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Ýtalya’dayayýmlanan,
Ortadoðu’dakimüslümanülkelerin
siyaset,tarih,kültür,edebiyat
vetoplumbiliminiincelemeyeyönelik
süreliyayýn.

˜

™

Roma’da kurulmuş olan Istituto per
l’Oriente (Şark Araştırmaları Enstitüsü, IPO)
adlı merkezin aylık yayın organı olup
1921’denberineşredilmektedir.İtalya’da
dahaönceyayımlanmayabaşlananşarkiyatkonuludergilerçoksınırlıalanlardauzmanlarahitapediyordu.Yenibiranlayışla
hareketedenRomaÜniversitesi’ninŞarkiyatBölümüöğretimüyeleri,hükümete
özelbirkuruluşvedergioluşturmahususundakiçabalarınıkabulettirdiler.Bu
çalışmaİtalya’nınsiyasetalanındagösterdiğiçabayaparalelgelişti;Doğu’yadoğru
yayılmaçalışmalarıveeskiRomaİmparatorluğu’nucanlandırma,Akdeniz’etekrar
sahipolmave“marenostrum” (bizim de
niz)gibikavramlarLibya’nınelegeçirilmesiylebaşlatılıpdevamettirilirkenkültür
alanındadauygulamaiçinEskiçağtarihi
araştırmalarınahızverildi.Doğu’nunsadecebilimselbakımdandeğilaynızamandatoplum,din,kültür,tarih,etnografya,
felsefe yapısı açılarından ele alınması,
hattagünlükakımlarındadikkatleizlenmesivetahliledilmesifaydalıolacaktı.
Bukavramlar,15Haziran1921tarihinde
yayımlanandergininbirincisayısınınkapaksayfasındabelirtildi.Doğuhakkındafazlabilgisahibiolmayanİtalya’daki
aydınlaragerçekhaberlerinvebilgilerin
ilmîilkelerçerçevesindevedahasadebir
üslûplaaksettirilmesiesasalındı.Dergi
içinenönemligirişimleriyapankişiCarlo
AlfonsoNallinoolupbugirişimleriDışişleri
Bakanlığı’nınyayıngenelmüdürüveOrtadoğusorunlarıuzmanıAmadeoGiannini
tarafındandesteklendi.CarloAlfonsoNallinouzunyıllarenstitüvedergideağırlığınıduyurdu.Müslümanâlemitarafından
geliştirilenkonularıaktarırkenbudinin
yayıldığıAfrika,OrtaAsya,İran,Hindistan
müslümanları,Malezyavecivarı,Çin’deki
müslümanlardaincelenecek,hıristiyanlarınçoğunluktaolduğudevletler(Lübnan,
Ermenistan,Gürcistan,Habeşistan)için374

