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Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinin 
öne çıkan özelliklerinden biri de, nüfusunun çok 
renkliliği ve toplum ve yönetim yapısının yeni halk 
gruplarına giderek daha çok açılması oldu. Her 
ne kadar Osmanlıların Bizans’ı fethetmesinden 
itibaren Avrupalılar — bazen kısa bazen de uzun 
süreler için  — ticaret erbabı, hac yolcusu, elçilik 
mensubu, savaş esiri ya da “Doğu”yu idealize 
edilmiş özlemlerin hedefi olarak gören gezginler 
olarak Osmanlı İmparatorluğu’na gelip kalıyor 
olsalar da, 18. yüzyılın başlarından itibaren bu 
şekilde gelenlerin sayısı katlanarak arttı. Osman-
lı İmparatorluğu’nun dünya ekonomisine giderek 
daha güçlü bir şekilde eklemlenmesi ve özellikle 
de 1839’daki Tanzimat Fermanı ile devlet düzeni-
nin esaslı bir reforma tabi tutulması yönündeki 
çabalar, İmparatorluğun Avrupa’daki ulusal ve 
demokratik girişimlerin çökertilmesi sonucun-
da çeşitli üllkelerde baskı altında kalan siyasi 
muhalifler ve ezilenler için bir cazibe merkezi 
haline gelmesine yol açtı. Ekonominin ve devletin 
modernleştirilmesi ve dünyaya açılımı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu Amerika kıtasındaki klasik göç 
hedeflerinin bir alternatifi olarak gören Avrupalı 

göçmenler için yeni imkanlar ve şanslar sunmak-
taydı.

Prof. Dr. Evangelia Balta (Programme of Ottoman 
Studies, National Hellenic Research Foundation, 
Atina), Prof. Dr. Johan Mårtelius (İsveç Araştır-
ma Enstitüsü, İstanbul) ve Dr. Richard Wittmann 
(Orient-Institut Istanbul) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen konferans dizisi kapsamında 2017 
ilkbaharında toplam sekiz akşam konferansı ger-
çekleştirildi. Bu konferanslarda, 18. yüzyıldan 20. 
yüzyıla kadar siyasi ya da ekonomik mülteci ola-
rak Osmanlı İmparatorluğu’na gelenlerin önlerin-
de buldukları şanslar ve imkanlar, karşı karşıya 
kaldıkları engeller ve talepler ele alındı. Sunumlar 
konuya ilişkin dört tematik başlık altında gerçek-
leştirildi: “Muslim and Christian Refugees in the 
Balkans and Anatolia“, “Immigrants and Intercul-
tural Transfer“, “European Refugees in the Otto-
man Empire“ ve “Choosing a New Homeland“.

Bu etkinlik, hükümet dışı bir kültürel destek kuru-
luşu olan Anadolu Kültür’ün kapsamlı katkıları ile 
gerçekleştiriliyor. 
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Konferans dizisi, Nisan/Mayıs 2017
Exile, Political and Economic Migration in the Ottoman Empire
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Editörden

Türkiye‘de akademik ortamın yaşadığı zorluklar
Orient-Institut Istanbul için de göz önünde alın-
ması gereken bir olgudur. Enstitü çalışmalarının 
temel taşları arasında yer alan yüksek kaliteli 
araştırmalar ve ortaklarla işbirlikleri, dünyanın 
her yerinde başarılı bilimsel çalışmaların temeli-
ni oluşturur. Ulusalcı bir yaklaşımla kendini dışa 
kapatmak bilimin ölümü anlamına gelecek ve 
toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin de 
önünü kesecektir. 
Orient-Institut Istanbul için, şimdiye kadar başar-
dıklarının nesnel ölçülerle ve tarafsız bir şekil-
de değerlendirilmesi, çalışmalarının bütününün 
eleştirel ama yapıcı bir yaklaşımla takip edilmesi 
şimdi daha da büyük bir önem taşıyor. Max  
Weber Stiftung bünyesinde yer alan 10 enstitü, 
yedi yılda bir uluslararası uzmanlardan oluşan 
komisyonlar tarafından kapsamlı bir değerlen-
dirmeye tabi tutuluyor. Yürütülmekte olan ça-
lışmaların eleştirel takibini yine çeşitli ulusların 
uzmanlarından oluşan bilimsel danışma kurulları 
üstleniyor. Orient-Institut Istanbul son aylarda ilk 
kez böyle bir komisyonun bilimsel değerlendir-
mesinden geçti. İsveç, ABD, Almanya ve Türki-
ye’den gelen üyelerden oluşan komisyon önce 
Orient-Institut Istanbul’un kendisi ve çalışmala-
rıyla ilgili hazırladığı 200 sayfalık raporu inceledi. 
Ardından İstanbul’a gelen komisyon üyeleri, iki 
gün boyunca sunumlar ve görüşmeler yoluyla 

Enstitü’nün çalışmalarıyla ilgili yerinde ve doğ-
rudan bir izlenim edinmeye çalıştılar. Sunum ve 
görüşmelere, Orient-Institut’un işbirliği yaptığı 
yerel partnerler de katıldı. Tüm bunların ardın-
dan, komisyon bir rapor hazırlayarak Max  
Weber Stiftung’un Mütevelli Heyeti’ne sunacak. 
Mütevelli Heyeti’nin tavsiyeleri, Orient-Insti-
tut’un gelecekteki çalışmaları için yol gösterici 
olacak. Aynı zamanda Max Weber Stiftung’un 
finansörü olan Federal Bilim ve Araştırmalar 
Bakanlığı’nın Orient-Institut’a yönelik değer-
lendirmelerinin temelini oluşturacak. Şimdiden 
görünen o ki, Türkiye’deki ve İstanbul’daki bilim 
kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışma-
lar, yapılan çalışmaların ve etkinliklerin sahip 
olduğu yüksek kalite, değerlendirme sonucunun 
olumlu olmasına büyük katkıda bulunacak. Biz 
bu durumu, Türk bilim kuruluşlarıyla dayanış-
manın önemli bir göstergesi olarak görüyoruz 
ve bundan sonra da onların dünya çapında ger-
çekleştirilen araştırmalarını bütün gücümüzle 
destekleyeceğiz.
Bültenlerimizin okuyucularını bundan sonra da 
etkinliklerimize katılmaya ve zengin bilimsel kü-
tüphanemizden yararlanmaya davet ediyoruz. 

