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� BBaaflflttaarraaff›› 11..SSaayyffaaddaa
ÇÇSSGG ççaatt››ss›› aalltt››nnddaa yyüürrüüttüülleenn ççaall››flflmmaallaarr ggiittggiiddee ggeelliiflflee--
rreekk bbüüyyüüyyeenn iivvmmeeyyllee ssüürrddüürrüüllüürrkkeenn kkuurruummssaallllaaflflmmaa yyoo--
lluunnddaa bbuu yy››ll öönneemmllii bbiirr aadd››mm ddaahhaa aatt››lldd››.. BBuu ssaatt››rrllaarr››nn
yyaazzaarr›› UUÇÇSSGG''ddeekkii ““GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörr”” ss››ffaatt››nn›› ““YYüürrüütt--
mmee KKuurruulluu””nnaa ddeevvrreettttii.. AAlltt bbaaflflll››kkllaarrddaa bbiirrççookk ggeerreekkççeessii
oollaann bbuu yyaapp››llaannmmaann››nn eenn öönneemmllii ggeerreekkççeessii kkuurruummssaall--
llaaflflmmaa yyoolluunnddaa vveerrddii¤¤ii mmeessaajjdd››rr.. BBuu,, kkuurruummllaarr››nn,, eettkkiinn--
lliikklleerriinn,, kkiiflfliilleerriinn bbiiyyoolloojjiikk öömmrrüüyyllee ss››nn››rrll›› oollmmaammaass›› ggee--
rreekkttii¤¤iinnii vvuurrgguullaammaakk aaçç››ss››nnddaann öönneemmllii.. ÖÖnncceelliikkllee iinn--
ssaannllaarr››nn eellddee eettttii¤¤ii bbiirr mmiikkrroo iikkttiiddaarr kkoollttuu¤¤uunnuu ggeecciikk--
mmeeddeenn bb››rraakkmmaass››nn››nn öönneemmiinnii iimmlleemmeessii aaçç››ss››nnddaann!!
BBuu yyeennii yyaapp››llaannmmaayyllaa ““KKuurruuccuu -- GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörr””
oollaarraakk bbiirreeyysseell ssoorruummlluulluukkllaarr››mmddaann kkaaçç››nndd››¤¤››mm aakkllaa
ggeellmmeessiinn!! ÜÜssttüümmee ddüüflfleenn ggöörreevvlleerrii,, ssoorruummlluulluukkllaarr›› yyaa--
flflaadd››¤¤››mm ssüürreeccee yyeerriinnee ggeettiirreeccee¤¤iimmddeenn kkiimmsseenniinn kkuuflflkkuu--
ssuu oollmmaass››nn!!
ÖÖnnee çç››kkmmaa ddüürrttüüssüü ööttee ggiittssiinn!!
SSöözz kkoonnuussuu oollaann bbiirr ss››ffaattssaa ee¤¤eerr,, ““KKuurruuccuu”” ss››ffaatt›› ööyylleessii--
nnee yyüüccee kkii……

�
BBiilliinnddii¤¤ii ggiibbii UUÇÇSSGG''nniinn tteemmeell iizzllee¤¤ii ““bbaarr››flfl””tt››rr.. OOrrttaaddoo--
¤¤uu bbaarr››flfl›› iiççiinn ççoorrbbaaddaa ttuuzzuummuuzzuunn oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüü--
flflüünneerreekk bbuu yy››ll ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn iillkk kkeezz iikkii ssaannaattçç››--
yyaa vveerriillmmeessiinnii uuyygguunn bbuulldduukk.. BBuu iikkii ssaannaattçç››ddaann bbiirrii
TTüürrkk,, ööbbüürrüü SSuurriiyyeellii.. SSuurriiyyee''nniinn yyeenniiddeenn yyaapp››llaannmmaass››nn››
ggöözzlleeyyeeccee¤¤iimmiizz eettkkiinnlliikk ssüürreecciinnddee 1100.. UUÇÇSSGG''nniinn vveerree--
ccee¤¤ii ddoossttlluukk,, kkaarrddeeflfllliikk,, bbaarr››flfl,, öözzggüürrllüükk mmeessaajjllaarr›› aaçç››ss››nn--
ddaann ççookk öönneemmllii bbuu.. TTüürrkkiiyyee''nniinn OOrrttaaddoo¤¤uu''yyllaa bbaarr››flflçç››ll
iilliiflflkkiilleerr ggeelliiflflttiirrmmeessiinnddee bbiizz ssaannaattçç››llaarr››nn ssoorruummlluulluu¤¤uu ööyy--

llee bbüüyyüükk kkii......
BBaarr››flfl››nn kkuurruullmmaass››nn››,, ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnii bbiizz ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤››zz;;
bbiizz ssaannaattçç››llaarr.. BBuu bbiilliinnççllee bbeelliirrlleeddiikk bbuu yy››ll››nn iizzllee¤¤iinnii::
““GGööççllee GGeelleenn””..
ÜÜzzeerriinnddee ççookk ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzz bbuu iizzllee¤¤iinn aannllaamm›› ççookk ddee--
rriinnlliikkllii,, ççookk bbooyyuuttlluu.. ‹‹kkii üüllkkee ddüüflflüünnüünn,, ss››nn››rr››nn hheerr iikkii yyaa--
nn››nnddaa TTüürrkküüyyllee,, AArraapp››yyllaa,, KKüürrttüüyyllee,, SSüürryyaanniissiiyyllee aakkrraa--
bbaa hhaallkkllaarr yyaaflflaass››nn.. BBuu ttaabblloo kkaarrflfl››ss››nnddaa ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüllee--
rriinnee ttaaflfl››nn aalltt››nnaa eelliinnii kkooyymmaakkttaann bbaaflflkkaass›› ddüüflflüünnüülleemmeezz--
ddii..
ÇÇSSGG ggöönnüüllllüülleerrii bbuu yy››ll ddaa ppiiyyaassaacc›› eettkkiiddeenn uuzzaakk,, ssaannaa--
tt››nn mmeettaallaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa kkaarrflfl›› dduurruuflfluuyyllaa DDiioonnyyssoossvvaarrii eett--
kkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleeddii.. GGeelleeccee¤¤iinn ddüünnyyaass››nnddaa bbuu yyaakkllaaflfl››--
mm››nn üürrüünnüü kküüllttüürr -- ssaannaatt ttaassaarr››mmllaarr››nn››nn bbüüttüünnüüyyllee DDoo¤¤uu
AAkkddeenniizz''ee yyaayy››llmmaass››nn››nn öözzlleemmiiyyllee ddaavvrraanndd››..
BBuu yy››ll ddaa eettkkiinnlliikklleerrii ddüüzzeennlleerrkkeenn zzoorruunnlluu oollmmaadd››kkççaa
kkaammuu kkaayynnaa¤¤›› kkuullllaannmmaammaayyaa,, ssaannaattçç››llaarr››nn,, ssaannaatt -- ssaa--
nnaattçç›› ddoossttllaarr››nn››nn ddeesstteekklleerriinnee yyaassllaannmmaayyaa öözzeenn ggöösstteerr--
ddii..
BBuu yy››ll ddaa ssaannaatt›› ssookkaakkttaa iinnssaannllaa bbuulluuflflttuurrdduu.. SSaannaattçç››
hhaallkk ççooccuukkllaarr››nn››nn çç››kkaarr ggöözzeettmmeeddeenn yyaapptt››¤¤›› ““ggrraaffiittii””lleerr--
llee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn eettkkiinnllii¤¤iinn aadd›› bbiilliinnççllee bbeelliirrlleennddii::
““EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü””..

�
NNee yyaazz››kk kkii bbuu yy››ll ddaa aazzaallaarraakk ddüüzzeennlleeddiikk UUÇÇSSGG''yyii.. ÇÇuu--
kkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ssaahhiibbii,, ÇÇuukkuurroovvaa kküüllttüürrüünnüünn bbaabbaass››,, ccaann
ddoossttuumm EErrmmaann AArrttuunn''uu zzaammaannss››zz yyiittiirrmmeenniinn aacc››ss››nn›› yyaa--
flflaadd››kk // yyaaflfl››yyoorruuzz.. OOrrttaa yyaaflfl ddöönneemmiinnii ssüürrmmeeyyee bbaaflflllaadd››--
¤¤››,, bbiillggeellii¤¤iinn ddoorruukkllaarr››nn›› zzoorrllaadd››¤¤››,, kkeennddiinnddeenn ddaahhaa ççookk
flfleeyy bbeekklleeddii¤¤iimmiizz bbiirr ddöönneemmddee ››flfl››¤¤aa yyüürrüümmeessii,, yyaakk››nnllaarr››--
nn››,, bbiizz ddoossttllaarr››nn›› aacc››yyaa bboo¤¤dduu.. IIflfl››kkllaarr iiççiinnddee yyaattss››nn.. AAnn››--
ss››nn›› yyaaflflaattaaccaa¤¤››zz!!

�
BBiirr aaçç››kkllaammaa:: GGeeççeenn yy››ll,, 99.. UUÇÇSSGG
aaçç››ll››flfl ttöörreenniinnddee kkaammuu kkaayynnaakkllaarr››nn››
kkuullllaannmmaa kkoonnuussuunnddaakkii ffeellsseeffeemmiizzllee
iillggiillii aaçç››kkllaammaamm››zz bbaazz›› ddoossttllaarr››nn aallgg››--
ss››nnddaa iikkiirrcciikkllii dduurruummaa yyooll aaççmm››flfl.. OOyy--
ssaa bbiizziimm ttuuttuummuummuuzz nneettttiirr:: KKaammuu
kkaayynnaakkllaarr››nnaa kkaarrflfl›› ççookk dduuyyaarrll››,, ççookk
mmeessaaffeellii oollmmaakk..
ÖÖzzeell hhaayyaatt››mm››zzddaa vveerrddii¤¤iimmiizz ss››nnaavvllaa--
rr››nn yyaann›› ss››rraa AAddaannaa SSaannaatt GGüünnllee--
rrii''nnddeenn bbeerrii ddee kkaann››ttllaadd››kk bbuunnuu.. DDii--
oonnyyssoossvvaarrii eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleerrkkeenn
kkaayynnaakk ssoorruunnuunnuu hhaallkk››nn kküüççüükk yyüü--
kküümmllüüllüükklleerr üüssttlleenneerreekk yyaarraatt››llaann ssii--
nneerrjjiiyyllee aaflflmmaakk,, ffeellsseeffeemmiizziinn tteemmeelliinnii
oolluuflflttuurrdduu.. ““KKeebbaappçç›› ‹‹bboo””nnuunn eettkkiinnllii--
¤¤iimmiizzee ddeesstteekkççii oollmmaass›› bbuu aannllaayy››flfl››nn
üürrüünnüü.. HHaallkk››mm››zz iiççiinn bbiillee oollssaa ddüüzzeenn--
lleeddii¤¤iimmiizz eettkkiinnlliikklleerrddee yyaannll››flfl aannllaaflfl››llaa--
ccaa¤¤››nn›› ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzz dduurruummllaarrddaa
kkaammuu kkaayynnaa¤¤›› kkuullllaannmmaadd››kk.. KKaammuu
kkaayynnaa¤¤›› ddeessttee¤¤ii aalldd››¤¤››mm››zz dduurruummllaarrddaa
iissee hhiiççbbiirr bbiiççiimmddee aakkççaall›› ssüürreeççttee bbuu--
lluunnmmaammaayyaa öözzeenn ggöösstteerrddiikk.. YYookkssaa

““YYaazzaarrllaarr EEvvii DDeerrnnee¤¤ii”” iillee ““EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü”” bbaaflfl--
ll››¤¤››yyllaa bbuu yy››ll hhaazz››rrllaammaakkttaa oolldduu¤¤uummuuzz ““ggrraaffiittii”” pprroojjeellee--
rriinnddee SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii''nnddeenn ddeesstteekk aallmmaamm››zz›› nnaass››ll
aaçç››kkllaarr››zz?? YYaassaall kkooflfluullllaarrllaa zzoorruunnlluulluukkllaarr››nn ddaayyaattmmaass›› dd››--
flfl››nnddaa kkaammuu kkaayynnaa¤¤›› kkuullllaannmmaammaa kkoonnuussuunnddaakkii kkaarraarrll››
ttuuttuummuummuuzzuu ssoonnuunnaa ddee¤¤iinn ssüürrddüürreeccee¤¤iimmiizzddeenn kkiimmssee--
nniinn kkuuflflkkuussuu oollmmaass››nn!!
GGeenneellddee ffeellsseeffeemmiizziinn ççiizzggiilleerriinnii bbeelliirrttttii¤¤iimmiizz 99..
UUÇÇSSGG''ddeekkii aaçç››kkllaammaamm››zz,, öözzeellddee bbuu ssiiyyaassaall iikkttiiddaarr ddöö--
nneemmiinnddee AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii''nnddeenn hhiiççbbiirr bbii--
ççiimmddee ddeesstteekk aallmmaayyaaccaa¤¤››mm››zzaa iilliiflflkkiinnddii.. 

ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ssaahhiibbii vvee YYaazzaarrllaarr EEvvii
DDeerrnnee¤¤ii''nniinn kkuurruuccuu yyöönneettiimm kkuurruulluu üüyyeessii PPrrooff..
DDrr.. EErrmmaann AArrttuunn''uunn vveeffaatt›› yyüürree¤¤iimmiizzii ddeerriinn--
ddeenn ssaarrsstt››.. 

TTüürrkk ddiillii,, BBaallkkaann kküüllttüürrüü,, ÇÇuukkuurroovvaa ttaarriihhii
vvee hhaallkk eeddeebbiiyyaatt››,, AAflfl››kkll››kk ggeelleennee¤¤ii vvee ttaassaavvvvuuff
aallaannllaarr››nnddaakkii ddee¤¤eerrllii aarraaflfltt››rrmmaallaarr››yyllaa aarrdd››nnddaa
2277 kkiittaapp vvee bbiinnlleerrccee mmaakkaallee bb››rraakkaann EErrmmaann
AArrttuunn eesseerrlleerriiyyllee,, yyaakktt››¤¤›› ››flfl››kkll›› eevvrreennddee yyaaflflaa--
yyaannllaarr aarraass››nnaa kkaatt››lldd››..

ÇÇuukkuurroovvaa ÜÜnniivveerrssiitteessii FFeenn EEddeebbiiyyaatt FFaakküüll--
tteessii TTüürrkk DDiillii vvee EEddeebbiiyyaatt›› BBööllüümm BBaaflflkkaannll››--
¤¤››''nnddaann eemmeekkllii oollaann AArrttuunn,, TTüürrkkoolloojjii AArraaflfltt››rr--

mmaa MMeerrkkeezzii''nnii ddee kkuurrmmuuflflttuu.. EErrmmaann bbiirr ssüürree öönnccee KKaannuunnii ÜÜnniivveerrssiitteessii
KKaannuunnii ÜÜnniivveerrssiitteessii BBeeflfleerrii BBiilliimmlleerr DDeekkaannll››¤¤›› ggöörreevviinnee ggeettiirriillmmiiflflttii..

YYaazzaarrllaarr EEvvii DDeerrnnee¤¤ii''nniinn kkuurruulluuflfluunnddaa ddaa ggöörreevv aallaann PPrrooff.. DDrr.. EErr--
mmaann AArrttuunn''uunn aarraamm››zzddaann aayyrr››llmmaass››nnddaann ddeerriinn üüzzüünnttüü dduuyyuuyyoorr,, aaiilleessiinniinn
vvee ddoossttllaarr››nn››nn aacc››ss››nn›› ppaayyllaaflfl››yyoorruuzz..""                 ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii

Çukurova, kültürünün babas›n› yitirdi

Onuncu y›lla gelen

(( � BBaaflflttaarraaff›› 11..SSaayyffaaddaa ))
LLeeyyllaa GGöökksseell''ii ffaarrkkll›› kk››llaann nnee iiddii??
SSiiyyaassii rrüüzzggâârrllaarr››nn ddaarrmmaaddaa¤¤››nn eettttii¤¤ii ee¤¤iittiimm aallaa--

nn››nnddaa,, bbuu rrüüzzggâârrllaarr››nn eettkkiissiinnddeenn kkeennddiinnii kkoorruummaayyaa
ççaall››flflaann eennddeerr bbiirr ookkuulluunn ssaahhiibbii vvee ggeenneell mmüüddüürrüü iiddii..
YYaappbboozz ttaahhttaass››nnaa ddöönneenn ee¤¤iittiimmddee,, ssoonnuuççllaarr›› yyeettee--
rriinnccee öönnggöörrüüllmmeemmiiflfl bbiilliimmsseell vveerriilleerr vvee aarraaflfltt››rrmmaallaarr
››flfl››¤¤››nnddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeemmiiflfl ssiisstteemmlleerriinn ddaayyaatt››lldd››¤¤››
vvee hheerr sseeffeerriinnddee yyeenniiddeenn bbaaflflaa ddöönnüüllddüü¤¤üü bbiirr ddöö--
nneemmddee,, öö¤¤rreenncciilleerriinnii bbuu ssiisstteemmlleerriinn oolluummssuuzz eettkkiillee--
rriinnddeenn kkoorruummaayyaa ççaall››flflaann bbiirr ookkuulluunn ee¤¤iittiimmccii yyöönneettii--
cciissiiyyddii.. ÇÇaa¤¤ddaaflfl ee¤¤iittiimm vviizzyyoonnuunnuu kkoorruummaayyaa ççaall››flflaann,,
öö¤¤rreennccii mmeerrkkeezzllii bbiirr ee¤¤iittiimmiinn ppeeflfliinnddee,, ddee¤¤eerrlleerriiyyllee
yyüükksseelleenn bbiirr ookkuulluunn ee¤¤iittiimmccii lliiddeerriiyyddii..

““UUffkkuu ggeenniiflfl ee¤¤iittiimmcciilleerr,, ççaa¤¤››nn ddüüflflüünn nneeffeerrlleerriiddiirr,,
oonnllaarrddaann yyaarraarrllaannmmaakk ggeerreekkiirr..““ ddiiyyeenn,, ddüünnyyaa vvaattaann--
ddaaflfl›› oollmmaa bbeecceerriissiinnii ggöösstteerreenn iinnssaannllaarr yyeettiiflflttiirrmmeeyyii
hheeddeefflleeyyeenn,, bbiilliimmsseell ddüüflflüünnüüflflüü bbeenniimmsseemmiiflfl bbiirr iiddee--
aalliisstt öö¤¤rreettmmeennddii.. UUccuuzz,, ggöösstteerrmmeelliikk,, ggöözz bbooyyaayy››cc››
bbiirr ookkuull aannllaayy››flfl››nn››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa yyeerr aallaarraakk oonnuurrlluu bbiirr
dduurruuflfl sseerrggiilleeyyeenn bbiirr öözzeell ggiirriiflfliimmccii iiddii.. 

ÇÇookklluu ee¤¤iittiimmiinn ffaarrkk››nnddaa oollaann,, ssaannaattttaann,, eeddeebbii--
yyaattttaann yyaannaa ttaavv››rr aallaann AAttaattüürrkk''üünn öözzlleeddii¤¤ii ççaa¤¤ddaaflfl bbiirr
kkaadd››nn iiddii.. ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii kkaappssaamm››nnddaa yyaa--
nn››mm››zzddaa yyeerr aallaarraakk bbiizzee ddeesstteekk oollaann ggöönnüüllllüü bbiirr ssaa--
nnaattsseevveerrddii.. LLeeyyllaa GGöökksseell''iinn ööllüümmüünnddeenn ddeerriinn bbiirr
üüzzüünnttüü dduuyyuuyyoorruuzz.. AAddaannaamm››zz››nn bbaaflfl›› ssaa¤¤ oollssuunn..

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii
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ÇUKUROVA ÖDÜLÜ
UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii kkaappssaamm››nn--

ddaa,, bbuunnddaann bbööyyllee ““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü”” aadd››yyllaa bbiirr ööddüüll
vveerriilleecceekkttiirr.. ‹‹llkk kkeezz 2244 NNiissaann 22000099 ttaarriihhiinnddee vveerriilleenn
ööddüüll,, öözzeennddiirrmmee yyaa ddaa bbaaflflaarr›› ööddüüllüü ddee¤¤iill,, bbiirr ddee¤¤eerr--
lleennddiirrmmee ööddüüllüüddüürr.. ÖÖddüüll,, öözzeell aannllaammddaa ““bbaarr››flfl ööddüüllüü””
oollaarraakk ddaa ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr......

ÇÇuukkuurroovvaa,, nneeoolliittiikk ddöönneemmddeenn bbuu yyaannaa,, AAffrriikkaa--
OOrrttaaddoo¤¤uu--AAnnaaddoolluu,, SSüümmeerr--BBaabbiill--HHaattttii--HHuurrrrii--HHiittiitt--
AAnnaaddoolluu,, UUzzaakkddoo¤¤uu--DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz--GGrreekk--LLaattiinn ddüünn--
yyaass›› aarraass››nnddaa bbiirr kküüllttüürreell kkööpprrüü,, bbiirr ggeeççiiflfl nnookkttaass›› ooll--
mmuuflflttuurr.. GGüünnüümmüüzzddee,, ddüünnyyaaddaa öözzggüünn ggeeççmmiiflflee ssaahhiipp
eennddeerr bbööllggeelleerriinn bbaaflfl››nnddaa ggeelleenn ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn kkoommflfluu--
ssuu,, kküüllttüürreell kkiimmllii¤¤iinniinn bbiirr ppaarrççaass›› DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''iinn
ggüünneeyy kk››yy››llaarr››nnddaann IIrraakk''aa OOrrttaaddoo¤¤uu yyeerr yyeerr kkaann vvee
ggöözzyyaaflfl››nnaa bboo¤¤uullmmuuflfl,, bbööllggeenniinn TTrraannsskkaaffkkaassllaarrddaann
KKaaffkkaassllaarr''aa,, OOrrttaaaassyyaa''yyaa ddeekk uuzzaannaann kk››ssmm›› iissee kküürreesseell

eemmppeerryyaalliizzmmiinn ssaalldd››rr›› tteehhddiiddii aalltt››nnddaa iinnlleemmeeyyee bbaaflflllaa--
mm››flfltt››rr......

BBuunnuunn yyaann›› ss››rraa,, AAddaannaa vvee ‹‹sskkeennddeerruunn kk››yy››llaarr››--
nn››nn öönnee çç››kktt››¤¤›› yyeennii bbiirr yyaatt››rr››mm vvee eekkoonnoommiikk yyaapp››llaann--
mmaa pprrooggrraamm››yyllaa ÇÇuukkuurroovvaa ddüünnyyaann››nn yyaakk››nn ggeelleecceekkttee--
kkii öönneemmllii ççeekkiimm mmeerrkkeezzii oollmmaayyaa aaddaayy kkoonnuummaa ggeell--
mmiiflflttiirr.. BBööllggeemmiizz aadd››nnaa oolluummlluu kkaarrflfl››llaannmmaass›› ggeerreekkeenn
bbuu dduurruumm bbiillee,, ““kkaann iiççeenn ttoopprraakkllaarr”” ddiiyyee bbiilliinneenn bbööll--
ggeemmiizzddee ““kkaann,, ggöözzyyaaflfl›› vvee bbaarruutt kkookkuussuunnaa yyeennii ggeerreekk--
ççee yyaapp››llaabbiilliirr mmii”” kkaayygg››ss››nnaa yyooll aaççmmaakkttaadd››rr.. ‹‹flflttee,, bbuu
ggeelliiflflmmeelleerr,, OOrrttaaddoo¤¤uu vvee bbööllggee iinnssaann››nn›› hheerr zzaammaann--
kkiinnddeenn ddaahhaa ççookk bbaarr››flflaa ggeerreekkssiinnddiirrmmeekktteeddiirr..

BBuu ggeerrççeekklliikklleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa,, iilleerriiccii,, aayydd››nnllaannmmaacc››,,
eemmeekktteenn yyaannaa ttaavv››rr kkooyyaann,, iinnssaann oonnuurruu vvee sseevvggiissii aakk--
ss›› üüzzeerriinnddee yyüürrüüyyeenn eettkkiinnllii¤¤iimmiizziinn tteemmeell ffeellsseeffeessii tteekk
ssöözzccüükkllee ““bbaarr››flfl”” oollaarraakk sseeççiillmmiiflflttiirr......

““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü”” bbööllggeemmiizzddee ssiinneemmaaddaann ttiiyyaatt--
rrooyyaa,, rreessiimmddeenn mmüüzzii¤¤ee,, flfliiiirrddeenn rroommaannaa,, mmaakkaalleeddeenn
ff››kkrraayyaa,, rrööppoorrttaajjaa,, ççeeflfliittllii aallaannllaarrddaa eesseerr ssaahhiibbii ssaannaatt--
çç››,, aakkaaddeemmiissyyeenn,, ggaazzeetteeccii,, yyaazzaarr,, kküüllttüürr--ssaannaatt,, bbiilliimm
vvee eeddeebbiiyyaatt aallaannllaarr››nnddaa eemmeekk vvee üürrüünn vveerreenn,, kküüllttüürr
vvee ssaannaattllaa uu¤¤rraaflflaann,, ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› ttaann››ttaann,, yyüücceelltteenn,,
DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ee,, OOrrttaaddoo¤¤uu''yyaa bbaarr››flfl ttoohhuummllaarr›› eekkeenn
iinnssaannllaarraa,, ttüüzzeell kkiiflfliilleerree vveerriilliirr..

ÖÖddüüllüünn ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii,, ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflflii--
mmii yyöönneettiimmiinnccee bbeelliirrlleenneenn SSeeççiiccii KKuurruull ttaarraaff››nnddaann yyaa--
pp››llaarraakk hheerr yy››ll eettkkiinnlliikk ttaarriihhiinnddeenn eenn aazz 1155 ggüünn öönnccee
bbaass››nn--yyaayy››nn,, iilleettiiflfliimm aarraaççllaarr›› aarraacc››ll››¤¤››yyllaa aaçç››kkllaann››rr......

ÖÖddüüllee ddee¤¤eerr ggöörrüülleenn kkiiflfliiyyee//kkiiflfliilleerree,, kkuurruulluuflflaa bbuu
aammaaççllaa hhaazz››rrllaannmm››flfl öözzeell ppllaakkeett vveerriilliirr,, aadd››nnaa aann›› kkiittaabb››
yyaayy››nnllaann››rr..

