesi yoluyla, hane-
danlıklar üstü ideolojilerin anlaşılabilmesi için bir katkı sunulması amaçlanıyor. 
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Feras Krimsti (Freie Universität Berlin)
Taşradan Merkeze: İstanbul’un Ḥannā al-Ṭabīb (ö. 1775) 
Seyahatnamesindeki (1764/1765) Temsili

Feras Krimsti’nin “Taşradan Merkeze: İstanbul’un Ḥannā al-Ṭabīb (ölümü: 1775) 
Seyahatnamesinde (1764/1765) Temsili” başlıklı doktora çalışması, bir Levant saki-
nin gözünden “Osmanlı Krallığı’nda (mulk al-ʿuṯmanī)” ve onun başkenti İstan-
bul ya da “Islāmbul”da gündelik hayata bir bakış sunuyor. Proje, Halepli Maronit 
doktor Ḥannā’nın kapsamlı anlatımı üzerinden İstanbul’un ve Osmanlı toplumunun 
Arap Hristiyanlar tarafından nasıl algılandığını ve gösterildiğini inceliyor. Ḥannā 
bu yolculuğa, o sıralarda hasta olan Şeyhülislam’ın talebi üzerine çıkmıştı. Çalış-
mada, doktorun giyim, yemekler, gelenekler, saray protokolü, adalet, kamu düzeni 
ve diğer pek çok farklı konu ile igili çok sayıdaki gözlemi temelinde, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Arapça konuşulan bölgelerinde yaşayan gayrımüslimlerin Osmanlı 
toplumuna kimlik bağlamında katılımı araştırılıyor. Aynı zamanda seyyahın kendi 
entellektüel çevresi, eğitimi, düşünsel ufku ve ilişki ağı da ele alınıyor. 

N. İpek Hüner Cora (University of Chicago)
Erken Modern Osmanlı Edebiyatı’nda Müstehcenlik, 
Mizah ve Toplumsal Cinsiyet

Araştırma Erken Modern Dönem’e ait popüler kurgusal metinleri merkeze alarak, bu metinler ışığında 
edebiyata ve kadınların edebiyatta temsiline odaklanıyor. On dokuzuncu yüzyıl öncesinde mizahi ve 
müstehcen kurgusal hikayeler oldukça popüler ve dolaşımdayken, modernleşme ve diğer akımların et-
kisi ile gittikçe marjinalleşiyor. Hakim ideolojilerin ve ahlaki kaygıların da etkisi ile edebiyat kanonunun 
dışına itilen bu metinlerin yokluğunda, Osmanlı edebiyatına ve farklı karakterlerin edebiyatta temsiline 

ilişkin fikirlerimiz oldukça kısıtlı ve eksik kalıyor. Bu doktora çalış-
masının amacı, Osmanlı edebiyatının gözardı edilen metinlerini ve 
bu metinlerdeki oldukça renkli karakterleri gün ışığına çıkararak 
Erken Modern Osmanlı toplumunun zihniyet tarihi çalışmalarına 
katkıda bulunmak.

Metinleri hangi özelliklerin mizahi ve / veya müstehcen kıldığı, 
kadınların ve Gayrimüslimlerin kurgusal düzlemde nasıl temsil edil-
dikleri, kalıplaşmış yargıların tekrar üretilip üretilmediği ve son ola-
rak da okurların bu metinlerle nasıl bir ilişki kurduğu araştırmamın 
ana eksenini belirleyen sorular. Bu bağlamda bu çalışma, mevcut 
kanonu daha kapsamlı hale getirerek Osmanlı Edebiyatı araştırma-
larına katkıda bulunmayı amaçlarken; kapsamlı bir okuma ve metin 
analizi ile toplumsal cinsiyet ve zihniyet tarihi çalışmalarına da al-
ternatif bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
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Dr. Carole Woodall (University of Colorado, Colorado Springs)
“Constan Town” Jazz 
 
Carole Woodall’ın sunumu, kalabalık ve son derece ilgili bir dinleyici grubu karşısında gerçekleşti ve 
dinleyicileri Beyoğlu’nun 1920’li yıllarına götürdü. “Constan Town”’da cazın başlangıcı - bu müzik tü-
rünün kendisinin başlangıcı için de geçerli olduğu gibi - bugün karşımızda bilinmezlikler içinde ve bir 
arayış nesnesi olarak duruyor. Şehrin caz kültürünü bu arayış, cazın ulusaşırı boyutlarına yönelik bir 
bakış da sunuyor.

Sunum, ‘Konstantinopel’ için kullanılan, ama pek bilinmeyen Constan Town kısaltmasına yönelik bir 
açıklamayla başladı. Dr. Woodal, bu kısaltmanın Ernest Hemingway ve 1919-1923 yılları arasında  
İstanbul’da görev yapan bazı Amerikan Donanması (U.S. Navy) mensubu denizciler tarafından kullanıl-
dığını anlattı. O dönemde şehirde yeni gelişmekte olan caz kültürünü bugün Amerikan Donanması’nın 
Far Seas gibi yayınlarından ve Afro-Amerikan basınından takip etmenin mümkün olduğunu belirten Dr. 
Woodal, Pera’da cazın, ABD’li müzisyenlerin ve amatör denizci müzisyenlerin izini sürmüş. 

