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Oldukça olaylı geçen 2016 yazı sona ererken, 
ANAMED, topluluğa yeni katılan doktora 
öğrencileriyle doktora sonrası ve kıdemli 
araştırmacılarını karşıladı. Bu seneki pro-
jeler de, ANAMED'in özel olarak ilgilendiği 
yaklaşım, dönem ve coğrafyaların tamamını 
temsil eden geniş bir yelpazeye sahip. 
ANAMED'in tüm takipçilerini, bursiyerlerimizin 
araştırma projelerinin ayrıntılarının da yer aldığı 
web sayfamızı incelemeye davet ediyorum: 
anamed.ku.edu.tr/en/current-fellows.

Yeni bursiyerlerimize ek olarak, 
ANAMED’e yeni katılan ekip arkadaşlarımıza 
da hoşgeldin dedik: Dr. Özge Ertem (Doktora, 
European University Institute [EUI], Floran-
sa, ve eski ANAMED Kütüphane Sorumlusu) 
“Editor” olarak aramıza geri döndü ve şimdi 
ANAMED’in yayınlarının koordinasyonunu 
yürütüyor; Dr. Zeynep Türkyılmaz (Doktora, 
UCLA; Dartmouth College eski öğretim üyesi) 
“Program Koordinatörü” olarak tüm burs 
ve yaz okulu programlarını koordine etmek 
ve ANAMED ile Koç Üniversitesi fakülte ve 
departmanları arasında işbirlikleri geliştirmek 
üzere aramıza katıldı; Duygu Tarkan (Yüksek 
Lisans, İstanbul Üniversitesi) yeni “Burs ve 
İdari İşler Koordinatörü”müz, kendisi Çatalhö-
yük Araştırma Projesi ekibinden ve seramik 
üzerine çalısıyor; yüksek lisansına Bizans 
çalışmaları alanında devam eden Naz Özkan 
(Lisans, Boğaziçi Üniversitesi) ile Bilgi Yöne-
timi alanında devam eden İrem Ünal (Lisans, 
İstanbul Üniversitesi) ise sırasıyla ANAMED ve 
NIT Kütüphanelerinin yeni Birim Kütüphane-
cileri olarak aramızdalar. Ekibin tüm bu yeni 
üyelerinin kendi araştırma ve yayın projeleri 
de devam ediyor; dolayısıyla ANAMED’in araş-
tırma profiline önemli katkıda bulunuyorlar. 

ANAMED’in araştırma potansiyeli-
ni arttırmaya yönelik olarak devam eden 
çabaların bir parçası olarak, 2017–2018 burs 
döneminin yeni gelişmelerinden biri de, burs 
programımıza özgün araştırma temalarının 
dahil edilmesi oldu. ANAMED’in destekle-
yeceği araştırmaları belirli konular etrafında 
yoğunlaştırmak amacıyla, başvuranlara dört 
temadan biri ya da birkaçını seçmesini tavsiye 
etmekle birlikte zorunlu kılmamaktayız. Buna 
ek olarak, kişi ve grupların kısa dönem araştır-
ma projelerine desteğimizi büyütüyor ve Koç 
Üniversitesi fakülteleri ve merkezleriyle yeni 
işbirliği fırsatları geliştirmeyi teşvik ediyoruz. 
Bu yeni gelişmelere dair bilgiyi web sayfamı-

ANAMED Direktörü'nden
zın burslar bölümünde bulabilirsiniz: 
https://anamed.ku.edu.tr/en/fellowships-0.

