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ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANAMED Direktörü'nden
ANAMED’in süregelen etkinliklerini ve
gelişmelerini paylaştığım son yazımdan
beri, topluluğumuz sonbahardan ilkbahara yayılan bir yığın etkinlikle meşgul
oldu. Yazın kapıda olduğuna inanmak zor
olsa da bu tatlı yoğunluk arasında zaman
uçup gidiverdi.
Bursiyerler ile İstanbul’daki akademisyenlerin çaylarını içip atıştırırken yeni
araştırma konularına dair kısa sunumlar dinlediği, ANAMED’in cuma günleri
gerçekleşen “çay saati konuşmaları”
arasında, yıllık takvimin iki tekrarlanan
etkinliği vardı. Bunlardan ilki, 2017 yılının
Kasım sonunda gerçekleşen “Mekânsal
Ağlar: Araştırma ve Kamu Erişimi için
Anadolu’nun Geçmişini Haritalamak” başlıklı 12. Uluslararası Yıllık Sempozyum’du.
Sempozyum, araştırma ve web tabanlı
veri sunumu ve paylaşımı için mekânsal
veri kaynakları oluşturma ve kullanma
alanında çalışan akademisyenleri bir
araya getirdi. Open University, Pelagios
Commons ve Hestia Projesi’nden Dr. Elton
Barker, önümüzdeki aylarda yayımlanacak
bir kitapta da yer alacak olan ve iki gün
süren sunumlar sırasında gerçekleşen tartışmalara ilham veren bir açılış konuşması
yaptı. Önceki yılların sempozyumlarının
yayın çalışmaları da sürüyor: editörlüğünü
Ivana Jevtić ve Suzan Yalman’ın yaptığı
DEVŞİRME MALZEMENİN (SPOLIA) YENİDEN DOĞUŞU: Antikçağ’dan Osmanlı’ya
Anadolu’da Mekânların, Materyallerin ve
Objelerin İkinci Yaşamı adlı eser bu yıl
okurları ile buluşacak.
ANAMED’in yinelenen yıllık etkinliklerinin ikincisi, Nisan ayındaki ANAMED
Bursiyerleri Sempozyumu’ydu. Bursiyerlerimiz, ANAMED’de bulundukları süre
boyunca sürdürdükleri ve tarihöncesi
ortamlardan Osmanlı kentsel mekânlarına
kadar çevre, topluluk, kimlik, çatışma ile
egemenlik temalarına değinen araştırmalarının ön sonuçlarını yedi oturumda
sundular. ANAMED’in, eş kurumlar ile
yaptığı işbirliği sonucunda yıl boyunca gerçekleşen ek etkinlikler ortaya

çıktı. Aralık ayında Türkiye’deki Hollanda
Araştırma Enstitüsü ve the Journal of
Field Archaeology ortaklığında “Arkeoloji
Verilerinin Internet Üzerinden Yayını”
konulu bir çalıştay düzenlendi. Dr. Neil
Brodie tarafından sunulan Irak ve Suriye
Kültür Varlıklarının Kaçırılması konulu
gezici konferans, Mart ayında VEKAM ile
ortaklaşa düzenlendi. Nisan ayında ise
“Anadolu Manzaraları: Antikçağ’da Batı
Anadolu’da Yerleşim” konulu bir sempozyum IFEA, DAI, SRII ve CNRS’in ortaklaşa
desteği ile düzenlendi.
ANAMED’in Galeri ekibi de çalışmalarını ilerletti. Uzun soluklu, çok izleyici
çeken "Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük"
sergisi ve ona eşlik eden Refik Anadol’un
dijital enstalasyonu sona erdi. Ancak ana
serginin, Mart ayında VEKAM ve Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliğiyle
bir diğer ANAMED sergisi olan "Koku
ve Şehir"’in gerçekleştirildiği Ankara’ya
taşınması planlanıyor.
Bu bülten okurlarımız ile buluşana
kadar, en yeni sergimiz "Tarihin Merkezine
Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)", ana galeride
başlamış olacak. Küratörlüğünü Bahattin
Öztuncay’ın yanı sıra Ahmet Ersoy ve
Deniz Türker’in (sırasıyla ANAMED’in şu
anki ve gelecekteki bursiyerleri) üstlendiği sergi, Anadolu’daki Osmanlı varlığının
kökenlerini kaydetmek için Sultan II. Abdülhamid tarafından hazırlatılan ve bugün
Ömer M. Koç Koleksiyonu’nun parçası
olan üç cilt albüm serisinden fotoğraflar
içeriyor. Sergiye, editörlüğünü Bahattin
Öztuncay ve Özge Ertem’in üstlendiği
OTTOMAN ARCADIA: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots (1886)
başlıklı İngilizce akademik bir yayın eşlik
ediyor; eserin Türkçe baskısı ise 2018
yılının sonbaharında yayımlanacak.
Yakında lobinin bir kat altında yer
alan ANAMED “Kemerli Galeri”yi de
açacağız. ANAMED eski bursiyeri Livia
[Devamı sayfa 2'de]