Raoul Motika 
Direktör
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Melike Şahinol “Eklemli Üretim: Çocuklukta Ola-
nak Sağlaya Teknoloji“ (Additive Manufacturing: 
Enabling-Technologies during Childhood) adlı yeni 
projesinde, doğuştan ve sonradan el ve parmakla-
rında uzuv kaybına uğrayan çocuklar için 3D yazıcı 
teknolojisiyle mekanik el, yani “Robotel“ yapma 
sürecini teknoloji ve beden sosyolojisi perspektifin-
den inceliyor. Araştırmanın merkezinde, çocuklar, 
ebeveynler, mühendisler ve doktorların katılımı ile 
robotel tasarımının disiplinler arası koordinasyonu 
ve organizasyonu yer alıyor. Aynı zamanda teknoloji 
geliştirme sürecinde çocukların ve bedenlerin etkisi 
de araştırılacak. Ayrıca, insan-makine uyumunun 
büyümekte olan beden koşulları altında nasıl ger-
çekleştirildiği de önemli bir araştırma konusudur. 
Orient-Institut Istanbul’un ”İnsan, tıp ve toplum” 
araştırma alanında yer alan proje, nitel yöntemler 
kullanılarak, “Robotel Türkiye” ile yakın işbirliği için-
de uygulanmaktadır.
Hızlı büyümelerinden dolayı çocuklar için protez 
yapımı tıpta farklı neden-
lerle “verimsizdir“. Bu 
durumun karşısında ise 
hastaların gereksinimle-
rini karşılama zorunlulu-
ğu durmaktadır. Bununla 
birlikte, çocuklara pro-
tezler genellikle ergenlik 
yaşlarından itibaren ve-
riliyordu. 1970’li yıllardaki 
Contergan skandalının ar-
dından tıpçılar ve protez 
üreticileri henüz büyüme 
çağındaki çocuklar için 
bireysel gereksinimlere 
uygun protezler geliştirmeye çalıştılar. Fakat bu pro-
tezler çeşitli nedenlerden dolayı (örneğin çok ağır 
oldukları için) çocuklar tarafından reddedildi. Protez 
tasarımında geçerli normlar nedeniyle bireyselleşti-
rilmiş protezler, geliştirmeyi zorlaştırırken, 3D yazıcı 
teknolojisi sayesinde yeni, bireysel ve daha düşük 
maliyetli olanaklar ortaya çıktı. 

Zeynep Karagöz ve ekibi tarafından Türkiye’de 2014 
yılında başlatılan “Robotel Türkiye“, bir bireyselleş-
tirilmiş robotel üretme platformu sunuyor. Bu plat-
form özellikle, el ve parmaklarında uzuv kaybına uğ-
rayan çocukları ve ailelerini gönüllülerle bir araya 
getiriyor. Dünya çapında örgütlü “e-NABLE“ ağının 
bir parçası olan “Robotel Türkiye“, aynı zamanda 
onun sloganını da kendi sloganı olarak kabul ediyor: 
“Enabling The Future - give world a helping hand“. 
Gönüllüler arasında mühendisler, programcılar, 
doktorlar, girişimciler ve kendi 3 boyutlu yazıcılarını 
çocukların bedenine uygun roboteller geliştirilme-
si için kullanıma sunan bireyler yer alıyor. Teknik 
geliştirme süreçlerinin sosyolojik açıdan analizi ve 
gelişmekte olan çocuk bedenlerinin teknik beden 
modifikasyonu konusundaki önemiyle ilgili, konu-
ya teknik sosyolojisi ve beden sosyolojisi açısından 
yaklaşan incelemeler bugüne kadar pek yapılmadı. 
Ayrıca beden üzerinde modifikasyonlarla bağlantı-
lı olarak, self-determinasyon konusunda belirli bir 

kültürel anlayışın etkisi altında büyüyen çocuklarda 
“morfolojik self-determinasyon“ konusunun önemi-
ne yönelik çalışmalar da eksiktir. Bu araştırma boş-
luğu, çocuklarda beden modifikasyonları konusun-
daki yeni çalışma ile kapanacaktır. 

4 – 5

Dr. Melike Şahinol

Eklemli Üretim: Çocuklukta Olanak Sağlaya Teknoloji
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Hüseyin Ongan Arslan’ın projesi, geç 15. yüzyıl-
dan 17. yüzyılın ilk yarısına kadar olan dönemde, 
erken İslam tarihi özelinde Osmanlı tarihyazımı 
üzerine odaklanıyor. Özellikle Osmanlı Türkçe-
si, Farsça ve Arapça yazılmış kronikler üzerinde 
çalışarak, erken dönemde Osmanlıların, kendi 
kişisel, komünal, ve imparatorluk ajandalarını 
gereğince, İslam tarihini nasıl kurguladıkları ve 
ifade ettiklerini araştırılıyor. Her ne kadar son 
yıllarda yayımlanmış çalışmalar erken dönem 
Osmanlı dünyasındaki siyaset, siyasi söylem ve 

Hüseyin Ongan Arslan (Indiana University)

Sünni ve Şii Kimliklerinin Rekonstrüksiyonu: Osmanlı 
Tarihyazımında İslam Tarihin Kullanımı, 1496-1636

devlet inşası konularındaki önemli değişikliklere 
ışık tutmuş olsalar da, yönetimin meşrulaştırılma 
yöntemleri ve nihayetinde Sünni ve Şii kimlikle-
rinin kemikleşmesine neden olan pro-Sünni ve 
anti-Şia dini ve entelektüel cephelerin kurulum 
süreçleri hâlâ yoğun araştırmalara muhtaç me-
seleler olarak kaldı. Bu projede Osmanlı ente-
lektüellerinin İslam anlayışlarını öne çıkararak, 
onların, yeni gelişen “Şii” söylemle süregiden 
bir müzakere içinde “Sünni” kimliği nasıl kurgu-
ladıklarını, dini söylemlerindeki retoriğin zaman-

Ceren Aygül (Johannes Gutenberg Universität Mainz):

