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‘İnsan Geliştirme’ kavramını kısa ve özlü bir 
şekilde tanımlar mısınız?
Tedavi amaçlı veya tedavi amaçlı olmayan, ama 
geliştirme hedefli olarak insan performansına çe-
şitli maddelerin kullanımı yoluyla ya da fenni-tek-
nolojik taraftan mümkün kılınan insan bedenine 
yapılan müdahaleler ve modifikasyonlar. 

Sizin çalışmalarınızın ‘İnsan Geliştirme’ ile 
ilişkisi nedir ve ITAS bünyesinde nasıl bir rol 
oynamaktadır?
Tedavi amaçlı olmayan ‘İnsan Geliştirme’, 2000’li 
yılların başlarından beri ITAS bünyesindeki çalış-
malarımda, örneğin siyasi danışmanlık, yeni fen 
bilimleri ve teknoloji gelişmelerin etik, hukuki ve 
toplumsal yönleri ve tarihsel ve toplum bilimsel 
araştırmalar kapsamında merkezi bir yere sahip. 
Armin Grunwald ve başka ITAS meslektaşlarımız 
da, bir kısmı benim gibi 2000’li yılların başlarından 
beri, bu konuda çalışmalar yapıyor.

‘İnsan Geliştirme’: Sizce neden Türkiye’yi ve 
Almanya’yı bu konuya ilişkin olarak birlikte in-
celemek anlamlı?
Tarihsel nedenlerle, iki müttefik ülke olmaktan 
gelen siyasi nedenlerden dolayı ve iki ülke ara-
sındaki göç hareketlerinden doğan çok çeşitli 
ilişkiler nedeniyle Almanya ve Türkiye’yi pek çok 
açıdan birlikte incelemek anlamlı bence. Özellikle 
‘İnsan Geliştirme’ alanında bu karşılıklı bilgi alış-
veriş süreçleri, özellikle ulusal sağlık ekonomileri 

ve her iki ülkenin sağlık sistemleri birbirileri için 
çok önemli hale geldiğinden dolayı. Çünkü bazı 
tıbbi hizmetler, örneğin ‘kozmetik’ amaçlı plastik 
cerrahi ve protezcilik, ‘İnsan Geliştirme’ konusu 
ile şimdiden çok ilişkin ya da gelecekte önem  
kazanmaları imkan dahilinde. 

‘İnsan Geliştirme’ ve Teknoloji Değerlendirme 
(TD) araştırma alanı arasında nasıl bir bağ 
görüyorsunuz?
TD için ‘İnsan Geliştirme’ konusu ayrı zorluk 
barındıran bir konu, çünkü burada çok çeşit-
li fenni, teknolojik, tıbbi ve kültürel gelişmeler, 
ve bu gelişmeler çok tartışılabilecek hedef, yani 
tedavi amaçlı olmayan arka planda kalan ‘İnsan 
Geliştirme’ açısından dikkate alınması gerekiyor. 
Ayrıca ‘İnsan Geliştirme’ TD için önde gelen bir 
alan olan siyaset danışmanlığı açısından da son 
zamanlarda önemli bir konu hali-
ne geldi. 

Küresel bağlamda bakıldığında 
OII ile işbirliği sizin ve ITAS için 
nasıl bir öneme sahip?
OII, ‘İnsan Geliştirme’ ile ilgili kül-
türlerarası ve uluslararası söylem 
ve araştırmalar açısından bakıldı-
ğında ITAS için kilit öneme sahip 
bir partner. OII Türkiye’de kök sal-
mış bir kuruluş, ayrıca Türkiye sı-
nırları dışına uzanan ağlar içinde 
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Editörden

Orient-Institut Istanbul’un müzikoloji alanındaki 
araştırmaları geçtiğimiz altı yıl içinde uluslarara-
sı alanda çok ses getirdi ve çok olumlu yankılar 
uyandırdı. Bunu en başta Dr. habil. Martin Gre-
ve’ye borçluyuz. Dr. Greve sadece müzik etnolo-
jisi alanında yaptığı araştırmalar ve çok sayıdaki 

yayınlarıyla değil, aynı zamanda Türk meslektaş-
larla gerçekleştirdiği yakın işbirliğiyle de Enstitü-
nün Türkiye’deki saygınlığını artırdı. Türk, Alman 
ve uluslararası partnerlerle çok sayıda ortak 
etkinlik gerçekleştirdi; ‘Istanbuler Texte und Stu-
dien’ (Ergon Verlag, Baden Baden) başlıklı yayın 
dizimizde kendi yazdığı ya da hazırlanma süre-
ciyle doğrudan ilgilendiği yedi müzikoloji kitabı 
yayımlandı ve Enstitüde müzikolojinin uluslarara-
sı görünürlüğüne büyük katkıda bulundu. ‘Corpus 
Musicae Ottomanicae’ (CMO) başlıklı uzun süreli 
DFG projesinin Prof. Dr. Ralf Martin Jäger’in (Uni-
versität Münster) başkanlığı ve OII Direktörü’nün 
ve Prof. Dr. Thomas Bauer’in (Universität Müns-
ter) eş başkanlığı ile kısmen İstanbul’da yürütü-
lüyor olmasını da büyük ölçüde Martin Greve’ye 
borçluyuz. 

yer alıyor. ‘İnsan Geliştirme’ konusunun da öte-
sinde OII Teknoloji Değerlendirme’nin ve Sorumlu 
Araştırma ve Yenilik (Responsible Research and 
Innovation, RRI) konusundaki söylemin küresel-
leşmesi açısından ITAS için bir önemli bir ortaktır.  

Christopher Coenen Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) bünyesinde yer alan ITAS’ta (Institut 
für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse) 
Inovasyon Süreçleri ve Teknolojinin Sonuçları 
başlıklı araştırma alanında araştırmacı olarak 
çalışıyor. Resim: Christin Bamberg.
 

Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle aramızdan 
ayrılışından sonra da Martin Greve pek çok ortak 
proje yoluyla Orient-Institut ile yakın bağlarını 
sürdürecek. Şanslıyız ki, halefi olarak Münster 
Üniversitesi’nden müzikolog Doç. Dr. Judith I. 
Haug’u kazanabildik. Onunla birlikte araştırma 
alanı biraz daha fazla Osmanlı-Türk müziği tarihi-
ne yönelecek ve bu da Enstitünün tarihsel ağırlık 
noktalarıyla uyumlu bir gelişme olacak. 

