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ANAMED Direktörü’nden
2021 yılının güz döneminde ANAMED programlarını yüz
yüze gerçekleştireceğimiz için hem heyecanlı hem de
olasılıklar karşısında gerçekçi ve ihtiyatlıyız. Bir akademik yılı
aşan bir süredir programlarımızı dijital yöntemlerle
sürdürüp tüm etkinlik alanlarımızda üretken bir şekilde
uzaktan çalıştıktan sonra,yeni normal dönemi sabırsızlıkla
bekliyoruz. Bununla birlikte, gerekirse ANAMED’in
görevlerini uzaktan çalışarak yürütebileceğimizin bilinciyle
de içimiz rahat. Bu güvenimiz bu bültende sözü geçen ve
her zamanki gibi ANAMED’in özverili ekibi ve giderek
büyüyen dost ve mezun grubu sayesinde gerçekleşen
başarılarına dayanıyor.

Akademik yılın ikinci döneminde, “ANAMED Konuşmaları” ve
“ANAMED Kütüphane Konuşmaları” sohbetlerimizin yanısıra
ANAMED Kütüphanesi’ nin “Burada Konuşmak Serbest”
podcast yayınının yeni bölümleri ara vermeksizin sürdü.
Özel organizasyonlarımız arasında Türkiye’nin Neolitik
dönemine odaklanan bir belgesele (“Anadolu’nun Kadim
Hikâyesi”) dair sohbet, yazma eserlerinin korunması ile ilgili
bir kütüphane semineri,Koç Üniversitesi’nin diğer araştırma
merkezleri ile (seyahatnamelere odaklı) ortaklaşa çalışma ve
Suna Kıraç Kütüphanesi ile (Uluslararası Koruma Haftası ve
Uluslararası Arşiv Günü etkinlikleri) ortaklaşa düzenlenen
çeşitli kütüphane programları bulunuyordu. Bir günden
uzun süren ilk çevrimiçi sempozyum girişimlerimiz arasında,
Prag’daki Univerzita Karlova ve Tübingen University öğretim
görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen “M.Ö. İkinci Binyılda Batı
Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler
(WANAT)” ve Princeton Üniversitesi öğretim görevlileri ile
ortaklaşa düzenlediğimiz “Değişim Rüzgarları: Anadolu’da
Çevre ve Toplum,” 15. Uluslararası ANAMED Yıllık
Sempozyumu vardı. Bütün bu sempozyumlar, 15 ülkeden
1300’ü aşkın kişinin ilgisini çekerek, salgın hastalığın
ötesinde de hem yüz yüze hem de çevrimiçi düzenlenecek
etkinlikler için seçeneklerin araştırılmasına önayak oldu.

Yılın ilk yarısında yayın çalışmaları hummalı şekilde sürdü:
13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu bildiri kitabının
Türkçe versiyonu Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Topraklarında
Kültürel Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar, 2021 yılının Eylül ayında
yayımlandı ve bunu takiben sonbaharın önümüzdeki ayında,15.
Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nın İngilizce bildiri
kitabı Winds of Change: Environment and Society in Anatolia
yayımlanacak. Artık Koç Üniversitesi Yayınları tarafından
İngilizce yayımlanan tüm ANAMED eserleri gibi, bu eser de
ANAMED’in daha önce yayımlanan İngilizce eserlerini barındıran
University of Chicago Press’in küresel dağıtım ağına dahil oldu.
Merkez Han Galeri içeriklerinin erişime sunulması amaçlı olarak
gerçekleştirilen, ANAMED sergilerinin dijital ortama aktarımı
çalışmaları sürdü. Çalışmalar arasında, yakın zamanda
gerçekleştirilen sergilerin sanal tur olarak uygulanmasının
yanısıra en yeni çevrimiçi sergimiz “Bir Kazı Hikayesi
Çatalhöyük”ün web sitesinin yayına başlayıp “Camera
Ottomana” ve “Yusuf Franko”nun web sitelerine katılması da
vardı. Uzun süredir açık olan “Arşivin Belleği” sergisini hâlâ
gezmemiş olanlar, yılın devamında bu sergiyi görebilir.
2021 yılının yaz etkinlikleri arasında, ANAMED’in dördüncüsü
gerçekleşen SARAT Projesi “Arkeolojik Varlıkların Korunması
ve Kurtarılması” çevrimiçi programı ve ikincisi gerçekleşen
“Çevresel Arkeoloji Çevrimiçi Programı”nın yanısıra “Osmanlıca
Yaz Programı” ve “Anadolu’nun Kadim Dilleri” vardı. Bu
programların, çevrimiçi versiyonları başarılı ve ilgi görmüş olsa
da 2022 yılının yaz döneminde şartların uygun olacağını ve bu
programların yüz yüze yapılacağını umuyoruz.
Yüz yüze çalışacağımız 2021–2022 yılı için yeni bursiyer grubunu
karşılamadan önce, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını
tamamlayan ve “uzaktan çalışan” ilk grup olan (ve de son grup
olacağını umduğumuz) ANAMED bursiyerlerini selamlıyoruz. Bu
bültenin içerdiği kısa raporlarda, bursiyerlerin projelerine ve yıl
boyunca yaşadıkları gelişmelere dair haberleri bulabilirsiniz. Bu
bursiyerlerimiz ile bağlantıda kalacak ve gelecek yıllarda
yapacakları çalışmaları sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bu değerli
akademik bağlantıları sürdürmek amacıyla, her geçen yıl
büyüyüp artık sayısı 400’ü bulan ANAMED mezunlar ağını canlı
tutma emeklerimizin de altını çizmek isterim. Doğal olarak,
sosyal medya kanallarımız yıllardır bu amaca hizmet ediyor.
Ancak hedeﬂerimiz arasında paylaşmak ve tanıtmak amacıyla
bursiyerlerimizin çalışmalarını izlemek, bu şekilde ANAMED’in
mezun topluluğunu pekiştirmek ve mezun yayınlarına dair yayın
verisi toplamak bulunuyor. Bizden henüz haber alamayan
bursiyerlerimiz, yaşam boyu sürecek bir iletişimi yeniden
başlatmak için bizimle bağlantıya geçebilir ya da uygun bir
zamanda bize uğrayabilir!
Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü
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ANAMED BURSİYERLERİ

DOKTORA SONRASI BURSİYERLER

2021–2022 Akademik Yılı ANAMED
Bursiyerleri

Ivanova, Mirela - Oxford University
Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar,
y. 1300–1500

ANAMED, “yeni-normal” akademik yılında bursiyerlerini karşılamaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle uzaktan
burs modeli ile akademik yılı tamamlamıştık. Normale tam
olarak dönemediğimiz, fakat bir yandan da pandeminin günlük
hayatımıza etkisinin giderek azalmaya başladığı bu akademik
yılda bursiyerlerimizi yeniden yüz yüze karşılayacak olmanın
heyecanı içindeyiz.

Kentel, Mehmet - İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İAE
Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi
Makri, Dimitra - University of Ioannina
Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya’da Mür ve
Parfüm Kültürü
Moscone, Daniele - Sapienza University of Rome
Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda
Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım
Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)
Olson, Kyle G. - University of Pennsylvania
Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran’da Arkeoloji ve
Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve
Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi

TEMEL BURSLAR
DOKTORA ADAYI BURSİYERLER
Acar, Tuğrul - Harvard University
Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane
ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)
Berardi, Carlo - University of Michigan, Ann Arbor
Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel
Bakış Açısı
Çelik, Mehmet Ali - University of California, Davis
On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı
DiFabio, Christina - University of Michigan
Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu’da Bölgesel Bir
Yaklaşım
Mikeska, Christine A. - University of North Carolina
Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša’sında
Hayvan Ekonomisi
Steglich, Julika - Gerda-Henkel-Foundation, CAU Kiel
Bergama Mikro-Bölgesinde Roma-İmparatorluk Kaplıcalarının
Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra
Güzellik Ilıcası
Yıldız, İrem - University of Oxford
İstanbul’da Körlük: Osmanlı İmparatorluğu’nda Yoksulluk,
Sakatlık ve Eğitim (1868–1914)
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Pilavcı, Türkan - Boğaziçi Üniversitesi
Hitit Maddi Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek:
Anadolu’da Sfenksler

KIDEMLİ BURSİYERLER
Bergmeier, Armin - Leipzig University
Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?
Can, Lale - CUNY
Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve
Dönüşümün Haritası
Dorfmann-Lazarev, Igor - University of Regensburg, Germany
Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası
Kayhan Elbirlik, Leyla - Özyeğin Üniversitesi
Erken Modern İstanbul’unda Osmanlı Ailesi, Kadınları ve
Evlilik, 1750–1920
Koparal, Elif - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İyonya Bölgesi Kültürel Çevresi: Politika, Uygulama ve Yeni
İçgörüler
Peacock, Andrew - University of St Andrews
Selçuklu Anadolu’sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı
Yalçın, Serdar - Macalester College
Suriye’den Girit ve Ötesine: Yunanistan’daki Oryantalizan
ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini
Keşfetmek

ORTAK BURSLAR

BURSİYERLERDEN HABERLER

KUDAR-ANAMED ORTAK BURSİYERİ

Zavier Wingham, ANAMED Doktora Bursiyeri (2020–2021)

Salay, Paul - Butler University
Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve
Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı

Zarafet’in Garip Öyküsü

BIAA-ANAMED ORTAK BURSİYERİ
Wozniak, Audrey - Harvard University
Türk Sanat Müziği Koroları: Yarışma Konusu, Cemaat ve Millet

PROJE BURSLARI
DAI-ANAMED VE ÇEVRESEL ARKEOLOJİ
BURSİYERLERİ
Çelik, Semih - Koç Üniversitesi
Çilingir, Ceren - Koç Üniversitesi
Irvine, Benjamin Titus - Koç Üniversitesi

ANADOLU’NUN GEÇMİŞLERİNİ BAĞLANMAK
Hong, Xin - Kent University

ANAMED Bursiyerleri İletişim Ağı
ANAMED’in en önemli faaliyet alanlarından biri olan burs
programı, kuruluşu olan 2005 yılından itibaren her sene
Neolitik Çağ’dan Geç Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte
Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler
üzerinde uzmanlaşmış akademisyenleri destekliyor. Dünyanın
prestijli üniversitelerinde önemli görevler üstlenmiş ve alanında örnek gösterilen projelere imza atan 400’ün üzerinde
bursiyerimiz bizim gurur tablomuz. Hem onlarla bağlarımızı
korumak, hem de birbirini besleyen canlı bir iletişim ağı kurabilmek adına bu yıl ANAMED Bursiyerleri İletişim Ağı grubunu
kurduk.
Kurulduğu ilk günden bu yana yolları ANAMED ve ANAMED
Kütüphaneleri ile kesişen değerli araştırmacıları birbirleri ve
ANAMED ile tekrar bağlamak için oluşturduğumuz bu grup
vasıtasıyla büyüyen bir aile olmayı ve birbirimizi sürekli akademik olarak beslemeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz.
Geçmişte ANAMED bursiyeri olmanıza rağmen bir mail almadıysanız, büyük ihtimalle bizde artık kullanmadığınız bir mailiniz
bulunuyordur. Lütfen anamed_info@ku.edu.tr adresine bir
e-posta ile talebinizi iletiniz.