ÇUKUROVA SANAT G‹R‹fi‹M‹

UUÇÇSSGG''nniinn öönncceekkii eettkkiinnlliikklleerriinnddee oolldduu¤¤uu ggiibbii 1100..
UUÇÇSSGG''ddee ddee pprrooggrraamm››nn oommuurrggaass››nn›› eeddeebbiiyyaatt oolluuflflttuurruurr--
kkeenn rreessiimmddeenn ffoottoo¤¤rraaffaa,, ssiinneemmaayyaa,, ttiiyyaattrrooyyaa,, mmüüzzii¤¤ee
ddüüzzeennlleenneecceekk bbiirrççookk eettkkiinnllii¤¤iinn yyaann›› ss››rraa hhaallkk kküüllttüürrüü,,
aarrkkeeoolloojjii ggiibbii kkoonnuullaarrddaa ddaa yyeettkkiinn ssaannaattçç›› vvee bbiilliimm
aaddaammllaarr›› ÇÇuukkuurroovvaa kküüllttüürr--ssaannaatt ççeevvrreelleerriiyyllee bbuulluuflflaaccaakk..
1100.. UUÇÇSSGG''ddee ddee yyeerreellii yyeerreellllee,, yyeerreellii bbööllggeesseellllee,, bbööllggee--
sseellii uulluussaallllaa,, uulluussaall›› uulluussllaarraarraass››yyllaa bbuulluuflflttuurrmmaa ddüüflflüünncceessii
öönncceelleennmmeessiinnee kkaarrflfl››nn,, bbuu yy››llkkii pprrooggrraammddaa  ''GGööççllee ggee--
lleenn''”” aannllaayy››flfl›› ffaarrkkll›› kkeennttlleerrddeenn ggeelleecceekk kkoonnuukkllaarrllaa bbiirrlliikk--
ttee ““yyeerreell--bbööllggeesseell aakkttöörrlleerr””llee ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeeyyee ççaall››flfl››lldd››..
OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii ssaavvaaflflaa rraa¤¤mmeenn OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaann ssaannaattçç›› ggee--
ttiirriilleenn 1100.. UUÇÇSSGG''ddee uulluussllaarraarraass›› iilleettiiflfliimm ssoorruunnuu ffaacceebboo--
ookk''ttaa aaçç››llaann ssaayyffaayyllaa ggiiddeerriillmmeeyyee ççaall››flfl››ll››yyoorr.. ““FF UUlluussllaarraa--
rraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii”” iissiimmllii ssaayyffaa aarraacc››ll››¤¤››yyllaa
TTüürrkkççee,, ‹‹nnggiilliizzccee,, AArraappççaa nnoottllaarrllaa UUÇÇSSGG''ddeenn ddüünnyyaann››nn
hheerr yyeerriinnddeekkii ssaannaattçç››llaarr bbiillggiilleennddiirriilleecceekk,, iilleettiiflfliimm kkuurrmmaa
oollaannaa¤¤›› eellddee eeddiilleecceekk..
BBuu yy››ll ddaa,, 1100.. UUÇÇSSGG''ddee yyaaflflaamm››nn›› bbööllggeemmiizzddee ssüürrddüürreenn
flflaaiirr,, yyaazzaarr,, rreessssaamm,, mmüüzziissyyeenn,, ffoottoo¤¤rraaff ssaannaattçç››ss››  1177--
2222 MMaarrtt 22001166 ttaarriihhlleerriinnddee ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› bbiirr ssaannaatt bbaahh--
ççeessiinnee ddöönnddüürreecceekk
1100.. UUÇÇSSGG''yyee kkaatt››ll››mmllaarr››yyllaa ggüüçç vveerreenn AAddoonniiss ÇÇiiççeekkllee--
rrii''nniinn iissiimmlleerrii flflööyyllee:: AAbbddaall RRaahhmmaann MMoowwaakkkkeedd,, AAbbiiddiinn
GGüünneeyyllii,, AAddeemm KKaarraakkaayyaa,, AAddiill OOkkaayy,, AAddnnaann GGüümmüüflfl,,
AAffeett KK››rraatt,, AAggaahh AAtt››cc››,, AAhhmmeett BBiillaall YY››lldd››zz,, AAhhmmeett
EErroo¤¤lluu,, AAhhmmeett KKaammaacc››,, AAhhmmeett KKaarraa,, AAhhmmeett ÖÖzzeerr,,
AAlleevv AAyydd››nn,, AAllii ÇÇ››llgg››nn,, AAllii GGüüllmmeezz,, AAllii KKaappllaann,, AAllii
KKaarrttaall,, AAllii NNaazziikk,, AAllii YYeeddiiggöözz,, AAllttuu¤¤ ÖÖzzflfleekkeerrccii,, AAnn››ll
KKoorruurr,, ÂÂflfl››kk CCuummaallii EEffee,, AAtt››ffeett GGeezzeekk,, AAyybbeenn FFuurraatt,,
AAyyççaa UU¤¤uurr,, AAyyddaann YYaallçç››nn,, AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤lluu,, AAyyffeerr YYaa--
kk››flfl››kkll››,, AAyyggüüll UUmmaayy,, AAyyflflee ÇÇaall››kk RRoossss,, AAyyflflee DDeevvrriimm
BBaaflfltteerrzzii,, AAyyflfleeggüüll KKaallaa¤¤oo¤¤lluu,, AAyytteenn MMuurraattoo¤¤lluu,, BBaahhaarr
YYaarrgg››,, BBaahhrrii LLooflfl,, BBaarr››flfl BBoo¤¤aa,, BBaarr››flfl EErrttüürrkk,, BBaaflflaakk HHüüll--
yyaa EEkkmmeekkççii,, BBaayyeerr ÇÇaattaall,, BBeeddiirr HHaatteemm,, BBeeddrraann CCeebbii--

rroo¤¤lluu,, BBeeddrrii
AAyyddoo¤¤aann,,
BBeerrffuu CCaann
TToopplluu,, BBeerr--
rraakk ÖÖzzkkaann,,
BBeettüüll TTuurr--
gguutt,, BBiihhtteerr

AAyytteekkiinn,, BBiillggiinn KK››flfl,, BBiirrsseenn KKooçç,, BBuurraakk ÇÇaa¤¤llaarr,, BBuurraakk
PPeekkççeettiinn,, BBüülleenntt KKaabbaaflfl,, BBüüflflrraa fifiiimmflfleekk,, CCaannaann YYaaflflaarr,,
CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii,, CCeellaall TTeemmeell,, CCeemmiill OOkkyyaayy,, CCuummaallii
TTuurraann,, ÇÇ››nnaarr AArr››kkaann,, ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, DDeemmeett DDuuyyuulleerr
DDoo¤¤aann,, DDeenniizz MMaallaakk,, DDeenniizz SSüühheeyyllaa EErrggüülleerr,, DDeerryyaa
KKaarraakkuuflfl,, DDoolluunnaayy AAkkeerr,, DDuurraann AAyydd››nn,, DDüürrrriinn ZZeeyynneepp
KKoonnuurraallpp,, EEbbrruu KKuusseeyyrrii,, EElllleenn EEkkllöövv,, EEmmiinnee ÜÜnnaall,, EEmm--
rree SSüüzzeerr,, EErrccaann KKeessaall,, EErrkkaann ÖÖzzaayydd››nn,, EErrooll ÖÖzzeerr,, EErröözz
HHaassddeemmiirr,, EErrppaarr MMeeyyddaannaaççaarr,, EEssrraa NNuurr,, EEssrraa SSeeyyiittoo--
¤¤uullllaarr››,, EEvvrreenn BBoo¤¤aa,, EEyylleemm KK››rrbbaaflfl ÖÖzzddeemmiirr,, FF.. SSaaaaddeett
BBiilliirr,, FFaarriiss  KKuusseeyyrrii,, FFaattii ÇÇaattaall,, FFaattiihh AAkkllaarr,, FFaattiinn KKaa--
nnaatt,, FFaattmmaa AAyyaazz,, FFaattmmaa GGüüll YYeettiimm,, FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk,, FFeerr--
hhaatt YYaa¤¤››rr,, FFeerrhhaatt ZZiiddaannii,, FFeetthhii KKaarraadduummaann,, FFiiddaann DDaarr--
çç››nn,, FFiikkrreett BBaabbuuflfl,, FFiikkrreett ÖÖttüünnçç,, FFiilliizz YYeenniiooccaakk,, FFiirruuzzee
DDiinnççeerr,, GG››yyaassii AAyyddeemmiirr,, GGöökkççee GGüüzzeellttüürrkk,, GGöökksseell DDaarr--
çç››nn,, GGüülleerr KKaalleemm,, GGüülleerr ÜÜnnaall,, GGüüllnnaazz KKaavvaass,, GGüüllnnaazz
NNuurrlluu KKaavvaass,, GGüüllnnuurr ÖÖnnddeerr,, GGüüllsseerreenn BBoozz,, GGüüllsseerreenn
SSaa¤¤llaarr,, GGüüllssüümm AAccaarr,, GGüüllssüümm DDoo¤¤aann,, GGüüllflfleenn OOkkttaayy,,
GGüülltteekkiinn EEmmrree,, GGüüllüümmsseerr YYuurrttsseevveerr,, GGüünnaayy ÖÖzzddeemmiirr,,
HHaakkaann EErrkk››ll››çç,, HHaalliill BBoozz,, HHaalliitt GGöökkmmeenn,, HHaannddaann UUççaakk
TTuunnccaa,, HHaarruunn ÖÖzzmmeenn,, HHaassaann CCaanneell,, HHaassaann KKaarraaççaayy,,
HHaayyddaarr KKooççaakk,, HHaazzaarr NNeesslliiggüüll,, HHeelleennee ÇÇaann,, HHiikkmmeett
EErrggüünn,, HHiillmmii HHaaflflaall,, HHüüllyyaa GGüüll,, HHüüllyyaa KKüübbllüü,, HHüüsseeyyiinn
GGüünneeyy,, HHüüsseeyyiinn ÖÖzzeerr,, HHüüsseeyyiinn TTaalliippoo¤¤lluu,, IIflfl››ll ÖÖzzggeenn--
ttüürrkk,, ‹‹llkkeerr ÖÖzzddeemmiirr,, ‹‹nnccii GGüünnaayydd››nn,, ‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu,,
‹‹ssppiirr KKiirrnneeccii,, ‹‹zzzzeett UUlluuddaa¤¤,, ‹‹zzzzeettttiinn AAkkyyaapp››,, KKaaddeerr ÇÇee--
ttiinn,, KKaazz››mm KKaaaann,, KKeemmaall VVuurraall TTaarrllaann,, KKeerreemm AAllii YYeenn--
ggüünneerr,, KKeerreemm AAttaarr,, KKüübbrraa ÇÇööll,, LLeeyyllaa YYaarraayy››cc››,, MMeehh--
mmeett AAkkssooyy,, MMeehhmmeett AAllii SSuulluuttaaflfl,, MMeehhmmeett AAttiillaayy,, MMeehh--
mmeett AAvvccuu,, MMeehhmmeett BBaabbaaccaann,, MMeehhmmeett DDoo¤¤aann,, MMeehh--
mmeett KKaarraassuu,, MMeehhmmeett ÖÖzzddeemmiirr,, MMeehhmmeett RReeflflaatt AAttaa,,
MMeelliihhaa ÇÇaattaall,, MMeelliihhaa ÜÜnnaall KKaarr,, MMeelliikkee TTooppaall,, MMeerriiçç
DDöönnüükk,, MMeerrvvee ÜÜnnllüüaa¤¤aaçç,, MMeerryyeemm ÖÖzzddeemmiirr,, MMeessrruurr
SSaabbaahhoo¤¤lluu,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, MMiitthhaatt ÖÖzzttüürrkk,, MMuuhhaammaamm--
mmeett MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell,, MMuurraatt AArr››cc››,, MMuurraatt ÇÇiiççeekk,, MMuu--
rraatt DDeemmiirrkkooll,, MMuurraatt TTaaflflddeemmiirr,, MMuussaa AAllpp,, MMuussttaaffaa DDoo--
¤¤aann,, MMuussttaaffaa HHaakkkk›› YY››lldd››rr››mm,, MMuussttaaffaa KKöözz,, MMuussttaaffaa
ÖÖzzkkee,, MMuussttaaffaa TTüürrkküüccüü,, MMüüjjddee BBaarrddaakk,, MMüüssllüümm DDuu--
rraann,, NNaazzaann BBaallcc››,, NNaazziiffee BBiillggiinn,, NNaazzmmii BBaayyrr››,, NNeebbiihhee
KKaarraassuu,, NNeeccaahh ‹‹bbrraahhiimm,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,, NNeeccmmiiyyee ÜÜnn
DDuurruu,, NNeeddiimm ‹‹nnccee,, NNeessrriinn SSaarr››ggüüll,, NNeezziihh KKaavvaass,, NNiihhaatt
HHaarrbbaalliioo¤¤lluu,, NNiillggüünn ÖÖzzttüürrkk,, NNiinnii ÖÖnnöözzddeenn,, NNiissaa LLeeyyllaa,,

NNuurrççaayy TTüürrkkoo¤¤lluu,, NNuurrddaann ÖÖzzttüürrkk,, NNuurreettttiinn BBeelllluurr,, NNuurr--
ggüüll AAnnttmmeenn,, NNuurrhhaann YYeerraall,, NNuurrsseerreenn TToorr,, NNüükkhheett
EErreenn,, OO¤¤uuzz KKeesskkiinn,, OOkkaann KKaarraaccaa,, OOllccaayy SSaarr››kkaayyaa,,
OOnnuurr KKüürrkkllüü,, OOnnuurr ÖÖzzssoollaakk,, OOrrhhaann DDeemmiirreell,, OOrrhhaann
ÖÖzzddeemmiirr,, OOzzaann AAffflfliinn,, ÖÖzzggee AAyymmeelleekk,, ÖÖzzggüürr AAhhmmeett
GGöörreennlleerr,, ÖÖzzlleemm BBoo¤¤aa,, RRaahhmmii EEmmeeçç,, PP››nnaarr AArr››kkaann,,
PP››nnaarr AAtteeflfloo¤¤lluu,, PP››nnaarr KKaayyaa GGüüvveennçç,, PP››nnaarr TToorruunn,, RRaa--
mmaazzaann DDuurraakk,, RRaammaazzaann SSaarr››ttaaflfl,, RReehhbbeerr AAyydd››nn,, RReemm--
zziiyyee ÇÇeelliikk,, RR››zzaa KKaarraa,, RRüüflflttüü AAyydd››nn,, SSaabbaahhaatt KKaarraa,, SSaa--
bbaahhaatt KKoonnuurr,, SSaabbaahhaattttiinn ÖÖzzkkaann,, SSaalliihh AAyydd››nn,, SSaalliihh YY››ll--
dd››rr››mm,, SSaalliihh YY››lldd››rr››mm,, SSaavvaaflfl fifieenneerr,, SSaavvaaflfl VVaarrll››ssooyyddaaflfl,,
SSeellaahhaattttiinn SSaabbaahhii,, SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, SSeellaammii TTüürrkk,, SSeellççuukk
BBaaddaann,, SSeellmmaa SSaayyaarr,, SSeellmmaa YYaaflflllaarr,, SSeellmmaa YYeerraall,, SSeell--
vveerr ÇÇaatt››kkkkaaflfl,, SSeemmaa EErrddoo¤¤aann,, SSeemmiihhii VVuurraall,, SSeerrhhaann
YYüüzzeerr,, SSeerrhhaatt GGüünneeflfl,, SSeerriimm EEkkeerr,, SSeevvaall KKaarraattaaflfl,, SSeevv--
ggii KKuuzzuu,, SSeevviimm EEsskkiiooccaakk,, SSeevviimm HHaabbiibb,, SSeevviimm HHaabbiipp,,
SSeezzaaii SSaarr››oo¤¤lluu,, SSiinnaann SSaaiinn,, SSiinneemm GGüüzzeell,, SSoonnggüüll EEkkiiccii,,
SSttaattiiss TTssoouulleelllliiss,, SSuu KKüübbrraa DDeenniizz,, SSuuaatt AAflflkkaarroo¤¤lluu,, SSüü--
hhaa KK››yyaakk,, SSüülleeyymmaann KKaappttaann,, SSüülleeyymmaann TTüürrkkoo¤¤lluu,, fifiaa--
ddaann KKöössee,, fifiaahh ‹‹ssmmaaiill AAtteeflfl,, fifiaahhiinn TTaaflfl,, fifieekkiipp GGüüzzeell--
mmaannssuurr,, fifiiirriinn ZZaaffeerryy››lldd››zz››,, fifiuullee BBoo¤¤aa,, TTaammeerr TTaalliippoo¤¤--
lluu,, TToollggaa ÇÇaann,, TToopprraakk KKaarraakkuuflfl,, TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr,, TTuurr--
hhaann ÇÇeettiinn,, TTüülliinn UUmmaayy,, TTüürrkkaann DDoo¤¤rruuçç,, UU¤¤uurr TTaaflfl,,
UUllaaflfl BBaayyrraakkttaarr,, ÜÜmmiitt KK››flfl,, ÜÜmmrraann YY››lldd››rr››mm,, ÜÜssaammee
MMeeyyggiill,, VVeellaatt TToopprraakk,, VVeellii DDöölleekk,, VVoollkkaann ÖÖzzkkaanneerr,,
YYaa¤¤mmuurr ÇÇ››lldd››rr,,
YYaa¤¤mmuurr DDiinnççççeettiinn,,
YYaakkuupp ÇÇeelliikk,, YYaassee--
mmiinn AAlltt››nnöözz,, YYaaflflaarr
EErrjjeemm,, YY››lldd››zz ÖÖzzff››--
rraatt,, YY››llmmaazz BBoozzaann,,
YY››llmmaazz BBoozzaann,, YYuu--
nnuuss UUççkkaann,, YYuussuuff
fifieenn,, YYüükksseell GGüü--
nnaayy,, ZZaarriiffee CCüüzzddaann,,
ZZaaffeerr AAyydd››nn,, ZZaaffeerr
ÇÇaattaalloo¤¤lluu,, ZZaarriiffee
AAyysseell KKaarraassuu,,
ZZeelliihhaa ÖÖ¤¤rreettmmeenn,,
ZZeeyynneepp ÇÇöömmeezz,,
ZZeeyynneepp NNuurr ÖÖzz--
ttüürrkk,, ZZeeyynneepp YYaarrgg››..

Seçkin Sanatç›lar Çukurova Sanat Günleri’nde
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uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i10

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii,, aannaa tteemmaass››
''GGööççllee GGeelleenn'' oollaann 1100.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuu--
kkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii kkaappssaamm››nnddaa yyiinnee
ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa sseess ggeettiirreecceekk öönneemmllii bbiirr
eettkkiinnllii¤¤ee eevv ssaahhiippllii¤¤ii yyaapp››yyoorr..

YYaazzaarrllaarr EEvvii DDeerrnnee¤¤ii''nniinn bbuulluunndduu¤¤uu
SSaarr››yyaakkuupp mmaahhaalllleessiinnddee ((AAllii MMüünniiff YYee--
¤¤eennaa¤¤aa ccaaddddeessiinniinn BBüüyyüükkssaaaatt''llee SSeeyyhhaann
KKaayymmaakkaammll››¤¤›› aarraass››nnddaakkii ssookkaakkttaa)) ggeerr--

ççeekklleeflflttiirriilleenn ggrraaffiittii ççaall››flflmmaallaarr›› AAddaannaa''yyaa
ffaarrkkll›› bbiirr ggöörrüünnüümm kkaazzaanndd››rraaccaakk..

SSaannaattçç››llaarr KKeerreemm AAllii YYeennggüünneerr,, AAhh--
mmeett BBiillaall YY››lldd››zz,, OOnnuurr KKüürrkkllüü vvee OO¤¤uuzz
KKeesskkiinn ttaarraaff››nnddaann ''EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü''
aadd››yyllaa hhaazz››rrllaannaann ggrraaffiittii ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn
aaçç››ll››flfl›› 2200 MMaarrtt PPaazzaarr ggüünnüü 1100..0000''ddaa ggeerr--
ççeekklleeflflttiirriilleecceekk.. AAyynn›› ggüünn 1144..0000''ttee AArraaflfl--
tt››rrmmaa GGöörreevvlliissii KKeerreemm AAttaarr''››nn yyöönneettkkeenn--
llii¤¤iinnddee ÇÇaa¤¤ddaaflfl KKeennttbbiilliimmiinnddee GGrraaffiittii
bbaaflflll››kkll›› bbiirr ppaanneell ddüüzzeennlleenneecceekk..

SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüll--
ttüürr MMeerrkkeezzii''nnddeekkii ppaanneellddee KKeerreemm AAllii
YYeennggüünneerr,,  MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann,, OOnnuurr KKüürrkk--
llüü vvee AAhhmmeett BBiillaall YY››lldd››zz ggrraaffiittii ççaall››flflmmaallaa--
rr›› hhaakkkk››nnddaa aaçç››kkllaammaallaarrddaa bbuulluunnaaccaakkllaarr..
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii KKuurruuccuussuu ÇÇee--
ttiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, AAddaannaa''ddaa iillkk kkeezz bbiirr ssoo--
kkaakkttaa bbööyylleessiinnee ggeenniiflfl kkaappssaammll›› ggrraaffiittii ççaa--
ll››flflmmaass›› yyaapp››lldd››¤¤››nn›› bbeelliirrtteerreekk,, eemmee¤¤ii ggee--
ççeennlleerree tteeflfleekkkküürr eettttii..

Adana'n›n eski sokaklar›na grafiti ›fl›¤›
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� MMeehhmmeett KKaarraassuu

““BBaakk››yyoorruumm 
MMoosskkoovvaa''nn››nn ppeenncceerreelleerriinnddeenn bbiirriinnddeenn
SSeennii ddüüflflüünnüüyyoorruumm mmeemmlleekkeettiimm
MMeemmlleekkeettiimm,, 
TTüürrkkiiyyee''mm sseennii ddüüflflüünnüüyyoorruumm””

((NNaazz››mm HHiikkmmeett)) 
MMoosskkoovvaa''yyaa ggeellddiikktteenn iikkii aayy ssoonnrraa,, 99 EEkkiimm

11995511''ddee NNaazz››mm HHiikkmmeett''iinn yyaazzdd››¤¤›› ddiizzeelleerrddiirr
bbuunnllaarr……

UUzzuunn bbiirr hhaappiisshhaannee hhaayyaatt››nn››nn aarrdd››nnddaann dd››--
flflaarr››yyaa çç››kkaann yyaazzaarr,, yyeenniiddeenn aasskkeerree aall››nnmmaakk iiss--
tteenniirr.. HHaakkkk››nnddaa kkoommpplloollaarr kkuurruulldduu¤¤uunnaa vvee SSaa--
bbaahhaattttiinn AAllii ggiibbii ööllddüürrüülleeccee¤¤iinnee iinnaann››rr..

GGeerriiddee ççookk sseevvddii¤¤ii mmeemmlleekkeettiinnii,, eeflflii MMüü--
nneevvvveerr''ii,, oo¤¤lluu MMeemmeett''ii vvee ddoossttllaarr››nn›› bb››rraakkaarraakk
11995511 yy››ll››nnddaa TTüürrkkiiyyee''ddeenn aayyrr››llmmaakk zzoorruunnddaa
kkaallaarraakk RRuussyyaa''yyaa ggööçç eeddeerr vvee bbiirr ddaahhaa kkeennddii
vvaattaann››nn››,, aaflflkk››nn››,, üüllkkeessiinnii ggöörreemmeeddeenn yyaaflflaamm››nn››nn
ssoonnuunnaa ddee¤¤iinn bbuu öözzlleemmii ççeekkeerr..

GGööçç vvee ggööççmmeennlliikk ssoorruunnllaarr››nn››nn ttaarriihhii,, nnee--
rreeddeeyyssee iinnssaannll››kk ttaarriihhii kkaaddaarr eesskkiiddiirr.. ÇÇüünnkküü nnee
zzaammaannkkii,, iinnssaann››nn ddoo¤¤dduu¤¤uu vvee bbeellllii bbiirr zzaammaann
ddiilliimmii iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤›› ttoopprraakkllaarr,, oonnuu ddooyyuurraa--
mmaazz oolluurr,, iiflflttee oo zzaammaann ggööçç,, kkaaçç››nn››llmmaazz bbiirr zzoo--
rruunnlluulluukk oollaarraakk oorrttaayyaa çç››kkaarr.. 

TTaahhssiinn YYüücceell''iinn KKuummrruu iillee KKuummrruu rroommaann››
AAnnaaddoolluu''ddaann kkeennttee ggööçç eeddeenn,, yyaaflflaadd››kkllaarr›› ssoo--
rruunnllaarr››nn bbiilliinncciinnddee oollmmaayyaann bbiirr aaiilleenniinn yyaaflflaamm››--
nn›› ööyykküülleerr.. YYaazzaarr KKuummrruu''nnuunn aarraacc››ll››¤¤›› iillee AAnnaa--
ddoolluu''ddaann bbüüyyüükk flfleehhiirrlleerree ggööççüü iirrddeelleerr.. ÖÖzzeelllliikkllee
ttüükkeettiimm aall››flflkkaannll››kkllaarr››,, hheemmflfleerriilliikk iilliiflflkkiilleerrii,, aalltt
kküüllttüürr.... ggiibbii kkaavvrraammllaarr›› ddiillee ggeettiirriirr..

SSeevviinnçç ÇÇookkuumm''uunn GGüüll YYüüzzllüümm,, vvee BBiizziimm
DDiiyyaarr rroommaannllaarr››nnddaa ggööçç tteemmaass›› öönn ppllaannddaadd››rr..

MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell''iinn,, SSoonn GGööçç aaddll›› rroommaa--
nn››nnddaa,, yyaallnn››zzccaa bbiirr YYöörrüükk oobbaass››nn››nn yyaaflflaamm›› vvee
bbiirr aaflflkk ööyykküüssüü aannllaatt››llmmaazz..

““TTaa OOssmmaannll››''ddaann ggüünnüümmüüzzee YYöörrüükklleerriinn
yyeerrlleeflfliikk ddüüzzeennee ggeeççmmeelleerrii iiççiinn bbaasskk›› yyaappaann
ddeevvlleettllee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeelliiflfllleerrii,, DDaaddaalloo¤¤lluu''nnuunn,,
““FFeerrmmaann ppaaddiiflflaahh››nn,, ddaa¤¤llaarr bbiizziimmddiirr”” ssöözzüünnddee
iiffaaddeessiinnii bbuullaann mmüüccaaddeellee vvee ddiirreenniiflfllleerrii;; ssoonn yy››ll--
llaarrddaa YYöörrüükklleerriinn üüzzeerriinnddeekkii bbaasskk››llaarr››nn aarrttmmaass››,,
YYöörrüükklleerriinn bbeesslleeddiikklleerrii kk››ll kkeeççiissiinniinn oorrmmaannllaarraa
zzaarraarr vveerrddii¤¤ii ggeerreekkççeessiiyyllee hhaayyvvaann bbeesslleemmeenniinn
kk››ss››ttllaannmmaass››,, ggööçç yyoollllaarr››nn››nn kkeessiillmmeeyyee ççaall››flfl››llmmaa--
ss››......”” flfliiiirrsseell bbiirr ddiillllee iiffaaddee eeddiilliirr.. 

