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ANAMED
ANAMED Direktörü’nden
ANAMED’in 2019–2020 akademik yılı sonu bir açıdan çok
çabuk, başka bir açıdan ise çok yavaş geldi. Fakat her durumda
ANAMED’de alışık olduğumuzdan çok daha garip bir şekilde geldiği kesin. Daha birkaç ay öncesinde, yapılacak yeni
konuşmalar, çalıştaylar, sempozyumlar ve sergilerle akademik
yılın ikinci yarısına henüz başlamış olduğumuza inanmak çok
güç. Koronavirüs (Covid-19), herkesin belirlenmiş yaşama ve
çalışma düzenini altüst etti. Süregelen salgın, organizasyonların
pek çoğunun gerçekleşmemesine yol açtığı gibi olağan şartlar
altında ANAMED’de yüz yüze yapılacak kutlamaları olanaksız
kılıp yılın anlamlı bir şekilde sona erdirilmesine de engel oldu.
Her şeye rağmen, bu bültende okuyacağınız üzere—hüznün
çaresinin meşguliyet olduğunun bilincinde olan—canlı ve
becerikli ANAMED ekibi, bu dönemde hazırladığı yeni yayınlar,
çevrimiçi sergiler ve yeni yaz programları aracılığıyla etkin ve
üretici kalmayı başardı. Gelenekselleşmiş olan Osmanlıca ve
Anadolu’nun Kadim Dilleri yaz programlarımız, artık çevrimiçi
şekilde canlı (eşzamanlı) olarak gerçekleştiriliyor. Çevresel
Arkeoloji alanındaki yepyeni programımız ise yine çevrimiçi
olarak (eşzamansız) yürütülüyor. Gelecek sene, 7-8 Eylül 2021
tarihlerinde gerçekleşecek “Çevre ve Tarih Çalıştayı” için
Princeton Üniversitesi İklim Değişikliği ve Tarihi Araştırma
Girişimi (CCHRI) ile ortaklaşa çalışacağımız için mutluyuz.

Bir önceki bültenimizden bu yana ekibimize yeni katılan çalışma
arkadaşlarımız, ANAMED Kütüphane Sorumlusu Vasiliki Mole
ile Arşiv Uzmanı ve Birim Kütüphanecisi Nathalie Defne Gier’e
hoşgeldiniz dedik. İnternet ortamı üzerinden bir dizi kütüphane
konuşması, web semineri ve podcast aracılığıyla akademik
içerik ve kütüphane hizmeti sağlamayı sürdürüyoruz. Mevcut
şartların getirdiği soyutlanma duygusunu azaltmak amacıyla
bursiyerlerimizin ve çalışanlarımızın dünyanın dört bir yanından
katılımıyla, haftalık “Sanal Çay”larımızı akademik yılın sonuna
kadar sürdürdük. Daha niceleri gibi bizler de bu dönemde
Google Meets, Microsoft Teams ve Zoom gibi yazılımların ustası
olduk ve bu da hiç öngörmediğimiz bir başarıydı!
Bütün bunlara rağmen, hayat dolu topluluğumuzu bir şekilde
sürdürmeye çabalasak da normal rutinlerin bir tarafa atıldığı
açıkça belli.

Küresel felaket ilerledikçe, bana en sık yöneltilen “ANAMED bursiyerlerine ne oldu?” sorusu oldu. Çalışanlarımızın çoğu da benzer
sorularla karşılaştı. Gayri resmi yazışmalar ve bursiyerlerin çeşitli
deneyimlerini yansıtan—kimi kasvetli, kimi eğlenceli ve hepsi de
kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı ya da endişe içeren—blog ve sosyal medya paylaşımları sayesinde elimizden geldiği kadar yanıt
sağlamaya çalıştık. Bu çeşitli düşünceleri derleyebilmek için isteyen bursiyerlerin “Küresel salgın, ANAMED bursiyerlik yaşantınızı
ve ilgili araştırma sürecinizi nasıl etkiledi?” sorusunu yazılı olarak
cevaplamalarını istedim. Bunun üzerine pek çok bursiyerimiz kişisel deneyimlerini aktardıkları yazılarını bizlerle paylaştı.
Bursiyerlerin çoğu, çok daha önce ANAMED’den ayrılıp, araştırmalarını uzaktan sürdürmek amacıyla İstanbul, Ankara ya da
başka yerlerdeki geçici ya da kalıcı evlerine gitmişti—hatta
Alaska kadar uzağa gidenler bile olmuştu! Ancak, küçük bir
grup ANAMED’de kalıp tesislerimizi daha önce hiçbir bursiyerin
deneyimlemediği bir şekilde deneyimledi. Gündüz ya da gece,
etrafta neredeyse hiç kimse yoktu. İstiklâl Caddesi’nin kepenkleri
sürekli olarak kapalı, ortak alanlar ise sürekli olarak karanlıktı…
ancak, gecelerin gürültüden arınmış olması, Boğaz ile Marmara
Denizi’nin kirlilikten kurtulması ve de vahşi (ve evcil) hayvanların
terasta serbestçe dolaşması ilginçti. Bu anlatılar haliyle biraz
dobra ve hüzünlü ancak aynı zamanda bilgili, esprili ve dokunaklı
da. ANAMED bursiyerlerinin Bahar 2020 dönemi deneyimlerinin
temsili bir kaydı olarak, bu anlatıları sizinle bu bültende paylaşı
yoruz.
Bu yazıların pek çoğunda, ANAMED’in olası kıldığı “bursiyerlik atmosferi” (Klinger) ile dolu “böylesine çeşitli, ilham verici ve ilginç”
(D’Anna) bir grup insanın, planlı olsun olmasın akademik ve sosyal etkileşime yapacağı katkının önemi vurgulandı. Koç Üniversitesi Rektörü Sayın Umran İnan’ın, öğretim üyeleri ile öğrencilerin
yüz yüze etkileşimlerine gönderme yaparak, bir süre önce ifade
ettiği gibi üniversiteler “nesiller arası bir randevu”yu olası kılıyor.
Bursiyer programları da görünüşte farklı konular üzerinde
çalışan araştırmacılar arasında, karşılıklı olarak bilimsel gelişme
için ortak bir zemin oluşturan, esnek ve önceden öngörülmemiş
karşılaşmaları olası kılıyor. Bunlar, olası en kısa zamanda tekrar
başlayacak olan ve ANAMED’in uzak gelecekte de desteklemeyi
sürdürmeyi amaçladığı ender fırsatlar, ancak bunun tam olarak
ne zaman gerçekleşeceğini henüz kestirmiyoruz.
2020–2021 bursiyer programında araştırmacılara destek olmak
açısından karma bir model benimsedik. 2020 yılının güz
dönemine “uzaktan” bursiyerlik ile başlayıp 2021 baharında
ise “şahsen” yürütülecek bursiyerliği geri getirme amacındayız.
Bu süre içerisinde, programlar yürütmeyi, sergiler hazırlamayı,
kütüphane hizmetleri sunmayı ve de—şartlara bağlı olarak yüz
yüze ya da sanal ortamlarda—organizasyonlar düzenlemeyi
sürdüreceğiz. Sizleri, bu organizasyonların bazılarında en azından sanal olarak ve de ilk fırsatta da Türkiye’de, İstiklâl Caddesi’nde, ANAMED’de şahsen görmeyi umuyoruz.
Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü
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ANAMED BURSİYERLERİ

KIDEMLİ BURSİYERLER

Yeni Akademik Dönem Bursiyerleri
Belli Oldu!

Can, Lale - CUNY
Sürgün İmparatorluğu: Ormanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve
Dönüşüm
Dodkhudoeva, Lola - Academy of sciences of the Republic of
Tajikistan
Modern Dönem Öncesi Sünni Politik-Yasal Gelenekteki
Devlet Modellerinin Özellikleri ve Benzerlikleri: Orta Asya,
Türkiye, Hindistan 10.-11./16.-17. yy.
Dorfmann-Lazarev, Igor - University of Regensburg, Germany
Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası
Marano, Yuri Alessandro - Scuola Archeologica Italiana di
Atene
Karanlık Çağ’da Bizans Hamamları ve Banyo Kültürü
(7.- 9. yy)
Panayotov, Alexander - University of Sofia
Azınlık Durumu ve Kimlik: Erken Bizans’ta Yahudi-Hıristiyan
İlişkileri Üzerine Vaka İncelemesi

DOKTORA ADAYI BURSİYERLER
Garey, Ellis Emma - New York University
İşçi Olmak: Büyük Suriye’de İşçi Aktivizmi ve Kitle Politikaları
(1880-1936)
Kiefer, Michael - Heidelberg University
Habitus Byzantinus. Bizans Ortaçağı’nda Bağış ve Mezar
Portrelerinde Seküler Elitlerin Tasvirleri
Schönicke, Julia Nadine - Freie Universität Berlin and
Orient Department/ German Archaeological Institute (DAI)
Göbekli Tepe’de Neolitik Yaşam Biçimleri
Smit, Marissa Jeanne - Harvard University
Etten Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve Hayvanları (12051512)
Wingham, Zavier - New York University
“Zenci” Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Irkı Formüle
Etmek (1840-1914)

