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zenleme(XVI II [1938], s. 58-67),MilletlerCemiyetiileyapılananlaşma(aynıcilt,s.
67-70),Hatay’ınanavatanabağlanması
(XIX [1939], s. 438-443),Boğazlarmese-lesiyleilgiliTürkiye-Rusyaarasındakinotateâtileri(XXVI[1946],s.7484,Türkiye’
nincevabı,aynıcilt,s.8493), 9Temmuz
1961tarihlianayasa(XLI II [1963], s. 1-28), CumhuriyetHalkPartisiileMillîSelâmetPartisiarasındayapılankoalisyonprotoko-lü(LIV [1974], s. 44-61).Kemalisthareke-tindahabaşkadevletlerlegerçekleştirdiğianlaşmalarresmîyayınlarveyaçeşitliha-berkaynaklarındanaktarıldı.CarloAlfonsoNallino’nunOri en te Mo-

der no’daçıkanenönemliaraştırması“Os-manlıhalifeliğininsonu”başlığınıtaşır(IV 

[1924], s. 137-153).FakatbuonunkonuylailgiliilkçalışmasıolmayıpI.DünyaSava-şı’nınardındanmuhtelifaraştırmacılarıngeliştirdiği,halifelikkurumununOsmanlıailesitarafındanhaksızolarakgasbedildiğiyönündekiönyargıyaNallinodakatıldı.BuçerçevedeİtalyaDışişleriBakanlığıtarafın-danyayımlanan,benzerargümaniçerenveLibya’dakiİtalyansömürgesinimeşru-laştırmakisteyenAp pun ti sul la na tu ra 

del ‘ca lif fa to’ in ge ne re e sul pre sun to 

‘ca lif fa to ot to ma no’ (Rome1917)adlıkitapçığıanılabilir(İng.trc.No tes on the 

Na tu re of the Ca lip ha te in Ge ne ral and the 

Al le ged Ot to man Ca lip ha te,Rome1919;T
trc. Mur te za Be dir, Hilâfet Risâle le ri,nşr.
İsmailKara,İstanbul2004,IV,265293).DergininenhızlıgelişimiNallino’nunölümündensonraEttoreRossi’nindeğişikstatüvesorumlulukaltındagörevüstlen-mesiyleoldu.ÇokihatalıbiraraştırmacıveaynızamandaseçkinbirkitapseverolanbutanınmışTürkologsiyaset,iktisat,dinvesosyalalanlardakihaberlerleberaberkendiedindiğiveyaenstitüyeyollananki-taplarıntanıtımınıyaptı,bunlarınsağla-dığıyeniliklerleilgiliyazılarkalemealdı.AraştırmalarıRivistadegliStudiOrien-
tali’dedebasıldı.Hâlâdeğerinikoruyanmakaleleriarasındaenönemlileriyayınsırasınagöreşunlardır:“IlnuovoalfabetelatinointrodottoinTurchia”(IX [1929], 

s. 33-48),“LescambioobbligatoriodellepopolazionitralaGreciaelaTurchia”(X 

[1930], s. 397-418),“IlsecondocentenariodellamortediLuigiFerdinandoMarsigli”
(XI [1931], s. 415-424),“Atatürk,1880-
1938”(XVI II [1938], s. 635-646),“Dall’Im-peroOttomanoallaRepubblicadiTurc-hia”(XXI II [1943], s. 359-388),“Pietrodel-laValleorientalistaromano,1586-1652”
(XXXI II [1953], s. 49-64),“LaSultanaNurBanû(CeciliaVenier–Baffo)mogliedi