Zarafet, 1885 yılı civarında bir zamanda kölelikten kaçıp Britanya
Büyükelçiliğine sığındı. Bu, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında,
özellikle Zarafet gibi köle statüsünde bulunan diğer Afrikalılar
için olağan bir durum olsa da olaya ait polis kayıtları akla bir
yığın soru getiriyor: Zarafet kimdi? İstanbul’a nereden ve ne
zaman gelmişti? Zarafet’in kaçtığı, uğraşmak zorunda kaldığı ve
karşılaştığı ırk ayrımcılığının hâkim olduğu, cinselleştirilmiş ve de
cinsiyetçi ne tür kölelik coğrafyaları vardı? Azat belgeleri edinme
konusunda başarılı olsalar da bu insanların geleceği konusundaki sorular akıldan çıkmıyor. Zarafet’in çilesi, kölelik altında
ve köleliğin ardından Siyah yaşama dair araştırma yapmanın
gerilimlerini nitel olarak özetliyor olabilir de—Siyah yaşamın kırık
eksikliklerini ve tarihin eksiltilmiş kırıklarını.
Tezimde, Osmanlı seçkinlerinin değişen ırk, kölelik ve siyahlık
kavramlarının köle ve azat edilmiş Afrikalılar açısından yeni ırk
ayrımcılığı biçimlerinin oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu,
Afrikalıların ortaya çıkan bu süreçleri nasıl deneyimlediklerini ve
de nasıl yeni topluluk türleri ve yaşam biçimleri yaratmaya çalıştıklarını sorguluyorum. Bu akademik yılın en büyük zorluklarından biri de Siyah yaşamın arşiv içindeki bu kırık eksikliklerde ve
tarihin eksiltilmiş kırıklarında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne dair kendi anlatılarımız içinde oturmak oldu.
Afrikalılar tarih yazımında büyük ölçüde göz ardı edilmişken,
bölgedeki Siyah yaşamı nasıl hayal edebiliriz? Bu, 19. yüzyılda
Osmanlıların Afrikalıları köleleştirmesi üzerine tezimle bağlantılı
birçok yan sorudan biri, ancak bursiyerliğim boyunca yakından
ilgilendiğim bir soru. Bu yıl, bu soruyu çeşitli alanlarda açmama
yardımcı olacak çeşitli belgelerle karşılaştım ki buna kendim
bile şaşırdım. Örneğin, Afrika kökenli ilk Türk yağlı güreşçi olan
Mustafa Yıldız iyi tanınsa da Moskova gece hayatının etkili isimlerinden biri haline gelen ve daha sonra caz müziğini Osmanlı’ya
getiren Afrika kökenli Amerikalı Frederick Bruce Thomas daha az
biliniyor olabilir. Türkiye’nin ilk siyah oyuncusu Dursune Şirin gibi
Afrika kökenli Türkler ve onun Arap Bacı karakterinin beyazperdede hayat bulmasındaki önemli etkisi daha da az biliniyor
olabilir.
Araştırmamın bundan sonra hangi yöne gideceğinden emin
olamasam da Zarafet’in ve onun kısa anlatısının ortaya çıkardığı
soruların, Afrika diasporasında Osmanlı köleliğinin daha büyük
ve baş gösteren mirasını ele almaya devam etmemize yardımcı
olacağından oldukça eminim.
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BURSİYERLERDEN HABERLER
Julia Schönicke, ANAMED Doktora Bursiyeri (2020–2021)

Göbekli Tepe: Neolitik’ten Antroposen Çağına Uzun
Vadeli Gelişmeler
Bir tez çalışmasının bireysel bölümlerden meydana gelip geniş
bir tabloyu oluşturması sizce de inanılmaz değil mi? 2020–2021
akademik yılı boyunca, ANAMED’de geçici başlığı “All Places are
Temporary Places—Praktiken des Verlassens und Auflassungsroutinen in der Neolithischen Siedlung Göbekli Tepe” (“Tüm
Mekânlar Geçicidir—Göbekli Tepe Neolitik Yerleşiminde Mekândan Kopma ve Terk Rutinleri” olan projemin genel çerçevesini
çok daha iyi tanımlama imkânına sahip oldum ve tezin yazılmasına odakladım. Amacım, sadece örnek yerleşim birimlerinin
kademeli olarak terk edilişini ayrıntılı olarak incelemek değil. Bu,
doğal olarak araştırmamın odak noktasını oluştursa da UNESCO
Dünya Mirası sit alanında terk ediş sonrası etkileşimlerin ve de
Antroposen çağında kazı altyapısının ve turizmin modern etkisini
de çalışmaya dahil ettim.

Şekil 1. L09-80 numaralı alanda bulunan 16 numaralı odanın son
aşamasında yeniden kullanılan sütun parçalarının hem duvarlara
dahil edilmesi hem de tek başlarına dikilmesi, devşirme ve benzeri
malzemelerin kullanımını gösteriyor. Diğer bir sütun parçası ise bank
olarak yeniden kullanılmış. Fotoğraf: C. Lelek-Tvetmarken, DAI, Göbekli
Tepe Projesi.

Göbekli Tepe (tahminen M.Ö. 9500–8000), bazıları vahşi hayvan
kabartmalarıyla süslenmiş uzunluğu 5,5 metreye varan yekpare
sütunlu yapıları ile ünlü. Buna ek olarak, höyükte, uzun soluklu
inşaat ve çok aşamalı yeniden inşaat ile bakım öykülerine sahip
yuvarlak/oval ve dikdörtgen yapılar yoğun olarak bulunuyor
(Clare 2020; Kinzel ve Clare 2020; Kinzel, Duru ve Barański 2020;
Knitter et al. 2019). Yakın zamanda gerçekleştirilen arkeolojik
araştırmalar, yerleşimin bazı kısımlarının yamaç kayma olaylarında dönemsel olarak hasar gördüğünü ortaya çıkardı (Kinzel,
Clare ve Sönmez 2021). Buna tepki olarak, Göbekli Tepe sakinleri binalarını onarıp tadilat yaptılar. Kalıcı olarak kullanılanların
yanısıra hasarlı ve terk edilmiş yapılar vardı. İyi bilindiği üzere,
Neolitik yerleşimler ve terk edilmiş yapılar çöplük görevi gördü.
Kalıntıların bina malzemesi olarak kullanılmasına (ya da yeniden
kullanılmasına) dair çok daha az şey biliniyor. Kullandığım metotlar aracılığıyla, Göbekli Tepe’deki Çanak Çömlek Öncesi Neolitik
B dönemi sonu binalarında büyük miktarda devşirme malzeme
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ve de öğütülmüş taş eserler ve yeniden kullanılmış duvar taşları
gibi diğer ikincil ve üçüncül malzemenin bulunduğunu gösteriyorum. Aynı şekilde, harcın içinde çok miktarda litik ve hayvan
kemiği de görülüyor (Schönicke, yayın aşamasında). Bölge
sakinlerinin, steril toprak ve yeni yontulmuş duvar taşlarının
kullanımını gerekli görmedikleri, hatta istemedikleri anlaşılıyor
(Şekil 1). Daha sonra insan-harabe etkileşimlerini analiz ediyor
ve devşirme malzeme kullanımının yerleşim içinde harabelerin
varlığına dolaylı kanıt sağladığını öne sürüyorum. İkincil ve üçüncül malzemelerin kullanımının pratik olmasının ötesinde birçok
avantaja sahip olduğunu savunuyorum.
Devşirme malzemelerin binalara sistematik entegrasyonu yeni
bellek ve bilgi alanları yarattı. Arkeolojik açıdan bakarsak, daha
önce önerilenden daha fazla yerleşim modelinin varlığına rağmen, yerleşim yerlerindeki terk edilmiş alanlar yeniden yapılanma senaryolarında olduğundan daha az temsil edilmektedir.
Bin beş yüz yıl boyunca kullandıktan sonra, son sakinler de yerleşim yerlerinden koptular ancak terk sonrasında alanda gerçekleşen etkileşimler yüzey bulgularıyla kendini gösteriyor. Bugün,
12.000 yıl sonrasında, Göbekli Tepe terk edilmiş olmaktan çok
uzak. Kaplar, elekten geçirme ve yüzdürme alanları, yemekhane,
bekçi evi ve park yeri gibi kazı öğeleri modern bir yerleşimin söz
konusu olduğunu açıkça gösteriyor. Koruyucu çatıların temellerini inşa etmek için Neolitik katmanlardan doğal ana kayaya kadar
kesim yapılıp beton döküldü. Bu nedenle bunların sit alanının
stratigrafisinin bir parçası haline geldikleri söylenebilir. Antroposen, tanım olarak insanın dünya sistemini yeniden şekillendirip baskın bir jeolojik faktör haline gelmesi ve insanın dünya
üzerindeki etkisinin geri döndürülemez şekilde dışavurumudur
(Zalasiewicz et al. 2021; Syvitski et al. 2020). Benzer şekilde,
Göbekli Tepe üzerindeki modern etki geri döndürülemez durumda ve bu da bizi yerleşimin bir parçası yapıyor (Şekil 2). Bu
durum, özellikle 1000 veya 10.000 yıl sonra sit alanını inceleyen
geleceğin arkeologlarını hayal ettiğimizde açıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca, sitenin turizme kazandırılması sonucunda ziyaretçi
merkezi, hediyelik eşya dükkânı ve kafe, ahşap yürüyüş yolları ve
otobüsler için park yerleri yapıldı. Covid-19 öncesinde sit alanına
günde 1000’den fazla ziyaretçi geliyordu (Kinzel 2021. Bu da
Antroposen’in fosil endeksi olan plastiği Göbekli Tepe’ye getirdi.
Sit alanları temiz tutulsa bile şişeler, ambalajlar, tek kullanımlık
çatal bıçak ve diğer eşyalar, siperlere ve çevresine girdi (Demir
Çağı’na ait bir sit alanındaki plastik kalıntılar ile ilgili bir çalışma
için, bakınız Mytum ve Meek 2021). Tezim çerçevesinde son bir
adım olarak, Antroposen döneminin Göbekli Tepe üzerindeki etkisini daha ayrıntılı olarak incelemek istiyorum ve bu sonbaharda sahada çalışabilmeyi umut ediyorum—tabii salgın hastalığın
gidişatı buna izin verirse.
Şahsen İstanbul’a gelip ANAMED’in çalışma ortamının tadını
çıkaramamış olsam da Çarşamba Çay toplantılarımızın arkadaş
canlısı ve mesleki dayanışma dolu havasının keyfine vardım.
Sadece sanal ortamda bile olsa, birçok bilim insanı ve araştırmalarıyla tanıştığım için çok memnunum. Bu mükemmel akademik
ağın bir parçası olma fırsatını sağlayan ANAMED’e içtenlikle
teşekkür ederim. Gelecekte ANAMED’i ziyaret etmeyi dört gözle
bekliyorum.

