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Orient-Institut Istanbul & CSMC Hamburg  
Pilot Proje: Asya, Afrika ve  
Avrupa’da El Yazması Kültürleri 
Konulu Uluslararası Kış  
Akademisi

Orient-Instiut Istanbul, Hamburg Üniversitesi  
Centre for the Study of Manuscript Cultures 
(CSMC) ortaklığı ve Islamic Manuscript Associati-
on (TIMA) işbirliğiyle İstanbul’da Islamic Manusc-
ript Association (TIMA) başlıklı bir Kış Akademisi 
düzenledi.
Kış Akademisi’nin hedefi, CSMC’nin araştırmalarını 
Türkiye’de tanıtmak ve Hamburglu ve Türk araş-
tırmacılar arasında ilişkilerin kurulmasına önayak 
olmaktı. Kış Akademisi ayrıca, Hamburglu bilim 
insanlarına İstanbul’un zengin arşiv ve kütüphane-
lerine bir bakış sundu. Katılımcılar sabah saatle-
rinde İstanbul’daki el yazmaları açısından önemli 
kurumları ziyaret etme fırsatı buldular. Bu kurumla-
rın arasında zengin bir çivi yazısı tableti koleksiyo-
nuna sahip olan Arkeoloji Müzesi, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı’nın Kitap Şifahanesi ve 
Arşiv Dairesi, Sakıp Sabancı Müzesi, İslâm Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Türki-
ye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi 
El Yazmaları Koleksiyonu ve Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi yer aldı. 
Dört gün boyunca öğleden sonraları farklı ko-
nularda atölye çalışmaları düzenlendi. İlk atölye 
çalışmasının konusu „A Forgotten Galaxy Still Per-

sisting?: Manuscript Cultures in Asia, Africa and 
Europe“ idi ve Galatasaray Üniversitesi’nden İlber 
Ortaylı ve CSMC’den dört proje yöneticisi, çeşitli 
el yazması kültürlerine (Çin, Japonya, Güney Doğu 
Asya ve Batı Afrika) genel bir bakış sundular. İkin-
ci atölye çalışması „Historical Manuscripts under 
Scrutiny: Computer Based Tools and Material 
Analysis“ başlığını taşıyordu. Burada Oliver Hahn 
ve CSMC’den üç uzman, tarihi metinlerin araştı-
rılması sırasında bilgisayar dil bilimi ve malzeme 
analizinin nasıl kullanılabileceği konusuna eğildi-
ler. Üçüncü atölye çalışmasının başlığı „Manusc-
ripts and Politics of Memory“ idi. Burada Mehmet 
Kalpaklı (Bilkent Üni-
versitesi, Ankara) und 
Tülay Artan (Sabancı 
Üniversitesi İstanbul) 
el yazmalarının kolek-
siyoncu parçaları ve 
müze objeleri olarak 
nasıl kullanıldıkları ya 
da onlardan tarih yazı-
mının, kültürel mirasın 
ve hatırlama kültürü-
nün parçaları olarak 
nasıl yararlanıldığı 
konusunu ele aldılar. 
“Manuscript Cultures 
in Interaction“ baş-
lıklı dördüncü ve son 
atölye çalışmasında 
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Editörden

Sevgili okuyucular,

Aylardan beri terör ve şiddet yüklü çatışmalar manşetlerden inmiyor. Görünen o ki, iç ve dış poli-
tikada yaşanan çatışmalar ve hoşgörüsüzlük dünya çapında artmaya devam ediyor. Böyle za-
manlarda, sosyal ve felsefi bilimlere ilişkin temel konulardaki araştırmalara yoğunlaşan araştır-
ma kuruluşlarının önemi de her zamankinden daha çok öne çıkıyor. Max Weber Stiftung’a bağlı 
on sosyal ve felsefi bilimler alanında araştırma yapan kurumdan biri olan Orient-Institut Istanbul, 
bilinçli olarak günlük politikaya ilişkin konulara yönelik çalışmalar yapmaktan uzak duruyor. Bizim 
araştırma konularımız ve alanlarımız Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin tarihinden müzik 
bilimine, disiplinlerarası din araştırmalarından Türk toplumunun yeni tıp teknolojileriyle ilişkileri-
ne kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Temel konulara yönelik araştırmacılık, tarihi kay-
nakların ele alınıp incelenmesini ve güncel konulardaki saha araştırmalarını da içerir, ama bunu 
yaparken sonuçların kullanımından doğacak yararları hesaplamak zorunda değildir. Geçmişle ve 
bugünle ilgili derinlemesine bilgiler bize dünyayı daha iyi anlama fırsatı sunar. Dünyayı daha iyi 
anlayamazsak güncel sorunların önemini ve derinlemesine etkilerini de anlayamayız ve çözemeyiz. 
İstanbul’da faaliyet gösteren bir Alman araştırma enstitüsü olarak biz de Türkiye araştırma dün-
yasının bir parçasıyız. Sorumluluklarımızdan biri de, Türk meslektaşlarımızla daha sıkı bilimsel 
ilişkiler kurmak ve uluslararası alanda yüksek kaliteli araştırmaları onlarla birlikte geliştirmektir. 
Bu nedenle de araştırma projelerimizin pek çoğunu uluslararası katılımla gerçekleştiriyoruz. Yük-
sek kaliteli araştırmalar bugün ancak işbirlikleri ile hayata geçirilebiliyor. Bilimde en önemli kriter 
kalite olmak zorunda ve ulus devletçi bakış açısından dar görüşlülük bilimsel ilerlemenin önünde 
bir engel oluşturuyor. Bu nedenle, önde gelen Türk bilim kurumlarının bizimle işbirliği konusundaki 
açıklıklarıyla çalışmalarımızı ödüllendirmeleri bizi çok sevindiriyor. Türk bilim insanları, Alman ve 
diğer uluslardan bilim insanlarıyla birlikte, tüm projelerimizde çok önemli bir role sahipler. Sağlam 
temellere sahip ve güvene dayalı işbirlikleri özellikle de bilim alanında içe kapanma, dar görüşlülük 
ve şiddete karşı en iyi araçları oluşturuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda bu doğrultuda çok yol aldığımızı 
düşünüyoruz. Araştırma programlarımız, düzenlediğimiz kamuya açık konferanslar ve sunumlarda 
da yansımalarını buluyor. 
Sizleri bu yarıyılda da etkinliklerimizin düzenli katılımcısı veya yayınlarımızın okuyucusu olarak  
görebilmek bizi çok mutlu edecek.