Sara Islán Fernández (Universidad Complutense de Madrid / 
Mardin Artuklu Üniversitesi)
Mıtrıp ve Urfa Yöresinde Toplu Yapılan Danslar: Müziğin, 
Müzisyenlerin ve Dansların Değişen Toplumsal Bağlamları İçinden 
Bir Portresi 

Şanlıurfa yöresinde toplu yapılan danslar ve 
bunların müzikleri çok zengin ve çok çeşitli bir 
popüler repertuarın canlı örnekleridir. Araştırma 
projesinin hedefi, müzik ve dansla ilgili statik bir 
portre çizmek değil, sürmekte olan ve müzik ve 
dansın da içinde yer aldığı bir dönüşüm sürecini 
ve bu süreci belirleyen etkenleri tanımlamaktır. 
Odak noktasında, çeşitli toplulukların üyelerinin 
–ve mitriplerin, yani müzisyenlerin kendilerinin– 

bu repertuarla ilişkileri ve bu ilişkilerin dönüşümü 
yer almaktadır. Bu çalışmayla, yörede müzikle 
yaşam arasındaki bağın hâlâ çok sıkı olduğunu, 
insanların yaşam alanlarında ve toplumsal  
çerçevede görülen önemli değişikliklerin dans, 
müzik ve müziğin yorumcuları üzerinde güçlü ve  
dolaysız bir etkisinin olduğunu göstermek  
amaçlanmaktadır.
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Sunumunda, İstanbul’da yerleşik caz gruplarının belirli donanma gemi-
leri için görevlendirildiğini; büyükelçiliklerde, yardım amaçlı balolarda, 
gemilerde düzenlenen dans akşamlarında, U.S. Navy klübünde ve Pera 
bölgesindeki çeşitli lokallerde çaldıklarını belirtti. Ardından, araların-
da “Jim-Crow kanunlarının” öngördüğü ırk ayrımcılığından kaçmak 
amacıyla Avrupa’ya göç edenlerin de bulunduğu Afro-Amerikan müzis-
yenlerin şehirde bıraktığı izleri inceledi. Daha sonra, kontralto Arabelle 
Fields‘den Cakewalk dansçılarına, vokalist Bonny ve Pauline Freeman 
ikilisinden trompetçi Tommy Ladnier’e ve tromboncu Earl Granstaff’a 
uzanan bir çizgi üzerinde Constan Town’da erken dönem cazının bir 
özetini çıkardı. Dr. Woodal’ın sunumu, The Decadent Modern: Cocaine, 
Jazz, and the Charleston in 1920s Istanbul başlıklı kapsamlı kitap 
projesinin bir parçasıydı. 1920’lerin İstanbulu’nun çok katmanlı bir kültür 
tarihini içeren kitapta, İstanbul’un kent caz kültürü anlatılacak ve ulusa-
şırı bir kültür çevresine yönelik post-Osmanlı reaksiyonlar analiz edile-
cek. Bu kültür çevresi, kentin değişen siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik 
dinamiklerinin bir parçasıydı.

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin (Yayınlayan)
Bağlama: Almanya’ da Yapılan İlk Bağlama Sempozyumu & 
Yaprak Tekneli Bağlama Yapımı. DVD, 2014.
 

14-15 Eylül 2013 tarihlerinde Berlin‘de “Almanya‘da Yapılan 
İlk Bağlama Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum, Lan-
desmusikrat Berlin, Orient-Insitut Istanbul, İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı ve Universität der Künste Berlin tarafın-
dan ortaklaşa düzenlendi. Belgesel film yapımcısı Özay Şahin 
Orient-Institut Istanbul‘da, bu sempozyumda yapılan sunumlar-
dan, Berlin‘de gerçekleşen çeşitli bağlama derslerinden, Erol 
Parlak, Okan Murat Öztürk ve çeşitli müzisyenlerin katılımıyla 
düzenlenen bir konserde yapılmış müzik kayıtlarından oluşan, 
bağlama ve bağlama müziği konulu iki saatlik bir belgesel film 
yaptı. Filmde önce enstrümanın kendisi, farklı yapım şekilleri ve 

bölgesel yaygınlığı anlatılıyor. Ardından bağlamanın tarihine, teorisine ve nota yazım sistemine değini-
liyor. Bağlama, günümüzdeki Türkiye‘de, ama aynı zamanda Avrupa‘da da çeşitli müzik okullarında ve 
konservatuarlarda öğretilen bir enstrüman. Filmde, İstanbul, Berlin, Viyana ve Gent‘teki durum örnek 
olarak ele alınıyor. Enstrüman yapımına, çalma tekniklerine ve beste yapımına ilişkin bir dizi yenilik, 
1990‘lı yıllardan başlayarak hem enstrümanın kendisini hem de müziğini çok değiştirdi ve sahip olduğu 
müzikal olanakları büyük ölçüde genişletti. Özay Şahin‘in filmi, Ethnologisches Museum Berlin‘in DVD 
dizisi kapsamında iki DVD halinde ve Derya Takkali‘nin bağlama yapımıyla ilgili bir dokümantasyonuyla 
birlikte çıktı.  