Aramıza yeni katılanlar ve geleceğe 
yönelik program değişikliklerinin haricinde, 
yakın geçmişimizden de bahsetmeliyim. 
ANAMED’de bu yaz, bir sonraki sayfalarda 
ayrıntılarını okuyacağınız haberler sebebiy-
le oldukça verimli geçti. Yaz, ANAMED’de 
başarıyla düzenlenen Dördüncü Uluslara-
rası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları  Sem-
pozyumu ve sempozyuma eşlik eden sergi 
ve kitapla başladı: Bizans’ın Öteki İmpara-
torluğu: Trabzon. Etkinlik, sergi ve bunlarla 
ilişkili yayınlar, Vehbi Koç Vakfı ve Koç 
Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç An-
tik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi’nin 
desteği ve özellikle ANAMED yöneticisi 
Dr. Buket Coşkuner’in, Proje ve Etkinlik 
Koordinatörleri Şeyda Çetin ve Esra Satıcı 
ile birlikte büyük organizasyon yetenekleri 
olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Sempoz-
yumu takiben, Çağlar Boyunca İstanbul, 
Osmanlıca ve Türkçe ile Hititçe ve Akadça’yı 
kapsayan üç yaz okulu programı düzenledik. 
Tüm programlar, zorlayıcı koşullara rağmen 
oldukça başarılı şekilde tamamlandı. Önü-
müzdeki etkinlikler, galeride İstanbul Kara 
Surları üzerine yeni bir sergiyi ve ANAMED 
Kütüphanesi’nde K. Mehmet Kentel tara-
fından yürütülen ödüllü bir araştırma-kü-
tüphanesi projesi olan BiblioPera’nın resmi 
lansmanını kapsıyor. Her birine dair bilgileri 
arka sayfalarda bulabilirsiniz. 

Dikkatli okurlarımız başka bir yeniliği 
de fark edeceklerdir: ANAMED’e özel bir 
logo. Bülent Erkmen tarafından tasarlanan 
yeni logo, Arslantepe Kazı Alanı Direktö-
rü Prof. Marcella Frangipane’nin izniyle, 
Arslantepe’deki kral mezarının dört spiralli 
gümüş iğnelerinin birinden uyarlanarak 
soyutlandı. Bu simgeyi, Anadolu’nun ANA-
MED için sahip olduğu önemden ve aynı 
zamanda simgenin üniversitenin logosu 
olan spiral “koç boynuzu”nu çağrıştırma-
sından yola çıkarak seçtik. Sizlerin de yeni 
logomuzun ANAMED’in kurumsal kimliğini 
ve Anadolu geçmişini inceleme, anlama ve 
sunma misyonunu temsil edebilecek bir 
sembol olduğu konusunda bizimle ayni 
fikirde olacağınızı umut ediyoruz.  

Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü

SEMPOZYUM

Dördüncü Uluslararası 
Sevgi Gönül Bizans 
Araştırmaları 
Sempozyumu
Coğrafi ve Etnik 
İmgelemde Bizans  
Kimliği ve Öteki
23-25 Haziran 2016

Üç yılda bir Vehbi Koç Vakfı’nın 
desteğiyle gerçekleşen ve Bizans 
çalışmaları alanında en büyük 
etkinlik olan sempozyuma, farklı 
ülkelerden 32 Bizantolog katıldı. Bu 
yıl belirlenen temaya uygun olarak, 
‘öteki’ imgesinin oluşmasında etkisi 
olan coğrafi, etnik ve diğer tüm 
unsurlar arasındaki karmaşık ilişki, 
katılımcılar tarafından yazılı, sanat-
sal ve maddi kaynaklar üzerinden 
sorgulandı; Bizanslıların ötekilerden  
bahsederken kendilerini nasıl 
anlattıkları incelendi. Ayrıca, 
sempozyum kapsamında ilk 
defa Türkiye’de Bizans üstüne 
araştırmalar yapan lisansüstü 
öğrencilerine, sempozyum  
süresince poster sunumu yapma  
imkanı sunuldu. 

https://anamed.ku.edu.tr/en/current-fellows
https://anamed.ku.edu.tr/en/fellowships-0
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EK‹BE YEN‹ KATILANLAR

ZEYNEP TÜRKYILMAZ
Osmanlı tarihçisiyim ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun uzun 19. yüzyılı  
olarak addedilen dönemde millet  
sisteminde tanımı olmayan gruplar 
arasında kimlik oluşumu, dini  
hareketlilik ve bunun sonucu olarak  
ortaya çıkan din değiştirme hareketlerini  
çalışıyorum. ANAMED’in Program Koor-
dinatörü olarak araştırma profilimizi 
geliştirmek için, hem bursiyerlerimizin 
araştırma deneyimlerini zenginleştirmeye 
hem de kendi araştırmama devam  
etmeyi planlıyorum. 