Raul Motika
Direktör

aralarında Orient-Institut Istanbul’dan Sara Nur 
Yıldız ve Zürich Üniversitesi’nden Tobias Hein-
zelmann’ın da bulunduğu uzmanlar, el yazmala-
rının farklı kültürel ve sosyal alanlar arasındaki 
alış-veriş süreçlerini nasıl yansıttıklarını incele-
diler. Kış Akademisi’nin yan etkinlikleri arasında 
Orient-Instiut Istanbul’da düzenlenen iki akşam 

konferansı yer aldı. CSMC’den Michael Friedrich, 
güncel el yazması araştırmalarında yeni yakla-
şımlar ve ortaya çıkan yeni sorular hakkında ko-
nuşurken Münster Üniversitesi’nden Ralf Martin 
Jäger, yöneticiliğini yaptığı ve Ön Asya müzik el 
yazmalarını ele alan “Corpus Musicae Ottomani-
cae“ projesini tanıttı.
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Prof. Dr. Jörn Leonhard, Thyssen Konferansları 
kapsamında 11 ve 13 Nisan tarihlerinde Ankara 
ve İstanbul’da “Empires, Nation States and Glo-
bal Violence. The First World War in Perspective 
/ “İmparatorluklar, Ulus Devletler ve Küresel Şid-
det: Genel bir Perspektiften Birinci Dünya Savaşı 
“ konusunda konuştu. Jörn Leonhard, 2006’dan 
bu yana Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Tarih Bölümü’nde Yeni ve En Yeni Batı Avrupa 
Tarihi kürsüsünün sahibi. “Pandora’nın Kutusu: 
Birinci Dünya Savaşı Tarihi” başlıklı monogra-
fisi ile 2015 yılında Thyssen Stiftung ve Alman-
ya Federal Dışişleri Bakanlığı’nın da aralarında 
bulunduğu kurumlar tarafından mükemmellik 
düzeyindeki sosyal ve felsefi yayınların destek-
lenmesi amacıyla verilen “Geisteswissenschaf-
ten International” ödülünün sahibi oldu. Anka-

ra’da Bilkent Üniversitesi’ndeki 
konferans, 300 kişilik çok yüksek bir 
katılımla gerçekleştirildi. Katılım-
cılar arasında Avusturya Büyükel-
çisi Dr. Klaus Wölfer ve Almanya 
Büyükelçisi Martin Erdmann da yer 
aldı. Konferansın giriş konuşmasını, 
Bilkent Üniversitesi’nden uluslara-
rası alanda tanınmış Rusya uzmanı 
Prof. Norman Stone yaptı. Modera-
törlüğü, kendisi de kısa süre önce 
Birinci Dünya Savaşı’nın tarihine 
giden süreçle ilgili bir kitap yayınla-
mış olan Büyükelçi Altay Cengizer 
üstlendi. Prof. Leonhard’ın Boğazi-
çi Üniversitesi’ndeki konferansına 
da katılım yüksek oldu. 200’e yakın 
katılımcı arasında Ankara’da da 
olduğu gibi çok sayıda öğrenci yer 
aldı. Buradaki giriş konuşmasını Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde geç dönem 
Osmanlı İmparatorluğu’nda şiddet 
konusuyla ilgili çalışan Doç. Dr. 
Meltem Toksöz yaptı.  Moderatörlü-
ğü, konferansın hazırlık çalışmaları-
na da katılmış olan Tarih Bölümü’n-

den Yardımcı Doçent Noémi Lévy-Aksu üstlendi. 
Her iki konferansın ardından özellikle savaş suçu 
ve savaş öncesinde ve sırasında Osmanlı-Alman 
ilişkileri konusularında canlı tartışmalar yaşandı. 
Prof. Leonard konuşmaları sırasında, savaş son-
rasında doğanlar olarak bizlerin savaşın tırmanışı 
ve sonuçları konusunda bilgiye sahip olduğumu-
zu, ama o dönem yaşayanların bunların bilincin-
de olmadığını, bu nedenle de tarihçilerin  savaşı 
o zamanın koşullarını gözönünde bulundurarak 
anlamaya çalışmaları gerektiğini vurguladı. Yine 
çeşitli örnekler vererek, savaşın başlangıcının 
Batı Afrika’dan Avustralya’ya kadar pek çok böl-
geyi birbirine bağladığını, buna karşılık savaşın 
sonunun dünyanın çeşitli bölgelerinde çok farklı 
yaşandığını anlattı. 

V. Thyssen Konferans Serisi: Prof. Dr. Jörn Leonhard 

Empires,  
Nation States and  
   Global Violence:  

The First World War 
    in Perspective

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

Thyssen Lectures VI

Düzenleyenler ǀ Organizers                                           İşbirliğiyle ǀ In cooperation with

ORIENT-INSTITUT 
ISTANBUL

İmparatorluklar,  
Ulus Devletler ve  

Küresel Şiddet:  
Genel bir Perspektiften

   Birinci Dünya Savaşı

Prof. Dr. Jörn Leonhard
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonu,  
Güney Kampüs, 34 342 Bebek, Istanbul

Çarşamba, 13 Nisan 2016, Saat 18:00 
Wednesday, April 13, 2016, 6 pm 

Giriş Introduction
Doç. Dr. Meltem Toksöz (Boğaziçi Üniversitesi)
Moderatör Moderator
Yard. Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu (Boğaziçi Üniversitesi)

Simultane çeviri vardır. With simultanous translation. 

Sunum sonrasında resepsiyona davetlisiniz. You are cordially invited to 
a reception following the lecture. 
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Marie Bossaert İtalya’da “Türk” kavramının “ta-
sarımı” ve bu tasarım ve Osmanlı İmparatorluğu 
ile ilgili bilginin kullanımı konulu doktora çalışma-
sının ardından 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başla-
rında İtalyan-Osmanlı ilişkileri tarihinin başka bir 
yönünü inceliyor. Bossaert’in yeni projesi İstan-
bul’daki Levantenleri ve İtalyanları konu alıyor. 
Bir yıllık bu proje, Roma’daki Deutsches His-
torisches Institut (Alman Tarih Enstitüsü) ve 
Orient-Institut Istanbul işbirliğiyle gerçekleşiyor 
ve Richard Wittmann yönetimindeki “Istanbul 
Memories” başlıklı enstitü projesinin bir parça-
sı. Bu kollektif araştırma programının hedefi, geç 
Osmanlı İmparatorluğu tarihini Ego-Dokumente 