RReeffiikk HHaalliitt KKaarraayy''››nn 11994400 yy››ll››nnddaa yyaayy››mmllaa--
nnaann ““GGuurrbbeett HHiikkaayyeelleerrii”” aaddll›› ööyykküü kkiittaabb››,, ggööçç
oollgguussuunnuu eenn ggüüzzeell iiffaaddee eeddeenn yyaapp››ttllaarrddaann bbiirrii
bbeennccee.. YYaazzaarr››nn SSuurriiyyee''ddeekkii ssüürrggüünn aann››llaarr››nn›› ööyy--
kküülleeflflttiirrddii¤¤ii kkiittaapp vvaattaann››nnddaann aayyrr›› kkaallmmaann››nn,,
hheerrkkeessee,, hheerr flfleeyyee yyaabbaanncc›› oollmmaann››nn hhüüzznnüünnüü,,
yyaallnn››zzll››¤¤››nn›› aannllaatt››rr..

GGööçç,, nneerreessiinnddeenn bbaakk››ll››rrssaa bbaakk››llss››nn hhüüzzüünn--
ddüürr,, aacc››dd››rr,, yyiittiirrmmeekkttiirr.. ‹‹nnssaann eevviinnii,, ççeevvrreessiinnii,,
aarrkkaaddaaflflllaarr››nn›› ddoo¤¤aayy››,, ttaattllaarr›› kkookkuullaarr›› bbiillee yyiittiirriirr..

““GGööçç oollgguussuunnuu ççeeflfliittllii yyöönnlleerrddeenn eellee aall››pp
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekk
mmüümmkküünnddüürr.. 

BBuunnllaarr kk››rr--
ddaann kkeennttee ggööçç,,
kkeenntttteenn kkeennttee
ggööçç,, üüllkkeelleerr
aarraass›› ggööçç,, bbee--
yyiinn ggööççüü vvss.. ggii--
bbii bbiirrççookk ggööçç
ttiippiinnddeenn bbaahh--
sseettmmeekk mmüümm--
kküünnddüürr..””

GGüünnüümmüüzz--
ddee ggööçç,, kkaannaa--

yyaann bbiirr yyaarraa oollmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..
EEmmeekkççiilleerr iiflflssiizzlliikk,,aaççll››kk ,,ssaavvaaflfl vvee yy››kk››mmllaarr--

ddaann ddoollaayy›› ddoo¤¤uupp bbüüyyüüddüükklleerrii ttoopprraakkllaarr››,, yyaa--
flflaammllaarr››nn›› ssüürrddüürreebbiillmmeekk iiççiinn ddiilllleerriinnii,,kküüllttüürrlleerrii--
nnii vvee yyaaflflaammllaarr››nn›› bbiillmmeeddiikklleerrii iiçç vvee dd››flfl üüllkkeelleerree,,
kkeennttlleerree ggööçç eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaall››yyoorrllaarr..

GGööççlleerrddee ggeeççmmiiflfltteenn bbuu yyaannaa nnaassiibbiinnii eenn
ffaazzllaa eemmeekkççiilleerr aallmm››flfltt››rr..

OOssmmaannll›› ddöönneemmiinnddee mmiillyyoonnllaarrccaa EErrmmeennii
zzoorraakkii ggööççee zzoorrllaannmm››flfltt››rr.. AArrdd››nnddaann 11992222 yy››ll››nn--
ddaa ddee¤¤iiflfliimm aadd›› aalltt››nnddaa 11 mmiillyyoonnddaa ffaazzllaa RRuumm
YYuunnaanniissttaann''aa,, 22 mmiillyyoonnaa yyaakk››nn MMüüssllüümmaann TTüürr--
kkiiyyee''yyee ggeettiirriillmmiiflflttiirr.. YYiinnee ÇÇeerrkkeezzlleerrddeenn,, YYuu--
ggoossllaavv ggööççmmeennlleerriinnee,, AArrnnaavvuuttllaarrddaann TTaattaarr--KK››--
rr››mm…… ggiibbii bbiirr ççookk üüllkkeeddee MMüüssllüümmaann TTüürrkk kköö--
kkeennllii TTüürrkkiiyyee''yyee ggööçç eettmmiiflfl vvee bbuunnllaarr bbeellllii bbööll--
ggeelleerree ddeevvlleettççee yyeerrlleeflflttiirriillmmiiflflttiirr.. 

BBuuggüünn,, oonn mmiillyyoonn SSuurriiyyeellii kkaarrddeeflfliimmiizz yyaa--
flflaadd››¤¤›› ttoopprraakkllaarr›› tteerrkk eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaallmm››flfltt››rr..

GGööçç eeddeenn aaiilleelleerr ggiittttiikklleerrii yyeerrlleerrddee uuyyuumm
ssoorruunnuu yyaaflfl››yyoorrllaarr.. GGeecceekkoonndduullaaflflmmaa,, ççaarrpp››kk
kkeennttlleeflflmmee,, kküüllttüürr ççaatt››flflmmaass››,, aassiimmiillaassyyoonn vvee bbuu--
nnuunn ddoo¤¤uurrdduu¤¤uu tteeppkkiilleerr ggööçç oollgguussuunnuunn ggöözzee
ççaarrppaann eenn bbüüyyüükk ssoossyyoolloojjiikk ssoonnuuççllaarr››dd››rr.. HHeerr
ttoopplluummuunn bbeelliirrllii kküüllttüürreell ddee¤¤eerrlleerrii,, ttoopplluummssaall
hhaayyaatt ttaarrzzllaarr›› vvss.. vvaarrdd››rr.. 

GGööççllee bbiirrlliikkttee vvaarr oollaann kküüllttüürreell ççaatt››flflmmaa kkii--
flfliinniinn bbüüyyüükk flfleehhiirrlleerrddee bbiirr kkiimmlliikk kkrriizziinnee ggiirrmmee--
ssiinnee nneeddeenn oolluuyyoorr vvee bbuu ddaa iinnssaannllaarrddaa ppssiikkoolloo--
jjiikk ssoorruunnllaarr››nn bbaaflfl ggöösstteerrmmeessiinnee oollaannaakk ttaann››yyoorr.. 

SSöözzlleerriimmii RRuuhhii SSuu iillee ssoonnllaann››rrmmaakk iissttiiyyoo--
rruumm::

““SS››¤¤mmaazzkkeenn aattaallaarr››mm ggüünnee yyaarr››nnaa,,
DDüüflflmmüüflflüümm aahh ddüüflflmmüüflflüümm eell kkaapp››llaarr››nnaa……””
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� NNeebbiihhee KKaarraassuu
KKaaddiimm hhaallkkllaarrddaann YYöörrüükklleerriinn kk››flfl ssoonnuu

bbaayyrraamm flfleennllii¤¤iinnddeekkii ggööçç hhaazz››rrll››¤¤›› bbaaflflkkaa
ggööççlleerrddee ggöörrüüllmmeezz..

KK››flfl›› oovvaaddaa ggeeççiirreenn ttoopplluulluukk ddöörrtt ggöözzllee
yyaayyllaayyaa ggööççüü ggöözzlleerr.. DDüüzzeenn,, ssiisstteemm ddee¤¤ii--
flfliipp ddee iinnssaannllaarr oovvaayyaa zzoorrllaann››nnccaa oo ggöörr--
kkeemmllii kkaavviimm zzaammaannllaa zzaayy››ffllaarr,, ggööççeerr..

DDaahhaa ssoonnrraa eekkmmeekk kkaapp››ss›› AAllmmaannyyaa yyoo--
lluu aaçç››ll››nnccaa ss››llaayyaa vveeddaa,, aacc›› sseevviinnçç kkaarr››flfl››mm››
bbiirr dduuyygguu oolluurr.. BBiilliinnmmeeddiikk üüllkkeelleerree,, kküüllttüürr--
lleerree yyeellkkeenn aaççmmaakk,, kkoorrkkuu hheeyyeeccaann,, ppaarraa
kkaazzaannmmaa uummuudduu,, oonnuunn yyaarraatttt››¤¤›› pp››rr››lltt›› bbiirr
öönncceekkii ggööllggeeyyii kk››ssmmeenn aayydd››nnllaatt››rr nniitteelliikkttee--
ddiirr..

BBaasskk››llaarr,, ssaavvaaflflllaarr tteerröörr…… iinnssaannllaarr››nn ccaa--
nn››nnaa ttaakk eeddiinnccee ggööççlleerr ddaahhaa aacc›› oolluupp AAyy--
llaannllaarr,, bbeebbeekklleerr,, bbüüyyüükklleerr uummuuddaa yyoollccuulluu--
¤¤aa ddüüflfllleerrkkeenn ddeenniizziinn kkaarraannll››¤¤››nnddaa yyookk
oolluupp ggiittmmeekkttee..

BBeerrkkiinn bbiirr kkaabbuuss iiççiinnddee.. SSiillaahh,, bboommbbaa
sseessiinnee aall››flflmm››flfltt›› kkuullaakkllaarr››.. AAmmaa bbuu ssoonn
ggüünnlleerr ççookk aarrtttt›› bbuu sseesslleerr,, çç››¤¤ll››kkllaarr,, ööllüümm--
lleerr.. KKüüççüüccüükk bbeeddeennii hh››ççkk››rr››kkllaa ssaarrss››ll››yyoorrdduu..
KKoorrkkuuddaann bbüüyyüümmüüflfl mmaavvii ggöözzlleerriinnddeenn sseess--
ssiizzccee aakkaann yyaaflflllaarr yyaannaa¤¤››nnddaann aaflflaa¤¤›› ddoo¤¤rruu
aakk››yyoorrdduu.. RRoojjddaa''yy››,, BBaarraann''›› ddaa bbuulluupp yyaann››--
nnaa aallmmaall››yydd››,, cceehheennnneemm ççeevvrriilleenn cceennnneettiinn--
ddeenn..

RRoojjddaa bbiirriinnccii,, BBaarraann iikkiinnccii kkeennddii ddee
ddöörrddüünnccüü ss››nn››ffttaayydd››.. KKaarrddeeflfllleerriinnee aannnneelliikk
ggöörreevviinnii oonnllaarr ddoo¤¤aarrkkeenn üüssttlleennmmiiflflttii.. ÇÇee--
lliimmssiizz bbeeddeennii ssaa¤¤aa ssoollaa kkooflflttuurraarraakk kkaarraa--
ggöözzllüü eessmmeerr BBaarraann''››,, mmiinniikk RRoojjddaa''yy›› eellllee--
rriinnddeenn ttuuttaarraakk,, ssaavvaaflfl aarrtt››¤¤›› ookkuulluunnaa hhüü--
zzüünnllee bbaakkaarraakk tteekkrraarr aa¤¤llaadd›› sseevvggiillii öö¤¤rreett--
mmeennii ZZeeyynneepp aarrtt››kk oonnuu ookkflflaammaayyaaccaakk,, oo
ggüüzzeell sseessiinnddeenn ddeerrsslleerriinnii ddiinnlleeyyeemmeeyyeecceekk--
ttii.. SSaavvaaflfl,, bbiittmmeeyyeenn ççiilleelleerriiyyddii.. AAmmaa flfliimmddii
ddaahhaa cciiddddii ssoorruunnllaarrllaa dduuvvaarrllaarr›› ddeelliikk ddeeflfliikk,,
kkaapp››llaarr›› yyaannmm››flfl ookkuulluu ttaattiill eeddiipp öö¤¤rreettmmeenn--
lleerriinnii ggöönnddeerrmmiiflfllleerrddii..

BBoommbbaallaarr››nn bbiirrii eevvlleerriinniinn dd››flfl dduuvvaarr››nn››
yy››kk››pp ooddaann››nn ccaammllaarr››nn›› kk››rrmm››flfltt››.. BBaabbaass››
AAzziizz aayyllaarrdd››rr iiflflssiizzddii.. CCaammllaarr›› ttaakktt››rraammaadd››¤¤››
iiççiinn ccaammllaarr››nn yyeerriinnee kkaarrttoonn yyaapp››flfltt››rrmm››flfltt››..

EEvvee vvaarrdd››¤¤››nnddaa,, aannnneessiiyyllee bbaabbaass››nn›› bbüü--
yyüükk tteellaaflfl iiççiinnddee ggöörrddüü BBeerrffiinn.. EEflflyyaallaarr ttoopp--
llaann››yyoorr,, yyaattaakkllaarr ddeennkk yyaapp››ll››yyoorrdduu.. AAnnllaamm
vveerreemmeeddii öönnccee.. AAnnaass›› ddaa bbiirr yyaannddaann iiflflee
kkooflflttuurruurrkkeenn ggöözz pp››nnaarrllaarr›› ddeenniizzee uullaaflflmmaakk
iisstteeyyeenn ddeerreelleerr ggiibbiiyyddii.. BBaabbaass›› yyaarr››ss›› ssöönn--
mmüüflfl ssiiggaarraass›› aa¤¤zz››nnddaa kkeesssseenniizz kkaann›› aakkmmaazz,,

ddoonnmmuuflfl,, rroobboott ggiibbiiyyddii..
AAnnaa nnee oolluuyyoorr?? ddeeddii BBeerrffiinn..
NNee oollaaccaakk kk››zz››mm?? GGööçç vvaarrdd››rr ggööçç,, ddeeddii

aannaass››..
GGööçç nnee oollaakkii aannaa??
‹‹nnssaannllaarr››nn yyaaflflaadd››kkllaarr›› yyeerrddeenn kkooppuupp

bbaaflflkkaa bbiirr yyeerree ggiiddiipp yyeerrlleeflflmmeessiiddiirr,, yyaavv--
rruumm.. BBiizzii ddee kkooppaarr››yyoorrllaarr yyaayyllaamm››zzddaann pp››--
nnaarr››mm››zzddaann....

NNeerreeyyee ggiiddeeccee¤¤iizz aannaa??
BBiillmmiiyyoorruumm kk››zz››mm.. BBuurraaddaann çç››kkaaccaa¤¤››zz..
KK››nnaall››mm''›› aallaaccaa¤¤››zz ddee¤¤iill mmii??
HHaayy››rr kk››zz››mm.. HHeennüüzz nneerreeyyee ggiiddeeccee¤¤iimmii--

zzii bbiillmmiiyyoorruuzz.. BBuu cceehheennnneemmddeenn bbiirr çç››kkaa--
ll››mm bbeellkkii ssoonnrraa ggeelliirr aall››rr››zz..

AAnnaaaaaa!! DDiiyyee hh››ççkk››rrdd›› BBeerrffiinn.. KKooflflttuu
kk››nnaall›› kkuuzzuussuunnuu ssaarrdd››,, aa¤¤llaadd››,, aa¤¤llaadd››……

Göç ve ac› sonuçlar›



� FF.. SSaaaaddeett BBiilliirr
GGööçç ssöözzllüükklleerrddee,, eekkoonnoommiikk,, ttoopplluummssaall yyaa

ddaa ssiiyyaassaall nneeddeennlleerrllee bbiirreeyylleerriinn yyaa ddaa ttoopplluulluukkllaa--
rr››nn bbiirr yyeerrlleeflfliimm yyeerriinnddeenn bbaaflflkkaa bbiirr yyeerrlleeflfliimm yyeerrii--
nnee,, bbiirr üüllkkeeddeenn bbaaflflkkaa bbiirr üüllkkeeyyee ggiittmmeessii oollaarraakk
ttaann››mmllaann››yyoorr.. **

AAnnaaddoolluu ttoopprraa¤¤››,, üüçç kk››ttaann››nn bbiirrlleeflflttii¤¤ii öözzeell
bbiirr kkoonnuummddaa oollmmaass›› nneeddeenniiyyllee ssüürreekkllii ççeekkiimm
mmeerrkkeezzii oollmmuuflfl ggööçç aallmm››flfltt››rr.. TTüürrkklleerriinn,, aannaayyuurrdduu
OOrrttaa AAssyyaa''ddaann aayyrr››ll››pp bbaatt››yyaa ddoo¤¤rruu ggööçç eeddeerrkkeenn
ssoonn dduurraa¤¤››,, kkoonndduu¤¤uu yyeerrddiirr bbuurraass››.. 

1166.. yyyy''ddaa ‹‹ssppaannyyaa''ddaann kkoovvuullaann,, AAvvrruuppaa''ddaa
hhiiççbbiirr üüllkkeenniinn kkaabbuull eettmmeeddii¤¤ii YYaahhuuddiilleerree OOss--
mmaannll›› DDeevvlleett''nniinn kkaapp››ss››nn›› aaççtt››¤¤›› yyeerrddiirr bbuurraass››.. 

1199.. yyyy''ddaa OOssmmaannll››nn››nn kkaayybbeettttii¤¤ii ttoopprraakkllaarr
oollaann KKaaffkkaassyyaa''ddaann,, aarrdd››nnddaann BBaallkkaannllaarrddaann AAnnaa--
ddoolluu''yyaa zzoorruunnlluu ggööççüü aann››mmssaayyaall››mm.. 

22.. PPaayyllaaflfl››mm SSaavvaaflfl›› ss››rraass››nnddaa NNaazzii AAllmmaannyyaa--
ss››''nnddaann kkaaççaannllaarr››nn ddaa ss››¤¤››nndd››¤¤›› ss››ccaakk bbiirr yyuuvvaadd››rr
bbuurraass››.. 

AArrdd››nnddaann,, 2200..yyyy''››nn ssoonnllaarr››nnddaann bbeerrii,, AAffggaa--
nniissttaann,, ‹‹rraann,, IIrraakk''ttaann ggeelleennlleerree vvee ssoonn yy››llllaarrddaa ddaa
SSuurriiyyee''ddeekkii bbüüyyüükk iiçç ssaavvaaflfl yyaanngg››nn››nnddaann kkaaççaannllaa--
rraa kkuuccaakk aaççmm››flfltt››rr bbuu ttoopprraakkllaarr.. KKüürreesseell eemmppeerr--
yyaalliizzmm,, YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii iinnssaannllaarraa rraahhaatt vveerr--
mmeemmeekktteeddiirr bbiirr ttüürrllüü……

DD››flfl ggööççlleerriinn yyaann›› ss››rraa,, kkeennddii bbüünnyyeessiinnddee ddee
kk››rrssaallddaann,, ssaannaayyiilleeflfleenn bbüüyyüükk kkeennttlleerree ddoo¤¤rruu bbiirr
aakk››mm vvaarrdd››rr hheerr zzaammaann AAnnaaddoolluu''ddaa.. AAnnaa kkuuccaa¤¤››,,
aannaa yyuuvvaass››dd››rr bbuurraass››…… 

HHiiçç kkiimmssee ddoo¤¤uupp bbüüyyüüddüü¤¤üü yyeerrii,, aann››llaarr››nn››
tteerrkk eeddiipp bbaaflflkkaa yyöörreeyyee ggiittmmeeyyii iisstteemmeezz.. GGööçç ççoo--
¤¤uunnlluukkllaa zzoorruunnlluudduurr.. YYüükkttee hhaaffiiff eeflflyyaass››nn›› aall››pp,,
ggeeççmmiiflfliinnii ss››llaass››nnddaa bb››rraakkaarraakk uuzzaakk,, bbiilliinnmmeeddiikk
yyoollccuulluu¤¤aa çç››kkmmaakktt››rr.. BBuu yy››kk››mm,, kkaappaannmmaass›› ggüüçç
yyaarraallaarr bb››rraakk››rr ggööçç eeddeennddee.. YYeennii yyuurrttttaa yyeerr ttuutt--
mmaakk iissee,, kkeennddiissiinniinn vvee aaiilleessiinniinn aayyaakkttaa kkaallmmaass››
iiççiinn mmüüccaaddeellee vveerrmmeeyyii ggeerreekkttiirriirr…… GGeelliinneenn yyöö--
rreeddeekkiilleerrccee kkaabbuull eeddiillmmeekk kkoollaayy mm››?? DD››flflllaannmmaakk,,
hhoorrllaannmmaakk,, bbiirr llookkmmaa eekkmmeekk iiççiinn…… BBuu aarraaddaa
hhaassttaall››kk,, ööllüümm,, ssöömmüürrüü ggiibbii oollgguullaarr ddaa yyaaflflaann››llaann
zzoorrllaarr›› kkaattmmaannllaaflfltt››rr››rr…… KKaarrflfl›› dduurraann,, ddiirreenneennlleerr
kkuurrttllaarr ssooffrraass››nnddaa yyeerr ttuuttaaccaakk,, aayyaakkttaa kkaallaaccaakk;;
ddii¤¤eerrlleerrii hhaarrccaannaaccaakktt››rr.. 

FFiikkrreett OOttyyaamm''››nn,, ''YYeemmeenn EElllleerriinnddee**''yyaazz››ss››nn--
ddaa kkeennddii yyaaflflaanntt››ss››nnddaann aannllaatttt››¤¤›› oollaayy,, bbuu kkoonnuuddaa
bbiizzee ççookk flfleeyy ssööyylleemmeekktteeddiirr.. AArraallaarr››nnddaa OOttyyaamm''››nn

ddeeddeessii iillee bbaabbaa--
ss››nn››nn ddaa bbuulluunn--
dduu¤¤uu,, oorraayy›› ssaa--
vvuunnmmaakk iiççiinn aaii--
lleelleerriiyyllee ggiiddeenn
aasskkeerrii ggöörreevvlliillee--
rriimmiizz,, YYeemmeenn
kkaayybbeeddiillddiikktteenn
ssoonnrraa,, ‹‹nnggiilliizzlleerr
ttaarraaff››nnddaann eessiirr
aall››nn››rr.. OOnnllaarr,,
MMoonnddrrooss AAtteeflfl--
kkeess AAnnttllaaflflmmaass››
ggeerree¤¤iinnccee ‹‹ssttaann--

bbuull''aa ggöönnddeerriilleecceekkttiirr.. BBuu aarraaddaa OOttyyaamm''››nn kkoollaa¤¤aa--
ss›› ddeeddeessii ööllddüü¤¤üü iiççiinn yyaallnn››zz kkaallaann tteeyyzzeessii ddee yyaann--
llaarr››nnddaadd››rr.. AAnnccaakk eessiirrlleerr,, ggeemmiiyyee aall››nn››rrkkeenn tteeyyzzee--
ssii,, lliisstteeddee aadd›› yyookk ssaaffssaattaass››yyllaa bbiinnddiirriillmmeezz.. BBoohh--
ççaass››yyllaa HHüüddeeyyddee LLiimmaann››''nnddaa bbiirr bbaaflfl››nnaa bb››rraakk››llaann
bbuu yyeennii yyeettmmee kk››zzccaa¤¤››zzddaann bbiirr ddaahhaa hhiiçç hhaabbeerr
aall››nnaammaazz.. BBiirr zzaammaannllaarr bbiizziimm oollaann YYeemmeenn''ddeenn,,
‹‹ssttaannbbuull''aa ddöönneenn FFiikkrreett OOttyyaamm''››nn aannnneessiinniinn vvee
aaiilleessiinniinn yyaaflflaadd››¤¤›› ttrraavvmmaayy›› ddüüflflüünneelliimm.. OOrraaddaa kkaa--
llaann››nn ddaa,, ggööççllee ggeelleenniinn ddee ddrraamm››dd››rr bbuu……

GGööççüüpp ggeelleenn,, yyüürree¤¤iinnddee yyuummrruu,, ss››rrtt››nnddaa aann››
vvee aacc››llaarr››nn kkaammbbuurruu iillee yyaaflflaammaa ttuuttuunnmmaayyaa ççaall››--
flflaaccaakktt››rr.. YYookkssuulllluukk,, ssaallgg››nn hhaassttaall››kk,, dd››flflllaannmmaa,, ttee--

rröörr,, kkaadd››nn vvee ççooccuukk ssöömmüürrüüssüü ggiibbii ssoorruunnllaarrllaa ddaa
kkaarrflfl››llaaflflmmaa oollaass››ll››¤¤›› vvaarrdd››rr ssüürreeçç iiççeerriissiinnddee..

TTüümm bbuunnllaarr››nn yyaann››nnddaa yyeennii ggööççüünn aarrtt›› ddee--
¤¤eerrlleerriinnii ddee ggöözz aarrdd›› eettmmeemmeekk ggeerreekk.. BBuu iinnssaann--
llaarr,, mmaaddddii--mmaanneevvii bbiirriikkiimmlleerriinnii AAnnaaddoolluu''yyaa ttaaflfl››--
mm››flfl,, bbuurraann››nn kküüllttüürreell zzeennggiinnllii¤¤iinnii aarrtt››rrmm››flfltt››rr..
TToopprraakkllaarr››mm››zz››nn öönncceekkii vvee yyeennii ssaahhiipplleerrii,, yyüüzzyy››ll--
llaarrdd››rr eellee vveerreerreekk,, öözz ddee¤¤eerrlleerree ssaayygg›› ggöösstteerreerreekk,,
oolluummssuuzzuu oolluummlluuyyaa ççeevviirreebbiillmmiiflflttiirr.. BBuu ddaa,, ççookk
kküüllttüürrllüüllüü¤¤üü zzeennggiinnlleeflflttiirrmmeekktteeddiirr.. OOlluummlluulluu¤¤uu bbiirr
yyaannaa,, yyiinnee ddee kkeeflflkkee zzoorruunnlluu ggööççlleerr oollmmaassaayydd››,,
ggööççllee ggeelliinnmmeesseeyyddii,, iinnssaannllaarr öözz yyuurrdduunnddaa
ddiilleeddii¤¤ii ggiibbii öözzggüürrccee yyaaflflaayyaabbiillsseeyyddii……
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� MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee
SSeellaanniikk''tteenn ggööççeenn ddeeddeemmii ççookk aazz aann››mm--

ssaarr››mm.. MMaassaass››nn›› hhaazz››rrllaayy››pp uutt ççaalldd››¤¤›› ggüünn--
lleerr,, kk››ssaa bbiirr ffiillmm flfleerriiddii ggiibbii ggeeççeerr vvee bbiitteerr.. 

SSeellaanniikk''tteenn ggööççeenn bbaabbaammddaann vvee SSiilliiff--
kkee''ddee eevvlleennddii¤¤ii aannnneemmddeenn dduuyydduu¤¤uumm bbiirr--
kkaaçç ssaatt››rr›› ddaa ssaayyaabbiilliirriimm bbeellkkii zzoorrllaassaamm..
ÖÖtteessii yyookk!!

OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaann BBaatt››''yyaa ggööççeennlleerree bbaakkaarr--
kkeenn,, ssookkaakkllaarrddaa yyaaflflaannaann ççaarreessiizzllii¤¤ii ggöörrüü--
rrüümm vvee aattaallaarr››mm››nn ggööçç yyoolluunnddaa nneelleerr yyaaflflaa--
dd››kkllaarr››nn›› ddüüflflüünnüürrüümm..

BBeellkkii SSeellaanniikk ffaarrkkll››yydd››.. BBeellkkii bbuu kkaaddaarr
kkaannll›› ggüünnlleerr ddee¤¤iillddii.. OO ddöönneemmlleerrddee OOrrttaa--
ddoo¤¤uu ggiibbii kkaann ggööllüünnee ççeevvrriillmmeemmiiflflttii ssookkaakk--
llaarr.. ‹‹nnssaannllaarr eevvlleerriinnii bb››rraakk››pp nnee oollaaccaa¤¤››nn››
bbiillmmeeddeenn kkaaççmm››yyoorrllaarrdd›› aammaa,, aadd›› ggööççttüü.. OO
ttoopprraakkllaarrddaann ggööççeennlleerr bbiirr ddaahhaa ggeerrii ddöönnee--
mmeeyyeecceekkttii.. BB››rraakktt››kkllaarr›› aaflflkkllaarr››nn›› bbiirr ddaahhaa
hhiiçç yyaaflflaayyaammaayyaaccaakkllaarrdd››..

fifiiimmddii yyiinnee bbiittmmeeyyeenn bbiirr ggööççllee kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaayy››zz..

BBaazzeenn kkeennddiimmiizzddeenn ggööççüüyyoorruuzz,, bbaazzeenn
kkeennttiimmiizzddeenn..

SSüürreekkllii ggööçç hhaalliinnddeeyyiizz;; kkeennttiimmiizzddeenn ggöö--
ççüüyyoorruuzz;; yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz nnee vvaarrssaa aann››llaarr››mm››zzllaa
bbiirrlliikkttee tteerrkk eettttii¤¤iimmiizz ttoopprraakkllaarraa bb››rraakk››pp ggii--
ddiiyyoorruuzz.. KKeennddiimmiizzddeenn ggööççüüyyoorruuzz;; ççooccuukk--
lluu¤¤uummuuzz ggiibbii bbiirr ddaahhaa yyaaflflaammaammaakk üüzzeerree
aayyrr››ll››yyoorruuzz..

ÜÜzzeerriinnddee ddoollaaflfltt››¤¤››mm››zz ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn bbee--
rreekkeettllii ttoopprraakkllaarr››nnddaa ddaa ggeeççmmiiflfltteenn bbuuggüünnee
ççookk ggööççlleerr yyaaflflaannmm››flfl.. BBüüyyüükk ssaavvaaflflllaarr oolldduu--
¤¤uu kkaaddaarr bbüüyyüükk aaflflkkllaarr yyaaflflaannmm››flfl.. YYookkssuull--
lluukkllaarr yyaaflflaannmm››flfl..

TTaarriihhii aann››ttllaarrddaa ddoollaaflfl››rrkkeenn kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››--
mm››zz ddeevvaassaa yyaapp››llaarrddaa kkiimmlleerriinn yyaaflflaadd››¤¤››nn››,,
hhaannggii ssaavvaaflflllaarr›› yyaapptt››kkllaarr››nn›› vvee nneelleerr yyaaflflaa--
dd››kkllaarr››nn›› bbiilleemmiiyyoorruuzz.. KKiittaabbeelleerr ddee ççookk ddee--
ttaayyaa iinnmmiiyyoorr,, oo ttoopplluummllaarr››nn yyaaflflaadd››kkllaarr››
ggööççlleerr kkoonnuussuunnddaa.. DDüünnyyaa yyeennii bbiirr ggööçç
ddaallggaass››yyllaa kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa..

BBuu ggööçç,, ssaavvaaflflttaann bbaarr››flflaa kkaaççmmaa flfleekklliinn--
ddee ddee ddee¤¤eerrlleennddiirriilleebbiilliirr,, ssaavvaaflfl›› bbaahhaannee
eeddiipp bbaatt››yyaa yyeerrlleeflflmmee flfleekklliinnddee ddee aammaa ddee--
nniizzddee öölleennlleerrii ggöörrddüükkççee bbuunnllaarr››nn ddaa ççookk
iiflflee yyaarraammaadd››¤¤››nn›› aannll››yyoorruuzz..

‹‹flflttee bbuurraaddaa ggööçç oollgguussuuyyllaa,, kkaaççmmaa dduuyy--
gguussuunnuu bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rrtt eettmmeekk ggeerreekkiiyyoorr..

GGööççttüü¤¤üünn ttoopprraakkllaarraa aaddaappttee oolluupp kkeenn--
ddiinnii oo bbööllggeenniinn flflaarrttllaarr››nnaa ggöörree hhaazz››rrllaammaakk
bbaaflflkkaa,, oorraaddaann bbiirr yyoolluunnuu bbuulluupp AAvvrruuppaa''yyaa
ggiittmmee hhaayyaallii kkuurruupp hhüüssrraannllaa kkaarrflfl››llaaflflmmaakk
bbaaflflkkaa..

AAnnllaaflfl››llaann oo kkii ggeeççmmiiflfltteenn bbuuggüünnee ggööçç
hhiiçç bbiittmmeeddii,, hhiiçç bbiittmmeeyyeecceekk,, ssaavvaaflflllaarr››nn hhiiçç
bbiittmmeeddii¤¤ii ggiibbii..

GGööççllee ggeelleenn nnee vvaarrssaa hheeppssii bbiirr iizz
bb››rraakk››yyoorr yyaaflflaanndd››¤¤›› ttoopprraakkllaarraa.. 

BBiizzddeenn ssoonnrraa ggeelleennlleerr vvee ggeelleecceekk oollaann--
llaarr ddaa bbuu ssaatt››rrllaarr›› ddiilleerriizz ggööçç yyoollllaarr››nnddaa
ookkuummaakk zzoorruunnddaa kkaallmmaazzllaarr.. 

Göç yollar›
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� MMeehhmmeett AAkkssooyy

VVeeddaa.. GGeennçç bbiirr aaiillee aayyrr››llmmaakk zzoorruunnddaa.. BBiirr
TTüürrkk eerrkkee¤¤ii ‹‹ssttaannbbuull''ddaann MMüünniihh''ee ggiiddiiyyoorr.. EElllleerrii
nneerrddeeyyssee tteehhddiitt eeddeenn bbiirr ççaa¤¤rr›› üüssttüünnee kkaalldd››rr››ll--
mm››flfl ggiibbiiddiirr;; ttrreenn ppeenncceerreessiinniinn ccaamm››nn››nn aarrdd››nnddaann
eell ssaallll››yyoorr.. YYüüzzüü ggrrii.. GGöözzlleerrii ddaallgg››nn ccaammaa bbaakk››--
yyoorr.. TTrreenniinn yyaann››nnddaa kkuuccaa¤¤››nnddaa ççooccuu¤¤uu iillee kkaa--
dd››nn dduurruuyyoorr.. KKaadd››nn››nn ççiiççeekkllii kk››rrmm››zz›› bbaaflflöörrttüüssüü
flfliimmddii aayyrr››llaann ss››ccaakk yyaaflflaammllaarr››dd››rr.. CCaamm››nn aayynnaa--
ss››nnddaa iissee bbuu ss››ccaakkll››kk ssoo¤¤uuyyoorr.. BBuu TTüürrkk eerrkkee¤¤ii
AAllmmaannyyaa''yyaa ggiittmmeekk zzoorruunnddaa,, üüççüü iiççiinn ççaall››flflmmaakk
zzoorruunnddaa.. HHaarreekkeett eettmmeekkttee oollaann ttrreenniinn aayy››rraann
ppeenncceerreessiinniinn ccaamm››nnddaa ggeennçç aannaann››nn bboozzuullmmuuflfl
ssaakkiinn yyüüzzüü..

‹‹flfl ggööççüü,, yyüüzzyy››ll››mm››zz››nn aaçç›› bbiirr ggeerrççee¤¤ii aarrtt››kk..
ÖÖzzeelllliikkllee aazz ggeelliiflflmmiiflfl üüllkkeelleerriinn iiflflssiizzlleerr oorrdduussuu ggee--
lliiflflmmiiflfl kkaappiittaalliisstt üüllkkeelleerriinn mmoobbiill iiflfl ggüüccüünnee ggeerreekk--
ssiinnmmeelleerriinnii vvee aannaarrflfliikk eekkoonnoommiilleerriinnddeenn ddoo¤¤aann
kkrriizzlleerriinnii eenn uuccuuzz flfleekkiillddee aattllaattaabbiillmmeelleerriinnii ssaa¤¤llaa--
yyaann iiddeeaall bbiirr ggüüçç hhaalliinnee ggeellddii.. GGeerreekkssiinnmmeeyyee
ggöörree iisstteenniilleenn yyeerree sseevvkk eeddiilleenn,, iisstteenniillddii¤¤iinnddee
ggeerrii ggöönnddeerriilleenn uuccuuzz iiflfl ggüüccüünnee iihhttiiyyaaççllaarr›› vvaarrdd››..
DDiiflfliinnddeenn,, üürreemmee oorrggaannllaarr››nnaa kkaaddaarr kkoonnttrrooll
eeddiillddiilleerr.. GGeennçç vvee ssaa¤¤llaammdd››llaarr.. BBööyylleeccee bbaaflflllaadd››
bbüüyyüükk sseeffeerr:: TTüümmeenn ttüümmeenn iiflflssiizzlleerr oorrdduussuu,, bbiirr
iiflfl bbuullaabbiillmmee,, iiyyii bbiirr yyaaflflaamm ssüürreebbiillmmee kkaayygg››ss››yyllaa
ttrreenn ttrreenn yyaayy››lldd››,, AAvvrruuppaa''yyaa,, AAllmmaannyyaa''yyaa,, AAvvuuss--
ttuurryyaa''yyaa......AAllaann mmeemmnnuunn ssaattaann mmeemmnnuunndduu ffaa--
kkaatt bbiirr flfleeyy vvaarrdd›› uunnuuttuullaann.. ‹‹flfl ggüüccüü iisstteemmiiflfllleerrddii,,

kkaarrflfl››llaarr››nnaa iinnssaannllaarr çç››kktt››.. EEvveett,, ggeelleennlleerr iinnssaanndd››!!
BBaaflflkkaa bbiirr mmeemmlleekkeettiinn aayyrr›› bbiirr ss››nn››ff››nnddaann ggeellii--
yyoorrllaarrdd››.. DDüü¤¤mmeessiinnee bbaass››nnccaa ççaall››flflaann mmaakkiinnaa--
ddaann ffaarrkkllaarr›› vvaarrdd››.. KKeennddii ddiilllleerrii,, ttüürrkküülleerrii,, kkeennddii
aall››flflkkaannll››kkllaarr››,, sseevvggiilleerrii.. KKaarr››llaarr››,, kkooccaallaarr›› vvaarrdd››..
EEnn bbaassiitt ddeeyyiimmiiyyllee iinnssaanndd››llaarr,, yyaaflfl››yyoorrllaarrdd›› vvee iinn--
ssaann ggiibbii yyaaflflaammaakk iiççiinn ddee bbiirr ttaakk››mm flflaarrttllaarr ggee--

rreekklliiyyddii.. BBuu flflaarrttllaarr››nn yyookklluu¤¤uu ddaa yyaabbaanncc›› iiflflççiiyyllee
bbiirrlliikkttee pprroobblleemmlleerrii ggeettiirrddii.. GGüünneeflflii kk››tt yyaabbaanncc››
ddiiyyaarrllaarrddaa,, kkööhhnnee kkuurruu ttaaflfl bbiinnaallaarrddaa aannaa ddiilliinnee
hhaassrreett iiflflççiilleerr…… ÖÖbbeekk ööbbeekk,, ppaarrkkllaarrddaa mmeemmllee--
kkeettiinniinn yyeeflfliilliinnii aarraayyaann;; mmeettrrooddaa iiflflee ggiiddiipp ggeelliirr--
kkeenn mmuuttssuuzz;; ppaarraass››nn›› bbiirriikkttiirriipp,, aaiilleessiinnee ggööttüürr--
mmeekk iiççiinn iinnddiirriimmllii mmeevvssiimm ssoonnuu ssaatt››flflllaarr››nnddaa yyaa
ddaa iiflfl bbuullmmaa kkuurruummuunnddaa kkuuyyrruukk bbeekklleeyyeenn iiflflççii--
lleerr…… ÇÇooccuu¤¤uunnaa hhaassrreett,, sseevvddii¤¤iinnee hhaassrreett,, ttoopp--
rraa¤¤››nnaa hhaassrreett,, yyeemmee¤¤iinnee hhaassrreett eell kkaapp››llaarr››nnddaa
bbeekklleeyyeenn iiflflççiilleerr……

� MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell
DDaavvrraann››flflllaarr››mm››zzaa bbiiççiimm vveerreenn,, yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz

ddüünnyyaa,, ççeevvrree vvee hhaayyaattllaa iillggiillii hheerr kkoonnuuddaa kkaannaa--
aatt vvee kkaarraarrllaarr››mm››zz››nn oolluuflflmmaass››nnaa eettkkii eeddeenn ttee--
mmeell ggeerrççeekklliikk bbaakk››flflllaarr››mm››zz›› oolluuflflttuurraann kküüllttüürreell
bbiirriikkiimmiimmiizzddiirr.. 

DDoo¤¤rruu yyaappmmaann››nn yyoolluu;; ddoo¤¤rruu bbaakk››pp ddoo¤¤rruu
ggöörrmmeekktteenn ggeeççeerr.. BBaakk››flfl aaçç››ss›› vvee oolluuflflttuurrdduu¤¤uu
ggöörrüüflflee ››flfl››kk vveerreenn kkaayynnaakk:: kküüllttüürreell kkiimmlliikk vvee kkii--
flfliillii¤¤iimmiizziinn tteemmeelliinnii bbiiççiimmlleennddiirreenn eettiikk ddee¤¤eerrlleerr
bbiirriikkiimmiimmiizzddiirr..

DDoo¤¤rruu ››flfl››kkllaa ddoo¤¤rruuyyuu ggöörreebbiilleeccee¤¤iimmiizz ggeerr--
ççee¤¤iinnddeenn hhaarreekkeettllee;; BBööllggeemmiizz iinnssaann››nn››nn ççoo¤¤uunn--
lluu¤¤uunnuunn eettkkiilleennddii¤¤ii YYöörrüükk kküüllttüürrüü,, ggiiddeerreekk iiççii
bbooflfl,, ççoo¤¤uu uuyydduurruullmmuuflfl öözzeennmmeecciilliikklleerr,, ddaavvrraann››flfl
vvee ssööyylleemmlleerrllee yyoozzllaaflfltt››rr››llmmaakkttaadd››rr.. ‹‹nnssaann öözzeenn--
ddii¤¤ii hhaayyaatt››nn mmaassaall››nn›› bbiiççeerr kkeennddiissiinnee..

BBiizzddee ddee ööyyllee oollmmuuflfl.. KKiimmiimmiizz hhaannllaarrddaann
hhaakkaannllaarrddaann ssooyy bbee¤¤eennmmiiflfl kkeennddiissiinnee,, kkiimmiimmiizz
eeffssaanneelleerrddeenn ggeeççmmiiflfl bbuulluupp kkuuflflaannmm››flfl.. BBuunnllaarr››
kkeennddii ssooyyuunnuunn iinnkkaarr›› ggöörreennlleerriimmiizz ddee,, ““YYöörrüü--
¤¤üünn yyüükküünnüü bbiirr ddeevvee ttaaflfl››yyaabbiilliirr aammaa kkeeyyffiinnii
kk››rrkk kkeerrvvaann ttaaflfl››yyaammaazz”” ddiiyyeerreekk mmeevvccuutt yyaaflflaa--

yy››flflllaarr››nn›› ggüüzzeellllee--
mmiiflfllleerr.. ((BBuu aarraa--
ddaa bbiirr kkeerrvvaann eenn
aazz yyeeddii ddeevveeddeenn
oolluuflfluurr..))

‹‹nnssaann kkeenn--
ddiissii oollaarraakk kkaallaa--
bbiillddii¤¤ii ssüürreeccee,,
bbüüyyüümmeekk,, ggüüçç--
lleennmmeekk,, bbiillggiilleenn--
mmeekk,, ddoonnaann--
mmaakk,, ggeelliiflflmmeekk--
ggeelliiflflttiirrmmeekk iihhttii--
yyaacc›› dduuyyaarr.. YYaa--

kk››flfltt››rr››llmm››flfl bbiirr ggeeççmmiiflfltteenn ççaall››nnaann ggiiyyiinniillmmiiflfl kkiimm--
lliikk,, iinnssaann›› kköökkssüüzz aa¤¤aaccaa bbeennzzeettiirr.. ‹‹llkk rrüüzzggaarrddaa
yy››kk››llmmaass›› kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr.. BBööyylleessii bbiirr ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunn
oolluuflflttuurrdduu¤¤uu ttoopplluummuu vvaarr››nn ssiizz ddüüflflüünnüünn.. BBiirr iinn--
ssaann kkeennddii ggeeççmmiiflfliiyyllee hheessaappllaaflflaabbiilliiyyoorrssaa,, hhee--
ssaappllaaflflmmaann››nn kkaazzaanndd››rrdd››¤¤›› kkeennddiissiiyyllee bbaarr››flfl››kkll››¤¤››
yyaaflflaayyaabbiilliiyyoorrssaa,, ddaahhaa iiyyiiyyii,, ddaahhaa ggüüzzeellii aarraammaa
iihhttiiyyaacc›› dduuyyaarr.. ‹‹lliiflflkkiiddee bbuulluunndduu¤¤uu iinnssaannllaarraa kkaarr--
flfl›› ssaayygg›› vvee aannllaayy››flfl iiççiinnddee oollaabbiilliirr.. AAnnccaakk oo zzaa--
mmaann kkeennddiissii dd››flfl››nnddaakkii iinnssaannllaarrllaa eell eellee ttuuttuuflfluupp,,
öözzlleenneenn ggeelleeccee¤¤ii bbiirrlliikkttee kkuurrmmaa ççaabbaass››nnaa ggiirree--
bbiilliirr..

‹‹flflttee bbuu aannllaayy››flfl,, aallgg›› vvee iinnaannççllaa;; hhiiçç hhaannllaa--
rraa,, ssaarraayyllaarraa öözzeennmmeeddeenn,, aarraadd››mm YYöörrüükkllüükk nnee--
ddiirr,, nnee zzaammaann bbaaflflllaamm››flfl ddiiyyee…… YYaaflflaadd››kkllaarr››mm››,,
dduuyydduukkllaarr››mm››,, ookkuudduukkllaarr››mmllaa bbiirrlleeflflttiirrddiimm.. VVaarr--
dd››¤¤››mm ssoonnuuccuu iinnaanndd››¤¤››mm ttaann››mmllaammaayy›› ssiizzlleerrllee
ppaayyllaaflflmmaakk iissttiiyyoorruumm.. 

YYöörrüükkllüükk;; ‹‹nnssaann››nn,, eevvcciilllleeflflttiirrddii¤¤ii hhaayyvvaannllaa--
rr››nn yyeerryyüüzzüünnddee ssaa¤¤ll››kkll›› yyaaflflaammllaarr››nn›› ssüürrddüürrmmeekk
iiççiinn iikklliimmee ddaayyaall›› ggööççlleerriinnii kkeeflflffeettttii¤¤ii zzaammaannllaarr--
ddaa bbaaflflllaarr.. 

‹‹flflttee ttaa oo zzaammaannddaann bbuuggüünnee,, kküüllttüürreell bbaakk››flfl,,
ddee¤¤eerrlleerr vvee aallgg››llaarr››nn flfleekkiilllleennddiirrddii¤¤ii yyaaflflaammaa bbiiççii--
mmiinniinn,, bbiirriikkmmiiflfl,, öö¤¤rreenniillmmiiflfl,, iinnssaannllaarr››nn ggeennlleerrii--
nnee iiflfllleemmiiflfl,, ddoo¤¤aa vvee iinnssaann sseevvggiissiinniinn,, öözzggüürrllüükk
ttuuttkkuussuunnuunn,, TTüürrkklleerrddeekkii aadd›› YYöörrüükkllüükk.. BBuu bbiill--
mmeeddii¤¤iimmiizz ttaarriihhlleerrddeenn bbuuggüünnee bbiirriikkmmiiflfl,, kküüllttüü--
rreell bbaakk››flfl vvee aallgg››nn››nn aakk››pp ggeellddii¤¤ii ttaaflflkk››nn bbiirr kkaayy--
nnaa¤¤››nn ssuuyyuunnddaa yyüüzzüünnüü ggöörrüüpp kkeennddiinnii ttaann››yyaabbiill--
mmeekkttiirr YYöörrüükkllüükk..

((BBaaflflkkaa mmiilllleettlleerrddee ddee bbeennzzeerr hhaayyaattllaarr vvaarr
eellbbeettttee oonnllaarrddaakkii aaddllaanndd››rrmmaa ffaarrkkll››.. KKeennddii mmiill--
lleettlleerriinnee aaiitt iinnaannçç ttöörree vvee ggeelleenneekklleerrllee yyoo¤¤rruull--
mmuuflfl kkeennddiilleerriinnee aaiitt kküüllttüürr vvee ddee¤¤eerrlleerrii vvaarr..)) 

BBiirr nneehhiirr kkaayynnaa¤¤››nnddaann kkaallkk››pp,, oovvaayyaa iinneennee
kkaaddaarr;; rraassttllaadd››¤¤›› hheerr,, kkaayyaann››nn,, aa¤¤aacc››nn,, ttoopprraa--
¤¤››nn,, bbuulluuttuunn,, ccaannll›› ccaannss››zz hheerr kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››nn››nn ttaa--
dd››nn››,, rreennggiinnii,, sseessiinnii,, kkookkuussuunnuu,, ttooppllaarr ggeettiirriirr..
YYöörrüükklleerr ddee,, ggööççüünn aakk››flfl›› iiççiinnddee rraassttllaadd››kkllaarr››
hheerr kkaavvmmiinn,, hheerr uuyyggaarrll››¤¤››nn,, hheerr iilliinn hheerr oobbaann››nn
ggeelleennee¤¤iinnii ggöörreennee¤¤iinnii ttöörreessiinnii ttüüzzeessiinnii ggöörrddüü
öö¤¤rreennddii.. GGööçç yyoollllaarr›› üüzzeerriinnddeekkii,, ggeelliipp ggeeççttii¤¤ii
yyoollllaarrddaakkii hheerr iinnssaannaa,, aa¤¤aaccaa,, ttaaflflaa,, kkuurrddaa,, kkuuflflaa
ggöösstteerrddii öö¤¤rreettttii..

YYaayyllaa ssaahhiill ddoollaaflfltt››kkllaarr›› ddiiyyaarrllaarr bbiirreerr ggöövv--
ddeeyyddii.. OOnnllaarr oo ggöövvddeenniinn ddaammaarrllaarr››nnddaann aakkaann
kkaann.. OOrrggaannddaann oorrggaannaa,, hhüüccrreeddeenn hhüüccrreeyyee,, hhaa--
bbeerr,, bbiillggii,, ggeelleenneekk,, ggöörreenneekk ttaaflfl››dd››llaarr.. OO ggöövvddee--
nniinn oorrggaannllaarr››nn››nn hhüüccrreelleerriinniinn bbiirrbbiirriinnddeenn hhaa--
bbeerrddaarr oollmmaass››nn››,, bbiirriinniinn ddii¤¤eerrii iiççiinn ggeerreekkllii vvee
ddee¤¤eerrllii oolldduu¤¤uunnuu aannllaatttt››llaarr.. 

HHaayyvvaannllaarr››,, bbiirr bbööllggeeyyee bbiirr iikklliimmee hhaappsseett--
mmeenniinn zzuullüümm oollaaccaa¤¤››nnaa,, oonnllaarr››nn ddaa mmuuttlluu ooll--
mmaass››nn›› ssaa¤¤llaayyaarraakk,, üürrüünnlleerriinnddeenn vvee ggüüççlleerriinn--
ddeenn yyaarraarrllaannmmaann››nn ddaahhaa iinnssaanncc››ll oolldduu¤¤uunnuu
kkaavvrraadd››¤¤››nnddaa,, oonnllaarr››nn ggööççlleerriinnee uuyygguunn hhaarreekkeett
eettmmeeyyee bbaaflflllaadd›› iinnssaannllaarr.. BBuu hhaarreekkeett iiççiinnddee
kkeennddiilleerriinniinn ddee hhaayyvvaannllaarr››nnaa mmuuhhttaaçç oolldduu¤¤uunnuu
ddaa aannllaadd››llaarr.. YYaaflflaammaa bbiiççiimmlleerriinnii bbuunnaa ggöörree
tteerrttiipplleeyyiipp ddüüzzeennlleeddiilleerr.. KKeennddiissii iiççiinn vvaazzggeeççiill--
mmeezz oollaann öözzggüürrllüü¤¤üünn,, hhaayyvvaannllaarr›› iiççiinn ddee ggeerreekk--
llii oolldduu¤¤uu aallgg››ss›› ggeelliiflflttii.. DDoo¤¤aa iillee iiçç iiççee ddee¤¤iill ddoo--
¤¤aann››nn öö¤¤eelleerrii ggiibbii yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz hhaayyaatt iiççiinnddee ss››--
nn››rrss››zz hhaayyaall ggüüccüümmüüzz,, hhaayyaall ggüüccüümmüüzzüünn ddee
öötteessiinnddee öözzggüürrllüükk ttuuttkkuummuuzz ggeelliiflflttii.. KKaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››--
mm››zz hheerr ggüüzzeellllii¤¤ee bbiirr kkuuttssaallll››kk ggiiyyddiirriipp oonnuu kkoo--
rruummaayyaa aalldd››kk.. GGööçç hhaayyaatt››nn ttüümmüünnüü kkaappssaayyaann
bbiirr ggeerreekklliilliikk kkuuttssaallll››kk vvee öözzggüürr kkaallmmaa eeyylleemmii
oollaarraakk kkeennddiissiinnii bbiiççiimmlleennddiirrddii.. 

