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Yılda iki kez yayınlanan ANAMED bülteni daha çok bilimsel ve 
kamusal etkinliklere odaklanıyor ve iyi de ediyor. Bültenimizle, yılda 
iki kere, neler yaptığımızı ya da yakında neler yapacağımızı geniş 
kitlemize bildirmeyi sürdüreceğiz. Ancak daha az kurumsal olsa da 
topluluğumuzun üyelerinin—çoğunlukla ANAMED 
bursiyerlerinin—kişisel düşüncelerini okumak da keyifli oluyor. Aralık 
2015’te başlayan ANAMED Blog, bu yıl, kent (Coates-Stephens) taşra 
gezileri (Külekçi), yapay zeka ve sanatsal üretim (Yıldız), 
Kapadokya’da kaya mimarisi (Jeffery), İstanbul’un değişen kimlikleri, 
sesleri ve manzaralarının (Aydoğan, Koh, Ghazarian, Menelaou, 
Özbek, Ulaş) yanı sıra geçmişte (tütün) ve günümüzde (sinema) 
Türkiye’de yaşamın incelikleri (Gürbüzel, Cereda) gibi geniş bir 
yelpazedeki konulara değindi. Okurlarımızın ANAMED Blog’u 
inceleme fırsatı bulmasını diliyor ve yayınlanan ilginç, eğlenceli ya da 
nostaljik içeriklerin keyfini çıkarmalarını umuyorum.

ANAMED gündeminin daha kurumsal sayılacak başlıkları arasında 
2019–2021 Danışma Kurulu atanmasının yanı sıra çeşitli atölye 
çalışmaları ile paneller, sempozyumlar, yayınlar ve daha fazlası var. 
Üç yıl boyunca hatırı sayılır katkılarından dolayı görevini tamamlayan 
Danışma Kurulu’na bir kez daha teşekkür ediyor ve yeni atanan 
Danışma Kurulu’nun seçkin üyelerini tanıtmaktan mutluluk 
duyuyorum:

• Zeynep Çelik, Tarih, New Jersey Institute of Technology
• James Crow, Tarih, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji, University of
Edinburgh
• Christiane Gruber, Sanat Tarihi, University of Michigan
• Shirine Hamadeh, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi
• M. Erdem Kabadayı, Tarih, Koç Üniversitesi
• Necmi Karul, Prehistorya, İstanbul Üniversitesi
• Nikos Kontogiannis, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi
• Christina Luke, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi
• Robert Ousterhout, Sanat Tarihi, University of Pennsylvania
• Rana Özbal, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi
• Oya Pancaroğlu, Tarih, Boğaziçi Üniversitesi
• Felix Pirson, Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü
• Inge Uytterhoeven, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi
• Suzan Yalman, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Koç Üniversitesi

Yeni danışma kurulu üyelerine bize katılmayı kabul ettikleri için 
müteşekkirim. Önümüzdeki üç yıl boyunca, ANAMED’in yeni 
faaliyetleri ve ANAMED bursiyerlerinin seçiminde Kurul’un 
sağlayacağı destek için heyecanlıyım.    

ANAMED’de özellikle kültürel miras konularına odaklanan bir 
sonbahar ve kış programı geçirdik, Türkiye’de Arkeoloji ve Miras 
Koruma’ya dair heyecan verici bir atölye çalışmasının yanı sıra 
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) ve ICOM UK ortaklığında 
Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması (SARAT) projesiyle, 
ANAMED, Koç Üniversitesi’nin Arkeolojik Varlıkların Korunması ve 

ANAMED Direktörü’nden Kurtarılması online sertifika programının gerçekleştirilmesine 
yardımcı oldu. Türkiye’de türünün ilk örneği olan bu online eğitim 
programının kültürel miras alanıyla ilgilenen hem profesyonel hem 
de akademik çevreye hizmet vermesi bekleniyor.

ANAMED’in “ilkleri” arasında Anadolu medeniyetlerinin daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olacak referans kitapları çeviri serisi ve 
çevresel arkeoloji alanında eğitim programları var. Çeviri serisinin ilk 
kitabı önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan Joanita Vroom’un 
Bizans’tan Modern Döneme Ege’de Seramik, 7.–20. Yüzyıllar: Bir Giriş ve 
El Kitabı (Byzantine to Modern Pottery in the Aegean, 7th to 20th 
Century: An Introduction and Field Guide) olacak. Şubat 2019’da Koç 
Üniversitesi topluluğuna verilen ve başarıyla sonuçlanan pilot atölye 
çalışmasından sonra, Çevresel Arkeoloji Eğitim Programı, Eylül 2019 
başında arkeobotanik ve zooarkeolojiye odaklanan, Koç Üniversitesi 
topluluğu haricindeki araştırmacıların katılımına da açık dört günlük 
atölye çalışması düzenleyecek.