Savaş, İmparatorluk ve Toplum: Osmanlı Kızılay Cemiyeti 
(1912-1923)

Bu doktora çalışmasının merkezinde Osmanlı Kızılay Cemi-
yeti‘nin kuruluşundaki toplumsal dinamikler, uluslararası Kı-
zılhaç Hareketi ile bağlantıları ve ilişkileri ve genel bir bakış-
la da Hristiyan olmayan bir toplumda hümaniter düşünceler 
ve pratikler açısından kurumun misyonu yer alıyor. Proje-
nin çıkış noktasında Balkan Savaşı’nın başladığı 1912 yılı 
yer alıyor. Bu, aynı zamanda Cemiyet’in ilk kez aktif bir rol 
üstlendiği yıl oldu. Kurtuluş Savaşı’nın bittiği yıl olan 1923’te 
ise Kızılay’ın faaliyetleri durma noktasına gelmişti. Bu süreç 
zarfında Osmanlı Kızılay Cemiyeti için hem yerel hem de 
küresel olarak genişleyen üç büyük faaliyet alanı oluştu: Bu 
nedenle de savaş esirleri, mülteciler ve kadınların toplum-
sal angajmanları bu araştırma projesinin ele aldığı başlıca 
konular. Çalışmada, hümanitarizmin evrensel fikirleri ve Os-
manlı İmparatorluğu’nda yerel pratikler arasındaki karşılıklı 
ilişkiler inceleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun perspek-
tiflerine odaklanan çalışma, cemiyetin hümaniter faaliyetlerinin uluslararası tarihini inceliyor ve bu 
şekilde bu faaliyetlerin kültürel ve entelektüel kökenlerinin Avrupa’da ve Avrupa dışında gerçekleşen 
hümaniter müdahale söylemlerinin ulusaşırı tarihindeki yerini belirlemeye çalışıyor.

Savaş esirlerinin 
mektupları, Konya 
Kampı, 1916 
(International 
Committee of the Red 
Cross Archive)
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Anoush Tamar Suni (University of California, Los Angeles)

Gömülü Öyküler: Anadolu’da Tarihi Kalıntılar ve Tarih Politikası

Anoush Tamar Suni doktora çalışmasında Van ve çevresindeki Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların son 
yüz yıldır birbiriyle içiçe geçmiş olan tarihi açısından Türkiye’de hatırlama, maddiyat ve müziğin kar-
şılıklı ilişkilerini inceliyor. Ağırlıklı olarak odaklandığı nokta ise, geçmişin topluluklarının “anlatıları“ ve 
maddi kalıntılarının bugünkü yaşamı, tarih anlayışını ve müzikal ifade biçimlerini nasıl etkilediği soru-
su. Suni, bir yandan çok etnisiteli bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türk ulus dev-
letine giden karmaşık tarihi değişimin ışığında tarihsel süreçlerin Anadolu’daki Türk, Kürt ve Ermeni 
toplulukların bugünkü ilişkilerini belirlediğini inceliyor. Diğer yandan da, bugün hakim olan toplumsal 
koşulların algılamayı nasıl şekillendirdiğini ve farklı geçmişlerin nasıl hatırlandığını el alıyor. Tarihi kili-
seler gibi spesifik kalıntıralın incelenmesi ve bunların ne şekilde başka amaçlarla kullanıldığı, onarıldı-
ğı ve şarkılarda ele alındığı konuları, bölgede bugün hakim olan tarih anlayışı, mekansal aidiyet duygu-
su ve zamansal öznelik ile ilgili sorular için çıkış noktasını oluşturuyor. 

la nasıl evrildiğini ve bunun Kızılbaş tebaasını 
nasıl etkilediğini tartışılıyor. Bilhassa Osmanlı 
tarih kroniklerini kullanarak, Osmanlıların erken 
İslam tarihini nasıl kurguladıklarını, Sünni kim-
liğini nasıl ifade ettiklerini, Şiileri nasıl tanımla-

dıklarını sorgulayacağı araştırmasının, özellikle 
karşılaştırmalı dinler tarihi ve erken modern ta-
rih araştırmaları alanlarına katkı sağlayacağını 
düşünülüyor. 

Akdamar
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Dr. Richard Wittmann tarafından “Osmanlı Ta-
rihi Kaynakları Olarak Kişisel Anlatılar“ başlıklı 
Enstitü araştırma alanı kapsamında yayımlanan 
Memoria yayın dizisinin ikinci cildi, Polonya-
lı göz doktoru Salomea Pilsztynowa’nın (1718-
1763 sonrası) alışıldık dışı anılarından bir bölü-
mü içeriyor. Bu cildi Paulina D. Dominik (2013-14 
yıllarında Orient-Institut Istanbul bursiyeri) İn-
gilizceye çevirdi ve yayımladı. Baltık Almanı göz 
doktoru eşi Jakub Halpir ile birlikte genç yaşta 
İstanbul’a gelen Pilsztynowa göz doktorluğunu 
kadın hastaları iyileştirebilmek amacıyla eşin-
den öğrenmişti. 1759’da, kariyerinin doruk nok-
tasında Sultan III. Mustafa’nın hareminin dokto-
ru olarak atandı. Bu alışılmadık kaynak, ilk kadın 
göz doktoru olarak kabul edilen bu tıp doktoru-
nun gözünden 18. yüzyılda sıradan halkın ve Sa-
ray elitlerinin hayatına bir bakış sunuyor. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880-1920 yılları 
arası, son derece önemli değişimlerin yaşandığı 
bir dönemdi. Bu dönemde edebiyat alanında da 
deneyler yaşandı ve ortaya otobiyografik eser-

Otobiyografilerde Osmanlı İmparatorluğu

ler çıktı. Londra’da ders veren 
Yakın Doğu tarihçisi Dr. Philipp 
Wirtz (Orient-Institut Istanbul 
bursiyeri, 2010) “Depicting the 
Late Ottoman Empire in Turkish 
Autobiographies. Images of a 
Past World“ başlıklı monografi-
sinde Halide Edip Adıvar ya da 
Şevket Süreyya Aydemir gibi 
tanınmış yazarların eserlerini 
Batılı okurların hiç tanımadığı, 
Osmanlı Türkçesi dilinde ya-
zan başka yazarların eserle-
riyle birlikte ele alarak on Geç 
Osmanlı dönemi otobiyogra-
fik eserini inceliyor. Metin, Dr. 
Richard Wittmann ve Prof. Dr. 
Christoph Herzog’un birlikte 

hazırladığı ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Kişisel 
Anlatılar başlıklı araştırma alanıyla ilgili İngiliz 
Routledge Yayınevi tarafından yayımlanan Life 
Narratives of the Ottoman Realm: Individual and 
Empire in the Near East başlıklı yayın dizisinin 
ilk cildi olarak çıkacak. 

