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באוניברסיטת בר-אילן
מטרת הכנס היא להציג את חיי היומיום באמפריה העת'מאנית ובתורכיה המודרנית לאור היבטים
שונים של קבוצות אתניות ,דתיות וחברתיות ,תוך שימת דגש על הזיקה בינן לבין הקהילות היהודיות
במרחב העת'מאני ,ולאחר מכן ברפובליקה התורכית.
הכנס מבקש לדון בנושאים הבאים:
האם ניתן להגדיר "תרבות יהודית-עת'מאנית"? אם כן ,מה היו מקורותיה? כיצד המושג "תרבות
יהודית-עת'מאנית" בא לידי ביטוי עד היום בתורכיה? במה הייתה שונה התרבות העת'מאנית היהודית
מזו האיסלאמית או הנוצרית-אורתודוכסית? מה היה מעמדה של אשה בתרבות היהודית העת'מאנית
המסורתית ,ביחסה למעמדן של נשים בשתי התרבויות העות'מאניות האחרות? מהם הבדלים בין
הקבוצות העת'מאניות האתנו-קונפסיונליות ביחסן למודרנה? האם ראו בהתמערבות סוג של דה-
עת'מאניזציה ,תרבות עילית מול תרבות עממית .כיצד עיצב המבנה החברתי והכלכלי את צריכת
התרבות היהודית-עת'מאנית וקיומה?
הכנס גם יבקש להציג פרספקטיבות חדשות במחקר על יהודי תורכיה ,יצירתם האינטלקטואלית,
הרבנות העת'מאנית-תורכית ,היחס למסורת בעידן המודרני ,וכן תפישת הקהילה היהודית בעיני הרוב
העת׳מאני :האם היהודים היו מיעוט רצוי ,נסבל או איום על עליונות המוסלמים? הכנס ישלב גם
תהליכים פנים-יהודיים כמו מרקם היחסים בין היהודים הספרדים הוותיקים באסתנבול למהגרים
יהודיים מכורדיסטאן התורכית ,או התמורות החלות בשנים האחרונות ביחס הקהילה היהודית
לשבתאים .נושאים רלוונטיים נוספים הם תרומת יהודי תורכיה לתרבות ולכלכלה באימפריה
העת'מאנית ובתורכיה המודרנית והקשרים בין הקהילה בתורכיה לקהילות היהודיות בעולם ובמיוחד
הזיקה בין קהילה זו לקהילת יוצאי תורכיה בישראל.
כל נושא אחר שיוצג על ידי המגישים ייבחן לגופו על ידי הוועדה האקדמית.
הכנס יתקיים בשפות עברית/אנגלית .
ציבור החוקרים המתמחים באחד מהתחומים הקשורים מוזמן להציע נושא להרצאה באנגלית /או עברית
בצירוף תקציר של עמוד אחד.
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