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ANAMED Direktörü'nden
ANAMED, her akademik yılın başında
olduğu gibi bu yıl da yeni bir bursiyer
grubunu karşıladı. Bu yılki bursiyerlerimiz,
ayaklarının tozuyla Koç Üniversitesi
öğretim kadrosuna, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine yönelik bir dizi
tanıtım konuşması yaptılar. Bursiyerlerimiz,
böylece önerdikleri araştırmaların potansiyelini gerçekleştirmeye başladılar; burada
geçirecekleri süre boyunca ellerinden gel
diği kadar üretken olacaklarını umuyoruz.
2017–2018 akademik yılının bursiyerlerinin yanı sıra, bu yıl başlayan kısa dönem
program kapsamında, iki hafta ila iki ay
arası sürelerde yoğun ama kısa süreli
araştırmalar sürdürmek üzere ANAMED’e
davet edilen bursiyerlerimizi de ağırlıyoruz.
Yeni akademik yılın hemen öncesinde, ANAMED’de oldukça dolu bir yaz
geçti. Osmanlıca Yaz Programı’nın üçüncü,
Anadolu’nun Kadim Dilleri Programı’nın
da ikinci kez düzenledikleri eğitimler yaz
boyunca seçkin öğrencileri çekti. Böylesine
ilgi gören ve yararlı programlar hazırlamayı sürdürdükleri için Hakan Karateke’ye
(OTSP), İlgi Gerçek ve de Selim Adalı’ya
(ALA) teşekkürlerimizi borç biliriz. Bunları tamamlayıcı unsurlar olarak ANAMED
Kütüphanesi’nin yaz boyunca düzenlediği konferanslarda, geçmişte ve bugün
ANAMED ile bağları olan birçok değerli
araştırmacı yer aldı. Zeynep Çelik, arkeoloji
siyaseti; Nükhet Varlık, veba ve imparatorluk; Erdem Çıpa ise Yavuz Sultan Selim’e
dair konuştular.
2017 yazında, ANAMED Galerisi
sergileri ile ilgili olarak Proje ve Etkinlik
Koordinatörlerimiz Şeyda Çetin ile Esra
Satıcı’nın gerçekleştirdiği gelişmeler de
oldu. Önceki sergimiz "Yusuf Franko’nun
İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri", yaşamını bir internet sergisi olarak
sürdürmek üzere dijital ortama taşınırken,
ANAMED Editörü Özge Ertem, daha şimdiden ilk baskısı tükenmiş olan YOUSSOUF
BEY: The Charged Portraits of Fin-de-Siècle
Pera adlı eserin ince kapaklı ikinci basımını yayına hazırladı. Şu an sürmekte olan

sergimiz de Şeyda Çetin’in koordinasyonu
altında tasarlandı. Haziran ayında açılan
ve küratörlüğünü ANAMED’in Burs ve İdari
İşler Koordinatörü Duygu Tarkan’ın yaptığı,
"Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük" adlı sergi
Ocak 2018’e kadar sürecek. Sergi, Ian
Hodder’in yönettiği Çatalhöyük Araştırma
Projesi’nin 25 yıllık çalışmalarının sonuçları
üzerine odaklanıyor. Serginin iki tamamlayıcı ek çalışması bulunuyor. Bunlardan
ilki olan, Nazlı Gürlek’in küratörlüğünü
yaptığı ve Aslı Bostancı’nın yer aldığı "BİR"
başlıklı performans, Eylül ayında gerçekleştirildi. Kasım ayında sergilenecek olan
ikinci tamamlayıcı ek ise Refik Anadol’un
tasarladığı ve Çatalhöyük’ün geniş veri
arşivini temel alan dijital bir çalışma.
Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay’ın üstleneceği, Şubat 2018’de açılacak bir sonraki ANAMED sergisinde ise, Ömer M. Koç
Koleksiyonu’na ait üç muhteşem fotoğraf
albümü sunulacak.
2017 yılının yazında, kadromuzdan
bazı eksilmeler de gerçekleşti. ANAMED’e
yaptıkları önemli katkılar için kendilerine
teşekkür ediyor ve yerlerini nasıl dolduracağımızı düşünürken onlara başarılar diliyoruz. Program Koordinatörümüz Zeynep
Türkyılmaz, mutlu kişisel gelişmeler ve
araştırmalarından dolayı görevini bıraktı.
Benzer bir şekilde, ANAMED Kütüphane
Sorumlusu K. Mehmet Kentel, araştırma
faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek ve de doktorasını tamamlamak üzere
kütüphanede yapılacak önemli iyileştirme
çalışmalarının hazırlıklarını bitirdikten
sonra görevinden ayrıldı.
İstanbul’daki kullanıcılarımızın bildiği
üzere ANAMED kütüphanemiz Ağustos
ayının ortasında uzunca bir süre kapalıydı ve kısa bir süre önce eskisinden daha
kapsamlı hizmetler sunmak üzere yeniden
kapılarını açtı. Bu zaman zarfında yapılan
önemli tadilatlar, kütüphane kapasitesinin
genişletilmesini ve iki önemli koleksiyonla
bunların ofislerine ev sahipliği yapmamızı