YYöörrüükkllüükk kkoonnuussuunnddaa kkaaffaa yyoorraann bbiirr YYöörrüükk
oollaarraakk ddiiyyeebbiilliirriimm kkii;; zzoorruunnlluu ggööççeenn,, ggööççüürrüülleenn
iinnssaannllaarrddaann ffaarrkk››mm››zz,, ggööççüünn bbiizzddee ttuuttkkuu oollmmaa--
ss››dd››rr.. ‹‹nnssaannllaarr ddüünn,, yyaa ddaa flfliimmddii zzoorruunnlluu ggööççlleerr
iiççiinn,, ssaanncc››llaarr,, yyookklluukkllaarr,, zzuullüümmlleerr yyaaflflaadd›› yyaaflfl››--
yyoorr.. BBiizz,, oo ss››kk››nntt››llaarr›› kkaahh iisskkaann kkaahh ››ssllaahh eeddiill--
mmeeyyee ççaall››flfl››ll››rrkkeenn,, bbiirr iikklliimmddeenn ddii¤¤eerriinnee ssüürrggüü--
nnee ggöönnddeerriilleerreekk,, zzoorrllaa vveeyyaa zzoorrllaannaarraakk ttoopprraa¤¤aa
bbaa¤¤llaannmmaamm››zz ddaayyaatt››ll››rrkkeenn yyaaflflaadd››kk,, yyaaflfl››yyoorruuzz.. 

BBuurraaddaann bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa,, ttoopprraakkllaarr››nnddaann ssöö--
kküüllüüpp aatt››llaann,, ttoopprraakkllaarr››nn›› yyuurrttllaarr››nn›› bb››rraakk››pp kkaaçç--
mmaakk zzoorruunnddaa bb››rraakk››llaann iinnssaannllaarr›› ddaa aannll››yyoorruuzz..
AAnnllaayyaammaadd››¤¤››mm››zz flfleeyylleerr ddee vvaarr eellbbeettttee…… DDaahhaa
ggeelliiflflmmiiflfl üüllkkeelleerree kkaappaa¤¤›› aattaabbiillmmeekk iiççiinn,, üüllkkeellee--
rriinnddeekkii ss››kk››nntt››llaarr›› bbaahhaannee eeddeenn iinnssaannllaarr›› aannllaayyaa--
mm››yyoorruuzz.. 
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� DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann

AAss››rrllaarr bbooyyuunnccaa iinnssaannllaarr eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaa--
ssaall,, ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell sseebbeepplleerr yyüüzzüünnddeenn ddoo¤¤--
dduu¤¤uu ttoopprraakkllaarr›› bb››rraakk››pp kkööyyddeenn kkeennttee,, üüllkkeeddeenn
üüllkkeeyyee hhaattttaa kk››ttaallaarrddaann kk››ttaallaarraa ddoo¤¤rruu ggööççmmeekk
zzoorruunnddaa kkaallmm››flfltt››rr.. DDüünnyyaann››nn eenn aacc››mmaass››zz dduuyy--
gguullaarr››nnddaann bbiirrii oollaann ggööççmmeennllii¤¤ii iilliikklleerriinnee ddee¤¤iinn
hhiisssseeddeerrkkeenn ggööççttüükklleerrii yyeerrii yyuurrtt ttuuttmmuuflflllaarrdd››rr..

BBiilliinnddii¤¤ii ggiibbii ttoopplluummddaa yyaaflflaannaann hheerr ssiiyyaassii
vvee ssoossyyaall oollaayy mmuuttllaakkaa eeddeebbiiyyaattttaa yyaannss››mmaass››nn››
bbuulluurr.. ÇÇüünnkküü eeddeebbiiyyaatt ssoossyyaall oollaayyllaarrllaa bbeessllee--
nniirr.. BBuu nneeddeennllee ddee yyaaflflaannaann hheerr ssoossyyaall oollaayy bbiirr
ssüürree ssoonnrraa ssaannaatt yyaapp››ttllaarr››nnddaa yyeerriinnii bbuulluurr..

AArrkkaallaarr››nnddaa ““ggööçç ddeessttaann››”” bb››rraakkmm››flfl oollaann
TTüürrkklleerr 11007711''ddee AAnnaaddoolluu''yyaa ggiirrddiikklleerriinnddee,,
AAnnaaddoolluu''yyuu TTüürrkk yyuurrdduu yyaappaarrkkeenn ddee yyeennii bbiirr
ggööçç ddeessttaann›› oorrttaayyaa kkooyymmuuflflllaarrdd››rr.. GGööççllee hhaarree--
kkeettllii bbuu ttoopprraakkllaarr 1188..yyyy ssoonnuu 1199..yyyy bbaaflfl››nnddaa
OOssmmaannll›› DDeevvlleettii''nniinn iisskkaann ppoolliittiikkaass›› nneeddeenniiyyllee
yyiinnee bbüüyyüükk bbiirr ggööçç oollaayy››nnaa ttaann››kkll››kk eettmmiiflflttiirr.. ‹‹ss--
yyaannllaa bbaaflflllaayyaann kkaannll›› bbiirr ssaavvaaflfl ssüürreecciinniinn ssoonnuunn--
ddaa ddeevvlleett ggüüccüü AAvvflflaarrllaarr üüzzeerriinnddee hhaakkiimmiiyyeettiinnii
ggöösstteerrmmiiflfl,, AAvvflflaarrllaarr ddaa¤¤llaarrddaann oovvaallaarraa iisskkaann
eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaallmm››flfltt››rr.. 

AAvvflflaarr TTüürrkklleerriinniinn ddöövvüüflflkkeenn sseessii oollaann DDaa--
ddaalloo¤¤lluu;; 

““KKaallkktt›› ggööçç eeyylleeddii aavvflflaarr eelllleerrii,,
aa¤¤››rr aa¤¤››rr ggiiddeenn eelllleerr bbiizziimmddiirr..
aarraapp aattllaarr yyaakk››nn eeddeerr ››rraa¤¤››,,
yyüüccee ddaa¤¤ddaann aaflflaann yyoollllaarr bbiizziimm--

ddiirr..”” ddiiyyee flfliiiirrlleemmiiflflttiirr.. AAyyrr››ccaa,, bbuu ddöö--
nneemmddee AAvvflflaarrllaarr üüzzeerriinnddee eettkkiillii oollaann
zzuullüümm ““aa¤¤››tt kküüllttüürrüü””nnüü ddaahhaa ççookk
üürrüünn vveerriilliirr hhaallee ggeettiirrmmiiflflttiirr..

BBuu ttoopprraakkllaarrddaakkii bbiirr ggööçç oollaayy››
ddaa 11992233''ttee CCuummhhuurriiyyeett''iinn kkuurruulluuflfluu
aarrdd››nnaa YYuunnaanniissttaann''llaa yyaapp››llaann ““NNüüffuuss
MMüübbaaddeelleessii SSöözzlleeflflmmeessii”” ggeerree¤¤ii ggeerr--
ççeekklleeflfleenn zzoorruunnlluu ggööçç uuyygguullaammaass››dd››rr..
TTüürrkkiiyyee''ddeenn vvee YYuunnaanniissttaann''ddaann iikkii

mmiillyyoonn iinnssaann yyeerriinnddeenn yyuurrdduunnddaann
eeddiillmmiiflflttiirr.. BBuu ssoossyyaall oollaayy›› yyaaflflaayyaann iinn--
ssaannllaarr››nn ööyykküülleerriinnii aannllaattaann yyaapp››ttllaarr oorr--
ttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr.. GGööççüünn bbiirr öözzeell bbiiççiimmii
oollaann mmüübbaaddeellee vvee mmüübbaaddeellee ssüürreecciinniinn
yyaannss››mmaass›› ddaa ““mmüübbaaddeellee eeddeebbiiyyaatt››””nn››
oorrttaayyaa çç››kkaarrmm››flfltt››rr.. 

BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii”” ddöörrttlleemmeessiinniinn
yyaazzaarr›› YYaaflflaarr KKeemmaall bbuu rroommaannllaarr››
hhaakkkk››nnddaa ““YYuunnaanniissttaann''ddaann ggeelleennlleerriinn

bbaaflflllaarr››nnddaann ggeeççeennlleerrii,, ssaavvaaflflllaarrddaann ddoollaayy›› yyuurrtt--
llaarr››nnddaann oollaannllaarr››,, BBaallkkaann,, DDoo¤¤uu AAnnaaddoolluu,, KKaa--
rraaddeenniizz ggööççmmeennlleerriinniinn ddeerriinn aacc››llaarr››nn›› yyaaflflaadd››mm..
BBiirr rroommaanncc››nn››nn rroommaannllaarr››nnddaa oo rroommaanncc››nn››nn
hhaannggii sseebbeepplleerrddeenn yyaazzdd››¤¤›› bbeellllii oolluurr.. BBuu rroo--
mmaann bbeenniimm ççooccuukklluu¤¤uummddaann bbuu yyaannaa ggeelleenn
mmaacceerraammdd››rr.. ‹‹nnssaann››nn ttoopprraa¤¤››nnddaann aayyrr››llmmaass››nn››nn
nnee mmeenneemm bbiirr bbeellaa oolldduu¤¤uunnuu hheepp ccaanneevviimmddee
dduuyydduumm,, oonnuunn aa¤¤››ttllaarr››,, ddeessttaannllaarr››yyllaa bbüüyyüüddüümm,,
''''hhaarriibbee vvaayy hhaarriibbee!!'''' BBuu rroommaann ddaa ''''DDaa¤¤››nn ÖÖttee
YYüüzzüü'''' üüççllüüssüü ggiibbii yyaaflflaamm››mm vvee ttaann››kkll››¤¤››mmdd››rr..””
ddiiyyee vvuurrgguullaamm››flfltt››rr.. 

11995500''lleerrddeenn ssoonnrraa ddaa TTüürrkk eeddeebbiiyyaatt››nnddaa
ggööçç kkaavvrraamm›› kkööyyddeenn kkeennttee ggööçç oollaarraakk iiflfllleenn--
mmiiflfl,, ggööççüünn kkuurrbbaann›› oollaann bbiirreeyylleerriinn ddrraammllaarr››
yyaazzaarrllaarr››mm››zz ttaarraaff››nnddaann hhiikkââyyee vvee rroommaannllaarr››--
mm››zzddaa ddeerriinnlleemmeessiinnee iiflfllleenneerreekk ggeelleecceekk kkuuflflaakk--
llaarraa bbiirr ttüürr bbeellggee nniitteellii¤¤iinnddee aakkttaarr››llmm››flfltt››rr.. BBuu--
nnuunnllaa iillggiillii yyaapp››ttllaarrddaann bbiirrii OOrrhhaann KKeemmaall''iinn
ÇÇuukkuurroovvaa ddaakkii ››rrggaattllaarr››nn yyaaflflaammllaarr››nnddaann yyoollaa
çç››kkaarraakk,, kkööyyddeenn kkeennttee ggööçç eeddeenn iinnssaannllaarr››nn yyaa--
flflaadd››¤¤›› ççaatt››flflmmaallaarr›› aannllaattaann,, TTüürrkkiiyyee ggeerrççeekkllii¤¤iinn--
ddeenn kkeessiittlleerr ssuunnaann rroommaann›› ““BBeerreekkeettllii TToopprraakk--
llaarr ÜÜzzeerriinnddee”” yyaapp››tt››››dd››rr..

11996600''llaarrddaa iissee eekkoonnoommiikk nneeddeennlleerrddeenn ddoo--
llaayy›› AAllmmaannyyaa''yyaa ggiiddeenn iiflflççiilleerrii EEddiipp CCaannsseevveerr;;

““‹‹flflççiilleerr

AAllmmaannyyaa yyoollccuussuu iiflflççiilleerr
KKaadd››nnllaarr
KKiimmii yyoollccuu,, kkiimmii gguurrbbeett bbeekkççiissii
EElllleerriinnddee bbaavvuullllaarr,, ffiilleelleerr
KKoolloonnyyaallaarr,, ssuu flfliiflfleelleerrii,, ppaakkeettlleerr
OOnnllaarr kkii,, hheeppssii
BBiirr ttuuttssaakk aa¤¤aaçç ggiibbii yyaannll››flfl yyeerrlleerree bbüüyyüü--

yyeennlleerr””ddiiyyeerreekk ddiizzeelleemmiiflflttiirr ““MMeennddiilliimmddee KKaann
SSeesslleerrii””nnddee..

AAyynn›› kkoonnuuyyllaa iillggiillii FFaazz››ll HHüüssnnüü DDaa¤¤llaarrccaa
““AAllmmaannyyaallaarr''ddaa ÇÇööppççüülleerriimmiizz”” flfliiiirriinnddee 

““GGüünn ››flfl››rr ››flfl››mmaazz,, aall››nn yyaazz››mm››zz ppaarrllaarr,, 
NNee aall››nn yyaazz››ss››,, eell yyaazz››ss›› bbee!! 
SSöökkeemmeeyyiizz kkii bbiizz,, iillkkookkuull aayydd››nnll››¤¤›› bbiillee

ggöösstteerriillmmeeyyeennlleerr 
BBiizz,, ppiiss yyöönneettiicciilleerriinn mmuuttssuuzz kkiiflfliilleerrii,, 
SSüüppüürrüürrüüzz yyaabbaann eelllleerriinn ssookkaakkllaarr››nn››;; ppiiss

eell,, ppiiss yyüürreekk!! 
SS››¤¤mmaazzkkeenn aattaallaarr››mm››zz ggüünnee,, yyaarr››nnaa,, 
DDüüflflmmüüflflüümm bbeenn,, ddüüflflmmüüflflüümm bbeenn eell kkaapp››llaa--

rr››nnaa”” ddiizzeelleerriiyyllee aacc›› vvaattaannddaa yyaaflflaann››llaannllaarr›› aannaa--
vvaattaannddaa ddiizzeelleemmiiflflttiirr..

TTüürrkk iiflflççiilleerriinn ““ggaavvuurr eellii””nnee AAllmmaannyyaa''yyaa
ggeellmmeessiiyyllee oo ddöönneemmddee yyaaflflaannaannllaarr›› ddeerriinnllii¤¤iinnee
yyaannss››ttaann ((iinnssaannllaarr››mm››zz››nn oorraaddaakkii yyaaflflaammllaarr››,, eevv--
lleerrii,, eeflfl vvee ççooccuukkllaarr››,, ddiirrlliikk vvee ddüüzzeennlleerrii,, kkiimmlliikk
aarraayy››flflllaarr››,, uuyyuumm ssoorruunnllaarr››,, öözzlleemmlleerrii vv..bb..)) flfliiiirr,,
ööyykküü vvee rroommaann ggiibbii yyaapp››ttllaarr oorrttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr..
AAllmmaannyyaa ggeerrççee¤¤iinnii ,, ““AAllaammaanncc››ll››¤¤››”” NNeeccaattii
TToossuunneerr''iinn ““SSaanncc››……SSaanncc››”” rroommaann››nn››nn öönnddee
ggeelleenn kkaarraakktteerrii OOssmmaann''››,, AAddaalleett AA¤¤aaoo¤¤lluu''nnuunn
““FFiikkrriimmiinn ‹‹nnccee GGüüllüü”” aaddll›› rroommaann››nnddaakkii BBaall--
ll››hhiissaarrll›› BBaayyrraamm''››,, AAbbbbaass SSaayyaarr''››nn ““DDiikk BBaayy››rr””
rroommaann››nnddaakkii BBeeyyddiiyyaarr''ll›› MMüüssllüümm AA¤¤aa''nn››nn oo¤¤lluu
RRaaflfliitt''ii ttaann››yyaarraakk öö¤¤rreennddiikk.. 

BBööyylleeccee,, TTüürrkkiiyyee''ddeenn iiflflççii ggööççüünnüünn
eeddeebbiiyyaatt yyaapp››ttllaarr››nnaa yyaannss››mmaass››yyllaa ddaa ““ggööçç vvee
ggööççmmeenn eeddeebbiiyyaatt››””››nn››nn ddoo¤¤uuflfluunnaa ttaann››kk oolldduukk..

GGööçç,, bbiirr ttoopplluummuunn ddee¤¤iill ddüünnyyaann››nn oorrttaakk
yyaaflflaadd››¤¤›› bbiirr ssoorruunndduurr.. HHaannggii ttoopplluummddaa oolluurrssaa
oollssuunn ggööçç aassll››nnddaa aacc›› eeddeebbiiyyaatt››dd››rr.. 

NNee yyaazz››kk kkii,, ssaavvaaflfl vvee eekkoonnoommiikk ssoorruunnllaarr
ssoonnaa eerrmmeeddii¤¤ii ssüürreeccee iinnssaannllaarr aacc›› ççeekkmmeeyyee,,
yyeennii yyeerrlleerrddee yyeennii yyaaflflaammllaarr aarraammaayyaa hheepp bbiirr
eekkssiikk oollaarraakk ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr.. 

BBuu aacc››llaarr ddaa eeddeebbiiyyaattttaa,, eeddeebbiiyyaatt››nn ttoopp--
lluummssaall ssoorruummlluulluukk aannllaayy››flfl›› ggeerree¤¤ii kkeennddiinnii ggööss--
tteerrmmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr.. 

Göçün
Edebiyat›m›za
yans›malar›

� DDoolluunnaayy AAkkeerr

BBiirraazz oollssuunn iiççiimmiizzddeekkii yyeerrlleeflfliikk ddüüzzeenn yyeerriinn--
ddeenn ooyynnaadd››¤¤››nnddaa yyaa ddaa eettrraaff››nnddaa tteehhddiittkkâârr bbiirr
kkuuflfluunn uuççttuu¤¤uunnuu hhiisssseettttii¤¤iimmiizzddee,, ççookk ffaazzllaa zzaa--
mmaann kkaayybbeettmmeeddeenn kkaayygg››llaann››rr,, öönnlleemmiimmiizzii aall››--

rr››zz.. DDüüflflüünncceenniinn,,
ddüüflflüünnmmeenniinn ddee--
¤¤iiflflkkeennlliikk iiççeerreenn
yyaapp››ss›› ggeerree¤¤ii iinn--
ssaann ssüürreekkllii bbiirr
ggööçç hhaalliinnddee ggöövv--
ddeessiinnii ggeezziinnddiirriipp
dduurruurr,, nneerreeyyee ggii--
ddeeccee¤¤iinnii bbiillmmee--
ddeenn.. BBiillmmeessiinnee
ggeerreekk yyookkttuurr
bbeellkkii ddee,, bbiillmmeekk
yy oo ll cc uu ll uu ¤¤ uu nn

uuzzuunnlluu¤¤uunnuu hhaaffiifflleettmmiiyyoorr,, mmeessaaffeessiinnii ddiizzggiinnllee--
mmiiyyoorr,, hhaattttaa ddaahhaa ddaa zzoorr bbiirr dduurruummaa ssookkuuyyoorr,,
bbuu iiççsseell ddeebbeelleennmmeeyyii,, kkaayygg››ll›› ttuuttuummuu..  

NNeeccaattiiggiill ttaaflfl››nnmmaayy›› hhiiçç sseevvmmeezzmmiiflfl.. YYeennii ttaa--
flfl››nndd››¤¤›› eevvee aall››flflmmaass››,, aayyaakk uuyydduurrmmaass›› bbeellllii bbiirr
zzaammaann ddiilliimmiinnee bbööllüünnüürrmmüüflfl,, kkii ooddaayyllaa,, eevvllee,,
eeflflyyaayyllaa bbuu kkaaddaarr hhaaflfl››rr nneeflfliirr oollaann bbiirr flflaaiirriinn eevv--
lleerraarraass›› ''ggööçç'' eettmmeessii nnaass››ll bbiirr ››sstt››rraapp ssiizz ddüüflflüü--
nnüünn?? ÖÖllddüü¤¤üünnddee aarrdd››nnddaa bb››rraakktt››¤¤›› kküüll iizzlleerrii
oonnuunn eevviinnii ççeevvrreelleeyyeenn mmiihheennkk ttaaflfl››yydd››..  

AAkkll››nnddaa hheepp ggiittmmeekk ffiiiillii ddoollaaflflaann iinnssaannllaarr
iiççiinn yyaarraatt››llmm››flfl bbiirr ggööçç hhaarriittaass›› oollssaayydd››,, ddaa¤¤››ttmmaa
iiflfliinnii üüssttlleenneebbiilliirrddiimm.. AAmmaa öönnccee kkeennddiimmee aayy››rr››rr--
dd››mm.. GGiittmmeeyyii ddüüflflüünnüürrkkeenn,, nneerreeyyee ggiiddeeccee¤¤iimmiizzii
ddüüflflüünnmmeeyyiizz ççoo¤¤uu zzaammaann.. OOyyssaa ggiittmmeekk iiççiinn bbiirr
yyeerriimmiizziinn oollmmaass›› ggeerreekk.. KKaallmmaakkttaann bbaahhsseettmmii--
yyoorruumm.. OOrraass›› mmuuaammmmaa.. 

GGiittmmeeyyii,, ssüürreekkllii yyoollddaa oollmmaayy››,, nnoottllaarr ggöönn--
ddeerrmmeeyyii hhuuyy eeddiinneenn yyaazzaarrllaarr vvaarr eeddeebbiiyyaatt››mm››zz--
ddaa;; TTeezzeerr ÖÖzzllüü uuyyuummssuuzzdduurr mmeesseellaa,, bbiirr yyeerree
aaiitt oollmmaakk iisstteemmeezz.. NNiillggüünn MMaarrmmaarraa ççookkttaann aakk--
ll››nnaa kkooyymmuuflflttuurr ggiittmmeeyyii.. GGiiddeennlleerr kkaallaannllaarraa bbaa--

zz›› ssoorruu iiflflaarreettlleerrii bb››rraakk››rr,,  bbooflfllluu¤¤uu ddoolldduurrmmaakk
iiflfliinn eenn zzoorr kk››ssmm››dd››rr kkiimmiinnee ggöörree.. KKiimmiinneeyyssee
kkaallaannllaarr››nn ggiiddeennlleerree iittiirraazz››dd››rr cceevvaappss››zzll››kk.. BBaa--
zzeenn kkiimmiinn ggiittttii¤¤iinnii kkiimmiinn kkaalldd››¤¤››nn›› ççöözzeemmeeyyiizz..
GGeerrii ddöönneecceekk oollaannllaarr iiççiinn ggööçç kk››flflkk››rrtt››cc›› bbiirr uunn--
ssuurr ggiibbii ggöözzüükküüyyoorr oollssaa ddaa,, AArraaff ddaa kkaallmmaa dduu--
rruummuu ddaa iiflfliinn ddii¤¤eerr kkeeffeessii.. 

PPeekkii,, zzoorruunnlluu ggööçç hhaalliinnddee oollaann kkaavviimmlleerree
nnee ddiiyyeeccee¤¤iizz?? SSaahhiippssiizz bb››rraakk››llaann ttoopplluummllaarraa,,
hhiiçç bbaass››llmmaayyaann bbiirr ttoopprraa¤¤››nn ggööççüünnüü kkiimm bbaaflflllaa--
ttaaccaakk iillkk öönnccee?? ''GGööççmmüüflfl KKeeddiilleerr BBaahhççeessii''nniinn
aaddrreessiinnii vveerreebbiilleecceekk oollaann vvaarr mm››?? 

GGööççttüükktteenn ssoonnrraa kkaalldd››¤¤››mm››zz yyeerr ggeerrççeekk yyee--
rriimmiizz mmii oolluuyyoorr?? OOllmmaass›› mm›› ggeerreekkiiyyoorr?? DDaahhaa
bbiinnlleerrccee ssoorruunnuunn aalltt››nn›› kkaazz››yyaabbiilliirriizz!! BBiinnlleerrccee
ggööçç kkaazzaazz›› çç››kkaarr oorrttaayyaa 
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AAddaannaa''yyaa;; KKaayysseerrii,, NNii¤¤ddee,, HHaarrppuutt,, MMaallaattyyaa,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr vveeyyaa AAdd››yyaammaann''ddaann ggeelleenn gguurreebbaa iiflflççii--
lleerriinn ççaall››flflmmaa ssaaaattlleerriinnii ddüüzzeennlleeyyeenn bbuu kkaarraarr,, hhaallaa
yyöörreemmiizzddee üürrüünnlleerr bbeerreekkeettllii oolldduu¤¤uunnddaa ““AAllllaahh
HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm bbeerreekkeettii vveerrddii”” ddeenniilleecceekk kkaaddaarr
uunnuuttuullmmaayyaann bbiirr kkaarraarr oollaa ggeellddii...... VVee HHaalliill ‹‹bbrraa--
hhiimm BBeerreekkeettii''nnee uullaaflflmmaakk iiççiinn ÇÇuukkuurroovvaa''yyaa ggööçç
eettmmeekk,, oo zzaammaannddaann bbeerrii ssüürreeggeelleenn bbiirr ttuuttkkuu oolldduu
aaddeettaa.. BBööyylleeccee ggööçç ssüürrddüü ggiittttii..

���

BBaakk››nn 11889966 yy››ll››nnddaa,, AAddaannaa''yyaa bbiirr kkoolleerraa
mmüüffeettttiiflflii oollaarraakk ggeelleenn DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii
YYüürree¤¤iirr OOvvaass››''nn›› aannllaatt››rrkkeenn nneelleerr yyaazz››yyoorr;;

““ÇÇiiffttlliikklleerrddee hhaayyllii yyeennii ttaarr››mm ggeerreeççlleerrii,, bbuu--
hhaarrll›› ssaabbaann vvee ddöö¤¤eenn mmaakkiinnaallaarr›› bbuulluunnmmaakkllaa bbiirr--
lliikkttee bbuurraayyaa ((......)) yyüüzz bbiinn kkaaddaarr gguurreebbaa iiflflççii ttooppllaann--
mmaakkttaadd››rr..((......)) ‹‹flflççiilleerr ççiiffttlliikkttee bbiirr hhaaffttaa ççaall››flfl››pp,, PPaa--
zzaarrtteessii ggüünnüü üüçç--bbeeflfl ssaaaattlliikk yyooll yyüürrüüyyeerreekk AAddaa--
nnaa''yyaa ggeelliirr,, ggeecceeyyii aaçç››kkttaa ggeeççiirriipp,, ssaall›› ggüünnüü kkuurruu--
llaann IIrrggaatt PPaazzaarr››''nnddaa bbuulluuflfluurrllaarr.. AAdd›› ggeeççeenn ggüünnddee
yyaannll››flfl oollmmaass››nn AAddaannaa''yyaa kk››rrkk--eellllii bbiinn iiflflççii ttooppllaann--
dd››¤¤››nnddaann,, ssookkaakkllaarr iinnssaann ddeerryyaass›› kkeessiilliirr..””((22))

AAyynn›› MMaa¤¤mmuummii''nniinn oo ggüünnüünn AAddaannaass››nn›› 66
bbiinn hhaannee,, 4400 bbiinn nnüüffuuss oollaarraakk ttaarriiff eettttii¤¤iinnii ggöözz
öönnüünnee aall››rrssaann››zz,, bbiirr llookkmmaa eekkmmeekk iiççiinn yyeerriinnii yyuurr--
dduunnuu bb››rraakk››pp,, bbaaflflkkaa ddiiyyaarrllaarraa ggööççeenn iinnssaannllaarr››nn
ççaarreessiizzllii¤¤iinniinn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü hhiisssseeddeebbiilliirrssiinniizz..