Ellis Emma Garey, ANAMED Doktora Bursiyeri (2020–2021)

Geç Osmanlı ve Fransız Mandası Döneminde Suriye
Toprakları (1880–1936)
2020–2021 akademik yılı boyunca ANAMED bana paha biçilmez
bir destek sağladı. Araştırmamı tamamen planladığım şekilde
gerçekleştiremesem de ANAMED’in desteği tezimde ve pek çok
şekilde gelişme sağlamama yardımcı oldu.
Tezim, geç Osmanlı ve Fransız Mandası döneminde Suriye topraklarına (1880–1936) odaklanıyor. Tezde insanların kendilerini
nasıl işçi olarak tanımladığı, sonra da buna dayanarak nasıl taleplerde bulunduğu ya da eyleme geçtiklerini inceleyerek sosyal
hareketler, kapitalist gelişim ve devlet oluşumuyla ilgili konular
üzerinde duruyorum. Bu döneme dair anlatılar, genellikle kontrollü Osmanlı merkezileşmesi ve yabancıların buna rakip tacizleri ile başlayıp Avrupa’nın sömürge egemenliği ile sona eriyor. Bu
anlatımda, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Fransız mandasının
dayatılması, Osmanlı geçmişi ile tüm bağların koptuğu ve bölgenin çağdaş ulusal sınırlarının çizildiği keskin bir tarihsel kırılma
noktası olarak anlaşılıyor. Projem bu iki tarihsel dönem arasında
önemli bir süreklilik olarak Geç Osmanlı döneminde ortaya
çıkan yeni kolektif eylem ve toplumsal mücadele biçimlerini ön
plana çıkarıyor. 2020–2021 akademik yılında ANAMED bursiyeri
olarak, önceki ziyaretlerimde topladığım kaynakları düzenlemeye, yeni ortaya çıkan elektronik kaynakları tanımaya, tezimle
ilgili ikincil literatürü daha ayrıntılı olarak incelemeye ve tezimi
yazmaya odaklandım.
ANAMED’in doktora, doktora sonrası ve kıdemli bursiyerlerini
buluşturan düzenli toplantıları, araştırmalarımız için hem resmi
hem de gayri resmi olarak fikir alışverişi yapmamızı sağladı.
Her hafta toplantımızın bir kısmını çeşitli araştırma sorunlarını
tartışarak geçirdik. Bir bursiyerin karşılaştığı bir sorunun sık sık
diğerleri için de sorun olduğu ortaya çıktı. Bu tartışma formatı,
çeşitli konular üzerinde bir arada düşünmemizi sağladı. Gayri
resmi tartışmaların haricinde, her hafta aramızdan biri projesini
gruba sundu. Çeşitli proje konuları, metodolojiler ve dönemleri
göz önüne aldığımızda, bu sunumlar beni daha önce bilmediğim
pek çok araştırma alanıyla tanıştırdı. Meslektaşlarımın araştırmalarını ve çalıştıkları alanları tanıma fırsatı yakaladım.
Akademik yıl boyunca, daha önce yaptığım araştırma ziyaretleri
sırasında topladığım taranmış belgeleri sistematik olarak düzenlemeye odaklandım. Sonrasında, işi ilerletip Center for Research
Libraries Global Resources Network’ın gazete koleksiyonu ve
Universität Bonn’un Arapça ve Osmanlıca dergi koleksiyonu dahil yeni dijital koleksiyonlar üzerinde çalışmaya başladım—bunlar en azından benim açımdan yeniydi. Bahar döneminde, Dr.
Zeynep Çelik ve Dr. Merve İspahani’nin düzenlediği Columbia
Global Center Istanbul “Voices of Emerging Scholars Series”ine
katıldım. Yaptığım “Imagining the ‘Worker’ in Early Twentieth
Century Beirut,” başlıklı konuşmamın bir versiyonu, Journal
of the Osmanlı ve Turkish Studies Association’ın Bahar 2021
sayısında yayımlanacak. Makale, 1924’te Lübnan’ın ilk komünist
partisinin kurucularından biri olan tütün işçisi ve sendikacı Fuad
el Şamali’nin yazılarına odaklanarak tarihsel aktörlerin belirli bir
sosyal kategoriye ilişkin anlayışlarını nasıl tanımlayıp ilerlettiğini
anlamaya çalışıyor—bu durumda ele alınan da “işçi” kategorisi.
2020–2021 akademik yılında araştırmalarımızı gerçekleştirme-

miz için sıcak bir ortam sağladıkları için ANAMED ekibine ve
bursiyer grubuna çok teşekkür ederim.

Gang Wu, ANAMED Doktora Sonrası Bursiyer (2020–2021)

Bizans İpek Endüstrisi

ANAMED bursiyerliğim sırasında araştırmalarım Bizans ipek
endüstrisine odaklanıp bunun kurumsal çerçevelerini, endüstriyel ağlarını ve özellikle de teknik parametrelerini kapsadı.
Orta Yunanistan bölgesine odaklanan doktora çalışmamda
topladığım yeni bulguları inceleyerek mevcut bilgileri ilerletmek
istedim. İlk araştırma projem, metinsel, resimsel, etnografik
ve arkeolojik bulguları sentezleyerek yaygın Bizans dokuma
pratiğini yeniden inşa etmekti. Bu proje, çeşitli aşamalarında
birkaç sempozyumda sunuldu ve Greek, Roman, and Byzantine
Studies dergisinin Eylül 2021 sayısında çalışmam hakkında bir
makale yayımlanacak. Bursumun başladığı ilk zamanlarda Orta
Yunanistan’daki, üzerinde fazla araştırma yapılmamış ipek
sanayi merkezi Naupaktos’e dair bir makaleyi dergiye göndermiştim ve bu halen değerlendirme aşamasında. Çalışma, bu yıl
the Society for the Promotion of Byzantine Studies’in baharda
gerçekleşen sempozyumunda da sunuldu. Ayrıca Phokis’te bir
ipek sanayi merkezinin varlığına ilişkin bir başka yazımı da elden
geçirip Mediterranean Historical Review’in Haziran sayısında
basılmak üzere teslim ettim. Sektörün kurumsal çerçeveleri üzerine yaptığım araştırma, Thebes başpiskoposu John Kaloktenes
(1166 öncesi–1190 civarı) üzerine bir vaka çalışması aracılığıyla
yerel kilise ve ipek endüstrisi arasındaki bağlantıya odaklandı.
Bununla ilgili makale, bursiyerliğim sırasında Byzantine and
Modern Greek Studies dergisi tarafından kabul edildi ve gelecek
yıl yayımlanacak. Yukarıda anılanlara ek olarak, İoannis Apokaukos’a (y. 1155–1233) ait merak uyandırıcı bir kayıt beni Batı’nın
ipekböcekçiliği tarihinde gök gürültüsü mitosuna dair kısa bir
inceleme yapmaya yönlendirdi. Konuyla ilgili ön çalışmalarımla
ilgili ANAMED web sitesi için bir blog yazısı da yazdım. Araştırmalarıma devam edip yakında bir dergi makalesine dönüştürmeyi umuyorum.
Geçen akademik yıl boyunca, Covid-19 nedeniyle araştırmalarımı uzaktan çalışarak Çin’den gerçekleştirdim. Buradaki en
büyük zorluk, kütüphane kaynaklarına ve tarihi arşivlere sınırlı
erişimdi. Neyse ki ANAMED kütüphane personeli bu süreçte
bizlere büyük destek sağladı. Ayrıca King’s College London’un
sunduğu kütüphaneler arası ödünç alma hizmetinden de yararlandım. İhtiyacım olan kaynakları istediğimde bana gönderen
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tüm akademisyenlere derinden minnettarım. Bu yılın bursiyer
programının uzaktan çalışma yöntemleriyle gerçekleştirilmesine
rağmen, bursiyerlere verdiği destek ve oluşturduğu grup ruhu
için ANAMED’e derinden teşekkür ederim. Bana birçok heyecan
verici proje hakkında bilgiler kazandıran bu yılki mükemmel bursiyer grubu arasında yer aldığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ben de üzerime düşeni yaptığımı ve merkezin bilimsel
etkinliklerine ve üretimlerine katkıda bulunduğumu umuyorum.
Her durumda, ANAMED’deki bursiyerlik deneyimimin kesinlikle
verimli ve unutulmaz olduğunu söylemem gerek.
Bir sonraki adımda, bir bütün olarak Bizans ipek endüstrisine
dair mevcut anlayışımıza hangi yeni bakış açılarından katkıda
bulunabileceğimi görmek için yukarıda bahsedilen ve oldukça
dağınık olan bulguları daha büyük bir resme entegre etmeyi
planlıyorum. Bu bağlamda, Orta Yunanistan’daki ipek endüstrisine genel bir bakışla başlayabilirim. Ayrıca, bursiyerliğim sırasında karşılaştığım bazı ilginç ve olası bilgilendirici kayıtlar hâlâ
okunmayı bekliyor. Bunlardan, Bizans ipek endüstrisi hakkında
yeni kanıtlar bulabileceğimi ve gelecekteki araştırmalarıma can
verecek yorumlar getireceğimi umuyorum.