dekimüslümanlardaihmaledilmeyecek-ti.Dergininyayınilkesitarihî-siyasîbölüm,kültürbölümü,ekonomibölümüşeklindebelirlendi.Builke1980yılınakadaruygu-landı.Türkiyekonusuherzamandikkatiçekti,ziraOsmanlıDevletiyıkılıpAnado-lu’dagelişenhareketsonucuyenibirTürkCumhuriyeti’ninkurulması,diğerİslâmâlemindegörülmesimümkünolmayandevrimhareketleridergisayfalarındaherzamanyeraldı.C.A.Nallinoyazıfaaliyet-leriyanındaenstitüyevedergiyefaydalıolacakkişileredeyerverdi.Düzenlibiçimdeaylıkolarakaltmışdörtsayfahalindeyayımlanandergiözelkâğı-dı,kapağı,amblemivebasımtekniğiyledikkatçekti.TürkİstiklâlHarbi,TürkiyeBüyükMilletMeclisi’ninyenimücadeleko-nularıdergininsiyasetsütunlarınayan-sıtıldı.Fakatbubilgilerbiraraştırmayadayalıolarakdeğilçeşitligazete,dergi,siyasîbülten,haberajanslarındander-lenmişti.Türkgazetelerinedebazanyerverildi.1921’deLondra’dayapılangörüş-melersonucuartıkbirsiyasîvarlıkola-raktanınanTürkiyeBüyükMilletMeclisitemsilcileriyleimzalananbirdizianlaşmadergideyeraldıveİtalyaDevleti’ninnele-redikkatettiğigörüldü.EgeveAntalyacivarındasürdürülenaraştırmalarbaştasanattarihi,arkeolojiveekonomibakı-mındandevamettirildi.XX.yüzyılbaşındaBiagioPace,RobertoPuribeni,GiulioJaco-bi’ninAnadolu’dayaptıklarıçalışmalardi-ğermeslektaşlarıtarafındanOsmanlıDev-letitopraklarındageliştirildi,eldeedilenverilerkültürortamıkadarsiyasîbirhedefdebelirlemişoldu(Pet ri ci oli, s. 9-31). Ori-

en te Mo der nosayfalarındailkyıllaryenikurulanAnkarahükümetininicraatlarınınenönemlisisayılanve1924’tekabuledi-lenTeşkîlât-ıEsâsiyyeKanunudaincele-nipyayımlandı(IV [1924], s. 667-675);M.GuiditarafındankalemealınançalışmayıosıralardagörevebaşlayanEttoreRos-sikontroletti,budadahasonrakendisiiçinbirusulteşkiletti.Butemelkanununardındanzikredilenler:Türk-Yunanahalimübadelesikonvansiyonu(II [1922-1923], 

s. 662-668),LozanAntlaşmasıtutanakları
(III [1923], s. 461-550),vatandaşlıkyasası
(VI II [1928], s. 512-514)veortayaçıkardığısorunlarınçözümüiçinyapılananlaşma(X 

[1930], s. 421-427),Montröşehrindeim-zalanan20Temmuz1936tarihliBoğaz-larSözleşmesi(XVII [1937], s. 118-127), 

1937’deyapılananayasadeğişikliği(XVII 

[1937], s. 167-168),HataymeselesiiçinFransa’nınmuhtelifanlaşmalarıilebera-beresaskuruluşsayılan1938tarihlidü-

mal, İstanbul1984;MuzafferBuyrukçu, Ar ka daş 
Anı la rın da Or han Ke mal, İstanbul1984;KemalSülker, Na zım Hik met Or han Ke mal Dost lu ğu, 
İstanbul1988;FikretOtyam, Ar ka da şım Or han 
Ke mal ve Mek tup la rı, İstanbul1999;MehmetNarlı, Or han Ke mal’in Ro man la rı Üze ri ne Bir 
İn ce le me, An ka ra 2002.

ÿMehmetNarlı
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Ýtalya’dayayýmlanan,
Ortadoðu’dakimüslümanülkelerin