ve çeşitli halk gruplarının konuştuğu dillerde ya-
zılmış kaynaklar temelinde yeniden yorumlamak. 
Bu kaynaklar arasında yer alan ve çoğunlukla 
İtalyanca ya da Fransızca dillerinde yazılmış İtal-
yan ve Levanten kaynakları bugüne kadar nere-
deyse hiç araştırılmamış.
Çalışma büyük oranda Türkiye ve İtalya’da bulu-
nan günlükler, hatıralar ve mektuplar gibi otobi-
yografik kaynakların araştırılmasına dayanacak. 
İstanbul’da kiliselerin arşivleri, Società Operaia 
di Mutuo Soccorso arşivi, İtalyan Başkonsolos-
luğu arşivi ve özel arşivler kullanılacak. Kişisel 
anlatımlara dayanan bu yaklaşım, İstanbul’da-
ki Levantenlerin ve İtalyanların tarihine yeni bir 
bakışı da mümkün kılacak. Bugüne kadar onlara 
genellikle büyük ölçüde homojen bir yapıya sahip 
bir grup olarak ve grubun eğitimli üyelerinin ve 
onların raporlarının sunduğu bakış açısından ba-
kıldı. Ayrıca ‘İtalyanlar’ ve ‘Levantenler’ tanımları 
her zaman aynı gruba ve az ya da çok birbiriyle 
örtüşen bir gerçekliğe işaret etmiyor. Kavramlar 
ve aradaki farklılıklar üzerine şimdiye kadar çok 
yazıldı. Proje kapsamında, bu kavramların ön-
ceden belirlenmesi yerine aktörlerin kendilerini 
hangi bağlamlar içinde ve hangi amaçlarla nasıl 
tanımladıkları anlaşılmaya çalışılacak. Projenin 
üstesinden gelmesi gereken en önemli konular-
dan biri de, Osmanlı tarihiyle bu kişilerin tarihini 
ilişkilendirirken Osmanlı tarihini salt bir kulis ola-
rak ele almamak olacak. Tam tersine, İstanbullu 
İtalyanların ve Levantenlerin tarihine Osmanlı ta-
rihinin otantik bir parçası olarak bakan bir yakla-
şım benimsenecek.
Kaynak çalışmasının üç ana araştırma konusu 
olacak:
Birinci konu 1850’li yıllarda İstanbul’a sürülen 
İtalyan yurtseverler ve onların Levantenlerle, 
başka ülkelerden gelen siyasi muhaliflerle ve 
Osmanlı toplumuyla karşılıklı etkileşimi olacak. 
Aralarından bazıları, siyasi hedeflerine ulaştık-

Marie Bossaert (Orient-Institut Istanbul & CETOBaC, Paris)

İstanbul’da Levantenler ve İtalyanlar

Katolik mezarlığı, İstanbul
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tan sonra da Osmanlı İmparatorluğu’nda kaldılar 
ve aileler kurdular. Buradan geleceğimiz ikinci 
nokta da “ikinci kuşak göçmenler”, yani İtalyan 
göçmenlerin Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmuş 
çocukları. Bunların aidiyet hisleri, gündelik ha-
yata ilişkin algıları ve bağlılık duyguları araştırıla-
cak. Üçüncü konu, 19. yüzyılda yerini Fransızcaya 
bırakmak zorunda kalan İtalyanca dili. Bu dilin 
pratiği, kullanımı ve yaygınlaşması bugüne kadar 
çok az araştırıldı. 
Projenin hedefi Levanten, İtalyan ve Osmanlı kim-
likleri ve bağlılıkları arasındaki ilişkileri incelemek 

ve sosyal etkileşimler içindeki temsiliyetlerin kul-
lanımı ile ilgili düşünceler geliştirmek. Bu projey-
le aynı zamanda İstanbul ve Akdeniz yöresindeki 
Levanten ve İtalyan varlığının sosyal tarihi yeni-
den ele alınmış olacak. 

Konferans
Marie Bossaert (Orient-Institut Istanbul &  
CETOBaC, Paris):
Italian or Ottoman? Second Generation Italian 
Immigrants in the Ottoman Empire
15 Haziran 2016 Çarşamba, 19:00

Marie Bossaert (Orient-Institut Istanbul & CETOBaC, Paris)

İstanbul’da Levantenler ve İtalyanlar

Angelo Scanziani. İstanbul’daki İtalyan okullarında Türk-

çe öğretmeni olarak çalışmalarıyla ilgili rapor. Ange-

lo Scanziani, 19. yüzyılın ortalarında İstanbul’a sürülen 

Piemontlu bir yurtseverin oğluydu. Galatasaray Lisesi’n-

de okudu ve daha sonraları Padişah’ın sekreteri olarak 

çalıştı.

Albay Calosso’nun otobiyografisi. Giovanni Timoteo Calos-

so Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı Süvari Alayı’nda 

eğitimciydi. 
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Tobias Völker (Universität Hamburg)

Hamburglu Diplomat ve Şarkiyatçı Andreas David Mordtmann 
(1811-1879) - Geç Osmanlı Tarihine Şahitlik

Bu doktora projesinin konusu Hamburglu şarkiyatçı David Mordt-
mann’ın hayatı ve eserleri (1811-1879). Mordtmann 1846 yılında İstan-
bul’a geldi ve önce Alman Konsolosluğu’nda diplomat, 1860’dan itiba-
ren de Osmanlı devlet memuru olarak çalıştı. Aralarında konsolosluk 
raporları, bilimsel yazılar, gazete yazıları ve özel mektupların yer aldığı 
çeşitli metinleri, 19. yüzyıl İstanbul’u hakkında anlatı metinler olarak 
kabul ediliyor ve okunuyor. Doktora projesinde, Mordtmann’ın Tanzimat 
reformları döneminde (1839-1876) Osmanlı İmpartorluğu’nda yaşanan 
köklü politik ve toplumsal değişimler üzerine yazarken sahip olduğu 
özel transkültürel perspektifin incelenmesine ağırlık verilmesi hedefle-
niyor. Çalışmada ayrıca Mordtmann’ın Şark kitabelerine, madeni para-
larına, mühürlerine ve el yazmalarına ilişkin çalışmalarıyla Şarkiyatçılık 
araştırmaları içinde, tarihi objelerin yerinde ele alınmasına yoğunla-
şan bir kapı açmasıyla öne çıkan araştırmacı kişiliğine vurgu yapılıyor. 
Mordtmann’ın araştırmalarının bilim tarihi kapsamındaki yerini belirler-
ken farklı bir yaklaşım seçilecek ve araştırmalardaki objelere yönelik 
güçlü bağın hakettiği şekilde öne çıkarılabilmesi amacıyla dar anlamda 
bir kurumsal tarih çerçevesinin dışına çıkılarak bilgi ve eğitim pratik-
lerine yoğunlaşılacak. Bu şekilde, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 

hakkındaki bilginin somut saha araştırmaları ve bilim insanları arasındaki ağlar içinde gerçekleşen bil-
gi alışverişi yoluyla nasıl geliştirildiği ve yaygınlaştırıldığı sorularına yanıt aranacak. Ancak daha son-
raki yıllarda akademik kurumsallaşmaya kavuşan Osmanlı araştırmaları içinde Andreas David  
Mordtmann gibi, Şark’ta Şark konusunda araştırmalar yapan ve herhangi bir üniversite bağlantısı ol-
mayan araştırmacı kişiliklerin önemli bir öncülük ve yol açıcılık özelliğine sahip oldukları söylenebilir. 

