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2015–16 ANAMED bursiyerleri 
akademik yıla başladı

Oryantasyon haftasındaki  
yeni bursiyerler, Profesör  
Paolo Girardelli rehberliğindeki 
Beyoğlu gezisinin ardından  
Koç Üniversitesi ana  
kampüsünü ziyaret ettiler. 

HABeRleR
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SONBAHAR 2015

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹   ANADOLU MEDEN‹YETLER‹ ARATIRMA MERKEZ‹ 

2015-2016 akademik yılına başlarken, 
sizlere ANAMED’in ilk “düzenli” 
bültenini tanıtmaktan mutluluk 
duyuyorum. Haziran ayında “10. Yıl” 
özel sayısı ile başlayan bu geleneği; 
araştırmalar, akademik programlar, 
sergiler, etkinlikler ve ANAMED ile 
ilgili haberlerin bulunduğu ve senede 
üç defa yayınlayacağımız bültenimizle 
devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu sayıda, 
2015-2016 ANAMED Bursiyerlerinin 
aramıza katılışları, Prof. Paolo Girardelli 
eşliğinde yapılan tarihi Beyoğlu turunu 
da kapsayan oryantasyon haftaları 
ve İstanbul’dan Kapadokya’ya, 2015 
yazının başarılı yaz programları 
hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız. 
Bu sayı ayrıca, yakın zamanda ANAMED 
Kütüphanesi Sorumlusu olan Mehmet 
Kentel’in öncülüğünde gerçekleşecek, 
İstanbul Kalkınma Ajansı destekli ve 
Beyoğlu’nda bulunan birçok araştırma 
merkezli kütüphaneyi dijitalleştirmeyi 
hedefleyen yeni bir proje ile yakın 
zamanda gerçekleşen sergiler ve 
yayınları kapsıyor. 

Bütün bunların yanı sıra, kendimi 
ANAMED camiasına tanıtmaktan 
mutluluk duyar, bu etkileyici ve ilham 
verici akademik çevrenin bir parçası 

ANAMED 
Direktörü’nden 

Suna Kıraç Kütüphanesi’nin “Beyoğlu Araştırma Merkez-
leri Platformu ve Kütüphane Toplu Kataloğu Projesi”, 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından, Yenilikçi 
İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destek al-
maya hak kazandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 
ortaklığı ve SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, 
Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştır-
maları Enstitüsü ve Orient Enstitüsü Kütüphanelerinin 
iştirakçiliği ve Suna Kıraç Kütüphanesi’ne bağlı ANAMED 
Kütüphanesi ile birlikte hayata geçirilecek olan proje 

Beyoğlu’na yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor.
ANAMED bursiyerlerinin tavsiyesiyle ortaya 

çıkan ve Suna Kıraç Kütüphanesi öncülüğünde temeli 
atılan proje ile bu merkezlerin sahip olduğu çok dilli 
koleksiyonlar bir araya getirilecek, kütüphaneciler 
ve araştırmacılar için fikir alışverişinde bulunacakları 
ve yeni işbirlikleri geliştirecekleri bir ortak sanal alan 
yaratılacaktır. Beyoğlu uluslararası bir bilim merkezine 
dönüşecek, İstanbul’un da araştırmacılar için halihazır-
da yüksek olan değeri daha da artacaktır.

olmaktan gurur duyduğumu belirtmek 
isterim. Kuruluşunu ve çalışmalarını 10 
yıldır uzaktan takip ettiğim ANAMED’in, 
Anadolu medeniyetleri çalışmalarına 
verdiği önemli ve uzun süreli desteklere 
katkıda bulunacağım için ne kadar 
heyecanlı olduğumu belirtmek 
istiyorum. Bursiyer programlarının 
sunduğu araştırma olanakları, yaz 
programları, Türkiye ve yurtdışı 
işbirlikleri ile zengin sergi programları 
ve çeşitli yayınlardan oluşan, ANAMED’in 
sayısız çalışmasını geliştirmeyi ve 
büyütmeyi umut ediyorum.

Yeni bir araştırma yılına, benimle 
ve tüm ANAMED ekibiyle birlikte 
merhaba diyeceğinizi umuyorum. 
Önümüzdeki aylarda sizlerden haber 
almak ve yeni haberlerle bir araya 
gelmek dileğiyle!