Paulina D. Dominik (Yay. haz.): The Istanbul Me-
mories in Salomea Pilsztynowa’s Diary »Echo of 
the Journey and Adventures of My Life« (1760) 
(Memoria. Fontes Minores ad Historiam Imperii 
Ottomanici Pertinentes, Volume 2). Bonn: Max 
Weber Stiftung, 2017.

Philipp Wirtz: Depicting the Late Ottoman Empi-
re in Turkish Autobiographies. Images of a Past 
World (Life Narratives of the Ottoman Realm: 
Individual and Empire in the Near East, Volume 
1). Abingdon: Routledge, 2017.
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Dr. Oliver Stein

Ernst-Adolf Mueller’in Savaş Anıları (1898–1990)

Beş ay sürmesi öngörülen bu projede, Ernst-
Adolf Mueller’in (1898-1990) Osmanlı İmpara-
torluğu’nda yaptığı askerliğe ilişkin anılarının 
geniş bir giriş bölümü ile birlikte ve yorumlana-
rak yayımlanmasını hedefliyor. Yayına, Mueller 
tarafından daktilo edilmiş ve bugün Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv’de saklanan metin ve ailesi 
tarafından saklanan çeşitli metinler temel teşkil 
ediyor. Projeyi gerçekleştiren Alman askeri ta-
rihçisi Dr. Oliver Stein uzun yıllar boyunca, 1845-
1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda 
görev yapmış olan Alman askerlerin yaşamını 
inceledi. Münihli saygın bir akademisyen ailenin 
çocuğu olan Mueller, daha gençlik yıllarında 
Türkçe öğrenmişti. Bu nedenle de 1915’te savaşa 
katılmak üzere kendi arzusuyla başvurduğunda 
Genelkurmay III b bölümüne (İstihbarat) alındı 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nda görevlendirildi. 

Orada gizli gözlemci, çevirmen ve Bedevi kabi-
leleriyle bağlantılardan sorumlu görevli olarak 
çalıştı. 1918’de savaş esiri olarak Mısır’da bir 
Britanya esir kampında kaldı. Dil konusunda-
ki becerileri sayesinde – annesi Amerikalıydı 
– kamp yönetiminin çevirmeni olarak görevlen-
dirildi. 

Bu kaynağın iki açıdan büyük önemi var: Birinci-
si, bazı alanlara açtığı birinci elden anlatım pers-
pektifiyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman 
askerlerin anılarında şimdiye kadar doldurulma-
mış bir boşluğu dolduruyor. İkincisi, askeri istih-
baratın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çalışmaları 
ile ilgili (“Nachrichtenstelle für den Orient“ten 
farklı olarak) bugüne dek fazla bir bilgi yoktu. 
Mueller görevleri ve dil konusundaki becerileri 
sayesinde sık sık Türkler ve Araplar, en sonun-
da da İngilizler arasında kültürel bir aracı rolü 
oynadı. Bu da onun yazdıklarını savaş sırasında-
ki kültürlerarası ilişkiler açısından ilginç kılıyor. 
Yazarının 1920’li ve 1930’lu yıllardaki siyasi açı-
dan çok hareketli biyografisinin yaşanan tarih 
açısından önemli bilgiler için de kaynak teşkil 
ettiği göz önünde bulundurulduğunda, bu anılar 
metninin Birinci Dünya Savaşı’nın çok geç tarihli 
bir değerlendirmesi olarak nadir bulunan bir bel-
ge özelliği taşıdığı da söylenebilir. Ayrıca, Muel-
ler’in savaş esiri olarak yaşadıklarının Yahudilik 
ve Siyonizm konularıyla yaşam boyu sürmüş ve 
ikilemlerle dolu bir hesaplaşmanın çıkış noktası 
olması da konuyu ayrıca ilginç kılıyor. 

Bu projenin finansmanı Thyssen vakıfı tarafından 
sağlamıştır.
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Dr. Zaur Gasimov

Bilim Aktarımı, Bilgi Sirkülasyonu ve Daha Fazlası. 
Orient-Institut Istanbul‘da Rus-Türk İlişkileriyle İlgili  
Güncel Araştırmalar

“Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye arasındaki aktarım süreçleri“ başlıklı ağırlıklı araştırma 
konusu kapsamında, çok sayıda araştırma ile Rusya ve Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu, ağırlıklı 
olarak da SSCB ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bilim transferi ve bilgi sirkülasyonu konuları araştı-
rılıyor.

En geç 19. yüzyılın sonlarından itibaren Kırım Tatarı entelektüeller, iki imparatorluk arasında önemli 
aracılar oldular. İstanbul‘dan, Romanya‘da Dobruca‘dan ve Kırım‘dan yola çıkarak Rus-Osmanlı bilgi 
sirkülasyonuna katkıda bulundular. 2017 Nisan‘ında “Österreichische Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft“ dergisinde (1/2017) yayımlanan “Doğu Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki Kırım Tatarı Ağla-
rı“ başlıklı uzun bir makalede, Kırım Tatarı göçmenlerin kuşaklar boyunca üstlendikleri aracılık fonksi-
yonu gözler önüne seriliyor.

Sürgünde yaşayan çok sayıda Kırım Tatarı ve Azeri entelektüel, özellikle 20. yüzyılda Türkiye‘deki Doğu 
Avrupa ve Rusya ile ilgili bilgi ve uzmanlığın oluşumuna katkıda bulunurken, Rus oryantalizmi belirgin 
olarak daha uzun bir geleneğe sahiptir. Ortaya çıkışı ve gelişmesi, Çarlığın 19. yüzyılın ikinci yarısında 
güneye ve doğuya doğru yayılmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Rus oryantalizminin ve Türkolojisinin geç 
Çarlık döneminden bugüne kadarki gelişimi, “Osteuropa“ dergisinin (11-12/2016) 2017 Martında yayın-
lanan “Wissen und Macht (Bilgi ve Güç)“ başlıklı makalede incelendi.

