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ANAMED
ANAMED Direktörü’nden
Akademik yılın üçte ikisini tamamladığımız şu günlerde,
ANAMED’in etkinlik programı dopdolu bir şekilde sürüyor.
Yıllık programlar kararlı bir şekilde yüz yüze başlamışken, virüs
değişkenlerinin ülkemizde yükselmesi ve vaka sayılarının yavaş
yavaş düşmesiyle birlikte, son çalışmalar daha ziyade hibrit
yöntemlerle gerçekleştiriliyor.
Bursiyerlerimiz canla başla araştırma ve yazma çalışmalarını sürdürüyor, her hafta çevrimiçi ortamda bir araya gelip
sunumlar yapıp tartışıyor. ANAMED Kütüphanesi fiziksel
hizmetlerini, kitap raflarını ve çalışma yerlerini kullanıcılarına
yeniden açtı. Ayrıca, “ANAMED Konuşmaları” ve “ANAMED
Kütüphane Konuşmaları” serileri ile ANAMED Blog ve kütüphanenin süregelen podcast yayınları ile çevrimiçi içerikler
sunmayı sürdürüyor. ANAMED’in Yayın Ofisi, büyük ölçüde arka
planda geçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 15. Uluslararası
ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun İngilizce bildiri kitabı Winds
of Change: Environment and Society in Anatolia’yı (İstanbul:
Koç Üniversitesi Yayınları, 2021) yayımladı. Kısa bir süre önce
gerçekleştirilen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu
ve daha önceki 8. Sempozyum’a ait bildiri kitapları da yakında
yayımlanacak. Dr. Amanda Phillips (Virginia Üniversitesi) ve
Dr. Ivana Jevtic (Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü) tarafından düzenlenen ve Barakat İslam Sanatı Vakfı
sponsorluğunda düzenlenen uluslararası tekstil çalıştayına ek
olarak, ANAMED, salgının başlangıcından bu yana düzenlediği
ilk sergisi “Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafi k Bir Keşif”i
geçtiğimiz günlerde açtı.

ANAMED Galerisi’nin 10. yılına denk gelen bu 23. sergide
fotoğraf sanatçıları Bruno Vandermeulen (KU Leuven) ile
Danny Veys’in (LUCA, School of Arts, Brüksel) çalışmalarının
yanı sıra, Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan ödünç alınan 19.
yüzyıl fotoğraflarının tarihi baskıları ve albümler yer alıyor.
Fotoğraflar, tarihi ve teknik çerçeveyi aktaran Sagalassos
Arkeolojik Araştırma Projesi Direktörü Jeroen Poblome ve
Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay’ın metinleriyle anlatılıyor.
Sergiye verdikleri paha biçilmez destek için Vehbi Koç Vakfı’na,
Ömer M. Koç’a, Yapı Kredi Yayınları’na, KU Leuven’e, LUCA
School of Arts’a ve Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’ne
son derece müteşekkiriz.