Marissa Jeanne Smit, ANAMED Doktora Bursiyeri (2020–2021)

Eti Belirleyen Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve
Hayvanları
Bu yıl ANAMED bursiyeri olmam, “Eti Belirleyen Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve Hayvanları” başlıklı tezim için araştırmaya başlamama yardımcı oldu. Ortaçağda hayvanlar şaşırtıcı
olmayan bir şekilde her yerdeydi ancak tarihsel kaynaklarda
bunların izlerini takip etmek zor olabiliyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için denediğim yöntemlerden biri, on altıncı
yüzyıl Edirne’sinden Osmanlı mülk envanterlerinde bulunan
hayvanları izlemek için bir veritabanı tasarlamaktı. Ömer Lütfi
Barkan’ın yazıya döktüğü ve yayınladığı külliyattan çalışmak
salgın hastalığın yol açtığı arşiv erişim kısıtlamalarını aşmama
yardımcı oldu. En başından beri çeşitli kaynaklara danışmak istediğimi biliyordum ve bu yüzden veritabanı projesini
tamamlamak için kayıp, çalıntı ve el konulan hayvanlarla ilgili
yerel mahkeme kayıtlarını, tarihçeleri, hayvan şiirlerini ve daha
da fazlasını okudum.
Tarihçiler, genellikle bu erken kaynakların tek tek hayvanlar
hakkında çok az ayrıntı içerdiğinden yakınırlar ve bu bazen
doğrudur. Ancak zaman zaman, belirgin bir hayvanın gidişatını daha derinden görme fırsatı hem hayvan sahibi olmanın
doğasına hem de sınıfl andırma ve değer algılarına dair önemli
soruları ortaya koyuyor.
Örneğin, on beşinci yüzyıl Bizans tarihçisi Geōrgios Phrantzēs,
Patras kenti dışındaki bir savaş sırasında ölen atı ile ilgili bilgileri kaydetmişti. Adı olmayan bu “mükemmel” hayvan, fi ziksel
özellikleri (cins, soy, renk gibi) ya da kişiliği ile tanımlanmamış
olsa da Phrantzēs onun iki kez kraliyet armağanı olarak verilmesi ile övünüyor. İlk başta Osmanlı sultanının Isaac Asan’a
verdiği bu at birkaç kez el değiştirdikten sonra Phrantzēs’in
kardeşi tarafından savaş ganimeti olarak alınmış ve sonuçta
Bizans imparatoru tarafından Geōrgios Phrantzēs’e verilmiş.
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Phrantzēs’in mülkiyetine geçmeden önce sık el değiştiren bu
atın beş sahibi olmuş.

[A] Pseudo-Oppian’ın yazdığı avlanmaya dair bir inceleme eseri olan
Kynēgetiká’nın 11. yüzyıla ait bir Bizans kopyasından alının bu ayrıntı
at yetiştiriciliğini gösteriyor. Bu çalışma, 15. yüzyıla kadar avcılık
konusunda yazılmış Bizans eserlerini etkilemeyi sürdürdü. Marciana
Gr. Z. 479 f.21.

Ancak, Üsküdar mahkeme kayıtlarından alınan bir örnekte de
görülebileceği gibi bireysel hayvanlara ait bu gibi anlatılara seçkin diplomatik kanalların dışında da rastlanıyordu. 1521 yılında
Ömer adında bir adam ortaya çıkıp bir habercinin el koyduğu
gri bir aygırın sahibi olduğunu iddia etti. Yerel vergi memurunun
atın sorumluluğunu üstlendiği, hayvanın Gekvizeli bir yoğurt
üreticisine ve sonrasında gerçek bir Üsküdar sakini olan Hasan’a
verildiği kendisine bildirildi. İki şahidin yardımıyla aygır Ömer’e
iade edildi, ki bu alışılmadık bir sonuçtu zira bu gibi durumlarda
genellikle hayvanlar açık arttırma yoluyla satılır ve para mahkemede kalırdı.
Pek çok açıdan farklı olsalar da bu iki anlatı hayvanların nasıl
elden ele geçtiğini ve de bu dolaşımın mahkeme gibi kurumların
önemli rol oynadığı bir dizi karmaşık sosyal ilişkiye sahiplerini
nasıl dahil ettiğini vurguluyor. Yine de bugün merak uyandıran
konular var. Phrantzēs atın önceki sahipleri ile ilgili bilgileri
(doğru olup olmadığına bakılmaksızın) tam olarak nasıl edindi?
Phrantzēs’in kardeşi yendiği düşmanına binek atı ile ilgili sorular
mı sordu? Üsküdar mahkeme kayıtları açısından da anlaşmazlık
konusu olan hayvanlara dair bu çok ayrıntılı adli tanımlar kendi
içlerinde mülkiyetin icrasını üstleniyor ve envanter açısından
uygun görülen bilgi miktarını çok aşıyor. Göreli olarak çok az
hayvanın işaretlenmiş olduğunun açıkça belirtilmiş olmasının da
gösterdiği gibi doğal olarak nihai amaçları pratikti.
On altıncı yüzyılın başlarına ait Osmanlı saray belgeleri de genelde hayvanın mülkiyetinin tarihine öncelik verip cinsi ve soyağacına daha az yer veriyor. James Scott’ın ifadesiyle “ahırı, Osmanlı
devletinin gördüğü gibi görmek,” bu durumda beklenenden
farklı bir kavrayış gerektiriyor. Atlar, çoğu zaman armağan, vergi
ya da pişkeş olarak gelir ve ölür, başka yerlere atanır ya da
inόām edilirdi (ahırlarda kayıt tutan görevliler, bu terimlerin tek
yönlü kullanılması konusunda titizlik gösterdiler). I. Selim’in 1512
yılında tahta çıkması sırasında sağlanan envanter gibi saray

ahırları kayıtları, kullanıcıların hayvanların durumunu değerlendirmelerine olanak sağlamakla kalmayıp, Osmanlı valileri, devlet
memurları ve görevlilerini saray ile ilişkilendiren mali bağlantıları,
politik sadakatları ve hatta evlilik ittifaklarını da anlamalarına
yardımcı oldu. Soy kütükleri, hayvan yetiştirici dernekleri ve
DNA’nın geçerli olduğu çağdaş dünyada Osmanlı’nın kayıt tutma
öncelikleri önemsiz görünebilir, ancak bunlar ne sorusundan
ziyade kim sorusunu yanıtlamaya fazlasıyla yatkınlar.
Araştırmama devam ederken hem Bizanslılar hem de Osmanlılar tarafından değer verilen, ancak bağlama, duruma ve statüye
göre farklı anlamlar kazanan atlar etrafında kültürlerarası
alışverişin nüanslarını daha fazla anlamaya çalışmak amacıyla
bu armağan verme ve kayıt tutma uygulamaların nasıl geliştiğine
var farklılık gösterdiğine odaklanacağım.

Benjamin Irvine, DAI-ANAMED Projesi Bursiyeri (2020–2021)

Nem, Toplum ve Dahası
Geçtiğimiz akademik yıl (2020–2021) boyunca “Nem ve Toplum:
Batı Anadolu’da 8500 Yıllık İklim Tarihi” projesi üzerine çalışan
iki DAI-ANAMED araştırmacısından biriydim. Süregelen Covid-19
salgını yüzünden, bu yılın tüm ANAMED bursiyerleri gibi ben de
araştırmalarımı uzaktan çalışma yöntemlerini kullanarak gerçekleştirdim. İdeal olmayan bu zorlayıcı şartlar bizleri ANAMED’in
meşhur paylaşım deneyimi ve entelektüel yoldaşlığından mahrum bırakmış olsa da projem verimli geçti. Bu başarıyı elektronik
posta, Microsoft Teams, Zoom ve akıllı telefon gibi modern
teknolojinin sağladığı sanal bağlantıya borçluyuz—projelerin eski
zamanlardaki gibi telgraf ve posta hizmetlerine, hatta kuryelere
bağımlı olmadığına şükrediyorum! Örnek olarak, ANAMED’in
haftalık “çay” toplantıları, bursiyerlerin bir araya gelip birbirlerinin çalışma ve araştırmalarını dinleyip tartışma imkanı sundu.
Yukarıda sözü geçen teknoloji, projenin diğer üyeleri ile düzenli
temas içinde kalmamı sağlayıp en son bulguları ve gelişmeleri
tartışmamızı, ayrıca projenin planlama ve yönlendirmesini gerçekleştirmemizi sağladı.
Projedeki ana rolüm, “Nem ve Toplum” projesinin üç kazı alanı
olan Barcın Höyük, Kaymakçı ve Bergama’dan alınan tahıl ve
ekin tohumları ve ağaç kömürleri üzerinde sabit izotop δ13C verilerinin analizi ve yorumlanmasıydı. Projenin ana amaçlarından
biri ise Batı Anadolu’da Neolitik dönemden Bizans dönemine
kadar paleoiklimi, çevresel şartları ve bununla ilgili insan-çevre
etkileşimlerini incelemekti. Bu doğal ve antropojenik etmenleri
anlamanın önemli bir bölümü, su mevcudiyeti ve su yönetimini
yeniden yapılandırmak ve anlamaktan geçiyor. Tohumlar ve
ağaç kömürlerinden elde edilen δ13C değerlerinin, bitkilerin
büyüme aşamasında su mevcudiyetine dair bilgi sağlayabileceği
iyi biliniyor. Dolayısıyla, δ13C değerlerini analiz ederek hem sit
alanlarında, bunların çevrelerinde ve yerel bölgelerdeki göreli
nem bilgisini, hem de sulama, ürün seçiciliği ile arazi ve çevre
yönetimi gibi antropojenik etmen ve etkileri yeniden oluşturabiliriz. Projenin bu yönü ile ilgili çalışmalar sürüyor ancak
öncül analizler ve gözlemler çok ilginç bir tablonun varlığına
işaret ediyor. Kaymakçı’ya ait bu ön bulguların bir kısmını, Nisan
2021’de gerçekleşen WANAT (“Western Anatolia in the Second
Millennium BCE: Recent Developments and Future Prospects”

– “M.Ö. İkinci Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe
Dair Görüşler”) sempozyumunda Nami Shin ile birlikte sundum.
Projenin diğer üyeleri ile ortaklaşa kaleme aldığımız “Nem ve
Toplum” δ13C verilerinin ilk bulgularını da Kasım 2021’deki yıllık
ASOR (American Society of Overseas Research) toplantısında
sunacağım. Bu konulardaki çalışmalarıma devam edeceğim için
heyecanlıyım, özellikle de projenin bir sonraki aşamasının daha
iyi olmasını sağlayacak daha fazla biyokimyasal numune ve biyoarkeolojik malzeme analizi içermesi nedeniyle.
“Nem ve Toplum” projesindeki çalışmalarıma ek olarak, Anadolu’da ve Yakın Doğu’nun genelinde geçmiş nüfusların insan-çevre etkileşimleri, beslenme alışkanlıkları, geçim yöntemleri ve
tarımsal stratejilerini inceleyen araştırmalarımı sürdürmeye
devam ettim. Bu araştırmalarla ilgili yayınlar bu yılın sonlarına
doğru ortaya çıkacak. Buna ek olarak, çalışma arkadaşım Bike
Yazıcıoğlu-Santamaria ile Yakın Doğu genelinde izotop verileri
ve araştırmaları için bir web sitesi hazırlama ve elektronik bilgi
havuzu geliştirme çalışmalarına da devam ettim. “BioIsoANE: An
Open-Access Repository of Bioarchaeological Isotopic Analysis
in the Greater Ancient Near East” web sitesinin, 2021 yazı sonu
veya sonbahar başında çevirimiçi olacağını umuyorum.
Özetle, “yeni normal” şartlar altında gerçekleşen akademik çalışma ve araştırmalar ile ilgili zorluklara rağmen geçen yılın benim
için oldukça verimli ve ilgi çekici geçtiğini söyleyebilirim. Projede çok heyecan verici gelişmeler oldu ve de İstanbul’da bizzat
bulunabilmek de dahil olmak üzere, çalışmalarıma heyecanla ve
iyimserlikle devam etmeyi dört gözle bekliyorum!