Jan-Markus Vömel (Universität Konstanz)

Türk İslamcılığının Kültür ve Gündelik Hayat Tarihi

İslamcılık hiçbir zaman sadece bir politika olmadı. Gerçi 1980’li ve 90’lı 
yılların Türkiye’sindeki islamcı hareket yeni bir siyasi dil ve etkili siya-
si örgütlenmeler ortaya çıkardı. Ama aynı zamanda da islamcı-dinci 
sosyalliğin, efektif sembolik iletişimin, aktarıma uygun söylemlerin ve 
dönüştürücü gündelik hayat pratiklerinin yeni biçimlerinden oluşan 
karmaşık bir dokuyu kendine temel alıyordu. Proje bu karmaşık yapıyı 
başlangıç noktası olarak alıyor ve araştırma perspektifini bir anlamda 
tersyüz ediyor: İnsanlar islamcı çevreye girdiklerine somut olarak neler 
oluyordu? İslamcı “ben”in, Türkiye’deki başka çevrelerdeki öznelerden 
farkı neydi? Benliğin reformuyla gündelik hayatın yeniden yapılandı-
rılması ve yeni bir anlama kavuşturulması ne şekilde gerçekleşti? Türk 

Kadın ve Aile adlı kadın 

dergisinin kapağı, Ekim 

1987 “Ergenlik - Sorun-

lar ve Çözümler”
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Annika Törne (Universität Basel)

Dersim – Hatıraların Coğrafyası

Annika Törne’nin doktora proje-
si, hegemonyal tarih anlatıları ve 
bunların gölgesinde kalmış tari-
hi olaylar arasındaki söylemsel 
müzakere sürecini, Doğu Anadolu 
Dersim/Tunceli dağlık bölgesinde-
ki hatıralara dayanan otobiyografik 
anlatılarda rastlanan yaşanmışlık-
lardaki modernite öncesi bağıntılar 
anlamında araştırıyor. Araştırmanın 
kaynaklarının temelini, Türk ulus 
devletinin kuruluşundan bu yana 
farklı şekil ve biçimlerde devlet şid-
detine ve takibatına hedef olmuş, 
belirgin özelliklere sahip Dersimli 
iki halk grubunun hatıralara dayalı 
anlatıları teşkil ediyor. Araştırma 
kapsamında 1915 Ermeni soykırımından kurtulanların soyundan gelen 15 kişi ve Alevi lideri 30 dede ile 
söyleşi yapıldı. Foucault’ya dayanan söylem analizi yöntemi sayesinde, güç ve tarihsel anlamda söy-
lemsel üretim arasındaki bağlantıyı öne çıkarmak mümkün oldu. Temel öneme sahip soru, hegemon-
yal söylemlerin varlığı karşısında ikincil geçmişleri anlatmanın mümkün olup olmadığıydı. Özellikle de, 
hatırlamaya dayanan anlatıların analizi sırasında söylemsel sahiplenme süreçleri, yani ikincil anlatı 
parçaları olarak yeniden kurulabilecek Behauptungselemente gözönünde bulunduruldu. Hedeflenen, 
hegemonya amaçlı ve şiddet yüklü müzakere süreçlerinin oluşturduğu gerilim alanlarında tarihsel 
bilgi üretiminin geçirdiği dönüşümü ve bu dönüşüm ile sözlü ve yazılı ifadelerde ortaya çıkan spesifik 
söylemsel formasyonu ve pratiği göstermekti. Böylece otobiyografik ve söylem-tarihsel araştırmaların 
sentezi yoluyla, sosyoloji, tarih, edebiyat ve din bilimlerinin kesiştiği alandaki zorunlu disiplinlerarası 
yaklaşıma metodik bir yanıt oluşturmaya çalışıldı.

islamcılarının davranış ve tavırlarındaki yeni özne biçimlerini temellendiren pratikler nelerdi? Çalışma-
da, yöntemsel olarak sosyoloji, etnoloji ve tarih bilimlerinin yeni prakseolojik yaklaşımlarından esinle-
nen bu temel perspektiften yola çıkılarak Türk islamcılığına yeni bir bakış açısı sunulmaya çalışılacak. 
Bu şekilde görünürde normal ve gündelik olan sorgulanacak, arkada yatan süreçlerin görünür kılın-
ması hedeflenecek. Bu tür süreçler arasında din içerikli birliktelikler ya da din temelli siyasi etkinlikler 
sırasında yaşanan toplu duygusal deneyimler yoluyla ortaya çıkan topluluk olma duygusu, ya da bi-
linçli bir şekilde belirli davranış biçimlerine yönlendiren etkiler uyandırmayı hedefleyen yaygın rehber 
metinlerin okunması sayılabilir. 



8

ANR ve DFG tarafından desteklenen “Türkiye’de 
Yeni Dini Hareketler” projesi kapsamında, Ocak 
2016’da “Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ve Türkiye’de Spiritüalizm Tarihi” başlıklı iki gün-
lük bir atölye çalışması düzenlendi. Workshop’un 
amacı, spiritüalizm konusunda proje kapsamın-
da yapılmış olan tek tek araştırmaları bir araya 
getirmek ve Türkiye’de spiritüalizmin tarihini ve 
spiritüalizm sonrası fenomenlerin tümünü ele 
almaktı.
Workshop’un sonucunda, spiritüalizmin Türki-
ye’de sosyal ve ruhani bilimler ve din bilimleri 