ÖZGE ERTEM
ANAMED’de önce doktora öğrencisi bir 
bursiyer (2011-2012), sonra Kütüphane 
Sorumlusu (2013-2015) olarak 
geçirdiğim birkaç yıldan sonra, buraya 
Editör sıfatıyla geri döndüm. Anadolu’da 
yerel halk, misyonerler ve yabancı 
yardım ağlarının ilişkileri ve algılarına 
odaklanarak geç ondokuzuncu yüzyılda 
kıtlığın kültürel tarihi üzerine çalışıyorum. 
Çalışmalarımın bir kısmı yıllar önce 
ANAMED Kütüphanesi’nde ve bursiyer 
çalışma odasında geçirdiğim zamanların 
ürünü; kütüphane, teras ve binanın her 
bir katı aşina yüzlerle dolu. Şimdi bu  
ekibin bir parçası olarak, ANAMED’in 
şimdiye kadar yayınladığı önemli kitap- 
lara eklenecek heyecan verici yeni kitap 
projeleri için çalışmaya hazırlanıyorum. 
Bu kitapları gelecek bültenlerde  
memnuniyetle tanıtmayı umuyorum.  

DUYGU TARKAN
Neolitik dönem çanak çömleği ve 
sosyal yaşamdaki yeri üzerine çalışan 
bir arkeoloğum. Çatalhöyük Yerleşmesi 
Neolitik Dönem çanak çömleklerinin 
yapımlarıyla ilgili olarak; kil seçimi, kil 
kaynaklarına erişim ve bunlarla bağlantılı 
olarak yerleşmenin bulunduğu bölgenin 
1400 yıllık Neolitik süreci içindeki çevre-
sel değişimiyle, topluluğun bu değişime 
çanak çömlek üzerinden verdiği yanıtları 
araştırmaktayım. Burs ve İdari İşler 
Koordinatörü olarak ANAMED ekibine 
katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Bu etkileyici araştırma atmosferinin bana 
ve araştırmalarıma çok büyük katkılar 
sağlayacağına eminim.  

 

NAZ ÖZKAN
Bir zamanlar dış kullanıcısı olduğum, fo-
tokopi ve scan makinasıyla boğuştuğum, 
kitaplarını karıştırmak için can attığım, 
içinde ders çalışıp notlar çıkardığım 
ANAMED Kütüphanesi’nde Birim 
Kütüphaneci olarak çalışacağımı söylese-
lerdi inanmazdım doğrusu…Kendimi 
yabancı gibi hissetmeden, uzun zamandır 
bir parçasıymışçasına ama bir o kadar da 
heyecanla çok kısa bir süre önce Birim 
Kütüphaneci olarak ANAMED’de çalışmaya 
başladım. Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Tarih Bölümü’nden mezun oldum. Lisans 
hayatım boyunca çeşitli kazılara katıldım. 
Şu an aynı bölümde Bizans Tarihi üzerine 
yüksek lisans yapmaktayım. 2.5 yıl Tarih 
bölümünde asistan olarak çalıştıktan sonra, 
ANAMED Kütüphanesi’nde birim kütüphane-
ci olarak yeni deneyimler kazanacağıma 
ve buraya elimden geldiğince katkıda 
bulunacağıma yürekten inanıyorum.