Annamaria Izabella Pazsint, ANAMED Doktora Sonrası
Bursiyeri (2020–2021)

Prosoporaphia Ponti Euxini: Byzantion
Prosopographia Ponti Euxini: Byzantion. I. The Epigraphic Sources (PPEB projesi, epigrafik kaynaklara dayanarak Byzantion
nüfusu hakkında kapsamlı bir prosopografik çalışma gerçekleştirmeyi amaçladı ve MS üçüncü yüzyıla kadar olan dönemde
şehirdeki ilk epigrafik tasdikleri ele alıyordu. Proje, kavramsal ve
metodolojik olarak önümüzdeki yıllarda yürüteceğim Karadeniz
ve Propontis’in antik Yunan şehirlerinin prosopografisi üzerine
daha kapsamlı bir kişisel projenin parçası.
Daha ayrıntılı bilgi sağlamak gerekirse, ANAMED bursiyerliğimin
amacı, Byzantion’la ilgili mevcut tüm prosopografik verileri toplamak ve de sosyal statüleri ve kategorileri ne olursa olsun doğruluğu kanıtlanmış bireylerin kimliklerini yeniden oluşturmaktı. Bu
bakımdan, yenilikçi ve özgün unsurların amaçları a) Byzantion
sakinleri üzerinde prosopografik bir çalışma gerçekleştirmek
(Bu, L. Loukopoulou’nun Contribution à l’histoire de la Thrace
Propontique, Atina, 1989 referans çalışmasından daha güncel ve
hedefe yönelik bir yaklaşımdır); b) nüfusun ilgili ağlarını yeniden
oluşturmak; ve c) eskiçağ tarihi alanında yeni araştırma metodolojilerinin kullanımını teşvik etmekti. Bu son adım, özellikle
epigrafik kanıtların açık erişim prosopografik Romans 1 by 1 veri
tabanına girilmesiyle başarılmıştır. Bu adım, mevcut bilgilerin
istatistiksel analizini kolaylaştırıp verileri bu açık erişim platformunda kullanılabilir hale getirerek hem uzman hem de uzman
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olmayan kullanıcının belirli bilgilere göz atmasını, filtrelemesini ve
aramasını, verileri indirmesini ve daha fazla kullanmasını sağladı.
Buna ek olarak, bir görselleştirme aracı olan Gephi yazılımı ile
gerçekleştirilen ağ analizleri, aile bağlarının ötesinde birbirleri ile
ilintili Rhegion’dan Κόϊντος Λόλλιος’un [---] (ID 938) kızı Λολλία
Κάτυλλα (ID 473), gibi toplumun bazı bireyleri için de yapıldı. Beklendiği gibi, yazıtlarda (bir evlat edinme örneği dahil) çekirdek aile
baskın çıktı, ancak bazı durumlarda, daha geniş aile veya dış ağlar
(çoğunlukla dini veya ekonomik bağlantılarla) da kavranabiliyor.

Şekil 1. Byzantion’un da belirtildiği Boğaz haritası. © Digital Atlas of the
Roman Empire’dan https://imperium.ahlfeldt.se/

Verilerin taraflı olması ya da (nadiren) isim benzerliği durumları
gibi beklenen bazı zorluklarla da karşılaşıldı. Bu gibi tüm girişimlerde bekleneceği şekilde, bilgi tabii ki sadece kısmi ve de belirli
tüzel kategorilerin temsil edilmemesi (örneğin yazıtlarda nadiren
anılsalar da, bazen mezar anıtlarında yalnızca bir mezar motifinin
parçası olarak değil, aynı zamanda demografik bir gerçekliğin
parçası olarak da temsil edilen köleler) ya da bazı yaş kategorileri
(örnek olarak genellikle ölümlerinden sonra yazıtlara kaydedilen
çocuklar) gibi çeşitli kör noktaları (ya da “karanlık numaralar”)
bulunuyor. Mevcut veriler, arkeolojik araştırmaların yoğunluğu
ya da araştırılan şehrin belirli alanları gibi diğer olgulardan da
etkileniyor. Tüm bu girişimler, gerçek nüfus sayılarını doğru bir
şekilde ortaya koyduklarını iddia etmese bile—ki sadece epigrafik kaynaklara dayanarak bunu yapmak olanaksızdır—böyle
bir yaklaşım, mevcut epigrafik kanıtlara genel bir bakış sağladığı
ve epigrafik alışkanlıklara işaret ederek kimin varlıklarına dair iz
bırakmaya daha yatkın olduğunu ve bunu hangi şekilde yaptığını
gösterdiği için yararlıdır.
Genelde yazıtlar Byzantion’da MÖ beşinci yüzyıldan MS üçüncü
yüzyıla kadar 998 kişiyi kaydediyor ki bu Karadeniz bölgesindeki
diğer önemli Rum şehirlerine (örneğin, Tomis) kıyasla oldukça
düşük bir sayıdır. Cinsiyet dağılımı şaşırtıcı değil: Onaylanmış
bireylerin çoğunun erkek (%76.95) olması kadınların epigrafide
yeterince temsil edilmediği, özellikle ölümlerinde epigrafik olarak
“görünür” kılındığı antik dünyaya özgü bir epigrafik alışkanlığa karşılık geliyor. Nüfus profilinin belirlenmesi için yaş, isimler, meslek,
olası etnik köken, coğrafi köken, hukuki konum ve sosyal ağlara
dair daha fazla bilgi incelendi ve bu şekilde toplum ile ilgili kırık
anlık görüntüler elde edildi; nüfusun tüm kategorilerini temsil
etse de bu görüntüler genellikle bir aile bireyinin ölümünü anan
daha “sıradan” insanlara aitti. Nicel ve nitel sonuçlar bir makalede sentezlendi ve de yakında prosopografik katalog ile birlikte
yayınlanacak.
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Alexander Panayatov, ANAMED Kıdemli Bursiyeri (2020–2021)

Azınlık Statüsü ve Kimlik: Erken Bizans’ta YahudiHıristiyan İlişkileri Vaka İncelemesi
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde
(ANAMED) yürüttüğüm proje, dördüncü ila sekizinci yüzyıllar
arasında Balkanlar ve Ege’de, Bizans’ın sosyal yapılanmaları dahilinde Yahudi toplumunun sahip olduğu yeri açığa kavuşturmayı
amaçlıyor. Nihai olarak proje olabildiğince geniş bir yelpazeden
yazıtsal, yazınsal, yasal ve arkeolojik kaynağı dahil etmeyi hedef
alıyor. Projenin coğrafi kapsamı, ilgili alanlardan alınan, üzerinde çok çalışılmamış ve de yeni araştırma ve analiz gerektiren
kanıtlar aracılığıyla tanımlandı. Bu ise gündelik Yahudi yaşamının
incelenmesini gerektirdi. Çalışmamda Yahudi toplumunun organizasyonu ve önderliği kadar, bireylerin sosyal statüsü, mesleki
uğraşıları ve kültürel kaygılarına da odaklandım. Projemin diğer
bir önemli yanı ise Yahudi azınlığın Bizans toplumu içine uyarlanmasının yasal, ekonomik ve sosyal yönlerinin karşılaştırmasıydı.
Roma ve Bizans imparatorlarının Yahudiliğe dair güttüğü değişen politikalar—Yahudi imtiyazlarının korunmasının öngören
geleneksel Roma politikası, I. Iustinianus saltanatı sırasında
(527–565) Yahudiliğe ve Hıristiyanlar arasında Yahudi dininin
etkisine karşı oluşan tepki ve de Herakleos saltanatı (610–644)
sırasında Yahudilerin zorla vaftiz edilmesi gibi—Yahudi toplumu
içinde yaşamı ve üyelerinin sosyal statülerini etkiledi. Ancak
yaptığım çalışma, Yahudilerin hiçbir zaman Bizans toplumundan
yalıtılmış durumda bulunmadıklarını ve bu azınlığın toplumsal
yapılarının Bizans kurumlarının etkisi altında olduğunu ortaya
koyuyor. Bu ise Yahudi azınlığın Bizans İmparatorluğu’nun kamusal yaşamı içine kaynaşmasını ve Hıristiyanlar ile, genelde Yahudi
dünyası ile, ve de Sâmirîler gibi diğer azınlık grupları ile ilişkiler
geliştirmesini kolaylaştırdı.

Yuri A. Marano, ANAMED Kıdemli Bursiyeri (2020–2021)

Ortaçağ Bizans’ında Hamamlar ve Yıkanma
(11.– 14. Yüzyıllar)
Aralık 1307’de, Konstantinopolis Patriği I. Athanasios, sıkı
Ortodoks dindarlığı ile tanınan İmparator II. Andronikos’a
(1282–1328) mektup yazarak “sevapların ihmal edilmemesini ve
özellikle de… başkentteki tüm hamam ve tavernaların imparatorun emriyle pazartesi sabahından cumartesi sabahına kadar
kapatılması, erkek, kadın ya da çocuk, herkesin kutsal kiliselerde zaman geçirmesi ve deniz kıyısında yaşlı kadınların sattığı
balıkları yemeyi bırakması” yönündeki taleplerini iletti. Athanasios, cemaatinin ruhani esenliği için endişe duyduğunu belirtti.
Hıristiyanların, tanrıya ve kiliseye karşı görev ve sorumluluklarından alıkoyan tüm bu yerlerden ve eylemlerden kaçınmaları
gerekiyordu.
Athanasios’un mektubu, Geç Bizans döneminde hamamların ne
derece popüler olduğunu doğrular nitelikteydi. Yazılı ve arkeolojik kaynaklar, Orta ve Geç Bizans döneminde (9.–15. yüzyıllar)
imparatorluk kentlerinde, taşrada ve askeri mekânlarda hamam
binalarının yaygınlaştığını doğruluyor. Akdeniz havzasının tümünde, 7. ve 8. yüzyıldan sonra halka açık hamamların inşaatında genelde azalmalar olsa da bu ekonomik zorluk ve askerî

