
ANAMED 2021 Yaz Programları bu yaz çevrimiçi!
Koronavirüs önlemleri kapsamında geçen yaz olduğu gibi, bu yaz da Zoom üzerinden canlı dersler ile
gerçekleştirilecek olan Anadolu'nun Kadim Dilleri ve Osmanlıca yaz programları başvuruları başladı.
Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvurular için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi 1 Nisan 2021

ANAMED 2021 Summer Programs will be online!
As part of the coronavirus precautions, applications for the Ancient Languages of Anatolia and Ottoman
summer programs, which will be held with live classes on Zoom this summer, have started. You can visit our
website for more information and the application process.

Application deadline is 1 April 2021

https://anamed.ku.edu.tr/
https://anamed.ku.edu.tr/programlar/anadolunun-kadim-dilleri-yaz-programi/
https://anamed.ku.edu.tr/programlar/osmanlica-yaz-programi/
https://anamed.ku.edu.tr/en/programs/ancient-languages-of-anatolia-summer-program/
https://anamed.ku.edu.tr/en/programs/ottoman-summer-program/


ANAMED Kütüphane
Konuşmaları:
Doğa ve Doğaüstü Arasında: Osmanlı'da Bilimin
Sınırları 
Konuşmacılar: GHOST Projesi Ekibi- Marinos
Sariyannis, Zeynep Aydoğan, Feray Coşkun, Güneş
Işıksel, B. Harun Küçük ve A. Tunç Şen
Moderatör: Marinos Sariyannis

ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı'nın ortaklaşa
olarak düzenlediği "Kütüphane Konuşmaları" 2
Mart 2021 günü GHOST Projesi ile devam ediyor.
Garip vakalar, gizli bilimler ve büyü, Osmanlı
bilim ve kültür tarihi içinde yeni bir alan
oluşturmaktadır. Bugün bizim için doğa ve
doğaüstü çok net bir biçimde birbirinden ayrı
alanlar olmasına rağmen modern öncesi
kültürlerde bu sınır daha belirsizdi: Bir yandan
bilinebilen ile bilinemeyen arasında, öte yandan
da normal (döngüsel) süreç ile mucize (ya da
keramet) arasındaki farklar daha önemliydi. Bu
konuşmada, Rethymno'da (Girit) yürütülmekte
olan GHOST projesi üzerinden Osmanlı'da
doğaüstü denilen vakaların ve olayların algılanışı
ele alınacaktır. Konuşmanın moderatörlüğü
Marinos Sariyannis tarafından yapılacaktır.
Konuşma uzaktan erişimle gerçekleşecektir.

Konuşmaya kayıt olmak için lütfen linke tıklayınız.

ANAMED Talks:
A Book Talk: Glazed Wares
Speakers: Filiz Yenişehirlioğlu, Nikos Kontogiannis, Beate
Böhlendorf-Arslan
Moderator: Alican Kutlay

This month's ANAMED Talk focuses on the ANAMED
Series volume published by Koç University Press (KUP)
entitled Glazed Wares as Cultural Agents in the
Byzantine, Seljuk, and Ottoman Lands, which collects
research on the decoration and technology of glazed
pottery, ranging from the early Byzantine era to the
end of the Ottoman period. The authors of the
chapters in the book found the chance to present
their research during the 13th International ANAMED
Annual Symposium in 2018 at ANAMED. The conveners
of the symposium and editors of the newly published
volume, Filiz Yenişehirlioğlu, Nikos Kontogiannis, and
Beate Böhlendorf-Arslan, are the speakers of the
online event, while ANAMED Production Editor and
Publication Specialist Alican Kutlay moderates. This
talk will be held on 18 March 2021, at 18:30 (GMT+3,
Turkey local time), in English.