İREM ÜNAL
Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge 
Yönetimi mezunuyum. İstanbul 
Üniversitesi’nde, yine aynı bölümde 
yüksek lisans yapıyorum. Lisans 
eğitimim boyunca kariyer hedefim, 
devamlı bir şeyler öğreneceğim, sürekli 
bir koşturmaca içinde olacağım, çok 
çalışmaktan asla yorulmayacağım ve  
çok seveceğim bir işe sahip olmaktı.  
Bu hedefimi gerçekleştirdiğim için 
oldukça mutluyum. Burada, ANAMED’de, 
NIT’nin Birim Kütüphanecisi olarak 
bu saydıklarımdan daha fazlasını 
yapabileceğime inanıyorum. ANAMED’de 
işe başlama süreci boyunca söylemek-
ten en çok gururlandığım ideallerimden 
biri de “İyi bir kütüphaneci ama aynı 
zamanda ve belki de daha önce iyi bir 
insan olarak bilinmek”di. Dilerim bu 
temennim gerçek olur.

BURS‹YERLER

2016–2017 ANAMED 
bursiyerleri akademik 
yıla başladı

Oryantasyon haftasındaki yeni bursi-
yerler, ANAMED Kütüphane Sorum-
lusu K. Mehmet Kentel eşliğindeki 
Beyoğlu gezisinin ardından 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordi-
natörü Mert Şanıvar rehberliğinde 
ana kampüsü ziyaret ettiler. Merkez 
Han’da, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Umran Savaş İnan’ın ve fakülte 
üyelerinin katılımıyla Hoşgeldiniz 
Resepsiyonu düzenlendi.
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Taş Yerinde Ağırdır:  
Taş Yerinde Ağırdır: Akdeniz Ülkeleri Çerçevesinde Ağır 
Tarihi Objelerin İn-Situ Korunması, Belgelenmesi ve Sunumu
29–30 Eylül 2016 – ANAMED Oditoryumu

ANAMED Kütüphanesi 2016’yı çok hızlı 
biçimde geçirdi. Kütüphane hizmetlerini 
geliştirme çabaları aralıksız sürerken, 
bir yandan da Beyoğlu’nun 9 araştırma 
merkezini bir araya getiren BiblioPera’nın 
geliştirilmesi için yoğun bir mesai 
harcandı. Ağustos sonu itibariyle deneme 
yayınına açılan www.bibliopera.org, 
proje ekibine tüm Koç topluluğu arasında 
düzenlenen En Başarılı Koçlular yarış-
masında “İş Birliği Geliştirenler” katego-
risinde birincilik ödülünü getirdi. Proje 
ekibimiz ödülünü 8 Eylül’de Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde yapılan törende aldı. 

ANAMED Kütüphanesi bunun 

dışında yıl boyunca çeşitli etkinliklere 
ev sahipliği yaptı. Kütüphane Haftası 
kapsamında, Koç Üniversitesi Yayınları 
ortaklığıyla Harvard Üniversitesi’nin 
Emeritus Kütüphane Direktörü, meşhur 
tarihçi Robert Darnton ‘Sayısallaştır & 
Demokratikleştir: Kitaplar, Kütüphaneler 
ve Sayısal Gelecek’ başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi. Benzer bir konu hakkın-
da konuşmasını dinlediğimiz bir başka 
önemli kütüphaneci de, IFEA  
ortaklığında ANAMED’de ağırladığımız 
Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin Müdürü 
Bruno Racine oldu.

ANAMED Kütüphanesi Koleksiyon 

Sohbetleri adıyla başlatılan yeni konuş-
ma serisi kapsamında, SUNY Buffalo 
Üniversitesi’nden antropolog Kimberly 
Hart, Josephine Powell koleksiyonu üzerine 
konuşurken; dünyaca ünlü Bizans sanatı 
uzmanları Eunice D. ve Henry Maguire 
ANAMED Kütüphanesi’ne bağışlamış olduk-
ları koleksiyonlarını nasıl yarattıkları üzeri-
ne çok hoş bir sohbet gerçekleştirdiler.

Son olarak kütüphane ekibimiz, 
ANAMED ve NIT Birim Kütüphanecileri 
Naz Özkan ve İrem Ünal’ın katılımıyla 
tamamlanmış oldu. Onların getirdiği 
enerjiyle önümüzde çok daha hareketli ve 
üretken aylar olacağını öngörebiliyoruz!