SERG İ

Refik Anadol'un
Çatalhöyük'ün
kazı tarihini yeniden
yorumladığı
eseri ANAMED'de.

Refik Anadol, Çatalhöyük Araştırma
Projesi Arşivi, 2017.

Sanatçı Refik Anadol, ANAMED'in
"Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük"
sergisi kapsamında Çatalhöyük Araştırma Projesi'nin
25 yıl boyunca yürüttüğü kazı
çalışmasında kaydedilen 2.8
milyon veriyi kullanarak bir
medya enstalasyonu hazırladı.
14 Kasım itibarıyla izleyicilerle
buluşacak olan eser, serginin
kapanış tarihi 14 Ocak 2018'e
kadar ANAMED'de görülebilir.

[Devamı sayfa 2'de]
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[Devamı]

sağladı. Önceden kapalı ve bina içinde
göreli olarak zor erişilen bir noktada
bulunan Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
(TEBE) koleksiyonu, kütüphanemizdeki
açık raflara taşındı. Anadolu arkeolojisi açısından çok zengin olan TEBE
koleksiyonu, Güven Arsebük, Mükerrem
Usman-Anabolu ile Jale İnan’ın kişisel
koleksiyonlarının bazı kısımlarını içeriyor. Amerikan Araştırma Enstitüsü’nün
(American Research Institute in Turkey–
ARIT) İstanbul Merkezi’nin koleksiyonunun çoğu da kütüphanemiz içindeki açık
raflara taşındı. ARIT koleksiyonu, oldukça
önemli olan H. Kenneth Snipes Bizans
Çalışmaları koleksiyonu dahil olmak
üzere ağırlıklı olarak Bizans, Osmanlı ve
Türklerle ilgili konu başlıklarında 9,000’i
aşkın cilt içeriyor. TEBE ve ARIT koleksiyonları, artık kütüphane içinde ofisleri
olan bu iki kurumun mülkiyetinde kalacak ve bina içinde bulunan ANAMED’in
kendi varlıkları ile Netherlands Institute
in Turkey (NIT) koleksiyonlarını tamamlayacaklar.
Bu koleksiyonların aktarım sürecinde sağladıkları destekler için, yine bu
sayfalarda bulunan diğer teşekkürlere
ek olarak, aşağıdaki isimlere teşekkürü
bir borç bilirim: Ömer M. Koç; Vehbi
Koç Vakfı Başkanı Erdal Yıldırım; Koç
Üniversitesi Rektörü Umran İnan; ARIT
Başkanı C. Brian Rose ve İstanbul Şubesi
Müdürü Tony Greenwood; TEBE Başkanı
Haluk Abbasoğlu, Başkan Yardımcısı
Oğuz Tekin, ve Genel Sekreteri Meltem Doğan Alparslan; Koç Üniversitesi
Suna Kıraç Kütüphanesi Yöneticisi Tuba
Akbaytürk ve kütüphane ekibi, özellikle
de ANAMED’in eski Kütüphane Sorumlusu K. Mehmet Kentel ve ANAMED ve
NIT Branş Kütüphanecileri Naz Özkan
ve İrem Ünal; Koç Üniversitesi İnşaat
Direktörü Mualla Kayaçetin ile İnşaat
Proje Koordinatörü Metin Usta. Artık
ANAMED’in daha da yakınında bulunan
TEBE ve ARIT’i ağırlamaktan ayrıca memnunluk duyuyor ve de yeni yerlerinde
mutlu olmalarını diliyorum. ANAMED
camiasının üyeleriyle kitap raflarının
arasında karşılaşmak üzere...

Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü

2

ANAMED

BİR, 2017
Tarih: 23/09/2017
Nazlı Gürlek
Performansçı: Aslı Bostancı
İstanbul Bienali Paralel Etkinliği

ANAMED, "Bir Kazı Hikâyesi:
Çatalhöyük" sergisi kapsamında
23 Eylül Cumartesi günü Nazlı
Gürlek imzalı "BİR" isimli performans
projesine ev sahipliği yaptı.
Performistanbul işbirliğiyle
ANAMED’de düzenlenen
performansta, Çatalhöyük’teki
Bina 80’de ortaya çıkarılmış, MÖ
6500 yılı civarında ritüel amaçlı
yapıldığı düşünülen bir duvar
resmi canlandırıldı. Gürlek, duvar
resminden yola çıkarak yaptığı

her biri 9 metrelik iki rulo, resmin
ortaya çıktığı kazı sürecini gösteren
arkeolojik görsel dokümantasyon
ve bir performansçının canlı
hareketi dahil olmak üzere resim,
belge ve hareketten oluşan üç
farklı ifade diliyle yeni bir ritüel
ortaya çıkardı. Proje, aynı zamanda,
“düşünümsellik, interaktivite,
çokseslilik ve bağlamsallık” esasları
üzerine kurulu olan Çatalhöyük arkeolojik araştırma projesinin sanatsal
bir adaptasyonu niteliğinde.

Bir Kazı
Hikâyesi:
Çatalhöyük
21/06/2017 – 14/01/2018
Küratör: Duygu Tarkan
Danışman: Ian Hodder
Tasarım: PATTU Mimarlık
Sergi Koordinasyonu ve
İçerik Geliştirme: Şeyda Çetin

ANAMED, Çatalhöyük Araştırma Projesi’nin
25. yılını "Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük"
sergisiyle kutluyor. Öncü arkeolojik
metodların uygulandığı ve interdisipliner
çalışmalarla öne çıkan Çatalhöyük’te
yürütülen bilimsel araştırmaları, üç
boyutlu modellemeyle buluntuları yeniden
canlandırma, kazı alanlarının lazer taraması
ve VR (sanal gerçeklik) teknolojisiyle Çatalhöyük binalarının deneyimlenmesi gibi

interaktif sergileme yöntemleriyle aktaran sergi 14 Ocak tarihine kadar ziyarete
açık kalacak. Yapı Kredi Bankası’nın
katkılarının yanı sıra Arçelik’in teknoloji
sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi,
dünyanın en eski topluluklarından birinin
avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna
geçiş sürecine ve sosyoekonomik organizasyonuna ışık tutmak için yürütülen
araştırmaları inceleme fırsatı sunuyor.
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Osmanlıca
Yaz Programı
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen
Osmanlıca Yaz Programı, Türkiye
ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerden 16 öğrencinin katılımı
ile gerçekleşti. Altı haftalık
yoğun program dahilinde orta
derece Osmanlıca dersleri Leiden
Üniversitesi’nden Dr. Tunç Şen,
ileri derece Osmanlıca dersleri
ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Ali Emre Özyıldırım
tarafından verildi. Program
dahilinde sırasıyla Gheis Abadi,
Farsça ve Zainap Al Hajhasan da
Arapça eğitimi verdiler. Ayrıca
katılımcıların dil derslerinde
öğrendiklerini uygulayabilmeleri
ve kendi araştırmalarını
gerçekleştirebilmeleri için
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri
ve Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesi’ne geziler düzenlendi.