açısından çok büyük bir öneme sahip olduğu or-
taya çıktı. 1850’ler ve 60’larda globalleşen spiri-
tüalizm, Osmanlı İmparatorluğu’nda kısa sürede 
ve hemen hemen Avrupa’yla eş zamanlı yaygın-
laştı. Spiritüalizm, Masonlukla birlikte 19. yüzyılın 
ortalarından 20. yüzyılın sonlarına kadar “seküler 
ruhani akımlar”ın önemli biçimlerinden biri oldu. 
Ama sahip olduğu önem yalnızca masayı hareket 
ettirmek gibi sprititüel pratiklerden oluşan ken-
dine özgü bir sistem ve bu sistemle bağlantılı fel-
sefi üst yapıyı geliştirmekten ibaret değildi. Spiri-
tüalizm insan öz varlığına, insan ruhuna, bedene, 
spiritüel gelişmeye ve reenkarnasyona dair, salt 
dini olmayan bir bakış açısından yola çıkarak 
farklı konseptler de geliştirdi. Bu durum, daha 
sonraları ortaya çıkan ezoterizm ve 1980’lerin 
başından itibaren de new age gibi farklı ruhani 
akımların Türkiye’de yerleşebilmesinin de önünü 
açtı. Dışardan bakanlar için dini-kültürel haya-
tın içinde yeterince “ciddiye” alınmabilir ihtimali 
büyük olan bu spiritüel pratikler, spiritüalistlerin 
kendileri için büyük öneme sahipti.
Ayrıca spiritüalizm; modernizm, rasyonalizm, ve 
pozitivizm ile yaşanan tartışmaların ilk dönemle-
rinde önemli bir role sahipti. Bilimsel bir spiritüa-
lizm geliştirme iddiası, önemli spiritüel anlayış-
ları dinin içinden kurtarmak ve geleneksel bakış 
açısından tehlikeli olarak değerlendirilmeye 
başlanan pozitivist bilimi post-materyalist araş-
tırmalar çerçevesinde spiritüalizm ile birleştir-
mek yönünde umutlar doğmasına yol açtı. Bu 
umutlar, 1940’lardan başlayarak Türk spiritüaliz-
minin duayeni tıp doktoru ve kemancı Dr. Bedri 
Ruhselman’ın (1898-1960) önderliğinde spiritüa-
lizmin yerelleştirilmesi ve Türkleştirilmesinin de 
temelini oluşturdu. Spiritüalizm, Türk kültürüne 
ve İslam’a ilk bakışta “yabancı” gelse de Kardec 
spiritüalizminin Ruhselman tarafından yeniden 
formüle edilmiş ve sufi görüşlere uyum sağlamış 
biçimi Türk “neo-spiritüalizmi” olarak başarılı ol-

Till Luge

Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de 
Spiritüalizm Tarihi

 Dr. Bedri Ruhselman (1898-1960)
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muş sayılabilir. Ruhselman, 20. yüzyılın ortaların-
da kültür elitlerinin bir kısmını etrafına toplamayı 
başardı. Sanatçılar ve yazarlar spiritüel görüşleri 
ve deneyimleri eserlerine yansıtmaya ve dinin 
kendisini ve dini olan her şeyi büyük ölçüde yok 
sayan dönemin Türk sanatının kuruluğunu bu 
şekilde aşmaya başladılar. Ama spiritüalizmin 

sufi yönelimli çevrelerde daha çok 
yaygınlaşması mümkün olmadı. Bu 
nedenle Türk neo-spiritüalizmi kendi 
kamusal alanını ve kendi kurumları-
nı yaratma yoluna gitti. Yazarlardan, 
çevirmenlerden, yayıncılardan ve 
yayınevlerinden oluşan bir ağ olu-
şurken aynı zamanda neo-spritüel 
fraksiyonların sayısı da arttı. Bu gev-
şek ağ, 1960’lardan itibaren UFO’lara 
olan inanç gibi o zamanlar batıda en 
vogue olan / rağbette olan pek çok 
konuyu Türk kamuoyunun dikkatine 
sundu. Neo-spiritüalist gruplar aynı 
zamanda 1980’lerden başlayarak batı 
dillerinde yayınlanmış bir dizi spiritüel 
eseri Türkçeye çevirerek yeni spiri-
tüalizmlerin oluşmasına da katkıda 
bulundular. Bu yazarlar, çevirmen-
ler ve yayıncılar bugün hala önem-
li bir rol oynamaya devam ediyor ve 
aradan geçen sürede büyük bir hızla 
büyümüş olan yeni spiritüalizmler 
pazarının bir kısmını de facto kontrol 
ediyorlar. 
Ayrıca, neo-spiritüalistlerin bazı frak-
siyonlarının “kanalize” „gechannel-
te“ metinleri kutsallaştırmak ve bu 
metinleri kutsal metinler olarak yo-

rumlayarak spiritüellikten ziyade dinselliğe yak-
laşan biçimler almak şeklinde bir eğilimleri de 
var. “Dünya Kardeşlik Birliği”, çok sayıda ülkede 
faaliyet göstererek giderek globalleşen bir yeni 
dini hareket olarak bunlara örnek verilebilir.

 Dr. Bedri Ruhselman tarafından yayınlanan neo-spiritüalist dergi Ruh 

ve Kainat ‘ın ilk sayısının kapağı (Ekim 1952) 
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21. yüzyılın başlarından beri doğayla ve insan ol-
makla ilgili anlayışımız değişiyor. Bu değişikliğin 
temelinde nöroteknolojiler, beyin araştırmaları, 
gen teknolojisi, sentetik biyoloji, yapay uzuvlar 
ve nano teknolojiler alanındaki gelişmeler ve 
yeni keşifler yatıyor. Biyolojik varlıklar üzerinde 
teknolojiye dayanan bu yeni modifikasyon ola-
nakları sayesinde sadece yeni beden biçimleri 
ortaya çıkmakla kalmıyor, insanlar da ruhen veya 
genetik açıdan giderek daha çok iyileştirilebilir 
hale geliyor. Embriyoları gen teknolojik açıdan 
değiştirme, yapay beyinler üzerinden depresyo-
nu engelleme ya da mutluluk hisleri yaratma ola-
nakları gibi yeni yaklaşım ve yöntemler ile, doğa 
ve insan ‚optimizasyonu‘ konusunda giderek bü-
yüyen bir potansiyel yaratılıyor.
Bu çerçevede, eksikli olarak kabul edilen biyo-
lojik beden geleceğe yönelik vizyonlar halinde, 
ama pratikte giderek daha çok siborg‘ (siberne-
tik organizma), yedek parça deposu veya teknik 
ilerleme objesi olarak görülüyor. İnsan kapasite-

sini artırıcı veya „insanın iyileştirilmesi“ amaçlı 
tekniklere „Human Enhancement Technologies“ 
(HET) adı veriliyor. Bu teknikler arasında bilişsel 
becerilerin artırılması ve geliştirilmesi, beyinden 
beyinde iletişim, yaşam süresinin uzatılması ve 
organ saklama yer alıyor. Becerilerin geliştiril-
mesi için varolan olanaklar sadece fiziki (örne-
ğin estetik cerrahi, yapay uzuvlar) veya zihinsel 
(örneğin psikofarmaka) alternatiflerle sınırlı kal-
mıyor. Müdahaleler embriyonik dönem önce-
sinde, üreme teknolojileri yoluyla yapılabiliyor. 
Türkiye’de ileri yaştaki kadınların yumurtaları 
Augment yöntemi denilen bir yöntemle gençleş-
tirilebiliyor (Türkiye dünyada bu yöntemin uygu-
landığı az sayıda ülkeden biri) ve böylece 40 yaş 
üzerindeki kadınların hamile kalabilme olasılık-
ları artırılıyor. Augment mutasyonlara yatkınlığı 
öngörülemez olduğu için Almanya’da yasaklan-
mış durumda.
2000’li yılların başlarından beri şu sorular etra-
fında temel etik-siyasi konular tartışılıyor: İnsan, 