DOKTORA SONRASI BURSİYERLER
Dost, Süleyman - Brandeis University
Tanrı’nın Sözünü Sabitlemek: Ortaçağ’da Anadolu ve Irak’ta
Kapalı Kutsal Kitapların Doğuşu
Pázsint, Annamária Izabella - Babeș-Bolyai University, ClujNapoca, Romania
Prosopographia Ponti Euxini. Byzantion. I. Epigrafik Kaynaklar
Wu, Gang - King’s College London
Bizans İpek Endüstrisinin Teknolojisine Yeniden Bakış
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BIAA-ANAMED BURSİYERLER
Sağlam, Hasan Sercan - Medipol University
İhmal Edilmiş Miras: Ayvalık Kırsalının 1923 Öncesinde
Birbirine Dolanmış Tarımsal, Endüstriyel ve Kutsal Peyzajı

KHI-ANAMED BURSİYERLER
Binning, Ravinder - National Gallery of Art
Kutsal Acı: Bizans’ta Sanat ve Mistik Korku

BLOG
Küresel salgın, ANAMED bursiyerlik
yaşantınızı ve ilgili araştırma
sürecinizi nasıl etkiledi?
Milan Vukašinović, GABAM-ANAMED Ortak Doktora Sonrası
Bursiyeri (2019-2020)

ANAMED’de Salgın
Paris’te doktoramı bitirirken arkadaşlarıma bu çılgın şehirden
sonra sessiz, küçük bir yere gideceğimi söylemiştim. Ve de sigarayı bırakacağımı… Daha sonra ANAMED’e kabul edildim ve—hayat bana arkamdan bana kıkır kıkır gülerken—İstiklâl Caddesi’ne
taşındım. Bu kesinlikle onun son kahkahası olmayacaktı. Salgın
başladığında zaten hastane yatağındaydım çünkü apandisitim
de karnımdan daha sessiz bir ikamet yeri istiyordu. Bakımın anlamını da öncelikle Catie ve Gülşah’ın elleriyle keşfettim. Sonra
ANAMED çevresindeki restoran ve barlar kapandı, biz de aniden
geceleri uyuyabilir hale geldik. Biraz hava almak ve açık havada
bulunmak için gece yarısı merdivenlere tırmanıyordum ama
vücudum artık nikotin istemiyordu. İki ay oldu.
Objektif olmak gerekirse ANAMED bizimle harika bir şekilde
ilgilendi. Kişisel yorumuma kalacak olursa, başlangıçta unutulmuş ve ihmal edilmiş olduğumuzu hissettik; korunaksız kalmış
ve yeni koşullar altında yaşama dair bilgisiz bırakılmıştık. Alex,
“her şey Sineklerin Tanrısı’na dönüşmeden önce” gitti ama ben
kaldım. Bütün bu zaman boyunca, yedi kişilik grubumuzun bir
ev halkı olduğunu düşündüm hep. İnsanların birlikte bulmaca
çözdüğü, market alışverişinize yardım ettiği, 23:00’de size sıcak
bir yemek getirdiği ve hasta olduğunuzda size baktığı bir yer ev
değil de nedir? Ağır kanlılığımı ve içe dönük karakterimi kucakladım. Mutfakta uzun saatler geçirdim. Nergis Hoca, “Mutfak
manyağı!” diyordu hep. İnternet üzerinden alışveriş beni deli etti.
Biraz iş bile yaptım; patates ve soğan da ektiğimiz terasa çıkıp
yoga da. Dustin’in denizaltılarını görmek için gözlemde de bulundum ama sadece Boğaz’da yüzen devasa petrol platformunu
görebildim. Yeni kokteyller icat edip odamızda yetiştirdiğimiz
çilekleri tattık. Kendi maskelerimizi yaptık ve bütün bayramları
bir arada kutladık.
Ayrıca, terasta kesinlikle hiçbir kedi yavrusu yoktu. Ve evet,
merak ediyorsanız, mutlu ve sağlıklılar.
Ve kesinlikle Merkez Han’ın en üst katına kaçak olarak girmedik
ama bunu yaptığımızda da yüksek mutfak standartlarına uymaya çalıştık.
ANAMED’de olanlar kalbinizde kalır.

—Milan Vukašinović, GABAM-ANAMED Ortak Doktora Sonrası
Bursiyeri, 18 Mayıs 2020

Maria Bianca D’Anna, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri
(2019-2020)

Maria Bianca D’Anna, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri
(2019-2020)
Küresel salgının bursiyer yaşantımı ve araştırmamı nasıl etkilediğinden bahsetmek kolay değil. Mart ortasında Avrupa’ya dönmeye karar vermemden dolayı bu salgın bursiyerliğimi derinden
etkiledi. Bunun öncesinde İstanbul’da bulunduğum son haftalarda daha çok “evden” çalıştım. Salgının değiştirmediği hiçbir şey
kalmadı, zira İstanbul Üniversitesi’nde hâlâ ANAMED projeme ait
üzerinden geçmem ya da kontrol etmem gerekenler vardı; bu
proje sırasında ortaya çıkan ve diğer bursiyerlerle etkileşimden
dolayı gelişen fikirler bir şekilde donmuş, araştırma ortamım ile
günlük yaşamım tamamen değişmişti. Tüm bunlara ek olarak bu
zorunlu taşınma sonrasında ANAMED’de bulunmanın ne kadar
önemli ve güzel olduğunu, böylesine çeşitli, ilham verici ve ilginç
bir grup insanla birlikte yaşamanın ne kadar harika olduğunu da
anladım. İtiraf etmeliyim ki bursiyerlik dönemimin başlangıcında
saha çalışması için dışarıda bulunduğumda ya da İstiklâl Caddesi’nin gürültülü geceleri gibi zamanlarda zoraki sosyalleşmeden
dolayı zorluk yaşamıştım. Sevdiğim insanları, arkadaşlarımı,
çok uzun süre gidip çalıştığım Berlin’deki kütüphaneyi özledim.
Akıl hocalarımı, çalışma arkadaşlarımı ve tüm ailemi de. Şu an
gürültüyü hiç aramıyor olsam da bir şekilde yarım kalan işlerimi
tamamlamak için İstanbul’a geri döneceğimi biliyorum; çeşit
çeşit insandan oluşan grubumuzu, Cuma çay sohbetlerimizi,
kültürel miras grubu toplantılarını, sessiz kütüphaneleri ve o kadar da sessiz olmayan etüt odasını özlüyorum tabii. Her zaman
etrafımda bir şeyler atıştıracak veya araştırmamın zorlukları
konusunda dertleşecek birinin olmasını da. Bütün bunlar, korkarım ki, uçup gittiler.
Yine de bu problemlerden bahsetmek kolay değil, çünkü
etrafımda olup bitenlere kıyasla hepsi çok önemsiz geliyor…

—Maria Bianca D’Anna, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri,
17 Nisan 2020
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BLOG
Dustin Klinger, ANAMED Doktora Adayı Bursiyeri (2019-2020)

Şanslı Rastlantılar ve Araştırma: Bursiyerliğe Övgü
Benden salgının bursiyerlik yaşantımı ve araştırmamı nasıl
etkilediğine dair tecrübelerimin paylaşılması istendi ancak buna
biraz daha kişisel yaklaşmak ve bursiyerliğin özellikle planlanmamış profesyonel etkileşim koşulları oluşturma açısından
neden bu kadar önemli olduğunda dair düşünceme değinmek
istiyorum. Bana göre bu etkileşimler olmadan ortaya çıkacak
akademik çalışma eksik kalacaktır. İzole olduğum şu zamanda
bir grup araştırmacı ile fiziksel bir mekânı paylaşmanın değerini ancak tam olarak kavrayabiliyorum. Bursiyerliğim sırasında
kendi başıma bulup öğrenemeyeceğim çok şey öğrendim.
Öğrendiğim bazı şeyler şu anki işimi yeni yaklaşımlarla düşünmeme yardımcı oluyor. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür
etmek istiyorum. Yazdıklarım, kaçınılmaz olarak kendi bakış
açımı yansıtacak, ancak bir burs programına katılmış herkesin
benzer deneyimleri olacağına eminim. Bu yüzden bu metin
bursiyerliğe adanmıştır.
Mart ayında, Kanada’da bir konferansta sunum yapmak üzere
İstanbul’dan ayrıldığımda Covid-19 haberlerde yer almaya
başlamıştı, ancak hiç kimse bu salgının bütün dünyada insanların yaşamını ne denli etkileyeceğini öngöremedi. New York’ta
mahsur kaldım. Bir hafta sonra da kent salgının üslerinden
birine dönüştü. İki buçuk aydır eşimle birlikte Brooklyn’de bir
evde kalıyoruz, sadece köpeğimiz Billie’yi yürütmek için sokağa
çıkıyoruz. Durum ürkütücü.