Polonyalı tarihçi Andrzej Nowak’ın yayımladığı antolojide yer alan makalede, 20. yüzyılın başlarında 
Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu ve İran arasında var olan bağlar içinde yer alan Azerbey-
can söylemleri ele alındı.
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Konuk Bilim İnsanı

Zsófia Turóczy (Universität Leipzig)

Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu Arasında Mason Ağları: 
Ulus Oluşturma Dönemlerinde Hareketli Aktörler, Dolaşan 
Fikirler ve Elitlerin Seçilmesi ile ilgili bir Tarih

Bu doktora projesinin ko-
nusu, Macar ve Osmanlı 
Masonları örneğinde 19. 
yüzyılın ikinci yarısı ve 
20. yüzyılın başlarında 
Mason ağları idi. Mason 
locaları öncelikle liberal 
aydınlar için bir çekim 
noktası oldular. 19. yüzyı-
lın sonlarında ve 20.  
yüzyılın başlarında pek 
çok Mason, Doğu Avru-
pa’da politikada söz sahibi oldu. Mason locaları Büyük Localar veya Grossoriente adı verilen ulusal 
çatı örgütler altında birleştiler. Aynı zamanda, 19. yüzyılın ortalarından itibaren çatı örgütlenmeler 
arasındaki ilişkiler evrensel kabul edilen temel değerlerin şemsiyesi altında yoğunlaşmaya başladı. 
1900 yılları civarında bölgesel ağırlık noktaları etrafında ve ulus aşırı hareketlerin çevresinde gelişen 
ve ulusal sınırları aşan ağlar gelişti. Bu nedenle, konuyla ilgili en temel soru şu: O dönemin Mason 
örgütlenmeleri bir elitler ağı olarak görülebilir mi ve Macar ve Osmanlı Mason localarından oluşan 
ağlardan entelektüel, reform odaklı bir elitler ağı çıkartılabilir mi? Bu ağların baş aktörleri kimlerdi ve 
bu ulus ötesi elitler ağı nasıl oluştu? Proje kapsamında formel ve informel ilişkiler görünür kılınıyor 
ve analiz ediliyor. Bu amaçla locaların dergileri, tutanakları, manifestoları, önemli Masonların konuş-
maları ve kişisel anlatılar kullanılıyor. Aynı zamanda bu bölgede gerçekleşmiş olan aktarım süreçle-
ri – düşünce süreçlerine özellikle yoğunlaşılarak – araştırılıyor: Mason entelektüeller arasında hangi 
konseptler geliştirildi? Bu sırada farklı yazarlar birbirlerine değindiler mi?

Doktora çalışmasının ele aldığı zaman dilimi, Güneydoğu Avrupa’da Masonluğun en parlak dönemine 
denk geliyor. İlk localar, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan’da kurul-
muştu. 1886’da Macaristan’daki iki büyük loca birleşti ve ülkenin tamamındaki ve Osmanlı İmparator-
luğu’nun büyük kıyı şehirlerindeki locaların sayısı kısa sürede büyük artık gösterdi. Masonluğun altın 
döneminde Macar ve Osmanlı localarının birbiriyle yakınlaşmasını Macar-Türk yakınlaşması kap-
samında değerlendirmek doğru olacaktır. Macar-Türk ilişkileri, iki ülkenin Birinci Dünya Savaşı’nda 
müttefik olmasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu projenin tezlerinden biri de, Masonlar ve Mason locaları 
arasındaki sınır ötesi ilişkilerin bu gelişmeye önemli bir katkıda bulunduğu ve çeşitli düzlemlerde akta-
rım süreçlerini mümkün kıldığıdır.
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Ayse Akyürek (École Practique des Hautes Études, Paris)

Bugünün İstanbul’unda Mevleviye

Ayşe Akyürek, “Günümüz İstanbul’unda Mevlevilik” konu-
lu sosyo-antropolojik çalışmasında, 20. yüzyılın ortasından 
itibaren Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşüncelerine duyulan 
ilgiyi ve ardından Mevlevi kültürünün önemli bir parçası olan 
Mevlevi müzik ve dansına duyulan ilginin sonucunda, 20. 
yüzyılın sonlarına doğru Mevleviliğin tarikat olarak yeniden 
canlanışını inceliyor. 
Bunun için tarikatin yakın tarihini inceleyip tarikatlerin yasa-
dışı olduğu günümüz Türkiye’sinde çeşitli grupların onu nasıl 
sahiplenip yeniden şekillendirdiği incelenecektir. Bunu anla-
yabilmek için çeşitli vakıf ve derneklerle birlikte, birbirinden 
bağımsız şeyhlerin liderliğindeki gruplar incelenmektedir. Bu 
grupların aynı kaynaktan beslenip farklı yorumlar getirdiğini 
gözlemlerken, uygulamalar ve yeni icatlar da karşılaştırma-

lı olarak incelenecektir. Örneğin, şeyhlerin meşrulukları, bilgi aktarımı  ve ritüeller en önemli konular 
arasında yer almaktadır. Vakıf ve dernekler ise tarikatlerin kurumsal kimliklerini oluşturan ve böylece 
onlara meşruluk kazandıran vitrinlerdir. Bu vitrinlerde tercih edilen sosyal, kültürel ve dini etkinlikler de 
tarikatlerin yeni biçimlerini değerlendirmek açısından incelenecektir.