EKİBE YENİ KATILANLAR

Berkay Küçükbaşlar
20. yüzyıl iktisat ve kent tarihi
alanlarında çalışma yapan ve çeşitli projelerde araştırmacı olarak görev almış bir
doktora öğrencisiyken, Kasım 2017’de
araştırmacı/kütüphaneci sıfatıyla
ANAMED Kütüphane Sorumlusu olarak
göreve başladım. Çok kısa sürede mesai
arkadaşlarımın verdiği hızlandırılmış
eğitim ve gösterdikleri dayanışma
sayesinde bu yapının bir parçası oldum.
Özellikle beşeri bilimler alanında
teknolojinin yaygınlaşan kullanımı
ile birlikte kütüphane kavramı geleneksel kavramların ötesinde yeniden
tanımlanırken ve kütüphaneler yenilikçi
araştırma mekânları olarak araştırmacılar
için yeniden önem kazanmaktayken, bu
pozisyonda çalışıyor olmaktan mutluluk
ve heyecan duyuyorum.

Naz Uğurlu
Klasik-dışı bir sanat eğitiminin ardından,
çağdaş sanat teorisi üzerine yüksek
lisansımı tamamladım. Türkiye'de tabu
eleştirisi içeren çağdaş sanat işlerinin
olası içerik değişimi üzerine araştırmalar
yaptım. Ekibe üç ay kadar önce ANAMED
Programları Uzman Yardımcısı olarak
katıldım. İlk günden beri, içinde her gün
kendimi geliştirmeye fırsat bulduğum
bu ekibin bir parçası olmaktan çok
mutluyum.
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[Devamı]

Bevilacqua’nın ve Giovanni Gasbarri’nin
küratörlüğünü üstlendiği, "Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı,
1960–2000" adlı sergi, Roma Sapienza
Üniversitesi’ndeki Bizans Sanat Tarihi
Dokümantasyon Merkezi’nden İtalyan
araştırmacılarca oluşturulan Bizans
anıtları fotoğraf kayıtlarını ele alıyor.
Sergiye, küratörlerinin editörlüğünde
hazırlanan ve Haziran 2018’de yayımlanacak olan bir kitap eşlik edecek.
Bundan kısa bir süre sonra,
ANAMED’in şu anki bursiyerleri bir
sonraki fırsatları değerlendirmek için
ayrılacak, yaz programlarımız tüm
yoğunluğuyla başlayacak ve göz açıp
kapayıncaya kadar, çekişmeli geçen
bir süreç sonrasında ANAMED Danışma Kurulu tarafından bir süre önce
seçilen 2018–2019 akademik yılının
yeni bursiyer grubunu ağırlayacağız.
Bunun dışında, 2018–2019 akademik
yılı için iki yeni bursiyerlik pozisyonunu
duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Yeni kurulan Koç Üniversitesi Mustafa V.
Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi
(KUDAR) ile birlikte bir doktoralı bursiyeri ortaklaşa destekleyeceğiz. Buna
ek olarak, Çevresel Arkeoloji alanındaki
yeni ANAMED girişimi kapsamında,
hatırı sayılır fırsatlar sağlayan bu önemli
alanda, tüm dönemlerin Anadolu medeniyetlerine ait bilgilerimizi zenginleştirmek amacıyla kurumsal uzmanlıklar
geliştirmeye başlamaları, sürmekte olan
Koç Üniversitesi araştırma projeleri ile
işbirliği yapmaları ve çalıştaylar ile eğitim programları sunmaları için iki yeni
doktoralı bursiyeri destekleyeceğiz.
Son olarak, ANAMED ekibine yakın
zamanda iki yeni üyenin katıldığını
bildirmekten memnuniyet duyuyorum.
ANAMED Kütüphane Sorumlusu Berkay
Küçükbaşlar, kütüphanemizin büyüyen kaynaklarını ve ortak çalışmalarını
ustalıkla yönetmeye başladı. Programlar Uzman Yardımcısı Naz Uğurlu ise
ANAMED’de yıl boyunca gerçekleşen
etkinliklerin ve toplantıların koordinasyonu konusunda çalışıyor. ANAMED
ailesine katılan bu arkadaşlarımıza hep
birlikte hoş geldiniz diyelim.
Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü
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Yitik İmparatorluğu
Resmetmek:
İtalyan Merceğinden Anadolu'daki
Bizans Sanatı, 1960–2000
1 Haziran–31 Aralık 2018
Küratörler: Livia Bevilacqua, Giovanni Gasbarri
Galeri Küratörü: Şeyda Çetin

Sergi, 20. yüzyılın ikinci yarısında
İtalyan akademisyenler tarafından
yürütülen araştırmalara odaklanarak, Anadolu’da Bizans Sanatı
incelemelerinin tarihine ışık
tutmayı amaçlıyor. Roma'daki
Sapienza Üniversitesi'nin Bizans
Sanatı Tarihi Dokümantasyon
Merkezi'nden (CDSAB) fotoğraf ve
arşiv materyallerinden hazırlanan
“Yitik İmparatorluğu Resmetmek:

Tigran Honents Aziz Gregorios Kilisesi, Ani, Kars
Fotoğraf: T. Breccia Fratadocchi
1966–67 (CDSAB)

İtalyan Merceğinden Anadolu'daki
Bizans Sanatı, 1960–2000” sergisi
Anadolu’daki Bizans Sanatı üzerine
uluslararası bilimsel araştırmaların
gelişiminde İtalyan sanat tarihçilerinin katkısına genel bir bakış
sunuyor. Yaklaşık elli yıl boyunca
toplanan bu arşiv, bazıları kökten
dönüşüme uğramış ve hatta tahrip
olmuş anıt ve eserlerin hikâyesini
inceleme fırsatı sunuyor.

S E RGİ

BUR SİY ER LER

TARİHİN MERKEZİNE SEYAHAT:

ANAMED
2018–2019
Akademik
Yılı bursları
sahiplerini
buldu

Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)
Ömer M. Koç Koleksiyonu
10 Mayıs–30 Eylül 2018
Küratörler: Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy, Deniz Türker
Sergi Tasarımı: Yeşim Demir Pröhl
Galeri Küratörü: Ebru Esra Satıcı

“Tarihin Merkezine Seyahat,” 1886
yılında Sultan II. Abdülhamid’in verdiği
resmi keşif gezisi talimatı sonucu
hazırlanmış ve Almanya şansölyesi
Otto von Bismarck’a gönderilmiş üç cilt
fotoğraf albümünü merkezine alıyor.
Üstlerinde, el yazısı Osmanlı Türkçesi
ve Fransızca detaylı künye bilgilerinin
bulunduğu orijinal fotoğraflar–farklı
koleksiyonlardan kendilerine eşlik
eden tamamlayıcı fotoğraf, albüm, video ve kitaplar ile birlikte–ilk defa bir
arada sergileniyor. Albüm fotoğrafları,
imparatorluğun ilk başkenti Bursa
ile Yenişehir, Söğüt, Bozüyük gibi
erken Osmanlı yerleşim birimlerinden

dramatik manzara, kasaba ve anıtları
kapsamlı olarak belgeliyor. Aynı zamanda
bölge sakinleri ve özellikle de o çevrede
yaşayan son Türkmen yörük aşiretleri de
fotoğraflarda kayıt ediliyorlar. Fotoğrafın
gerçeksi, ikna edici gücü sayesinde,
kadim kuruluş efsaneleri, sergilenen
albümlerde canlandırılıyor; Osmanlı
hanedanının uzak aşiret kökenleri
cisme bürünüyor. 1886 Keşif Gezisi’ne
ait belgelerin izlerini süren sergi,
imparatorluğun köklendiği toprakların,
uzak geçmişe dair varolan hafıza
katmanlarının fotoğraf yoluyla nasıl
geri kazanıldığını ve yeniden yaratıldığını
inceliyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki toplam
67 üniversiteden yüzden fazla
adayın başvurduğu 2018–2019
akademik yılı burs seçimleri
tamamlandı. Oldukça zorlu geçen
değerlendirme sürecinin ardından,
Osmanlı, Bizans, ortaçağ, klasik
ve tarihöncesi dönemleri ile arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve kültürel
miras araştırmalarından birçok
projenin destekleneceği 26 burs
sahiplerini buldu.
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Kütüphaneden
Haberler

Birçok açıdan olağanüstü geçen 2017’nin
ardından 2018’de yenilenen mekânı ve
günbegün genişleyen koleksiyonuyla
ANAMED Kütüphanesi, kullanıcılarına
hizmet vermeye devam ediyor. 2017
yılının Temmuz ve Ağustos aylarında
birbirinden değerli isimlerin kütüphane
çalışma alanında verdiği konuşmalar
çok yoğun ilgi gördü ve bu etkin-