Enstitünün yeni araştırmacılarından bir diğeri de 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr.  
Nevin Şahin. Kendisi CMO Projesi kapsamında 
tam zamanlı olarak Osmanlı müziği el yazmala-
rı konusunda çalışacak. Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, bu proje çalışmasının önemi ve 
düzeyine yönelik takdirini projeyi dört yıllığına 
uzatarak ve finansmanı artırarak gösterdi. Bu; 
proje yönetimi, proje çalışanları ve projeye katı-
lan bütün kurumlar için büyük bir başarı olarak 
değerlendirilmelidir. Çok mutluyuz ki Orient-Ins-
titut bünyesindeki müzikoloji araştırma alanının 
geleceği hem bu alandaki araştırmacı pozisyonu-
nun yeni bir bilim insanıyla doldurulması hem de 
CMO projesinin uzatılması ile önümüzdeki yıllar 
için güvence altına alınmış oldu. 
Sizi yayınlarımızı inceleyerek son yıllarda yaptığı-
mız araştırmaların sonuçlarıyla ilgili bilgi edin-
meye ve etkinliklerimize katılarak bizimle bilimsel 
diyaloğa girmeye davet ediyoruz. İlginiz bizi mutlu 
edecektir.

Raoul Motika
Direktör
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Her ne kadar bugünkü Türkiye’nin yer aldığı top-
raklar üzerindeki askeri çatışmaların ve işga-
lin kısmen 1923’e kadar devam ettiği Osmanlı 
İmparatorluğu için aynı şekilde geçerli olmasa 
da, 1918 yılı Avrupa tarihi açısından dramatik de-
ğişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bununla birlik-
te İmparatorluğun başkentinin iç ve dış koşullar, 
krizler ve müdahaleler sonucunda bir dönüm nok-
tasında olduğunu, bu dönüm noktasının etkileri-
nin siyasette, ekonomide ve düşünce dünyasında 
görüldüğünü söylemek mümkün. Orient-Institut 
Istanbul, İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII) ve Prof. 
Dr. Evangelia Balta (National Hellenic Resear-
ch Foundation, Atina) tarafından düzenlenen ve 
Türkiye’nen bir sivil toplum kuruluşu olan Anado-
lu Kültür tarafından desteklenen kamuya açık bir 
konferans dizisi kapsamında altı Türk ve ulusla-
rarası bilim insanı Cezayir Etkinlik Merkezi’nde 
Ekim–Aralık 2018 tarihleri arasında, 1918 yılının 
Osmanlı İmparatorluğu için toplumsal, siyasi ve 
kültürel alanda bir geçiş – net bir kırılma nokta-
sı değil – olarak içerdiği şansları ve riskleri ele 
alıyor.

Dizinin ilk sunumunu Prof. Şevket Pamuk (Boğa-
ziçi Üniversitesi) 10 Ekim’de yapıyor; konu savaş 
sırasında, 1918 yılında Osmanlı ekonomisi. 
Gazi Üniversitesi’nden film bilimcisi Prof. Serdar  
Öztürk 24 Ekim’deki sunumunda 1917–1919 yıl-
ları arasında Türkiye’de film ve sinema alanın-
da yaşanan açılımı inceliyor. 31 Ekim tarihindeki 
sunumda ise uluslararası alanda tanınmış Dünya 
Savaşı tarihçisi Prof. Jay Winter (Yale Üniversi-
tesi) Osmanlı Devleti’nin savaşta yaşadıklarının 
‘Büyük Savaş’ın dünya çapındaki boyutları için-
deki yerini ele alıyor. Tıp profesörü ve salgın ve 
bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman Prof. Önder 

Ergönül (Koç Üniversitesi) 7 Kasım’da 1918 yılında 
yaşanan İspanyol gribinin etkilerini anlatan bir 
sunum yapıyor. Türkiye’nin önde gelen tarihçile-
rinden Prof. Zafer Toprak’ın (Boğaziçi Üniversite-
si / Koç Üniversitesi) 28 Kasım’daki sunumunun 
konusu ise savaşta yaşananların 1918’de Osmanlı 
kadın hareketinin güçlenmesi için sunduğu şans-
lar. Konferans dizisi 5 Aralık tarihinde New Yorklu 
İslam bilimci Prof Kent Schull’un (Binghamton 
Üniversitesi) savaşın bir sonucu olarak mülteciler 
ve kitlesel göçler konulu sunumu ile sona eriyor.
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Tematik Konferans Dizisi: ‘1918. Calamity and Aspiration in the Otto-
man Empire’, Ekim – Aralık 2018



4

Bursiyerler

Chloe Bordewich (Harvard University)
Kuşku İmparatorluğu: Osmanlı-Arap Dünyasında 
İstihbarat, Güç ve Toplumsal Güven, 1865–1930

Chloe Bordewich’in araştırması 19. yüzyılın son çeyreği ile 
20. yüzyılın ilk çeyreği arasında Osmanlı-Arap dünyasındaki 
gizlilik, denetim ve kitle siyasetinin kesişme noktalarını in-
celemektedir. Bu dönemde yıkıcı faaliyetlerin merkezi haline 
gelen Kahire ve İstanbul arasındaki bağlantıların ele alındığı 
bu proje imparatorluk başkenti ve başına buyruk Mısır hıdiv-
liği arasındaki ilişkilerin tarihine yeni bir boyut kazandırmayı 
amaçlıyor. Ele alınan dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
her yanından çeşitli muhalif gruplar Kahire’de toplanmak-
ta ve Arap siyasi hareketleri İstanbul’da yeşermekteydi. Bu 
şehirlerde kitle siyasetinin gelişmesi devlet gizliliğin artma-
sına yol açmış ve böylece bilginin denetim altında tutulması-
na yönelik yeni bir gereksinim doğmuştur. Özellikle, yeni bir 

kategori olan “siyasi suçların” hukuk literatürüne girmesi daha geniş ve derin muhbir şebekelerinin 
kurulmasını beraberinde getirmiştir. Bu araştırma, baskıcı kurumların teşkilatlanması ve uygulamala-
rını belgeler üzerinden incelemesinin yanı sıra, bu uygulamaların toplumsal haleti ruhiyede nasıl yer 
edindiğini sorgulamaktadır. Örneğin, bu bağlamda insanların özel yaşamları, sosyal ilişkileri ve devlet 
ile tebaa arasındaki ilişki hakkındaki düşüncelerinde ne gibi etkileri olmuştur? Bu sorulara yanıt bul-
mak için, kişisel kaynaklar imparatorluk tarihi bağlamında incelenmekte, böylece genel ve özel mahre-
miyet arasındaki belirsiz sınır irdelenmektedir. Araştırma siyasi davaların kayıtları, sansür dosyaları ve 
muhbir raporlarına ek olarak, Osmanlı Arap toplumu mensuplarının I. Dünya Savaşı öncesinde, sırasın-
da ve sonrasında yazdıkları hatıralar, günlükler ve mektuplardan yararlanacaktır. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki durumu o dönemki küresel bilgi paniği bağlamında ele alan proje, bu ortak tarihin son yılların-
da toplumsal güvenin tesisi ve bozulması süreçlerine ışık tutmayı hedeflemektedir.