siyaset,tarih,kültür,edebiyat
vetoplumbiliminiincelemeyeyönelik

süreliyayýn.
˜ ™

Roma’dakurulmuşolan Istitutoperl’Oriente(Şark Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, IPO) adlı merkezin aylık yayın organı olup
1921’denberineşredilmektedir.İtalya’dadahaönceyayımlanmayabaşlananşarki-yatkonuludergilerçoksınırlıalanlardauz-manlarahitapediyordu.YenibiranlayışlahareketedenRomaÜniversitesi’ninŞar-kiyatBölümüöğretimüyeleri,hükümeteözelbirkuruluşvedergioluşturmahu-susundakiçabalarınıkabulettirdiler.Buçalışmaİtalya’nınsiyasetalanındagöster-diğiçabayaparalelgelişti;Doğu’yadoğruyayılmaçalışmalarıveeskiRomaİmpara-torluğu’nucanlandırma,Akdeniz’etekrarsahipolmave“marenostrum”(bi zim de
niz)gibikavramlarLibya’nınelegeçirilme-siylebaşlatılıpdevamettirilirkenkültüralanındadauygulamaiçinEskiçağtarihiaraştırmalarınahızverildi.Doğu’nunsa-decebilimselbakımdandeğilaynızaman-datoplum,din,kültür,tarih,etnografya,felsefe yapısı açılarındanelealınması,hattagünlükakımlarındadikkatleizlen-mesivetahliledilmesifaydalıolacaktı.Bukavramlar,15Haziran1921tarihindeyayımlanandergininbirincisayısınınka-paksayfasındabelirtildi.Doğuhakkın-dafazlabilgisahibiolmayanİtalya’dakiaydınlaragerçekhaberlerinvebilgilerinilmîilkelerçerçevesindevedahasadebirüslûplaaksettirilmesiesasalındı.DergiiçinenönemligirişimleriyapankişiCarloAlfonsoNallinoolupbugirişimleriDışişleriBakanlığı’nınyayıngenelmüdürüveOrta-doğusorunlarıuzmanıAmadeoGianninitarafındandesteklendi.CarloAlfonsoNal-linouzunyıllarenstitüvedergideağırlığı-nıduyurdu.MüslümanâlemitarafındangeliştirilenkonularıaktarırkenbudininyayıldığıAfrika,OrtaAsya,İran,Hindistanmüslümanları,Malezyavecivarı,Çin’dekimüslümanlardaincelenecek,hıristiyanla-rınçoğunluktaolduğudevletler(Lüb nan, 

Ermenistan,Gürcistan,Habeşistan)için-
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Con text (XXII/83, n.s./3 [2003], dü zen-

leyenler:H.vandenBoogert–K.Fleet); 
Stu di es on Ara bic Epics (XXII/83, n.s./2 

[2003],düzenleyen:G.Canova); Is lam

and De moc ra ci es (LXXXVII/2 [2007], dü-

zenleyen:M.Campanini); Stu di es on Cen-

tral Asia (aynıcilt,nr.1,düzenleyenler:
B.Pasilov–R.Tototoli); Les re la ti ons dip-

lo ma ti qu es en tre le mon de mu sul man 

et l’oc ci dent la tin (XII eXVI e siècle) (c. 

LXXXVIII/2[2008],düzenleyenler:D.Aigle
ve P. Bu re si);Schiavieuropeiemusul-
ma ni d’Ol tre al pe (sec. XVI-XIX) (XCI/2
[2011],VXXgiriş,düzenleyen:[acuradi]
Sal va to re Bo no);BetweenEverydayLife
andPoliticalRevolution:TheSocial
Web in the Midd le East (düzenleyen:
Ar man do Sal va to re, 2011).Dergininönemligörevleriarasındabulu-nanİslâmâleminedairyayınlarhakkındaRobertoTottolitarafındankalemealınan“Bollettinodiislamistica”içinçoksayfatahsisedilmektedir(XX [81], s. 2-3 [2001], 

s.433460’tanbaşlayarak2002,2004,2005,
2006,2008,2009,2010yıllarındaotuzsay
fakadarbirözelbölümyayımlanmıştırve
de vam et ti ril mektedir). Ori en te Mo der nodergisinin1986yılındabasılansayısıensti-tüilederginin65.kuruluşyılınatahsisedilmiş, genel bir sunuşun ardından,“Programımız”,EttoreRossi’nin“NallinoOrienteModerno’yuNasılYönetiyordu”,F.Gabrieli’nin“DoğuEnstitüsü’nünEskiZamanları”başlıklıeskimakaleleritekraryayımlanmış,böylecegeleneğintemelleribirdefadahasonrakinesillereaktarılmış-tır.Sorumlubaşkanveyardımcılarbölü-münden(s. 1-9)sonra1921ile1985yıllarıarasındayayımlananmakalelerinyazarla-rı,konularısıralanmış,belgeleriçindeayrıikidizinhazırlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:F.Gabrieli,“Pre sen ta zi one”, Gli stu di sul Vi

ci no Ori en te in Ita lia dal 1921 al 1970, Ro ma 

1971, I, s. V-VII; M.Petricioli,“Le mis si oni arc he-

olo gic he ita li ane nei pa esi del Me di ter ra neo: uno 

stru men to al ter na ti vo di po li ti ca in ter na zi ona le”, 

L’arc he olo gia ita li ana nel Me di ter ra neo fi no

al la Se con da Gu er ra Mon di ale, Ca ta nia 1986, s. 