Chris Roosevelt
Direktör, ANAMED

KÜTÜPHANE’DEN YENİ PROJE 
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Bu yıl ilki düzenlenen Osmanlıca Yaz 
Programı’nda 16 doktora öğrencisine 
Osmanlı Paleografyası eğitimi veril-
di. Ali Emre Özyıldırım (Yıldız Teknik 
Üniversitesi), Hatice Aynur (Şehir Üni-
versitesi) ve Hakan Karateke (Chicago 
Üniversitesi) tarafından verilen orta 
ve ileri düzeyde Osmanlıca derslerine 
ek olarak Gheis Ebadi, Farsça ve Fulya 
Doğru, Türkçe dersleri verdi. Osmanlıca 
derslerine ek olarak Aslı Niyazioğlu, 
Günhan Börekçi, Sooyong Kim, Emrah 
Sefa Gürkan, Kahraman Şakul ve Seyfi 
Kenan tarafından Osmanlı dünyasının 
değişik yönlerini inceleyen akademik 

YAZ PROgRAMLARI

konuşmalar yapıldı. Cuma günleri 
arşivlere ve araştırma kütüphanelerine 
geziler düzenlendi. Kurs öğrencileri 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Mer-
kezi (İSAM), Süleymaniye, Beyazıt ve 
Selim Ağa yazma eser kütüphaneleri ile 
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi’nde (IRCICA) çalışma şartları 
ve koleksiyonlar hakkında yerinde bilgi 
aldılar. Kurs sonunda yapılan değer-
lendirmede, öğrenciler artık Osmanlı 
arşivlerinde veya yazma kütüphanele-
rinde çalışabilmek için kendilerine çok 
daha fazla güvendiklerini belirttiler.

Osmanlıca Yaz Programı  6 Temmuz – 13 Ağustos
ANAMED’de bir ilk: Osmanlıca Yaz Programı

Kendimi halihazırda bir parçası olarak 
gördüğüm ANAMED ailesine sıcak bir 
merhaba. ANAMED’de ‘genç bursiyer’ 
olarak geçirdiğim dokuz aydan sonra, 
çok kısa bir süre önce Kütüphane 
Sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler ile Tarih bölüm-
lerinden mezun oldum. Yüksek Lisans 
derecemi Oxford Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nden aldım, 2012’den beri de 

doktora çalışmalarımı Washington 
Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları 
Programı’nda sürdürüyorum. ANA-
MED Kütüphanesi’nde, Özge Ertem’in 
kütüphaneyi bilginin sadece tüke-
tildiği değil, aynı zamanda üretildiği 
bir yer haline dönüştürme çabalarını 
devam ettirmeyi umuyorum.

K. Mehmet Kentel
ANAMED Kütüphane Sorumlusu

HABeRleR

ANAMED Yaz Programları, ge-
çen yaz bir kez daha tarih, sanat 
tarihi ve arkeoloji meraklılarını, 
uzman isimlerle bir araya getirdi. 
Kapadokya’nın Bizans ve Bizans 
sonrası dönemlerinin zengin sanat-
sal ve kültürel mirasını keşfetmek 
isteyenler Bizans ve Bizans Sonrası 
Kapadokya Yaz Programı’na katı-
lırken, İstanbul’un zengin kültürel 
mirasını merak eden lisanüstü öğ-
rencileri Asırlar Boyu İstanbul Yaz 
Programı’na katıldı. Osmanlıca’yla 
beraber Türkçe ve Farsçasını 
geliştirmek isteyenler ise, bu yaz 
ilk kez düzenlenen Osmanlıca Yaz 
Programı’nda buluştu.

ANAMED YAZ 
PROGRAMLARI’YLA 
İSTANBUL, BIZANS  
VE OSMANLI’YA 
YOLCULUK

 
ANAMED Kütüphanesi’nde tanıdık bir yüz
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YAZ PROgRAMLARI

Bizans ve Bizans Sonrası 
Kapadokya 
11 – 26 Haziran

Yaza merhaba demenin 
en güzel yolu: Kendinizi 
Kapadokya’ya bırakın

Bu sene beşincisi düzenlenen Kapa-
dokya Programı, 15 gün boyunca bol 
yürüyüş, keşif, araştırma ve Bizans 
Kapadokyası’nın sanatını, mimarisini ve 
tarihini anlatan seminerlerle Türkiye, 
Yunanistan, İngiltere, Amerika, Avust-
ralya, Macaristan, Rusya ve Ürdün gibi 
dünyanın birçok ülkesinden 12 yüksek 
lisans öğrencisini konuk etti. Bu sene 
program hocalarından Robert Ouster-
hout (Pennsylvania Üniversitesi, Phila-
delphia) ve Tolga Uyar’a (Athens Akade-
misi) yazmalar ve epigramlar hakkında 
iki sunum veren Dr. Ivan Drpic (Was-
hington Üniversitesi, Seattle) ve Selçuk-
luların gelişi üzerine bir sunum veren 
Prof. Scott Redford (SOAS, Londra) eşlik 
etti. Program, Bizans İmparatorluğu’nda 
yaşam ve ölümü detaylı olarak incele-
yebilmek için günümüze kadar gelen 
sanat eserlerinin ve kültürel mirasların 
bulunduğu ve birçok kişinin bilmediği 
etkileyici bir bölgeyi tanıtmıştır. Geçen 
senelerde olduğu gibi öğrenciler Mus-
tafapaşa’daki tarihi Gül Konakları’nda 
kalmışlardır. Koç Üniversitesi, Niarchos 
Vakfı ve çeşitli burslar sayesinde birçok 
öğrenciye ücretsiz katılım sağlanmıştır.