ANAMED, sempozyum, konferanslar gibi daha geleneksel etkinlikleri-
ni de sürdürdü. Aralık 2018’de, konusu Kültürel Üretim Aracı Olarak 
Sırlı Kaplar olarak belirlenen 13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempoz-
yumu’nu; Mart 2019’da ise, Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı vesilesiyle 
AKMED ve GABAM ile işbirliği yaparak Tarih Boyunca Anadolu’da 
Hayırseverlik isimli bir sempozyum düzenledik. Bunlara ek olarak, 
ANAMED Kütüphanesi bir dizi faaliyete ev sahipliği yapmayı sürdürü-
yor. Bunların haricinde yeni Kısa-Dönem Bursiyerleri grubu da 
gelmeye başladı ve 2019–2020 dönemi bursiyerlerinin seçimi ise 
yakında tamamlanacak.

Yakında gerçekleşecek etkinliklerimiz arasında mevcut bursiyer 
döneminin sona yaklaştığını hatırlatan ve bursiyerlerimize 
ANAMED’de geçirdikleri verimli sürenin sonuçlarını sunma fırsatı 
veren—Mayıs 2019’da düzenlenecek—ANAMED Bursiyerleri 
Sempozyumu bulunuyor. ANAMED’in popüler üç yaz programı ise 
2019’un yaz aylarında bir kez daha düzenlenecek. Son olarak ise 
Viyana Üniversitesi ile ortaklaşa organize edilen ve araştırmacının 
kişisel arşivinden derlenen “Arşivin Belleği: Marcell Restle'nin 
Anadolu Araştırmaları” adlı sergimiz Beşinci Uluslararası Sevgi Gönül 
Bizans Araştırmaları Sempozyumu çerçevesinde açılacak. Bu 
etkinliklerde sizleri mümkün olduğunca çok görebilmeyi umuyorum!

Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü
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https://anamedblog.com/
https://anamedblog.com/post/181171588298/topography-of-an-invisible-city
https://anamedblog.com/post/183514841683/on-the-road-again
https://anamedblog.com/post/181451706493/yapay-zeka-ve-sanat-edmond-belamynin-portresi
https://anamedblog.com/post/180579052933/structural-games-in-cappadocian-architecture
https://anamedblog.com/post/179651468928/the-beast-the-park-and-a-girl-a-commemoration
https://anamedblog.com/post/180132992843/bella-ciao
https://anamedblog.com/post/181041740618/ottoman-postcards-in-a-post-ottoman-world
https://anamedblog.com/post/181834992208/in-the-search-of-istanbuls-greek-absences
https://anamedblog.com/post/182215613343/whose-streets-are-these-streets
https://anamedblog.com/post/183669799613/istanbul-urban-gardens-and-their-historical
https://anamedblog.com/post/183113917783/should-a-poet-prefer-wine-or-tobacco-an-ottoman
https://anamedblog.com/post/183354875433/nuovo-cinema-anamed
https://anamed.ku.edu.tr/tr/anamed-danisma-kurulu
https://anamed.ku.edu.tr/tr/panel-diyaloglar-turkiyede-arkeoloji-ve-miras-koruma
https://anamed.ku.edu.tr/tr/panel-diyaloglar-turkiyede-arkeoloji-ve-miras-koruma
https://biaa.ac.uk/
http://uk.icom.museum/
https://www.saratprojesi.com/tr/sarat-nedir/sarat-projesi
http://www.saratprojesi.com/tr/calismalarimiz/online-egitim
http://www.saratprojesi.com/tr/calismalarimiz/online-egitim
https://anamed.ku.edu.tr/tr/cevresel-arkeoloji-egitim-programi
https://anamed.ku.edu.tr/tr/13-uluslararasi-anamed-yillik-sempozyumu
https://anamed.ku.edu.tr/tr/13-uluslararasi-anamed-yillik-sempozyumu
http://www.vkv.org.tr/default.aspx?hl=en
https://akmed.ku.edu.tr/en/
https://gabam.ku.edu.tr/en/
https://akmed.ku.edu.tr/events/tarih-boyunca-anadoluda-hayirseverlik/
https://akmed.ku.edu.tr/events/tarih-boyunca-anadoluda-hayirseverlik/
https://anamed.ku.edu.tr/tr/bu-yilin-bursiyerleri
https://sgsymposium.ku.edu.tr/
https://sgsymposium.ku.edu.tr/
https://www.ku.edu.tr
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Kısa-Dönem Araştırma Bursları, bireysel ya da grup halinde çalışan 
araştırmacıların hâlihazırda süren projelerini bitirmeye yönelik yoğun 
çalışma dönemlerinie destek olmayı amaçlar. ANAMED, 2019 Bahar 
döneminde toplam 8 araştırmacı ve 6 projeyi destekliyor olacak:

Audrey Gouy   University of Fribourg, İsviçre
Anadolu'dan Etrurya'ya Akrobasi

Jelena Jovanovic   La Sapienza University of Rome
Sectilia Pavimenta: Prizren Yakınındaki Kutsal Başmelekler Manastırı 
ve 14. Yüzyıl Görsel Kültüründe Taban Parçaları

Mariusz Kaczka   European University Institute
Bir Diplomat Çantasını Hazırlıyor: 18. Yüzyılda Fransız, Osmanlı ve 
Polonya’da Diplomatik Seyahat Yazımı