Kütüphane’den Haberler

HABERLER

ÇALITAY

ANAMED, British Museum Konservasyon 
Bölümü işbirliği ve International  
Training Programme (ITP)'in desteğiyle 
29-30 Eylül tarihlerinde “Taş Yerinde 
Ağırdır” çalıştayını gerçekleştirdi.  
İki gün süren çalıştayda, hem taşınır  
hem de taşınmaz ağır tarihi mirasın 
bulunduğu çok sayıda önemli arkeolojik 
ve tarihi yerleşim yerine sahip Akdeniz 
havzası ülkeleri arasında deneyimler 
paylaşılarak gelecekte oluşturulabilecek 
işbirlikleri için fikir alışverişinde 
bulunuldu. Yoğun ilgi gören çalıştay 
kapsamında farklı ülkelerin deneyimleri 
ele alınarak Akdeniz bölgesinde çalışan 
konservatör, arkeolog, konservasyon 
mimarı, mühendis, konservasyon 
uzmanı, tarihi miras danışmanı ve saha 
yöneticilerinin de dahil olduğu geniş bir 
katılımcı yelpazesi aracılığıyla en son 
araştırmalarda gerçekleştirilen uygula-
malar ve karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

http://www.bibliopera.org


YAZ PROGRAMLARI

Anadolu’nun  
Kadim Dilleri  
Hititçe ve Akadça  
15 Ağustos – 1 Eylül

ANAMED'in 
yeni dil programı!
Hititçe ve Akadça dillerine ve çivi 
yazısına kapsamlı bir giriş sunan 
Anadolu'nun Kadim Dilleri programı 
ilk katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Üç 
haftalık yoğun program, Türkiye, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve Arjantin’den 
gelen 5 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşti. Katılımcılar, Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nden Selim Fer-
ruh Adalı ve Bilkent Üniversitesi’nden 
İlgi Gerçek eğitmenliğinde, Anadolu 
tarihine ışık tutan en eski yazılı belge-
lerin dilleri olan Hititçe ve Akadça’ya 
giriş derslerini tamamladılar. Ayrıca, 
Minnesota Üniversitesi’nden Eva von 
Dassow da bu dillerin çözümlendiği 
kil tabletler üzerinden Hitit ve Akad 
mitolojisini konu alan iki ayrı konuşma 
gerçekleştirdi. 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi 
Yazılı Tabletler arşivini ziyaret ederek 
Sümerlerden Hititlere çivi yazılı tablet 
örneklerini yakından inceleme imkanı 
bulan öğrenciler ile ayrıca kil tablet 
üzerine çizi yazısı uygulamasının de-
nendiği bir atölye çalışması da yapıldı. 

Asırlar Boyu 
İstanbul  
11 – 29 Temmuz 

İstanbul Programı  
altıncı senesinde!
İstanbul Programı altıncı senesinde 
de tarih, sanat tarihi ve arkeoloji 
alanlarında yüksek lisans yapan 
katılımcılara, kent ve kent tarihi ile 
bütünleşmiş dersler eşliğinde bir 
üç hafta geçirme imkanı sağladı. 
İstanbul kent tarihi,  kronolojik 
olarak Neolitik Çağ’ın ilk arkeolojik 
yerleşim kalıntılarından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar uzanan, 
oldukça geniş bir çerçevede ele 
alındı. Programda Koç Üniversi-
tesi Tarih, Sanat Tarihi ve Arkeoloji 
departmanlarından öğretim üyeleri 
tarafından verilen derslere ek olarak, 
katılımcılar müze ve ören yerlerini 
gezme ve İstanbul’u deneyimleme 
imkanı buldu. 
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Osmanlıca  
Yaz Programı  
11 Temmuz – 19 Ağustos