YA Z P RO G R AMLA RI
ANAMED, 2018 Yaz döneminde
“Osmanlıca”, “Anadolu’nun Kadim
Dilleri”, “Kapadokya” ve “Bizans
Epigrafisi” başlıklı dört yaz programı
organize ediyor. “Osmanlıca” yaz
programı, tarih kitapları, edebiyat, hukuki
dokümanlar ve mahkeme kayıtlarından
oluşan içeriğiyle öğrencilerine hem
Osmanlıca metinleri okuma hem
de çevirme yeteneği kazandıracak.
“Anadolu’nun Kadim Dilleri” ise
Hititçe ve Akadça’yı birlikte sunan
tek yaz programı olma özelliğinin
yanı sıra yoğunlaştırılmış Luvice ve
Çivi Yazısı atölyeleri, ayrıca misafir
konuşmacılarla oldukça zenginleştirilmiş
bir program sunuyor. İki yıl aradan
sonra tekrar açılan “Kapadokya” yaz
programı, Nevşehir, Kapadokya’da
rehberli geziler, araştırmalar ve sunumlar
eşliğinde, Bizans’a ait zengin ve kültürel
mirasın, tarihsel ve sanatsal bağlamda
kavramsallaştırılması konusuna ışık
tutacak. “Bizans Epigrafisi” yaz programı
ise, alanının önde gelen 20 uzmanı
için interaktif bir düşünce paylaşım
platformu yaratarak, seminerler, dersler,
oturumlar ve tarihi alanlara gezilerle,
bu sefer İstanbul’daki yazılı Bizans
mirasını keşfetmelerine yardımcı olma
imkânı sunuyor.
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liklerin ardından kütüphane için uzun
süredir planlanan tadilat dönemine
girildi. Yaklaşık iki ay süren bu süreçte
kütüphanenin fiziksel alanında elzem
bazı yenilikler yapılarak raf ve çalışma
alanı kapasiteleri artırıldı; ayrıca arkeoloji ve tarih alanlarında önde gelen
iki koleksiyon ARIT-Istanbul (Türkiye’de
Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü) ve
TEBE (Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü)
kütüphaneleri de raflarımıza dahil oldu.
Bu iki değerli koleksiyon sayesinde
kütüphane mekânımızda rafların arasında
gezinmek artık daha da verimli bir
araştırma yöntemine dönüştü.
Yenilenen mekân Ekim ayı itibariyle
kullanıma hazır hale geldi; 24 Kasım’da
açılış kokteyli yapılan ANAMED Kütüphanesi, ARIT ve TEBE koleksiyonları ile
birlikte kullanıcılara tam kapasiteyle
hizmet vermeye başladı. Tüm bu süreçte

SEMPOZYUM

ANAMED
Bursiyerleri
Sempozyumu
ANAMED bursiyerlerinin 2017–2018
akademik yılı, Koç Üniversitesi ana
kampüsünde düzenlenen “Bursiyer
Konuşmaları” ile başladı. Yedi ay
süren yoğun ve verimli araştırma
döneminden sonra araştırmacılar,
ANAMED Bursiyerleri Sempozyumu’nda
projelerini sundular.
“Tarihöncesi Yaşamı Yeniden
Kurgulamak: Çevresel Arkeoloji Temelli
Yaklaşımlar ve Durum Çalışmaları;
Çokluklar: Çatalhöyük'te Toplum ve
Zamansallık; Derece Farklılıkları:
MÖ 1.-2. Binyıl’da Anadolu ve Ege
Denizi; Etkileşim ve Karşılaşma: 1114.Yüzyıllar Anadolusu’nun Farklı
Köşelerinde Sosyo-Politik Dinamiklerin
İzinde; Anadolu’daki Bizans-Müslüman
Çatışmasının Arka Planındaki Beklenmedik Kimlikler; Taşrayı Yönetmek:
Osmanlı 19. Yüzyılında Eşraf, Mülkiyet
ve Egemenlik; Anlatılar, Arşiv Kalıntıları ve Geç Dönem Osmanlı Kentsel
Mekânları“ başlıklı oturumlara Koç
Üniversitesi’nden ve diğer üniversitelerden akademisyenler başkanlık etti.

KÜTÜPH AN E
büyük bir özveri ile geçiş sürecini yöneten birim kütüphanecilerimiz ile Koç
Üniversitesi merkez kampüsteki Suna
Kıraç Kütüphanesi’nden gelen destek
ekibine ve bir alt katımızda kütüphane
hizmetlerini aksatmadan devam ettiren
Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT)
kütüphanesine teşekkür borçluyuz. Onlar
sayesinde araştırmacılar yaz boyunca da
çalışmalarına devam edebildiler.
2018, kütüphane için hem yeni
başlangıçlara yol açan, hem de önceden
temelleri atılmış olan projelerin ön plana
alınarak devam ettirildiği ve işbirliği
alanlarının genişletildiği bir yıl olarak
devam ediyor. BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı’nın koordinasyon
toplantısı düzenlenerek özellikle sosyal
medya alanında yeni bir kurguya gidildi
ve hem üye kurumların işbirliğinin, hem
de görünürlüklerinin artırılması yönünde

ANAMED BURSİYERLERİ

önemli gelişmeler sağlandı. Bu platform
sayesinde daha da güçlenen kurumlar
arası ilişkiler bize yeni projeler geliştirmek konusunda da ilham vermeye
devam ediyor.
Yalnızca spesifik konularda araştırmacılara kaynak sağlamakla yetinmeyen
ANAMED Kütüphanesi, aynı zamanda
yenilikçi projeler yürütmek ve üretken
platformlara evsahipliği yapmak niyetiyle daha önce de BiblioPera ile layık
görüldüğü İSTKA mali desteğine bu yıl
Vehbi Koç Vakfı ortaklığı ile geliştirdiği
“Beyoğlu Toplumsal Bellek Veri Tabanı”
projesi ile bir kez daha başvuruda bulundu. Bu projenin desteğe hak kazanması
durumunda heyecan verici bir açılımla
toplumun geniş kesimlerinin de katılımı
ile bir mekânsallaştırma çalışması yürütülecek ve ANAMED bu çalışmanın doğal
merkezi konumunda olacak.