Sevi Bayraktar (University of California, Los Angeles):

Çekişmeli Koreografiler: Geleneksel Dans ve Hareket Sistemlerinin 
Günümüzde Yeniden İnşası

Bu çalışma, sema geleneğinin çağdaş yorumlarına ve uygulanma biçimlerine odaklanarak farklı ha-
reket dizilimlerinin söylemsel alandaki tezahürlerini inceliyor. Geçmiş yüzyılda marjinalize edilen etnik 
ve dini cemaatler, özellikle 1990’lardan bu yana politik aktörler olarak aktifleştiler ve bunu hareket sis-
temlerini yeniden inşa etmek, önceki kinestetik düzenlemelere yeni anlamlar atfetmek ve alışılagelmi-
şin dışında mekan kullanımlarına gitmek gibi bedensel uygulamalarla desteklediler. Bugün hem sema 
gibi üzerinde fazla tartışma fırsatı bulunamamış dini hareket sistemlerinin, hem de milli repertuardan 
dışlanmış veya belli değişikliklerle dahil edilmiş halk danslarının yeni bir toplumsal kimlik inşasında 
kullanıldığını gözlemliyoruz. 
Arşiv kaynakları, etnografik yöntemler ve koreografik analiz kullanılarak yapılan bu çalışmada atölye-
ler, eylemler, kamplar, şifa çemberleri gibi etkinliklerle belli geleneksel koreografilerin pedagojik olarak 
bugün nasıl öğrenildiğine bakılıyor. Daha sonra, kazanılan bu bedensel araçların ve hareket dizilimleri-
nin başka alanlara nasıl aktarıldığının ve bu sayede katılımcıların nasıl mobilize olduklarının izi sürülü-
yor. Yeni kinestetik cemaatlerin ne tür toplumsallıklar ortaya çıkardığı; nerelerde kesişip, hangi nokta-
larda ayrıştıkları sorgulanıyor. 

Bir şeyh ve müritleri 

Mevlana’nın kabrini 

Ziyaret ediyor, Konya, 

Mayıs 2015
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Bizans Sonrası Nota Yazım Sistemleri Yayını 

Eylül 2016 - Nisan 2017 arasında Orient-Institut Istanbul‘da, Bizans sonrası nota yazımıyla kayda alın-
mış Osmanlı sanat müziği, Phanariot (Fener Rumları) şarkıları ve Yunan halk müziği ve farklı ülkelerden 
halk müziği örnekleri ihtiva eden el yazması notaların çözümlenmesini ve bilimsel yayınını hedefleyen 
bir pilot proje gerçekleştirildi. 15. yüzyılın başlarından 1830‘lara kadar uzanan (bu tarihte ilk Yunanca 
nota baskısı gerçekleştirilmişti) bir döneme ait bu çok önemli kaynaklar kısa süre önce Kyriakos Ka-
laitzidis tarafından keşfedilmiş ve 2012 yılında ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmişti (ITS cilt 28). Kaynak-
lar 4.400 sayfa üzerinde kısmen kendilerine özgü kodekslerle, kısmen de Bizans kilise müziği notaları 
arasında yer alan sayfalarda kayıtlı ve yaklaşık 1.100 bestenin notalarını kapsıyor. Onassis Vakfı‘nın 
desteği sayesinde iki Yunan müzik bilimcisi, Thomas Apostolopoulos ve Kyriakos Kalaitzidis çeşitli 
el yazmaları, dönemler ve nota tarihi döneminden 22 seçilmiş parçayı çözümleyebildi. Bu sayede de 
planlandığı şekilde, bu kaynakların bütününü kapsayacak bir yayının hazırlanması sırasında ne tür zor-
luklarla karşılaşılacağı konusunda değerli deneyimler edindi. 

Bizans ve Bizans sonrası nota yazım sistemleri neredeyse tümüye Kilise müziği için kullanılmıştı ve 
dünyevi şarkılara, hatta Osmanlı ve İran sanat müziğine aktarımları bugüne kadar neredeyse hiç araş-
tırılmadı. Bu nedenle de okunmaları ve transkripsiyonları sırasında çok çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. 
19. yüzyıl Ermeni-Osmanlı Hamparsum nota sisteminin el yazmalarını yayına hazırlayan “Corpus Mu-
sicae Ottomanicae“ (CMO) başlıklı projede çalışan bilim insanlarıyla birlikte 6 Mart 2017‘de Orient-
Institut Istanbul‘da düzenlenen bir atölye kapsamında bu iki çalışma grubu kullandıkları yöntemleri, 
nota sistemlerindeki teknik zorlukları ve yayına hazırlama tekniklerini paylaştılar. Sonuçta, gelecekte 
terminoloji ve yayın kuralları konusunda ortak standartlar kullanılmasına ve ortaya çıkacak olan nihai 
yayının Max Weber Stiftung‘un internet platformu olan Perspectivia.net üzerindeki ortak bir internet 
platformuna konulmasına karar verildi. CMO Projesi tarafından geliştirilmiş olan el yazmalarında Os-
manlı müziği veri bankasının Yunan el yazmaları dahil edilerek genişletilmesi de karara bağlandı.
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Türkiye’ de Yeni Dini Hareketler (NEORELIGITUR)

ANR-DFG ortak araştırma projesi “Türkiye‘de Yeni Dini Hareketler“ (NEORELIGITUR), 2015 ilkbaharında 
European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE) tarafından düzenlenen bir konferan-
sa katılmıştı. Konferansın konusu “Batı Ezoterizmi ve Doğu“ idi. Proje katılımcıları konferansta kendi-
lerine ayrılmış iki panelde Türkiye‘de Batı ezoterizminin tarihi ve bugünü ile ilgili araştırma sonuçlarını 
sundular. Bu sunumlarda teozofi, Hermetizm, Masonluk ve Kabala gibi konular ve Gurdjieff ve Guénon 
gibi isimler gündeme geldi. 