Petrenka Nedelcheva and Ivan Gatsov   New Bulgarian University
Neolitik Dönem Marmara Bölgesi’nde Taş Alet Endüstrisi ve Sosyal 
Dönüşümleri

Peter Pavúk and Peter Demján   Charles University
Orta ve Son Tunç Çağı’nda Kaymakçı: Batı Anadolu'da Kronoloji ve 
Bağlantı için Yeni Veriler

Hakan Özoğlu   University of Central Florida
Amiral Mark Lambert Bristol’un Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
Memuriyeti

ANAMED BURSİYERLERİ

Sekiz aylık yoğun ve üretken araştırmaların ardından, ANAMED 
2018–2019 akademik yılı bursiyerleri, projelerini 15–16 Mayıs 2019 
tarihlerinde ANAMED Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek olan 
“ANAMED Bursiyerleri Sempozyumu 2019” da sunacaklar. 
Oturumlara Koç Üniversitesi ve diğer üniversitelerden 
akademisyenler başkanlık edecek. Halka açık olan sempozyumun 
oturum başlıkları ise şu şekilde olacaktır:

• Anadolu'da Dini Uygulamalara İlişkin Popüler Yaklaşımlar
• Mikrodan Makro Anlatılara: Arkeolojide Çoklu Analiz Ölçeği (Doğu 
Anadolu)
• Mikrodan Makro Anlatılara: Arkeolojide Çoklu Analiz Ölçeği (Batı 
Anadolu)
• Ortaçağ Konstantinopolisi’nde Süreklilik, Heykeller ve Kutsal 
Mekanlar
• Güçlü Devletler Kurmak
• Hayatta Kalma ve Geçim Süreci: Osmanlı Devletinde Toplumsal 
Cinsiyet, Emek ve Tarikat, 1730–1914
• Rûm Kültürleri Arasındaki Değişim ve Dolaşım

ANAMED BURSİYERLERİ SEMPOZYUMU 2019ANAMED BURSİYERLERİ SEMPOZYUMU 2019

ANAMED'in 13. yıllık sempozyumu kapsamında bezeme ve sırlı 
seramik teknolojileri üzerine Erken Bizans Dönemi'nden başlaya-
rak Osmanlı Dönemi sonuna kadar farklı dönemler üzerine 
çalışmalar yapan araştırmacalar bir araya geldi. 2005 senesinde 
Geç Osmanlı Dönemi seramik üretiminin büyük bir kısmının 
gerçekleştiği Çanakkale’de düzenlenen “Arkeolojik Kazılarda Ele 
Geçen Geç Antik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Seramiği ve Mimari 
Seramiği: 1. Uluslararası Seramik Sempozyumu’nun devamı 
niteliğindeki 13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun 
odak noktası ise sırlı seramikler ve bu alandaki disiplinlerarası 
yeni araştırmalardı. Sempozyum süresince İngilizce ve Türkçe 
simultane çeviri ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile 
sağlandı.

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
Topraklarında Kültürel Üretim Aracı 
Olarak Sırlı Kaplar: Teknoloji ve 
Arkeoloji Araştırmalarından Bulgular

13. ULUSLARARASI ANAMED
YILLIK SEMPOZYUMU

BAHAR DÖNEMİ KISA-DÖNEM ARAŞTIRMA 
BURSİYERLERİ BELLİ OLDU

ANAMED ODİTORYUMU 6–7 ARALIK 2018

SEMPOZYUM

https://anamed.ku.edu.tr/tr/kisa-donem-arastirma-burslari
https://anamed.ku.edu.tr/tr/bu-yilin-bursiyerleri
https://anamed.ku.edu.tr/tr/13-uluslararasi-anamed-yillik-sempozyumu
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ANAMED, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 
(ARHA) işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle, 
Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında, ARHA öğretim üyesi, 
Christina Luke ve ANAMED eski bursiyeri B. Nilgün Öz’ün düzenle-
diği “Diyaloglar: Türkiye’de Arkeoloji ve Miras Koruma” adlı panel 
18 Ekim 2018, Perşembe günü ANAMED’de gerçekleşti. İki 
oturumlu çalıştayın ilkinde, Türkiye’de konservasyon ve arkeolojik 
varlıkların güncel durumu; ikincisinde, alanla ilgili zorluklar ve yeni 
imkanlar tartışıldı. İngilizce-Türkçe simultane çeviri desteği verilen 
çalıştayda, arkeolojik kazı başkanları, belediye ve müze temsilcile-
ri, arkeolojik kazı ve koruma projelerine destek veren kâr amacı 
gütmeyen kuruluş ve özel firma çalışanları katıldı. Bu alanlarda 
farkındalığın arttırılmasını hedefleyen etkinliğe katılım oldukça 
yüksekti.