Osmanlıca Programı 
ANAMED’de bu yıl  
da devam etti!
Bu yıl tekrarlanan Osmanlıca Yaz Programı, 
Türkiye ve yurtdışındaki çeşitli üniversitel-
erden 10 doktora öğrencisinin katılımı ile 
devam etti. Orta ve ileri derece Osmanlıca 
dersleri, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ali 
Emre Özyıldırım, Şehir Üniversitesi’nden 
Hatice Aynur ve Chicago Üniversitesi’nden 
Hakan Karateke tarafından verildi. Osmanlıca 
derslerine ek olarak, Gheis Ebadi Farsça ve 
Muhammet Günaydın da Arapça dersleri 
verdi. Program kapsamında ayrıca,  
Michigan Üniversitesi’nden Christiane 
Gruber ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 
Nicole N. Kançal-Ferrari de Osmanlı toplumu,  
sanatı ve tarihi üzerine sunumlar yaptılar.  
Dil derslerini pratik olarak da uygulaya- 
bilmeleri ve kendi araştırmalarını 
gerçekleştirebilmeleri için program 
kapsamında öğrencilerle Başbakanlık 
Osmanlı Arşivleri ve Beyazıt Nadir Eserler 
Kütüphanesi’ne geziler düzenlendi.
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HABERLER

2013 Güz döneminde ANAMED’in J.M. 
Kaplan Arkeolojik Alan Yönetimi bursiyeri 
olarak ‘Mudurnu Kültürel Miras Alan 
Yönetim Planı’nı hazırlayan şehir plancısı 
Dr. Ayşe Ege Yıldırım, ANAMED araştırma 
projesi sonrasında da Mudurnu’da 
kültürel miras yönetimi çalışmalarına 
yerel paydaşlarla birlikte devam ediyor 
(bkz www.mudurnualanyonetimi.org). 
Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
önemli bir ürün, Koç Üniversitesi Vehbi 
Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (VEKAM), Mudurnu 
Belediyesi, Mudurnu Kaymakamlığı Halk 
Eğitim Merkezi ve Bolu Mudurnulular 
Derneği ortaklığı, Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ), Çankaya Beledi-
yesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
desteğiyle düzenlediği “Anadolu’dan 
Bir Tanık: Bengüboz’un Objektifinden 
Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi” 
adlı sergi ve kitap oldu. 

1. Dünya Savaşı sırasında düştüğü 
esir kampında fotoğrafçılığı öğrenen 
Ahmet İzzet Bengüboz’un, savaş sonrası 
döndüğü memleketi Mudurnu’da 1920’li 
ve 1930’lu yıllarda çektiği fotoğraflar, 
bir dönemin sosyal yaşamına ışık tutan 
önemli bir belge niteliği taşıyor. Yüksek 
tarihi ve sanatsal değere sahip bu özel 
fotoğraf koleksiyonu, yaklaşık yüz yıl 
sonra bu sergi ile ilgilileriyle yeniden bu-
luştu. ‘Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’, aynı za-
manda Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer alıyor. Yıldırım’ın 
küratörlüğünü de üstlendiği ve UNES-
CO Dünya Miras Komitesi’nin İstanbul 
Kongre Merkezi’nde yapılan kırkıncı 
oturumunun da yan etkinliklerinden biri 
olan sergi, ilk açılışını 2016 Nisan ayında 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 
ikinci açılışını ise 2016 Temmuz ayında 
İstanbul MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde yaptı. 

Sergi projesi kapsamında, Yıldırım’ın 
editörlüğünde hazırlanan ve sergiyle 
aynı adı taşıyan kitap, Koç Üniversitesi 
VEKAM tarafından yayınlandı.  

Fotoğraf koleksiyonunu içeren sanal arşive ise buradan ulaşılabilir:
www.mudurnukentarsivi.org

Ayrıca bkz. ilgili linkler:

Mudurnu Alan Yönetimi:  
http://www.mudurnualanyonetimi.org/anadoludan-bir-tanik-
bengubozun-objektifinden-mudurnuda-erken-cumhuriyet- 
donemi-sergisi-istanbulda-acildi/

VEKAM:   
https://vekam.ku.edu.tr/tr/content/anadoludan-bir-tanik-
bengubozun-objektifinden-erken-cumhuriyet-doneminde-
mudurnu-istanbul