istikrarsızlık dönemi boyunca imparatorluk yönetiminin büyük
çaplı, karmaşık ve pahalı su ve ısıtma sistemlerini işletememesi
genellikle halka açık büyük hamamları (thermae) etkiledi. Eski
hamamların kaderi, suyu halka getiren su kemerlerine bağlıydı.
Dolayısıyla, genel inancın aksine, büyük hamamların kayboluşu,
Hıristiyanların yıkanmaya karşı tavır almasından ziyade mali kısıtlamalar ile ilgiliydi. Hıristiyanlar; hamamlar ile sıkça ilişkilendirilen
ahlaksızlık ve uygunsuz cinsel davranışları kınasalar da aslında
hamamlara doğrudan karşı değillerdi. Kilise, gündelik yaşama
derinlemesine işlemiş böylesine popüler bir kuruma karşı tutarlı
bir cephe almıyordu. Hamam ve yıkanma kültürü, Ortaçağ
boyunca sürdürülse de geniş tabanlı sosyal kurumlar olarak
hamamlar, klasik anlamda tam olarak yeniden canlandırılamadı.
Bizans hamamları, Roma’dakilere göre daha küçük olup tasarımları daha sadeydi. 4. yüzyıldan sonra hamamların boyutları
küçüldü ve Geç Antik dönem hamamları genellikle kubbeli ya
da tonozlu odaları tek bir eksen boyunca sıralanmış, “sıra-tipi”
olarak bilinen yapılardı. Bu şekilde düzenlenmiş bir yapı örneği,
Orta Anadolu’da Amorium’un aşağı kentteki kazılarda ortaya
çıkarılan hamamdır. 5. yüzyıl sonu veya 6. yüzyıl başına tarihlendirilen bu yapı, kubbeli bir apodyterium’a (bir çeşit soyunma
odası) sahipti ve bir avlu ve ikincil binalarla çevriliydi. Ancak, 8.
yüzyılda, apodyterium terk edildi ve mimari öğeleri ile mermer
kaplamaları söküldü. Milattan sonra 838 yılında gerçekleşen
Müslüman saldırısında hamam yok edildi, geriye sadece yapının
caldarium ve tepidarium’u kaldı.
Bizans döneminde pek çok kentte, halka açık, kiliseye ait ve özel
hamam işletmesi sürdürülse de bunlar oldukça küçülmüştü ve
eski örneklerden çok daha az su tüketiyorlardı. 14. yüzyılda Selanik’teki (Odos Theotokopoulou) çifte hamam, halka açık bu müesseselerin belirgin bir örneğiydi. Dikdörtgen plan üzerine inşa
edilmiş, 12,5 × 15,7 metre boyutlarındaki bina, bir giriş salonu,
bir tepidarium ve bir caldarium’dan oluşuyordu ve bir su deposu
ile bir yeraltı ısıtma sistemine sahipti. Aristokrat malikanele-rinde
bulunan hamamlara yapılan göndermeler özel hamam-ların
varlığına işaret ediyor. 13 Ekim 1202 tarihli Botaneiates Sarayı
envanteri, geniş bir alana yayılan ve kontrol kapısı yapıları, iki
kilise, avlular, davet ve yemek salonları, mesken birimleri,
taraçalar, pavyonlar, ahırlar, mahzen, sarnıçlar ve bir hamamdan
oluşan, duvarlarla örülmüş bir tesisi tanımlıyor. Buna karşın,
Milet civarındaki Menderes Halici ağzına yakın, 1073’te Andronikos Dukas’a tahsis edilen kırsal bir mülkte ise kubbeli bir kilise,
bundan açılan dört odalı (kouboukleia) kubbeli haç biçimli bir
salon (trikilinion) ve mermer-kaplı hamam (loutron) bulunuyordu. Bu anlatım, Bergama Akropolü’nde kazıda ortaya çıkartılan
Athena Polias Tapınağı’nın revak kalıntıları üzerine kurulan tesisi
andırıyor. Yerel piskopos ya da askeri komutanın (dux) meskeni
ile ilişkili olduğu varsayılan, Komnenos dönemine tarihlendirilen
bu tesis, aristokratik bir meskenin özelliklerine sahip kubbeli bir
kilise ve haç şeklinde bir hamam içeriyor. Son olarak, Yunanistan’daki Kaisariani, Daphni ve Dervenosallesi manastırlarındaki
kazılarda ortaya çıkartılan örneklerin de gösterdiği gibi bol
miktarda kanıt da hamamların kilise ya da manastırın parçası
olduğunu gösteriyor.
Mevcut kanıtların hızlıca incelenmesi, yüz elli yıl kadar önce
Fransız tarihçi Jules Michelet’nin Ortaçağ’ı “mille ans sans un bain”
olarak tanımlayarak çizdiği karanlık tabloyu yalanlıyor. Peki,
Bizans dönemi tarihi ve arkeolojisi, hamamlar ve yıkanma alışkanlıkları bize neler öğretebilir? Başka şeylerin yanısıra bunlar,

değişen beden ve beden gereksinimlerine dair teoriler, sağlık
ve kişisel hijyene dair modalar ve kamusal ve özel yaşama dair
dönüşen görüşleri bizlere gösteriyor. Sonuçta, Bizans hamamları
ve yıkanmaya dair yapılmış çok fazla araştırma bulunmuyor ve bu
alanda daha yapılacak çok çalışma var. Ancak, yazılı kaynakların
taranması ve malzeme kalıntılarının analizinin, Ortaçağ Bizans’ının “sulu” peyzajını takdir etmemizi sağlayacağı kesindir.

Hasan Sercan Sağlam, BIAA-ANAMED Ortak Bursiyeri
(2020–2021)

İhmal Edilmiş Miras: 1923 Öncesi Ayvalık Taşrasının İç İçe
Geçmiş Tarımsal, Endüstriyel ve Kutsal Peyzajı
2020–2021 akademik yılına denk gelen ANAMED bursiyerliğim, “İhmal Edilmiş Miras: 1923 Öncesi Ayvalık Taşrasının İç İçe
Geçmiş Tarımsal, Endüstriyel ve Kutsal Peyzajı” başlıklı araştırma projemi genişletmek ve ayrıntılandırmak için eşsiz bir şans
sağladı. Ayvalık bölgesinde yerleşim alanlarının dışında bulunan
ve Kurtuluş Savaşı (1919–1923) sonrasında zorunlu mübadele
ile göç eden Rum sakinlere ait terk edilmiş anıtlara odaklandım. Bu anıtlar arasında hem Ayvalık anakarasında hem de onu
çevreleyen ıssız adalardaki manastırlar, şapeller, değirmenler,
tarım amaçlı taraçalar, ahırlar, fenerler, tuzlalar ve balık havuzları
bulunuyor. Anıtların neredeyse tümü 1923’ten sonra terk edilmiş
olarak kalmış ve bu yüzden zamanla bakımsızlıktan harabeye dönüşüp tahrip edilmiş. Sonuçta anıtlar belirsiz harabelere dönüşmüş ve tarihleri tamamen unutulmuş.
Yazılı ana kaynaklar ve daha önceden gerçekleştirilen saha çalışmaları sayesinde hatırı sayılır bir miktarda anıtı yeniden ortaya çıkartıp tanımlamayı başardım. Saha çalışmalarım, küresel boyuttaki Covid-19 salgını yüzünden kısıtlı ancak verimli oldu. Her şeyden
önce, bu yıl uygulanan uzaktan bursiyerlik sistemi sayesinde nadir ana kaynaklara erişmek ve arşiv belgelerine odaklanmak için
bol fırsatım oldu. 2 manastır, 15 şapel, 15 yel değirmeni, 8 tarım
ve hayvancılık adası, 2 deniz feneri ve 1 tuzla ile balık havuzunu,
tarımsal ve tarihsel bakış açısından, ayrıntılı olarak inceleme
şansım oldu. Bir yandan, araştırmalarım daha önce literatürde ve
de ulusal koruma mevzuatında bahsi geçmeyen taşra binalarını içeren yeni bir kültürel miras envanteri ile sonuçlandı. Öte
yandan, bu araştırma Ayvalık’ın eski Rum toplumunun taşra ile
ilişkisine, toprak kullanımı, tarımsal etkinlikler, yollar ve artık var
olmayan bölgesel sınırlar bağlamında ışık tutuyor. Bu sonuçlara
dayanarak, mimari mirası, özellikle de yerleşim merkezlerinde ve
yakın zaman öncesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil
edildiği için (ancak sadece zeytinyağı endüstrisini kapsayan seçici
bir şekilde), dünyaca tanınan bir bölge, yeni bir ufuk kazandı.
Ayvalık taşrası, kamusal ve akademik çevrelerce birkaç manastıra
sahip doğal bir koruma alanı olarak algılansa da kuşkusuz gizli bir
mimari mirası da içeriyor. Bu durumda, sözü geçen anıtların pek
çoğu, bugün bozulma ve süregelen tahribat yüzünden ciddi risk
altında olduğundan, araştırmamın sonuçlarının koruma çalışmaları açısından etkisi olacağını da umuyorum. Şu aşamada, the
Adramytteion Archaeological Field Surveys and Excavations adlı
eserin ilk cildinde bir bölüm olarak yayınlanmak üzere araştırmayı
elden geçiriyorum (2012–).
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KÜTÜPHANE
ANAMED Kütüphanesi Etkinlikleri
ANAMED Kütüphane Konuşmaları
Her ay gerçekleşen ANAMED
Kütüphane Konuşmaları bu
dönem de devam etti. Kasım
2020’de kesinleşen 2021
programı yine farklı konuları ele
alan konuşma ve konuşmacıları
ağırladı. Geçen seneden farklı
olarak bu sene gerçekleşen konuşmalar yurtdışında yaşayan
araştırmacıları da ağırladı.
Yurtdışından konuşmacıların katılımı Türkiye’deki dinleyicilerin
uluslararası yayınlar ve projeler hakkında bilgi sahibi olmasını
sağladı ve aynı zamanda etkinliğimize katılımı arttırıp ANAMED
ve ANAMED Kütüphanesi’nin daha da fazla tanıtılmasına olanak
sağladı. Bu sene gerçekleştirilen ve gelecek sene gerçekleşecek
ANAMED Kütüphane Konuşmaları ile ilgili bilgi almak için
ANAMED Kütüphanesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Koruma Haftası
“Uluslararası Koruma Haftası”
(25 Nisan–1 Mayıs) kapsamında
Suna Kıraç Kütüphanesi ve ANAMED
Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi
Nathalie Defne Gier, Arzu Öztürkmen
ve Selçuk Esenbel ile “Sözlü Tarihi
Korumak” başlıklı bir söyleşi düzenledi.
Koruma Haftası, 2005 yılında Amerikan
Kütüphane Derneği (ALA) tarafından
kurulan bir farkındalık haftasıdır ve
kütüphaneleri, arşivleri, kültür ve eğitim
kurumlarını ilgilendiren farklı konuların korunması konusunda
farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi
öğretim üyeleri Arzu Öztürkmen ve Selçuk Esenbel Türkiye'de
sözlü tarih çalışmalarının temeline büyük katkı sağlamış iki
seçkin akademisyendir. ANAMED Kütüphanesi’nin Youtube ve
Soundcloud hesaplarından söyleşiye ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Arşiv Konferansı