ÇALIŞTAY

SÖYLEŞİ
ANAMED ve İstanbul Tasarım Bienali farklı alanlardan iki katılımcı-
nın fotoğraf-arşiv ilişkisi üzerinde durduğu bir söyleşi gerçekleş-
tirdi. ANAMED’in “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı 
Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)” sergisine paralel olan düzenle-
nen etkinlik, serginin küratörlerinden Ahmet Ersoy ve fotoğraf 
sanatçısı Ali Taptık’ı biraraya getirdi.

 Ahmet Ersoy fotoğraf arşivleme pratiklerine 19. yüzyıl perspekti-
finden yaklaşırken, Ali Taptık ise görsel teknolojiler açısından bir 
dönüm noktası olan bugüne gelecekten bakarak çağdaş fotoğraf-
çının kendi arşiv düzenlemelerinin gelecekte nasıl yorumlanabile-
ceğine dair hayallerini paylaştı. 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin 
ardıl etkinliği olan ve ANAMED – İKSV işbirliğinde düzenlenen 
“Fotoğraflardan Ne Öğrenirim?” dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği 
soru-cevap bölümü ile sona erdi.

DİYALOGLAR: TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİ VE KÜLTÜR 
VARLIKLARININ KORUNMASI

ANAMED ODİTORYUMU 4 ARALIK 2018

FOTOĞRAFLARDAN NE ÖĞRENİRİM:
ARŞİVİN İLERİ VE GERİYE DOĞRU ARKEOLOJİSİ

Konuşmacılar: Ahmet Ersoy, Ali Taptık
Moderatörler: Deniz Ova, Ebru Esra Satıcı
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https://anamed.ku.edu.tr/node/1601
https://www.facebook.com/pg/Anamed.kocuni/photos/?tab=album&album_id=2165654696983366
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ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ATÖLYESİ
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15 Şubat 2019 tarihinde ANAMED ve Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
bölümü (ARHA) işbirliğinde Koç Üniversitesi topluluğu için Çevresel Arkeoloji 
Atölyesi düzenlendi. Çevresel Arkeoloji, geçmişte yaşamış insanların içinde 
bulundukları çevreyle olan dinamik ilişkilerini anlamak için adına sosyal 
bilimler, fen bilimleri ve beşeri bilimlerin farklı metot ve teorilerini bütünleşti-
rici şekilde bir araya getiren; arkeoloji biliminin önemli bir alt disiplindir. Bu 
atölye, ANAMED'in yeni Çevresel Arkeoloji Girişimi'nin bir parçası olarak, 
çevresel arkeoloji doktora sonrası bursiyerleri Dr. Müge Ergun ve Dr. Hannah 
Lau tarafından yürütüldü. Katılımcılar, yoğun geçen gün süresince çevresel 
arkeologların kullandıkları metotlar ve teoriler hakkında bilgi sahibi oldular; 
arkeobotanik ve zooarkeoloji analizleriyle ilgili güncel bilgiler akatrıldı ve örnek 
incelemelerin tartışıldığı aktif katılımlı bir çalışma yürütüldü. Atölyenin devamı 
olarak, 2019 yılının Eylül ayında, ANAMED’in bu yeni Çevresel Arkeoloji 
oluşumunun doktora sonrası bursiyerlerinin yürüteceği bir eğitim programı 
gerçekleşecek.

ATÖLYE

http://events.ku.edu.tr/d/5c45abdc0856f
http://events.ku.edu.tr/d/5c45abdc0856f
https://anamed.ku.edu.tr/tr/cevresel-arkeoloji-egitim-programi
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Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı vesilesiyle Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED), Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Stavros Niarchos Geç Antik Çağ 
ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğinde Birinci Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Sempozyumu çerçevesinde “Tarih Boyunca Anadolu’da Hayırseverlik” başlıklı sempozyum, 26–29 Mart 
2019 tarihleri arasında AKMED Konferans Salonu, Antalya’da gerçekleşti. Sempozyumda Eski Yunan, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında hayırseverlik anlayışı, hayırseverlik kurum ve kuruluşla-
rının işleyişi ve toplumdaki rolleri gibi konular işlendi. Sempozyumda sunulan bildiriler bir kitapta 
toplanarak okuyucularla buluşturulacak.

SEMPOZYUM

ANAMED Kütüphanesi 2019’u hem yeni başlangıçların heyecanı, 
hem de devam eden görevlerin yoğunluğu ile karşıladı. Kütüphane 
alanının ve referans hizmetlerinin etkin kullanımı, bu yıl yapılacakla-
rın planlanmasında bize sağlam bir başlangıç noktası oluştururken 
kütüphaneciliğin diğer alanlarındaki faaliyetlerimiz de tüm hızıyla 
devam ediyor.

ANAMED bursiyerlerinin ve Koç Üniversitesi mensuplarının çalışma 
ve araştırma ortamı olmasının yanı sıra giderek genişleyen; özellikle 
tarih, arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında uzmanlaşmış koleksiyonu 
ile, ANAMED Kütüphanesi dış üyelerine de hizmet vermeye devam 
ediyor. 2019’un ilk çeyreğinde dış üyelik sistemi çerçevesinde 
kütüphaneyi kullanmakta olan araştırmacıların sayısı 750’yi geçmiş 
bulunuyor. Farklı ilgi alanları ve eğitim geçmişlerine sahip dış 
üyelerimiz ile kurulan karşılıklı ilişki, kütüphanenin gündelik 
pratiğinde önemli bir zenginleştirici etkiye sahip.