Bu durumda sorulması gereken “fiziksel olarak kampüste bulunulmadığında yitirilenin ne olduğu”dur. Eğitimin yeni bilginin
işlenmesinden daha fazlasını içerdiği görüşü açısından pek çok
yeni öğrencinin “üniversite deneyimi” eksik kalacaktır.
Yine de araştırmacıların aynı fiziksel alanda bir arada yaşamayıp
çalışmadıklarında, akademik çalışmanın özünde bulunan bir şeyin yitirildiği kanısındayım. Karantina nedeniyle evden çalışıyorsanız bu durum size tanıdık gelecektir. İster iş arkadaşlarıyla
ister danışmanlarla, ister canlı ister yazılı olsun, internet
üzerinden gerçekleşen etkileşim daha ziyade amaç odaklıdır.
Etkileşimden önce aklınızda bir hedef vardır ve etkileşime de
zaten bu nedenle girersiniz. Bunun gibi amaca yönelik bir
etkileşim elbette internet dışındaki ortamlarda da yaygındır—
görüşme saatlerinde birinin ofisine gitmek gibi ancak bir ekranın
önünde yapılabilecek olan kanımca bundan ibarettir. Belirli bir
bilgi arayışında bildiklerinizden yola çıkarsınız ancak öncelikle
düşünemediğiniz bir sorunun cevabını arayamazsınız.
Araştırmada şanslı rastlantıdan kastettiğim şey, aramadığınız
ya da başlangıçta bir soru olduğunu bile bilmediğiniz bir
şeye cevap bulmak. Bu da amaç odaklı olmayan etkileşim
türlerinde zaten doğal olarak gerçekleşir. Bu gibi etkileşimler
planlı görüşmelerde ortaya çıkmaz; belirli türde bilgileri tam
olarak aramamanız durumunda ortaya çıkma eğilimindedir
ler. ANAMED’inki gibi bursiyerlik programları, araştırmacıların
çalışmalarını gerçekleştirmeleri ve paylaşmaları için gerekli maddi şartları sağlamakla kalmayıp araştırmada rastlantıyı olası kılan
şartlar yaratarak da bilimsel araştırmaya katkıda bulunuyor.

Şu ana kadar sadece Brooklyn’de Türkiye’nin tümünden daha
fazla Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşti. Nisan ayı esnasında bir
süre boyunca New York’ta ortalama olarak her üç dakikada bir
kişi yeni korona virüsüne yenik düştü. Yaşamları ve geçim kaynakları bu sağlık krizinden etkilenen herkes için dua ediyorum.
Benim açımdan son ayların en garip yönü ise yaşadığım deneyim ile dış dünyada gelişen olaylar arasındaki kopukluktu. Bu
olaylar bana sadece ekranda gördüğüm rakamlar, görüntüler ve
harfler olarak yansıyordu. Sürekli siren sesleri, sağlık çalışanları
için akşam yedide yapılan tezahürat olmasaydı ve maske ile
eldivenleri takıp markete gitmiyor olsaydık bütün bunların hepsi
paralel bir evrene ait olabilirdi. Bu durum, hiçbir şeyin olmadığı
ve çok fazla şeyin değiştiği bir sonsuzluk gibi gelmeye devam
etti. Bu kopukluk hissi öylesine yoğundu ki bir gün maske ve
eldivenlerimi kuşanıp bisikletle Manhattan’a gittim (hâlâ orada
olup olmadığını görmek için) binalar oradaydı, ama orası benim
bildiğim yer değildi.
Daha da garip olanı, etrafımdaki pek çok insan belki de acı
çekerken benim çalışmalarımda ilerleme sağlamış olmam.
Doğrudan salgından etkilenmemiş olsalar da on milyonlarca
Amerikalı işlerini ve yakınlarını yitirdi. Ancak örnek olarak konaklama sektörünün tersine, bir araştırmacı işinin çoğu tek başına
tamamlayabiliyor. Gerçekten de mevcut kriz, öğrenme, öğretme
ya da akademik üretimin başarılı bir şekilde uzaktan da yapılabileceğini gösterdi. Ülkenin her yerinde üniversiteler uzaktan
eğitime geçiş yaptı ve pek çoğu Güz Dönemi’nde de bu şekilde
devam edecek.
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Ekran başında (Yazarın kendi fotoğrafı).

Ne yazık ki ANAMED’de geçirdiğim süre salgın yüzünden
beklenenden önce sona erdi. Diğer arkadaşların çoğu da evlerine döndü. Ekranımın önünde mahsur kaldığım için ne kadar
şeyin yitirildiğinin farkına varabiliyorum. Sadece kişisel olarak
değil, aynı zamanda araştırmamı zaten etkilemiş olan ya da
gelecekte bir şekilde oluşabilecek şanslı keşifler açısından da. Bu
yüzden arayışında olmadığım şeylerle karşılaşmamı olası kılan
herkese teşekkür etmek istiyorum. Bursiyerlerin pek çok benzer
deneyimi olduğuna eminim: bursiyerliğin gücü de bu işte.
Gürcü restoranındaki bursiyer yemeğinde, masada Profesör
Borbone’nin tarafında oturmayıp onunla tanışmasaydım, Bar
Hebraeus’un bir Süryani elyazmasındaki notlarını öğrenmeyecektim. Ayrıca daha önce bahsini hiç duymadığım mantık ile
ilgili bir yığın Orta Çağ Arapça elyazması bulduğum Üsküdar’daki
küçük Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’ne de gitmeyecektim. Profesör Borbone, size teşekkür ediyorum; Rachel,
bu yemeği düzenlediğin için sana da. Profesör Borbone’yi
Almatı’dan ayağının tozuyla getirip bizimle tanıştırdığın, Hacı
Selim Ağa Kütüphanesi’nin ufak okuma salonunu benimle arayıp
bulduğun ve daha pek çok diğer şey için de sana teşekkür
ederim Alex.
Gece yarısı bizi dürtüp ANAMED’deki arkeoloji laboratuvarına
getiren merak olmasaydı, arkeobotanistler ve zooarkeologların
arkeolojik alanlardan alınan kemik ve bitki kalıntılarını inceleyerek Neolitik dönem toplulukların yaşamları ve alışkanlıkları ile
ilgili inanılmaz şeyleri nasıl öğrendiklerini bilmeyecektim. Müge,
elindeki çeşitli tohum ve kemikleri bize gösterdiğin ve Hannah
ile yaptığınız çalışmaları anlattığın için teşekkür ediyorum. Tabii
Alvise ile beni Burgazada’ya götürdüğün için de.
Henry, Jeff ve Alex’in araştırma gezilerinden getirdiği canlı ve
çoğu zaman komik hikayeler ve görüntüler olmasaydı, “Tur
Abdin” benim için bir isimden ibaret olacaktı. Hiç bilmediğim
ama Grekçeden Süryanice ve Arapçaya çeviri hareketini anlamak açısından çok önemli olan bu alana ile manastır kültürüne
can verdiğiniz ve bunu hayal etmeme yardım ettiğiniz için hepi
nize teşekkür ederim. Bir gün yine sizlerle gezilere gidebilmeyi
umuyorum.

Müge ve Alvise Burgazada’da. (Yazarın kendi fotoğrafı.)

Özellikle aramayacağım bir şeyin bana gösterildiği ve kendi
araştırmamda düşündüklerime doğrudan etkisi olduğu durumlar oldu. Arkeolojik sorular, yöntemler ve alanar konusunda
bilmediğim nice şeyi bana gösterdikleri için Athena, Rinse, Emre,
Alvise, Güldem, Emine, Bianca ve Nergis Hoca’ya teşekkür ederim. Örnek vermek gerekirse, peyzaj arkeolojisinin ne olduğunu
bilmiyordum. (Ayrıca, doğaçlama Türkçe dersleri için de Nergis
Hoca’ya teşekkür ederim; “aşkımız çıkmaz sokak” mı diyorduk?).
Sizleri bu şekilde gruplandırmam uygun olacaksa, Osmanlı
çalışan Betül, Hakan, Gülşah, Faiz ve Ellen’e, bana Osmanlı
İmparatorluğu’na dair bu kadar çok şey öğrettiğiniz ve çeşitli
yönleri konusunda okumama önayak olduğunu için sizlere ve
beni Leslie Pierce ile yemeğe çıkarttığı için Rachel’e teşekkür
ediyorum.

Catie ve Ömür, sizlere de kimlik çalışmaları, Antroposen ve
miras hakkında düşünmemi sağladığınız için teşekkür ederim.
Başlangıçta bu konulara dair kuşkuluydum, ancak çalışmanız
ilgilenmemi sağladı. Rachel, Ermeni el yazması kültüründe diglossia hakkında bir fikir verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
Mark, Milan ve Giovanni, Bizans dünyası konusundaki yarım bilgilerimi konuşmalar, edebi (öz-)tanımlamalar ve sanat ile tamamladığınız için teşekkür ederim. Hüseyin, epigrafiye olan ilgimi
hatırlattığın için teşekkürler. Athanasios, küçük aristokrasiye dair
ciddi ve titiz tarihin nasıl bu kadar heyecan verici olabileceğini
gösterdiğin için teşekkür ederim.
Ekran başından yazarken doğaçlamanın fazla olası olmadığından yola çıkarak, Merkez Han’da bursiyerler olarak birlikte
geçirdiğimiz zamana ve sayenizde karşıma çıkan beklenmedik
bulgulara minnettarım. Pek çoğunuza daha sormak istediğim
sorular var. Faiz, seninle tarih kitabı yazımı hakkında konuşmak istiyordum zira yazı tarzını oldukça sürükleyici buldum.
Chris, bazı kısımlarını okuduğum Lydia ile ilgili kitabına dair
seninle konuşmak istiyordum. Şansımız iyi giderse gelecekte
bunları gerçekleştirebiliriz belki. Şu aşamada, bu bursiyerlik
ve can yoldaşlığı ortamını yaratmaya yardımcı olan hepinize,
öncelikle de Duygu ve Chris’e, Mukaddes’e ve ANAMED’in tüm
personeline teşekkür etmek istiyorum. Bu salgının ardından,
akademik dünya az çok köklü bazı değişiklikler yaşayabileceği
için, araştırmacıların, idarecilerin ve fon kaynağı olan kurumların, ANAMED’inki gibi bursiyer programlarının sunmaya hazır
oldukları mutlu rastlantı olasılıklarının araştırmayı ne derece
beslediğini göz ardı etmeyeceklerini umuyorum.
—Dustin Klinger, ANAMED Doktora Adayı Bursiyeri, 27 Mayıs 2020
Alexandre Varela, GABAM-ANAMED Ortak Doktora Sonrası
Bursiyeri (2019-2020)