dekimüslümanlardaihmaledilmeyecekti.Dergininyayınilkesitarihî-siyasîbölüm,
kültürbölümü,ekonomibölümüşeklinde
belirlendi.Builke1980yılınakadaruygulandı.Türkiyekonusuherzamandikkati
çekti,ziraOsmanlıDevletiyıkılıpAnadolu’dagelişenhareketsonucuyenibirTürk
Cumhuriyeti’ninkurulması,diğerİslâm
âlemindegörülmesimümkünolmayan
devrimhareketleridergisayfalarındaher
zamanyeraldı.C.A.Nallinoyazıfaaliyetleriyanındaenstitüyevedergiyefaydalı
olacakkişileredeyerverdi.
Düzenlibiçimdeaylıkolarakaltmışdört
sayfahalindeyayımlanandergiözelkâğıdı,kapağı,amblemivebasımtekniğiyle
dikkatçekti.TürkİstiklâlHarbi,Türkiye
BüyükMilletMeclisi’ninyenimücadelekonularıdergininsiyasetsütunlarınayansıtıldı.Fakatbubilgilerbiraraştırmaya
dayalıolarakdeğilçeşitligazete,dergi,
siyasîbülten,haberajanslarındanderlenmişti.Türkgazetelerinedebazanyer
verildi.1921’deLondra’dayapılangörüşmelersonucuartıkbirsiyasîvarlıkolaraktanınanTürkiyeBüyükMilletMeclisi
temsilcileriyleimzalananbirdizianlaşma
dergideyeraldıveİtalyaDevleti’ninneleredikkatettiğigörüldü.EgeveAntalya
civarındasürdürülenaraştırmalarbaşta
sanattarihi,arkeolojiveekonomibakımındandevamettirildi.XX.yüzyılbaşında
BiagioPace,RobertoPuribeni,GiulioJacobi’ninAnadolu’dayaptıklarıçalışmalardiğermeslektaşlarıtarafındanOsmanlıDevletitopraklarındageliştirildi,eldeedilen
verilerkültürortamıkadarsiyasîbirhedef
debelirlemişoldu(Petricioli, s. 9-31). Oriente Modernosayfalarındailkyıllaryeni
kurulanAnkarahükümetininicraatlarının
enönemlisisayılanve 1924’tekabuledilenTeşkîlât-ıEsâsiyyeKanunudaincelenipyayımlandı(IV [1924], s. 667-675);M.
Guiditarafındankalemealınançalışmayı
osıralardagörevebaşlayanEttoreRossikontroletti,budadahasonrakendisi
içinbirusulteşkiletti.Butemelkanunun
ardındanzikredilenler:Türk-Yunanahali
mübadelesikonvansiyonu(II [1922-1923],
s. 662-668),LozanAntlaşmasıtutanakları
(III [1923], s. 461-550),vatandaşlıkyasası
(VIII [1928], s. 512-514)veortayaçıkardığı
sorunlarınçözümüiçinyapılananlaşma(X
[1930], s. 421-427),Montröşehrindeimzalanan 20Temmuz 1936tarihliBoğazlarSözleşmesi (XVII [1937], s. 118-127),
1937’deyapılananayasadeğişikliği (XVII
[1937], s. 167-168),Hataymeselesiiçin
Fransa’nınmuhtelifanlaşmalarıileberaberesaskuruluşsayılan 1938tarihlidü-

zenleme (XVIII [1938], s. 58-67),Milletler
Cemiyetiileyapılananlaşma (aynıcilt,s.
67-70),Hatay’ınanavatanabağlanması
(XIX [1939], s. 438-443),BoğazlarmeselesiyleilgiliTürkiye-Rusyaarasındakinota
teâtileri (XXVI[1946],s.7484,Türkiye’
nincevabı,aynıcilt,s.8493), 9Temmuz
1961tarihlianayasa(XLIII [1963], s. 1-28),
CumhuriyetHalkPartisiileMillîSelâmet
Partisiarasındayapılankoalisyonprotokolü(LIV [1974], s. 44-61).Kemalisthareketindahabaşkadevletlerlegerçekleştirdiği
anlaşmalarresmîyayınlarveyaçeşitlihaberkaynaklarındanaktarıldı.
CarloAlfonsoNallino’nunOriente Moderno’daçıkanenönemliaraştırması“Osmanlıhalifeliğininsonu”başlığınıtaşır(IV
[1924], s. 137-153).Fakatbuonunkonuyla
ilgiliilkçalışmasıolmayıpI.DünyaSavaşı’nınardındanmuhtelifaraştırmacıların
geliştirdiği,halifelikkurumununOsmanlı
ailesitarafındanhaksızolarakgasbedildiği
yönündekiönyargıyaNallinodakatıldı.Bu
çerçevedeİtalyaDışişleriBakanlığıtarafındanyayımlanan,benzerargümaniçeren
veLibya’dakiİtalyansömürgesinimeşrulaştırmakisteyenAppunti sulla natura
del ‘califfato’ in genere e sul presunto
‘califfato ottomano’ (Rome1917) adlı
kitapçığıanılabilir(İng.trc. Notes on the
Nature of the Caliphate in General and the
Alleged Ottoman Caliphate,Rome1919;T
trc. Murteza Bedir, Hilâfet Risâleleri,nşr.