ANAMED’in Mart sonu programının bir sonraki organizasyonu, Dr. Lucienne Thys-Şenocak ve Dr. Inge Uytterhoeven (Koç
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) tarafından düzenlenecek 16. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu (IAAS)
“Hastalık Mekânları, Şifa Alanları: Çağlar Boyunca Anadolu’da
Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması” olacak. Bunun sonrasında ise
göz açıp kapayıncaya kadar online ve yaz programlarının zengin
içeriklerinin sunulduğu yaz rutinine girmiş olacağız.
Mevsimler hızla gelip geçerken, ANAMED’in yeniliklerini de sayalım. Daha önce Suna Kıraç Kütüphanesi’nin Kıdemli Araştırma ve
Referans Kütüphanecisi olarak görev yapan yeni ANAMED
Kütüphane Sorumlusu Çiğdem Yıldırım’ı aramızda görmekten
mutluluk duyuyoruz. Proje ve bursiyerlere gelince, Dr. Erica
Rowan (Ana Araştırmacı, Royal Holloway, University London RHUL) ve Dr. Christina Luke’nin (Eş Ana Araştırmacı, Koç
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) UK Arts and
Humanities Research Council tarafından fon sağlanan “Gıda
ve Toplum Projesi”nin iki yeni RHUL-ANAMED Proje bursiyerini
desteklediğini duyurmaktan da mutluyuz: Dr. Jessica Feito ve Dr.
Gülşah Şenkol. Diğer iki doktora sonrası bursiyeri olan Dr. Alper
Aşınmaz ve Dr. Xin Hong ise, tarihî hava fotoğraflarının ortorektifi
kasyonunu üstlenip diğer dijital koleksiyonları linked open data
(LOD) protokolleri aracılığıyla bağlayarak ANAMED’in
“Linking Anatolian Pasts” (LAP) girişimine destek sağlıyorlar.
Son olarak, 2022 yılının başlamasıyla, 2019-2021 Danışma
Kurulumuza katkıları için şükranlarımızı sunar, yeni üyelerimiz
ile birlikte hizmet vermeye devam edenlere de teşekkür ederiz.
ANAMED’in 2022–2024 Danışma Kurulu aşağıdaki değerli
akademisyenlerden oluşuyor:
• Suna Çağaptay (Bahçeşehir Üniversitesi, Cambridge
Üniversitesi)
• Zeynep Çelik (Columbia University)
• Piraye Hacıgüzeller (Antwerp University)
• John Haldon (Princeton University)
• Shirine Hamadeh (Koç Üniversitesi)
• Barbara Horejs (Austrian Academy of Science, Austrian
Archaeological Institute)
• Ivana Jevtic (Koç Üniversitesi)
• Yonca Köksal (Koç Üniversitesi)
• Nikos Kontogiannis (Koç Üniversitesi, Dumbarton Oaks)
• Christina Luke (Koç Üniversitesi)
• Rana Özbal (Koç Üniversitesi)
• Andrew Peacock (St. Andrews University)
• Felix Pirson (Alman Arkeoloji Enstitüsü, Istanbul)
• Kerem Tınaz (Koç Üniversitesi)
• Inge Uytterhoeven (Koç Üniversitesi)
• Stefan Winter (Koç Üniversitesi)
• Ali Yaycıoğlu (Stanford University)
• Sara Nur Yıldız (University of Florence)
ANAMED’in başarılı bir araştırma merkezi olmasında önemli
katkıları olan tüm üyelere teşekkürü borç biliriz. Önümüzdeki
yıllarda gerçekleşecek verimli iş birliği çalışmalarını sabırsızlıkla
bekliyor ve ANAMED ailesinin tüm üyelerini yüz yüze, sanal
olarak ya da hibrit ortamda yakında görmeyi umuyoruz!
Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü
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YENİ PROJELER ve YENİ BURSLAR
Anadolu’nun Bağlantılı Geçmişleri (LAP)
ANAMED’in “Anadolu’nun Bağlantılı Geçmişleri” (LAP – Linking Anatolian Pasts) projesi, Anadolu’nun geçmişine ilişkin havadan görüntüler, fotoğraflar, haritalar, el yazmaları, arşivler, yayınlar,
müzelerde sergilenen objeler, arkeolojik veritabanları ve daha birçok “depolanmış” araştırma
koleksiyonlarını ve veri setlerini bir araya getiren interaktif bir çevrimiçi portal kurmayı amaçlıyor.
Proje, artan sayıda veri kümesini bir kurumda veya tek bir merkezi sunucuda tutmaya çalışmak
ve araştırma veri kümeleri oluşturmak yerine, merkezi olmayan ama “Bağlantılı Açık Veri (LOD)”
çerçevesi aracılığıyla veri kümelerini sanal olarak merkezileştiren ve World Wide Web Consortium
(2014, Scope) tarafından dile getirilen “hem insanlar hem de makineler tarafından erişim için
yapılandırılmış verileri yayınlamak ve birbirine bağlamak için bir dizi en iyi uygulama” yaklaşımını
takip eden bir yöntem benimsiyor. ANAMED, belirli bir LOD modelini benimseyerek, hem Koç
Üniversitesi içinde hem de başka kurumların koleksiyonlarından bulunan mevcut dijital veri
kümelerini hedeflenen bağlantı ve mekânsallaştırmayı sağlayacak ortak bir ağ kurmayı, böylelikle
çeşitli alanlarda metinsel, görüntü ve uzamsal sorgulamayı mümkün kılmayı ve nihayetinde “Anadolu” ortak coğrafi çerçevesi tarafından birleştirilmiş veri kümeleri oluşturmayı amaçlıyor.
ANAMED, “Anadolu’nun Bağlantılı Geçmişleri (LAP)” projesi çerçevesinde iki yeni doktora sonrası araştırmacıyı ağırlıyor: Dr. Xin Hong ve
Dr. Alper Aşınmaz.
Yakın zamanda doktora derecesini ABD Ohio’daki Kent State Üniversitesi’nın Coğrafya departmanında tamamlayan Dr. Hong, lisans
derecesini University of Northern Iowa’dan, yüksek lisans derecesini ise Ohio University Coğrafya bölümünden almıştır. Araştırma konuları arasında zaman ve mekân içindeki coğrafi olay ve kalıpları haritalamak ve analiz etmek yer almaktadır. Yayınlarından bazıları, sağlık
eşitsizliklerini, sağlık bilincini ve çevre kirliliğini tespit etmek için yapılan Yapay Zeka (AI) ve jeo-uzamsal teknolojileri kullanmak içeriyor. Dr.
Hong, NASA DEVELOP National Program’da iki yaz boyunca (2016 ve 2017) danışman olarak çalıştı ve sırasıyla “Alabama okyanus kıyıları
(coastal Alabama oceans)” ve “Kuzey Büyük Ovaları su kaynakları (Northern Great Plains water resources)” ile ilgili jeo-uzamsal projelerde
yer aldı. 2017 yazında çalışmaları NASA DEVELOP Science Systems and Applications Inc. tarafından “Yıllık Ödül” ile ödüllendirildi. ANAMED
bünyesinde projedeki sorumluluğu, etkileşimli araştırma araçları geliştirmek ve Anadolu geçmişlerinde boylamsal araştırmalar için bir
veritabanı oluşturmaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden doktora derecesine sahip bir arkeolog olan Dr. Aşınmaz’ın başlıca araştırma konuları arasında arkeolojik yöntem ve teori, CBS tabanlı mekânsal analiz teknikleri, arkeolojik araştırmalarda uzaktan algılama uygulamaları, Anadolu
Tunç Çağı ve antik kırsal peyzaj çalışmaları yer almaktadır. Dr. Aşınmaz, ANAMED’in muhafaza ettiği tarihsel hava görüntüleri, fotoğraflar,
haritalar, el yazmaları, arşivler, müze objeleri ve tüm arkeolojik veritabanları gibi mevcut veritabanlarının iyileştirilmesi, veri setleri arasında uyumluluğun sağlanması ve yayınlanacak verilerin bağlantılı açık veri (LOD) olarak yapılandırılmasını içeren Anadolu’nun Bağlantılı
Geçmişleri (LAP) projesinde, dijital arazi modelleri (DTM) ve dijital yüzey modelleri (DSM) üretmek için uzaktan algılama görüntülerinin
işlenmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, CBS yazılımlarını, web haritalama platformlarını ve Mapbox ve Leaflet gibi
kütüphaneleri kullanarak internette yayınlanacak web haritaları oluşturmakla ilgilenmektedir.