Niceliksel olarak günden güne genişleyen, kapsanan konular 
bakımından da derinleşmekte olan koleksiyonumuzun gelişim 
sürecinin aylık olarak takip edilebilmesi amacıyla web sitesine 
eklediğimiz Yeni Gelenler sekmesi artık kullanılabilir durumda. Buna 
ek olarak ANAMED Kütüphanesi ile ilgili her türlü konuda bize 
ulaşmak isteyen öğrenci ve araştırmacılar için kurumsal e-posta 
adresimiz anamedlibrary@ku.edu.tr de kullanıma girdi.

Bir diyalog alanı olarak kütüphanenin kapsayıcılığını artıran en 
önemli faktörlerden biri de her ayın ilk salı günleri bir gelenek 
halinde gerçekleştirilmeye devam eden Kütüphane Konuşmaları 
serisi. 2017’de küçük toplantılar halinde başlayan, 2018 Temmuz 
ayından itibarense düzenli hale getirilerek Tarih Vakfı ortaklığında 
organize edilen konuşmalar mekanın anlamını pek çok açıdan 
genişletmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Edhem Eldem, Saadet 
Özen, Zeynep Çelik, Zafer Toprak, Şevket Pamuk, Foti Benlisoy & 
Barış Alp Özden gibi önemli isimlerin ağırlandığı konuşmalar, sade 
kitap tanıtımlarının ötesinde teorik bir perspektif sunarken dinleyici-
ler için hemzemin bir tartışma ortamı da sağlıyor. Kütüphane 
Konuşmaları serisi 7 Mayıs’ta da Zeynep Ahunbay ile devam edecek; 
detaylar ANAMED web sayfası ve  “@ANAMEDLibrary” Twitter 
hesabından takip edilebilir.

Öte yandan 2019’da Koç Üniversitesi merkez Suna Kıraç Kütüphane-
si’nde sağlanan kütüphane hizmetlerinde ANAMED Kütüphanesi 
çalışanları daha etkin biçimde rol alacaklar. Bir kütüphane eğitimi 
olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yazılımının temel kullanım 
becerileri eğitimi tasarlanarak kütüphane bünyesinde açılmasına 
karar verildi. Bu kapsamda Şubat ayında kütüphane çalışanlarına 
yönelik bir deneme dersi yapıldı ve olumlu geribildirimler alındı. 
Bunun yanında birim kütüphanecilerimiz de farklı hedef kitlelere 
yönelik olarak detaylı kütüphanecilik hizmetleri sunmaya başladılar. 

Birim kütüphanecimiz Naz Baydar, Koç Üniversitesi Tarih ile 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin fakülte üyeleri ile birebir 
çalışan, araştırma gereksinimleri ile kütüphane arasında köprü 
görevini üstlenen bir “araştırma kütüphanecisi (liaison librarian)” 
olarak görevlendirildi. Diğer birim kütüphanecimiz İrem Ünal ise 
merkez kütüphane tarafından tasarlanan kullanıcı deneyimini 
arttırıcı eğitimlerin ANAMED kullanıcı profiline uygun bir şekilde 
Merkez Han binasında da verilmesini koordine etmekle görevlendi-
rildi.

Çevre araştırma merkezleri ve kütüphaneler ile işbirliği konusunda 
ANAMED Kütüphanesi’nin merkezî pozisyonu BiblioPera bünyesinde 
somutlaşmaya ve gelişmeye devam ediyor. Halihazırda 12 olan üye 
kurum sayısının önümüzdeki günlerde artması ve coğrafi kapsamı-
nın da genişlemesi gündemde. Öte yandan 2021’de İstanbul’da 
gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi 
çerçevesinde “İstanbul’da Bizans’ı çalışmak” teması üzerinden 
araştırmacıları, koleksiyonlarında çokça Bizans kaynağı bulunan, 
BiblioPera kütüphanelerine yönlendirmeye dönük çalışmalar 
yapılması da bu yılın planları arasında.