Melike Şahinol

Human Enhancement Teknolojileri, Transhümanizm ve Tekniğin 
Sonuçlarına Yönelik Tahminler
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bedeninin önemli bölümleri teknoloji kullanıla-
rak ikame edildiğinde neye dönüşür? DNA’sına 
müdahale edilen insan nedir? İnsan yalnızca tek-
noloji yardımıyla yaşamına devam edebiliyorsa 
bu durum nasıl değerlendirilebilir? Bir yanda tüm 
bunları insan doğasına karşı bir tehdit olarak gö-
ren HET karşıtları, diğer yanda da insanı evrimin 
bir geçiş evresi olarak değerlendiren transhüma-
nistler var. Bireysel kendini geliştirme çabaları 
insani becerilerin artırılmasını meşrulaştırıyor. 
İnsan bir kültürel varlık olarak her zaman tekno-
lojiyle iç içeydi ve organik ve anorganik olan hep 
sembiyotik bir ilişki içinde var oldu. Bu nedenle 
de bu tür bir bakış açısı anlaşılabilir. Ama yine de 
insan varlığına teknik müdahale olanakları pek 
çok zaman öngörülemeyecek riskler de içerebi-
liyor. Dolayısıyla kurumsallaşmış bir teknoloji de-
ğerlendirmesi (Technology Assesment, TA) Tür-
kiye için de vazgeçilemez. Sonuç olarak Türkiye, 
tıbbi hizmetler alanında (estetik operasyonlar, tüp 
bebek vb.) dünya çapında lider olmaya çalışan 
bir ülke. 
Teknoloji değerlendirmesi, bu tür teknolojik dal-
gaların doğrudan ve dolaylı sonuçlarını toplum-
sal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve hukuksal bağ-
lamları içinde ele alıyor. Bir teknolojinin olumsuz 
sonuçlarına karşı çaresiz kalmamak için örneğin 
Almanya’da toplumsal boyutları dikkate alan alı-
cı yönelimli teknoloji değerlendirme konseptleri 
geliştirilmeye çalışılıyor. Toplum bilimsel tekno-
loji araştırmalarının odağında yeni teknolojilerin 
çevreye ve topluma etkilerinin analizi ve değer-
lendirilmesinde kullanılacak, sonuçlara yönelik 
bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesi yer alıyor. 
Bilimsel-analitik düzeyin yanısıra (örneğin belirli 
bir teknolojinin topluma, ekonomiye, siyasete 
olumlu ve olumsuz etkileri veya şanslar ve riskler 
değerlendirilmesi, analizin disiplinlerarası özel-
likleri) eylem opsiyonları ve katılım talepleri de 
tartışılıyor. 

Türkiye’de bu tür tartışmalar henüz hemen hemen 
hiç yapılmıyor. Türkiye’nin tıp sektöründeki ulus-
lararası pozisyonu ve HET sonucu ortaya çıkan 
şanslar ve riskler yüzünden kurumsallaşmış bir 
toplum bilimsel teknoloji değelendirmesi Türkiye 
için de acilen gereklidir. 
Karlsruhe’de Resmi Kutlama
7 Aralık 2015’te Orient-Institut Istanbul ve Institut 
für Technikfolgenabschätzung und Systemanaly-

se (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie’de 
„İnsan, Tıp ve Toplum“ başlıklı araştırma alanın-
daki işbirliklerini başlattılar. Açılışta, Freiburg 
Üniversitesi Tıp Etiği ve Tarihi Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı PD Dr. Joachim Boldt “Enhancement 
– Tıbbın Araçlarıyla İnsanın İyileştirilmesi Konu-
sunda Etik Tartışmalar“ başlıklı bir sunum yaptı. 
Orient-Insitut Istanbul’da yapılacak çalışmaların 
merkezini Dr. Melike Şahinol’un Türkiye’de tıp 
alanındaki inovasyonlar yoluyla insanın optimi-
zasyonu pratiklerine toplumsal bakış konusunda-
ki araştırmaları oluşturacak. 
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Doç. Dr. Elif Damla Yavuz 

Dr. Elif Damla Yavuz, 1 Ekim 2015 tarihinden bu yana 
Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı olarak çalışıyor. Müzik 
bilimleri dalındaki eğitimini 2001-2006 yılları arasında İs-
tanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nda, İstanbul Teknik Ünivesitesi Dr. Erol Üçer 
Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde aldı. Öncelikli araştırma 
konusu Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Avrupa sanat müziği 
idi ve Alman besteci Paul Hindemith’in Türk müzik hayatı ile 
ilgili raporlarını Türkçeye çevirdi. 2014 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde doktorasını “Communities Within Individual 
in a Transcultural Work: Ali Baba und die 40 Räuber” başlıklı 
çalışması ile yaptı. Bu çalışma, Türk-Alman besteci Taner 
Akyol’un bir çocuk operası aracılığıyla Almanya’daki Türkiye 
kökenlilerin müziğinin kültür tarihini kapsıyor Elif Damla Ya-
vuz, 2012’den bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Konservatuarı’nda opera tarihi, müzik tarihi ve müzik 
bilimleri yöntemleri konularında ders veriyor. Geçtiğimiz yıl 