İsmailKara,İstanbul2004,IV,265293).
DergininenhızlıgelişimiNallino’nun
ölümündensonraEttoreRossi’nindeğişik
statüvesorumlulukaltındagörevüstlenmesiyleoldu.Çokihatalıbiraraştırmacıve
aynızamandaseçkinbirkitapseverolan
butanınmışTürkologsiyaset,iktisat,din
vesosyalalanlardakihaberlerleberaber
kendiedindiğiveyaenstitüyeyollanankitaplarıntanıtımınıyaptı,bunlarınsağladığıyeniliklerleilgiliyazılarkalemealdı.
AraştırmalarıRivistadegliStudiOrientali’dedebasıldı.Hâlâdeğerinikoruyan
makaleleriarasındaenönemlileriyayın
sırasınagöreşunlardır:“Ilnuovoalfabete
latinointrodottoinTurchia” (IX [1929],
s. 33-48),“Lescambioobbligatoriodelle
popolazionitralaGreciaelaTurchia” (X
[1930], s. 397-418),“Ilsecondocentenario
dellamortediLuigiFerdinandoMarsigli”
(XI [1931], s. 415-424),“Atatürk, 18801938”(XVIII [1938], s. 635-646),“Dall’ImperoOttomanoallaRepubblicadiTurchia”(XXIII [1943], s. 359-388),“PietrodellaValleorientalistaromano, 1586-1652”
(XXXIII [1953], s. 49-64),“LaSultanaNur
Banû (CeciliaVenier–Baffo)mogliedi

SelimII(1566-1574)emadrediMurådIII
(1574-1595)” (XXXIII [1953], s. 433-441).
Bunlarındışında,TürkedebiyatındanZiya
Gökalp (IV [1924], s. 574-595),Abdülhak
Hâmid Tarhan (VII [1937], s. 268-274),
YûnusEmre (XX [1940], s. 75-86),MahmutMakal(Bizim Köyadlıkitabıhakkında, XXX [1950], s. 96-99),M.FuadKöprülü
(XXXI [1951], s. 98-103),ayrıcayeniTürk
alfabesininkabulüveetkinliği(XV [1935],
s. 45-57; XXII [1942], s. 466-477),dildevrimininonuncuyılı(XXXIII [1953], s. 378384),Türkiye’deyayımlananİtalyanedebiyatıvekültürünedairçalışmalar (XIV
[1934], s. 557-567; XXXIV [1954], s. 185190),Atatürk’ünNutukadlıeserininneşri
(VIII [1927], s. 529-558).
DışişleriBakanlığı’nınilerigelenlerinden,aynızamandabiraraştırmacıolan
AmadeoGiannini,Ortadoğu’davedaha
uzakyerlerdekiülkeleringelişimsorunları,
hukukîdurumlarıylailgiliaraştırmalarını
“Şarkmeselesi” (Questione Orientale) ana
başlığıaltındadergininilksayısındanitibarenyayımladıve1933’teL’ultima fase
della questione orientale: 1913-1939
adlıkitabındatopladı (Roma1939).Türk
tarihiniyakındanilgilendirenbazıyazılarıdaşunlardır:“LaQuestioneTurca” (I
[1921-1922], s. 129-151, 385-402),“MudanyaMütarekesi”(II [1922-1923], s. 257281),“AdakaleSorunu” (aynıcilt,s.697
699),“LaCostituzioneTurca” (V [1925],
s. 65-80),“IlRegimeDegliStretti” (XII
[1932], s. 177-193).FrancescoGabrieli,
EnricoCerulli,UmbertoRizzitano,Paolo
Minganti,MariaNallino,GiorgioLeviDella
Vida,GianrobertoScarcia,BiancaMaria
Scarcia-Amoretti,GiorgioVercellin,Pier
GiovanniDoninikendiuzmanlıkalanları
olanArap,Afrika,İranedebiyat,kültür,
siyaset,sanatkonularıüzerindearaştırmalarkalemealdı.
DergininTürkveyeniTürkiyedevriüzerinekapsamlıçalışmalarGiacomoE.Carretto’nunkatılmasısayesindehızkazandı.
EttoreRossi’ninölümündensonraTürkiye
ancakbazıgazeteveajanshaberleriaracılığıiletanınıyordu.G.E.Carrettosüreliyayınlardanfaydalanıphaberleritahkiketti
veyılsonudeğerlendirmelerikalemealdı.
Enönemliçalışmasıkısa,fakatetkilibir
dönemyaratanMeş’aledergisiüzerine
olup(“Un’avanguardia letteraria turca dell
1928-Mes‘ale”, OM, LV [1975], s. 483-502;
“Ancora su Mes‘ale”, OM, LVI [1976], s.
289-354)buaraştırmasısonradankitap
halindeVenedikÜniversitesiYayınlarıarasındaçıktı.AyrıcaHasanHüseyin,Yakup
KadriKaraosmanoğlu,YahyaKemalBe-