Bundan sonraki yıl, Mark Sedgwick‘in himayesi altında ve bazı NEORELIGITUR projesi katılımcılarının 
aktif katılımıyla ESSWE içinde, İslam dünyasında ezoterik geleneklerin araştırılmasını koordine etmeyi 
hedefleyen bir ağ olarak European Network for the Study of Islam and Esotericism (ENSIE) kuruldu. 
ENSIE ağı, ilk kez bu yıl Haziran ayında Erfurt‘ta gerçekleşecek ESSWE devam konferansına katılacak. 
Bu yılki konferansın konusu, ezoterizmin içerden ve dışardan yapılan tanımlarında sapmaların rolü. 
Yerleşik yaklaşımlara göre, kültür tarihinde Batı ezoterizmi dışlanmış bir konumdadır. Buna karşılık ya-
kın zamanda bazı yazarlar ezoterizmin geçmişte ve bugün büyük bir popülariteye sahip olduğunu öne 
sürüyor ve bu şekilde sapmaların merkezi önemini sorguluyorlar. NEORELIGITUR projesi katılımcıları 
Erfurt‘ta “Contemporary Turkish Esotericism: Neither Deviant nor Secret(ive)?” başlıklı bir panel dü-
zenliyor. Bu panelde, modern Türk ezoterizminde sapmaların ve gizliliğin rolü ele alınacak. Dört sunum-
da, Türk ezoterizminin sahip olduğu büyük popülarite ve kendini ifade etme ihtiyacı nedeniyle sapma-
lardan ve gizlilikten uzak olduğu vurgulanacak. Bu bağlamda, 20. yüzyıl Türk ezoterizminde sapmalar 
konseptinin dönüşümleri, “normalite“nin sosyal politik konstrüksiyonu ve gizlilik konusu diyakronik 
olarak incelencek. Son olarak da, Türk ezoterizmin sapmalar gibi olumsuz bir konsept yerine kendine 
ait bir dini-kültürel “gramer“ yoluyla tanımlanabileceği ve tanımlanması gerektiği tezi ortaya konulacak. 

‚
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18-22 Eylül 2017 tarihlerinde Jena‘daki Friedrich-
Schiller Üniversitesi‘nde 33. Deutscher Orienta-
listentag “Asya, Afrika ve Avrupa“ başlığı altında 
gerçekleştirilecek. Orient-Institut Istanbul 
kongreye üç panelde yapılacak altışar sunum-
la katılacak. Panellerin ikisi tarih, biri de dilbilim 
ağırlıklı olacak. 
Visible and Invisible Languages of Istanbul: 
Ecology, Status, Attitudes başlığını taşıyan ve 
Astrid Menz, Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üni-
versitesi) ve Christoph Schroeder (Universität 
Potsdam) tarafından düzenlenecek dilbilim pa-
nelinin konusu, İstanbul‘da kamu-
sal alanda dillerin farklı görünürlü-
ğü. Çok kültürlü İstanbul, yalnızca 
bazı turistik bölgelerde ve ticaret 
açısından gelişmiş bazı semtler-
de görünür şekilde çok dilli olma 
özelliğine sahip. Bazı yabancı 
diller o bölgelerde resmi ve özel 
tabelalarda kullanılıyor. Buna kar-

şılık otokton dillerin görünürlüğü görece olarak 
daha az. 
Volker Adam (Universität Halle–Wittenberg) 
ve Zaur Gasimov tarafından düzenlenen Intel-
lectual Entanglements Between Russia, Turkey 
and Iran: Transnational Biographies in the Sec-
ond Half of the Nineteenth and Throughout the 
Twentieth Century başlıklı panelin konusu Rusya, 
Türkiye ve İran‘da entelektüel transfer süreçle-
ri. Konu, önemli entelektüellerin biyografileri ve 
alımlama tarihi üzerinden ele alınacak. 
Richard Wittmann, Osmanistik bölümü için New 
Hope under the Crescent: Immigration, Exile, 
and Service in the Ottoman Lands, 18th–20th 
Centuries başlıklı paneli düzenliyor. Bu panelde 
de, geç dönem Osmanlı toplumunda yaşanan, 
dini ve etnik azınlıkların ve göçle gelenlerin katı-
lımı bağlamında yaşanan toplumsal değişiklikler 
ele alınacak. Bu değişikliklerin etkileri, bireysel 
yaşam hikayeleri ve deneyimlerle ilgili vaka ça-
lışmaları üzerinden gösterilecek.
Orient-Institut Istanbul bu panellerle çalışmaları-
nın bir bölümünü Almanya’daki bilim kamuoyuna 
tanıtmayı amaçlıyor. Jena’da karşılaşacağımız 
meslektaşlarımızdan gelecek yeni fikir ve öneri-
leri duymak için şimdiden heyecanlanıyoruz.

Orient-Institut Istanbul Deutscher Orientalistentag’ da
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Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi
Orient-Instiut Istanbul Kütüphanesi, ağırlıklı ola-
rak Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhu-
riyeti ile ilgili tüm alanlara ilişkin (dil, tarih, ede-
biyat ve sosyal bilimler) ve Türk halklarının dili, 
tarihi ve edebiyatı ve İslamiyet ile ilgili bilimsel 
yayınlar toplamaktadır. 
Kütüphane koleksiyonunda şu an yaklaşık 
45.000 cilt kitap, bir kısmı tarihi özelliğe sahip 
olmak üzere bölgeye ilişkin 400 harita ve 1.510 
adet Osmanlıca, Türkçe ya da diğer dillerde 
süreli yayın yer almaktadır. 120 süreli yayın dü-
zenli olarak takip edilmektedir. Her yıl kütüpha-
neye 1.900 kitap ve 750 süreli yayın sayısı eklen-

Endangered Turkic Languages

2016 yılının sonunda “Vom Aussterben bedrohte Türksprachen / Tehlikedeki Türk Dilleri“ başlıklı dört 
ciltlik bir eser yayımlandı. Theoretical and general approches başlıklı 1. cildin içinde tehdit altındaki 
dillerin araştırılması, dillerin canlılığına ilişkin konular ve tehditin derecesi ile ilgili teorik temelleri ele 
alan metinler yer alıyor. Case studies başlıklı 2. ve 3. ciltler Finlandiya’dan Doğu Çin’e, Yakutistan’dan 
Afganistan’a pek çok bölgede yaşayan 50’den fazla dili ve onları konuşanların tanımlarını içeriyor. 

Her tanımla birlikte, o dilde yazılmış kısa bir örnek metin ve çevirisi yer alıyor. 
Interdisciplinary approches başlıklı 4. ciltte ise dil ilişkileri, dil ayarları ve dil 
politikaları ile ilgili yazılar var. Metinlerin büyük bölümü İngilizce ve Türkçe; ama 
Ruşça, Kazakça ve Özbekçe yazılmış olanlar da var. Dillerle ilgili bilgilerin yanı 
sıra bu dilleri konuşan çeşitli grupların demografisi ve folkloru ile ilgili pek çok 
bilgi de yer alıyor. 