Mira Xenia Schwerda (Harvard University)
Devrimci İmgeler: İran ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Erken 
Dönem Fotoğrafçılığın Bir Analizi

Mira Xenia Schwerda İran’ın ilk ulusal siyasi protesto hareketi olan Meşrutiyet Devrimi’ni (1905–1911) 
inceliyor. Protestoların sonucunda bir anayasa yapıldı ve bir parlamento kuruldu. Bu gelişmeler yalnız-
ca sözlerle ve resimle belgelenmekle kalmadı, fotoğraflar ve fotoğraf basımı da devrimin ortaya çıkı-
şında rol oynadı. Mira Schwerda doktora çalışmasında protestoların ancak yeni teknolojilerin geliş-
mesi ve kullanılmasıyla (fotoğraf veya litografi gibi baskı teknikleri) başkentin dışına taşınabildiğini ve 
yaygınlaşabildiğini savunuyor. Başta üzerinde fotoğraf basılı kartpostallar olmak üzere (yüzlerce örnek 
bugüne kadar gelebilmiştir) görsel propaganda sayesinde devrimciler etki alanlarını küçük bir eylemci 

Sebah, J. Pascal. 
View of Cairo. 
City; photographs. 
Place: Washington 
University (Saint 
Louis, Mo.) Art & 
Architecture Libra-
ry. https://library.
artstor.org/asset/
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kitlesinin ötesine taşıyabildiler. Bu dö-
nemde İstanbul pek çok İranlı devrimci 
için sığınılacak bir yer olarak önemli bir 
rol oynadı. Siyasi dönüşümü belgeleyen 
ve yorumlayan Osmanlı ve İran fotoğ-
rafları ve baskılar hem İran’da hem de 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygınlaştırıl-
dı ve karşılıklı olarak birbirlerini etkiledi. 
Bununla birlikte bugüne kadar bu ikisini 
birbiriyle bağlantılı olarak inceleyen ol-
madı. 

Şafak Kılıçtepe (Indiana University, Bloomington)
High-Tech State Pronatalism and Kurdish Women’s Reproduction 
in Turkey

Şafak Kılıçtepe Indiana Üniversitesi-Bloomington’da sağlık/tıp antropolojisi alanında doktora yap-
maktadır. Tez araştırması, siyasi çalkalanmaların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kadınların üreme 
ve halk dilinde “kısırlık” olarak bilinen infertilite ile ilgili deneyimlerinin, Türkiye’nin değişen azınlık 
politikaları ve siyasi İslam’la nasıl ve ne derecede ça-
kışıp çakışmadığına bakmaktadır. Bunu anlamak için, 
disiplinler arası bakış açısıyla, uzun süreli ve çok me-
kanlı (multisited) olan etnografik araştırma metodlarını 
kullanmaktadır. Görüşmelerini pek çok farklı sosyo-eko-
nomik gruba ait kadınlarla yaparak, çalışmanın merke-
zine Kürt kadınlarının deneyimlerini almaktadır. Çalış-
mada, tarihi temeli olan bu geniş ve kapsamlı sorunsalı, 
Üremeye Yardımcı Tedaviler (ÜYT), tüp bebek uygula-
malarını ve bunlara dair düzenlemelerin sağladıklarını 
mercek altına alarak incelemek amaçlanmaktadır. 
Araştırma içerisinde, üreme teknolojilerine kimlerin 
ulaşıp ulaşamadığı, ulaşım yollarının neler olduğu, kişi-
lerin ulaşım yolları için nasıl pazarlık ettiği ve bu tekno-
lojilerin günlük yaşamla demografik yapıyı nasıl şekillendirdiği gibi konular üzerine odaklanılmaktadır. 
Bunlar, devletin genel/değişen politikaları, ulus-devletin inşası ile üreme teknolojileri düzenlemeleri ile 
tamamen çakışmaktadır. Arzu edilen vatandaşlık kriterleri, üremeye yardımcı teknolojilerin kullanımı-
nı ve bu teknolojilere erişimi de belirliyor. Araştırmada ideal vatandaş kimdir, nasıl tanımlanıyor, ideal 
olarak belirlenenler kimlerdir, bu tanımda Kürt kadınları nerede duruyor ve üreme ile ilgili deneyimleri 
ideal olarak tanımlanan vatandaşlardan nasıl farklılaşıyor gibi sorular sorulmaktadır. Bu yolla, ortaya 
çıkan yeni aile yapıları, cinsiyet tanımlamaları nelerdir, ve bunlar ideal tanımlaması içerisinde nereye 
oturmaktadır konularına da ışık tutulmuş olmaktadır.
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‘Geç Dönem Osmanlı Kişisel Tanıklıkları’ Araştırma Alanında  
Konuk Araştırmacı 
 
Dr. Ebru Akçasu (Charles University, Prag) 
Geç Osmanlı Döneminde İstanbul’da Yabancı Olmak
 

Ebru Akçasu’nun araştırma projesinin konusu geç dönem 
Osmanlı İmparatorluğu’nda, ağırlıklı olarak da II. Abdülhamid 
(1876–1909) döneminde devlet tarafından desteklenen kimlik-
ler. Abdülhamid döneminde kimlik ve aidiyet konuları özellikle 
hukuksal çerçeve ve ideolojik düşünceler tarafından belirle-
niyordu. Araştırmada Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmiş ve 
– belirli bir süreliğine ya da sürekli – başkentte yerleşmiş ya-
bancılar ele alınıyor. Yabancıları vatanlarından ayrılıp Osmanlı 
İmparatorluğu’na çeken farklı itici ve çekici etkenler bağımsız 
olarak onların İstanbul’da nasıl karşılandıkları ve devletin bazı 
yabancılara diğerlerine göre daha ayrıcalıklı davranıp davran-
madığı inceleniyor. Araştırmada dikkate alınacak hususlardan 
biri de kısa süreliğine gelmiş ziyaretçilere ve ilerde yerleşme 
ihtimali yüksek olanlara tanınan ayrıcalıklar ve yeni gelenlerin 
karşı karşıya kaldıkları zorluklar. 

Konuk Araştırmacı 

Dr. Hasan Ali Khan (Habib University, Karaçi)
Normatif Olmayan İslam: Türk Alevileri, İranlı Ehl-i Haklar 
ve Pakistanlı Kalenderiler  

Dr. Hasan Ali Khan Haziran 2018’de Orient-Institut İstanbul’da konuk araştırmacı olarak bulundu ve 
Dr. Robert Langer (OII) ile birlikte onun ‘A Comparative Study of Non-normative Islam: Turkish Alevis, 
Iranian Ahl-e Haqq, and the Qalandariyya in Pakistan’ başlıklı araştırma projesinde çalıştı. OII Kütüp-
hanesinde yaptığı araştırmaların yanı sıra Robert Langer ile birlikte İstanbul’da saha araştırmaları da 
yaptı. Ramazan boyunca birlikte Türk ve 12 İmam Caferileri’nin camilerinde, bir Alevi cemevinde ve bir 
tekkede, İsmail-i Rumi Kadiri Asitanesinde dini etkinliklere katıldılar. Saha araştırması sonuçlarının yer 
alacağı bir ortak yayın şu anda hazırlık aşamasında bulunuyor. 