Kütüphane, 26–30 Mart haftasında
bu yıl aynı günlere denk gelen Kütüphane Haftası ile Uluslararası Kütüphane
Çalışanları Haftası (International Library
Staff Week) çerçevesinde düzenlenen
etkinliklerde de aktif rol aldı. Çeşitli üniversitelerden katılımcılar BiblioPera’ya
üye kütüphaneleri, rehber Saadet Özen
eşliğinde gezdi; sonraki gün ise dünyanın
her yerinden kütüphanecilerin katılımı
ile kütüphanecilik alanında sunumlar,
konferans salonunda gerçekleşti. Kütüphanecilik alanında hem yerel kurumlar
arasındaki bağlar güçlendirildi, hem de
uluslararası yeni ilişkiler kurulmuş oldu.
Yeni araştırma fikirlerinin yeşerdiği,
verimli bir bahar ümidiyle...
Berkay Küçükbaşlar
ANAMED Kütüphane Sorumlusu
bkucukbaslar@ku.edu.tr

HABERLER

ANAMED yeni
bir burs işbirliği
gerçekleştirdi
ANAMED, Mustafa V. Koç onuruna
Koç Üniversitesi bünyesinde yeni
açılan Deniz Arkeolojisi Araştırma
Merkezi (KUDAR) ile ortak bir burs
vereceğini duyurdu. ANAMEDKUDAR ortak bursu ile 2018–
2019 akademik yılı (17 Eylül–
15 Haziran) için deniz arkeolojisinde
uzmanlaşan veya yakından ilgili bir
konu üzerinde çalışan bir doktora
sonrası araştırmacı desteklenecek.

12. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu

Mekânsal Ağlar: Araştırma ve Kamu Erişimi
için Anadolu’nun Geçmişini Haritalamak
ANAMED Oditoryumu / 29–30 Kasım 2017
ANAMED’in 2017 yıllık sempozyumu kapsamında, çalışmalarında mekânsal
veri kaynakları oluşturan, web tabanlı veri sunumu ve paylaşımını benimseyen
araştırmacıları bir araya getirmek hedeflendi. Bu sempozyumda, geçmişi mekânsal
önemi açısından incelemek üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve diğer analitik
araçları kullanan araştırma projelerinin sunulmasının yanı sıra; veri koleksiyonlarını
araştırmacılar ve genel kullanıcılar için mekânsal boyuta taşıyan, web tabanlı haritalamaya yönelik çalışma yapan ya da yapmayı hedefleyen projelere odaklanıldı.
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“KOKU VE ŞEHİR”İN ADAPTASYONU ÜZERİNE
ANAMED Galeri Küratörü Şeyda Çetin’le röportaj
derlendi. Yerel ve egzotik kokular, her kentte,
her bölgede ve her ülkede yeniden uyarlanabilecek yalın, yaratıcı ve etkileşimli bir
yöntemle deneyimlenebiliyordu.
Bir kentin kokuları ile ilgili bir serginin
ziyaretçilere cazip hale getirilmesi
ve bunun kültürel miras yönüne dair
farkındalığın artırılması açısından ne
gibi düşünceler vardı?

ANAMED’in 2016 sergisi “Koku ve Şehir”,
ziyaretçileri bir kentin duyusal manzarasına
taşımak için yepyeni yöntemlere başvuran
bir projeydi. Özellikle kokular üzerine
yoğunlaşarak tarih ve kültürel mirasa
odaklanıyordu. ANAMED sergileri arasında
en çok ses getirenlerden biri olan proje, Koç
Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırma
Merkezi (VEKAM) ve Erimtan Arkeoloji
ve Sanat Müzesi işbirliğiyle Ankara’da
yeniden açıldı. Küratörlüğünü Lauren Nicole
Davis’in üstlendiği ve tasarımını PATTU’nun
gerçekleştirdiği sergi, 3.500 yıl öncesinden
günümüze Anadolu medeniyetleri ve kültürlerine ait kokuları kapsıyor. Sergi, 6 Ocak–
31 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da,
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
gerçekleştirilmek üzere yeniden uyarlandı. Bu
vesileyle, ANAMED Galeri Küratörü ve “Koku ve
Şehir” sergisinin koordinasyonunu yürütmüş
olan Şeyda Çetin serginin ilk kurulduğu zamanki hikâyesini bir kez daha hatırlatıyor.