Filmpremiere

Zuckmayer – Türkiye’de Bir Müzikçi

Yazar Carl Zuckmayer’in ağabeyi olan Eduard Zuckmayer, 1890 yılında Mainz 
yakınlarında Mackenheim’da doğdu. Piyanist olarak başladığı kariyerine kısa 
süre sonra müzik pedagojisine yönelerek devam etti. Kariyeri, Nazilerin iktida-
ra gelmesi ile kesintiye uğradı: 1935 yılında Reichskulturkammer (Reich Kültür 
Odası) üyeliği sona erdirildi. 1936’da Alman besteci Paul Hindemith’in aracılı-
ğı ile Türkiye’ye göç etti. Ankara’da Türk müzik eğitiminin en önemli öncüleri 
arasında yer aldı. Zuckmayer, 32 yıl boyunca Ankara Gazi Üniversitesi Müzik 
Eğitimi Fakültesi’ni yönetti. Üniversitenin binalarından biri bugün hala “Zuck-
mayer Binası” adını taşıyor. 
Yönetmen Barbara Trottnow (Mainz), Almanya’daki Türk göçmenlerle ilgili iki 
filmin ardından, Carl Zuckmayer’in Türkiye’deki yaşamıyla ilgili 90 dakikalık bir 
belgesel çekti. Filmde, bugün başarılı müzisyenler ve müzik öğretmenleri olan 
Zuckmayer’in öğrencileri, Zuckmayer’in akrabaları ve aralarında Edzard Reu-
ter’in de yer aldığı arkadaşları 1940’lı ve 50’li yılların Ankara’sını anlatıyorlar. 
Zuckmayer’in mektupları ve eski fotoğraflar da mesleki ve özel yaşamına ışık 
tutuyor. Eduard Zuckmayer, ölümüne dek (1972) Ankara’da yaşadı ve orada 
toprağa verildi. Orient-Institut, Goethe-Institut Istanbul ve Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ile işbirliği yaparak 7 Mart 2016’sa filmin Türkiye prömiyerini düzenledi. Gösteri-
me Zuckmayer’in çok sayıda öğrencisi de katıldı. 
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18-19 Nisan 2016’da Roma’da Deutsches Histo-
risches Institut Rom ve Orient-Institut Istanbul 
tarafından düzenlenen “Integrative Approaches 
to Contemporary Cross-Cultural Music Making” 
başlıklı konferans, bu iki kurumun ortaklaşa 
düzenlediği ilk konferans oldu. Düzenleyiciler 
arasında yer alan üçüncü kurum ise İstanbul 
Bahçeşehir Üniversitesi idi. İki gün süren etkin-
liğin konusu, çok sayıda çağdaş bestecinin mü-
ziklerine geleneksel müziği – hangi gelenekten 
olursa olsun – dahil etme yönündeki çabaları idi. 
Güney Kore Seul Üniversitesi’nden Jin-Ah Kim, 
yaptığı açılış konuşmasında şu anda kullanılmak-
ta olan terminoloji tartışmaya açtı. Konferansın 
sonuna gelindiğinde ise melezlik, kültürlerara-
sılık, transkültürellik, üçüncü alan (third space) 
gibi kavramların kişisel dünyaların ve müzikal 
yaklaşımların çeşitliliği karşısında yetersiz kaldı-
ğı konusunda fikir birliği oluşmuştu. Gerçekten 
de, İtalya, Almanya ve Türkiye’den katılan çok 
sayıdaki bestecinin konferans sırasında dü-
zenlenen iki konserde sundukları yapıtlar nefes 
kesici bir çeşitliliğe sahipti. Üç bağlama sanatçı-
sı, Kemal Dinç (Köln/Rotterdam), Erdem Şimşek 
(İstanbul) ve Taner Akyol’un (Berlin) katıldığı 
açıklamalı konserde sanatçılar hem avangar-
dist hem de geleneksel özellikler taşıyan çağdaş 
müzik örnekleri sundular. Seyircilere açık bir 
prova sırasında, çeşitli uluslardan sanatçılardan 
oluşan İstanbul Hezarfen Ensemble müzisyenle-
ri, aynı anda hem Türk müziğinin makamlarıyla, 

hem de yeni batı 
müziğinin notas-
yon tekniğine ve 
sunum pratiklerine 
yönelik incelikle-
riyle ilgilenmenin 
yarattığı zorluklar-
dan söz ettiler. Pek 
çok besteci bugün 
aynı zamanda 
mekan akusti-
ği, din tarihi veya 
geleneksel müzik 
gibi alanlarda yeni 
bilgilere ulaşmaya 
çalışan ve bunları 
bestelerinde kulla-
nan birer araştır-
macı da. Etkinliğin 
doruk noktası He-
zarfen Ensemble 
kapanış konseriy-
di. Konserde, çok 
sayıda kültürle-
rarası bestenin 
İtalya ve dünya 
prömiyerleri gerçekleştirildi. Etkinliğin başta gelen 
sponsorları arasında Ernst von Siemens Musiks-
tiftung, Max Weber Stiftung, Bahçeşehir Üniversi-
tesi ve Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
yer aldı. 

Save the Date

International Musicological Congress
with Concerts 

Congress Venues

German Historical Institute in Rome, 
Via Aurelia Antica, 391, 00165 Rome (Italy)
German School Rome, 
Via Aurelia Antica, 397-403, 00165 Rome (Italy)

Integrative Approaches 
to Contemporary 
Cross-Cultural Music Making: 
Turkey, Italy, Germany 

18–19 March 2016     
Via Aurelia Antica, 391
I-00165 Roma

Info
+39 06 660492-37

musik@dhi-roma.it
http://musica.dhi-roma.it

Songül Karahasanoğlu ile birlikte “Müzikte Araştırma Yöntemleri” (İTÜ TMDK Yayınları, İstanbul 2015) 
başlıklı araştırmayı yayınladı. Elif Damla Yavuz, Orient-Institut Istanbul’un Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster ile birlikte yürüttüğü „Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) – Kritische Editionen vor-
derorientalischer Musikhandschriften“ başlıklı proje kapsamında çalışacak. 
 

Roma’da Uluslararası Müzik Bilimleri Konferansı
Gelenek ve Avangart Arasında
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Yayınlar

Spoken Ottoman
Spoken Ottoman in Mediator Texts başlıklı yayında, “The Mediators: Ottoman Turkish and 
Persian in Non-Arabic Scripts” başlıklı, Orient-Institut Istanbul’un Swedish Research Ins-
titut ile birlikte İstanbul’da düzenlediği workshop’ta yapılan sunumların metinleri yer alıyor. 
Sunumlar, transkripsiyon metinlerini, yani Arapça olmayan harflerle yazılmış Osmanlıca 
metinleri ve bu metinlerden konuşma dili olarak Osmanlıcanın rekonstrüksiyonu ve Türk dil 
tarihinin araştırılması için nasıl yararlanılabileceğini ele alıyor. 

Éva Á. Csató, Astrid Menz & Fikret Turan (Ed.): Spoken Ottoman in Mediator Texts. (Turco-
logica 106) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2016.

Sosyal ve Felsefi Bilimler Diyaloğu
Dr. Richard Wittmann (Orient-Institut Istanbul) “Hukuk, Kültür, Hukuk Kültürü: Kültürel Çeşitliliğin Hu-
kukun Gelişimine Etkileri” konulu panelde çok etnisiteli ve çok dinli bir nüfus yapısının Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda islami hukuk uygulamalarına olan etkileri konusunda bir sunum yapıyor.