Podcastler
ANAMED Kütüphanesi ekibi
olarak Haziran 2020’den
bu yana “ANAMED Library
Podcast: Burada Konuşmak
Serbest” programını aralıksız
sürdürmekteyiz. Podcast yayınlarımızda farklı kurumlardan
toplam 31 profesyoneli ağırladık ve her biri deneyimlerini,
kütüphane ve arşivlerdeki
gelişmeleri, projelerini ve yeniliklerini bizlerle paylaştı. Nisan
2021’den itibaren yayınlarımıza “Uluslararası Misafir” bölümünü
ekleyerek yurtdışından profesyonelleri çalışma deneyimlerini ve
daha fazlasını Türk kütüphane ve arşiv topluluğu ile paylaşmaya davet ettik. ANAMED Library Spotify hesabı üzerinden tüm
podcastleri dinleyebilirsiniz.
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Suna Kıraç Kütüphanesi ile Ortak
Etkinlikler

Uluslararası Arşivler Haftası kapsamında Suna Kıraç Kütüphanesi 9
Haziran’da “Arşivlerin Vaatleri: Dijital
Çağda Farklılığı Keşfetmek” başlıklı
bir çevrimiçi konferans düzenledi.
Konularında uzman sekiz konuşmacı
Türkiye, Belçika, Amerika, İtalya ve
İngiltere’deki kurumlarından katılım
sağladılar. Üç oturum başlığı altında
gerçekleşen toplam altı konuşmada
dijital arşivlerin yönetimi, dijital insani
bilimler projeleri, dijital koruma ve bu alandaki blok zinciri teknolojisi gibi farklı konular ele alındı. ANAMED Kütüphanesi Birim
Kütüphanecisi Nathalie Defne Gier ve Suna Kıraç Kütüphanesi
Arşiv Sorumlusu Mustafa Ergül, konunun belirlenmesi, konuşmacıların davet edilmesi, programın oluşturulması, duyuruların
hazırlanması ve oturumların moderatörlüğünü üstlendi.

Yazma Eserleri Koruma Semineri

#KULibTreasureGallery – Kütüphane Gezileri

ANAMED Kütüphanesi tarafından düzenlenen bu seminer, Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Kitap Hastanesi ve
Arşiv Daire Başkanı Nil Baydar’ı ağırladı. Yazma eserler, okunan, kullanılan,
elden ele dolaşan ve yıprandığında
onarılan kıymetli kitaplardır. Bu seminerde konuşmacı Nil Baydar güncel
birkaç koruma yaklaşımını örneklerle
dinleyicilere açıkladı ve yazma eserlerin
korunması sırasında karşılaşılan
sorunları ve bunların korunması için yapılması gerekenleri
ele aldı. Semineri ANAMED Kütüphanesi Youtube kanalında
bulabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri,
koleksiyonlarında bulunan değerli
materyallerle “Kütüphane gezileri”
temasıyla 3 aylık bir etkinlik başlatma kararı aldı. Bu projenin görünürlüğünü arttırmak için düzenlenen
etkinlikler arasında güncel yayınlar,
nadir eserler, dijital sergiler, blog
gönderileri, podcast’ler, bir çalıştay ve 2 günlük bir konferans
bulunuyor. SKL, ANAMED, AKMED ve VEKAM, 19. yüzyıla kadar
Anadolu’daki gezginler, kaşifler ve bilim insanlarının adımlarını takip etmek için güçlerini birleştirdi. LibGuide’ı ziyaret ederek daha
fazlasını öğrenebilirsiniz.

ANAMED

ANAMED Bursiyerleri Araştırma
Çıktıları ve Analizi

PROGRAMLAR

Günümüzün metrik tabanlı akademik dünyasında, araştırmacıların kendilerini diğer araştırmacılardan ayırmaları ve çalışmalarını teşvik etmeleri esastır. Ayrıca bu, ANAMED için, ANAMED
bursiyerlerinin kariyerlerini takip etmek, ilerlemelerini ve yayınlarını izlemek ve entelektüel üretimlerini teşvik etmek açısından
da oldukça önemlidir. Bu kapsamda ANAMED Kütüphanesi
ekibi, 2020-2021 ANAMED bursiyerlerine Araştırmacı Kimliklerini oluşturma ve yayınlarını Referans Yönetim aracı Zotero’ya
ekleme konusunda yardımcı olma sorumluluğunu üstlenmiştir.
Ayrıca, kütüphane, 2021-2022 bursiyerleri için gerekli yönergeler hazırladı ve buna ek olarak burslarına başladıklarında bir dizi
eğitim planladı. Bu projenin son aşaması olarak, tüm geçmiş
bursiyerlerin ilgili listelere Araştırmacı Kimlikleri eklendi ve bulunabilen ANAMED ile ilgili yayınları kurumsal Zotero hesaplarına
eklendi.

ANAMED, 2021 Yaz döneminde
“Osmanlıca Yaz Programı” ve
“Anadolu’nun Kadim Dilleri” başlıklı
iki yaz programını bu sene de çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Webinarlar
ANAMED Kütüphane ekibi, bursiyerlerin yanısıra Koç
Üniversitesi akademik camiasını seminerler ve eğitimlerle
destekle-mektedir. Bu yıl, eğitimlere ANAMED’in kapsadığı
disiplinlerle yakından ilgili konuları kapsayan yeni başlıklar
eklendi.
o The Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
o Patrologia Graeca
o The Artstor Digital Library
o Archives Unbound
Bunları ve daha birçok kaydedilmiş webinarları şu adreste
bulabilirsiniz: Library Video Hub.

ANAMED Kütüphanecilerinin
Başarıları

YAZ PROGRAMLARI

“Osmanlıca Yaz Programı” dört hafta süren, Osmanlıca, Türkçe
ve Farsça derslerinin canlı olarak yapıldığı, katılımcılara tarih
kitapları, edebiyat, hukuki dokümanlar ve mahkeme kayıtlarından oluşan içeriğiyle hem Osmanlıca metinleri okuma, hem de
çevirme pratiği yapma imkanı sundu. Yine çevrimiçi düzenlenen
“Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı” ile katılımcılar Hititçe ve
Akkadca dillerine kapsamlı bir giriş yapmış oldu. Programın son
haftasında yoğunlaştırılmış Luvice ve Sümerce atölyeleri yer aldı.
Program kapsamında Lorenzo Verderame “From Scrap to History: The Adventure Behind a Neo-Sumerian Fragment” başlıklı
bir konuşma verdi.
2021 ANAMED Yaz Programlarına toplamda 40 öğrenci katıldı.
ÇEVRİMİÇİ PROGRAMLAR
SARAT Projesi “Arkeolojik
Varlıkların Korunması ve
Kurtarılması” Çevrimiçi Programı
2020 yılının Eylül ayından itibaren ANAMED tarafından sunulan
SARAT Projesi “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması”
Çevrimiçi Programı’nın ANAMED’deki son dönemi 18 Mayıs–18
Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Ücretsiz olarak sunulan
Türkçe program, kültür varlıklarıyla bağlantılı alanlarda çalışan
ve tercihen arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi, kültürel miras, tarih,
konservasyon, mimarlık, şehir planlama ve turizm gibi konularda
eğitim almış profesyonellerin bilgi ve kapasitelerini arttırmayı
hedefledi. Bir yılda toplamda neredeyse 5500 kişi programı
tamamladı.
Bu ücretsiz Türkçe programın içeriği Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) yönetimindeki SARAT projesi (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) tarafından, Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası
Müzeler Konseyi İngiltere Şubesi (ICOM UK) işbirliğiyle hazırlanmıştır. SARAT projesi, “Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık
Yaratma” kategorisinde 2020 Europa Nostra Ödülü’ne ve Avrupa
Arkeologlar Birliği’nin 2020 Avrupa Miras Ödülleri’nde ikinciliğe
layık görülmüştür. Program Koç Üniversitesi Online Programlar
tarafından sağlanan uzaktan erişim platformu üzerinden sunulmaktadır.
Çevresel Arkeoloji Çevrimiçi
Programı

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’na seçilen Suna Kıraç Kütüphanesi ANAMED Birim Kütüphanecisi İrem Ünal’ı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi
Merkezi Vakfı Genel Kurulu’na seçilen Suna Kıraç Kütüphanesi
ANAMED Birim Kütüphanecisi N. Defne Gier’i tebrik ediyoruz.
Bu vesile ile her iki yeni yönetimi de kutluyor ve başarılar
diliyoruz.

Bir eğitim programı olarak
tasarlanan “Çevresel Arkeoloji
Çevrimiçi Programı” ikinci yılında
da, hem Türkçe hem de İngilizce
olarak düzenlendi. İçeriği ANAMED tarafından oluşturulan ve Koç
Üniversitesi Online Programlar tarafından sunulan program, çevresel arkeolojiyi katılımcılara tanıtmayı amaçlayıp, zooarkeoloji
ve arkeobotani alanlarına yoğunlaştı. Alanında tek olan programı
bu yaz tamamlayan 200 katılımcı, Koç Üniversitesi’nden dijital
sertifika almaya hak kazandı.
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ETKİNLİKLER
ANAMED KONUŞMALARI
ANAMED topluluğunun en önemli parçası olan araştırmacıları ve çalışmalarını odağına alan ANAMED Konuşmaları serisi
2020-2021 akademik yılının sona ermesiyle birlikte Temmuz
ayında kısa bir ara verdi. Her ay bir konuşma olmak üzere, şu
ana kadar gerçekleşen 6 çevrimiçi konuşmaya dünyanın farklı
yerlerinden toplamda 1000’den fazla kişi katıldı. Önümüzdeki
akademik dönem konuşmaları için bizi takip edin!

Bir Kitap Sohbeti: Sefarad Güzergâhları
ÇEVRİMİÇİ, 22 NİSAN 2021
Konuşmacılar: Oscar AguirreMandujano ve Kerem Tınaz
Moderatör: Akın Sefer

serginin galeri küratörü Ebru Esra Satıcı ile, serginin
danışmanı ve metin yazarı olan Mehmet Kentel’in konuşmacı
olarak katıldığı sohbetin moderatörlüğünü ise ANAMED
Yayınları Editörü Alican Kutlay gerçekleştirdi. Konuşmayı
kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler ANAMED Youtube
kanalını ziyaret edebilir.