RHUL-ANAMED Proje Bursu – Gıda ve Toplum
ANAMED, Londra Üniversitesi Royal Holloway (RHUL) işbirliğinde, Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi’nin
“Modernleşme Krizini Müzakere Etme: Küreselleşme, Ekonomik Kazanç ve Türkiye’de Geleneksel ve Sürdürülebilir Gıda Uygulamalarının
Kaybı” (AHRC AH/V000454/1) hibesi kapsamında desteklenen “Gıda ve Toplum” projesine Şubat 2021’de başladı. Gıda ve topluma, özellikle geçmişten günümüze, uzanan yollara odaklanacak olan projede ulaşılması beklenen sonuçlar, İstanbul’da düzenlenecek bir sergide,
Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak bir kitapta ve akademik yayınlarda sunulacak. Projenin kapsadığı bölge, Batı
Anadolu’daki Gediz Vadisi olup özellikle Kaymakçı Arkeoloji Projesi ve Sardis Arkeolojik Araştırma Projesi verileri üzerine odaklanacak.
Baş danışmanlığını Royal Holloway’den Dr. Erica Rowan ve Koç Üniversitesi’nden Dr. Christina Luke’nin üstlendiği proje faaliyetleri, iki
ayrı burs ile aramıza katılan iki yeni doktora sonrası araştırmacı tarafından yürütülecektir.
Proje bölgesindeki yakın topluluklarla etkileşimi desteklemeyi amaçlayan “Topluluğun Katılımı” bursu Dr.
Gülşah Şenkol tarafından üstleniliyor. RHUL ve ANAMED tarafından yürütülen bu proje çerçevesinde
Gülşah Şenkol, Gediz Vadisi’nde son yüzyılda besin mirası pratiklerinin aktarılmasında kadın varlığını ve
failliğini araştırıyor. Doktora derecesini Ohio Eyalet Üniversitesi’nden alan Şenkol, Ortadoğu’da karşılaştırmalı kadın tarihi üzerine uzman bir araştırmacı olup aynı zamanda şu anda Mısır ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Bir Feminizm Tarihi, 1880-1935: Diyalog ve Fark, Türkiye ve Mısır’daki örgütlü kadın hareketleri
arasındaki etkileşimi ve bunların on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında küresel
kadın aktivizmiyle ilişkisini araştırdığı kitap projesini yürütmektedir. Dr. Şenkol aynı zamanda GSSneareast:
“Yakın Doğu’da Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Ağı”nın da kurucusudur. Yayınlarına ve projelerine https://www.gs-wgss.com adresinden ulaşılabilir.

Gediz Vadisi’nde, özellikle Sardis ve Kaymakçı’da yürütülen geçmiş dönem gıda ve toplum odaklı araştırmaları desteklemeyi amaçlayan “Arkeobotanik ve Antik Çağ’da Gıda ve Toplum” bursu antik yiyecek
yollarını inceleyen bir arkeolog ve arkeobotanist olan Dr. Jessica Feito tarafından yürütülecektir. Dr.
Feito, Reading Üniversitesi’nden doktora derecesine sahiptir ve burada “Regional Variation in Diet and
Crop Choices: A Comparison of Roman Italy and Near East” başlıklı projesini tamamlamıştır. Geniş bir
bitki kalıntısı veri kümesi kullanan Dr. Feito, kültürel tercihlerin, çevrenin ve ayrıca siyasi ve ekonomik
yapıların Roma İmparatorluğu içindeki tüketim kalıpları üzerindeki etkisini incelemektedir.
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SERGİLER
ANAMED SERGİLERİNİN 10. YILI