Verimli ve mutlu bir dönem dileğiyle…

Berkay Küçükbaşlar
Kütüphane Sorumlusu

bkucukbaslar@ku.edu.tr 

KÜTÜPHANE

26–29 MART 2019

TARİH BOYUNCA 
ANADOLU’DA HAYIRSEVERLİK 

https://anamed.ku.edu.tr/tr/anamed-ve-nit-kutuphanleri-uyeligi
https://anamed.ku.edu.tr/tr/kutuphaneye-yeni-gelen-yayinlar
mailto:anamedlibrary@ku.edu.tr
http://tarihvakfi.org.tr/
https://anamed.ku.edu.tr/
https://twitter.com/ANAMEDLibrary
https://bibliopera.org/
https://www.byzcongress2021.org/
https://akmed.ku.edu.tr/events/tarih-boyunca-anadoluda-hayirseverlik/
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ONLINE PROGRAMLAR temsil edilen– SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of 
Turkey) Projesi’nin online sertifika programı Arkeolojik Varlıkların 
Korunması ve Kurtarılması başladı. Program, Koç Üniversitesi 
Online Programlar (Mehmet Cemalcılar) ve Koç Üniversitesi 
Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nin–KOLT (Ayhan Çerçi, Seda Akgül ve 
Deniz Uzunosmanoğlu) destekleri sayesinde hayata geçirildi. ICOM 
Büyük Britanya ulusal komitesinin de (ICOM UK) bir parçası olduğu 
bu çok ortaklı işbirliği, British Council ve İngiltere Dijital, Kültür, 
Medya ve Spor Bakanlığı’nın yönetimindeki Kültürel Koruma Fonu 
(The Cultural Protection Fund-CPL-O69-16) tarafından finanse 
ediliyor ve program, katılımcılara arkeolojik varlıkların korunma ve 
kurtarılmasında dünyadaki güncel yöntemlerle donanım ve pratik 
beceriler kazandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin 
kültürel varlıklarına da derinlemesine bir bakış fırsatı sunan 
programda, kültür varlıklarıyla ilgili alanlarda çalışan, düşünen, 
üreten kişiler ve tercihen arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi, kültürel 
miras, tarih, konservasyon, mimarlık, şehir planlama, turizm gibi 
konularda eğitim almış profesyoneller yer alıyor. Koç Üniversitesi 
tarafından sağlanan uzaktan erişim (online) sistemi, katılımcıların 
kaydoldukları ders dönemi içerisinde kendilerine en uygun 
zamanda ve istedikleri yerde dersleri takip edebilme imkanı 
sağlıyor. Eğitim dili Türkçe ve ücretsiz olan programı başarıyla 
tamamlayanlar, Koç Üniversitesi katılım sertifikası almaya hak 
kazanacaklar. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve oldukça yüksek 
sayıda başvuru alan, 5 bölüm ve 20 dersten oluşan programın ilk 
dönemi  devam ediyor.

ANAMED ve Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (BIAA) işbirliği 
yaptığı –Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğretim 
üyesi ve ANAMED danışma kurulu üyesi Christina Luke tarafından 

“Arkeolojik Varlıkların Korunması 
ve Kurtarılması” Online Sertifika 
Programı Başladı!

ANAMED Yaz Programları 2019

ANAMED 2019 Yaz döneminde “Osmanlıca Yaz Programı”, “Anado-
lu’nun Kadim Dilleri” ve “Kapadokya Yaz Programı” başlıklı üç yaz 
programı organize edecek. ANAMED’de gerçekleşecek “Osmanlıca Yaz 
Programı,” tarih kitapları, edebiyat, hukuki dokümanlar ve mahkeme 
kayıtlarından oluşan içeriğiyle öğrencilerine hem Osmanlıca metinleri 
okuma hem de çevirme öğrenimi sunacak. Ek olarak, Osmanlıca Yaz 
Programı kapsamında, Osmanlı tarihinde önemi olan iki büyük 
koleksiyonu tanıtmak adına Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi 
ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ne geziler düzenlenecek. Yine 
ANAMED’de düzenlenecek olan “Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz 
Programı” ise Hititçe ve Akkadça’yı birlikte sunan tek yaz programı 
olma özelliğinin yanı sıra, yoğunlaştırılmış Luvice ve Çivi Yazısı 
atölyeleri ile birlikte, misafir konuşmacı olarak Dr. Nancy Amelia 
Highcock’u ağırlayacağı oldukça zengin bir program sunacak. Diğer 
programlardan farklı olarak “Kapadokya Yaz Programı” ise öğrencileri-
ne Kapadokya’da rehberli geziler, araştırmalar ve sunumlar eşliğinde 
Kapadokya Bizans’ına ait zengin ve kültürel mirasın, tarihsel ve 
sanatsal bağlamda kavramsallaştırılması konusunda ışık tutacak.

https://biaa.ac.uk/
https://www.saratprojesi.com/tr
https://www.saratprojesi.com/tr
https://www.saratprojesi.com/tr/calismalarimiz/online-egitim
https://www.saratprojesi.com/tr/calismalarimiz/online-egitim
http://uk.icom.museum/
https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-protection-fund/projects/safeguarding-archaeological-assets
https://anamed.ku.edu.tr/tr/osmanlica-yaz-programi
https://anamed.ku.edu.tr/tr/anadolunun-kadim-dilleri
https://anamed.ku.edu.tr/tr/anadolunun-kadim-dilleri
https://anamed.ku.edu.tr/tr/kapadokya-yaz-programi
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ANAMED’in çok sevilen “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisini Londra’ya 
getirme fikri daha ilk defa ortaya atıldığında başarılı bir fikir olacağını 
biliyordum. Çünkü Çatalhöyük tarımın başlangıç dönemlerinde insanların 
nasıl yaşadığını anlatan, dünyanın en ünlü Neolitik sit alanlarından birinin 
öyküsü olmakla kalmayıp aynı zamanda arkeolojinin de öyküsüydü. Arkeo-
logların nasıl çalıştıklarını ve geçmişe dair bilgileri nasıl edindiklerini anlatı-
yordu.