Kolera Döneminde Akademik Yaşam
Ancak hiçbir şey kalmamış ki geriye.
Yok olmakta olan o harabenin dört bir yanında,
Yalnız ve dümdüz kumlar uzanıyor uzaklara.
Eylül 2019’da GABAM, ANAMED ve Koç Üniversitesi bana
doktora sonrası ilk bursum olan dokuz aylık bir burs verdi.
Böylece bana tam istediğim şeyi yapma ayrıcalığını, Türkiye’nin
güneyindeki Tur ‘Abdin’in inanılmaz Süryani kültürel mirası
üzerine araştırma ve çalışma imkanını sundular. Ayrıca bana
dünyanın en inanılmaz ülkelerinden birinde, dünyanın en büyüleyici şehri olduğunu düşündüğüm İstanbul’da çalışma fırsatını
da verdiler. Zorlayıcı doktora eğitimimden sonra, nihayet en
sevdiğim yerde, İstanbul’da çalışabildim.
Bu açıdan zaten çok mutluydum. Sonra da ANAMED’in aynı
zamanda her bilim insanının hayalini kurduğu çalışma yeri
olduğunu keşfettim. Merkez, dünyanın her yerinden gelen
olağanüstü araştırmacılar olmakla yetinmeyip aynı zamanda her
biri harika insanlar olan yirmi dört araştırmacıyı barındırıyordu.
Tüm bu nedenlerden ötürü, kırık bir kalple Covid-19 salgını
dolayısıyla İsviçre’deki aileme dönmek üzere İstanbul’u planladığımdan daha erken terk etmeye karar verdim. İstanbul, insanı iki kez ağlatan türden bir şehir: Önce geldiğinde ağlıyorsun,
çünkü 2000 yıllık kent ve halkı seni şaşkına uğratıyor.
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Sonra ayrılırken tekrar ağlıyorsun, çünkü geri dönebileceğinden
emin olamıyorsun. Yaşamımda toplamda on altı kez ağlayacak
kadar şanslıydım ve bunu yine yapmayı umuyorum. 17 Mart’ta
karantinaya başlayan bir kentten ayrıldım ve zaten karantina
altında bulunan ancak hükümetin kararlarını kimsenin dikkate almadığı Cenevre’ye indim. Havalimanında İstanbul’dakilerden daha
kalabalık bir otobüse binmemiz istendi. İlk düşüncem, “Hemen
İstanbul’a geri gideyim, Covid-19’a sevdiğim bir yerde yakalanmayı
yeğlerim!” oldu. Ne yazık ki artık Türkiye’ye uçuşlar iptal edilmişti.

Odaklanma ve meditasyon ağırlıklı bir üretme isteği hissedince
yerel kumaşlar sipariş edip elle maske dikmeye koyuldum.
Şaşırılmayacak biçimde, mesele seri üretim olduğunda bu
sürecin daha fazla zaman aldığı ortaya çıktı. Fakat ANAMED’den
ayrılmayan arkadaşlardan bazıları, havanın güzel olduğu bir
hafta sonunda terasta düzenlenen Kendi Maskeni Dik atölyesine katıldı. Böylece herkesin işe yarar bir maskesi oldu (ya da
yakında olacağı) bu yüzden bu çalışmayı bir başarı olarak kabul
ediyorum!

Aslında şikâyet etmem yersizdi. İsviçre salgından çok etkilenmedi.
Asla katı karantina önlemleri uygulanmadı, hatta 11 Mayıs’ta barlar ve lokantalar yeniden açıldı. Bu garip zamanlarda yaşadığım
tek rahatsızlık, şimdi “Covid-19 depresyonu” olarak adlandırdığım
durumdu.
Etrafımdaki her yer kapalıyken evde oturmak ve her gün konferans iptallerini duyuran e-postalar almak, beni garip bir çeşit on
dokuzuncu yüzyıl melankolisine soktu. Sağlıklı ve fiziksel olarak
evden çalışabilecek durumdaydım ama en az bir ay boyunca
herhangi bir şey yapmam mümkün olmadı. Bir araştırmacının
yaşamının çok yalnız olduğunu o zaman fark ettim. Bu nedenle, harap Süryani kiliselerim üzerinde birkaç saat yalnız başıma
çalıştıktan sonra, diğer insanlarla temas kurmak kesinlikle gerekliydi. ANAMED’de, diğer insanlar ve akademisyenlerle kurulan bu
etkileşim tek başıma çalışmamın takdir edildiği bir mola olmakla
kalmayıp aynı zamanda yaptıklarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunmak, kendi araştırmamın algısını ve anlayışını geliştirmek için
de bir fırsattı. Bu tuhaf dönemde özlediğim tek bir şey varsa o da
ANAMED’de var olan bu inanılmaz entelektüel atmosferdir.
Ancak, bu kısa metnin başındaki alıntıda Percy Bysshe Shelley’in
söylediğinin aksine, arda kalan bir şeyler oldu: bu kısa dönemde
ANAMED’de kurulan bağlantılar ve dostluklar. Çeşitli tartışmalar,
konferanslar, alışverişler ve hatta yakındaki bir barda bira içmek
için tekrar görüşeceğimize eminim.
—Alexandre Varela, GABAM-ANAMED Ortak Doktora Sonrası
Bursiyeri, 17 Haziran 2020

Catherine Steidl, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri
(2019-2020)
Diğer pek çok akademisyen gibi ben de son zamanlarımı verimlilik konusunda kafa patlatarak ve odaklanma, veri toplama ya da
akademik çalışma üretmenin anlaşılmaz gibi görünen zorluklarından yakınarak geçirdim. Kaçınılmaz bir gereklilik olarak
kütüphanenin kapatılması, büyük ölçüde dijital kaynaklarla sınırlı
olduğumuz anlamına geliyordu. Ekranlara bağımlılığımızın bu
derece artması, Zoom ve Skype’ın da ötesinde yeni bitkinliklere
yol açtı. (Kendi zamanım konusunda mutlak bir özgürlüğe
sahipken ve çok az sorumluluğum varken neden sürekli bitkin
düştüğüm ise bambaşka bir soru ama bence pek çok insan aynı
durumda.) Ancak ANAMED’deki güvenli ve rahat şartlar benim
de dahil olduğum ANAMED’de kalan bursiyerlere başka uğraşlar
ve stres azaltma yöntemleri için bolca fırsat verdi. Kurucu üyelerinden ikisi ayrılmış olsa da ANAMED Dikiş Kulübü, ikinci kattak
yeni mekânında çalışmalarına coşkuyla devam ediyor.
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Kendi yaptığımız maskelerimizle dışarıdayız.
(Fotoğraf: Nergis Günsenin)

Mayıs ayı başında iki yavru kediye bakmaya başladık ve hepimizin tatlı bir uğraş ile biraz kafa dağıtmaya ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Milan’ın sokakta bulduğu iki kardeş kedi yavrusundan
biri yoğun göz bakımına ihtiyaç duyduğu için terasta bir kedi
evi yapıp yavrulara bakmak için özel izin aldık. Yavrular, çok kısa
bir süre sonra terasta bulunan banklar ve çiçek saksılarının çok
daha güzel—saray gibi—bir konaklama sağladığını keşfedince
de şaşırdık. Verdiğimiz mamalar sayesinde minik hastamızın
nefret ettiği göz damlası tedavisini sürdürebildik ve çabucak iyileşti. Hemen her zaman bursiyerlerden ya da çalışanlardan biri
yavru kedilerle biraz oynamak, onları beslemek ya da sevmek
için bankların oradaydı. Minik dostlarımızın sağlığı ile ilgilenmek
hepimizin olumsuz enerjisini gidermek için bir çıkış noktası
olmuştu. Ayrılmaları bütün binayı üzdü, ancak güzel bir yuva
buldukları için gittiklerini görmek de içimizi rahatlattı.
ANAMED Bursiyeri olarak yaşadığımız en unutulmaz ve harika
şey ise keyifli grup ruhunun devam ediyor olması. Genel durum
kötüye gitmeye başladığında bursiyerlerden çoğu evlerine
dönmüş olsa da iletişimimiz sürüyor. Sanal Cuma Çayı oturumlarımızın bir yığın müdavimi var ve Zoom toplantısına katılan
her yeni kişiyi heyecanla selamlıyoruz. Bianca, bizlere sık sık
Viyana’dan haberler ve fotoğraflar yolluyor. Alaska’da yaptığı
yürüyüşlerin fotoğraflarını paylaşan Jeff, bizlere havanın çok
daha soğuk, doğanın da çok daha vahşi olabileceğini anımsatıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi binada da yemek
projeleri bambaşka boyutlara ulaştı. Akşam yemeğinden sonra
saat 22:00 gibi birisinin kapıyı çalıp bir tabak yemek, kurabiye ya
da bir dilim kek getirdiği çok oldu: entelektüel üretim hepimizi
zorlasa da endişe ve belirsizliği uzak tutmak için bir tür üretim
gerekli. Fiziksel ve sanal anlamda böyle bir topluluğa sahip
olmamız büyük bir ayrıcalık oldu.
— Catherine Steidl, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri,
25 Mayıs 2020

Ellen Nye, ANAMED Doktora Adayı Bursiyeri (2019-2020)

Nergis Günsenin, ANAMED-KUDAR Ortak Bursiyeri (2019-2020)

Anlatılanlara göre, yirminci yüzyıl başı tarihçilerinden R. H. Tawney, meslektaşlarına “sağlam bir çift bot” giymelerini öneriyordu.
Tawney, tarihçilerin belgelere bakmakla yetinmemeleri ve aynı
zamanda geçmişi daha iyi anlayabilmek için seyahat etmeleri
gerektiği kanısındaydı. 2020 yılının neler getireceğini bilseydi,
Tawney belki de bize rahat bir çift terlik almamızı önerecekti.