For more details and to register in advance, visit our
website.

https://anamed.ku.edu.tr/events/anamed-kutuphane-konusmalari-marinos-sariyannis-zeynep-aydogan-feray-coskun-gunes-isiksel-b-harun-kucuk-ve-a-tunc-sen-ghost-projesi/
https://ghost.ims.forth.gr/
https://anamed.ku.edu.tr/events/anamed-kutuphane-konusmalari-marinos-sariyannis-zeynep-aydogan-feray-coskun-gunes-isiksel-b-harun-kucuk-ve-a-tunc-sen-ghost-projesi/
https://anamed.ku.edu.tr/en/publications/glazed-wares/
https://anamed.ku.edu.tr/en/events/13th-international-anamed-annual-symposium/
https://anamed.ku.edu.tr/en/events/anamed-talks-a-book-talk-glazed-wares/
https://anamed.ku.edu.tr/en/events/anamed-talks-a-book-talk-glazed-wares/


ANAMED Konuşmaları
Avrupa Şark'ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)
Konuşmacı: Zeynep Çelik

ANAMED Konuşmaları'nın ikincisi Zeynep Çelik'in derlediği ve kapsamlı giriş yazısını yazdığı, Koç Üniversitesi
Yayınları'ndan (KÜY) çıkan "Avrupa Şark'ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)" isimli yeni kitabına
odaklanan bir sohbet ile devam etti. Kaçıranlar için konuşma Youtube kanalımızdan izlenebilir.

24 Mart 2021 tarihinde Columbia Global Centers Istanbul tarafından, kitabın ortaya çıkış süreci hakkında ve
bu etkinliğin devamı niteliğinde bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilecektir. Detaylarını ilerleyen günlerde
bizim ve merkezin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz 

ANAMED'den Üç Yeni Yayın! 
ANAMED Şubat ayında üç yeni kitap yayımladı. Mart ayı itibariyle kitapları Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı
Kredi Yayınları mağazalarında bulabilirsiniz. 

Three New ANAMED Publications!
In February 2021, ANAMED published three new books. As of March, the books are available in Koç University
Press and Yapı Kredi Publications stores. 

Yusuf Bey: On Dokuzuncu Yüzyıl Sonunda Pera'nın Yüklü Portreleri

ANAMED'in 2017 yılında gerçekleştirdiği "Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri"
sergisine eşlik eden İngilizce yayın, sergiyle eş zamanlı olarak yayımlanmıştı.
Kitabın Türkçe ve nispeten genişletilmiş versiyonu Şubat 2021'de yayımlanarak daha geniş bir okur kitlesinin
beğenisine sunuldu. Kitapta, Ömer M. Koç Koleksiyonu'na ait, Yusuf Franko Kusa Bey tarafından çizilen

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0ilt6ID0sVw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0ilt6ID0sVw
https://anamed.ku.edu.tr/events/yusuf-frankonun-insanlari-bir-osmanli-burokratinin-karikaturleri/
https://anamed.ku.edu.tr/yayinlar/youssouf-bey-the-charged-portraits-of-fin-de-siecle-pera-ikinci-basim/


karikatürler ve karikatürlerden yola çıkılarak yazılan makaleler yer alıyor.
Makaleler Yusuf Franko'nun aile tarihi, 19. yüzyıl sonu Avrupa siyasi tarihi ve
karikatürlerin çizildiği sosyo-mekânsal bağlama odaklanırken, ek bölüm, orijinal
albümdeki karikatür sırasını takip ederek her bir karikatür hakkında detaylı bilgiler
veriyor. Bu karikatürler 1957 yılında İstanbul'daki bir antika halıcıda keşfedildikleri
tarihten itibaren toplu halde Türkçe olarak ilk kez ANAMED tarafından yayımlandı.

The English version of the book that accompanied "The Characters of Yusuf Franko:
An Ottoman Bureaucrat's Caricatures," the ANAMED exhibition organized in 2017,
was published simultaneously with the exhibition. In February 2021, ANAMED
published the Turkish version of the book to reach a wider audience. The book
includes Yusuf Bey's caricatures from the Ömer M. Koç Collection, as well as
articles written in reference to them. While the articles analyze the majority of

the caricatures from diverse perspectives, his family history and biography, the history of contemporary
European caricature art and politics, and the social and spatial context in which he drew his caricatures, the
appendix gives brief information about each caricature plate in the original album. These extraordinary
caricatures are published here in their entirety for the first time in Turkish since they were discovered in an
antique rug dealer's shop in Istanbul in 1957.