Ali Khan Habib University, School of Arts, Humanities, and Social Sciences’ta (AHSS/Karaçi) yardımcı 
doçent olarak çalışıyor. 2009’da, School of Oriental and African Studies’de (Londra) Orta Çağ Sufi Süh-
reverdi Tarikatı ve Multan ve Uch’da onunla bağlantılı mimari sembolizm konulu çalışmasıyla doktora-
sını tamamladı. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mimari okudu. Aga Khan University ve Indus 
Valley School of Art and Architecture’da ders verdi. Tharparkar’daki (Pakistan) Hindu topluluğu ve 
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Güney Belucistan’daki Rufai Sufi Tarikatı ile ilgili araştır-
malar yaptı. French Interdisciplinary Mission ve Centre for 
South Asian Studies (CNRS-EHESS) bünyesinde gerçek-
leştirilen Sehwan Sharif (Pakistan) ile ilgili araştırmalara 
katıldı. Ali Khan, OII’de geçirdiği süre içinde Shabbir Siraj 
ve Nofil Naqvi ile birlikte yapımcılığını üstlendiği ‘Shahbaz 
Qalandar’ adlı etnografik filmin de gösterildiği bir sunum 
yaptı. Bu film, Kalenderi Tarikatının Kalenderi Dervişleri’nin 
dünya üzerindeki son merkezi olan Sehwan Sharif şehri-
nin dini hayatında oynadığı merkezi rolü belgelendiriyor. 
İstanbul’da kaldığı süre içinde, Kalenderilik ve Türkiye’deki 
ve İran’daki Aleviler ve İran’daki Ehl-i Haklar (Yāresān) gibi 
benzer topluluklar arasındaki yapısal ve tarihsel ortak nok-
talar konusunda yaptığı araştırmaları derinleştirdi. 

‘Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’da normatif olmayan gruplar: İs-
lam, Hristiyanlık ve Yahudilik’ 
„Non-normative Communities in the Near East and the Levant: Islam, Christianity 
and Judaism“. 
Atölye Çalışması, 6–7 Aralık 2018

OII ‘Kültürel Normlar – Kültürel Oryantasyon ve Normatif Bağlar’ başlıklı araştırma odağı, Koblenz-
Landau Üniversitesi Kültür Bilimleri Enstitüsü (Prof. Dr. Ackermann) ve Royal Anthropological Institute 
London (Dr. D. Shankland) ile birlikte ulusla-
rarası bir atölye çalışması düzenliyor. Orient 
Enstitüsü’nün ‘Anadolu’nun Dinler Tarihi’ 
başlıklı araştırma alanının (PD Dr. R. Lan-
ger, Prof. Dr. R. Motika) etkinliklerinden biri 
olarak düzenlenen atölyede, yerleşik Sünni 
ve Şii ortodoks akımlar tarafından ‘tanrıtanı-
maz’ olarak görülen Yakın Doğu kökenli dini 
gruplar karşılaştırmalı olarak incelenecek. 
Bu gruplar, Müslümanların çoğunluğu oluş-
turduğu ülkelerde ve diasporada – toplum-
sal olarak marjinalleştirilmiş bir halde – dini azınlıklar olarak var olmaya devam ediyorlar. Demogra-
fik açıdan en önemlileri arasında Aleviler ve Ehl-i Haklar, Dürziler, Ezidiler ve İsmaililer yer alıyor. Bu 
azınlıkların spesifik sosyal yapıları, demografik özellikleri, iç ve dış tarihi kaynaklar ve çoğunluğu oluş-
turanlarla karşılıklı etkileşim biçimleri karşılaştırmalı olarak mercek altına alınacak. Etkinliğin temel 
hedefi bu grupların bilimsel-terminolojik açıdan sistematikleştirilmesine bir katkıda bulunmak: Şimdiye 
kadar kullanılagelen ‘heterodoks’ kavramı yerine ‘normatif olmayan’ ya da ‘konformist olmayan’ deni-
lebilir mi? Bu atölye çalışması, Hristiyan ve Yahudi din tarihi konusunda uzmanların katılımıyla, benzer 
grupların Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’da yaşayan Hristiyanlar ve Yahudiler arasında nasıl bir rol oy-
nadıklarını da ortaya çıkarmayı hedefliyor. 
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PD Dr. Judith I. Haug
Müzikoloji Araştırma Alanında Yeni Araştırmacı

Ekim 2018’den itibaren PD Dr. Judith I. Haug, Dr. habil. Martin Greve’nin görevini devraldı. Kendisi Ara-
lık 2016’dan beri de Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) başlıklı DFG Projesi kapsamında araştırma-
cı olarak çalışıyordu. Yeni görevi kapsamında ağırlıklı olarak ‘Müzik Kaynakları Olarak Osmanlı Güfte 
Mecmūʿaları’ araştırması için çalışıyor olacak. Bu proje, ‘Ottoman and European Music in ʿAlī Ufuḳī’s 
Compendium, MS F-Pbn Turc 292’ konulu doçentlik tezinin de tematik olarak bir devamı niteliğinde. 
Eleştirel bir basımı temel alan tez çalışmasında, müzikal bilgi mirası araştırmaları bağlamında öncelikle 
sözlü aktarım, yazılı aktarım ve repertuvar aktarımı alanlarına eğilmişti. Şimdi ise, 16. yüzyılın sonların-
da ve 17. yüzyılın başlarında, İran etkisinin azalması ile bugün hala belirleyici olan beste ve şarkı  

türlerinin ortaya çıkması arasındaki süreçte Osmanlı-Türk sanat müziğindeki sözlü türlere yoğunla-
şacak. ʿAlī Ufuḳī tarafından aktarılan sanat müziğine ait olan murabbaʿ ve semāʿīyi karakterize eden 
özelliklerin başında formel çeşitliliğin yanı sıra, kısa ve bazen karmaşık sözlerin tersine basit görünen 
melodiler gelmektedir. Repertuvarda ve icrada bu tarzdan izler artık görülmüyor. Bu nedenle de 
murabba’nın kaynağının neresi olduğu ve nereye doğru geliştiği sorusu ortaya çıkıyor. Proje bu soruna 
iki farklı yönden, ilk olarak Osmanlı-Türk sanat müziğinde sözlü türlerin gelişimi açısından, ikinci olarak 
da notasız metin olarak müziğin aktarımı açısından yaklaşacak. Kaynak olarak güfte mecmūʿaları kulla-
nılacak. Genellikle pratik kullanıma yönelik derlenen bu yazmalar, kullanımda olan repertuvarı metinler 
halinde sunarken, aynı zamanda bu müziğin özelliklerine dair ipuçları veren başlıklar ve notlar da içe-
riyor. Satırbaşları veya bölümlendirme işaretleri gibi biçimlendirme unsurları yapıya dair aydınlatıcı bil-
giler veriyor. Terennüm heceleri özel bir önem taşıyor; bu vokalizlerin (hece sıraları) notasız aktarımda 
önemli bir rol oynadığı düşünülebilir. Bu filolojik yönelimli araştırma çalışmasının hedefi, sözlü ve yazılı 
aktarım bağlamında Osmanlı-Türk müziği tarihçiliğine bir katkıda bulunmaktır. 