2012 yılındaki ilk sergisi “Josephine’in Gördüğü: 20. Yüzyılda Anadolu’nun Kırsal Yörelerine Fotoğrafik Bakışlar” ile başlayarak ANAMED, destek
verdiği alanlarla ilgili araştırma sergilerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.
ANAMED, misyonu doğrultusunda, 2012 yılında açılan “Josephine’in Gördüğü: 20. Yüzyılda Anadolu’nun Kırsal Yörelerine Fotoğrafik Bakışlar” adlı
ilk sergisinden itibaren bu 10 yıllık süreçte toplamda 23 sergi düzenledi. Toplamda neredeyse 200.000 kişi tarafından ziyaret edilen
ANAMED sergileri, desteklediği akademik araştırmalar doğrultusunda anılara, kokulara, seslere, karikatürlere, tarihi belgelere,
fotoğraflara, haritalara, yayınlara, çağdaş sanat uyarlamalarına ve daha birçoklarına yer verdi.
Bu süreçte ANAMED Galerisi, Ömer M. Koç Koleksiyonu (Türkiye), David Talbot Rice ve David-June Winfield Koleksiyonu (Birleşik Krallık),
Sapienza Üniversitesi Bizans Sanatı Tarihi Dokümantasyon Merkezi Koleksiyonu (İtalya), St. Andrews Üniversitesi Russell Trust Arşivi
(Birleşik Krallık) ve Rus Bilim Akademisi Fyodor Uspenski Arşivi (Rusya) gibi önemli koleksiyonlara ev sahipliği yaptığı gibi; Princeton
Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü (ABD) ve Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi’nden (ABD) objelere de yer verdi. Bu arşiv ve
sergilerden bazıları da Londra, Ankara ve Antalya gibi farklı şehirlerdeki ziyaretçiler ile buluştu (Gezen Sergiler).
Değişen ve hızlı ilerleyen teknolojilere ayak uyduran ANAMED sergilerinden birkaçı araştırmacılara kalıcı bir kaynak sağlamak amacıyla
dijital ortama taşınırken (Dijital Sergiler), son birkaç sergi de kaçıranlar için sanal olarak ziyaret edilebiliyor (Sanal Turlar).
ANAMED Sergileri’nin 10. yılı olma özelliğini de taşıyan ANAMED’in 23. sergisi “Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif” Şubat 2022’de
ziyaretçilerle buluştu.

GÜNCEL SERGİ
Geçmiş ve Şimdinin Buluşması:
Fotoğraﬁk Bir Keşif
ANAMED GALERİ, 24 ŞUBAT–17 EKİM 2022
Sanatçılar: Bruno Vandermeulen ve Danny Veys
Araştırma Danışmanları: Jeroen Poblome ve
Bahattin Öztuncay
Kürasyon ve Graﬁk Tasarım: Naz Uğurlu
Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Yayınları, KU Leuven, LUCA School of Arts ve Sagalassos Arkeolojik Araştırmaları Projesi katkılarıyla gerçekleştirilen “Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif” sergisinde sanatçılar Bruno Vandermeulen ve Danny Veys, Pisidya ve çevresi,
bugünün Antalya, Isparta ve Burdur’unda “tarihi değiştirilmiş manzara” kavramına odaklanıyorlar. Sergi ile eşzamanlı yayınlanan
Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına (Yapı Kredi Yayınları, 2022) isimli fotoğraf kitabından yola çıkarak hazırlanan sergide, eserler
ANAMED’in 2013 yılında sergilenen “Tarihi Hayallemek: Sagalassos Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” sergisindeki çalışmalar üzerine
kuruldu. ANAMED sergilerinin 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen yeni sergi 24 Şubat ila 17 Ekim 2022 tarihleri arasında İstiklal
Caddesi üzerindeki ANAMED Galerisi’nde ziyarete açık olacak.
Sanatçılar Vandermeulen ve Veys, geçmişe gönderme yapıp ilk fotoğrafçılara saygılarını sunabilmek için eserlerini siyah-beyaz film
üzerinde geniş formatlı analog alan kamerası kullanarak yaratıyor. Görüntü alma sürecini kasıtlı olarak yavaşlatarak görüntü oluşturmaya dönüştürüyorlar. Bu yaklaşım ise fotoğrafçıların “toprağı keşfeden kaplumbağalar” gibi doğru bakış açısını yavaşça arayarak belirli
mekânlara gitmesine, konularıyla çalışıp onlarla iletişim kurmasına olanak tanıyor.
Kullanılan teknikler arasında albümin, tuz baskıları ve jelatin gümüş baskı gibi geleneksel metotların yanı sıra serigrafi , morötesi ve foto polimer
baskıları bulunuyor. Özgün ve el yapımı eserlerden oluşan bu seçki, Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan 19. yüzyıl fotoğrafları ve albümleriyle bir
arada sunuluyor. Meşher direktörü Bahattin Öztuncay’ın baskı tekniklerine dair açıklamalarından başlayarak Sagalassos Arkeolojik
Araştırmaları Projesi direktörü Jeroen Poblome’nin kitapta da yer alan metinleri üzerinden tarihsel bir bağlam oluşturuluyor.
Sanatçıların eserleri yaratış sürecinden esinlenen Judith Desmyttere’nin şiirinden alıntılar da ek bir katman olarak eserlere eşlik ediyor.
Sergi, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ve Judith Desmyttere’nin şiiri ile aynı ismi taşıyan Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına
(Yapı Kredi Yayınları, 2022) adlı fotoğraf kitabının lansmanı ile eşzamanlı olarak gerçekleşti.
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KÜTÜPHANE
ANAMED Kütüphane Konuşmaları

bize kattıklarıyla motivasyonumuzu yenileyerek bir sonraki
konuğumuz için çalışmaya başlıyoruz. ANAMED Kütüphanesi’nin
Podcast yayınlarını Spotify üzerinden ANAMED Library Podcast:
Burada Konuşmak Serbest başlığıyla arayarak, dinleyip, takip
edebilirsiniz.