8

Orient-Institut Istanbul’da yürütülen “Geç 
Osmanlı İmparatorluğu Araştırmalarında 
Kaynak Olarak Kişisel Anlatılar” başlıklı 
araştırma alanındaki yeni gelişmeler, bir 
dizi yeni yayınla belgelendi. Nisan ayın-
da, Orient-Institut Istanbul’un yayın dizisi 
Istanbuler Texte und Studien kapsamın-
da (ITS-Band 17), “Fashioning the Self 
in Transcultural Settings: The Uses and 
Significance of Dress in Self-Narratives” 
(Würzburg: Ergon-Verlag, 2015) başlıklı cilt 
yayınlandı. Bu cildi, Orient-Institut’ta Os-
manlı dönemine ait kişisel anlatılar ile ilgili 
araştırma alanının danışmanlığını yürüten 
Richart Wittmann ve “Selbstzeugnisse in 
transkultureller Perspektive / Kültür Aşırı 
Perspektiften Kişisel Anlatılar” konulu 
DFG araştırma grubunun koordinatörlüğü-
nü uzun yıllardır yürüten Berlinli Avrupa 
tarihçisi Claudia Ulbrich birlikte yayına 
hazırladılar.
 
İngilizce yayınlanan bu derleme, farklı 
zaman dilimleri ve kültür alanları kaynak-
lı kişisel tanıklıklarda kıyafetlerin taşıdığı 
önemi ön plana çıkarıyor ve bu şekilde de ulus-
lararası ve disiplinlerarası kişisel tanıklık araş-
tırmalarıyla ilgili sorularla bir bağlantı kuruyor. 
Yayıncıların hazırladığı, kıyafetlerin önemine ve 
tarih ve kültür bilimlerindeki yaygın araştırma pa-
radigmalarına değinen giriş bölümünün ardından, 
Osmanlı bağlamının içinden kişisel tanıklıkların 
karşısına Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’dan 
günlükler, otobiyografiler ve anılar konuyor. Der-
lemede yer alan ve tarihçiler, sanat tarihçileri ve 
din bilimciler tarafından kaleme alının makalele-
rin yarıdan fazlasında konu Osmanlı İmparator-
luğu. Üçer makale de Avrupa, Amerika ve Uzak 
Doğu kaynaklı kişisel tanıklıklara eğiliyor.

 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden pek çok 
ilginç kişisel tanıklık, özellikle de çok yaygın 
olmayan dillerde olanlar, belirli bir uzunluğa sa-
hip değillerse mevcut bilimsel yayın dizilerinde 
genellikle dikkate alınmıyor ve yayınlanmıyorlar. 
Richard Wittmann tarafından yayına hazırlanan 
ve Max Weber Stiftung tarafından perspectivia.
net üzerinden serbest ulaşılabilir internet yayını 
olarak bu yılın Mayıs aynda başlayacak bir yayın 
dizisi, tam da bu noktayı dikkate alacak. “Memo-
ria. Fontes minores ad Historiam Imperii Otto-
manici pertinentes” başlıklı bu dizi, genellikle 
özel kişilerin mülkiyetinde bulunan çok sayıdaki 
öyküleyici (narratif) kaynağı bilim için ulaşılabi-

“Geç Osmanlı Döneminden Kişisel Anlatılar” Başlıklı Araştırma 
Alanından Güncel Haberler
Dr. Richard Wittmann
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lir kılmayı hedefliyor. Bu yayın dizisinde, özgün 
metinlerin İngilizce çevirileri ve metinlerin tarihi-
ne ve yazarlarına ilişkin kısa giriş yazıları, kişisel 
tanıklıkları incelemeye ve bilimsel tartışmalara 
kolaylık sağlayacak.

Klara Volarić tarafından hazırlanan “The Istanbul 
Letters of Alka Nestoroff” başlıklı ilk cilt, tanınmış 
bir Hırvat alim ve edebiyatçı ailesi olan Mažura-
nić ailesine mensup Alka Nestoroff’un yine Vola-
rić tarafından İngilizceye çevrilmiş mektuplarını 
içeriyor. Alka Nestoroff’, Babıali’de yeni kurulmuş 
Bulgar Elçiliği’ne 20. yüzyılın başlarında diplomat 

olarak tayin edilen kocası Minčo Nestoroff’la 
birlikte İstanbul’a gelmişti. Yayında, Alka 
Nestoroff’un İstanbul’dan vatandaki arka-
daşlarına ve akrabalarına yazdığı mektup-
lardan bugüne ulaşabilmiş olan yaklaşık bir 
düzinesi yer alıyor. Nestoroff bu mektuplarda 
1908 Jöntürk Devrimi öncesinde ve sırasın-
da, Osmanlı Sarayı’nda bir diplomat eşi ola-
rak katıldığı davetlerde ve yabancı temsil-
cilerden oluşan çevrelerde yaşadıklarını ve 
kendi algılarını anlatıyor.
 