9

Bursiyer

Kenan Behzat Sharpe (University of California, Santa Cruz)
Anadolu Rock ve Türkiye’de 1960’lı Yıllar
 

Kaliforniya Üniversitesi Santa 
Cruz Kampüsü Edebiyat Fakül-
tesi’nde 1960–1970 yıllarındaki 
toplumsal hareketler ve kül-
türel üretim üzerine doktora 
yapan Kenan Behzat Sharpe, 
Orient-Institut Istanbul’un deste-
ğiyle Anadolu Rock konusunda 
araştırma yapmaktadır. 

Anadolu Rock, A.B.D. ve Batı 
Avrupa’da özellikle 1960’larda 
popüler olan elektro gitar gibi 
enstrümanlarla, Anadolu enstrü-
manları ve türkülerini harmanla-
yan bir müzik türü olarak tanım-

lanır. Cem Karaca, Barış Manço gibi müzisyenler ve Moğollar gibi gruplarla özdeşleşmiş bir türdür. Bu 
proje Anadolu Rock’ın tarihsel, toplumsal ve siyasal boyutlarına ışık tutmayı amaçlıyor. 

Anadolu Rock’ın yükselişi 1960’lı yıllarda radikal solun yükselişiyle eşzamanlı olarak değerlendirilebilir. 
Bu tarihsel bilgi, araştırmayı daha temel bir soruya yöneltiyor: 1960’ların çalkantılı yıllarında ortaya çı-
kan bu müzik türü, o dönemin baskın ideolojileri (ve özellikle sosyalist sol) ile hangi derecede ve nasıl 
örtüşüyor? Anadolu Rock, batılı enstrümantasyon ile Anadolu halk kültürünü bir araya getirerek – bir 
anlamda – Cumhuriyetin resmi ideolojisinin hayal ettiği sentezi gerçekleştiriyor. Fakat aynı zamanda 
bu melez tür, yeni protesto şekillerine, toplumsal cinsiyet rolleri konusunda yeni algılara ve Aleviler 
gibi bastırılmak istenen kültürlerin kendilerini daha özgürce ifade etmesine bir alan açıyor.

Bu çalışma, özellikle Tülay German, Cem Karaca ve Selda Bağcan üzerinden, Anadolu Rock’ın ‘mak-
bul’ ve ‘tehlikeli’ taraflarını inceliyor. Türkçe olarak yayınlanmış araştırmalar, küresel saykodelik rock 
hareketleri üzerine kaynaklar, sözlü tarih ve arşivsel yöntemleri bir araya getirerek, özellikle Amerika, 
Meksika ve Kamboçya örnekleri üzerinden bir karşılaştırma yapmayı, Anadolu Rock’ı 1960’larda dünya 
ve Türkiye bağlamında incelemeyi amaçlıyor. Müzisyenlerle yapılan röportajların ve Hey, Ses, Müzik 
Ekspres gibi dergilerden yapılan literatür taramasının projede önemli bir yer tutması planlanıyor. Proje 
aynı zamanda Greil Marcus, Simon Frith, Michael Denning gibi Kültürel Çalışmalar araştırmacılarının 
yaklaşımlarından yararlanıyor.
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Atölye Çalışması: ‘Uzmanlar Olarak Misyonerler: 
Yakın Doğu’da Dini Ağlar, Yerele Dair Bilgiler ve Kamuya Açık 
Eylemler (19. ve 20. Yüzyıl)’

Institut Français d’Études Anatoliennes 
(IFEA) ve Orient-Institut Istanbul 26-27 Ekim 
2018 tarihlerinde ‘Uzmanlar Olarak Misyo-
nerler: Yakın Doğu’da Dini Ağlar, Yerele Dair 
Bilgiler ve Kamuya Açık Eylemler (19. ve 
20. Yüzyıl)’ (Missionaries as Experts: Religi-
ous Networks, Knowledge of the Field and 
Public Action in the Middle East (19th – 21st 
century) başlıklı ortak bir atölye çalışması 
düzenliyor. Atölyenin hedefi, uzmanlık bilgisi 
üreticileri olarak misyonerlerin rolüne ışık tut-
mak. Misyonerler, misyonerlik faaliyetlerinin 
geniş ve yoğun biçimde yürütüldüğü ve halen 
de yürütülmeye devam ettiği Yakın Doğu’da 
toplumun dönüştürülmesine dini alanın sınır-
larının çok ötesinde katkıda bulundu.

Misyonerlerin raporları ve karar alma süreç-
lerine katkıları tarihi bir gerçektir, bununla 
birlikte bu tür süreçlerde sadece yerele dair 
bilgilerin basit bir aktarımından söz etmek 
doğru olmaz. Bu atölye çalışmasındaki su-
numlarda, misyonerlerin uzmanlık içeren bilgilerinin kimin tarafından, ne amaçla ve hangi durumlar-
da kullanıldığı sorularına yanıt aranıyor. Misyonerlerin –özellikle de sık sık yerel anlaşmazlıkların birer 
parçası haline geldikleri ve hem bölgede hem de ülke dışında yerel ve merkezi kurumlarla birlikte 
hareket ettikleri göz önünde bulundurulduğunda– birer uzman rolü üstlenirken sahip oldukları motivas-
yon nedir? Ayrıca misyonerlerin etkinlikleri yerel bağlamın sınırları dışında, onları gönderen kuruluşla-
rın hedeflerinin de etkisi altında belirlenmektedir ve bu kuruluşların hedeflerinin arkasında yatanların 
sorgulanması gerekmektedir. Misyoner kuruluşları, raporları ve eylemlere yönelik, yerel bilgilerin ışı-
ğında hazırlanmış talimatları birleştirme konusunda hangi öz kaynaklara sahiptirler? Onlar tarafından 
dile getirilen tavsiyelerin –Müslüman kuruluşlar da dahil olmak üzere– kamusal ya da devlet kurumla-
rının eylemleri üzerinde etkileri nelerdir?