Pandemi Türkiye’yi dünya genelinde görülen vaka ve ölümlerden
daha geç etkiledi. Ama ilk ölüm vakasını takiben ANAMED’de
kalan bursiyerler arasında bir panik başladı. İçsel olarak ne
yaşadıklarını bilemem, dışa vuran tek şey gözlerindeki parlaklığın
yerini ürkek bakışların almasıydı. Sonra birer birer “kaçmaya”
başladılar. Çoğunun eşyaları hâlâ odalarında. Giderken dönmeyi
düşündüler herhalde? Ya da “şimdilik yanımıza ne alabilirsek
alalım sonrası Allah kerim” dediler. Genel olarak gözlemlediğim
bir “akıl tutulması”ydı...

Bu yılın Mart ayı başında, ANAMED’den ayrılıp önce Londra’daki
arşivlerde çalışmak sonra da Atlantik Okyanusu’nu aşıp Charlotte, North Carolina’da akademik bir konferansa katılmak
üzere iki hafta sürecek bir seyahate çıktım. Dikkatle planladığım
yolculuğumun her aşamasında Covid-19 ile ilgili durum gittikçe
daha açıklık kazandı. Londra’ya henüz ayak basmışken Koç
Üniversitesi seyahat kısıtlamaları ve karantina prosedürlerini
duyurdu. Londra’dan uçağa binmem ile Charlotte’a ayak basmam arasında bir zamanda, Amerikan üniversitelerinin çoğu,
akademik yılın geriye kalanında kampüslerin kapalı olacağını
duyurdu. Charlotte’taki konferans, olağan katılımın sadece
yüzde onu ile gerçekleşti. Katılanların çoğu da benim gibi planlarını değiştiremeyecek kadar uzaktan gelmiş insanlardı. Bunun
hemen birkaç gün sonrasında ise bir konferansın düzenlenmesi
söz konusu bile olmayacaktı. Daha sonra, valizimi toplayıp eve
döndüm: ANAMED’e değil de ABD’ye, New Haven’deki üniversiteye. ANAMED’deki kahraman arkadaş ve meslektaşlarım
sayesinde de belgelerime, kitaplarıma ve kişisel eşyalarıma
kavuştum.
İstanbul Boğazı’ndan çok uzakta, New Haven’deki çalışma
masamda dönemlerinin gezginleri olan on yedinci yüzyıl Levant
Şirketi tüccarlarının tarihsel belgeleri aracılığıyla seyahat ettim.
Bu tüccarlar, Londra ve Akdeniz’in doğu kıyıları arasında kumaş,
ipek ve fikir ticareti yapıyor, vebanın gölgesinde işlerini sürdürmeye çabalıyor ve erken dönem modern yaşamın kırılganlığı ile
karşı karşıya kalıyorlardı. Halkı salgın hastalıktan korumak için
katı karantina politikalarını savunanları, taşımacılıkta ve ticarette
oluşan gecikmeleri engellemeye yönelik ekonomik çıkarlar ile
karşı karşıya getiren hararetli tartışmalar onların döneminde de
olmuştu.
Covid-19, son birkaç ay içinde okuma listelerimizi de belirleyip
bizleri Daniel Defoe’nin Veba Yılı Günlüğü ya da
Albert Camus’un Veba gibi eserlerine yönlendirdi. Bunun yanı
sıra rastlantı eseri yine geçen mart ayında yayımlanan Sarı
Bayrak: Karantina ve Britanya’nın Akdeniz Dünyası, 1780–1860
başlıklı eseri de öneririm. Alex Chase-Levenson’un eserinde yer
verdiği, kamu sağlığı görevlileri ile serbest ticareti destekleyenler
arasında on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen tartışmaların analizleri garip bir şekilde tanıdık gelebilir.
Hepinizin sağlıklı ve iyi olduğunu umuyorum. Belki çok yakında,
yine seyahat etmek için o sağlam botlara ihtiyacımız olacak!

Mart 2020’nin son haftası itibariyle, “geçici evimiz”de sadece yedi
kişi kaldık. Pandemi öncesi sayıları otuzu bulan cıvıl cıvıl, proje
üreten, seyahat planları yapan, seminerler düzenleyen aktif
gruptan geriye kalan endişeli yedi kişi... İlk bir ay virüsün aramızda olup olmadığı ile kafalarda dolaşan sorular olumlu cevaplar
bulunca — zaten Eylül 2019 itibariyle kurulmuş olan — bursiyerler dayanışması daha kuvvetli bir şekilde geri geldi. Yedi kişi
gerçek bir ortak hayat yaşamaya başladı. Aramızda yeni bir “fellow
kardeşliği/kaderdaşlığı” oluştu.
Aramızda olmayan arkadaşlarımızın hayatlarını, sadece 40 dakikalık bir süreçte — o da katılanlarla sınırlı — sanal görüşmeler
aracılığıyla takip etmeye çalıştık. İstanbul ve Türkiye için gelip
dünyanın her yanına dağılmış olan araştırmacıların hayatları
tabii ki derinden etkilenmiştir. Yaşları benden çok genç olan bu
sevimli ve parlak 2019-2020 ANAMED bursiyerleri, eminim hayat
boyu unutamayacakları bir dönem yaşadılar/yaşıyorlar. Şu anda
İstanbul’un müzeleri veya arşivlerinde olacaklarına, planladığımız
Anadolu turlarının keyfini çıkaracaklarına, binlerce kilometre uzaklarda arkadaş evlerinde, yurtlarında, neyi beklediklerini bilmeden
bekliyorlar!
Ben İstanbulluyum, ülkemde ve şehrimdeyim. Kazı kitabı yazım
aşamasının sağlıklı şartlarda devam etmesi için aldım bu bursu.
Tabii ki benim de herkes gibi, ileriye dönük kaygılarım var ama,
diğer fellowlara göre çok daha şanslı hissediyorum kendimi. Onlara göre gelecek kaygım daha az. Kitabım ilerledi mi, evet ilerledi.
Ama son zamanların akıl tutulması beni ve ortaklaşa çalıştığım
meslektaşlarımı da etkiledi ki, pandemi öncesi verimimiz düştü.
ANAMED’deki son üç ayımızda hiçbirimiz buradaki oluş nedenimizi gereği kadar yaşayamadık. Ne kütüphaneyi kullanabildik,
ne sempozyum düzenleyebildik, ne de birbirimizle akademik
fikirlerimizi paylaşabildik. Kendi imkanlarımızla, akademik linkler
üzerinden konferanslara katılıp aklımızı salim tutmaya çalıştık/
çalışıyoruz...
Her şeye rağmen, buradaki süremizin üçte biri umulanın aksine
olsa da, ömür boyu sürecek dostluklar, unutulmaz anılarla ayrılacağız birbirimizden...
Teşekkürler ANAMED!

—Nergis Günsenin, ANAMED-KUDAR Ortak Bursiyeri, 25 Mayıs 2020
—Ellen Nye, ANAMED Doktora Adayı Bursiyeri, 25 Mayıs 2020
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Hakan Tarhan, BIAA-ANAMED Ortak Doktora Bursiyeri (20192020)

Rinse Willet, ANAMED Kıdemli Bursiyeri (2019-2020)

Öncelikle, salgın sırasında Merkez’de kalmamıza izin veren ve
bize maddi destek vermeyi sürdüren ANAMED yönetimine ve
Koç Üniversitesi’ne derin teşekkürlerimi iletmek isterim. Salgının
ilk günlerinde bizlere bildirilen bu güvence, yakın geleceğimizle
ilgili önemli kaygılarımızdan bazılarını kesin bir şekilde ortadan
kaldırıp çalışmalarımıza odaklanmamıza yardımcı oldu.
Yaşadığımız en büyük değişiklik, olağan bir gün ya da gecede
İstiklâl Caddesi’ne ve Beyoğlu’na hâkim olan gürültü düzeyinin
düşmesiydi. Birçok işletmenin uzaktan çalışmaya geçmesi, dükkânların kapanması, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin yasaklanması
ve insanların evlerinde kalması yüzünden İstanbul’un en kalabalık caddesi yavaş yavaş boşaldı ve en sonunda Western filminden çıkmış bir hayalet kasabaya dönüştü. “Çay, kahve, nargile
buyrun!” diye bağıran kafe çalışanları ya da tüm öğleden sonra
boyunca iki şarkılık repertuarını yineleyen çalgıcılar gibi İstiklâl’in
olağan sesleri ile kıyaslandığında, bu yeni sessizlik kesinlikle
dikkat çekiciydi. Bu değişiklik ANAMED’de kalmayı sürdürenlerin
dikkatleri dağılmadan çalışmaları için harika bir fırsat oldu.