Kişisel tanıklıklara yönelik araştırma ağı 
“Istanbul Memories” çerçevesinde,  
Lübnanlı Osmanlı araştırmacısı Malek Sharif 
ile başlatılan yeni bir işbirliğinin hedefi de, 
bugüne kadar bilinmeyen Arapça bir kaynak-
tan faydalanabilmek. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlı Ordusu’nda görev yapan 
genç bir Arap subayın bugüne kadar yayın-
lanmamış benzersiz hatıraları, Lübnan’daki 
ailesinin elinde. 152 sayfalık bu metinde genç 
subay, Filistin cephesinde ve 1916-17  

yıllarında İstanbul’da Harp Akademisi’nde  
öğrenciyken yaşadıklarını anlatıyor. Modern yazı 
Arapçasıyla kaleme alınmış, ama aralarda Os-
manlıca sözcük ve deyimler ve Beyrut diyalektine 
ait ifadeler de içeren metin, “sıradan” bir askerin 
kendini resmi, ulusal tarih yazımlarının kurallarına 
uymak zorunda hissetmeden sade diliyle kale-
me aldığı çok nadir bulunan bir kişisel tanıklık. 
Metnin İngilizce çevirisi, Malek Sharif tarafın-
dan eleştirel bir yaklaşımla yayına hazırlanıyor 
ve 2016 ilkbaharında kapsamlı bir giriş bölümüyle 
birlikte yayınlanacak. 
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18. yüzyılın sonlarına doğru, Çariçe Katarina 
döneminde Kırım’ın Ruslar tarafından fethedil-
mesi, yarımadada yaşayan Müslüman ve Türkçe 
konuşan nüfus için çok önemli değişikliklere yol 
açtı. Rusların, o zamana kadar Kırım nüfusunun 
büyük çoğunluğunu oluşturan Kırım Tatarlarına 
karşı uyguladığı baskılar sonucunda, Osman-
lı İmparatorluğu’nun Anadolu ve Balkanlardaki 
topraklarına doğru 19. yüzyıl boyunca süren göç 
dalgaları yaşandı. Kırım Tatarlarına karşı devlet 
tarafından yöneltilen baskılar Kırım’ın Sovyetleş-
tirilmesinin ardından da devam etti ve 1944’te bu 
halkın kitleler halinde Orta Asya’ya sürülmesiyle 
doruk noktasına ulaştı. Sürülen Tatarların yerine 
Kırım’a binlerce Rus ve Ukraynalı aile yerleştirildi. 
Osmanlı ve Kırım Tatarları medeniyetinin anıtla-

rı ve İslami ibadet yerleri çürümeye terk edildi. 
Sovyetler Birliği’ndeki Kırım Tatarı kökenli muha-
liflerin yanısıra, Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarı 
cemaati, Kırım Tatarları tarihinin ve kültürünün 
yaşatılması ve araştırılması konusunda en çok 
çaba gösteren grup oldu.

Bir Türk muhasebeci olan İsmail Otar, 20. yüzyıl 
Kırım Tatarları diasporasının Polonya, Roman-
ya, Almanya ve Türkiye dörtgenindeki faaliyetleri 
için örnek olarak gösterilebilir. Kırım Tatarları 19. 
yüzyılın başlarında buralarda bir sürgün toplulu-
ğu oluşturmuştu. İsmail Otar ise ne Kırım doğum-
luydu, ne de orada öldü. 1911 yılında Bursa’da 
doğmuştu, 2005’te İstanbul’da öldü. Türkiye’deki 
yaşamı boyunca hep Kırım’la ilgiliydi ve Kırım’a 
bağlı kaldı. Polonya’da eğitim görmüş bir avukat 
olan kardeşi İbrahim ile birlikte 1930 yılından baş-
layarak Kırım’la ilgili Türkiye’de ve başka ülkeler-
de yayınlanmış gazete haberlerini, röportajları, 
yeni çıkan kitapları ve kitap eleştirilerini topla-
dılar. İsmail Otar çevirmen olarak çalıştı; ABD, 
Kanada, Almanya ve Polonya’da yaşayan Kırım 
araştırmacıları ve sürgündeki Kırımlılarla sıkı iliş-
kiler içinde oldu. Bize onun bu ulusaşırı sürgün 
yaşamını belgeleme ve analiz etme konusunda 
yardımcı olan en önemli kaynaklar, kendi özel ar-
şivi olan Otar Koleksiyonu ( 2005 yılından bu yana 
Üsküdar’da İSAM’da (İslam Araştırmalar Mer-
kezi) bulunmaktadır) ve torunu Dr. Kaan Öztürk 
ile onun annesinin İstanbul Erenköy’de bulunun 
özel arşivleridir. Orient-Institut araştırmacısı Zaur 
Gasimov, araştırmaları sırasında bu arşivlerden 
de yararlanmaktadır. Kendisi en son olarak Ocak 
2015’te Viyana Üniversitesi’nde gerçekleşen 
Uluslararası Kırım Kongresi’nde Otar kardeşlerin 
yayıncılık alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Ismail Otar (1911-2005) – Sürgünde Bir Kırım Tatarı
Dr. Zaur Gasimov
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Dr. Malte Fuhrmann, Erald Pauw tarafından 
yayınlanan Daheim in Konstantinopel. Deut-
sche Spuren am Bosporus ab 1850/ Memleketi-
miz Dersaadet. 1850’den İtibaren Boğaziçi’ndeki 
Alman İzleri. (Nürnberg: Pagma Verlag, 2014) 
başlıklı kitabın tanıtımı vesilesiyle, kitapta yazısı 
yayınlanan yazarlardan biri olarak yaptığı bir 
sunumda 19. yüzyılda İstanbul’da yaşayan Al-
manca konuşan topluluğun ayrışık (heterojen) 
yapısını vurguladı. Fuhrmann’a göre bu durum, 
Almanya’nın dünya politikası içinde oynadığı 
rolün güçlenmesinin sonucu değil, bir Alman 
cemaatinin gelişiminin bir göstergesiydi; çün-
kü Almanya, 19. yüzyılın büyük bir bölümünü 
yoğun bir kriz halinde geçirmişti. Bu durum da, 
krizin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eş zamanlı 
süreçlerle benzerlik gösteren siyasi, sosyal 
ve ekonomik yapısının yeniden tanımlamasına 
yol açmıştı. Sonuçta, bu krizin yıkıcı toplumsal 
etkileri Almanları göç etmeye zorlamış ve bu 