Hazine Serisi

ANAMED Kütüphane Konuşmaları, geçen yıllarda olduğu gibi
2021 yılında da aylık olarak düzenlenen konuşmalarla devam
etti. Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenlerin katılımıyla
birbirinden farklı projelerin ve yeni çıkan yayınların ağırlandığı
etkinlik sayesinde birçok kişi, ANAMED ve ANAMED Kütüphanesi
hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. Bu konuşmalarda sualtı
arkeolojisinden tarihe, Suna Kıraç Dijital Koleksiyonları’ndan
müzeciliğe kadar birçok konuda uzmanlar konuştu, katılımcılarla
fikir alışverişinde bulundu. 2021 konuşmalarını ANAMED Kütüphanesi SoundCloud ve YouTube hesaplarından takip edebilirsiniz. 2022 için programımızı ise şimdiden belirledik. Takvimlerinize not almak için ANAMED websitesinde, ANAMED Kütüphane
Konuşmaları sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak
Serbest

ANAMED Kütüphanesi ekibi podcast yayınlamaya devam ediyor. Haziran 2022’de 2. yılını dolduracağımız bu seride, 2021
yılında kütüphane ve arşiv alanında birçok kurumdan uzmanlar
ağırladık. Keyifle düzenlenen bu yayınların dinleyiciler tarafından da ilgiyle takip edildiğini her geçen sene artan dinlenme
sayılarıyla gözlemleyebiliyoruz! 2021 yılında, bir önceki yıla ek
olarak, kütüphane ve arşiv camiasında uluslararası anlamda
önemli isimleri programımıza ekledik. Bunların arasında, Gülçin
Cribb ve 2021–2023 yılları arasında IFLA başkanlığı yapacak
Tonia Arahova gibi önemli isimler de vardı. Her konuğumuzun
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2021’de başlayan Hazine Serisi, 3 yeni temayla zenginleşti. Üç
aylık süreyle Seyahatnameler temasıyla ilgili gerçekleştirilen bir
dizi etkinlik sonrası, sırasıyla Yörükler, Bizans İstanbul’unda
Günlük Yaşam ve Sivil Mimari temaları işlendi. Bu konular kapsamında konuşmalar, dijital sergiler, podcast yayınları, sosyal
medya paylaşımları, blog yazıları gibi birbirinden farklı alanda
paylaşımlar yapıldı. Daha fazla bilgi için Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine Serisi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Kurallar ve Üyelik Sistemi

ANAMED Kütüphanesi Eylül 2021’de pandemi tedbirleriyle tekrar açıldı. Kullanıcıların kütüphaneyi kullanmaları için ANAMED
Kütüphanesi’ne üye olmaları, eski üyelerimizin de üyeliklerini
yenilemeleri gerekmektedir. Kütüphane, kamu sağlığını korumaya yönelik tedbirler kapsamında dış üyelere de randevu ile
hizmet vermeye başladı. Koç Üniversitesi mensuplarının üye
olmalarına ve randevu almalarına gerek yoktur. Konuyla ilgili
detaylı bilgiye ANAMED web sitesi Kütüphane sekmesi altından
ulaşabilirsiniz.

PROGRAMLAR
YAZ PROGRAMLARI
2022 yaz döneminde “Osmanlıca Yaz Programı,” ve “Anadolu’nun Kadim Dilleri,” yaz programları bu yıl ANAMED’de gerçekleşecek. “Kapadokya Yaz Programı” ise iki yıl aradan sonra
Kapadokya’da düzenlenecek.

Osmanlıca ve Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programları için
son başvuru tarihi 28 Mart 2022’dir. Kapadokya Yaz Programı
başvuru dönemi 14 Mart’ta başladı ve 14 Nisan’a kadar devam
edecek. Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ PROGRAMLAR

Pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır çevrimiçi gerçekleştirilen
“Osmanlıca Yaz Programı,” bu yıl 27 Haziran–5 Ağustos 2022
tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Altı hafta sürecek
programda, Osmanlıca derslerinin yanında, Türkçe ve Farsça
derslerinin de yer alacağı bir program planlandı.

Son iki yıldır çevrimiçi gerçekleştirilen “Anadolu’nun Kadim Dilleri
Yaz Programı,” bu yıl ilk defa 18 Temmuz–5 Ağustos 2022
tarihlerinde hibrit formatta sunulacak. Hititçe ve Akadca’yı birlikte
sunan tek yaz programı olma özelliğini korumasının yanı sıra,
yoğunlaştırılmış Luvice, Sümerce ve çivi yazısı tablet atölyelerine
de yer verilecek.

