ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen
Kütüphane Konuşmaları’nın Ocak ayındaki konuğu
Nükhet Varlık
Osmanlı'da Vebanın Tarihini Anlamak Neden Önemli?
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kütüphane
Konuşmaları” 5 Ocak 2021 günü Nükhet Varlık (Rutgers Üniversitesi ve Güney Karolayna Üniversitesi) ile devam ediyor. Bugün modern
tarihin en yıkıcı pandemilerinden birini tecrübe ediyoruz. Bulunduğumuz noktada, salgının daha ne kadar süreceği ve hayatın ne
zaman normale döneceği hâlen belirsiz. Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da toplumlarımızı kapsamlı ve geri dönülmez bir şekilde
dönüştürecek mühim bir tarihi olaya tanıklık ettiğimiz. Yine de pandeminin uzun vadeli mirasının ne olacağını kestirmek güç. Yakın
dönem hafızamızda bu salgını mukayese edebileceğimiz pek az şey olsa da geçmiş pandemiler üzerine düşünmek COVID-19’un
mirasının ne olabileceğine dair ipuçları sunabilir. Ancak geçmiş yalnızca bugünü (ya da yarını) anlamamıza yardımcı olmaz; şimdiki
zaman da geçmiş üzerine yeniden düşünmemizi sağlamalıdır.
Bu konuşmada, Nükhet Varlık Akdeniz Dünyası’nda ve Osmanlılarda Veba, 1347-1600 (Kitap Yayınevi, 2017) ve yeni hazırlamakta
olduğu “Plagued Legacies: Rethinking Black Death Narratives” başlıklı çalışmalarından yola çıkarak yeni pandemiler üzerine nasıl
düşündüğümüzü ve dolayısıyla onlarla nasıl mücadele ettiğimizi şekillendirmeye devam eden geçmiş vebaların uzun soluklu
miraslarını değerlendirecek. Nükhet Varlık ve Tunahan Durmaz, Osmanlı döneminde yazılmış veba ile ilgili kaynakları toplamak ve
çevirilerini hazırlamak üzere ortak bir proje yürütmektedirler. Söyleşinin moderatörlüğünü Tunahan Durmaz (European University
Institute) üstlenecek. Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmayı izlemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
Nükhet Varlık (Rutgers Üniversitesi ve Güney Karolayna Üniversitesi), 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Psikoloji (çift anadal)
bölümlerinden mezun oldu. 2000 yılında, aynı üniversitede Tarih bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2008 yılında
Chicago Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Rutgers Üniversitesi ve Güney Carolina Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapan Varlık,
doçent olarak akademisyenliğine devam ediyor. Osmanlı tarihinde veba salgınları konusunda birçok makalesinin yanı sıra, dört ödül kazanan
kitabı Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347–1600 (Cambridge Üniversitesi
Yayınevi, 2015; Türkçe çevirisi: Akdeniz Dünyası’nda ve Osmanlılarda Veba, 1347-1600 (Kitap Yayınevi, 2017) ve yayıma hazırladığı Plague
and Contagion in the Islamic Mediterranean (Arc Humanities Yayınevi, 2017) adlı bir derleme çalışması vardır. Varlık, Journal of the Ottoman
and Turkish Studies Association (JOTSA) dergisinin editörüdür.

Tunahan Durmaz (European University Institute), Odtü ve Sabancı Üniversitesi Tarih bölümlerinden sırasıyla lisans ve yüksek lisans
derecelerini aldı. Halen European University Institute'de doktora araştırmacısıdır. Temel ilgi ve araştırma alanı 15. ve 18. yüzyıllar arasında
Osmanlı dünyasında bulaşıcı hastalıklar ve bunların sosyal ve kültürel etkileridir.
Tarih: 5 Ocak 2021, saat 18:00
Webinar Linki: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_ZvbpXOPaTAu6M_Mjr-E2Vg