ŞÇ: ANAMED Galerisi, Anadolu medeniyetleri
tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine dair
tematik sergiler düzenlemek için İstanbul’un
hatta Türkiye’nin önemli alanlarından biri.
2016 yılında, ANAMED, duyusal çalışmalara
odaklanan, soyut olmayan kültür mirasının
değerlerini derleme, belgeleme, saklama
ve destekleme gereksinimini vurgulayan iki
kısımlık bir sergi serisi düzenledi.
“Koku ve Şehir” yenilikçi bir yaklaşımla
geliştirilip tasarlandı. Ziyaretçilerini koku
duyularını—ve bunun çağrıştıracağı anılarını—uyandırmaya ve İstanbul ile Anadolu’nun
geçmişteki ve bugünkü koku manzaralarını
keşfetmeye davet etti. Çarpıcı tasarımı aracılığıyla, toplumun çeşitli kuşaklarının dikkatini
çekti. Günlük yaşamda dikkate değer bulunmayan kokuların aslında yaşamın merkezinde
olduğunu ortaya koyarak, ziyaretçilere sadece
kokudan yola çıkarak tarihin farklı bir şekilde
yazılabileceğini, farklı anıların biriktirilebileceğini ve kentin farklı formda deneyimlenebileceğini anımsattı.
Sergiyi özel kılan, teşhir malzemelerinin nesneler yerine—hoşa giden ya da
gitmeyen—kokular olmasıydı. Tarihi bağlamda, sadece koku duyusuna yönelmesi
ve İstanbul’dan olduğu kadar Türkiye’nin
zengin koku geçmişinden örneklerin yeniden
yaratılmasına odaklanması açısından bir ilk
olduğunu söyleyebiliriz.

Bize serginin bağlamı konusunda bilgi
verir misiniz?

Ziyaretçilerin ilk tepkileri nasıl oldu ve
bu zamanla nasıl değişti?

ŞÇ: Proje, kokuları etkileşimli ve sosyal bir
ortamda deneyimlemek için geliştirildi.
Lauren, sergide yer alacak kokuları seçerken
Hititler’den günümüze Anadolu’da yaygın
edebiyat, gelenekler ve ekonomiyi kaynak aldı
ve İstanbul’da Bizans döneminden itibaren öne
çıkanlardan da yararlandı. Safran, buhur ve öd
ağacı gibi tarihsel önemi olanlar ile kolonya,
ıhlamur ağacı ve yanan kömür gibi günümüz
kokuları dahil 50’den fazla koku bu şekilde

ŞÇ: Katılımcılar, sergiden kişisel geçmişlerine
ait anılar ile ayrıldılar. Ziyaretçi defterlerinde deneyimlerine dair notlar bıraktılar;
bazı kokuların arkadaşlıkları, aile üyelerini,
gönül meselelerini ve yalın, yitip gitmiş
nesneleri çağrıştırdığını belirttiler. Sergideki
kokuları deneyimledikten sonra, ziyaretçiler
heyecanlarını, hüzünlerini, mutluluklarını ve
hayal kırıklıklarını paylaştılar. Pek çoğu, kenti
ve geleneklerini keşfetmek için kokuya dayalı
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bir yaklaşımın kullanılmasının, kentsel tarih ve
soyut olmayan mirası kavrama ve deneyimlemeye dair yeni yöntemler sağladığını belirtti.
Sergiyi hazırlarken karşınıza çıkan
engeller oldu mu? Bunların üstesinden nasıl
geldiniz?
ŞÇ: En büyük mesele görünmez olan bir şeyi
sergilemek ve didaktik bir tavır takınmadan
bunun kültürel miras değerini anlatmaktı.
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi danışmanımız
Lucienne Thys-Şenocak ve küratörümüz
Lauren Nicole Davis ile birlikte sergi anlatısını
nostalji ile başlatmaya karar verdik; kokuların
bizi nasıl geçmişteki yerlere götürdüğünü göz
önünde bulundurduk. Ziyaretçilerin anılarının
tetiklenmesi amacıyla bireysel kokuların
etkileşimsel bir şekilde nasıl deneyimleyebileceklerini sorduk kendimize.
Planlama aşaması boyunca parfüm üreticileri, koku uzmanları, tarihçiler ve koleksiyoncular ile yaptığımız görüşmeler sonucunda
kokuları galeride nasıl sergileyeceğimiz
konusunda sonuca vardık. “Parfüm” sözcüğünün “tüttürme yoluyla” anlamına gelen
Latince “per fumare”den geldiğini göz önünde
bulundurarak kökenlere geri döndük. Tasarımcılarla kokuları sergilemenin en iyi yolunun
asıl şekillerinde yani Latince kökenden gelen
“duman” yoluyla olacağına karar verdik.
Yerel üreticiler de projeye dahil oldu.
Örneğin, Türk kahvesi ve kolonya, Osmanlı
döneminden beri faaliyette olan geleneksel
firmalarca sağlandı. Mısır çarşısı, Boğaz ve yanan kömür gibi kokuların çoğu büyük bir koku
üreticisi olan M.G. Gülçiçek laboratuvarında
üretildi. Parfüm ve koku uzmanı Vedat Ozan’a
danıştık. Kokular defalarca sınandı. Osmanlı
dönemi ve erken Cumhuriyet dönemi kokuları
konusunda, Aybala Yentürk ve Vedat Ozan
bilgilerini ve koleksiyonlarını paylaştı. Bu
sergi, akademisyenler, bağımsız araştırmacılar
ve özel sektör arasında gerçekleştirilen ortak
çalışmanın sonucu olarak görülebilir.
Bu sergi, o zamana kadar ANAMED
Galerisi’nin en çok ziyaret edilen sergisi oldu
ve ziyaretçi sayısını ikiye katladı. Serginin
böylesine rağbet görmesini sağlayan en
önemli etken neydi?
ŞÇ: Bence, sergi anlatısının orijinallik ile
sadeliği birleştirmesi, eğlenceli tasarım ile
yaratıcı teşhir tekniğin birlikteliği, serginin
çarpıcı ve seçkin olmasına önayak oldu.