���

AAnnccaakk ççaarreessiizzlliikk ssaaddeeccee kkaarr››nn ddooyyuurrmmaakk yyoo--
lluunnddaa ddee¤¤iill...... CCaann›› iiççiinn ddee yyeerriinnii-- yyuurrdduunnuu tteerrkk
eeddeenn,, tteerrkk eettmmeeyyee zzoorrllaannaannllaarr vvaarr eellbbeett..

BBuu kkeezz yy››ll 11886655 vveeyyaa 6666 oollmmaall››...... PPaaddiiflflaahh,,
TToorrooss DDaa¤¤›› YYöö--

rrüükklleerrii iiççiinn bbiirr
ffeerrmmaann yyaayy››nnllaa--
mm››flfl........ 

““ TT oo rr oo ss --
llaarr''ddaa yyaaflflaayyaann
kkoonnaarr-- ggööççeerr ttaa--
kk››mm›› tteezz eellddeenn
oovvaayyaa iinniipp yyeerr--
lleeflfleecceekk...... AArrtt››kk
ggööççmmeeyyeecceekk ““
mmeeaall iinnddee bbiirr
ffeerrmmaann bbuu.. YYaa--
nnii bbiirr ssüürrggüünn

aaddeettaa.. DDeerrvviiflfl PPaaflflaa''ddaa oorrdduussuuyyllaa iinnmmeeyyeennlleerrii ppaa--
ddiiflflaahh aadd››nnaa ööllddüürrmmeeyyee ggeelliiyyoorr.. AAddaannaa''nn››nn bbiillii--
nneenn yyii¤¤iitt sseesslleerriinnddeenn DDaaddaalloo¤¤lluu''nnuunn ““FFeerrmmaann
ppaaddiiflflaahh››nnssaa,, ddaa¤¤llaarr bbiizziimmddiirr”” ddiiyyee ssiimmggeelleeflflttiirrddii¤¤ii
iissyyaannaa nneeddeenn oollssaa ddaa ,, bbiirr ççookk ccaannaa vvee mmaallaa kkaass--
tteettssee ddee yyeenniiddeenn bbiirr ggööçç kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr aarrtt››kk.. BBuu
kkeezz eekkmmeekk kkaazzaannmmaakk iiççiinn ddee¤¤iill,, kkaazzaann››llmm››flfl eekk--
mmee¤¤iinnii kkaayybbeettmmeekk ppaahhaass››nnaa ccaann››nn›› kkuurrttaarrmmaakk
iiççiinn.. 

““KKaaçç kkaaçç”” vveeyyaa ““GGööçç ggööçç”” iillee ddeevvaamm eeddiipp
ggiiddeenn bbiirr ““KKaaçç ggööçç”” aannllaayyaaccaa¤¤››nn››zz ttaarriihh bbooyyuunnccaa
yyaaflflaannaann.. BBaazzeenn dd››flflaarr››ddaann AAddaannaa'' yyaa...... BBaazzeenn iissee
AAddaannaa''ddaann dd››flflaarr››yyaa......

���

YY››ll 22001155 ...... VVeeffaatt eeddeenn bbiirr yyaakk››nn››mm››nn mmee--
zzaarrll››kkttaakkii ttöörreenniinnee kkaatt››llmmaakk iiççiinn AAllii HHooccaall›› kkööyyüü--
nnee ddoo¤¤rruu ggiiddeerrkkeenn,, ssuullaammaa kkaannaall››nn››nn kkeennaarr››nnaa
ddiizziillmmiiflfl yyüüzzlleerrccee ççaadd››rr ggöörrddüümm.. HHeemmeenn ttaann››dd››mm
ççaadd››rrllaarr››.. BBeeflfl aalltt›› sseennee öönnccee ““DDeenniizzee ‹‹kkii YY››lldd››zz
AAtttt››kk”” bbeellggeesseelliinnii ççeekkeerrkkeenn uu¤¤rraadd››¤¤››mm››zz ççaadd››rrllaarrdd››
bbuunnllaarr..

GGüünneeyyddoo¤¤uu''ddaann bbiirr llookkmmaa eekkmmeekk iiççiinn ggöö--
ççüüpp,, bbrriikkeetttteenn tteekk ooddaa bbiirr eevvee ssaahhiipp oollaannllaarraa bbiillee
gg››ppttaa iillee bbaakkaannllaarr››nn bbaarr››nnmmaayyaa ççaall››flfltt››¤¤››,, ““kkeenntt iiççii
bbiirr ççaadd››rr kkeenntt”” ddüüflflüünnüünn,, iiflflttee ööyyllee bbiirr yyeerr...... 

HHaalliill''ii ddee oorraaddaa ttaann››mm››flfltt››mm.. BBiizzee rreehhbbeerrlliikk
yyaappmm››flfltt››.. 1122 yyaaflfl››nnddaayydd›› vvee 1122 ssaaaatt ççaall››flfl››yyoorrdduu
ggüünnddee...... KKaahh mmeennddiill ssaatt››pp,, kkaahh bbiirr mmoobbiillyyaacc››nn››nn
yyaann››nnaa ttaakk››ll››yyoorrdduu.. KKaarrddeeflfllleerriinnee bbaakkmmaakk zzoorruunn--
ddaayydd››,, ççüünnkküü bbaabbaass›› yyookkttuu.. BBiirr ppaammuukk ttaarrllaass››nn››nn
kkeennaarr››nnddaa yyaakkaallaanndd››¤¤››,, aatteeflflllii bbiirr hhaassttaall››kkttaann kkaayy--
bbeettmmiiflfllleerrddii oonnuu..

���

HHaalliill''ii bbiirr ddaahhaa ggöörreebbiilliirr mmiiyyiimm ddiiyyee uummuuttllaa--
nnaarraakk dduurrdduumm ççaadd››rrllaarr››nn öönnüünnddee.. BBüüyyüümmüüflfl ooll--
mmaall››yydd›› kkeerraattaa...... ÇÇooccuukk bbeezzii iillee ççaadd››rr bbeezziinniinn
aayy››rrtt eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤ii kkaaddaarr iipplleerrii bbiirrbbiirriinniinn iiççiinnee
ggeeççmmiiflfl ççaadd››rrllaarr››nn aarraass››nnddaa ççaa¤¤››rrmmaayyaa bbaaflflllaadd››mm
oonnuu...... ““HHaalliill!!”” ddiiyyee bbaa¤¤››rr››nnccaa,, üüçç--bbeeflfl ççaadd››rrddaann çç››--
kkaann bbeeflfl-- oonn kkaaffaa bbaannaa bbaakktt›› bbiirrddeenn.. AAmmaa bbuunnllaarr
bbiizziimm HHaalliill ddee¤¤iill,, bbaaflflkkaa HHaalliill''ddii...... VVee bbaaflflkkaa bbiirr llii--
ssaann kkoonnuuflfluuyyoorrllaarrdd›› bbiizziimm HHaalliill''ddeenn.. TTeekkrraarr ““HHaa--
lliill!!”” ddeeddiimm...... SSeessiimmii yyüükksseelltteerreekk...... BBuu kkeezz bbaa¤¤››rrtt››--
mmaa ggeeççiimmiinnii ççaadd››rrllaarraa uunn yyaa ddaa mmaakkaarrnnaa ssaattaarraakk
ssaa¤¤llaayyaann kkööflfleeddeekkii bbaakkkkaall ggeellddii..

““AA¤¤aabbeeyy!! SSeenniinn aarraadd››¤¤››nn HHaalliill ggiittttii...... BBiirr
yyeerrddee ggaarrssoonnlluukk bbuulluunnccaa,, bbiirr kkööflfleeyyee tteekk ggöözz bbiirr
ççaatt›› yyaapptt››,, üüzzeerriinnii ddee ççiinnkkoo iillee kkaappaatttt››,, ggiiddiiflfl oo ggii--
ddiiflfl..””

““YYaa!! BBuunnllaarr kkiimm??””
““BBuunnllaarr ddaa yyeennii ggeelleenn HHaalliilllleerr,, yyeennii ggeelleenn

‹‹bbrraahhiimmlleerr...... SSeenniinn HHaalliill BBiittlliiss''tteennddii...... BBuunnllaarr iissee
HHaalleepp''tteenn...... OOnnuunn bbaabbaass›› aatteeflflllii hhaassttaall››kkttaann ööll--
mmüüflflttüü,, bbuunnllaarr››nn kkii ddee mmaakkiinneellii ttüüffeekk aatteeflfliinnddeenn......
DDee¤¤iiflfleenn bbiirr flfleeyy yyookk yyaannii...... fifiiimmddii kkaavvflflaakkllaarrddaa ssuu
ssaatt››yyoorrllaarr.. BBiirr ggaarrssoonnlluukk bbuulluurrllaarrssaa oonnllaarr ddaa yyuu--
vvaallaarr››nn›› yyaappaarr ggiiddeerrlleerr.. KKaall››cc›› bbiizziizz vveesssseellaamm..””

���

YY››ll 11889966...... AAddaannaa''yyaa kkoolleerraa mmüüffeettttiiflflii oollaarraakk
ggeelleenn DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii flflööyyllee yyaazz››yyoorrdduu;;

““ BBiirr ttaarraaffttaann kkoolleerraa,, ddii¤¤eerr ttaarraaffttaann ss››ttmmaa
aatteeflflii...... YYaarr››ss›› tteelleeff oolluuyyoorr...... AAmmaa bbiinnlleerrccee iinnssaann
yyiinnee ddee ggeelliiyyoorr aakk››nn aakk››nn......””

BBuu HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm BBeerreekkeettii bbaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy aazziizziimm!! ‹‹nnssaann›› ggööççeerrttiiyyoorr......

KKaayynnaakkllaarr;; 
11//YYuurrtt AAnnssiikkllooppeeddiissii,, 11.. CCiilltt
22//YYüüzzyy››ll ÖÖnnccee AAnnaaddoolluu vvee SSuurriiyyee --

DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii-- GGüünnüümmüüzz TTüürrkk--
ççeessii;; CCaahhiitt KKaayyrraa-- BBooyyuutt KKiittaappllaarr››-- 22000088 

11883322 yy››ll››yydd››...... HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm PPaaflflaa --hhaannii OOssmmaannll››''yyaa bbaaflfl kkaalldd››rr››pp ddaa EEggee''nniinn iiççlleerriinnee kkaaddaarr iiflflggaall eeddeenn MM››ss››rr VVaalliissii KKaavvaallaall›› MMeehhmmeett AAllii PPaaflflaa vvaarr yyaa
oonnuunn oo¤¤lluu-- AAddaannaa''yyaa hhaakkiimm oollmmuuflflttuu.. ‹‹flflggaallccii ffaallaann ddiiyyoorruuzz aammaa,, AAddaannaa bbiirr ççookk yyeenniilliikk vvee iiyyiilleeflflttiirrmmeeyyii oonnuunnllaa bbiirrlliikkttee ttaann››mm››flfltt››..

BBuu iiyyiilleeflflttiirrmmeelleerrddeenn bbiirrii ddee flflüüpphheessiizz,, ››rrggaattllaarr››nn ““HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm SSoolluu¤¤uu”” ddeeddii¤¤ii,, bbeellkkii ddee ttaarriihhiinn iillkk ttoopplluu ssöözzlleeflflmmeessii oollaann kkaarraarrdd››.. 
““HHeerr ››rrggaatt 22 ssaaaatt ççaall››flfltt››kkttaann ssoonnrraa,, oonn ddaakkiikkaa ssoolluukkllaannaaccaakk...... BBuu ssoolluukkllaannmmaa ssüürreessii,, ssaaaatt üüccrreettiinnddeenn ddüüflflmmeeyyeecceekk........”” 
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AAddaannaa''yyaa;; KKaayysseerrii,, NNii¤¤ddee,, HHaarrppuutt,, MMaallaattyyaa,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr vveeyyaa AAdd››yyaammaann''ddaann ggeelleenn gguurreebbaa iiflflççii--
lleerriinn ççaall››flflmmaa ssaaaattlleerriinnii ddüüzzeennlleeyyeenn bbuu kkaarraarr,, hhaallaa
yyöörreemmiizzddee üürrüünnlleerr bbeerreekkeettllii oolldduu¤¤uunnddaa ““AAllllaahh
HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm bbeerreekkeettii vveerrddii”” ddeenniilleecceekk kkaaddaarr
uunnuuttuullmmaayyaann bbiirr kkaarraarr oollaa ggeellddii...... VVee HHaalliill ‹‹bbrraa--
hhiimm BBeerreekkeettii''nnee uullaaflflmmaakk iiççiinn ÇÇuukkuurroovvaa''yyaa ggööçç
eettmmeekk,, oo zzaammaannddaann bbeerrii ssüürreeggeelleenn bbiirr ttuuttkkuu oolldduu
aaddeettaa.. BBööyylleeccee ggööçç ssüürrddüü ggiittttii..

���

BBaakk››nn 11889966 yy››ll››nnddaa,, AAddaannaa''yyaa bbiirr kkoolleerraa
mmüüffeettttiiflflii oollaarraakk ggeelleenn DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii
YYüürree¤¤iirr OOvvaass››''nn›› aannllaatt››rrkkeenn nneelleerr yyaazz››yyoorr;;

““ÇÇiiffttlliikklleerrddee hhaayyllii yyeennii ttaarr››mm ggeerreeççlleerrii,, bbuu--
hhaarrll›› ssaabbaann vvee ddöö¤¤eenn mmaakkiinnaallaarr›› bbuulluunnmmaakkllaa bbiirr--
lliikkttee bbuurraayyaa ((......)) yyüüzz bbiinn kkaaddaarr gguurreebbaa iiflflççii ttooppllaann--
mmaakkttaadd››rr..((......)) ‹‹flflççiilleerr ççiiffttlliikkttee bbiirr hhaaffttaa ççaall››flfl››pp,, PPaa--
zzaarrtteessii ggüünnüü üüçç--bbeeflfl ssaaaattlliikk yyooll yyüürrüüyyeerreekk AAddaa--
nnaa''yyaa ggeelliirr,, ggeecceeyyii aaçç››kkttaa ggeeççiirriipp,, ssaall›› ggüünnüü kkuurruu--
llaann IIrrggaatt PPaazzaarr››''nnddaa bbuulluuflfluurrllaarr.. AAdd›› ggeeççeenn ggüünnddee
yyaannll››flfl oollmmaass››nn AAddaannaa''yyaa kk››rrkk--eellllii bbiinn iiflflççii ttooppllaann--
dd››¤¤››nnddaann,, ssookkaakkllaarr iinnssaann ddeerryyaass›› kkeessiilliirr..””((22))

AAyynn›› MMaa¤¤mmuummii''nniinn oo ggüünnüünn AAddaannaass››nn›› 66
bbiinn hhaannee,, 4400 bbiinn nnüüffuuss oollaarraakk ttaarriiff eettttii¤¤iinnii ggöözz
öönnüünnee aall››rrssaann››zz,, bbiirr llookkmmaa eekkmmeekk iiççiinn yyeerriinnii yyuurr--
dduunnuu bb››rraakk››pp,, bbaaflflkkaa ddiiyyaarrllaarraa ggööççeenn iinnssaannllaarr››nn
ççaarreessiizzllii¤¤iinniinn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü hhiisssseeddeebbiilliirrssiinniizz..

���

AAnnccaakk ççaarreessiizzlliikk ssaaddeeccee kkaarr››nn ddooyyuurrmmaakk yyoo--
lluunnddaa ddee¤¤iill...... CCaann›› iiççiinn ddee yyeerriinnii-- yyuurrdduunnuu tteerrkk
eeddeenn,, tteerrkk eettmmeeyyee zzoorrllaannaannllaarr vvaarr eellbbeett..

BBuu kkeezz yy››ll 11886655 vveeyyaa 6666 oollmmaall››...... PPaaddiiflflaahh,,
TToorrooss DDaa¤¤›› YYöö--

rrüükklleerrii iiççiinn bbiirr
ffeerrmmaann yyaayy››nnllaa--
mm››flfl........ 

““ TT oo rr oo ss --
llaarr''ddaa yyaaflflaayyaann
kkoonnaarr-- ggööççeerr ttaa--
kk››mm›› tteezz eellddeenn
oovvaayyaa iinniipp yyeerr--
lleeflfleecceekk...... AArrtt››kk
ggööççmmeeyyeecceekk ““
mmeeaall iinnddee bbiirr
ffeerrmmaann bbuu.. YYaa--
nnii bbiirr ssüürrggüünn

aaddeettaa.. DDeerrvviiflfl PPaaflflaa''ddaa oorrdduussuuyyllaa iinnmmeeyyeennlleerrii ppaa--
ddiiflflaahh aadd››nnaa ööllddüürrmmeeyyee ggeelliiyyoorr.. AAddaannaa''nn››nn bbiillii--
nneenn yyii¤¤iitt sseesslleerriinnddeenn DDaaddaalloo¤¤lluu''nnuunn ““FFeerrmmaann
ppaaddiiflflaahh››nnssaa,, ddaa¤¤llaarr bbiizziimmddiirr”” ddiiyyee ssiimmggeelleeflflttiirrddii¤¤ii
iissyyaannaa nneeddeenn oollssaa ddaa ,, bbiirr ççookk ccaannaa vvee mmaallaa kkaass--
tteettssee ddee yyeenniiddeenn bbiirr ggööçç kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr aarrtt››kk.. BBuu
kkeezz eekkmmeekk kkaazzaannmmaakk iiççiinn ddee¤¤iill,, kkaazzaann››llmm››flfl eekk--
mmee¤¤iinnii kkaayybbeettmmeekk ppaahhaass››nnaa ccaann››nn›› kkuurrttaarrmmaakk
iiççiinn.. 

““KKaaçç kkaaçç”” vveeyyaa ““GGööçç ggööçç”” iillee ddeevvaamm eeddiipp
ggiiddeenn bbiirr ““KKaaçç ggööçç”” aannllaayyaaccaa¤¤››nn››zz ttaarriihh bbooyyuunnccaa
yyaaflflaannaann.. BBaazzeenn dd››flflaarr››ddaann AAddaannaa'' yyaa...... BBaazzeenn iissee
AAddaannaa''ddaann dd››flflaarr››yyaa......

���

YY››ll 22001155 ...... VVeeffaatt eeddeenn bbiirr yyaakk››nn››mm››nn mmee--
zzaarrll››kkttaakkii ttöörreenniinnee kkaatt››llmmaakk iiççiinn AAllii HHooccaall›› kkööyyüü--
nnee ddoo¤¤rruu ggiiddeerrkkeenn,, ssuullaammaa kkaannaall››nn››nn kkeennaarr››nnaa
ddiizziillmmiiflfl yyüüzzlleerrccee ççaadd››rr ggöörrddüümm.. HHeemmeenn ttaann››dd››mm
ççaadd››rrllaarr››.. BBeeflfl aalltt›› sseennee öönnccee ““DDeenniizzee ‹‹kkii YY››lldd››zz
AAtttt››kk”” bbeellggeesseelliinnii ççeekkeerrkkeenn uu¤¤rraadd››¤¤››mm››zz ççaadd››rrllaarrdd››
bbuunnllaarr..

GGüünneeyyddoo¤¤uu''ddaann bbiirr llookkmmaa eekkmmeekk iiççiinn ggöö--
ççüüpp,, bbrriikkeetttteenn tteekk ooddaa bbiirr eevvee ssaahhiipp oollaannllaarraa bbiillee
gg››ppttaa iillee bbaakkaannllaarr››nn bbaarr››nnmmaayyaa ççaall››flfltt››¤¤››,, ““kkeenntt iiççii
bbiirr ççaadd››rr kkeenntt”” ddüüflflüünnüünn,, iiflflttee ööyyllee bbiirr yyeerr...... 

HHaalliill''ii ddee oorraaddaa ttaann››mm››flfltt››mm.. BBiizzee rreehhbbeerrlliikk
yyaappmm››flfltt››.. 1122 yyaaflfl››nnddaayydd›› vvee 1122 ssaaaatt ççaall››flfl››yyoorrdduu
ggüünnddee...... KKaahh mmeennddiill ssaatt››pp,, kkaahh bbiirr mmoobbiillyyaacc››nn››nn
yyaann››nnaa ttaakk››ll››yyoorrdduu.. KKaarrddeeflfllleerriinnee bbaakkmmaakk zzoorruunn--
ddaayydd››,, ççüünnkküü bbaabbaass›› yyookkttuu.. BBiirr ppaammuukk ttaarrllaass››nn››nn
kkeennaarr››nnddaa yyaakkaallaanndd››¤¤››,, aatteeflflllii bbiirr hhaassttaall››kkttaann kkaayy--
bbeettmmiiflfllleerrddii oonnuu..

���

HHaalliill''ii bbiirr ddaahhaa ggöörreebbiilliirr mmiiyyiimm ddiiyyee uummuuttllaa--
nnaarraakk dduurrdduumm ççaadd››rrllaarr››nn öönnüünnddee.. BBüüyyüümmüüflfl ooll--
mmaall››yydd›› kkeerraattaa...... ÇÇooccuukk bbeezzii iillee ççaadd››rr bbeezziinniinn
aayy››rrtt eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤ii kkaaddaarr iipplleerrii bbiirrbbiirriinniinn iiççiinnee
ggeeççmmiiflfl ççaadd››rrllaarr››nn aarraass››nnddaa ççaa¤¤››rrmmaayyaa bbaaflflllaadd››mm
oonnuu...... ““HHaalliill!!”” ddiiyyee bbaa¤¤››rr››nnccaa,, üüçç--bbeeflfl ççaadd››rrddaann çç››--
kkaann bbeeflfl-- oonn kkaaffaa bbaannaa bbaakktt›› bbiirrddeenn.. AAmmaa bbuunnllaarr
bbiizziimm HHaalliill ddee¤¤iill,, bbaaflflkkaa HHaalliill''ddii...... VVee bbaaflflkkaa bbiirr llii--
ssaann kkoonnuuflfluuyyoorrllaarrdd›› bbiizziimm HHaalliill''ddeenn.. TTeekkrraarr ““HHaa--
lliill!!”” ddeeddiimm...... SSeessiimmii yyüükksseelltteerreekk...... BBuu kkeezz bbaa¤¤››rrtt››--
mmaa ggeeççiimmiinnii ççaadd››rrllaarraa uunn yyaa ddaa mmaakkaarrnnaa ssaattaarraakk
ssaa¤¤llaayyaann kkööflfleeddeekkii bbaakkkkaall ggeellddii..

““AA¤¤aabbeeyy!! SSeenniinn aarraadd››¤¤››nn HHaalliill ggiittttii...... BBiirr
yyeerrddee ggaarrssoonnlluukk bbuulluunnccaa,, bbiirr kkööflfleeyyee tteekk ggöözz bbiirr
ççaatt›› yyaapptt››,, üüzzeerriinnii ddee ççiinnkkoo iillee kkaappaatttt››,, ggiiddiiflfl oo ggii--
ddiiflfl..””

““YYaa!! BBuunnllaarr kkiimm??””
““BBuunnllaarr ddaa yyeennii ggeelleenn HHaalliilllleerr,, yyeennii ggeelleenn

‹‹bbrraahhiimmlleerr...... SSeenniinn HHaalliill BBiittlliiss''tteennddii...... BBuunnllaarr iissee
HHaalleepp''tteenn...... OOnnuunn bbaabbaass›› aatteeflflllii hhaassttaall››kkttaann ööll--
mmüüflflttüü,, bbuunnllaarr››nn kkii ddee mmaakkiinneellii ttüüffeekk aatteeflfliinnddeenn......
DDee¤¤iiflfleenn bbiirr flfleeyy yyookk yyaannii...... fifiiimmddii kkaavvflflaakkllaarrddaa ssuu
ssaatt››yyoorrllaarr.. BBiirr ggaarrssoonnlluukk bbuulluurrllaarrssaa oonnllaarr ddaa yyuu--
vvaallaarr››nn›› yyaappaarr ggiiddeerrlleerr.. KKaall››cc›› bbiizziizz vveesssseellaamm..””

���

YY››ll 11889966...... AAddaannaa''yyaa kkoolleerraa mmüüffeettttiiflflii oollaarraakk
ggeelleenn DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii flflööyyllee yyaazz››yyoorrdduu;;

““ BBiirr ttaarraaffttaann kkoolleerraa,, ddii¤¤eerr ttaarraaffttaann ss››ttmmaa
aatteeflflii...... YYaarr››ss›› tteelleeff oolluuyyoorr...... AAmmaa bbiinnlleerrccee iinnssaann
yyiinnee ddee ggeelliiyyoorr aakk››nn aakk››nn......””

BBuu HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm BBeerreekkeettii bbaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy aazziizziimm!! ‹‹nnssaann›› ggööççeerrttiiyyoorr......

KKaayynnaakkllaarr;; 
11//YYuurrtt AAnnssiikkllooppeeddiissii,, 11.. CCiilltt
22//YYüüzzyy››ll ÖÖnnccee AAnnaaddoolluu vvee SSuurriiyyee --

DDrr.. fifieerraaffeettttiinn MMaa¤¤mmuummii-- GGüünnüümmüüzz TTüürrkk--
ççeessii;; CCaahhiitt KKaayyrraa-- BBooyyuutt KKiittaappllaarr››-- 22000088 

11883322 yy››ll››yydd››...... HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm PPaaflflaa --hhaannii OOssmmaannll››''yyaa bbaaflfl kkaalldd››rr››pp ddaa EEggee''nniinn iiççlleerriinnee kkaaddaarr iiflflggaall eeddeenn MM››ss››rr VVaalliissii KKaavvaallaall›› MMeehhmmeett AAllii PPaaflflaa vvaarr yyaa
oonnuunn oo¤¤lluu-- AAddaannaa''yyaa hhaakkiimm oollmmuuflflttuu.. ‹‹flflggaallccii ffaallaann ddiiyyoorruuzz aammaa,, AAddaannaa bbiirr ççookk yyeenniilliikk vvee iiyyiilleeflflttiirrmmeeyyii oonnuunnllaa bbiirrlliikkttee ttaann››mm››flfltt››..