göç kapsamında Osmanlı 
İmparatorluğu’na ve 
İstanbul’a da gelmelerine 
neden olmuştu. 1871’de 
Alman İmparatorluğu’nun 
kurulması sonucunda 
“Boğaziçi Almanları” diye 
tanımlanan bu grubun bir 
bölümü, geldikleri ülkey-
le olumlu bir özdeşleşme 
içine girdi. Fuhrmann 
sunumunda, 19. yüzyılın 
Alman İstanbullularının, 
vatanlarıyla kurdukları 
ilişki üzerinden bakılarak 
homojen bir diyaspora to-
plumu olarak kavranamayacaklarını; grup kimliği 
açısından yaşadıkları çelişkileri, siyasal ve mez-
hepsel farklılıkları da göz önünde bulundurmak 
gerektiğini savundu.

Akın Sefer (Northeastern University, Boston)
İmparatorluğun Kalbinde Emek: Geç Dönem Osmanlı 
İstanbul’unda İşçiler, Sanayi ve Devlet

Bu araştırma, “İmparatorluğun Kalbinde Emek: Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda İşçiler, Sanayi ve 
Devlet” başlıklı doktora projesi kapsamında, 19.yüzyıl’da İstanbul’da yaşanan iktisadi, toplumsal ve 
mekânsal dönüşümleri, kentin en büyük sanayi tesisi olan Tersane-i Amire’nin işgücünde ve emek sü-
reçlerinde yaşanan dönüşümler ekseninde ele almayı amaçlıyor. Osmanlı sanayileşme sürecinin mer-
kezi konumunda bulunan Tersane-i Amire, yeni havuzlar ve fabrikalarla birlikte Kasımpaşa’dan Has-
köy’e doğru genişleyerek, sivil-asker, yerli-yabancı, kentli-göçmen, Müslüman-Gayrimüslim binlerce 
işçiyi bu süreç için seferber etti. Emek süreçlerinde yaşanan dönüşüm, öncesine kıyasla daha kalıcı 
bir işgücünün oluşumuna yol açtı. Yüzyılın ikinci yarısında, önceleri kısa süreler için gelen göçmen 
işçilerin önemli bir kısmı, artık Haliç’in etrafında yeni yeni oluşan mahallelere yerleşerek kentin kalıcı 
sakinleri olmaya başlamıştı. Bu çalışma, Tersane-i Amire’de bu dönem yaşanan özgül tarihsel geliş-
melerin sonucunda ortaya çıkan bu sınıfın kent yaşamında hızla artan görünürlüğünün izini sürecek. 
Bir taraftan bu işçilerin kentin hangi mekânlarında sosyalleştiklerini ve bu mekânları nasıl algılayıp 
dönüştürdüklerini sorgularken, diğer yandan da bu görünürlüğün kentin orta ve üst sınıfları üzerindeki 
yansımalarını ele alacak. Böylelikle, bu araştırma, Tersane-i Amire merkezli bu çarpıcı dönüşümün İs-
tanbul’da yaşayanların sınıfsal aidiyetlerinin belirginleşmesinde oynadığı rolü, ve bu aidiyetlerin özel-
likle Tanzimat Dönemi’nde kente yönelik politikaların oluşumuna olan etkilerini anlamaya çalışacak.