1997 ile 2012 yılları arasında Çatalhöyük’te kazı alanı direktörü olarak 
çalışma şerefine sahip oldum ve bu yüzden Çatalhöyük ile ilgili bir etkinliğin 
parçası olmak beni çok memnun etti. En önemli katkım, Brunei Gallery’de 
yaptığım galeri turlarıydı ve bu yüzden geçtiğimiz yılın son iki ayı boyunca 
neredeyse orada yaşadım. Aralarında BIAA (Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitü-
sü) üyeleri, Historic England kurumu meslektaşları, üniversite çalışanları ve 
öğrencileri, sade vatandaşlardan oluşan çeşitli gruplara ve eskiden orada 
çalıştıkları için—ya da arkadaşları ve meslektaşları orada çalıştığı için—sit 
alanını tanıyan birçok arkeolog bulunan gruplara rehberlik yaptım.

Kısa sürede turların keyfini çıkarmaya başladım. Anadolu’daki günlerime geri 
dönmüş gibiydim—turlara katılanlar, eski yerleşim birimlerine ve arkeologla-
rın topraktan çıkarttıkları ışığında yaşamın bütün küçük ayrıntılarını keşfet-
melerine hayran kalıyorlardı.

Turlara katılan BIAA üyelerinden pek çoğu, James Mellaart’ın 1960’lı yıllarda 
yaptığı kazıları anımsıyordu. Yeni keşiflere dair bilgi edindiler, hatta zaman 
zaman bunları sorguladılar! Mellaart’ın konservatörü olarak görev yapmış bir 
ziyaretçi, bulduklarımızı görüp fikir ve yorumların nasıl değiştiğini duyunca 
çok heyecanlandı ve kendi Çatalhöyük deneyimlerini paylaştı. Yanında 
hayranlık uyandıran, eşsiz fotoğraflar da getirmişti.

Turlara başladığımda tek endişem, bunun sit alanında insanları gezdirme 
deneyimi ile aynı olup olmayacağıydı. Sit alanında, bir çukurdan diğerine 
olarak belirlediğim ve alışık olduğum bir güzergâhım vardı ve de en önemlisi, 
yerleşim alanını kendi doğal ortamında sunma olanağına sahiptim. Sergideki 
eserler arasındaysa yolumu yeniden belirlemek durumunda kaldım. Neyse 
ki, ziyaretçilere yol göstermek amacıyla sit alanın bir planı yere yansıtılmıştı. 
Ben de bir kazı alanından diğerine yürürcesine planın üzerinde atlayıp 
durdum. Bunu kazı aletlerini ve arkeolojik kayıt işlemlerine dair bilgileri 
sunan kısım izliyordu; sonra da bulunan eserlerin işlendiği nokta ve de 
mikroskopların, cımbızların, minik fırçaların ve bir araya getirilecek çömlek 
parçalarının bulunduğu laboratuvarın kopyasına geçiyorduk. Ancak en 
sevdiğim kısım, buluntuların sanal olarak sunulduğu galeri oldu. Ziyaretçile-
rin, en çok ilgilendikleri cismi almalarını istiyor, sonra bunun nereden 
çıkartıldığını, nasıl yapıldığını ve ne için kullanılmış olabileceğini tartışıyor-
dum. Cisim üzerinden, bazen keşif anına kadar öykünün tümünü anlatıyor-
dum.

Çatalhöyük’ün Londra’ya geldiği zamanı her zaman hatırlayacağım. Benim 
açımdan, bu sergi, yaşamımın—ve genel olarak insanların yaşamının—önem-
li bir kısmını hatırlatmakla kalmayıp aynı zamanda yeni nesil arkeoologlara 
ilham kaynağı olma anlamı da taşıyordu. 10 yaşındayken British Museum’a 
yaptığımız bir okul gezisi sırasında nasıl etkilendiysem, sergiyi ziyaret eden 
bazı öğrencilerin de aynı şekilde etkilenip bir gün ellerine arkeolog malası 
alacaklarını umuyor ve onların öykülerini dinlemek için sabırsızlanıyorum.

Shahina Farid, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün Fahri Sekreteri ve Historic 
England kurumunda Bilimsel Tarihlendirme Koordinatörü olarak görev alıyor. 
1997 ile 2012 yılları arasında Çatalhöyük Araştırma Projesi’nde, Kazı Alanı 
Direktörü ünvanı ile çalıştı.

Fotoğraf: Shahina Farid, “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi, 
Brunei Gallery, SOAS, Londra, 2018, Doruk Yemenici. 