ANAMED’de henüz bir ay geçirmiştim ki korona virüsün
gazetenin uluslararası bölümünde yer alan bir haberden yaşam
değiştiren bir olguya dönüştüğü anlaşıldı. İlk başta tepkim
bencilceydi: Yedi yıllık bir çalışmanın sonucu olan bir monograf
yayınlamıştım ve bunca zorluktan sonra 2020 yılı akademik
açıdan bana büyük şans getirecekti. Açılış konuşması yapmak
için birçok davet almıştım, onlar da cepteydi. Ancak kısa bir
süre sonra, evden ve Hollanda’daki sevdiklerimden uzakta,
İstanbul’da mahsur kalmanın ideal olmayacağını fark ettim. Bu
yüzden 17 Mart Salı günü Hollanda’ya, Lahey’e geri döndüm.
Yolculuk sırasında durumun ne kadar gerçeküstü olduğunun
farkına vardım: maskeli insanlar, iptal edilen uçuşlar, piyasada
kalmayan el dezenfektanı ve parasetamol içeren ilaçlar...
Amsterdam Schiphol Havalimanı’nı Lahey’e bağlayan tren neredeyse boştu.

Salgın nedeniyle herkesin karşılaştığı en büyük güçlüklerden
biri güneş ışığının ve temiz havanın tadını çıkaramadan kapalı
mekânda kalma zorunluluğuydu. Dahası, birçok insanın aynı
alanda yaşamak ve çalışmak zorunda kalması sıkıntılara neden
oldu ve bu da sonuç olarak insanların hem fiziksel hem de
psikolojik sağlıklarını olumsuz olarak etkiledi. Oysa ANAMED
bursiyerleri olan bizler bu konularda çok şanslıydık, rahatlamak
ve sosyalleşmek için kullanabileceğimiz büyük bir terasımız
vardı. Çalışma odalarımız çok geniş ve iyi havalandırılmış olduğu
için gerekli mesafe kurallarını ihlâl etmeden aynı alanlarda
çalışmamız mümkün oldu. Bu Merkez’in sayesinde karantina
döneminde kendimi hiç sıkışmış hissetmedim ve yaşamımı
huzur içinde sürdürüp çalışabildim.

Tekrar egzersize başlamam biraz zaman aldı. Ancak bir kez
parkta koşmaya, sahilde bisiklet sürmeye, evde biraz halter
çalışmaya başlayınca zihnimde büyük bir fark oluştu. Her türlü
kişisel mesafe ve hız rekorumu kırmakla kalmadım, aynı zamanda geleceğe dönük olumlu bir bakış açısı geliştirdim. İlkbaharın
gelmiş, her türlü bitkinin yaşamın sihirli dönüşümüne girmiş ve
kiraz ağaçlarının çiçek açmaya başlamış olması, fotoğrafçılığa
olan ilgimi yeniden canlandırdı. Böylece fotoğrafçılık yaratıcılığım
için bir çıkış noktası oldu (Instagram hesabım: @existentialblip).
Haftalık market gezilerinde ve park yürüyüşlerimde fotoğraf
makinemi yanımdan ayırmadım. Artık acil olarak gerekmemesine rağmen, iki haftada bir Türkçe derslerime çevrimiçi olarak
devam ettim. Yaşamımı düzene oturtmak bir sonraki adıma
karar vermeme yardımcı oldu.

Peki bu koşullar çalışmalarımı nasıl etkiledi? Doktora araştırmamın ve ANAMED bursumun bir parçası olarak Türkiye’nin
iki farklı şehrinde kamuoyu araştırması yapmayı tasarlamıştım;
araştırmam için yüz yüze anketler ve yerel halkla görüşmeler gerçekleştirecektim. Bu saha çalışması Bahar dönemi için
planlanmıştı ancak salgın nedeniyle ne yazık ki ertelemekten
başka seçeneğim kalmadı. Bunun yerine, yine salgın nedeniyle
çevrimiçi olarak kullanıma sunulan yeni materyali okumaya ve
tezimin diğer kısımlarını yazmaya odaklandım.
—Hakan Tarhan, BIAA-ANAMED Ortak Doktora Bursiyeri,
25 Mayıs 2020
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Eve döndüğüm ilk haftalarda, interneti yegâne (ama devasa)
kaynağım olarak kullanarak araştırmamı sürdürmeye koyuldum.
Öncelikle planlama aşamasında olan birkaç makaleyi, bölümü
ve editörlüğünü yaptığım bir eseri tamamlamaya odaklandım.
Her gün gelen yeni haber ve Hollanda’da çıkan yeni kurallar
arasında yazmaya odaklanmak zor oldu. Bütün okullar kapatıldı,
sadece yaşamsal ihtiyaçları karşılayan dükkânlar açık kalacaktı.
Dışarıda egzersiz yapılmasına izin verildi, seyahat sadece hayati
işlerde çalışan insanlarla sınırlıydı ve herkesin olabildiğince evde
kalması gerekiyordu. Oysa çocukların oyun alanlarında eğlenmesine izin verilecekti. Buna “akıllı karantina” deniyordu, zira
çoğu Hollandalı ortalamanın üzerinde zekâya sahip—en azından
onlar öyle düşünüyorlar. Artık uçaklar uçmadığı ve ufkum bir
sonraki apartmanın ötesindeki zar zor görünen ağaçlarla sınırlı
kaldığından, dünyam hızla küçülüverdi. Ayrıca, 2020’nin bana
vaat ettiklerinin yalan olduğu da ortaya çıktı. Başvuruların reddedilmesi akademik hayatın olağan bir gerçeği ancak Covid-19
yüzünden bursların ve arkeolojik alan çalışmalarının iptal
edilmesiyle (yani gelirimin kesilmesiyle) işler oldukça korkunç
hale geldi—sonuçta kiranın ödenmesi gerekiyor. Ne yapacaktım?

Bir sonraki adım ise akademik uğraşlarıma (belki de geçici olarak) son vermek anlamına geliyordu. Gerekli sınav ve
mülâkatları geçtikten sonra, Haziran ayının ilk haftalarında
başlayacak olan Java programlama ve geliştirme eğitimine kabul
edildim. Programlama geçmişim uzun zaman öncesine dayansa
da bu çok farklı bir durum. Dokuz ile on iki yaşları arasındayken
BASIC ve Turbo Pascal ile oyun programlama kitapları ödünç almak için cuma akşamlarını kendi köyümdeki yerel kütüphanede
geçirirdim! Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla, heyecan verici ve
zorlayıcı şeyler bunlar.

“1,5 metre mesafedeki yaşam”ın yeni gerçekleri oturduğuna ve
okullar yavaş yavaş yeniden açılmaya başladığına göre, geçtiğimiz
son birkaç ayın üzerine düşünmenin zamanı geldi. ANAMED’deki
geçirdiğim kısa zaman Roma arkeolojisi ve tarihine karşı duyduğum sevgiyi, Covid-19 döneminde bana bir kez daha beklenmedik şeyleri beklemem gerektiğini doğrulattı. Kimbilir, belki de
yeni edindiğim programlama becerilerim gelecekte arkeolojik
çalışmalarım için yararlı olabilir.

Değiş Tokuşu” gibi yemek projeleri ile ilgili e-posta mesajları
almaya başladım. Başka bir grup ise yemek ile ilgili anı ve tarifleri
derleyen feminist bir kolektif kurdu. “Historians Cooking the Past
in the Time of Covid-19,” (Covid-19 Zamanında Geçmişi Pişiren
Tarihçiler) adıyla bilinen grup, yemek ile ilgili bir anı ve bir tarif
paylaşmaları için sözlü tarihçilere ve kamu tarihçilerine çağrıda
bulundu.

—Rinse Willet, ANAMED Kıdemli Bursiyeri, 23 Mayıs 2020
Gülşah Torunoğlu, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri (20192020)
Doktora sonrası araştırmacısı olarak ANAMED’de yaşarken
saatlerce bir yığın uygulamada deli gibi aradıktan sonra gecenin
bir yarısı üç paket aktif kuru maya siparişi vermek en büyük
başarınız olduğunda bu şu anlama geliyor: Bir yerlerde bir şeyler feci şekilde yanlış gitmiş.

ANAMED’de barındığımız bu yetmiş üç gün boyunca yemek
yapmak bize bir güvenlik ve aidiyet duygusu verdi. Kaybettiğimiz
şeyleri en beklenmedik şekillerde geri getirdi. Her red mesajı
sonrasında hamur yoğurduk; boşlukta hissettiğimizde dolmaları doldurduk; ev gibi koksun diye havuçlu kek yaptık. Hamur,
dolma ve kek yaparken, yoğurup doldurup pişirirken birbirimize
bağlandık.

