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İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Amerika Türk Koalisyonu (TCA)
işbirliğiyle düzenlenen "Amerikan Yerlileri: Osmanlı ile Bir Bağlantı" adlı Fotoğraf Sergisi 24
Ekim 2011, Pazartesi günü saat 18.00’de Yıldız Sarayı, Çit Kasrı’nda ziyarete açılacak.

  

Smithsonian Enstitüsü koleksiyonunda yer alan iki yüzü aşkın fotoğrafın 1886 yılında Dr.
Hoffmann
tarafından Enstitü adına Sultan II. Abdülhamid’e takdim edilmek üzere İstanbul’a getirildiği
biliniyor. Bugün IRCICA arşivinde yer alan bu fotoğraflardan seçilen 50 adedi gün yüzüne
çıkıyor. 19. asrın sonlarında yaşayan Amerikan yerlilerinin reislerinden savaşçılarına,
öğrencilerinden çocuk ve kadınlarına farklı enstantaneler sunan fotoğraflar tarihî belge niteliği
de taşıyor.

  

Çoğunluğu 19. asır fotoğrafçıları Charles Milton Bell, Alexander Gardner, Joel Emmons
Whitney, William Henry Jackson  ve John K. Hillers’ın
çektiği fotoğraflardan oluşan sergi 25-29 Ekim tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri
arasında ziyaret edilebilecek.
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İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na bağlı hükümetler arası bir kuruluş olan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi (IRCICA) ,
1980 yılından beri İslâm kültür ve medeniyetiyle ilgili her alanda araştırma ve yayınlar
yapmakta, belge ve bilgi yönetimi çalışmaları yürütmektedir. Kongreler, sergiler, uluslararası
hat, mimarlık ve sanat yarışmaları düzenleyen, İslâm medeniyeti ve İslâm dünyası üzerine
uzmanlaşmış kütüphane ve arşiv hizmetleri sunan IRCICA’da bir de Fotoğraf Arşivi bulunuyor.
Yıldız Sarayı’nda, büyük kısmı Osmanlı’da fotoğraf merakının zirveye çıktığı II. Abdülhamid
devrinde oluşturulan fotoğraf koleksiyonu IRCICA Fotoğraf Arşivi’nin de temelini oluşturmuştur.
Sultan Abdülhamid Albümleri olarak bilinen ve IRCICA’daki fotoğraf arşivinin temelini oluşturan
bu koleksiyonda Osmanlı coğrafyası ağırlıklı olmak üzere tüm dünyadan görüntüler yer
almaktadır. 38599 kareden meydana gelen koleksiyonda 1850-1917 yılları arasında çekilen,
Osmanlı coğrafyası ağırlıklı olmak üzere tüm dünyadan görüntüler yer almaktadır. Fotoğrafların
yaklaşık bin adedi sonradan elle renklendirilmiştir. Yıllar içerisinde çeşitli koleksiyonların
eklenmesiyle zenginleşmiş olan arşivde bugün 70 bini aşkın tarihî fotoğraf bulunmaktadır.
Koleksiyonlarıyla bugün dünyanın hatırı sayılır tarihî fotoğraf arşivleri arasında yer alan IRCICA
Fotoğraf Arşivi bünyesinde, koleksiyonların korunması, incelenmesi ve araştırmacıların
kullanımına sunulmasını amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda IRCICA bugüne
kadar İstanbul, Bursa, Erzurum, Kudüs, Mısır ve “Asırlık Türk-Japon Dostluğu,” “Fotoğraflarla
Tarih Boyunca Türkiye-Yemen Dostluğu” ile “Tarihî Fotoğraflarla Türk-Afgan Dostluğu”
albümleri gibi tematik albümler yayınlamış ve çeşitli vesilelerle fotoğraf sergileri düzenlemiştir.

  

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için
Nurcan Toprak
IRCICA 
0212 259 1742 / 141
ntoprak@gmail.com
www.ircica.org
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