Becoming Bursa: The First Ottoman Capital
Revisited
ÇEVRİMİÇİ, 17 HAZİRAN 2021
Konuşmacı: Suna Çağaptay
Moderatör: Oya Pancaroğlu
2020-2021 akademik yılı Suna

Nisan ayı ANAMED Konuşması Koç

Çağaptay’ın ilk Osmanlı başkenti

Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY)

Bursa hakkındaki ANAMED konuşması

yayımlanan Sefarad Güzergahları:

ile sona erdi. Çağaptay konuşmasında, Osmanlı İmparatorlu-

Arşivler, Nesneler ve ABD’de Osmanlı Yahudilerinin Tarihi adlı
kitabı odağına aldı. Akın Sefer tarafından modere edilen bu
kitap sohbeti, kitabın editörleri Oscar Aguirre-Mandujano ve
Kerem Tınaz’ın katılımıyla 22 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti.
Osmanlı Sefarad Yahudilerinin 20. yüzyılın başlarında Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Seattle’a getirdikleri çok sayıdaki aile yadigârı, arşiv belgesi ve hatıra nesnelerinden yola çıkarak bir araya
getirilen kitap, nesnelerin toplandığı Washington Üniversitesi
Sefarad Araştırmaları Koleksiyonu ile bu koleksiyonun oluşum
sürecini hareket noktası olarak alıyor. Bu çevrimiçi sohbeti kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler ANAMED’in Youtube kanalını
ziyaret edebilir.

Bir Kitap Sohbeti – Yusuf Bey: On Dokuzuncu
Yüzyıl Sonunda Pera’nın Yüklü Portreleri
ÇEVRİMİÇİ, 27 MAYIS 2021

ğu’nun İlk Başkenti Bursa’nın Dini, Mimari ve Sosyal Tarihi adlı
kitabından yola çıkarak, Bursa’nın Hıristiyan bir Bizans kentinden İslami bir Osmanlı kentine geçişi hikayesini anlattı. Moderatörlüğünü Oya Pancaroğlu’nun yaptığı bu çevrimiçi konuşma,
kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için ANAMED’in Youtube
kanalında yayında.

ANAMED ALA (Ancient Languages of Anatolia)
KONUŞMASI
From Scrap to History: The Adventure Behind a
Neo-Sumerian Fragment
ÇEVRİMİÇİ, 5 AĞUSTOS 2021
Konuşmacı: Lorenzo Verderame
Moderatör: İlgi Gerçek
ANAMED, Anadolu’nun Kadim Dilleri

Konuşmacılar: Özge Ertem,
Mehmet Kentel ve Ebru Esra Satıcı
Moderatör: Alican Kutlay

Lorenzo Verderame 5 Ağustos 2021

ANAMED’in 2017 yılında açılan

günü çevrimiçi bir konuşma verdi.

“Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri”
sergisine eşlik eden, ANAMED ve Koç Üniversitesi Yayınları
(KÜY) iş birliği ile Şubat 2021’de yayımlanan Yusuf Bey: On Dokuzuncu Yüzyıl Sonunda Pera’nın Yüklü Portreleri isimli Türkçe
yayın, ANAMED Mayıs ayı konuşmasının odağıydı. Ömer M. Koç
Koleksiyonu’na ait ve Yusuf Franko Kusa Bey tarafından çizilen
karikatürler ve karikatürlerden yola çıkılarak yazılan makaleleri
merkezine alan konuşma oldukça ilgi çekti.

12

Sergi ve kitabın editörlerinden Özge Ertem’in yanısıra,

ANAMED

Yaz Programı (ALA) kapsamında

British Museum’da saklanan Ur III
zarfının küçük ve “önemsiz” bir parçasından başlayarak, çivi yazılı metinler, Neo-Sümer kaynaklar ve Asuroloji tarihi gibi farklı
konuların ele alındığı konuşmanın moderatörü ise ALA program koordinatörü ve Hititçe eğitmeni İlgi Gerçek’ti. Etkinliğin
sonunda katılımcıların da sorularını yanıtlayan Verderame’nin
konuşması, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için ANAMED
Youtube kanalında.

BELGESEL SOHBETİ

DİJİTAL SERGİLER

Anadolu’nun Kadim Hikâyesi

Geçtiğimiz yıllarda ANAMED Galeri’de sergilenmiş üç sergi,
araştırmacılara kalıcı bir kaynak sağlamak amacıyla ve ziyaret
etme şansını kaçırmış olan ziyaretçilerimiz için çevrimiçi ortamda!

ÇEVRİMİÇİ, 23 KASIM 2021
Konuşmacılar: Rana Özbal,
Eylem Özdoğan, Mehmet Özdoğan,
Nalân Sakızlı ve Enis Rıza
Moderatör: Duygu Tarkan
Anadolu Neolitiği hakkında 49 bilim insanı ile, 39 ören yeri ve
27 müzede çekimlerinin yapıldığı “Anadolu’nun Kadim Hikâyesi”
belgeseli hakkındaki ANAMED’in organize ettiği çevrimiçi sohbete akademisyen ve araştırmacı Rana Özbal ve Eylem Özdoğan,
belgeselin onursal danışmanı Mehmet Özdoğan, belgeselin
yönetmeni Enis Rıza ile yapım yönetmeni Nalân Sakızlı katıldı.
Türkçe gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü ise ANAMED
Burs ve Proje Koordinatörü, arkeolog Duygu Tarkan üstlendi.
Belgesel yapımcıları ve araştırmacılar arasındaki bu ilginç sohbet, Anadolu’nun Neolitik Çağı’na ve hikâyesinin nasıl yakalanıp
anlatılabileceğine dair bir bakış açısı sağladı. Konuşma,
ANAMED’in Youtube kanalı üzerinden izlenebilir.

SEMPOZYUMLAR

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. Sergiyi temel
alarak hazırlanan yusuﬀranko.ku.edu.tr web sitesi 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 dijital sergi
galerisi, ziyaretçilere fotoğraf ve modernite arasındaki yakın
ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu bağlamında inceleme şansı
veriyor.
ANAMED’in dijital sergilerine en
son eklenen sergi ise ilk olarak
2017 yılında ANAMED Galeri’de
sergilenen “Bir Kazı Hikâyesi:
Çatalhöyük.” 9 bin yıllık tarihe
sahip yerleşmeyi odağına alan
sergi, Çatalhöyük yerleşmesinin
25. kazı sezonunu kutlamıştı ve serginin web sitesi
curiouscaseofcatalhoyuk.ku.edu.tr ise onu yaşatmaya devam
ediyor.

SERGİ
Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin
Anadolu Araştırmaları
ANAMED GALERİ, 25 HAZİRAN
2019–29 KASIM 2021
ANAMED Nisan ayında iki çevrimiçi sempozyuma ev sahipliği
yaptı. İlk olarak, Charles Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesi
işbirliği ile düzenlenen "M.Ö. İkinci Binyılda Batı Anadolu: Son
Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler (WANAT)" Sempozyumu,
450’den fazla kişinin katılımıyla 15–16 Nisan 2021 tarihlerinde
gerçekleşti. Ayın son iki gününde ise, 2020’de Covid-19 salgını
önlemleri nedeniyle ertelenen 15. Uluslararası ANAMED Yıllık
Sempozyumu, farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya
getirdi. Toplamda 19 bildirinin yer aldığı etkinliğe, aralarında
Kanada, Çin ve Polonya gibi ülkelerin de olduğu toplam 14
ülkeden 400’e yakın kişi katıldı.

Küratörler: Lioba Theis, Su
Sultan Akülker, Caroline Mang
ANAMED Galeri Küratörleri:
Ebru Esra Satıcı, Şeyda Çetin
25 Haziran 2019 tarihinde ziyaretçilerle buluşan “Arşivin Belleği:
Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları” sergisi ANAMED Galeri’de devam ediyor. Bilime adanmış 84 yıllık bir yaşamın derin
izlerini taşıyan arşiv, Restle’nin kimliğine, bir çalışma gününü nasıl
geçirmiş olabileceğine, internetin dahi olmadığı bir dönemde zamanı nasıl bölüp tanzim ettiğine, çalışırken nasıl bir yol izlediği ve
araştırmalarında hangi metotları kullandığına dair bilgiler veriyor.
Sergi, Salı-Pazar günleri arasında 11:00–17:00 saatlerinde ziyaret
edilebilir. Bunun yanında salgın tedbirleri kapsamında, kaçıranlar
ve araştırmacılar için süresiz bir kaynak olması amacıyla serginin
sanal turu ziyaretçilerin erişimine açıldı.
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ANAMED Yayınları Dünyaya Açıldı
Akademik yayıncılığın ABD’deki en büyük dağıtımcısı konumundaki University of Chicago
Press ile yapılan anlaşmayla birlikte Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) ve ANAMED kitapları, Koç
University Press (KUP) adı altında dünyaya açıldı. İngilizce olarak yayımladığımız sergi ve
sempozyum kitaplarımıza artık University of Chicago Press’in internet sitesi üzerinden de
ulaşabilirsiniz.

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Topraklarında Kültürel
Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar kitabı yayımlandı
Editörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden Nikos D. Kontogiannis ve
Filiz Yenişehirlioğlu’nun yanısıra Marburg Üniversitesi’nden Beate Böhlendorf-Arslan’ın yaptığı
13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun (IAAS) İngilizce bildiri kitabı Glazed Wares as
Cultural Agents in the Byzantine, Seljuk, and Ottoman Lands ismiyle Şubat 2021’de yayımlanmıştı.
Kitabın Türkçe versiyonu geçtiğimiz haftalarda yayımlanarak daha geniş bir okur kitlesinin
beğenisine sunuldu. Kitap ve beraberindeki makaleler bezeme ve sırlı seramik teknolojileri ve
araştırmaları üzerine Erken Bizans döneminden başlayarak Osmanlı dönemi sonuna kadar
farklı dönem ve coğrafyalar üzerine çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getiriyor.

GELECEK YAYIN
Winds of Change: Environment and Society in Anatolia
29–30 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 15. Uluslararası ANAMED Yıllık
Sempozyumu (IAAS), “Değişim Rüzgarları: Anadolu’da Çevre ve Toplum”un İngilizce bildiri kitabı
Winds of Change: Environment and Society in Anatolia, 2021’in önümüzdeki aylarında raflardaki
yerini alacak.
Koç Üniversitesi’nden Christopher H. Roosevelt ve Princeton Üniversitesi’nden John
Haldon’un derlediği yayın ve içerisindeki makaleler, Neolitik dönemden Geç Osmanlı
dönemine kadar Anadolu’nun hem iklim koşulları ve değişimlerini hem de toplumsal olayları
arkeolojik, yazınsal ve çevresel kanıtlara dayandırarak aralarındaki karmaşık ilişki ve bağları
araştırmaktadır. Kitabın Türkçe versiyonu ise 2022 Bahar’ında yayımlanacaktır.
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