12.12.2014 tarihli konferansı:

Dr. Malte Fuhrmann (Ruhr Universität Bochum)
19. Yüzyıl İstanbul’ unda Almanlar 
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Melike Şahinol’un Orient-Institut Istanbul’daki 
ana görev alanı, gelecek vadeden bir araştırma 
alanı olan Türkiye’de İnsan, Tıp ve Toplum’dur. 
Şahinol, araştırma projesi kapsamında “Tıpta Çö-
zünme” (“Entgrenzung der Medizin”) süreçlerini 
kültürlerarası karşılaştırmalı olarak inceliyor. 

Melike Şahinol, Universität Duisburg-Essen’de 
sosyoloji, siyasi bilimler ve psikoloji okudu. 
Aldığı üç yıllık burs ile, Eberhard-Karls Univer-
sität Tübingen, DFG-Graduiertenkolleg Bioethik’te 
nörobilim pratikleri ve teknikleri, ağırlıklı olarak 
da bedensel engelli hastalarda beyin-bilgisayar 
arayüzleri üzerine araştırma yaptı. Bu doktora ça-
lışması ile ilişkili olarak nörobilim ve nöroteknoloji 
konularında yürütülen pek çok uluslararası araş-
tırma projesine katıldı ve hastanelerde, laboratu-
varlarda ve çeşitli beyin ameliyatlarında  

etnografik araştırmalar gerçekleştirdi. 
Melike Şahinol’un aldığı pek çok araştırma bursu 
(fellowship) arasında Harvard University, Ken-
nedy School of Government’te Profesör Sheila 
Jasanoff ile çalışmak üzere aldığı ve EMBL (Euro-
pean Molecular Biology Laboratory, Heidelberg) 
Science and Society Summer School’daki 4S fel-
lowship sayılabilir. Beş yıl boyunca TRANSDISS 
işbirliği ağı (BMBF tarafından finanse edilen ve 
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 
tarafından desteklenen bir oluşumdur) çerçeve-
sinde yoğun bir şekilde disiplinler arası ve disip-
linler aşırı araştırmalarla ilgilendi. Şu anda, bu 
çevreden bilim insanlarıyla birlikte “Responsible 
Research & Innovation and Technology Assess-
ment” konusunda yeni bir disiplinler arası araştır-
ma ağı kurmayı planlıyor. 

Melike Şahinol, en son olarak Universität 
Duisburg-Essen, Institut für Soziologie’de 
“Ulusaşırı Yazılım Geliştirme Projelerinde Teknik-
ler ve Pratikler” (“Transsoft”) başlıklı DFG proje-
sinin koordinatörlüğünü yürütmekteydi. Bu proje 
kapsamında, dağıtık yazılım geliştirme projelerin-
de çalışan yazılımcıların ulusaşırı işbirliğini sağ-
layacak bir aracı merci olarak birlikte çalışmayı 
destekleyici çalışma ortamlarının rolünü araş-
tırdı. Ağırlıklı araştırma konuları bilim ve teknik 
araştırmaları ve teknik ve tıp sosyolojisidir. Ayrıca 
teknik oluşturma, geliştirme ve yaygınlaştırmanın 
sosyolojik ve toplumsal koşulları da ilgi alanla-
rı arasında yer almaktadır. Spesifik olarak, yeni 
tıbbi teknik yöntemleri ve sonuçları ile ilgilenmek-
tedir. Ayrıca, Türkiye’nin biyoteknoloji politikaları 
da (özellikle üreme sağlığı alanında) ilgilendiği bir 
diğer konudur. 

Orient-Institut Istanbul - Yeni Araştırmacı
Dr. Melike Şahinol



13

“İlmin Cevherleri/Jewels of Knowledge” Dizisi kapsamında konferans

Profesör Julia Day Howell, 19 Şubat 2015 
tarihinde “Relaunching Sufism in Late-Mo-
dernity” konulu bir konferans verdi. Dünya 
çapında saygınlığa sahip bir din sosyolojisi 
profesörü ve Endonezya Müslümanlığı ve 
batı dünyasındaki yeni dini hareketler ko-
nusunda bir uzman olan Julia Day Howell, 
sunumunda batının toplumsal ve dini geliş-
melerini Endonezya’daki gelişmelerle karşı-
laştırdı ve “Hochmoderne” ve geç moder-
nite ile ilgili sekülerleşme ve bireyselleşme 
tezlerini sınadı. Sunumun odak noktasını, 
batıdaki yeni dini hareketler ve sufizmin En-
donezya’da geçirdiği değişimler oluşturdu. 
Howell’e göre her iki durumda da toplumsal ve dini gelişmeler arasında önemli karşılaştırma momentleri bu-
lunabilirdi. Geç modernite ile, yaşanan kişisel bağların göreceleşmesi, artan dönüşlülük özelliği ve insan ya-
şamının İslam dünyasında da (ya da en azından Endonezya’da) bireyselleşmesi, Batı dünyasında yaşanan-
lara çok benzer bir şekilde, belirli toplumsal sınıfların dini ifade biçimlerinin dönüşümüne yol açmıştı. Howell 
daha sonra , “Türkiye’de Yeni Dini Hareketler” konulu ANR-DFG araştırma projesi olan Türkiye’de bir İslami 
New Age’in ve Müslüman guruların varlığı ile ilgili bir atölye çalışmasına katıldı. 