yatlıüzerindedurdu,bunlarınyanında
seçimlervehükümethareketlerinitahlil
etti.
SiyasîetkilerdenuzakkalamayanOriente Moderno,dergiyeyardımedenbakanlıklarınısrarıyladünyasiyasetiüzerineveözellikleİslâmâlemiyleilgiliyayın
yapmayayöneltildi,fakatpekazıdergiye
alındıvebirdiziekkitapküçükboyutlardabasıldı.DoğuAvrupasiyasetiiçinde
dergivekitapyayınıyapıldıysadadevam
ettirilemedi.Europa Orientaleadlıbir
dergiçıkarılıpdahabaşkayayınlargerçekleştirildi,fakatbudasüreklilikkazanamadı.BunarağmenHabeşistantarihi
vekültürüuzmanıEnricoCerulliveCarlo
Conti Rossini tarafından kurulan Rassegna di Studi Etiopici (Habeşistan araş
tırmaları)dergisidevamettirilmektedir
(Carretto,IX[1983],s.213vd.). Oriente
Moderno’dauzunaraştırmalaradayer
verildi,fakatçokbüyükhacimdeolanlar
ekhalindeneşredildi:LuciaRostagno,Mi
faccio turco. Esperienza ed immagini
dell’Islam nell’Italia moderna (1983,
105sayfa).EdebiyatlailgilişarkveTürk
hikâyeleridergiiçinuzunolduğundanayrı
kitapolarakbasıldı.
Istitutoperl’Oriente 1982’deismine
birdeC.A.Nallino’yukattı.BirArapedebiyatıuzmanıolankızıMariaNallino’nun
mirasçısıolmadığıiçinölümündensonra
kütüphanesiniIstitutoperl’Oriente’aintikalettirirkengelirgetirmesiiçinbirapartmandairesideverdi.İlmîçalışmalarahükümetlertarafındansağlanandestekler
azaltıldığı,hattahiçyapılmadığındanOriente Modernosayılarıbirleştirildi,bazı
yıllar1-12diyeteksayıhalindebasıldı.Bu
teksayılaraözelisimler,araştırmalar,kayıtlarverildiğiiçinuzmanlarındışındakilerindedikkatleriçekildi,maddîdestekçiler
belirlioranlardaçalışmalaradestekverdi.
Bazıözelsayıları:Balkanlar’dakimüslümanazınlıklarüzerineProblematiche
islamiche in area balcanica: Albania,
Bulgaria, Romania (XV/76 [1996]);MicheleBernardinitarafındandüzenleneniki
ciltlikTimurmedeniyetiüzerineLaciviltà
timuride come fenomeno internazionale (XV [76]/2 [1996]);M.Galletti,Le relazioni tra Italia e Kurdistan (XX/81, n. s/3
[2001]).KısabirsüreönceölenaraştırmacılarınOriente Moderno’dayayımlanan
beşadetmakalesibirarayagetirildi:The
Ottomans and the Sea (XX/81, n. s. 1
[2001],düzenleyen:KateFleet); The Ottomans and Trade (XXV [LXXXVI], n. s./1
[2006],düzenleyenler:F.Boyar–K.Fleet);
The Ottoman Capitulations: Text and
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Context (XXII/83, n.s./3 [2003], düzenleyenler:H.vandenBoogert–K.Fleet);
Studies on Arabic Epics (XXII/83, n.s./2
[2003],düzenleyen:G.Canova); Islam
and Democracies (LXXXVII/2 [2007], düzenleyen:M.Campanini); Studies on Central Asia (aynıcilt,nr.1,düzenleyenler:
B.Pasilov–R.Tototoli); Les relations diplomatiques entre le monde musulman
et l’occident latin (XII eXVI e siècle) (c.
LXXXVIII/2[2008],düzenleyenler:D.Aigle
ve P. Buresi);Schiavieuropeiemusulmani d’Oltrealpe (sec. XVI-XIX) (XCI/2
[2011],VXXgiriş,düzenleyen:[acuradi]
Salvatore Bono);BetweenEverydayLife
andPoliticalRevolution:TheSocial
Web in the Middle East (düzenleyen:
Armando Salvatore, 2011).