Atölye çalışması, 25 Ekim tarihinde ‘İstanbul’da Evanjelik Gruplar’ başlıklı bir yuvarlak masa toplantı-
sı ile başlıyor. Bu toplantıda geniş bir katılımcı kitlesine İstanbul’daki Evanjelik gruplarla ilgili güncel 
etnografik araştırmaların sonuçları açıklanacak. Atölye çalışması kapsamında dile getirilecek ‘Doğu 
Hristiyanları’ ve ‘Batılı misyonerler’ kategorileri dışında Evanjelik Protestanların çeşitliliğine dikkat çe-
kilecek. Odak noktasında somut dini pratikler, şehirdeki sosyal bağların oluşumu ve yerel ve uluslara-
rası göç hareketleri içindeki Hristiyanlar yer alacak.

Protestants inProtestants in  IstanbulIstanbul
TT H U R S D A YH U R S D A Y   OO C T O B E RC T O B E R  25 25 T HT H  2018 2018   –  5  –  5  T OT O  8  8  P MP M

Round Table at Round Table at Cezayir SalonuCezayir Salonu

Hayriye Cad. NoHayriye Cad. No  : 12 : 12 – – GalatasarayGalatasaray

This round-table aims 

to introduce to a wide 

audience ethnographic

research regarding 

protestant evangelical 

presence in today’s 

Istanbul

Beyond the categories of

‘Eastern Christianity’ and

‘Western Missions’, we wish to

emphasize on the diversity of

evangelical protestants, their

concrete religious practices and

social inclusion in the city,

whether local citizens or

international immigrants

Introducing evangelicalism in 

Istanbul. Groups and spaces

Armand Aupiais, IFEA (Istanbul)

Architectures of baptism :

rebirth in Istanbul

Dorothea Nold, Hochschule für 

bildende Künste (Hamburg)

Carnavalizing a pilgrimage through 

evangelical street performances

Mustafa Diktaş, EHESS (Paris)

Religious Conversion and Turkish 

Evangelical Communities

Barış Başaran, Mimar Sinan 

Üniversitesi

Discussion

Buğra Poyraz, Université Paris 8
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Rusya ve Yakın Doğu
Dr. Zaur Gasimov

19. yüzyıl boyunca Rus Çarlığı, o dönemde çök-
mekte olan Osmanlı İmparatorluğu ve askeri ve 
teknolojik açıdan geri kalmış durumdaki İran’ın 
hakimiyetindeki bir bölge olan Yakın Doğu’daki 
güç çıkarlarını büyük siyasi, askeri ve ekonomik 
çabalar ortaya koyarak kabul ettirmeye çalıştı. 
St. Petersburg, kendisine ekonomik ayrıcalıklar 
tanınmasını ve Ortodoks Hristiyanların hamisi 
olarak kabul edilmeyi talep etti. Siyasi ve entelek-
tüel çevreler bilgi edinme ve denetim isteğinden 
oluşan bir sentezle meşgulken, Rusya Avrupa 
emperyalizminin çalışkan bir gözlemcisi, taklitçisi 
ve aynı zamanda da rakibi haline gelmişti. Yük-
selen Rus Doğubilimi Kafkasya ve Orta Asya’da 
gelişmekte olan diplomatik ve askeri genişleme-
ciliğin önünü açmaktaydı. Daha 1. Dünya Savaşı 
başlamadan önce Bolşevikler Yakın Doğu’daki 
gelişmeleri dikkatle izlemekteydiler. Çarlık İmpa-
ratorluğu çöktükten sonra kısa süre içinde Kaf-
kasya ve Orta Asya’da kaybedilen bölgeleri ve Kı-
rım’ı geri kazanmayı başardılar. Sovyet hakimiyeti 
altına giren Bakü’de Doğu Halkları Kongresi’ni 
topladılar ve emperyalizme karşı ortak mücadele 
çağrısı yaptılar. 1920’li yılların başında Moskova 
Mustafa Kemal önderliğinde gelişen Türk bağım-
sızlık hareketini diplomatik, ekonomik ve her şey-
den önce de askeri açıdan destekledi. Kızıl Ordu 
İran’ın kuzeyine girdi. Soğuk Savaş sırasında pek 
çok Arap ülkesinde, siyasi partiler içindeki sosya-
list yönelimlere destek verdi, Türkiye ve İran’daki 
modernleşme projelerine katkıda bulundu. Tüm 
bu dönemde Sovyet Doğubilimi, Yakın Doğu’da 

Sovyet genişlemesinin önemli bir enstrümanı ha-
line geldi. 

Dr. Zaur Gasimov ‘Wissen und Macht / Bilgi ve 
Güç’1 başlıklı metninde (post-) Sovyet Doğubilimi-
ni ele alıyor. Mart ayında Orient-Institut Beirut’ta2 
verdiği konferansın odağında Sovyet Arabistiği 
yer alıyordu. DHI Moskova’da Eylül 2018’de yap-
tığı sunumun konusu ise Sovyet-Türk bağları idi3. 
Yakın Doğu’daki Sovyet poli-
tikaları, Dr. Gasimov’un 2018 
kış yarıyılında Bonn Üniversi-
tesi Doğu Avrupa Bölümü’n-
de vereceği dersin odağında 
yer alıyor.
 
(Resim: Sovyet-Azeri Ara-
bist Ali Asker Mamedov 
(1919–2000) Moskova Askeri 
Akademisi Yabancı Diller 
bölümünden mezun olmuştu. 
Mamedov daha sonra en ta-
nınmış Sovyet Arabistik ders 
kitaplarından birinin yazarı 
oldu.)

1 https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/
2016/11-12/wissen-und-macht/ 
2 https://thearabweekly.com/explaining-depth-
russias-engagement-arab-world 
3 https://www.dhi-moskau.org/de/veranstaltun-
gen/seminar-zur-sowjetischen-geschichte.html
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Orient-Institut Istanbul, 13–15 Ağustos tarihleri arasında Dalberg Akademie ve Worms Şehri ile birlikte 
Schloss Herrnsheim/Pfalz’ta ‘Başka Bir Türkiye’ başlıklı üç günlük bir kültür ve etkinlik programı ger-
çekleştirdi. Program, Türkiye’nin Almanya’da pek bilinmeyen, güncel gelişmelerin ötesinde yer alan 

‘farklı’ yönlerini ele almayı hedefliyordu.