BBuu iiyyiilleeflflttiirrmmeelleerrddeenn bbiirrii ddee flflüüpphheessiizz,, ››rrggaattllaarr››nn ““HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm SSoolluu¤¤uu”” ddeeddii¤¤ii,, bbeellkkii ddee ttaarriihhiinn iillkk ttoopplluu ssöözzlleeflflmmeessii oollaann kkaarraarrdd››.. 
““HHeerr ››rrggaatt 22 ssaaaatt ççaall››flfltt››kkttaann ssoonnrraa,, oonn ddaakkiikkaa ssoolluukkllaannaaccaakk...... BBuu ssoolluukkllaannmmaa ssüürreessii,, ssaaaatt üüccrreettiinnddeenn ddüüflflmmeeyyeecceekk........”” 
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� AAllii OOzzaanneemmrree

““VVaarrdd››mm kkii yyuurrdduunnddaann aayyaa¤¤ ggööççüürrmmüüflfl
YYaavvrruu ggiittmmiiflfl ››ssss››zz kkaallmm››flfl oottaa¤¤››
CCaammllaarr flfliikkeesstt oollmmuuflfl mmeeyylleerr ddöökküüllmmüüflfl
fifieeyyddaa bbüüllbbüüll tteerrkk eeddeellii bbuu bbaa¤¤››”” ((BBaayybbuurrttlluu

ZZiihhnnii))

GGööçç,, ggööççmmeenn,, ggööççeenn,, ggööççüürreenn,, ggööççüürrtteenn,,
ggööççmmeekk……

TTaann››mmllaarr››nn›› ssöözzllüükklleerr,, aannssiikkllooppeeddiilleerr aakk kkaa¤¤››tt--
ttaa kkaarraa yyaazz››llaarrllaa vveerriipp dduurrssuunnllaarr;; ssaannaall oorrttaammllaarr
ddaa……

‹‹nnssaannll››¤¤››nn ggeeççmmiiflfliinnee flflööyyllee bbiirr kkuuflflbbaakk››flfl››yyllaa
bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa bbiillee hhaallkkllaarr››nn,, uulluussllaarr››nn flfliimmddiikkii yyeerr--
lleerriinnee nniiccee ggööççlleerrddeenn ssoonnrraa ggeelliipp yyeerrlleeflflttiikklleerriinnii,,
hhaattttaa ççoo¤¤uunnuunn ddaahhaa yyeerrlleeflfl((ee))mmeeddii¤¤iinnii ggöörrüürrüüzz,,
bbiilliirrssiinniizz.. 

KKeennddii yyeerriinnddeenn kkaallkkmm››flfl bbiirriilleerrii,, bbaaflflkkaallaarr››nn››
iitteekklleemmiiflfl,, iitteekklleenneennlleerr ddee ddaahhaa bbaaflflkkaallaarr››nn››……

YYeerryyüüzzüünnddee bbiirreeyylleerr,, ddaahhaass›› ttoopplluulluukkllaarr bbööyyllee
bbööyyllee ggeellmmiiflfl ggüünnüümmüüzzee,, bbööyylleeccee yyeerrlleeflflmmiiflfl flfliimm--
ddiikkii yyuurrttllaarr››nnaa.. 

BBiirreeyy ddüüzzlleemmiinnddee…… BBiirr ''ggööççmmeenn kkuuflfl'',, vvaarrss››llll››--
¤¤››nn›› aarrtttt››rrmmaakk aammaacc››yyllaa kkaallkk››pp ddaahhaa iiyyii ddiiyyee ddüü--
flflüünnddüü¤¤üü bbiirr eevvee//yyeerree ttaaflfl››nn››rr,, bbuu bbiirr ggööççttüürr.. KKii--
mmii kkeezz ddee yyaaflflaadd››¤¤›› yyeerrddeenn ddaahhaa ddaarr oollaannaakkll››
bbaaflflkkaa bbiirr yyeerree ttaaflfl››nnmmaakk zzoorruunnddaa kkaall››rr,, bbuunnuunn
aadd›› ddaa ggööçç.. BBuurraaddaa,, kkiiflfliinniinn kkeennddii iirraaddeessii ddoo¤¤rruull--
ttuussuunnddaa yyaapptt››¤¤›› ggööçç ssöözz kkoonnuussuudduurr.. 

BBiirr ddee iirraaddee dd››flfl››,, hhiiçç iisstteennmmeemmeessiinnee kkaarrflfl››nn
yyaapp››llaann ggööçç vvaarrdd››rr.. ‹‹nnssaann››//iinnssaannllaarr›› öötteeddeenn bbeerrii
yyaaflflaayy››pp ggeellddii¤¤ii yyeerrddeenn bbiirr bbaaflflkkaa yyeerree ttaaflfl››nnmmaayyaa
zzoorrllaayyaann cceebbrrii eettmmeennlleerr…… 

GGööçç……
BBiirr bbiiççiimmddee yyeerriinnddeenn yyuurrdduunnddaann aayyrr››ll››pp bbaaflfl--

kkaa yyeerrlleerree ggiiddeennlleerriinnii kkiimmii bbuulluurr bbeellkkii uummdduu¤¤uu--
nnuu;; aammaa yyaaflflaamm››nn ggeerrççee¤¤iinnddeenn bbiilliiyyoorruuzz kkii ççoo¤¤uu
uullaaflflaammaazz uummdduukkllaarr››nnaa…… 

HHaannggii ssoonnuuççllaa kkaarrflfl››llaaflfl››llmm››flfl oolluurrssaa oollssuunn bbuu
ttüürr ggööççlleerr,, bbiirreeyylleerriinn bbeennllii¤¤iinnddee ddeerriinn iizzlleerr bb››rraa--
kk››rr.. HHeellee ttoopplluummssaall ddeerriinnlliikklleerrddee ddeerriinn iizzlleerr,, aakk››ll
aallmmaazz aacc››llaarr››nn ttoorrttuullaarr››…… 

YYaa bbiirr üüllkkee iiççiinnddee yyeerr ddee¤¤iiflflttiirreennlleerrddeenn ööttee
kkeennddiinnii ((aaiilleessiinnii,, yyaakk››nnllaarr››nn››)),, bbiirr üüllkkeeddeenn bbiirr bbaaflfl--
kkaa üüllkkeeyyee,, üüllkkeelleerree ggööççüürrmmeekk dduurruummuunnddaa kkaallaann--
llaarr…… 

TToopplluummssaall ddeerriinnlliikkttee iizzlleerr bb››rraakkaann ggööççlleerr ggee--
nneelllliikkllee;; ssaavvaaflflllaarraa,, ttoopplluu kk››yy››mm vvee kk››rr››mmllaarraa bbaa¤¤ll››
oollaarraakk oorrttaayyaa çç››kkaann kkiittlleesseell ggööççlleerrddiirr.. ÖÖrrnnee¤¤iinn
ggüünnüümmüüzzddee,, ‹‹ssllââmm››nn eeggeemmeenn oolldduu¤¤uu üüllkkeelleerrddeenn
kkaaçç››flfl bbiiççiimmiinnddeekkii ggööççlleerr……

HHeerr yyeerrddee,, hheerr oorrttaammddaa aaçç››kkççaa ddiillee ggeettiirrmmeekk
tteekkiinn oollmmaassaa ddaa ‹‹ssllaamm''››nn;; iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa,, ddee--
mmookkrraassiiyyee,, ffaarrkkll›› ddiinn yyaa ddaa ddüüflflüünncceelleerriinn bbiirr aarraa--
ddaa kkaarrddeeflflççee yyaaflflaammaass››nnaa eellvveerriiflflllii bbiirr oorrttaamm iiççiinn
oollaannaakk vveerrmmeeddii¤¤ii bbiilliinneenn bbiirr flfleeyy.. BBuunnaa kkaarrflfl››nn
““‹‹nnssaannllaarr nneeddeenn ‹‹ssllaamm üüllkkeelleerriinnddeenn,, ‹‹ssllaamm oollmmaa--
yyaann üüllkkeelleerree kkaaçç››yyoorr,, yyaaflflaamm›› ppaahhaass››nnaa kkaaççmmaayyaa
ççaall››flfl››yyoorr??”” ssoorruussuu,, nneeddeennii bbuullmmaayyaa yyöönneelliikk bbiirr

ggöörrüünnttüü vveerrssee
ddee ssoonn''ddaann bbiirr
aadd››mm ggeerriiyyee ggii--
ddeemmeeyyeenn bbiirr
bbaakk››flfl››nn ssoorruussuu--
dduurr.. NNeeddeenn
bbööyyllee ddiiyyoorruumm??
fifiuunnddaann:: 

OO,, ''ssoonn''ddaann
öönncceessii vvaarr.. ÖÖnn--
ccee ‹‹ssllaamm üüllkkeellee--
rrii üüzzeerriinnddee ssüü--
rrüüpp ggeelleenn eemm--

ppeerryyaalliisstt tteezzggaahh››nn iipplleerriinnii ggöörreebbiillmmeekk ggeerreekkiirr..
AAnnccaakk oonnddaann ssoonnrraa oo ssoorruuyyuu ssoorraabbiilliirriizz:: 

““…… NNeeddeenn??”” 
SSoorruu,, flflööyyllee ddee kkuurruullaabbiilliirr:: YYookklluukkttaann yyookkssuull--

lluukkttaann kkuurrttuulluupp ddaahhaa iiyyii yyaaflflaamm kkooflfluullllaarr››nnaa kkaa--
vvuuflflmmaakk uummuudduuyyllaa ‹‹ssllââmm üüllkkeelleerriinnee kkiittlleesseell ggööççüüflfl
nneeddeenn yyookk?? 

BBuunnllaarraa bbeennzzeerr ssoorruullaarrllaa,, yyaann››ttllaarrllaa uu¤¤rraaflfl››rr--
kkeenn kkaarrflfl››mm››zzaa bbiirr flfleeyy çç››kkaarr;; ‹‹ssllââmm ddüünnyyaass››nn››nn
flflaannss››yymm››flfl ggiibbii ggöörrüünnüünn aassll››nnddaa aazz››nnll››¤¤››nn ddee¤¤iill
aammaa oo üüllkkeelleerrddeekkii bbüüyyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunn flflaannssss››zzll››¤¤››
oollaann ppeettrroollddüürr oo;; bbiirr ddee oonnuunn yyaann››nnddaa bbaaflflkkaa
''vvaarrss››llll››kkllaarr''…… 

‹‹flflttee bbuu flflaannssmm››flfl ggiibbii ggöörrüünneenn flflaannssss››zzll››kk üüzzee--
rriinnddee dduurruupp ddüüflflüünnmmeekk ggeerreekkiiyyoorr öönnccee;; öönnccee
EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ssöözz kkoonnuussuu vvaarrss››llll››kkllaarraa bbiirrkkaaçç
yyüüzzyy››lldd››rr ççöörreekklleennmmiiflflllii¤¤iinnii ggöörrmmeekk ggeerreekkiiyyoorr.. ‹‹ss--
llââmm››nn ttuuttuuccuulluu¤¤uu,, iilleerrlleemmeeyyee//ggeelliiflflmmeeyyee yyaattkk››nn
oollmmaakk flflööyyllee dduurrssuunn ddiirreennggeenn bbiirr eennggeell oolluuflfluu vvbb
dduurruummllaarr,, iikkiinncciill ss››rrddaa ggeelliirr.. BBuu nnookkttaaddaa ssöözzüünn
öözzüü flfluu:: BBiinnlleerrccee ssaayyffaall››kk kkiittaappllaarrllaa iiflfllleenniipp oorrttaayyaa
sseerriilleebbiilleecceekk vvaahhflflii kkaappiittaalliizzmmiinn eemmppeerryyaall ttrraajjeeddii--
ssii ggöörrüüllüüpp aannllaaflfl››llmmaaddaann yyuukkaarr››ddaakkii ““……NNeeddeenn??””
ssoorruussuunnaa ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr yyaann››tt bbuulluunnaammaazz.. 

HHaallkkllaarr›› mmaa¤¤dduurr eeddiilleenn zzaalliimmiinn mmaazzlluummuu üüll--
kkeelleerrddee bbuuggüünn,, dd››flflaarr››ddaakkii bbüüyyüükk ggüüçç//lleerr,, iiççeerriiddee--
kkii iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnii kkuullllaann››yyoorr;; kkiittlleesseell ggööççlleerr yyaarraatt››--
yyoorr.. SS››nn››rrllaarr››nn›› kkeennddiilleerriinniinn ççiizzddii¤¤ii IIrraakk vvbb üüllkkee--
lleerrddee iiyyii--kkööttüü ssüürrüüpp ggeelleenn iikkttiiddaarrllaarr››,, ddaahhaass›› ddoo¤¤--
rruuddaann rreejjiimmii yyiinnee kkeennddii çç››kkaarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa
kkeennddiilleerrii ddee¤¤iiflflttiirriiyyoorr.. OOnnllaarr bbuu iiflfl vvee eeyylleemmlleerrii
öözzeelllliikkllee AAffrriikkaa''ddaa vvee OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii ‹‹ssllââmm ddüünn--
yyaass››nnddaa yyeennii ddee¤¤iillddiirr.. BBaatt››ddaakkii ssaannaayyii ddeevvrriimmii
ssüürreecciiyyllee bbaaflflllaadd›› bbuu::

ÜÜllkkee,, mmeezzhheepplleerree ggöörree üüççee bbeeflflee bbööllüünnüürr;;
dduurruummaa ggöörree mmiikkrroo mmiilllliiyyeettççiilliikk kk››flflkk››rrtt››ll››rr;; bbaaflflllaarr
iiççssaavvaaflfl.. OOnnddaann ssoonnrraa ggeellssiinn kk››yy››mmllaarr,, ttoopplluu kk››--
rr››mmllaarr,, aarrdd››nnddaann ggöözzyyaaflfl›› vvee kkaann ddeenniizziinnddee ggööçç--
lleerr,, ggööççmmeennlliikk…… 

BBööllüünnüüpp ppaarrççaallaannmmaaddaann öönncceekkii ggüüççlleerriinnii yyii--
ttiirrmmiiflfl,, aarrtt››kk ddeevvlleett ddee¤¤iill ddeevvlleettççiikk hhaalliinnee ggeettiirriill--
mmiiflfl yyaarraall›› bbööllüünnttüülleerriinn ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaa iisstteenniilleenn
ooyyuunnuu ooyynnaammaakkttaann kkoollaayy nnee vvaarr kkii?? BBuu aaflflaammaa--
ddaann ssoonnrraa ssaalldd››rrggaann,, ssöömmüürrggeenn vvaahhflflii kkaappiittaalliizz--
mmiinn ççiirrkkiinn ssuurraattll›› eemmppeerryyaalliissttii ((BBaatt››)) iiççiinn aarrtt››kk ggeell
kkeeyyffiimm ggeell……

IIrraakk,, FFaass,, TTuunnuuss,, CCeezzaayyiirr,, LLiibbyyaa vvee SSuurriiyyee eenn
yyeennii,, eenn ss››ccaakk öörrnneekklleerrddeenn.. 

BBuunnllaarrddaa vvee ddaahhaa bbiirrççookk üüllkkeeddee ''iiflfl''iinnii bbiittiirreenn
eemmppeerryyaalliizzmm,, SSuurriiyyee''nniinn üüssttüünnee OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii
ggöönnüüllllüü uuflflaakkllaarr››nnddaann TTüürrkkiiyyee''yyii(( )) vvee yyöörreeddeekkii eenn
ggeerreeccii,, eenn yyoobbaazz,, ddeemmookkrraassiiddeenn kk››ll uuccuu ööllççüüssüünn--
ddee ddee oollssaa nnaassiibbiinnii aallmmaamm››flfl ööbbüürr uuflflaakkllaarr››nn›› ssaall--
dd››rrtttt›› kkii hhaannggiissiinnee ssoorrssaann ((ssoorrmmaassaann ddaa)) ““hhaakk ddii--
nniinniinn ttaamm mmüüssllüümmaann››””dd››rrllaarr.. 

TTüürrkk dd››flfl ppoolliittiikkaass››nnaa bbaakkaarr mm››ss››nn››zz??
GGüünnüünn aakkflflaamm››nnaa ddeekk ''kkaarrddeeflfliimm''ddeenn ggeecceenniinn

ssaabbaahh››nnaa ''ddüüflflmmaann››mm''aa eevvrriillmmiiflfl bbiirr ppoolliittiikkaa……
SSuurriiyyee iiççiinnddeenn vvee dd››flfl››nnddaann mmaaflflaallaarr››nn ddaa ddeevv--

rreeddee oolldduu¤¤uu bbiirr eemmppeerryyaalliisstt ''bbaatt››'' ooyyuunnuunnddaa aass--
ll››nnddaa hheerr kkaarrtt aaçç››kk ooyynnaannmm››flfltt››rr,, aaçç››kk ooyynnaannmmaakk--
ttaadd››rr.. OOyyuunnuunn tteezzggaahh››nn›› kkuurraann//llaarr,, SSuurriiyyee''ddeekkii
''iiflfl''lleerriinnii hheennüüzz iisstteeddiikklleerrii ööllççüüddee bbiittiirreemmeeddiilleerr..
AAmmaa üüllkkeeyyii ppaarraammppaarrççaa eettmmee bbeecceerriissiinnddee eeppeeyy--
ccee yyooll aalldd››llaarr.. 

SSoonnuuçç,, oorrttaaddaa:: EEmmppeerryyaalliissttlleerriinn vvee iiflflbbiirrlliikkççii
mmaaflflaallaarr››nn››nn ppeeyyddaahhllaadd››¤¤›› aacc››ss›› ttaann››mmss››zz,, iinnssaannll››kk--
ttaann aazz ççookk nnaassiipplleennmmiiflfl hheerrkkeessiinn iiççiinnii ss››zzllaattaann
ggööçç ööyykküülleerrii;; kkaadd››nn,, eerrkkeekk vvee ççooccuukk ööllüümmlleerrii…… 

fifiiimmddii SSuurriiyyee;; ggööççeennlleerriinn,, ggööççeerrkkeenn öölleennlleerriinn
üüllkkeessii,, kkaallaannllaarr››nn ddaa bbiirrbbiirriinnii bboo¤¤aazzllaadd››¤¤›› üüllkkee……

fifiiimmddii SSuurriiyyee;; ssaayy››ss›› mmiillyyoonnllaarr›› aaflflaann iinnssaann››yyllaa
TTüürrkkiiyyee''ddee…… SSeeffiill…… SSeeffiill AAvvrruuppaa''nn››nn kkaapp››llaarr››nn--
ddaa rreezziill,, iittiillmmiiflfl,, öötteelleennmmiiflfl,, öörrsseelleennmmiiflfl;; iinnssaannll››¤¤››nn

bbeeflfl dduuyyuussuuyyllaa çç››¤¤ll››kk aatttt››¤¤›› yyeerrddee…… 
‹‹nnssaannll››¤¤aa oo çç››¤¤ll››¤¤›› aatttt››rraann EEmmppeerryyaalliizzmmiinn nnee

kkaazzaanndd››¤¤››nn›› kkeennddiissii bbiilliirr;; bbiizz,, SSuurriiyyee''ddeenn ggööççmmeekk
zzoorruunnddaa kkaallaann iinnssaannllaarraa bbaakk››yyoorruuzz;; aannccaakk iinnssaa--
nn››nn yyaappaabbiilleeccee¤¤ii aallççaakkll››¤¤›› ggöörrüüyyoorruuzz;; öötteessii,, ssiiss
aalltt››nnddaa kkaarraannll››kk…… 

MMiillyyoonnllaarr;; 
EEvviinnii,, eekkeennee¤¤iinnii,, iiflfliinnii,, iiyyii kkööttüü hhuuzzuurrlluu yyaaflflaa--

mm››nn››,, oo yyaaflflaamm ssüürreecciinnddee iilliiflflkkiiddee oolldduu¤¤uu iinnssaannllaa--
rr››nn›› yyiittiirrmmiiflflttiirr;;

DDoo¤¤aass››nnddaann,, ggeecceessiinnddeekkii aayyddaann,, ggöö¤¤üünnddeekkii
ggüünneeflfliinnddeenn kkooppmmuuflfl,, kkooppaarr››llmm››tt››rr;;

KKiimmbbiilliirr kkiimmiinn kkiimmlleerree nnee bboorrccuu vvaarrdd››;; kkiimm,,
kkiimmddeenn nneelleerr aallaaccaakkll››yydd››;; 

HHeeppssii,, hheerr flfleeyy ggiittttii..
OOyyssaa ggeelleecceekk ggüünnlleerrddeenn nneelleerr nneelleerr vvaarrdd››,,

bbeekklleenneenn…… 
ÜÜmmiittlleerr,, bbiirr ddaahhaa ddöönnmmeemmeekk üüzzeerree kkuuflfl oolldduu,,

dduummaann oolldduu.. 
‹‹ssllââmm››nn AAllllaahh››nnaa,, MMuuhhaammmmeeddiinniinn flfleeffaaaattiinnee

ss››¤¤››nnmmaakk,, ss››¤¤››nn››pp ''bbiirr uummuutt''llaa aatteeflfliinn kkoorruunnaa aatt››ll--
mmaakk yyeettmmeeddii kkiimmsseeyyee;; kkiimmsseeyyii hhuuzzuurraa eerriiflflttiirrmmee--
ddii..

fifiiimmddii bbooyynnuu bbüükküükk eevvlleerr yy››kk››kk;; flflaaflfl››rrmm››flfl kkaall--
mm››flfl aallaaccaakkllaarr,, bboorrççllaarr;; iillllee ddee bbaaflflllaannaammaayyaann,, bbii--
ttiirriilleemmeeyyeenn iiflfllleerr……

fifiiimmddii ss››nn››rrllaarr›› aaflflaann aaflflaammaayyaann bbüüttüünn SSuurriiyyee,,
ddüüflflmmüüflflttüürr ‹‹ssllââmm oollmmaayyaann üüllkkeelleerriinn öötteelleeyyiiccii kkaa--
pp››llaarr››nnaa…… 

VV››zz ggeellddii KKuurr''aann''››nn nnâârr--›› cceehheennnneemm aatteeflfllleerrii;;
ddeenniizzlleerriinn ddoonndduurruuccuu ssoo¤¤uu¤¤uu.. HHeerr yyooll,, ööllüümm……
HHeerr yyeerr ggööçç…… BBiinnlleerrccee,, mmiillyyoonnllaarrccaa…… 

BBuu kkeerrtteeddeenn ssoonnrraa llaaff›› mm›› oolluurr ddeenniizz ccaannaavvaarr--
llaarr››nnaa yyeemm oollaann bbeeddeennlleerriinn,, kkuummlluu kk››yy››ddaa ddaallggaa--
llaarrllaa ööppüüflfleenn ççooccuukk cceesseettlleerriinniinn…… ‹‹sstteerr ss››rrttüüssttüü
yyaattss››nn,, iisstteerr yyüüzzüükkooyyuunn…… 

BBuunnddaann ssoonnrraass››nnddaa ddiinnmmiiflfl,, iimmaannmm››flfl,, TTaannrr››yy--
mm››flfl,, iinnssaannll››kkmm››flfl,, sseevvggiiyymmiiflfl,, ssaayygg››yymm››flfl...... BBüüttüünn
bbuunnllaarr yyaa kk››ll››kk ddee¤¤iiflflttiirrddii yyaa ddaa ttüümmddeenn ööllddüü yyüü--
rreekklleerrddee.. OO ggüüzzeell dduuyyuullaarr,, uuzzaakk ggeeççmmiiflfllleerrddeenn
oolluupp bbeellkkii ttaarriihh kkiittaappllaarr››nnddaa yyeerr aallaaccaakk flfleeyylleerr ooll--
dduu.. BBeellkkii ddee rriivvaayyeetttteenn ssaayy››ll››rr bbüüttüünn ggiiddeennlleerr vvee
ggeelleennlleerr…… 

OO ''ggeelleennlleerr'' kkii;;
YYuurrddaa yyuuvvaayyaa,, eeflflee ddoossttaa,, hh››ss››mm aakkrraabbaayyaa dduu--

yyuullaann bbiittiimmssiizz öözzlleemm;;
AAnnaallaarr››nn,, bbaabbaallaarr››nn,, ççooccuukkllaarr››nn lliimmeelleennmmiiflfl

ppaarrççaallaarr››;;
AAzzgg››nnllaaflflmm››flfl ››rrkkçç››ll››kk;;
BBiirr ddee kkuuccaa¤¤››nnddaa ççooccuu¤¤uuyyllaa kkuurrttuulluuflfl ddiiyyee

ööllüümmee kkooflflaann bbaabbaayyaa aatt››llaann ççeellmmee……
�

BBuu yyaazz›› bbööyyllee bbiittmmeemmeellii.. 
EEmmppeerryyaalliizzmmiinn SSuurriiyyee öözzeelliinnddeekkii yy››kk››mm››,,

oonnuunn iillkk yyaa ddaa tteekk ssuuççuu ddee¤¤iillddiirr.. GGeeççmmiiflflttee nniiccee
bbeennzzeerrlleerrii oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuunnddaann ssoonnrraa ddaa oollaaccaakk..
BBuu kkoonnuuddaa iinnssaann ddeenniilleenniinn ssiicciilliinnddee ççookk ssaabb››kkaass››
oolldduu¤¤uunnuu bbiilliirriizz.. YYiinnee bbiilliirriizz kkii bbiirr ddee ““bbüüyyüükk iinn--
ssaannll››kk”” vvaarr,, vvee oonnuunn hheerr flfleeyyee kkaarrflfl››nn hhiiçç ssöönnddüü--
rrüülleemmeeyyeecceekk oollaann uummuudduu…… 

YYeenniillggiilleerr ççookk oollssaa ddaa uummuuttssuuzzlluukk yyookk..  
NNââzz››mm uussttaaddaann aall››nntt›› yyaappmmaann››nn ttaamm ss››rraass››.. 
OOnnuunn,, oonnllaarrccaa yy››ll öönnccee ppllaakkttaann ddiinnlleeddii¤¤iimm

sseessiinnii;; ttoopprraakkss››zz,, ssookkaakkss››zz,, ppeenncceerreessiizz.... kkaallmm››flfl
iinnssaannllaarr›› ddüüflflüünneerreekk flfliimmddii ddee dduuyyuuyyoorruumm..  fifiuu ddii--
zzeelleerrllee bbiitteerr ““BBüüyyüükk ‹‹nnssaannll››kk”” aaddll›› flfliiiirrii::

““BBüüyyüükk iinnssaannll››¤¤››nn ttoopprraa¤¤››nnddaa ggööllggee yyookk // ssoo--
kkaa¤¤››nnddaa ffeenneerr // ppeenncceerreessiinnddee ccaamm // aammaa uummuu--
dduu vvaarr bbüü--
yyüükk iinn--
ssaannll››¤¤››nn //
uummuuttssuuzz
yy aa flfl aa nn --
mm››yyoorr””
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� EErrhhaann ÖÖzzaayydd››nn

OOnnuunnccuu ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn kkoonnuu--
ssuu,, üüllkkeemmiizziinn eenn ss››ccaakk ggüünnddeemmiinnee uuyygguunn sseeççiill--
mmiiflfl.. KKuuzzeeyy AAffrriikkaa üüllkkeelleerriinnddee bbaaflflllaayyaann yyöönnee--
ttiimm kkaarrflfl››tt›› ggöösstteerriilleerr eennddiiflflee eeddiiccii ççaatt››flflmmaallaarraa
vvee kkaayy››ppllaarraa yyooll aaççtt››..  SSoonn aaflflaammaass›› ggüünneeyyiimmiizz--
ddee SSuurriiyyee''ddeekkii kkaarr››flfl››kkll››kk vvee bbüüyyüükk bbooyyuuttlluu yy››--
kk››mm oolldduu.. SSuurriiyyeelliilleerr ccaannllaarr››nn›› kkuurrttaarraabbiillmmeekk
iiççiinn ççeevvrree üüllkkeelleerree ggööçç eettttiilleerr.. 22..55 mmiillyyoonn kkaa--
ddaarr›› ddaa üüllkkeemmiizzee ggeellddii.. HHaayyaatt››nn›› ssüürrddüürrmmeeyyee
ççaall››flfl››yyoorr.. BBiirr kk››ssmm›› kkaaççaakk yyoollllaarrllaa AAvvrruuppaa üüllkkee--
lleerriinnee ggiittmmeekk iiççiinn ööllüümmüü ggöözzee aall››yyoorrllaarr..