Süer Eker & Ülkü Çelik Şavk (Yay. haz.): Tehlikedeki Türk Diller = Endangered 
Turkic Languages I - IV. Ankara, Astana: Uluslararası Türk Akademisi 2016.

Birger Gesthuisen Koleksiyonu 

Dünya müzikleri konusunda uzman gazeteci ve müzik yapımcısı Duisburglu Birger Gesthuisen, ağır bir 
hastalığın ardından 15 Şubat 2016‘da hayatını kaybetti. Gesthuisen, uzun yıllar WDR‘de dünya müziğine 
destek vermişti. Son kitabı “Musikwelten NRW – Kulturen der Einwanderer“, Kuzey-Ren Vestfalya‘nın 
kültürlerarası müzik dünyasının ilk geniş kapsamlı tasviri idi. Gesthuisen‘in kitaplar ve müzik 
kayıtlarından oluşan geniş koleksiyonu, vasiyetine uygun olarak çeşitli bilim kurumlarına dağıtıldı. 
Aralarında Almanya‘dan pek çok nadir ve bilinmeyen kaydın da yer aldığı çok sayıda Türk müziği LP‘si, 
kaseti ve CD‘si bugün artık Orient-Institut Istanbul‘un kütüphanesinde yer alıyor.

mektedir. Elektronik kitap platformları ebrary ve 
ciando üzerinden yaklaşık 750 elektronik kitaba 
erişim mümkündür. Kütüphanede, bireysel 
kullanıma açık bir tarayıcı bulunmaktadır.
Kütüphane herkese açıktır ve kullanım ücretsiz-
dir. Kitaplar ödünç verilmemektedir. 
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 yayınlanmaktadır. 
Kendisine düzenli olarak e-posta yoluyla güncel 
listeye link gönderilmesini isteyenlerin, e-mail 
adreslerini oiibib@oidmg.org adresine iletme-
lerini rica ediyoruz.
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Yayınlar

Orient-Institut Istanbul‘un Ergon Verlag‘da yayınlanan “Istanbuler Texte und Studien“ dizisinden  
yeni yayınlar: 

ITS 35. Burcu Yıldız, Armenian Music in Turkey. Würzburg: Ergon Verlag (2016).
ITS 36. Zeynep Helvavı, Jacob Olley & Ralf Martin Jäger (eds.), Rhythmic Cycles and Structures in the Art 

Music of the Middle East. Würzburg: Ergon Verlag (2017).
ITS 37. Karin Schweißgut, Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. 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: ITS4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 15, 16 und 19. İlk üç kitabın dijitalleştirilmesi henüz tamamlanmamıştır, 
fakat yakında bunlara da ücretsiz ulaşmak mümkün olacaktır.

Pera-Blätter: 
Orient-Institut Istanbul‘un “Pera-Blätter” dizisi 1995‘den bu yana düzensiz aralıklarla, çoğunlukla Almanca 
veya İngilizce dillerinde yayımlanmaktadır. Dizinin sayıları perspektivia.net işbirliğiyle internet üzerinden üc-
retsiz olarak da indirilebilmektedir.
www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

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. (Türkisch) 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.
Nr. 32. John Horne (2017): Nineteen Fifteen and the Totalizing Logic of the First World War, Thyssen  
Lectures IV, Bonn, 2017.

Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes:
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 koleksiyonlarda yer alan kişisel an-
latıları ele alıyor. Kitaplarda orijinal metinlerin İngilizce çevirileri ve yazarlar ve 
metin tarihiyle ilgili kısa bir tanıtım yer alıyor. Basılı versiyonların yanı sıra metin-
lere online olarak da ulaşmak mümkün: 
 http://www.perspectivia.net/publikationen/memoria

1. Klara Volarić (Yay. haz.), The Istanbul Letters of Alka Nestoroff. Bonn: Max 
Weber Stiftung, 2015.
2. Paulina D. Dominik (Yay. haz.): The Istanbul Memories in Salomea Pilszty-
nowa’s Diary “Echo of the Journey and Adventures of My Life“ (1760). Bonn: Max 
Weber Stiftung, 2017

Künye
Orient-Institut Istanbul

Susam Sokak 16 - 18 D.8 
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April - May  2017 at 7:00 p.m.

Dr. Ayca Baydar (SOAS, Languages and Cultures, Alumna)                            

Turkification of Anatolia: e Case of the 
Karamanlis' Deportation

Prof. Dr. Johan Mårtelius (Swedish Research Institute in Istanbul) 

e Royal Swedish exile in the Ottoman Empire, 1709-14

Dr. Richard Wittmann (Orient-Institut Istanbul)

In search of a better life. German-speaking craftspeople 
and journeymen in Late Ottoman Istanbul 

Doç. Dr. Veli Aydın (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)

İşgal ve Sürgün: Balkan Savaşlarında Yaşanan Serez
Faciası ve Müslümanların Kitlesel Göçü

Paulina Dominik, M. A. (Freie Universität Berlin)

Polish political émigrés in the Ottoman service as 
engineers in the 1850s-1870s

Dr. Esra Almas (Netherlands Institute in Turkey)

A Jewish novelist writes on Ottoman exiles in Berlin 

Muslim and Christian Refugees in the Balkans and Anatolia

26 April  2017 

11 May  2017

17 May 2017

European Refugees in the Ottoman Empire

Choosing a New Homeland

CEZAYİR     Toplantı Salonu
Hayriye Cad. no 12  Galatasaray,  İstanbul 
Tel: (212)-245 99 80    0551 231 41 66

Exile, Political and  Economic Migration
in the Ottoman Empire

20 April  2017 

Perihan Yücel (DenizBank Kültür ve Sanat Direktörü)

İstanbul’a sığınan Beyaz Ruslar

Immigrants and Intercultural Transfer

Prof. Dr. Serdar Öztürk (Gazi Üniversitesi, Ankara)                            

Empathising with refugees and immigrants through films
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April - May 2017

Academic Coordinators

Evangelia Balta
Johan Mårtelius

Richard Wittmann
editor: evangelia balta

artwork: maria stefossi
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