Anadolu'nun Kadim
Dilleri:

Hititçe-AkadçaLuvice
Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Anadolu’nun
Kadim Dilleri Yaz Programı, 4 haftalık yoğun
programını 18 Ağustos’da tamamladı.
Beş öğrencinin katılımı ile gerçekleşen
programda bu yıl Hititçe ve Akadça’ya
ek olarak Luvice de yer aldı. Londra
Üniversitesi’nden Dr. Yağmur Heffron’un
"The Archaeology of Religion at KültepeKaneš" başlıklı konuşmasıyla katkı sunduğu
programda Prof. Ignacio Márquez Rowe ve
Prof. Barbara Alexandra Böck(CSIC, M
 adrid)
de "Babylonian Divination" başlığı altında
iki konuşma verdiler. Katılımcılar ayrıca
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi Yazılı
Tabletler arşivini ziyaret ederek Sümerler
den Hititlere çivi yazılı tablet örneklerini
yakından inceleme imkanı buldu.
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ANAMED bursiyerleri
2017–2018
akademik yılına
18 Eylül'de başladı.
18 Eylül’de yeni akademik döneme
başlayan bursiyerler, oryantasyon
programı kapsamında SARAT projesi
doktora sonrası araştırmacısı Cemil
Bezmen rehberliğinde tarihi Beyoğlu
gezisine katıldılar. Bursiyerleri karşılama
resepsiyonu, Koç Üniversite Arkeoloji ve
Sanat Tarihi ve Tarih Bölümleri öğretim
üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti. 6
Ekim’de Koç Üniversitesi Rumeli Feneri
Kampüsü’nü ziyaret eden bursiyerler,
bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerine
ANAMED projelerini anlatan kısa sunumlar yaptılar.

Kısa Dönem
Araştırma Bursları
ANAMED, 2018 Kış dönemi Kısa Dönem
Araştırma bursiyerlerini seçiyor. İlk olarak
2017 yılında adaylarını kabul eden Kısa
Dönem Araştırma burslarına, doktora
derecesini almış olan araştırmacılar
bireysel ya da grup olarak halihazırda
süren bir projeyi bitirmeye yönelik olarak
başvurabilirler.