Salgın haberlerinin yayılmasından iki hafta önce, Ekim 2020’de
ANAMED’de yapılması öngörülen “Alanın Haritası: Osmanlı ve
Türk Kadınları, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmalarında Yenilikler ve
İlerisi,” başlıklı çalıştayım için fon sağlamak üzere çalışıyordum.
Programı hazırladım ve bir bütçe çıkarttım. İki hafta sonra da
bütçeyi aldım—konferans için değil, karantina süresince iyi yaşamak açısından yemek pişireceğimiz mutfak için. Jeff ve İbrahim
ile birlikte yaptığımız on bir saatlik alışverişin ardından mutfağımızda artık yeni bir bıçak seti, mutfak robotu, havan, dökme
demir tava ile tenceremiz vardı. Paramızı ve zamanımızı güzel
değerlendirmiş olduk.
Sonra yemek yapmaya başladık.
Rutinlerimizin ve alışkanlıklarımızın değişip bozulduğu bu
zamanda, yemek yapmak hayatımıza bir ölçüde normallik
sağladı. Dışarıda da işler benzerdi: Ekmek yapımı ve fırıncılıkla
ilgili Google aramaları, hem Türkiye’de hem dünyada büyük
artış gördü. Marketlerde un ile maya tükendi ve manşetler çıktı:
“Sadece tuvalet kağıdı değil! Bu küçük market ürününü bulmak
artk neredeyse imkansız!”
Olay sadece ekmekle de kısıtlı değildi. Dünyanın her yerindeki
akademisyen arkadaşlardan “Karantina Yemek Tarifleri

Geçen gün, The New Yorker’da aşağıdaki cümleyi okuduğumda
düşündüm: “Salgınlar doğası gereği bölücüdür. Daha iyi günlerde
yardım için başvurabileceğiniz komşu olası bir enfeksiyon kaynağı,
günlük yaşamın ritüelleri bulaşma fırsatları ve karantinayı uygulayan yetkililer ise baskı unsuru haline gelir.” Gerçekten de salgın
hastalıkların bölücü olduğunu ve endişelerimizi, güvensizliklerimizi, köklü sosyal önyargılarımızı ortaya çıkardıklarını karamsarlıkla
fark ettik. Ancak bu, olağan şartlar altında bölücü ve tecrit edici
bir deneyim olacakken Gaziantep kadar uzaktan yemek malzemesi getirtmek, birbirimize yemek yapmayı öğretmek, yeni yemekleri
ilk kez tatmak, tarifleri birbirlerimizle ve çalışanlarla paylaşmak
bizleri bir araya getirdi.
Bunun dışında, dağınık bir şekilde meşgul olduk, uçuşların iptal
edildiğini bilmemize rağmen iş başvurularımız üzerinde çalıştık,
arşivlerin kapalı olmasına karşın makalelerimizi gözden geçirdik.
Yeniden bir araya gelmeyi umarak on bin kilometre uzaklıktaki
ailelerimiz ve arkadaşlarımızla konuştuk.
Bütün bunlar bittikten sonra mümkün olursa yeniden bir araya
gelmek ve ağır ateşte pişirilmiş kuzu yemek istiyoruz—Milancığım
peki, senin için sebze de olacak.
—Gülşah Torunoğlu, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyeri, 26 Mayıs
2020
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KÜTÜPHANE
EKİBE YENİ KATILANLAR
Vasiliki Mole, ANAMED
Kütüphane Sorumlusu
Ben Vasiliki Mole, lisans
derecemi Kütüphane Bilimi
ve Bilgi Sistemleri’nde, yüksek
lisans derecemi Kültür Yönetimi’nde tamamlamış bir uzman
kütüphaneciyim, dört yıl Suna
Kıraç Kütüphanesi’nde çalıştıktan sonra ANAMED Kütüphanesi’ne Kütüphane Sorumlusu
olarak katıldım.

Ufak Bir Değişiklik ile ANAMED Kütüphane
Konuşmaları!
Olağanüstü koşullar, hızlı adaptasyon ve esneklik gerektirir. Düzenli olarak her ay gerçekleşen ANAMED Kütüphane
Konuşmaları yaşanan gelişmelere uyum sağladı; Nisan, Mart
ve Haziran konuşmaları teknolojiden yararlanılarak Zoom platformu üzerinden canlı ve çevrimiçi şekilde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından katılan dinleyiciler ile ANAMED Kütüphane Konuşmaları yaklaşık iki buçuk saat
sürdü.

14 Nisan 2020 tarihinde,
AKMED Direktörü
değerli Prof. Dr. Oğuz
Tekin, Hellenistik
Dönem’de agoralar,
sikkeler ve terazi
ağırlıklarının öneminden
bahsetti. Konuşmanın
moderatörü İstanbul
Üniversitesi’nden Aliye
Erol Özdizbay’dı.

Nathalie Defne Gier, ANAMED
Birim Kütüphanecisi
Ben Nathalie Defne Gier,
ANAMED Kütüphanesi’nin yeni
arşiv uzmanı ve birim kütüphanecisiyim. Bizans tarihi uzmanlığı
olan bir arşivciyim. Lisans derecemi Tarih bölümünde, yüksek
lisans derecelerimi ise Geç Antik
ve Bizans Tarihi ve Arşiv ve Belge
Yönetimi bölümlerinde yaptım.

KÜTÜPHANEDEN HABERLER
ANAMED Kütüphanesi ekibi olarak, Defne, İrem ve Vasia, sizlerle
son 6 ayımızın hikayesini paylaşmak istiyoruz. Üç aydan fazla
bir süredir sizlerle beraber kütüphanede olamadık ancak
sorumluluklarımızı evden sürdürmeye devam ediyoruz ve sizleri
tekrardan güzel kütüphanemizde ağırlamak için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz.

Sosyal Medyada Görünürlüğümüzü Arttırıyoruz

Bizi artık Instagram’dan da takip edebilirsiniz!
Yeni Gelen Yayınlar, Kütüphaneden Haberler, Dijital Koleksiyonlar ve daha birçok paylaşımın yapıldığı yeni hesabımız Nisan
ayında açıldı ve bir ay olmadan 500 takipçi sayısına ulaştı bile!

Zoom’a güveniyoruz! Teknoloji pandemi sürecinde en
iyi şekilde hizmetlerimizi sürdürmemize ve çevremize
ulaşmamızda yardımcı oldu.
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5 Mayıs 2020 tarihinde, Koç
Üniversitesi Tarih bölümünden Dr. Can Nacar,
Osmanlı İmparatorluğu’nda,
1872-1912 arasında, tütün
işçileri ve sermaye üzerine yaptığı araştırmaları
sundu. Konuşmanın moderatörlüğünü Koç Üniversitesi’nde Doktora Sonrası
Araştırma Görevlisi olan
Akın Sefer yapmıştır.

2 Haziran 2020 tarihinde,
VEKAM Direktörü Prof.
Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve
Başkent Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Billur Tekkök sanat
ve müzecilik hakkında Tekfur
Sarayı Kazıları ve Müzeleştirme Çalışmaları temalı
konuşmayı gerçekleştirdiler.
Tüm konuşmaların kayıtlarını
(Türkçe) ANAMED Kütüphanesi Soundcloud hesabında
ve daha önceki konuşmaların listesini ise ANAMED
Kütüphanesi’nin websitesinde bulabilirsiniz.

ANAMED Kütüphanesi Webinar’ları
Bildiğiniz üzere yıl boyunca farklı araştırma etkinlikleri ve eğitim
faaliyetleri düzenliyor ve destekliyoruz. Özellikle son 3 aydır,
ANAMED bursiyerlerinin araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan webinar serileri düzenledik.
Webinar serileri Koç Üniversitesi Kütüphane ekibi tarafından,
Araştırmacı Gelişim Webinarları adı altında uzaktan erişimle
gerçekleştirildi.

Play tuşuna basın ve dinleyin! Podcast yayınlarımız
başladı!

G örü n ü rlü ğü m ü zü art t ırm ak ve koleks iyonumuzu
gen iş let m ek

ANAMED Kütüphanesi Websitesi İçerik
ve Üyelik Prosedürü Güncellemesi
2018’den bu yana sahip olunan dış üyelik politikası ve çevrimiçi
üyelik başvuru sistemini ve ANAMED Kütüphanesi web sitesi
içeriğinin tamamını kütüphane ekibi kontrol etti, yeniden değerlendirdi, gözden geçirdi ve ANAMED Kütüphanesi’nin içeriğine
göre güncelledi. İç prosedürler de (örneğin, dosyalar, veriler,
günlük görevler) bu süreçte güncellenmiştir.

Koleksiyon Geliştirme
ANAMED Kütüphane personeli, kütüphane koleksiyonuna
yeni çıkan basılı ve elektronik kaynakları ekleyerek koleksiyon
geliştirmeye katkı sunmaya devam ediyor. Kütüphane üyeleri
tarafından yapılan tüm öneriler de ayrıca toplanıp, değerlendiriliyor. Bununla ilgili olarak Haziran 2020’de son yapılan kitap
ihalesinde bu yeni istekler sunulmuştur.

Alanında aktif ol ve becerilerini güçlendir

ANAMED Kütüphanesi ekibi, kütüphanecilerin, arşivcilerin, kullanıcıların bir araya gelip, meslekleri, araştırmaları, meraklarıyla
ilgili paylaşmak istedikleri çeşitli konular üzerinde konuşabilecekleri “ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest”
yayını ile ilgili çalışmalarına başladı. ANAMED Library Podcast’ının amacı, kütüphane ve arşivlerdeki gelişmeleri, projeleri,
yenilikleri, görüşleri daha fazla kişiyle paylaşmayı sağlamaktır.
Kütüphane, arşiv ve araştırmayla ilgilenen herkese açık bir yayın,
Spotify’dan takip edebilirsiniz.