İçeriği ANAMED tarafından oluşturulan ve Koç Üniversitesi
Online Programlar tarafından sunulan “Çevresel Arkeoloji
Çevrimiçi Programı” çevresel arkeolojiyi katılımcılara tanıtmayı
amaçlayıp zooarkeoloji, arkeobotani ve bu sene yeni eklenen
biyoarkeoloji alanlarına yoğunlaşmakta. Programın üçüncü
yılında, çevrimiçi programı başarıyla tamamlayan bazı katılımcılar, Eylül ayında ANAMED’de gerçekleşecek, çevrimiçi programın devamı niteliğindeki, uygulamalı eğitime katılma fırsatı
bulacaklar.
Hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenen çevrimiçi
programın başvuru dönemi başladı ve son başvuru tarihi 15
Mart 2022. Ayrıntılı bilgi için ANAMED’in web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

“Kapadokya Yaz Programı” ise iki yıl aradan sonra bu yıl Haziran
ayında yine Nevşehir Mustafapaşa’da gerçekleştirilecek. Programda katılımcılara Kapadokya’da arazi çalışmaları ve bölgeyle
ilgili yapılan çalışmaların derlendiği bir kütüphane imkanıyla birlikte, seminerler, sunumlar ve bilimsel tartışmalarla Bizans Kapadokya’sına ait kültürel mirasın, tarihsel ve sanatsal bağlamda
kavramsallaştırılmasında bakış açısı kazandırması hedefleniyor.
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ETKİNLİKLER
ANAMED KONUŞMALARI
2021 yılında ANAMED Konuşmaları serisi kapsamında 30’un
üzerinde ülkeden 1500’e yakın kişinin katılımıyla 10 konuşmaya
ev sahipliği yapma şansı yakaladık. Çevrimiçi konuşma serimiz
2022’de de her ay ANAMED topluluğunun mevcut ve eski üyeleri ve dostlarıyla yer almaya devam edecek. Gelecek program
ve program ile ilgili detaylar için ANAMED web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Etkinliklere katılamayanlar ve tekrar izlemek isteyenler ise geçmiş konuşmaları ANAMED’in Youtube kanalından izleyebilirler.

Center and Periphery,
Mobility, and Climate
Change in the Forgotten
Bronze Age Kingdom of
Mukish (Hatay, Turkey)
Çevrimiçi, 22 EYLÜL 2021
Konuşmacılar: Murat Akar,
Tara Ingman, ve Ulaş Avşar
Moderatör: Rana Özbal
2021–2022 akademik yılı “Center and Periphery, Mobility, and
Climate Change in the Forgotten Bronze Age Kingdom of
Mukish (Hatay, Turkey)” başlıklı konuşma ile başladı. Konuşmacılar Murat Akar, Tara Ingman ve Ulaş Avşar, Hatay’ın
Amik Vadisi’nde devam eden araştırmalarının birbiriyle iç içe
geçmiş ve birçok proje ile oluşmuş bölgesel ve çok katmanlı bir
perspektiften özetini sundular. Unutulmuş Mukish Krallığı’nda
iklim kaynaklı insan-peyzaj etkileşimleri, ekonomik odaklı merkez-çevre dinamikleri ve uzun ya da kısa vadeli hareketlilik kalıpları, başkent Alalakh’ta (Tell Atchana) ve onun hinterlandı için
yürütülen araştırma kazıları açısından ele alındı. Rana Özbal’ın
moderatörlüğünde Tunç Çağı siyasetindeki tartışmalı konulara,
göçler ve iklim değişikliğine de değinen konuşmada, arkeolojik
araştırmalarda çok spektrumlu veri toplama ve uygulamasının
önemi vurgulandı.

Zeynep Oktay’ın moderatörlüğünü yaptığı, “Rediscovering Anatolia’s Forgotten Literary Heritage” başlıklı konuşmada Sara Nur
Yıldız ve Andrew Peacock, bu eserlerin İslamileşen Anadolu’nun
entelektüel ve edebi akımlarına olduğu kadar bölgesel saray
hayatının gelişimine de nasıl ışık tuttuğunu ve bununla beraber
devletlerin dili ve arzularıyla ilgili mahkemelerin dinî ve siyasi
kaygılarını da tartıştılar. Ayrıca, metinsel kaynakların seçkinlerin
ötesinde, toplumun dinî ve kültürel yaşamını nasıl aydınlatabileceği de konuşmada ele alındı.