Glazed Wares as Cultural Agents in the Byzantine, Seljuk, and Ottoman Lands

Editörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden Nikos D.
Kontogiannis ve Filiz Yenişehirlioğlu'nun yanısıra Marburg Üniversitesi'nden Beate
Böhlendorf-Arslan'ın yaptığı 13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu'nun (IAAS)
İngilizce bildiri kitabı "Glazed Wares as Cultural Agents in the Byzantine, Seljuk,
and Ottoman Lands" Şubat 2021'de yayımlandı. Türkçe versiyonu 2021 baharında
yayımlanacak kitaptaki makaleler bezeme ve sırlı seramik teknolojileri ve
araştırmaları üzerine Erken Bizans döneminden başlayarak Osmanlı dönemi sonuna
kadar farklı dönem ve coğrafyalar üzerine çalışmalar yapan araştırmacıları bir
araya getiriyor.

Edited by Nikos D. Kontogiannis, Beate Böhlendorf-Arslan, and Filiz Yenişehirlioğlu,
the proceedings from the 13th International ANAMED Annual Symposium (IAAS),
"Glazed Wares as Cultural Agents in the Byzantine, Seljuk, and Ottoman Lands" was

published in February 2021. The volume brings together researchers engaged in the study of the decoration
and technology of glazed pottery, ranging from the early Byzantine era to the end of the Ottoman period.
Topics explored include pottery production in Constantinople, glazed ceramic production and consumption in
medieval Thebes, pottery imports in Algiers during the Turkish Regency, considerations of trading routes and
their influences, the relationships between Italy and the Byzantine and Ottoman world through pottery, and
more. The Turkish version of the volume will also be published in Spring 2021.

Sanatsal ve Arkeolojik Nesneler için Malzeme Nitelendirme Testleri: İkinci Baskı

ANAMED'in çalışma alanlarında referans kitabı oluşturma amacıyla başlattığı serinin
ikinci kitabı Sanatsal ve Arkeolojik Nesneler için Malzeme Nitelendirme Testleri:
İkinci Baskı Şubat 2021'de yayımlandı. İngilizce orijinal versiyonu, Material
Characterization Tests for Objects of Art and Archaeology: Second Edition (Londra:
Archetype Publications) 2005 senesinde yayımlanan kitabın çevirisini Duygu Tarkan
üstlendi. Bu kitapta yer alan testler, metaller, inorganik malzemeler ve organik
malzemeler içindir ve pH, özgül ağırlık ve sertlik gibi genel karakteristik özellikleri
içermektedir. Malzemelerin nitelendirilmesi ve konservasyon kararlarına pratik
uygulamalar sunan bu testlerin derlenmesinin ve çevirisinin, eserler ile çalışan
çeşitli disiplinler için değerli olmasını umuyoruz.

In February 2021, ANAMED published the Turkish translation of the second and
revised edition of Material Characterization Tests for Objects of Art and
Archaeology (London: Archetype Publications, 2005). Translated by Duygu Tarkan,

the book includes tests for metals, inorganic compounds, organic, and synthetic materials, as well as several
tests that help to characterize materials. The tests are applicable to a wide range of object classes,
including metal, textile, leather, paper, plastics, and architectural materials. In addition to presenting the

https://anamed.ku.edu.tr/en/publications/youssouf-bey-the-charged-portraits-of-fin-de-siecle-pera-2nd-edition/
https://anamed.ku.edu.tr/en/events/the-characters-of-yusuf-franko-an-ottoman-bureaucrats-caricatures/
https://anamed.ku.edu.tr/events/13-uluslararasi-anamed-yillik-sempozyumu/
https://anamed.ku.edu.tr/en/publications/glazed-wares/
https://anamed.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/13th-International-ANAMED-Annual-Symposium-13.-Uluslararas%C4%B1-ANAMED-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Sempozyumu_2.pdf
https://anamed.ku.edu.tr/en/publications/glazed-wares/
https://archetype.co.uk/our-titles/material-characterization-tests/?id=217
https://archetype.co.uk/our-titles/material-characterization-tests/?id=217


detailed methodology for carrying out each test, the book evaluates the effectiveness of each test in order
to assist the reader in selecting the most applicable test and interpreting results.

https://anamed.ku.edu.tr/
https://www.facebook.com/Anamed.kocuni/
https://www.instagram.com/anamed_ku/
https://twitter.com/anamed_ku
https://www.linkedin.com/company/kocanamed/
https://www.youtube.com/channel/UC4IyXD_2Yec8pWGRSIc34fw