Hayat boyu öğrenme bizim için önemlidir ve çalışmalarımızı
teşvik eden ve becerilerimizi geliştiren etkinliklere aktif olarak
katılmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ANAMED Birim Kütüphanecimiz İrem Ünal, ANKOS Link 2020 Konferansı için “Kütüphanelerde Yapay Zeka Örnekleri: Araştırma Koçu Robotlar” başlıklı
bir poster hazırladı. Covid 19 salgını sebebiyle iptal edilmek
zorunda kalan konferansa kabul edilen posterlerin sunumları 21
Mayıs 2020 Cuma günü GoToMeeting aracılığıyla gerçekleştirildi.
Birim Kütüphanecimiz İrem Ünal da bu sunumu gerçekleştirenlerden biriydi.

Bir Konferans Nasıl Organize Edilir Biliyoruz! Bize
Katılın!
Koç Üniversitesi Kütüphaneleri, Uluslararası Arşiv Haftası
kapsamında 9 Haziran 2020’de “Dijital Dönüşümler: Arşivleri
Birden Çok Yönden Analiz Etme” başlıklı çevrimiçi bir konferans
düzenledi.
Zoom aracılığıyla gerçekleşen etkinlikte, farklı mesleklerden
insanların bir araya gelerek arşivlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili
çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Gerçekleşen üç oturumda eğitimin, bağışın ve arşiv uygulamalarının ve de son olarak
kullanıcıların ve yasal unsurların dijital dönüşüm üzerinde
oynadıkları rolleri kapsamlıca tartışılmıştır. Konferansa, ABD, İngiltere ve Türkiye’den katılan seçkin konuşmacılar arşiv dünyasına dair birikimlerini paylaşmışlardır.
Konferansın video kaydına Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi’nin Youtube sayfasından, ses kaydını da Anamed
Kütüphanesi’nin SoundCloud hesabından erişebilirsiniz.

Kütüphanenin sadece ders çalışmak için olduğunu kim söyledi?
Bizler de misafir ağırlayabiliriz!
25 Şubat 2020’de, yirmi İsveç Araştırma Enstitüsü yöneticisi, İstanbul’a yapılan eğitim ziyareti kapsamında ANAMED’i ziyaret etti.
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ETKİNLİKLER
Çevre ve Tarih Çalıştayı
ANAMED, 6-7 EYLÜL 2021
ANAMED ve Princeton Üniversitesi Climate Change and History
Research Initiative (CCHRI) tarafından organize edilen Çevre
ve Tarih adlı giriş seviyesindeki çalıştayı, koronavirüs önlemleri kapsamında 6-7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. ANAMED’de
gerçekleştirilecek olan bu çalıştay, tüm seviyelerden genç akademisyenleri iklim ve çevre konusundaki çeşitli bilimsel yaklaşımlarla
tanıştırmayı amaçlıyor.

YAZ PROGRAMLARI
ANAMED Yaz Programları 2020
ANAMED 2020 Yaz döneminde “Osmanlıca Yaz Programı,”

“Osmanlıca Yaz Programı” dört hafta süren, derslerin senkronize

“Anadolu’nun Kadim Dilleri,” “Kapadokya Yaz Programı” ve

ve canlı yayın olarak yapılacağı yoğun bir çevrimiçi program olarak

“Çevresel Arkeoloji” başlıklı dört yaz programı organize etmeyi

tekrar düzenlendi. Tarih kitapları, edebiyat, hukuki dokümanlar

planlamıştı. Ancak, küresel pandemi sebebiyle adayların sağlığı ve

ve mahkeme kayıtlarından yoğun oluşan içeriğiyle hem Os-

iyiliği için planlanan tüm programlarla ilgili önlemler alınmak zo-

manlıca metinleri okuma hem de çevirme öğrenimi sunacak.

runda kalındı. Bu nedenle Kapadokya, Nevşehir’de gerçekleşecek

Çevrimiçi düzenlenecek “Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı”

olan “Kapadokya Yaz Programı” iptal edildi ve diğer programların

ise Hititçe ve Akkadça’yı birlikte sunan tek yaz programı olma

ise çevrimiçi yapılmasına karar verildi.

özelliğini korumasının yanı sıra, yoğunlaştırılmış Luvice ve bu
sene ilk defa Sümerce atölyeleri ile daha zengin bir program
sunacak. Manisa, Gölmarmara’daki Kaymakçı Arkeoloji Projesi ile
işbirliği içinde Kaymakçı’da gerçekleştirilmesi planlanan “Çevresel
Arkeoloji,” çevrimiçi bir sertifika programı olarak tekrar planlandı.
Çevresel arkeolojiyi katılımcılara tanıtmayı amaçlayan program,
araştırma konuları ve metotlarını da kapsayarak zooarkeoloji ve
arkeobotanik alanlarına yoğunlaşacak.
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ÇEVRİMİÇİ SERGİLER
ANAMED’in Çevrimiçi Sergilerini Gezmiş miydiniz?
Son olaylar ışığında diğer müze ve kurumlar gibi ANAMED de
galerilerini geçici olarak kapattı. Ancak geçmiş ANAMED
sergilerinden “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri” ve “Camera Ottomana Osmanlı İmpa
ratorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914” başlıklı iki sergi
araştırmacılara kalıcı bir kaynak sağlamak amacıyla ve ANAMED
Ana Galeri’de sergilenmiş bu sergileri ziyaret etme şansını
kaçırmış olan ziyaretçilerimiz için çevrimiçi ortama taşındı.

2017 yılında ANAMED ilk defa, “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir
Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisinde 19. yüzyıl sonu
Osmanlı bürokratı, Hariciye Nazırı, Mutasarrıf, cemiyet adamı
ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist olan Yusuf Franko
Kusa Bey’in 1884-1896 yılları arasında çizdiği, Avrupa karikatür
geleneği ile etkileşime sahip karikatürlerini gün yüzüne çıkardı.
Sergi, bir yandan Yusuf Franko’nun eserlerini ağırlıklı olarak mekân perspektifi nden okumaya çalışırken, diğer yandan albümde
kendine yer bulamamış, “artık olmayan” mekânları da hatırlatıyordu. Sergiyi temel alarak hazırlanan yusuff ranko.ku.edu.tr web
sitesinde, K. Mehmet Kentel’e ait “Yusuf Franko’nun Dünyasını
Haritalandırmak” adlı ağ haritası çalışmasının yanında, Youssouf
Bey: The Charged Portraits of Fin-de-Siécle Pera yayınında yer
alan makaleler de yer almakta. Site içeriğinin çoğunluğu Ömer M.
Koç Koleksiyonu tarafından sağlandı.

“Camera Ottomana Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914” ise şu anda cameraottomana.ku.edu.tr’den
çevrimiçi olarak ulaşılabilen ve aslında 2015 yılında gerçekleşmiş
bir başka ANAMED sergisi. Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan seçilen
albüm ve arşiv materyallerinden oluşan çevrimiçi sergi galerisi,
ziyaretçilere fotoğraf ve modernite arasındaki yakın ilişkileri,
Osmanlı İmparatorluğu bağlamında inceleme şansı veriyor. Site,
Osmanlı Parlamentosu üyeleri, Haseki Kadın Hastanesi’nde tedavi
edilen hastalar ve Pascal Sébah’in ünlü stüdyosundan kostümlü
insanlar gibi çeşitli fotoğrafl arı içeriyor.

SAYI 1O

BAHAR 2020
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GELECEK YAYIN
Youssouf Bey: Ondokuzuncu Yüzyıl
Sonu Perası’nın Yüklü Portreleri
ANAMED’in 26 Ocak - 1 Haziran 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri” sergisine eşlik eden İngilizce yayın
(Youssouf Bey: The Charged Portraits of Fin-de-Siècle Pera)
sergiyle eş zamanlı olarak yayımlanmıştı. Kitabın Türkçe versiyonu
ise 2020’nin önümüzdeki aylarında ANAMED tarafından yayımlanarak daha geniş bir okur kitlesinin beğenisine sunulacak.
Ondokuzuncu yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluk idaresinin
önemli bürokratlarından Yusuf Franko Kusa Bey (1856-1933),
aynı zamanda yetenekli bir karikatüristti. Osmanlı Hariciyesi’ndeki görevi sebebiyle—ayrıca yaşamının büyük kısmı İstanbul’da
geçmiş olduğu için—Pera (Beyoğlu) cemiyet hayatının hem önemli bir parçası, hem de iyi bir gözlemcisiydi.

Kitapta, Ömer M. Koç Koleksiyonu’na ait, Yusuf Franko Kusa Bey tarafından çizilen karikatürler ve karikatürlerden yola çıkılarak
yazılan makaleler yer alacak. Makaleler Yusuf Franko’nun aile tarihi, 19. yüzyıl sonu Avrupa siyasi tarihi ve karikatürlerin çizildiği
sosyo-mekânsal bağlama odaklanırken, ek bölüm, orjinal albümdeki karikatür sırasını takip ederek her bir karikatür hakkında bilgi
veriyor. Bu karikatürler 1957 yılında İstanbul’daki bir antika halıcıda keşfedildiklerinden itibaren toplu halde Türkçe olarak ilk kez
yayımlanacak.
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