İlk akşam Mannheim’dan Smyrna Projekt, 
Serap Giritli (ses), Katharina Gross (kontra-
bas) ve Muhittin Kemal’in (kanun ve mode-
rasyon) katılımıyla Anadolu’nun ve onun Türk, 
Yunan, Sefarad ve Ermeni sakinlerinin gele-
neklerinde yer alan ve çeşitli dönemlerden 
farklı yaşam deneyimlerinin acılarını ve se-
vinçlerini müzikal olarak dile getiren parçalar 
sundu. Berlin’den İslam sanat tarihi uzmanı 
Dr. Joachim Gierlichs’in Schloss Herrnsheim/
Pfalz’ın içinde bulunan ve bu etkinlik için 
ziyarete açılan duvar halısıyla ilgili yorum 
ve analizleri izleyicilerin büyük beğenisiy-
le karşılandı. Paris’te yapılmış duvar halısı 
bir Boğaziçi manzarasını gösteriyor. Richard 
Wittmann (Orient-Institut Istanbul) ‘Nasıl bir 
Alman gibi büyük ve güçlü olunur? Osmanlı 
gündelik yaşamında Almanlar’ başlıklı sunu-
munda geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’n-

da Alman göçmenlerin yaşamına eğildi. Aynı zamanda da Worms-Verlag’dan yayımlanan ve kendisinin 
de yayına hazırlayanlar arasında yer aldığı, 1. Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da konuşlandırılmış bir 
Alman askerin savaş günlüklerini tanıttı. 

İstanbul doğumlu Erald Pauw, uzun yıllardır topladığı ender bulunan kartpostallar ve fotoğraflardan 
oluşan, 1918 öncesinde Almanca konuşan İstanbulluların toplumsal, ticari ve kültürel yaşamlarının 
zengin çeşitliliğiyle ilgili bir slayt gösterisi yaptı. Etkinlikler Alman ve Türkiye kökenli, bir kısmı sırf bu 
etkinliklere katılabilmek için Worms dışından gelmiş büyük bir ziyaretçi kitlesi tarafından ilgiyle izlendi. 

Worms’ta Türkiye Günleri, 13–15 Ağustos 2018

Sanat tarihçisi  
Dr. Joachim Gierlichs 
(Berlin) “Boğaziçi 
Duvar Halısı” önünde, 
Schloss Herrnsheim, 
Rheinhessen



13

Diyâr – Osmanistik ve Türkiye ve Yakın Doğu Araştırmaları 
ile ilgili yeni bir dergi

Bamberg’deki Türkoloji Kongresi’nde, Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung 
e.V. (GTOT) tarafından Egon Verlag’dan yayımlanan Diyâr Dergisi ilk kez tanıtıldı. Derginin ilgi alanları 
şunlar: Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ve ondan sonra kurulan devletler, İran, Orta Asya, Kafkasya, 
çeşitli Türk ve İran dilleri konuşan grupların, hanedanların, devletlerin ve bu devletlerle yaşayan etnik 
ve dini grupların tarihi, bugünü, dilleri ve kültürleri. 

Diyâr’da beşeri bilimler, kültür bilimleri ve sosyal 
bilimler alanlarından henüz yayımlanmamış; tarih 
bilimleri, edebiyat bilimleri, sosyal dilbilimi, siya-
set bilimleri, sosyoloji, ekonomi bilimleri, kültür 
antropolojisi, etnoloji, din ve müzik bilimleri, kül-
tür coğrafyası, eğitim bilimleri ve hukuk ağırlıklı, 
Almanca, İngilizce ve Fransızca orijinal metinler 
yayımlanacak. Tüm makaleler bir eş-denetim sü-
recinden geçirilecek. Diyâr yayınına 2019 yılında 
başlayacak; önce yılda iki kez yayımlanacak ve 
makaleler ve kitap eleştirileri içerecek. Ayrıca 
düzenli olarak farklı konularda özel sayılar çıkar-
tılması planlanıyor. Bu özel sayılar konuk editörler 
tarafından yayına hazırlanacak. Yayın kurulun-
da Yavuz Köse, Mark Kirchner, Élise Massicard, 
Raoul Motika ve Christoph Werner yer alıyor. 
Diyâr için ilk bildiri çağrısı da açıklandı: Temmuz 
2019’da yayımlanacak ilk sayı için en çok 10.000 
kelimelik (dip notlar da dahil) metinler en geç 17 
Aralık 2018 tarihine kadar sunulabilir. Yıllık abone-
lik (basılı ve online erişim olarak) 78 Avro olacak. 
Kurumsal abonelik 98 Avro, öğrenciler için ise 58 

Avro. GTOT üyeleri için Diyâr’a online erişim ücretsiz olacak, basılı dergi (iki sayı için) 30 Avro karşılı-
ğında kendilerine gönderilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.diyar.nomos.de

Die neue Zeitschrift für  
Osmanistik, Türkei- und  

Nahostforschung

NEU bei Ergon

2019



14

Sada-yı Girid

Bu derginin derinliklerinden Girit’in geç dönem Osmanlı tarihiy-
le ilgili değerli bir kaynak çıktı: Haftalık bir dergi olan Sada-yı Girid 
1907–1908 yıllarında Hanya’da (Girit) toplam 49 sayı yayımlandı. 
Hasan Duman’ın Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyog-
rafyası ve toplu kataloğu’nda yer almayan dergi başka herhangi bir 
kütüphanede de bulunmuyor. Şu sıralar dijitalleştirilmesi sürüyor ve 
MENAdoc üzerinde online yayımlanacak. 

Resimde Sada-yı Girid’in sondan bir önceki sayısında kapak sayfa-
sında yer alan künye görülüyor. Signatur Z 1271

Orient-Instiut Istanbul Kütüphanesi, ağırlıklı olarak 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile 
ilgili tüm alanlara ilişkin (dil, tarih, din ve edebiyat 
bilimleri, sosyal bilimler) ve Türk halklarının dili, ta-
rihi ve edebiyatı ve İslamiyet ile ilgili bilimsel yayın-
lar toplamaktadır. 
Kütüphane koleksiyonunda şu an yaklaşık 48.000 
cilt kitap, bir kısmı tarihi özelliğe sahip olmak üzere 
bölgeye ilişkin 400 harita ve 1.525 adet Osmanlıca, 
Türkçe ya da diğer dillerde süreli yayın yer almak-
tadır. 120 süreli yayın düzenli olarak takip edilmek-
tedir. Her yıl kütüphaneye 1.900 kitap ve 750 süreli 
yayın sayısı eklenmektedir. Elektronik kitap plat-
formları ebrary, ciando ve al-Manhal üzerinden 
yaklaşık 3.328 elektronik kitaba erişim mümkündür. 
Kütüphanede, bireysel kullanıma açık bir tarayıcı 
bulunmaktadır. 
Kütüphane herkese açıktır ve kullanım ücretsizdir. 
Kitaplar ödünç verilmemektedir. 