ANAMED'in 2013 Güz 
dönemi Kaplan bursiyeri 
Ege Yıldırım’ın Mudurnu 
çalışmalarının bir ürünü: 

‘Bengüboz’ 
Projesi

BengübozAnadolu’dan Bir Tanık: 
Bengüboz’un Objektifinden Mudurnu’da Erken 

Cumhuriyet Dönemi  Eyewitness from Anatolia: 

Mudurnu in the Early Republican Era 
Through the Lens of BengübozANKARA 19-30 NİSAN/APRIL 2016 

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ

Kennedy Cad. No. 4 KavaklıdereİSTANBUL12-30 TEMMUZ/JULY 2016

MSGSÜ TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

[TEK KUBBE SALONU]
Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu No. 2 Tophane

www.vekam.org.tr

Koç Üniversitesi VEKAM
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi

MUDURNU BELEDİYESİ
MUDURNU KAYMAKAMLIĞI

MUDURNU KÜLTÜREL MİRAS ALAN YÖNETİMİ

http://www.mudurnualanyonetimi.org
http://www.mudurnukentarsivi.org
http://www.mudurnualanyonetimi.org/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-mudurnuda-erken-cumhuriyet-donemi-sergisi-istanbulda-acildi/
http://www.mudurnualanyonetimi.org/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-mudurnuda-erken-cumhuriyet-donemi-sergisi-istanbulda-acildi/
http://www.mudurnualanyonetimi.org/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-mudurnuda-erken-cumhuriyet-donemi-sergisi-istanbulda-acildi/
https://vekam.ku.edu.tr/tr/content/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-erken-cumhuriyet-doneminde-mudurnu-istanbul
https://vekam.ku.edu.tr/tr/content/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-erken-cumhuriyet-doneminde-mudurnu-istanbul
https://vekam.ku.edu.tr/tr/content/anadoludan-bir-tanik-bengubozun-objektifinden-erken-cumhuriyet-doneminde-mudurnu-istanbul


6 A N A M E D 

SERG‹

Koku ve Şehir 
14 Nisan – 8 Haziran 2016  
Küratör: Lauren Nicole Davis, Koç 
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü Araştırma Görevlisi

Akademik Danışman: Lucienne Thys-
Şenocak, Koç Üniversitesi Arkeoloji  
ve Sanat Tarihi Bölümü

Tasarım: Işıl Ünal, Cem Kozar,  
PATTU Mimarlık

Farklı kültürlerin tören ve gelenekler-
ine ait kokuları ele alan sergi, antik 
dönemden günümüze kadar olan sürede 
Anadolu’da öne çıkan kokuların yanı sıra 
Bizans döneminden itibaren İstanbul’un 
kokularını da ziyaretçilerle buluşturdu. 
Kahve, nane ve kolonya gibi günümüzün 
hakim kokularından pek çok örneğin  
yanı sıra geçmiş dönemlerin esinti- 
lerini taşıyan safran, buhur ve amber  
gibi birçok kokunun da aralarında yer 
aldığı 50’yi aşkın koku, 14 Nisan’dan  
8 Haziran tarihine kadar ANAMED’in 
“Koku ve Şehir” sergisindeydi. Proje 
için özel olarak geliştirilen mekanik 
düzeneklerle ziyaretçilere farklı bir 
deneyim yaşatan sergi, ANAMED galer-
isinin en çok ziyaret edilen sergisi oldu.  

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül 
Bizans Araştırmaları Sempozyumu 
kapsamında ve Courtauld Institute of Art 
işbirliğiyle gerçekleşen sergi, Trabzon 
Rum İmparatorluğu’nun günümüze 
ulaşan en iyi korunmuş anıtı Trabzon 
Ayasofyası’nın, kuruluş dönemi olan 13. 
yüzyıldan bugüne kadarki yolculuğunu 
gözler önüne serdi. Ayasofya’nın yanı 
sıra diğer imparatorluk anıtlarını da 

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon 
24 Haziran – 30 Eylül 2016 
Küratör: Antony Eastmond, Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü Dekanı 