Dr. Anna Anguissola (Ludwig-Maximilians-Universität München)  
Roma Mermer Heykellerinin Kaidelerinin Fonksiyonu, 
Semantiği ve Estetiği 
Orient-Institut Istanbul’da Gerald D. Feldman-Bursiyeri (Temmuz 2015)

Klasik arkeolog Anna Anguissola (Ludwig-Maximilians-Universität München), 2015 yazında Orient-Institut Is-
tanbul’da konuk bursiyer olarak bulunacağı süre içinde bir doktora sonrası araştırma projesi gerçekleştirecek 
ve Roma mermer heykelleriyle ilgili teknik konuları araştıracak. Projesinin merkezinde yer alan heykel kaide-
lerinin biçimi ve estetiğiyle ilgili sorular, Roma heykel sanatının bugüne kadar araştırılmamış bir alanı. Burada 
kaideden kast edilen, heykeli sabit tutabilmek amacıyla, muhtemel bir zayıf noktaya yerleştirilmiş bir taş kitle. 
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, mermer heykellerin sabitlenmesine yönelik önlemler konusunda kon-
vansiyonel yaklaşımlar sergilendi. Bu önlemlerin, heykeltraşın kendinden emin olmadığını gösteren işaretler ve 
heykelin başka bir yerden getirildiğinin kanıtı oldukları savunuldu. Oysa acaba bu kaidelerin biçimine ve işlen-
me şekline bakılarak o zamanki Roma mermer heykellerinin yorumuna nasıl bir etki yapmış oldukları söylene-
bilir mi? Anna Anguissola, Max Weber Stiftung’un Gerald D. Feldman bursiyeri olarak İstanbul’da geçireceği 
süre zarfında, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin koleksiyonunlarında çalışarak Roma heykelleri konusundaki bilgile-
rini derinleştirecek ve Antik dönem heykel sanatında heykel kaidelerinin spesifik fonksiyonları konusunda yeni 
bilgilere ulaşacak.
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Hermann Feodor Kvergić

Güneş Dil Teorisinin kurucularından biri olan 
Hermann Feodor Kvergić’in üç ciltlik özgün 
daktilo yazması Aralık 2014’te Orient-Institut 
Kütüphanesi’ne kazandırıldı. 1850 sayfalık tarih-
siz, üç ciltlik ve daktilo ile yazılmış bu eser, Dicti-
onnaire des phonèmes Türk başlığını taşıyor. Eser, 
muhtemelen Kvergić’in La Psychologie de quel-
ques éléments des langues turques (1935) başlıklı 
efsaneleşmiş kitabının bir ön araştırması; çünkü 1. 
ve 2. cildin önsözünde şu cümle yer alıyor: “Le dic-
tionnaire de phonèmes permet d’écrire une étude 
psychologique des langues türk.” Ayrıca, Kvergić, 
1933 yılından başlayarak Türk Dil Kurumu’nun o dö-
nemki başkanı olan İbrahim N. Dilmen ile de ilişki 
içindeydi ve yazma metin de, Dilmen’in mirası içinde 
yer alan eserler arasındaydı. Essai de Dictionnaire 
Türk-Indo-Européen adlı 3. cildin önsözü, yazarı 
tarafından elle imzalanmıştır. Önümüzdeki aylar-
da eserin tarandıktan sonra bilgisayar ortamında 
bilimle ilgili kamuoyunun kullanımına sunulması 
planlanmaktadır. 

Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi

Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi, Osmanlı Devleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti araştırmalarına ilişkin tüm 
alanlarda (dil, tarih, din bilimleri, edebiyat ve sosyal 
bilimler), Türk dilleri, tarihi ve edebiyatı ile İslam 
alanlarında yayınlanan bilimsel eserleri toplamaktır. 

Şu an koleksiyon yaklaşık 40.000 monografi, 400 
adet çoğunluğu tarihsel olmak üzere araştırma 
yapılan bölgelere ait harita ve 1.400 tane Osmanlıca, 
Türkçe ya da diğer dillerde basılmış süreli yayından 
oluşmaktadır. Düzenli takip edilen süreli yayın sayısı 
140‘tır. Her sene kütüphaneye 1.900 kitap ve 750 
süreli yayın nüshası eklenmektedir. Orient-Institut 
ağına bağlı okurlar ciando ve ebrary elektronik kitap 
platformları üzerinden yaklaşık 450 elektronik kitaba 

erişebilirler. Okuyucuların kullanabileceği bir 
kitap tarayıcı da mevcuttur. 

Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi herkese açık 
olup kütüphaneden yararlanmak için herhangi 
bir ücret talep edilmemektedir.