ANAMED 2018–2019
akademik yılı burs
başvurularını
bekliyor!
Her yıl yaklaşık 30’a yakın ülkenin çeşitli
üniversitelerinden gelen araştırmacılara
ev sahipliği yapmakta olan ANAMED,
2018–2019 akademik yılı için
başvuruları bekliyor. Titiz ve yoğun bir
değerlendirme sürecinin ardından 35’in
üzerinde burs sahiplerini bulacak.
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Kütüphaneden
hareketli
haberler
ANAMED
Kütüphanesi
12 yıllık tarihinin
en hareketli yazını
geçirmiş olabilir mi?
2016–2017 bursiyerlerini, finallerini
bitiren Koç Üniversitesi öğrencilerini ve
kazıya giden arkeologları uğurladığımız
Haziran görece sakin geçmişti, ama Temmuz, “geride kalan Osmanlıcılar bizimdir”
diyerek çok hızlı başladı. New Jersey
Teknoloji Enstitüsü’nde Mimarlık Tarihi
Profesörü Zeynep Çelik, Koç Üniversitesi
Yayınları’ndan taze çıkmış olan Asar-ı
Atika: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti kitabı hakkında konuşmak
için 7 Temmuz’da kütüphanemizdeydi.
Kütüphanenin en çok başvurulan birçok
kitabının altında imzası olan Çelik,
Koç Üniversitesi Yayınları’yla ortaklaşa
düzenlenen ve ANAMED Kütüphanesi’nin
oldukça geniş katılımlı etkinliğinde, Geç
Osmanlı’da arkeolojinin sosyal, kültürel
ve ‘aşağıdan’ tarihi üzerine çok keyifli bir
konuşma yaptı.
26 Temmuz’da bu kez Plague and
Empire in the Early Modern Mediterranean
World: The Ottoman Experience, 1347–
1600 kitabıyla birçok ödül alan, Rutgers
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nükhet Varlık
“Empire, Ecology, and Plague: Re-Writing
the History of the Second Pandemic” başlıklı bir konuşma yaptı. Veba tarihyazımında yeni metodları, Osmanlı deneyimine
bakmanın neden önemli olduğunu tartışan
konuşmaya, tıp tarihiyle ilgilenen dinleyicilerin yanısıra, ANAMED Kütüphanesi’nde
ilk kez ‘hayatî’ konuların (“Veba’dan hâlâ
korkmalı mıyız? Veba hangi hayvanlardan
bulaşır?” gibi) tartışıldığını gören kütüphanecileri de mutlu etti!
ANAMED Kütüphanesi’nin bu
‘Osmanlı yazı’, Michigan Universitesi’nde
Osmanlı Tarihçisi, Yard. Doç. Dr. Erdem
Çıpa’nın “The Rise of a Villain in a Literature of Decline: Selim the ‘Grim’ in Ottoman Historiography” başlıklı konuşmasıyla sona erdi. ANAMED Osmanlıca Yaz
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Programı’yla ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Çıpa, son kitabı The Making of Selim:
Succession, Legitimacy, and Memory in the
Early Modern Ottoman World’e dayanarak,
‘Yavuz’ Sultan Selim’in Osmanlı tarihyazımındaki değişen yer ve sıfatlarını tartıştı
ve bu kez düşünce tarihi ve historiyografi
ilgilileri salonumuzu doldurdu. Bu dolu
dolu bir ayı bir eski ANAMED bursiyeri
(Varlık), bir hem eski hem yeni ANAMED
bursiyeri (Çıpa) ve bir ANAMED küratörüyle (Çelik) geçirmiş olmamız da oldukça
manidardı, zira bu aynı zamanda bildiğimiz haliyle ANAMED Kütüphanesi’nin
de sonuydu; kütüphane Erdem Çıpa’nın
konuşmasının ardından, kapandı...
... ama merak etmeyin, tekrar ve
çok daha zengin biçimde açılmak üzere!
Kütüphanenin bu en hareketli yazının
geri kalanı, Osmanlı tarihyazımında yeni
metodolojiler üzerine tartışmalardan
çok, Merkez Han 2. katın girdiği büyük
tadilat çalışması yüzünden kitap taşıma,
raf hesaplama, ofis toplama, boya ve tiner

kokusu, toz ve gürültüyle geçti. Yeniden
kullanıma açılan kütüphane mekânımız
artık İstanbul’un en önemli tarih araştırma merkezlerinden biri olan Türkiye’de
Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü (ARITİstanbul) ve daha önce de Merkez Han’da
bulunan ama şimdi açık raf sistemine geçen Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE)
kütüphanelerini de ağırlıyor. Böylece
şimdiye kadar ANAMED ve Hollanda Araştırma Merkezi (NIT) kütüphanelerinden
yararlanabilen araştırmacılarımız, artık
aynı entegre kütüphaneler sisteminde
dört ayrı kütüphaneyi kullanabilecekler.
Tarih, sanat tarihi, arkeoloji disiplinlerindeki zenginliğimizi oldukça arttıran bu
yeni organizasyon, uzun zamandır süren
bir planlamanın ve kütüphanecilerin çalışmasının yanı sıra, onlarca inşaat işçisinin,
taşımacının, boyacının, elektrik teknisyeninin, ANAMED teknik ve temizlik görevlilerinin iki aylık emeğiyle mümkün oldu.
Kütüphanelerimizin harcına kattıkları bu
emek için onlara ve elbette bu süreçte