SERG İ

“Koku ve Şehir” sergisi,
ANAMED, İstanbul, 14
Nisan–8 Haziran 2016.

“Koku ve Şehir”
sergisi, Erimtan
Arkeoloji ve Sanat
Müzesi, Ankara,
6 Ocak–31 Mart
2018.

Sergi tasarımcıları, PATTU’dan Cem Kozar
ile Işıl Ünal, galeride bir parfüm bulutu oluşturmadan, ziyaretçilerin kokuları
algılamasını olası kılan bir sistem yarattı. Bir
düğmeye basıldıktan sonra kokular küçük bir
tüpten “duman” olarak çıkıyordu. Görünmez
olan ve herkesin tanıdığı bir şeyi, yalın ve
estetik bir şekilde sergilemenin geniş bir
ziyaretçi kitlesini çekmekte büyük payı oldu.
Ziyaretçileri kendi başlarına oynamaya,
kokuları denemeye ve araştırmaya teşvik
eden özellikler de vardı. Bunun iyi bir örneği,
her ziyaretçinin kokuları seçebileceği, koklayabileceği, tanımaya çalışacağı ve anılarını
birbirleri ile paylaşabileceği “Koku Barı”
olarak adlandırdığımız kısımdı. Bu kısım,
serginin en çok zaman geçirilen parçası
haline geldi.
Proje Ankara’ya nasıl uyarlandı? Farklı
şekilde uygulanan özellikler oldu mu?
ŞÇ: Bu proje her kente uyarlanabilir. Ankara
uyarlamasında ise Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi ile VEKAM ortaklığında ortaya harika
bir iş çıktı. Yerel koleksiyonculardan alınan
parfüm ve kolonya şişelerini sergiye dahil
ederek sergilenen objeleri zenginleştirdiler.
İstanbul’un mıknatıslı haritasının yerine
üzerlerinde 60 farklı koku yazılı olan

mıknatıs bulunan günümüz Ankarası’nın
büyük bir haritasını kullandılar.
Ziyaretçilerin, mıknatısları belli kokular ile en çok ilişkilendirdikleri ilçelere
yerleştirmeleri sağlandı. Bunun dışında,
bahsi geçmeyen kokuları da boş
mıknatıslara yazarak haritaya iliştirmeleri
ve mevcut koku listesini geliştirmeleri de
istendi. Ankara’nın bugünkü kokularını
crowdsourcing (kitle kaynak geliştirme)
yoluyla derlemenin eğlenceli bir
yöntemiydi bu.
Bazı tarihi kokular bugünün dünyasında varolmayı sürdürürken, geçmişin
pek çok kokusu kaybolmaya yüz tuttu ve
bunlar yakında yitik soyut olmayan mirasın
örnekleri arasına katılacak. Bu proje, yerel
halk ile anketler düzenleyerek ve o kente
ait tarihi ve modern kokuları toplayarak
genişletilebilir. Bir arşiv oluşturmak için,
edebiyat kaynakları, tarihi kayıtlar, ritüeller
ve gelenekler ile ilgili araştırmalar ve anı
defterleri taranarak kokular derlenebilir.
Bazı kokular ve bunların kültürel açıdan
anlam taşıyan öyküleri gerçekten kaybolup
gitmeden belli bir kent, bölge ya da ülkenin kokularını ve bunların tarihlerini sergi
ya da internet tabanlı bir platformda toplayarak bir koku arşivi oluşturma ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum.