ä  Kütüphane, pazartesiden perşembeye 10:00 
- 19:00 saatleri arasında, cuma günleri ise 9:00 - 
13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Katalog: http://vzlbs2.gbv.de/DB=47/

Kütüphanenin web sayfasında iki ayda bir, yeni 
edinilen yayınların bir listesi yayınlanmaktadır. 
E-posta yoluyla düzenli olarak güncel liste 
bağlantısı almak isteyenlerin, e-mail adreslerini 
oiibib@oidmg.org’a göndermelerini rica ediyoruz.
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Yayınlar

Orient-Institut Istanbul’un Ergon Verlag’da yayınlanan “Istanbuler Texte und Studien” serisine ait 
yeni yayınlar:

31. Jens Peter Laut (Yay. haz.), Kleine Schriften von Erika Glassen zur 
türkischen Literaturgeschichte und zum Kulturwandel in der moder-
nen Türkei. Würzburg 2014.
33. Martin Greve (Yay. haz.), Writing the History of “Ottoman Music”. 
Würzburg, 2015.
17. Claudia Ulbrich & Richard Wittmann (Yay. haz.): Fashioning the 
Self in Transcultural Settings: The Use and Significance of Dress in 
Self-Narratives, Würzburg, 2015.

Orient-Institut Istanbul’un 1995 yılından bu yana, düzensiz aralıklarla 
ağırlı olarak Almanca veya İngilizce yayımlanan dergisi “Pera-Blät-
ter”, perspectivia.net işbirliği ile artık açık erişime ve serbest 
indirmeye sunulmuştur:
www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

No. 24 Laut, Jens: Türkoloji nedir? Sözde “orkide bölüm”e ilişkin Düşünceler. 2014.
No. 26 Glassen, Erika: Die phonetische und semantische Emanzipation der arabischen Lehnwörter 
huzur, hüzün und sohbet im Osmanischen und ihre mentalitätshistorische Bedeutung. 2014.
No. 27 Zürcher, Erik Jan: What was different about the Ottoman war? 2014.
No. 28 Pusch, Barbara und Splitt, Julia (Hg.): 50 Jahre deutsch-türkische Migrationsforschung: 
Ein autobiografischer Rückblick von Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat. 2014.
No. 28 Pusch, Barbara ve Julia Splitt (Yayına Hazırlayanlar): Türk-Alman Göç Araştırmalarının 50 Yılı. 
Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat’tan Otobiyografik Bir Değerlendirme. 2014.

Orient-Institut Studies: 
Bu yeni online yayın serisi, Yakın Doğu ve Avrasya’daki bölgesel ve bölgeler arası bilimsel perspek-
tifleri paylaşmak ve aralarında bir köprü kurmak için Orient-Institut Istanbul ve Orient-Institut Beirut 
işbirliği ile hazırlanmaktadır.
www.perspectivia.net/content/publikationen/
orient-institut-studies

OIS 2 (2013) - Inverted Worlds: Cultural Motion 
in the Arab Region
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Susam Sokak 16 D.8 TR- 34433 Cihangir –
Istanbul 
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Fax: +90 - 212 249 63 59 
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Impressum
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Tel: +90 - 212 - 293 60 67 / 252 19 83 

Fax: +90 - 212 249 63 59 

E-Mail: oiist@oidmg.org
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Konferans Tarihleri 
İlkbahar - Yaz 2015

Diğer etkinliklerle ilgili duyurular için lütfen web 
sayfamızı ziyaret ediniz.

Sunumlar duyuruldukları dilde yapılmaktadır.

Prof. Dr. Gülru Necipoğlu
(Harvard University):
 
Persianate Images Between Europe 
and China: The ‘Frankish Manner’ in 
the Diez and Topkapı Albums, 
ca. 1350-1450

! Moralı Apartmanı, Cihangir, Kumrulu Sk. 38 

Cuma, 5. 
Haziran, 19:00

Çarşamba, 27. 
Mayıs, 19:00

Prof. Dr. Frank Hadler (GWZO Leipzig)

A Life for Oriental Studies: the Transnational 
Career of Bedrich Hrozny from the Habsburg 
Monarchy to Socialist Czechoslovakia

Çarşamba, 29. 
Nisan, 19:00 

Prof. Dr. John Horne (Trinity College, Dublin):

1915 and the “Totalizing Logic“ of the First 
World War / 1915 ve Birinci Dünya Savaşı’nın 
„Topeykûncu“ Mantığı

22 Nisan 2015, 14:00
19:30
The Seed
Sakıp Sabancı Müzesi

A Colonial Expedition? The French Soldiers’ 
Experience at the Dardanelles / Kolonyal bir 
Sefer mi? Çanakkale’de Fransız Askerlerinin 
Deneyimleri

21 Nisan 2015, 14:00
14:00
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonu

Thyssen-Vorlesungen:

Yaprak Melike Uyar, PhD candidate (İstanbul 
Technical University)
 
Jazz in Turkey: Cultural Connotations and 
the Processes of Localization

Çarşamba, 3. 
Haziran, 19:00

Alexander Balistreri, PhD candidate (Princeton 
University)

What Did It Mean to Be Turkish in Northeast 
Anatolia on the Eve of the Republic?