Dergininönemligörevleriarasındabulunanİslâmâleminedairyayınlarhakkında
RobertoTottolitarafındankalemealınan
“Bollettinodiislamistica”içinçoksayfa
tahsisedilmektedir(XX [81], s. 2-3 [2001],
s.433460’tanbaşlayarak2002,2004,2005,
2006,2008,2009,2010yıllarındaotuzsay
fakadarbirözelbölümyayımlanmıştırve
devam ettirilmektedir). Oriente Moderno
dergisinin1986yılındabasılansayısıenstitüilederginin 65.kuruluşyılınatahsis
edilmiş, genel bir sunuşun ardından,
“Programımız”,EttoreRossi’nin“Nallino
OrienteModerno’yuNasılYönetiyordu”,
F.Gabrieli’nin“DoğuEnstitüsü’nünEski
Zamanları”başlıklıeskimakaleleritekrar
yayımlanmış,böylecegeleneğintemelleri
birdefadahasonrakinesillereaktarılmıştır.Sorumlubaşkanveyardımcılarbölümünden(s. 1-9)sonra1921ile1985yılları
arasındayayımlananmakalelerinyazarları,konularısıralanmış,belgeleriçindeayrı
ikidizinhazırlanmıştır.
F.Gabrieli, “Presentazione”, Gli studi sul Vi
cino Oriente in Italia dal 1921 al 1970, Roma
1971, I, s. V-VII; M.Petricioli,“Le missioni archeBİBLİYOGRAFYA:

ologiche italiane nei paesi del Mediterraneo: uno
strumento alternativo di politica internazionale”,

L’archeologia italiana nel Mediterraneo fino
alla Seconda Guerra Mondiale, Catania 1986, s.
9-31; F.D’Andria,“L’archeologia italiana in Anatolia”, a.e., s.93-106,ayrıcabk.Dizin,s.269276; G.E.Carretto, “Sapere e Potere: L’Istituto
per l’Oriente (1921-1943)”, Annali della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari,
IX, Milano 1983, s. 211-230; MevlutÇelebi,“OrienteModernoDergisindeTürkiye (1921-1922)”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI/31, Ankara 1995, s. 259-279; OğuzKarakartal,“Başlan-

gıcındanGünümüzeGenelBirBakışlaİtalya’da
Türkoloji Çalışmaları”, TDAY Belleten, 1994
(1996), s. 260, 265, 279-283, 297.
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