Tasarım: Ayşe Karamustafa

tarih-severlerle buluşturan sergide, 
şehrin Bizans dönemindeki önemi ve 
coğrafi sebeplerden dolayı İstanbul’dan 
ayrılan yönleri incelendi. Ayrıca, Trabzon 
İmparatorluğu’nun tarihinin, Ayasofya’nın 
mimari, sanat tarihi bakımından özel-
liklerinin ve konservasyon çalışmalarının 
Bizantologlar tarafından detaylı ince- 
lemesini içeren bilimsel kitap sergiyle 
eşzamanlı olarak yayımlandı.



7S AY I  3   |   S O N B A H A R  2016

ÇEPERDE:
İstanbul Kara 
Surları
19 Ekim 2016 –  
2 Ocak 2017 
Küratör: Figen Kıvılcım Çorakbaş 
(ANAMED 2013-2014 Bursiyeri) 
Anadolu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü  
Öğretim Üyesi

Tasarım: Yeşim Demir Proehl,  
Demir Danışmanlık ve Tasarım

ANAMED’in 2013–2014 dönemi 
bursiyeri Figen Kıvılcım Çorakbaş 
tarafından küratörlüğü üstlenilen 
yeni sergisi, “ÇEPERDE, İstanbul Kara 
Surları” 19 Ekim’de açıldı. Sergi, 
5. yüzyılda inşa edilmiş ve kente 
karakterini veren en önemli anıtlardan 
biri olarak kabul edilen İstanbul Kara 
Surları’nı konu ediyor. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alan ve Theo-
dosios Surları olarak da adlandırılan 
surlar ile yakın çevresinin incelendiği 
sergide, 1600 yıllık tarihi boyunca 
kentin izlerini taşıyan çok katmanlı 
kültürel peyzaj gözler önüne seriliyor. 
Sergide, surların kentin su sistemi 
ve yeşil alanlarıyla ilişkisine, surlarla 
bütünleşmiş ruhani ve dinsel hafızaya, 
surlar çevresinde yaşamış insanların 
hikayelerine ve surları ziyaret etmiş 
kentlilerle gezginlerin anılarına  
yer veriliyor.

Yusuf Franko Bey'in 
siyasi karikatür 
albümü  
Ocak – Mayıs 2017
Küratör: Bahattin Öztuncay

Proje Danışmanı: K. Mehmet Kentel

19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ha-
riciye Nazırlığı dahil olmak üzere 
çeşitli bakanlıklarda görev yapan 
Yusuf Franko Bey, aynı zamanda 
çizdiği karikatürlerle bilinen bir 
devlet adamıdır. Dış politika konu-
sundaki bilgisini karikatürlerine de 
yansıtan, kişi ve olayları hicveden 
Yusuf Franko Bey'in albümü bu  
sergiyle ilk defa gün yüzüne 
çıkacak. Sergiyle eş zamanlı olarak, 
aynı başlıklı bir kitap da Vehbi Koç 
Vakfı tarafından yayımlanacak.

GELECEK SERG‹ 
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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: anamed_info@ku.edu.tr anamed.ku.edu.tr

ANAMED, üçü Haziran 2016’da basılan yeni kitaplar olmak üzere toplam beş kitap yayımladı. 
Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon’un İngilizce ve Türkçe edisyonlarının yanı sıra, 2013 
yılında gerçekleşen Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun 
‘Trade in Byzantium [Bizans’ta Ticaret]’ başlıklı bildiri kitabı bu yılın yeni yayınları arasındaydı. 
Ayrıca, 2007 ve 2010 yıllarında gerçekleşen 1. ve 2. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu’nun bildiri kitapları ANAMED tarafından ikinci kez basıldı. 

ANAMED'in 2016 yayınları

KOÇ ÜNİVERSİTESİ          ANADOLU MEDENİYETLERİ  ARAŞTIRMA MERKEZİ

 Anamed.kocuni kocuni_anamed

 kocuni_ANAMED YouTube
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