9-31; F.D’Andria,“L’arc he olo gia ita li ana in Ana-

to lia”, a.e., s.93-106,ayrıcabk.Dizin,s.269-
276; G.E.Carretto,“Sa pe re e Po te re: L’Is ti tu to 

per l’Ori en te (1921-1943)”, An na li del la Fa coltà 

di Sci en ze Po li tic he dell’Uni ver sità di Cag li ari, 

IX, Mi la no 1983, s. 211-230; MevlutÇelebi,“Ori-

enteModernoDergisindeTürkiye(1921-1922)”, 

Ata türk Araş tır ma Mer ke zi Der gi si, XI/31, An-

ka ra 1995, s. 259-279; OğuzKarakartal,“Başlan-
gıcındanGünümüzeGenelBirBakışlaİtalya’da
Türkoloji Çalışmaları”, TDAY Bel le ten, 1994 

(1996), s. 260, 265, 279-283, 297.

ÿMahmutH.Şakiroğlu

yatlıüzerindedurdu,bunlarınyanındaseçimlervehükümethareketlerinitahliletti.SiyasîetkilerdenuzakkalamayanOri-

en te Mo der no,dergiyeyardımedenba-kanlıklarınısrarıyladünyasiyasetiüzeri-neveözellikleİslâmâlemiyleilgiliyayınyapmayayöneltildi,fakatpekazıdergiyealındıvebirdiziekkitapküçükboyutlar-dabasıldı.DoğuAvrupasiyasetiiçindedergivekitapyayınıyapıldıysadadevamettirilemedi.Eu ro pa Ori en ta leadlıbirdergiçıkarılıpdahabaşkayayınlarger-çekleştirildi,fakatbudasüreklilikkaza-namadı.BunarağmenHabeşistantarihivekültürüuzmanıEnricoCerulliveCarloContiRossini tarafındankurulanRas-

seg na di Stu di Eti opi ci (Ha be şis tan araş
tır ma la rı)dergisidevamettirilmektedir
(Carretto,IX[1983],s.213vd.). Ori en te 

Mo der no’dauzunaraştırmalaradayerverildi,fakatçokbüyükhacimdeolanlarekhalindeneşredildi:LuciaRostagno,Mi 

fac cio tur co. Es pe ri en za ed im ma gi ni 

dell’Is lam nell’Ita lia mo der na (1983, 

105sayfa).EdebiyatlailgilişarkveTürkhikâyeleridergiiçinuzunolduğundanayrıkitapolarakbasıldı.Istitutoperl’Oriente1982’deisminebirdeC.A.Nallino’yukattı.BirArapede-biyatıuzmanıolankızıMariaNallino’nunmirasçısıolmadığıiçinölümündensonrakütüphanesiniIstitutoperl’Oriente’ainti-kalettirirkengelirgetirmesiiçinbirapart-mandairesideverdi.İlmîçalışmalarahü-kümetlertarafındansağlanandesteklerazaltıldığı,hattahiçyapılmadığındanOri-

en te Mo der nosayılarıbirleştirildi,bazıyıllar1-12diyeteksayıhalindebasıldı.Buteksayılaraözelisimler,araştırmalar,ka-yıtlarverildiğiiçinuzmanlarındışındakile-rindedikkatleriçekildi,maddîdestekçilerbelirlioranlardaçalışmalaradestekverdi.Bazıözelsayıları:Balkanlar’dakimüslü-manazınlıklarüzerineProb le ma tic he 

is la mic he in area bal ca ni ca: Al ba nia, 

Bul ga ria, Ro ma nia (XV/76 [1996]);Mic-heleBernardinitarafındandüzenlenenikiciltlikTimurmedeniyetiüzerineLaciviltà
ti mu ri de co me fe no me no in ter na zi ona-

le (XV [76]/2 [1996]);M.Galletti,Le re la-

zi oni tra Ita lia e Kur dis tan (XX/81, n. s/3 

[2001]).Kısabirsüreönceölenaraştırma-cılarınOri en te Mo der no’dayayımlananbeşadetmakalesibirarayagetirildi:The 