Building New Academic
Communities in Women’s,
Gender, and Sexuality
Studies in the Near East
Çevrimiçi, 23 KASIM 2021
Konuşmacı: Gülşah Şenkol
Moderatör: Mirela Ivanova
Kasım ayı ANAMED Konuşmaları kapsamında, ANAMED eski
bursiyeri Gülşah Şenkol davet edildi. Moderatörlüğünü yine
2021 yılı ANAMED bursiyerlerinden Mirela Ivanova’nın yaptığı
konuşmada, Şenkol’un doktora sonrası çalışmaları sırasında
tasarlanan “The Mapping Gender in the Near East Workshop”
ve “The Past, Present and Future of Women’s, Gender and
Sexuality Studies in Turkey” başlıklı K24 dosyası odağa alındı.
Her iki proje de coğrafi , disipliner ve metodolojik sınırlar arasında yenilikçi işbirliği biçimleri geliştirmeyi; aynı zamanda, kadın
ve toplumsal cinsiyetle ilgilenen araştırmacılar ve kurumlar
arasında küresel etkileşimi ve işbirliğini teşvik eden bir çevrimiçi
kaynak ve ağ oluşturma plaformu sunmayı amaçlıyor.

Sippar in Istanbul
Çevrimiçi
16 ARALIK 2021

Rediscovering Anatolia’s
Forgotten Literary
Heritage
Çevrimiçi, 26 EKİM 2021
Konuşmacılar: Sara Nur Yıldız
ve Andrew Peacock
Moderatör: Zeynep Oktay
Araştırmacılar, Osmanlı hegemonyasının arifesinde, çağdaş
kroniklerin ve arşiv belgelerinin yetersizliği içinde, geç Ortaçağ
Müslüman Anadolu’sunun pek çok metinsel kaynağından nasıl
yararlanabilir?
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Konuşmacılar: N. İlgi Gerçek ve
Selim F. Adalı
Moderatör: Piotr Michalowski
Aralık ayında ANAMED, Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı
öğretim görevlileri ve eski ANAMED bursiyerleri N. İlgi Gerçek ve
Selim F. Adalı’yı ağırladı. Moderatörlüğünü Piotr Michalowski’nin
yaptığı Aralık ayı ANAMED Konuşması, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bulunan Sippar ve El-Muhattap koleksiyonlarındaki çivi
yazılı belgeleri kataloglamayı, dijitalleştirmeyi ve yayınlamayı
amaçlayan İstanbul Sippar Projesi’ne odaklandı.

Double Book Talk: Sacred
Spaces and Urban
Networks & The Friday
Mosque in the City

16. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU

Hastalık Mekânları, Şifa Alanları: Çağlar Boyunca
Anadolu’da Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması
Çevrimiçi, 25 MART 2022

Çevrimiçi, 20 OCAK 2022
Konuşmacılar: Ayşe Hilal
Uğurlu ve Suzan Yalman
Moderatör: Jennifer Pruitt
2022’nin ilk konuşmasında eski ANAMED bursiyerleri Ayşe Hilâl
Uğurlu ve Suzan Yalman yer aldı. Bu çifte kitap konuşması, “kutsal” kabul edilen mekânların ve kentsel çevrelerinin karmaşık
doğasını araştıran, yakın zamanda düzenlenmiş iki kitabı ele
aldı. 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun bildiri
kitabı Sacred Spaces and Urban Networks, Ortaçağ’dan itibaren
Anadolu’nun farklı bölgelerinde kutsallığın inşasını, dağıtımını ve
etkinleşmesini incelerken ikinci kitap The Friday Mosque in the
City: Liminality, Ritual, and Politics ise farklı Cuma camilerine
ve bunların Kordoba’dan Kudüs’e ve Londra’dan Lahor’a kadar
geniş bir coğrafyadaki belirli kentsel ve tarihi bağlamlarıyla
ilişkilerine odaklanıyordu. Etkinliğin moderatörlüğünü Jennifer
Pruitt üstlendi.

Organizatörler: Lucienne Thys-Şenocak ve Inge
Uytterhoeven

Karkemish (Karkamış):
an Ancient Capital on
the Euphrates

Milyonlarca kişinin karantinaya alınması ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere 2019–2022 pandemisinin olayları
geçmişteki insanların hastalık ve sağlıkla nasıl başa çıktığı
konusunda hepimizi daha bilinçli düşünmeye teşvik etti. Klasik
Antik Çağ’dan Modern Çağ’a, Anadolu ve komşu bölgelerdeki
çeşitli yerleşim yerleri ve mekânlar, genellikle daha önceki tıbbi
uygulamalar, hastalık ve sağlık mimarisi gelenekleri üzerine inşa
edilerek, şifa ve hastalığın odağını oluşturmuştur. Bu fikirlere
dayanarak, Koç Üniversitesi Tıp ve Sağlık Beşeri Bilimler Girişimi
ile işbirliği içinde düzenlenen ve Lucienne Thys-Şenocak ile Inge
Uytterhoeven tarafından bir araya getirilen 16. Uluslararası
ANAMED Yıllık Sempozyumu, çeşitli arkeolojik alanları, mimariyi,
inşa edilen mirası, manzaraları, yerleri ve alanları; şifa, sağlık ve
tıbbın Anadolu ve çevresindeki uygulandığı yerlerde inceleyecek.