Erimtan Arkeoloji ve
Sanat Müzesi’ndeki
“Koku ve Şehir”
6 Ocak–31 Mart 2018
Küratör: Lauren Nicole Davis

ANAMED’in 2016’da hazırladığı ve
yoğun ilgi gören “Koku ve Şehir” sergisi,
Koç Üniversitesi VEKAM ve Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliğiyle bu
kez de Ankaralılar ile buluştu.
Antik dönemden başlayarak
Anadolu uygarlıkları ve kültürlerinin kokularını ele alarak tarihsel hikâyelerini
anlatan sergi 6 Ocak–31 Mart tarihleri
arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi’ndeydi. Sergiyi ziyaret edenler
bir zamanlar Anadolu topraklarında
yaşamış medeniyetlerin tarihsel koku
dünyasını keşfetme imkanı buldu. Kahve, nane ve kolonya gibi günümüzün
hakim kokularından pek çok örneğin
yanı sıra, sergide geçmiş dönemlerin
esintilerini taşıyan safran, buhur ve
amberin de aralarında yer aldığı 50’yi
aşkın koku vardı.
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YAY I N L AR
OTTOMAN ARCADIA
ANAMED’de ziyaretçiyle buluşan
“Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve
Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)”
sergisinin İngilizce yayını raflardaki yerini aldı.
Editörlüğünü serginin küratörlerinden Bahattin
Öztuncay ile birlikte Özge Ertem’in üstlendiği
OTTOMAN ARCADIA: The Hamidian Expedition
to the Land of Tribal Roots (1886), sergiyle
paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluş mekânlarıyla, bu mekânlara geçmişte
ve 19. yüzyılda verilen anlamlara değiniyor.
Kitap, serginin küratörlerinden Ahmet Ersoy ve
Deniz Türker’in yanısıra Selim Deringil, Berin
Gölönü, Reşat Kasaba, Sinan Kuneralp, T.G.
Otte ve Beatrice St. Laurent gibi alanlarında
uzman araştırmacı ve akademisyenleri bir araya
getiriyor. Kitabın Umur Çelikyay tarafından
yapılan Türkçe çevirisi, önümüzdeki aylarda
yine ANAMED tarafından yayımlanacak.

Yitik İmparatorluğu
Resmetmek
ANAMED’in Kemerli Galerisi’nde
1 Haziran’da ziyarete açılacak “Yitik
İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan
Merceğinden Anadolu’daki Bizans
Sanatı, 1960–2000” sergisinin kitabı çift
dilli olarak okuyucuyla buluşacak. Aynı
zamanda serginin de küratörleri olan
Livia Bevilacqua ve Giovanni Gasbarri’nin
editörlüğünü üstlendiği kitap, Bevilacqua
ve Gasbarri’nin yanısıra Engin Akyürek,
Claudia Barsanti, Alessandra Guiglia,
Antonio Iacobini, Andrea Paribeni, Lorenzo Riccardi ve Enrico Zanini tarafından
kaleme alındı. Yiğit Adam tarafından
Türkçeye kazandırılan kitap, sergide konu
edilen İtalyan Bizans sanat tarihçilerinin
1960–2000 yılları arasında İstanbul ve
Anadolu’da yaptıkları gezilere odaklanıyor.

E T Kİ N L İ K L E R

20 Mart 2018

Koç Üniversitesi’nin 25.Yılı sebebiyle, Koç
Üniversitesi ve VEKAM’la ortaklaşa düzenlenen
Neil Brodie Konuşması, 20 Mart, Salı günü
ANAMED’de gerçekleşti. Brodie’nin “Hareket
Halindeki Miras: Irak ve Suriye’ye ait Kültürel
Objelerin Kaçak Ticareti Üzerine” adlı konuşması,
1991 yılında gerçekleşen Körfez Savaşı’ndan
günümüze kadar, özellikle Irak ve Suriye’de
gerçekleştirilen yağmalamalar sonucu yapılan
yasak ticaretin tarihsel bir değerlendirmesiydi.
Brodie, zaman içerisinde değişen bu ticaretin
yapısını incelerken, aynı zamanda Avrupa ve
Kuzey Amerika’daki ülkelerin bu tarz çalıntı
objeler için nasıl kendi taleplerini ve dolayısıyla
da piyasalarını oluşturduğundan da bahsetti.
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KONFERANS
Anadolu’dan
Manzaralar: İlk Çağda
Batı Anadolu’daki
Yerleşimler
5–6 Nisan 2018

Yıl boyunca ANAMED farklı kurumlarla, birçok etkinlik için işbirlikleri
gerçekleştiriyor. “Anadolu’dan
Manzaralar: İlk Çağda Batı
Anadolu’daki Yerleşimler” adlı
konferans da bunlardan biri. Konferans, ANAMED ile birlikte IFEA,
DAI, SRII ve CNRS’in katkılarıyla
gerçekleştirildi.

PANEL
On Dokuzuncu Yüzyıldan
Günümüze Rum Müziği
ve Kimlik
12 Nisan 2018
Konuşmacılar: Merih Erol, Ersu Pekin,
Stelyo Berber ve Martin Greve

Altuğ Yılmaz’ın moderatörlüğünü
yaptığı bu panelde, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan günümüze kadar
uzanan süreçte, Rum Ortodoks musiki
kültürü; farklı musiki geleneklerinin
etkileşimi, toplumsal değişim, ulusal
kimlikler, etnomüzikolojik söylemler ve
demografik dönüşümler açısından ele
alındı. Panelin bitiminde Rum Ortodoks
dini ve halk müziği repertuarından
eserlerin seslendirildiği bir konsere
yer verildi.
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