Ot to mans and the Sea (XX/81, n. s. 1 

[2001],düzenleyen:KateFleet); The Ot-

to mans and Tra de (XXV [LXXXVI], n. s./1 

[2006],düzenleyenler:F.Boyar–K.Fleet); 
The Ot to man Capitu la ti ons: Text and 

SelimII(1566-1574)emadrediMurådIII
(1574-1595)”(XXXI II [1953], s. 433-441). Bunlarındışında,TürkedebiyatındanZiyaGökalp(IV [1924], s. 574-595),AbdülhakHâmidTarhan (VII [1937], s. 268-274), YûnusEmre(XX [1940], s. 75-86),Mah-mutMakal(Bi zim Köyadlıkitabıhakkın-

da, XXX [1950], s. 96-99),M.FuadKöprülü
(XXXI [1951], s. 98-103),ayrıcayeniTürkalfabesininkabulüveetkinliği(XV [1935], 

s. 45-57; XXII [1942], s. 466-477),dildev-rimininonuncuyılı(XXXI II [1953], s. 378-

384),Türkiye’deyayımlananİtalyanede-biyatıvekültürünedairçalışmalar(XIV 

[1934], s. 557-567; XXXIV [1954], s. 185-

190),Atatürk’ünNu tukadlıeserininneşri
(VI II [1927], s. 529-558).DışişleriBakanlığı’nınilerigelenlerin-den,aynızamandabiraraştırmacıolanAmadeoGiannini,Ortadoğu’davedahauzakyerlerdekiülkeleringelişimsorunları,hukukîdurumlarıylailgiliaraştırmalarını“Şarkmeselesi”(Qu es ti one Ori en ta le) ana başlığıaltındadergininilksayısındaniti-barenyayımladıve1933’teL’ul ti ma fa se 

del la qu es ti one ori en ta le: 1913-1939 adlıkitabındatopladı(Roma1939).Türktarihiniyakındanilgilendirenbazıyazıla-rıdaşunlardır:“LaQuestioneTurca”(I 
[1921-1922], s. 129-151, 385-402),“Mu-danyaMütarekesi”(II [1922-1923], s. 257-

281),“AdakaleSorunu”(aynıcilt,s.697
699),“LaCostituzioneTurca”(V [1925], 

s. 65-80),“IlRegimeDegliStretti”(XII 

[1932], s. 177-193).FrancescoGabrieli,EnricoCerulli,UmbertoRizzitano,PaoloMinganti,MariaNallino,GiorgioLeviDellaVida,GianrobertoScarcia,BiancaMariaScarcia-Amoretti,GiorgioVercellin,PierGiovanniDoninikendiuzmanlıkalanlarıolanArap,Afrika,İranedebiyat,kültür,siyaset,sanatkonularıüzerindearaştır-malarkalemealdı.DergininTürkveyeniTürkiyedevriüze-rinekapsamlıçalışmalarGiacomoE.Car-retto’nunkatılmasısayesindehızkazandı.EttoreRossi’ninölümündensonraTürkiyeancakbazıgazeteveajanshaberleriaracı-lığıiletanınıyordu.G.E.Carrettosüreliya-yınlardanfaydalanıphaberleritahkikettiveyılsonudeğerlendirmelerikalemealdı.Enönemliçalışmasıkısa,fakatetkilibirdönemyaratanMeş’aledergisiüzerineolup(“Un’avan gu ar dia let te ra ria tur ca dell 

1928-Mes‘ale”, OM, LV [1975], s. 483-502; 

“An co ra su Mes‘ale”, OM, LVI [1976], s. 

289-354)buaraştırmasısonradankitaphalindeVenedikÜniversitesiYayınlarıara-sındaçıktı.AyrıcaHasanHüseyin,YakupKadriKaraosmanoğlu,YahyaKemalBe-