Kapadokya Programı önümüzdeki 
sene bir yıl ara verip, 2017 yazında 
tekrar gerçekleşecektir. 

İstanbul Programı beşinci senesinde 
de İstanbul’un kentsel tarihi, gelişimi, 
arkeolojik ve anıtsal topografisini araş-
tırmaya devam ediyor. Program, Neolitik 
Çağ’dan ilk arkeolojik yerleşkelerin 
kalıntılarına, Türkiye Cumhuriyeti döne-
minde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 
İstanbul’un kentsel planlamasını içeren 
ve 20. yüzyıl’a kadar giden kronolojik 
açıdan oldukça geniş bir çerçeveye 
sahipti. Program, Koç Üniversitesi Tarih, 
Sanat Tarihi ve Arkeoloji departmanları 

profesörleri tarafından farklı modüller 
altında verildi. Her modül kapsamında 
katılımcılar derslere ek olarak müzeleri 
ve ören yerlerini gezme imkanı buldu. 
Program bu sene de tarih, sanat tarihi 
ve arkeoloji alanlarında yüksek lisans 
yapan katılımcılara, İstanbul’u anlama 
ve bilgi edinme, akademik müfredat-
larını zenginleştirme ve yoğun geziler 
ile bütünlenmiş üstün kalite dersler 
eşliğinde bir üç hafta geçirme imkanı 
sağlamıştır. 

Asırlar Boyu İstanbul  29 Haziran – 22 Temmuz

İstanbul Programı beşinci senesinde de katılımcıları 
büyülemeye devam ediyor
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İstiklal Caddesi No:181, Merkez Han 
34433 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

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

E: rcac_info@ku.edu.tr 

ANAMED John Garstang’ın 
ayak izlerini bir sergi ve 
katalogla takip ediyor
Anadolu’da John 
Garstang’in Ayak İzleri

17 Eylül - 10 Aralık 2015

Küratör: Alan M. Greaves
Tasarım: Burçak Madran, Tetrazon

Sergi, ünlü İngiliz arkeolog John 
Garstang’ın Hitit Uygarlığı’nın Anado-
lu’daki yerleşimi konusundaki araş-
tırmalarını odağına alıyor. Liverpool 
Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan 
sergide Garstang Arkeoloji Müzesi 
arşivinden derlenen fotoğraf ve tarihi 
belgeler yer alıyor. Ankara İngiliz Arkeo-
loji Enstitüsü’nün (BIAA) kurucusu olan 
Garstang’ın kazı defterleri, izin yazışma-
ları ve ilginç anekdotlarını içeren şahsi 
notları BIAA Arşivi’nden seçilerek sergiye 
dahil edildi. Liverpool Üniversitesi’nin 
5 yıl boyunca yürüttüğü titiz çalışma ve 
araştırmaların sonucunda dijitalleştirdiği 
cam negatiflerden ve albümlerden seçi-

len fotoğrafların yer aldığı “Anadolu’da 
John Garstang’in Ayak İzleri”, arkeoloji 
ve tarih meraklıları için önemli bir arşivi 
ilk defa gözler önüne seriyor.  

SERGİ KATALOğU: 

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri
Derleyen: Alan M. Greaves

Yazar(lar): Alan M. Greaves, Françoise 
Rutland, Phil Freeman, Bob Miller, Bülent 
Genç, Nilgün Öz, J.R. Peterson, Katie Waring 
Çeviren: Yiğit Adam 
Dil: Türkçe ve İngilizce 
Sayfa Sayısı: 240 
Baskı: 1. baskı 
ISBN: 9789759780272

Liverpool Üniversitesi tarafından gerçek-
leştirilen ve beş yıldan fazla süren araştır-
maların sonucu olan bu kitap Garstang’in 
Türkiye ve Yakın Doğu’daki çalışmala-
rını anlatan kısa makaleler ile 1907’de 
Anadolu’ya yaptığı gezilerde hazırladığı, 
yakın zamanda dijitalleştirilmiş cam plaka 
negatiflerden oluşuyor. Garstang’in fo-

toğrafları, Geç Osmanlı 
Dönemi’nde Türkiye 
ve Kuzey Suriye’de 
bulunan arkeolojik 
kazı alanları, bölgenin 
doğal yapısı ve insan-
larının eşsiz birer kaydı 
niteliğini taşıyor.

“Camera Ottomana: Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve  
Modernite, 1840-1914” sergisi için hazırlanan mikrosite  
www.cameraottomana.com sürekli olarak yayında kalacak. İçeri-
ğinin çoğunluğunu Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan fotoğraf, albüm 
ve yayınların oluşturduğu sitede, büyük bölümü ilk kez sergilenen 
fotoğraflar incelenebiliyor. 19 Ağustos’ta kapanan serginin mikrosi-
tesi seçkiden faydalanmak isteyenler için sürekli bir kaynak olacak. 

Camera Ottomana sergisi  
webde ziyaretçilerini bekliyor
www.cameraottomana.com  
sürekli yayında kalacak!

SANAL SERg ‹

SERg ‹
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