Çevrimiçi, 17 ŞUBAT 2022

Çevrimiçi sempozyum hakkında daha fazla bilgi almak ve
sempozyuma kayıt olmak için ANAMED’in web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Konuşmacı: Nicolo Marchetti
Moderatör: Hasan Peker
Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı öğretim görevlilerinden ve Karkamış Kazısı Başkan Yardımcısı Hasan Peker’in
moderatörlüğünde gerçekleşen Şubat ayı konuşmasında
ANAMED, Karkamış Kazı Başkanı Nicolò Marchetti’yi ağırladı.
Marchetti ve Peker, 2011 ve 2021 arasında Karkamış’ta
(Gaziantep) on sezon boyunca yapılan arkeolojik kazılar ve
konservasyon faaliyetleri hakkında sohbet etti. Karkamış
arkeolojik projesini, yalnızca birçok alandan uzmanların değil
aynı zamanda pek çok üniversite, müze, kamu yetkilileri ve özel
kuruluşların çabalarını ortak hedefler doğrultusunda
birleştirerek, askerî alan içinde yer alan arkeolojik sitin ziyarete
açılmasını da kapsayan uluslararası işbirliğinin nasıl ilerlediğini
de aktardılar.

ÇALIŞTAY

Disiplinlerarası
Bağlamda Tekstil
Araştırmaları
Çalıştayı: Geçmiş,
Gelecek ve Olası
Çalışmalar
4 MART 2022
Organizatörler: Amanda Phillips ve Ivana Jevtic
The Barakat Trust sponsorluğunda, Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Koç Üniversitesi
Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları
Merkezi (GABAM) ve The American Research Institute (ARIT)
İstanbul desteğiyle düzenlenen Disiplinlerarası Bağlamda
Tekstil Araştırmaları Çalıştayı 4 Mart 2022 tarihinde
ANAMED’de gerçekleşti. Bir gün süren etkinliğin organizatörleri
ise ANAMED eski bursiyerleri Amanda Phillips ve Ivana Jevtic’ti.
Etkinliğe farklı alanlardan 10 araştırmacı, tekstil hakkındaki
sunumları ile katkıda bulundu. Başvuruyla alınan yüksek lisans
öğrencilerinin de kabul edildiği çalıştay, gün boyu sunum ve
tartışmalarla devam etti.
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YAYINLAR
Yeni Yayın

Winds of Change: Environment and Society in Anatolia
Editörler: Christopher H. Roosevelt ve John Haldon
Christopher H. Roosevelt ve John Haldon’un derlediği, 15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun İngilizce bildiri kitabı Winds of Change: Environment and Society in Anatolia (İstanbul: Koç
Üniversitesi Yayınları, 2022) Ocak 2022’de yayımlandı.
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 araştırıyor.
Kitabın Türkçe versiyonu ise 2022’nin önümüzdeki aylarında yayımlanacak.

Gelecek Yayınlar

Heritage, World Heritage, and the Future: Perspectives on Scale,
Conservation, and Dialogue
Editörler: B. Nilgün Öz ve Christina Luke
5–6 Aralık 2019 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu (IAAS),
“Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog Üzerine Görüşler”in İngilizce bildiri kitabı
Heritage, World Heritage, and the Future: Perspectives on Scale, Conservation, and Dialogue Mayıs
2022’de raflardaki yerini alacak.
Bu yayını oluşturan makaleler—Dünya Mirası Sözleşmesi ve Türkiye’deki uygulamalar da dahil olmak
üzere—arkeolojik ve doğal mirasın korunması, alan koruması ve koruma çalışmalarının finansmanı,
arkeolojik araştırmalara yerel halkın katılımı ve arkeolojinin kamu gözündeki algısı gibi konuları araştırıyor. Kendi çalışmaları üzerine derinlemesine düşünmeyi ve eleştirel değerlendirmeyi sağlayarak belirli
koşullarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair çalışmalarını da sunan yazarlar, aynı zamanda
başarılı olmuş örnekleri ve sorunları da tartışmaktadırlar.
Kitabın Türkçe versiyonu ise 2022’nin Yaz aylarında yayımlanacak.

The Palimpsest of the House: Re-assessing Roman, Late Antique,
Byzantine, and Early Islamic Living Patterns
Editörler: Inge Uytterhoeven ve Alessandra Ricci
Koç Üniversitesi’nden Inge Uytterhoeven ve Alessandra Ricci’nin derlediği ve 2013 yılında düzenlenen
8. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun (IAAS) İngilizce bildiri kitabı The Palimpsest of the
House: Re-assesing Roman, Late Antique, Byzantine, and Early Islamic Living Patterns (İstanbul: Koç
Üniversitesi Yayınları, 2022) Mayıs 2022’de raflardaki yerini alacak.
Yayındaki makaleler, Roma, Geç Antik Çağ, Bizans ve Erken İslam dönemlerinde Akdeniz ve çevresindeki konutlardaki gelişmelere, sürekliliklere ve değişikliklere odaklanıyor. Çeşitli bölgeler ve zaman
dilimlerindeki evler arasındaki etkileşime de ışık tutan bildiriler, konutların mimari özellikleri, yerleşimi
ve iç mekânları, inşa edenleri ve kullanıcılarını da araştırıyor.
Kitabın Türkçe versiyonu ise 2022’nin Yaz aylarında yayımlanacak.
8

ANAMED