29.04.2016, 18:00; 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstrasse 22-23, Berlin
Düzenleyenler: Max Weber Stiftung, Partner: DRadio Wissen 

Orient-Institut Istanbul  
Kütüphanesi,
 öncelikli olarak Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhu-
riyeti’ne ilişkin tüm alanlarda (dil, tarih, din bilimleri, 
edebiyat ve sosyal bilimler) ve Türk dilleri ve edebi-
yatı ile İslam alanlarında bilimsel eserler toplayan 
bir kütüphanedir.
Şu an kütüphanede yaklaşık 43.000 monografi, 400 
adet çoğunluğu tarihsel olmak üzere araştırma ya-
pılan bölgelere ait harita ve 1.450 adet Osmanlıca, 
Türkçe ya da diğer dillerde basılmış süreli yayın bu-
lunmaktadır. Düzenli takip edilen süreli yayın sayısı 
140‘tır. Her sene kütüphaneye 1.900 kitap ve süreli 
yayınların 750 sayısı eklenmektedir. 
Orient-Institut ağına bağlı okurların elektronik kitap 
platformu ciando üzerinden yaklaşık 610 elektronik 

kitaba erişimi mümkündür. Bireysel kullanıma 
açık bir tarayıcı mevcuttur.
Orient-Institut Istanbul Kütüphanesi herkese 
açık olup kütüphaneden yararlanmak ücretsiz-
dir. Kitap ve diğer yayınları ödünç almak müm-
kün değildir. 
Kütüphane, Pazartesi - Perşembe 10:00 - 19:00, 
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. 
Güncel listeye düzenli olarak link almak iste-
yenlerin oiibib@oidmg.org’a başvurmalarını 
rica ediyoruz.
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Yayınlar

Orient-Institut Istanbul’un “Istanbuler Texte und Studien” (ITS) serisine ait yeni yayınlar:

17. Claudia Ulbrich, Richard Wittmann (Eds.): Fashioning the Self in Trans-
cultural Settings: The Uses and Significance of Dress in Self-Narrative. 
Würzburg 2015.
33. Martin Greve (Ed.), Writing the History of “Ottoman Music”. Würzburg 
2015.
34. ACS Peacock and Sara Nur Yıldız (Eds.), Literature and Intellectual Life 
in 14th-15th Century Anatolia. Würzburg (baskıda)
35. Burcu Yıldız, Experiencing Armenian Music in Turkey: An Ethnography of 
Musicultural Memory. Würzburg (baskıda)
 
Bütün ITS yayınlarına e-kitap olarak da erişmek mümkündür. Yayınlanma ta-
rihlerinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra tümü www.ergon-verlag.de/orien-
talistik/istanbuler-texte-und-studien sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. 
Şu ana kadar bu kapsama giren yayınlar şunlardır:
ITS 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 19. İlk üç cildin dijitalleştirme işlemle-
ri henüz tamamlanmamıştır. Kısa süre içinde bu ciltlere de ücretsiz ulaşmak 
mümkün olacaktır. 

Orient-Institut Istanbul’un “Pera-Blätter” adlı occasional papers serisi, 1995 
yılından bu yana, düzensiz aralıklarla ağırlı olarak Almanca ve İngilizce ola-
rak yayınlanmaktadır. Çıkan sayılar, perspectivia.net işbirliği ile artık pdf ola-
rak da erişime sunulmuştur.
www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

Nr. 29, Jay Winter, The trans-national history of the Great War.
 

Nr. 30, Michael Ursinus, Sarajevo, an Ottoman City of Many Names and 
Disputed History.

Orient-Institut Istanbul’un “Memoria. 
Fontes minores ad Historiam Imperii  
Ottomanici pertinentes“ başlıklı yeni ya-
yın dizisi, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili 
ve genellikle özel kolleksiyonlarda bu-
lunan çok yaygın olmayan dillerdeki ki-

şisel tanıklıkları konu alıyor. Kitaplarda, orijinal metinlerin İngilizce 
çevirilerinin yanısıra yazar ve metin tarihiyle ilgili kısa giriş yazıları 
da yer alıyor. Kitaplara basılı olarak ya da online erişilebilir: 
http://www.perspectivia.net/publikationen/memoria

1. Klara Volarić (Hrsg.), The Istanbul Letters of Alka Nestoroff. 
Bonn 2015.

Impressum
Orient-Institut Istanbul  
Susam Sokak 16 D.8  
TR- 34433 Cihangir – Istanbul  
Tel: +90 - 212 - 293 60 67 / 252 19 83  
Fax: +90 - 212 249 63 59  
E-Mail: oiist@oidmg.org
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Konferans Tarihleri - 
İlkbahar 2016

Memory of the Ottoman Past in the  
Arab Lands 

Ourania Polycandrioti (Athens) 
Fin de siècle Alexandria: Histories, Memoirs,  
and Literary Representations 

Malek Sharif (Münster) 
Remembering Late Ottoman Beirut:  
Reminiscences and Histories 

Salı, 19. 
Nisan, 19:00

Marie Bossaert (Orient-Institut Istanbul &  
Cetobac, Paris)

Italian or Ottoman? Second Generation Italian 
Immigrants in the Ottoman Empire

Çarşamba, 15. 
Haziran, 19:00 

The Ottoman Empire in Moving Images 

Nezih Erdoğan (Istanbul) 
Disremembering the Ottoman Past: Problems of 
Turkish Film Historiography 

Yannis Papadopoulos (Athens) 
Reflections of Asia Minor in Greek Cinema 

Salı, 24. 
Mayıs, 19:00

Prof. Dr. Jörn Leonhard 
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg):

Empires, Nation States and Global Violence: 
The First World War in Perspective /
İmparatorluklar, Ulus Develtler ve Küresel 
Şiddet: Genel bir Perspektiften  
Birinci Dünya Savaşı 

11 Nisan 2016, 16.40
Bilkent University, Ankara
Main Campus, UNAM Building,
Conference Hall, Ground Floor

13 Nisan 2016, 18.00
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Rektörlük Konferans Salonu
Güney Kampüs, 34342 Bebek
Sakıp Sabancı Cad. No: 42  
Emirgan 34467 İstanbul

Thyssen Konferansları:

“Remembering the Ottoman Past in the Eastern 
Mediterranean“ online: 
National Hellenic Research Foundation işbir-
liğiyle gerçekleştirilen konferans dizisi kapsa-
mında düzenlenen tüm konferanslar http://www.
oiist.org/podcasts/ adresinden videopodcast 
olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde izlenebilir. 
Video kayıtlarını „Bodossaki Lectures on De-
mand“ kapsamında üreten ve servis sunan  Bo-
dossaki Foundation’a çok teşekkür ediyoruz! 

Diğer etkinlik duyurularına web sitemizden  
ulaşabilirsiniz. 

“Remembering the Ottoman Past 
in the Eastern Mediterranean“

Tüm etkinlikler aşağıdaki adreste gerçekleştirile-
cektir: Sismanoglio Megaro, Istiklal Cad. No: 60, 
Galatasaray – Istanbul 
İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce simultane  
çeviri yapılacaktır.