ä  Açılış saatleri: Pazartesi–Perşembe 10:00–19:00. 
Cuma 9:00–13:00
Katalog: http://vzlbs2.gbv.de/DB=47/

Kütüphanenin yeni edindiği yayınlar Ocak 
2018’den bu yana OPAC üzerinden görülebilir. 
Yalnızca OPAC üzerinden Neuerwerbungen 
linki üzerine tıklamak yeterlidir. Böylece son 
yedi ay boyunca yeni edinilen yayınlar içeriğe 
ve aylara göre ayrılmış ve sıralanmış şekilde 
incelenebilir.  

Kütüphanenin web sayfasında iki ayda bir, yeni 
edinilen yayınların bir listesi yayınlanmaktadır. 
E-posta yoluyla güncel listeye düzenli olarak 
link gönderilmesini isteyenlerin, e-mail adres-
lerini oiibib@oidmg.org adresine iletmelerini 
rica ediyoruz.

Orient-Institut Istanbul 
Kütüphanesi
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Yayınlar 

Orient-Institut Istanbul’un ‘Istanbuler Texte und Studien’ dizisinden yeni yayınlar: 
 41. Oliver Stein. Nachrichtendienstoffizier im Osmanischen Reich. Ernst Adolf Muellers Kriegseinsatz und 
Gefangenschaft im Vorderen Orient 1915–1919. Mit einer kritischen Edition seiner Erinnerungen. Würzburg: 
Ergon Verlag 2018. 
40. Wendelmoet Hamelink, Ulaş Özdemir, Martin Greve (Yay. haz.). Diversity and Contact among Singer-Poet 
Traditions in Eastern Anatolia. Würzburg: Ergon Verlag 2017 (Basım aşamasında).
39. Martin Greve. Makamsız – Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey. Würzburg: 
Ergon Verlag 2017.
38. Stefan Hanß. Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571) Materialität, Medialität und die 
historische Produktion eines Ereignisses. Würzburg: Ergon Verlag 2017.
37. Karin Schweißgut. Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Ergon 
Verlag 2016.

Yayınlar şuradan sipariş edilebilir: 
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 geçtik-
ten sonra www.ergon-verlag.de/orientalistik/istanbuler-texte-und-studien adresinden ücretsiz edinilebilir. 
Bu kapsama giren kitapların numaraları şunlardır: ITS 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 15, 16 ve 19. İlk üç kitabın diji-
talleştirilmesi henüz tamamlanmamıştır, fakat yakında bunlara da ücretsiz ulaşmak mümkün olacaktır. 

Orient-Institut Istanbul’un ‘Pera-Blätter’ dizisi 1995’ten bu yana düzensiz aralıklarla çoğunlukla Almanca 
veya İngilizce dillerinde kısmen de Türkçe olarak yayımlanmaktadır. Dizinin sayıları perspektivia.net işbirli-
ğiyle internet üzerinden ücretsiz olarak da indirilebilmektedir:
www.perspectivia.net/content/publikationen/pera-blaetter.

Nr. 33 Eugene Rogan: Prisoners of the Great War on the Ottoman Front, Thyssen Lectures V,  Bonn 2018.
Nr. 33 (Türkçe):  Eugene Rogan: Büyük Savaş’ın Osmanlı Cephesindeki Esirleri, Thyssen Lectures V, Bonn 
2018.
Nr. 32  John Horne: Nineteen Fifteen and the Totalizing Logic of the First World War, Thyssen Lectures IV - 
The Great War Beyond National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî. Bonn 2017.
Nr. 32 (Türkçe) John Horne. 1915 ve Birinci Dünya Savaşı’nın Topyekûncü Mantığı, Thyssen Lectures IV- 
The Great War Beyond National Perspectives / Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumî. Bonn. 2017.

Orient-Institut Istanbul’un ‘Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes’ başlıklı 
yayın dizisi, çok yaygın olmayan dillerde yazılmış ve çoğunlukla özel koleksiyonlarda yer alan kişisel tanıklık-
ları ele alıyor. Kitaplarda orijinal metinlerin İngilizce çevirileri ve yazarlar ve metin tarihiyle ilgili kısa bir tanı-
tım yer alıyor. Basılı versiyonların yanı sıra metinlere online olarak da ulaşmak mümkün: 
http://www.perspectivia.net/publikationen/memoria

1. Klara Volarić (Yay. haz.), The Istanbul Letters of Alka Nestoroff. Bonn 2015.
2. Paulina D. Dominik (Yay. haz.), The Istanbul Memories in Salomea Pilsztynowa’s Diary “Echo of the Journey 
and Adventures of My Life” (1760). With an introduction by Stanisław Roszak. Bonn 2017. 
3. Ruben Gallé (Yay. haz.), Strolling Through Istanbul in 1918. The War Memoirs of the German Private Georg  
Steinbach. Bonn 2017.
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1918 - CALAmITy ANd ASpIRATION 
IN ThE OTTOmAN EmpIRE 
Cezayir Toplantı Salonu,  Hayriye Cad. no:12 

Prof. Jay Winter (Yale University)

The Second Great War

Çarşamba, 31. 
Ekim, 19:00

Prof. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi) 

The Ottoman Economy in 1918

Çarşamba, 10. 
Ekim, 19:00

Prof. Önder Ergönül, MD, MPH. 
(Koç Üniversitesi)

The Spanish Flu of 1918 and the Ottoman 
Empire

Çarşamba, 7. 
Kasım, 19:00

Çarşamba, 24. 
Ekim, 19:00

Prof. Serdar Öztürk (Gazi Üniversitesi, Ankara)

Ottoman Cinema from 1917 -1919

Prof. Kent Schull (Binghamton University, 
New York)

Refugees and Mass Migration to Istanbul in 
the Wake of World War I

Çarşamba, 5. 
Aralık, 19:00

Cezayir Toplantı Salonu, Hayriye Cad. no:12 
Galatasaray

Round Table: Evangelicals in Istanbul
Armand Aupiais, IFEA (Istanbul)
Introducing evangelicalism in Istanbul. 
Groups and spaces

Dorothea Nold, Hochschule für bildende 
Künste (Hamburg)
Architectures of baptism: Rebirth in 
Istanbul

Mustafa Diktaş, EHESS (Paris)
Carnavalizing a pilgrimage through 
evangelical street performances

Barış Başaran, Mimar Sinan Üniversitesi
Religious Conversion and Turkish 
Evangelical Communities

Buğra Poyraz, Université Paris 8
Discussion

Perşembe, 25. 
Ekim, 17:00-20.00

Dr. Ebru Akçasu (Charles University, Prag)

Seeing without Looking: American  
Observers of late-Ottoman Istanbul

Mittwoch, 21. 
November, 19:00

Prof. Zafer Toprak (Boğaziçi Üniversitesi /
Koç Üniversitesi)

1918: The Concept of the “New Life” and 
“Emancipated” Women in Turkey

Çarşamba, 28. 
Kasım, 19:00