Gerçekten de Bir Kazı 
Hikâyesi

ANAMED’in “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi, Brunei Gallery, SOAS, University of London’da 12 Ekim–15 Aralık 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Küratörlüğünü Duygu Tarkan’ın üstlendiği, Ian Hodder ve Çatalhöyük Araştırma Projesi ekip üyelerinin destek verdiği organizasyonda, Şeyda 
Çetin sergi yöneticisi ve galeri küratörü olarak çalıştı. Sergi, 1997 yılından beri Çatalhöyük kazılarının ana sponsorlarından biri olan Yapı Kredi Banka-
sı’nın desteği ve Grundig’in sağladığı teknolojik olanaklar sayesinde PATTU Mimarlık’tan Cem Kozar ve Işıl Ünal tarafından tasarlandı.

RÖPORTAJ

https://anamed.ku.edu.tr/tr/bir-kazi-hikayesi-catalhoyuk-sergisi-londrada
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GELECEK YAYIN

25 HAZİRAN — 1 ARALIK 2019

ARŞİVİN BELLEĞİ: MARCELL RESTLE'NİN 
ANADOLU ARAŞTIRMALARI

Küratörler: Lioba Theis, Su Sultan Akülker, 
Caroline Mang
Galeri Küratörü: Ebru Esra Satıcı
Tasarım: Burak Şuşut, Fika 

GELECEK SERGİ

Kızıl Kilise, Marcell Restle ve güney transept görünümü, Arianzos, Sivrihisar, 
Türkiye.

Fotoğraf: Friedrich Hild, 1971, Marcell Restle koleksiyonu, DiFaB.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstiklal Caddesi No: 181, Merkez Han
34433 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

T: +90 (0)212 393 6000
F: +90 (0)212 245 1761

E: anamed_info@ku.edu.tr

Anamed.kocuni

kocuni_ANAMED

anamed.ku.edu.tr

kocuni_anamed

ANAMED

İngilizce orijinal versiyonu Dr. Joanita Vroom tarafından yazılan 
kitabın (Byzantine to Modern Pottery in the Aegean, 7th to 20th 
Century) Türkçesi önümüzdeki günlerde ANAMED Yayınları’ndan 
raflardaki yerini alacak. Bizans’tan Modern Döneme Seramik, 7.–20. 
Yüzyıllar: Bir Giriş ve El Kitabı’nın İngilizce versiyonu, Akdeniz 
arkeolojisinin bilimsel açıdan az incelenmesine rağmen çok önemli 
bir parçası olan Orta Çağ ve sonrası Ege seramiği hakkında yazılmış 
ilk genel giriş ve el kitabıdır. Yasemin Bağcı tarafından Türkçeye 
kazandırılan bu yayın, müzelerde ve Ege Denizi civarında gerçekleş-
tirilmiş arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılmış Erken Bizans 
döneminden Erken Modern döneme tarihlenen en önemli
Post-Klasik seramik tiplerini kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. 

“Beşinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu” çerçevesin-
de, ANAMED  “Arşivin Belleği: Marcell Restle'nin Anadolu Araştırmaları” sergisini  
düzenliyor. Sergi bir yandan alanın önde gelen araştırmacılarından birinin 
çalışma yöntemine dair hayranlık uyandıran bilgiler sunarken, öte yandan zengin 
Anadolu kültürü ile dolu bir hazineyi gözler önüne seriyor. 

Sergi, İstanbul’daki akademik çevre ve daha geniş kitlelere, araştırmacı Marcell 
Restle’nin kendine özgü kişiliğini tanıtmanın yanı sıra, Anadolu ve komşu 
bölgelerde yaptığı çalışmaların önemini vurgulamak ve çevre kültürlerin önemi 
konusundaki bilincin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Marcell Restle’nin vefatından sonra Viyana Üniversitesi’ne bağışladığı, özel 
arşivinden alınan belgelerin büyük bir bölümü ilk kez sergileniyor. Sergi, 
Restle’nin Akdeniz’in dört bir köşesine yaptığı pek çok yolculuk sırasında tarihi 
anıtlara dair ürettiği çeşitli formattaki kapsamlı belgeyi içeriyor. Bunların 
arasında siyah beyaz ve renkli fotoğraflar, eskizler, planlar, yazılar ve notların 
yanı sıra sesli yorumlar içeren video kayıtları da bulunuyor. Havran bölgesinde 
gerçekleştirdiği fotogrametrik anıt ölçümleri ise araştırmacının yenilikçi teknoloji-
lere karşı ilgisini ortaya koyuyor.

BİZANS'TAN MODERN DÖNEME EGE'DE SERAMİK, 7.–20. 
YÜZYILLAR: BİR GİRİŞ VE EL KİTABI

https://tr-tr.facebook.com/Anamed.kocuni/
https://twitter.com/kocuni_ANAMED?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/kocuni_anamed/?hl=tr
https://www.youtube.com/channel/UC4IyXD_2Yec8pWGRSIc34fw
https://www.ku.edu.tr
https://www.google.com.tr/maps/place/Anamed/@41.031979,28.9740893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cab9dfff905235:0x8d558f5db7e141f6!8m2!3d41.031979!4d28.976278
mailto:anamed_info@ku.edu.tr
anamed.ku.edu.tr
https://sgsymposium.ku.edu.tr/tr