Hollanda Araştırma Kütüphanesi’ni biraz
gürültü altında kullanmak zorunda kalan
tüm araştırmacılarımıza sonsuz teşekkür
borçluyuz.
Yeni kütüphanelerle beraber gelecek tüm yeni personel ve kullanıcılarımıza
sıcak bir “hoşgeldiniz” derken, kişi kipini
üçüncü çoğul şahıstan birinci tekil şahsa
çeviriyor ve hüzünlü bir “hoşçakalın” demek istiyorum: 2014 Eylülü'nde bursiyer,
2015 Ağustosu’nda Kütüphane Sorumlusu olduğum ANAMED’den, üç sene
sonunda, doktora tezimi bitirmek üzere
ayrılıyorum. İçinde olmaktan, biraz olsun
katkı vermekten büyük mutluluk duyduğum bu yapıdan, hele de kütüphanenin
bu en heyecanlı dönemi başlarken ayrılıyor olmak üzücü olsa da, yakın gelecekte
‘eve’ bir kütüphane üyesi olarak dönecek
olmaktan heyecanlıyım. Çalışma masalarında ve raf aralarında görüşmek üzere!
K. Mehmet Kentel
kentel@uw.edu

HA B E R L ER

ANAMED, Bank of
America Sanatı Koruma
Projesi'ne başladı!
ANAMED, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile
işbirliği yaparak başvurduğu Bank of America
Sanatı Koruma Projesi’ne kabul edildi ve
eserlerin restorasyonu başladı! Proje
dahilinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin
İstanbul’un Anadolu yakasındaki kazılarından
çıkarılan 500’den fazla Bizans eseri restore
ediliyor. Geniş bir süreyi kapsayan eserler,
dördüncü ve on beşinci yüzyıllar arasında
Geç Roma ve Bizans dönemlerine tarih
leniyor. Aynı zamanda, proje kapsamında
İstanbul’un Anadolu yakasının Geç Roma
ve Bizans geçmişine odaklanan akademik
bir yayın da çıkacak. Bank of America Sanatı
Koruma Projesi ile yeni arkeolojik materyallerin hem kamuya hem de araştırmacılara
erişilebilir olması ve İstanbul’un en önemli
kültürel kurumlarından İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’nde Bizans çalışmalarının daha da
teşvik edilmesi hedefleniyor.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstiklal Caddesi No:181, Merkez Han
34433 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 (0)212 393 6000
F: +90 (0)212 245 1761
E: anamed_info@ku.edu.tr

Anamed.kocuni

kocuni_anamed

kocuni_ANAMED

YouTube

anamed.ku.edu.tr

YAY I N

YOUSSOUF BEY
yeniden raflarda!
ANAMED’in 26 Ocak – 01 Haziran
2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği
"Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri" sergisine
eşlik eden ve ilk baskısı Vehbi Koç Vakfı
tarafından yapılan iki ciltlik özel yayının
İngilizce makalelerden oluşan kitabı
YOUSSOUF BEY: The Charged Portraits
of Fin-de-Siécle Pera [YOUSSOUF BEY:
Ondokuzuncu Yüzyıl Sonu Perası’nın
Yüklü Portreleri], ANAMED tarafından
yeniden yayımlandı ve daha geniş bir
okur kitlesinin beğenisine sunuldu.
19. yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluk
idaresinin önemli bürokratlarından
Yusuf Franko Kusa Bey (1856–1933),
aynı zamanda yetenekli bir karikatüristti.
Osmanlı Hariciyesi’ndeki görevi sebebiyle; ayrıca yaşamının büyük kısmı
İstanbul’da geçmiş olduğu için, Pera
[Beyoğlu] cemiyet hayatının hem önemli
bir parçası, hem de iyi bir gözlemcisiydi.
Kitapta, Ömer M. Koç Koleksiyonu’na
ait, Yusuf Franko Kusa Bey tarafından
çizilen karikatürler ve karikatürlerden
yola çıkılarak yazılan makaleler yer alıyor.
Makaleler Yusuf Franko’nun aile tarihi,
19. yüzyıl sonu Avrupa siyasi tarihi ve
karikatürlerin çizildiği sosyo-mekânsal
bağlama odaklanırken, ek bölüm, orijinal
albümdeki karikatür sırasını takip ederek
her bir karikatür hakkında bilgi veriyor.
Bu karikatürler 1957 yılında İstanbul’daki
bir antika halıcıda keşfedildiklerinden
itibaren toplu halde ilk kez yayımlanıyor.
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Dijital e-bülten üyeliği için:
anamed.ku.edu.tr/tr/e-bulten-0
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