BBuu oollaayyllaarrddaann ççookk öönnccee,, IIrraakk''ttaa ööllddüürrüüccüü
ggaazzllaarr››nn kkuullllaann››lldd››¤¤›› HHaalleeppççee KKaattlliiaamm›› vvee AAffggaa--
nniissttaann''ddaa TTaalliibbaann ddiiyyee ttaann››mmllaannaann öörrggüüttüünn yyaa--
pp››pp eettttiikklleerriinnii  AAmmeerriikkaa BBiirrlleeflfliikk DDeevvlleettlleerrii''nnddee,,
NNeewwYYoorrkk kkeennttiinnddeekkii ‹‹kkiizz KKuulleelleerree 1111 EEyyllüüll ssaall--
dd››rr››ss›› iizzlleeddii..  

HHaalleeppççee kkaattlliiaamm›› iillee  KKuuzzeeyy IIrraakk''ttaann üüllkkeemmii--
zzee kkaaççaann vvee bbiirr ssüürree üüllkkeemmiizzddee yyaaflflaayyaann IIrraakkll››--
llaarr››nn kkiimmiissii üüllkkeemmiizzee yyeerrlleeflfliirrkkeenn kkiimmiilleerrii BBiirr--
lleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr ttaarraaff››nnddaann mmüülltteeccii oollaarraakk bbaaflfl--
kkaa üüllkkeelleerree yyeerrlleeflflttiirriillddii.. 

IIrraakk iiflflggaalliinnddeenn öönnccee,, TTaalliibbaann''aa ssaavvaaflfl aaççaann
AABBDD,, IIrraakk''ttaa kkiimmyyaassaall ssiillaahh üürreettiimmii oolldduu¤¤uunnuu
iiddddiiaa eeddiiyyoorrdduu.. IIrraakk yyöönneettiimmiinnccee ddaavveett eeddiilleenn
ggaazzeetteecciilleerree,, ttaavvuukkllaarraa vveerriilleenn iillaaççllaarr››nn üürreettiillddii--
¤¤ii ffaabbrriikkaallaarr ggeezzddiirriillddii.. YY››llllaarr ssoonnrraa,, kkiimmyyaassaall
ssiillaahh bbuulluunndduu¤¤uu iiddddiiaass››nn››nn ggeerrççeekk dd››flfl›› oolldduu¤¤uu
bbiillddiirriillddii.. GGüünnüümmüüzzddee IIrraakk''››nn bbööllüünnddüü¤¤üünnüü ssööyy--
lleemmeeyyee ggeerreekk kkaallmmaadd››.. 

PPeettrrooll vvee ddoo¤¤aallggaazz zzeennggiinnlliikklleerrii dd››flfl››nnddaa bbaaflfl--
kkaa yyeerr aalltt›› zzeennggiinnlliikklleerrii vvee ssttrraatteejjiikk kkoonnuummllaarr››,,
ddüünnyyaayy›› ssooyymmaayyaa aall››flflaannllaarr››nn iiflflttaahh››nn›› kkaabbaarrtt››--

yyoorr.. 
GGeerreekk KK››bb--

rr››ss üüzzeerriinnddee
ssüürrddüürrüülleenn ççaa--
bbaallaarr,, ggeerreekk
ggüünneeyyddoo¤¤uu vvee
ddoo¤¤uu iilllleerriimmiizz--
ddee ggeelliiflfleenn oollaayy--
llaarraa bbaakk››llaaccaakk
oolluurrssaa bbuu aallaann--
llaarrddaa ddaa bbeennzzeerr
zzeennggiinnlliikklleerr ssöözz
kkoonnuussuu..

BBiirr bbaaflflkkaa aaçç››ddaann bbaakkaarrssaakk,, üüllkkeemmiizz hhiiçç
mmaassrraaff eeddiillmmeeddeenn iiflflggaall eettttiirriillddii.. AAnnccaakk ggööççllee
ggeelleennlleerriinn yyaaflflaamm››nn›› kkoorruummaakk,, bbaarr››nnmmaakk,, yyiiyyee--
cceekk bbuullmmaakk ggiibbii ddoo¤¤aall ggaayyeelleerrii vvaarrdd››.. BBiizz bbuu--
nnuunn ffaarrkk››nnddaayydd››kk.. BBiirrkkaaçç ggüünnddee ssaahhiilllleerriimmiizz
ppaarrkkllaarr››mm››zz SSuurriiyyee''ddeenn ggeelleennlleerr ttaarraaff››nnddaann ddooll--
dduurruulldduu.. TTüümm iilllleerriimmiizzddeenn bbeennzzeerr hhaabbeerrlleerr ggee--
lliiyyoorrdduu.. TTaarr››mm aallaannllaarr›› yyaakk››nnllaarr››nnddaa,, SSuurriiyyeelliillee--
rriinn yyaaflflaadd››kkllaarr›› ççaadd››rr kkeennttlleerr oolluuflflttuu.. OOttoo ttaammiirr--
cciilleerrii,, oottoommoobbiill yy››kkaayyaannllaarr,, mmaannaavvllaarr vvee ppeekk
ççookk iiflfl kkoolluunnddaa ççaall››flfltt››kkllaarr››nn›› ggöörrddüükk..  SSuurriiyyee''ddee--
kkii ffaabbrriikkaallaarr››nn›› üüllkkeemmiizzee nnaakklleeddeennlleerr oolldduu¤¤uunnuu,,
bbüüyyüükk ffiirrmmaallaarr kkuurrdduukkllaarr››nn››,, ttiiccaarreetthhaanneelleerr aaçç--
tt››kkllaarr››nn›› iizzlliiyyoorrdduukk.. BBuulluunndduu¤¤uummuuzz aappaarrttmmaann--
ddaa yyaaflflaammaayyaa bbaaflflllaadd››llaarr.. 

AArrtt››kk aappaarrttmmaannaa ggiirrddii¤¤iimmiizzddee sseellaammllaaflfl››yyoorr,,

aassaannssöörrddee  kkaarrflfl››llaaflfl››yyoorrdduukk.. SSuurriiyyeellii bbiirr aannnnee--
nniinn,, ssaabbaahh sseerrvviiss bbeekklleeddii¤¤iinnii,, ççooccuukkllaarr››nn›› ookkuullaa
ggöönnddeerrddii¤¤iinnii iizzlliiyyoorrdduukk.. KKaadd››nnllaarr,, kkeennddiilleerriinnee
hhaass bbaaflfl öörrttüülleerriiyyllee hheemmeenn ttaann››nn››yyoorr.. SSuurriiyyeellii
kk››zz ççooccuukkllaarr›› vvee kkaadd››nnllaarr ttoopplluuccaa SSaannaatt SSookkaa--
¤¤››''nnddaakkii ddiinnii ee¤¤iittiimm ggöörrddüükklleerrii mmeerrkkeezzee ggeellii--
yyoorrllaarr,, ççaarrflfl››ddaa ppeekk ççookk ddüükkkkâânn››nn vviittrriinniinnddee
AArraappççaa iillaannllaarr ggöörrüüllüüyyoorr..

ÖÖnnüümmüüzzddee bbaaflflaa çç››kkmmaamm››zz ggeerreekkeenn uulluussaall
bbiirr ssoorruunnuummuuzz vvaarr aarrtt››kk.. GGööççllee ggeelleennlleerriinn üüllkkee--
mmiizzee uuyyuummuu iiççiinn hh››zzllaa TTüürrkkççee öö¤¤rreennmmeelleerrii vvee
ee¤¤iittiimmee bbaaflflllaammaallaarr›› ggeerreekkiiyyoorr.. YYaassaallaarr››mm››zz››,,
yyaazz››ll›› oollmmaassaa ddaa yyaaflflaayyaann kkuurraallllaarr››mm››zz›› öö¤¤rreenn--
mmeelleerrii ggeerreekkllii.. BBiizzlleerr ddee oonnllaarr›› yyaakk››nnddaann ttaann››--
mmaall››,, kküüllttüürrlleerriinnii kkaavvrraammaall››,, yyaaflflaamm kkaarrflfl››ss››nnddaa
zzoorrlluukkllaarr›› aaflflaabbiillmmeelleerriinnee yyaarrdd››mmcc›› oollmmaall››yy››zz..

17-22
2016

m
a
rt

� ADANA
� ANTAKYA
� MERS‹N
� S‹L‹FKE

Göçle gelen

� OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr

‹‹nnssaann,, bbeesslleennmmee,, bbaarr››nnmmaa,, kkoorruunnmmaa ggiibbii
vvaarrll››¤¤››nn›› ssüürrddüürreebbiilleeccee¤¤ii oollaannaakkllaarrddaann yyookk--
ssuunn kkaallmmaass›› dduurruummuunnddaa,, iisstteerr iisstteemmeezz ttoopplluu
yyaa ddaa bbiirreeyysseell oollaarraakk bbaaflflkkaa bbiirr yyeerree ggööççmmeekk
zzoorruunnddaa kkaallmmaakkttaadd››rr.. BBiirr ''zzoorrllaannmmaa'' yyaa ddaa
''zzoorruunnlluulluukk''ttaann ssöözz eeddiilliinnccee ddee ggeenneelllliikkllee ggöö--
ççüünn ççaa¤¤rr››flfltt››rrdd››¤¤›› oolluummssuuzzlluukkllaarr››nn öönnee çç››kktt››¤¤››
ggöörrüüllmmeekktteeddiirr.. OOyyssaa oolluummssuuzz eettkkiilleerriinnee kkaarr--
flfl››nn,, ggööççlleerriinn kküüllttüürreell aannllaammddaa oolluummlluu eettkkiillee--
rrii ddee vvaarrdd››rr.. 

GGööççlleerriinn oolluummssuuzz yyaann››;; bbiilliinneenn,, aall››flfl››llmm››flfl
vvee aazz ççookk bbiirr kküüllttüürr bbiirriikkiimmii ssaa¤¤llaannmm››flfl oorr--
ttaammllaarrddaann,, bbiilliinnmmeeyyeenn,, aall››flfl››llmmaamm››flfl,, yyaabbaanncc››
oorrttaammllaarraa ggööççmmeenniinn iinnssaannllaarrddaa yyaarraatttt››¤¤››
kkoorrkkuu kkaayynnaakkll›› yyaaflflaanntt››llaarrdd››rr.. BBuu yyaaflflaanntt››llaarr,,
ççaabbuuccaakk ttüürrkküülleerree,, aa¤¤››ttllaarraa,, ddeessttaannllaarraa yyaann--
ss››rr.. BBiizziimm ttüürrkküülleerriimmiizzddee ss››kk rraassttllaannaann ““gguurr--
bbeett”” kkaavvrraamm››,, bbuu bbaakk››mmddaann iiyyii bbiirr öörrnneekk
oolluuflflttuurraabbiilliirr.. BBuunnuunnllaa bbiirrlliikkttee;; yyaaflflaannaann ççee--
flfliittllii zzoorrlluukkllaarraa kkaarrflfl››nn,, ggööççlleerriinn ggeettiirriipp ggööttüürr--
ddüü¤¤üü kküüllttüürr vvee uuyyggaarrll››kkllaa iillggiillii oolluummlluu flfleeyylleerrii
ddee ggöözz aarrdd›› eettmmeemmeekk ggeerreekkiirr.. KKüüllttüürr vvee uuyy--
ggaarrll››¤¤››nn yyaayygg››nnllaaflflmmaass››nnddaa,, ggööççlleerriinn öönneemmllii
bbiirr rroollüü oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleemmeekk yyaannll››flfl oollmmaassaa
ggeerreekk..

BBuunnuunn aannllaaflfl››llmmaass››nn›› kkoollaayyllaaflfltt››rrmmaakk iiççiinn
kkuullllaannmmaakkttaa oolldduu¤¤uummuuzz bbiirr tteekk ggiiyyiimm eeflflyyaa--
ss››nnaa bbaakk››llaarraakk flfluu ssoorruullaarr yyöönneellttiilleebbiilliirr:: ‹‹llkk
ddookkuummaayy›› kkiimm yyaapptt››?? DDookkuummaa tteezzggââhhllaarr››
kkiimmlleerr ttaarraaff››nnddaann nnaass››ll kkeeflflffeeddiillddii?? BBuuggüünn
ddüünnyyaann››nn hheerr yyeerriinnddee ddookkuummaa yyaapp››llmm››yyoorr
mmuu?? GGüünnüümmüüzzddeekkii tteekkssttiill üürrüünnlleerrii ttüümm ddüünn--
yyaayyaa ppaazzaarrllaannmm››yyoorr mmuu?? 

GGiiyyssiilleerrii iillkk ddookkuuyyaannllaarr››nn kkiimmlleerr oolldduu¤¤uu
bbiilliinnmmeemmeekktteeddiirr.. BBuunnuunnllaa bbiirrlliikkttee ddookkuummaa
kküüllttüürrüü,, aarrtt››kk iinnssaannll››¤¤››nn oorrttaakk mmiirraass›› oollmmuuflfl--
ttuurr.. BBiirr ggrruupp ttaarraaff››nnddaann kkeeflflffeeddiilleenn yyiiyyeecceekk--
lleerr vvee kkuullllaann››mmll››kk eeflflyyaallaarr››nn iinnssaannll››¤¤››nn oorrttaakk
mmiirraass›› oollmmaass››nnddaa,, ggööççlleerriinn öönneemmllii bbiirr ppaayy››
bbuulluunnmmaakkttaadd››rr.. 

WWiillhheellmm vvoonn HHuummbboollddtt,, ddüünnyyaaddaa bbiirrbbii--
rriinnddeenn eettkkiilleennmmeeyyeenn hhiiççbbiirr ddiilliinn oollaammaayyaaccaa--
¤¤›› ddüüflflüünncceessiinnddeeddiirr.. DDiillllee kküüllttüürr bbiirrbbiirriinnii ttaa--
mmaammllaayyaann iikkii öö¤¤ee oolldduu¤¤uunnddaann,, bbuu iiffaaddee,,
kküüllttüürr iiççiinn ddee ggeeççeerrlliiddiirr.. BBuu eettkkiilleeflfliimm,, ggööççlleerr
aarraacc››ll››¤¤››yyllaa hh››zzllaannmmaakkttaadd››rr.. TTüürrkklleerriinn OOrrttaa
AAssyyaa''ddaann AAvvrruuppaa iiççlleerriinnii kkaaddaarr ggööççmmeessii,, bbuu
eettkkiilleeflfliimmii bbeelliirrggiinn bbiirr bbiiççiimmddee oorrttaayyaa kkooyy--
mmaakkttaadd››rr..

TTüürrkklleerriinn OOrrttaa AAssyyaa''ddaann bbaaflflllaayyaann ggööçç
sseerrüüvveennii,, uuzzuunn yyoollllaarr kkaatt eeddeerreekk AArraapp,, FFaarrss,,
BBiizzaannss vvee BBaatt›› kküüllttüürrüüyyllee ttaann››flflmmaass››nnaa nnee--
ddeenn oollmmuuflflttuurr.. BBuu ttaann››flflmmaallaarr,, TTüürrkkiiyyee TTüürrkk--
ççeessiinniinn AArraappççaa,, FFaarrssççaa,, RRuummccaa vvee bbaaflflkkaa
BBaatt›› ddiilllleerriinnddeenn eettkkiilleenneerreekk zzeennggiinn bbiirr ddiill ooll--
mmaass››nnaa yyooll aaççmm››flfltt››rr.. DDiill,, aayynn›› zzaammaannddaa kküüll--

ttüürrüünn ttaaflfl››yy››cc››ss›› oolldduu¤¤uu iiççiinn TTüürrkk kküüllttüürrüü ddee
bbuu zzeennggiinnllii¤¤ee oorrttaakk oollmmuuflflttuurr..

GGööççlleerriinn oolluummlluu yyaann››nn›› bbeelliirrttmmeekktteenn
aammaacc››mm,, iinnssaannllaarr›› ggööççee zzoorrllaayyaann aaflflaa¤¤››ll››kk ssaa--
vvaaflflllaarraa,, zzoorrbbaa yyöönneettiimmlleerree vvee ddoo¤¤aall ffeellaakkeett--
lleerree öövvggüülleerr ddüüzzmmeekk ddee¤¤iillddiirr kkuuflflkkuussuuzz.. AAnn--
ccaakk ssaavvaaflfl››nn ggööççee zzoorrllaadd››¤¤›› iinnssaannllaarr ddaa ggiittttiikk--
lleerrii yyeerrlleerree kküüllttüürrlleerriiyyllee ggiittmmeekkttee;; kkaarrflfl››llaaflfltt››kk--
llaarr›› yyeennii kküüllttüürrddeenn eettkkiilleennddiikklleerrii ggiibbii,, bbuu kküüll--
ttüürrüü eettkkiilleemmeekktteeddiirr ddee.. SSaavvaaflflllaarr,, iiflflssiizzlliikk,,
mmeezzhheepp ççaatt››flflmmaallaarr››,, eettnniikk ççaatt››flflmmaallaarr…… hheerr
bbiirrii bbaaflflll›› bbaaflfl››nnaa ggööçç nneeddeennii oollmmaakkttaadd››rr..
DDüünn oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuuggüünn ddee aayynn›› nneeddeennlleerrllee
hheerr ggüünn kkööyyddeenn kkeennttlleerree,, üüllkkeelleerrddeenn üüllkkeellee--
rree ggööççlleerr oollmmaakkttaadd››rr.. HHiiçç kkiimmssee bbeenniimm
aattaamm,, bbeenniimm uulluussuumm ggööççmmeeddii ddiiyyeemmeezz..
KKaayynnaa¤¤›› iiyyii aarraaflfltt››rr››ll››rrssaa,, bbiizziimm ddee ssaavvaaflfl yyaa
ddaa bbaaflflkkaa nneeddeennlleerrllee ggööççüüpp ggeellddii¤¤iimmiizz aannllaa--
flfl››ll››rr.. BBuunnuunn iiççiinn yyaallnn››zzccaa ddiilliimmiizzddeekkii yyaabbaanncc››
ssöözzccüükklleerree bbaakkmmaakk yyeetteerrlliiddiirr.. 

''‹‹nnssaann››mm,, ööyylleeyyssee ggööççeerriimm''ii,, ddaahhaa eettkkiillii
aannllaattaabbiillmmeekk iiççiinn KKaarraaccaaoo¤¤llaann''››nn aaflflaa¤¤››ddaakkii
ddiizzeelleerriinnii sseeççttiimm::

SSeellaamm ssööyylleenn bbiizzddeenn eevvvveell ggeelleennee
KKiimm vvaarr iimmiiflfl bbiizz bbuurraaddaa yyoo¤¤ iikkeenn
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� AAhhmmeett EErroo¤¤lluu

GGööçç!!
SSöözzccüükk,, kkeennddii iiççiinnddee ççookk ddrraammaattiikk vvee ttrraavv--

mmaattiikk yyaaflflaammllaarr›› vvee ttaarriihhee ttaann››kkll››kk eeddeenn yyaaflflaamm
hhiikkaayyeelleerriinnii bbaarr››nndd››rr››rr.. 

NNeeddeennii nnee oolluurrssaa oollssuunn,, iisstteerr ssüürrggüünn,, iisstteerr
ggöönnüüllllüü ggööççeebbeelliikk,, aammaa ssoonnuuccuu ggeenneelllliikkllee yyeerr--
ssiizzlliikk,, yyuurrttssuuzzlluukk,,  kköökklleerriinnddeenn,, aaiiddiiyyeett dduuyygguu--
ssuuyyllaa bbaa¤¤ll›› oolldduukkllaarr›› ttoopprraakkllaarr››nnddaann,, sseevvddiikkllee--
rriinnddeenn vvee aann››llaarr››nnddaann yyookkssuunn kkaallmmaadd››rr,, yyaa ddaa
bb››rraakk››llmmaadd››rr.. ÖÖzznneessii iissee iinnssaanndd››rr!!

GGööçç,, ''zzoorruunnlluu ssüürrggüünn'' iissee,, ggööççüürreennlleerree kkaarrflfl››
''ööçç'' dduuyygguussuunnuu ddaa yyüürreekklleerrddee yyaarraatt››rr vvee yyaaflflaa--
tt››rr.. TTeekk yyöönnllüü bbaaflflllaayyaann bbuu yyoollccuulluukk,, kkeennddiinnee
aaiitt oollmmaayyaann yyeerrlleerree ssaavvrruullmmaallaarr››nn,, hhoorrllaannmmaa--
llaarr››nn,, bbaasskk››llaarr››nn,, zzuullüümmlleerriinn vvee öötteekkiilleeflflttiirrmmeellee--
rriinn ddeebbiissiinnddee aakkaarraakk,, yyeerr vvee yyooll bbuullmmaayyaa ççaall››--
flfl››rr.. GGeelleeccee¤¤iinn ggrrii vvee ssiissllii bbeelliirrssiizzllii¤¤iinnddee,, gguurr--
bbeettççiillii¤¤iinn,, mmüülltteeccii oollmmaann››nn ddaayyaann››llmmaazz hhüüzzüünn--
lleerrii yyaaflflaann››rr.. VVuurrgguunn yyiiyyeenn bbüüttüünn gguurrbbeettççiilleerriinn,,
mmüülltteecciilleerriinn aallgg›› vvee dduuyygguu ddüünnyyaallaarr››nnddaa,, yyüü--
rreekklleerriinniinn bbüüttüünn ddeerriinnlliikklleerriinnddee ggööçç vvee aayyrr››ll››kk
eezzggiilleerrii yyaannkk››llaann››rr!! YYaazzgg››llaarr››nn››nn nnee oollaaccaa¤¤››,,
aakk››llaarr››nnddaa hheepp aass››ll›› vvee ttaakk››ll›› kkaall››rr.. AAmmaaçç,, vvaarr--
mmaakk iiççiinn ddee¤¤iill,, mmuuttllaakkaa ggiittmmeekk iiççiinn çç››kkmmaakktt››rr
yyoollaa!! NNeerreeyyee ggiittmmeekk,, nnaass››ll ggiittmmeekk?? ZZiihhiinnddee

yyaann››tt›› oollmmaayyaann bbeelliirrssiizz,, hhaattttaa
öönneemmssiizz ssoorruullaarrdd››rr.. 

AAss››ll oollaann ggiittmmeekkttiirr!!
AAss››ll oollaann,, ggeeççmmiiflflii tteerrkk eeddiilleenn

ttoopprraakkllaarrddaa bb››rraakkaarraakk,,  bbiirr ddeepprreemmddeenn bbaaflflkkaa
bbiirr ddeepprreemmee ddoo¤¤rruu ssüürrüükklleennmmeekkttiirr!!

AAss››ll oollaann,, aacc››llaarr››,, ggeelleecceekk öötteekkii aacc››llaarraa oorr--
ttaakk eettmmeekkttiirr!!

AArrtt››kk yyaallnn››zz bbeeddeennlleerr ddee¤¤iill,, yyüürreekklleerr ddee ffiirraa--
rriiddiirr!!

""GGööçç"" aayynn›› zzaammaannddaa ""aayyrr››ll››kktt››rr.."" 
GGööççllee ggeelleenn vvee kkooyynnuunnddaa bbiilliinnmmeezzlliikklleerrii

bbeesslleeyyeenn zzeemmhheerrii aayyrr››ll››kkllaarr,, ggööçç ssoonnrraass›› bb››ççaakk
ss››rrtt›› yyaallnn››zzll››kkllaarr,, ggööçç hhaakkkk››nnddaa yyaapp››llaannllaarr,, yyaazz››--
llaannllaarr vvee yyaaflflaannaannllaarr,, yyaaflflaamm››nn hheerr aallaann››nn›› eettkkii--
lleemmiiflfl;; eeddeebbiiyyaatt,, ssiinneemmaa,, ttiiyyaattrroo,, mmüüzziikk vvee rree--
ssiimm ggiibbii bbüüttüünn ggüüzzeell ssaannaattllaarr››nn kkoonnuussuu oollmmuuflfl--
ttuurr..

GGööçç,, ggööçç eeddeennlleerr iiççiinn ttaamm bbiirr hhaazzaann mmeevvssii--
mmiiddiirr.. ÇÇ››kkmmaazzddaa kkaallmm››flflll››¤¤››nn iissyyaann eerrtteessiiddiirr..
YYuuvvaass››zz ggööççmmeenn kkuuflflllaarr ggiibbii rroottaass››zz uuççaarrllaarr bbii--
lliinnmmeezz ccoo¤¤rraaffyyaallaarraa.. NNoottaass››zz flflaarrkk››llaarr ttaaflfl››rrllaarr
uummuuttllaarr››nnddaa vvee hhüüzzüünnlleerriinnddee!! DDüüflfllleerriinnddee bbiillee
hheepp kkaarraannll››¤¤aa ddüüflfleerrlleerr.. 

BBaazzeenn  ddee ddiizzeelleerr,, SSeezzeenn AAkkssuu''nnuunn::
""CCiiggaarraamm›› ssaarrdd››mm kkaarrflfl›› ssaahhiill
YYaakktt››mm uuccuunnaa aacc››llaarr›› 
AA¤¤llaarr›› aatttt››mm aann››llaarr ddoolldduu 
AA¤¤llaarr hhaassrreettiimmiinn kk››yy››llaarr››......"" sseessiinnddee dduuyygguu

yyüükkllüü hhaassrreett oolluurr;; öözzlleemm oolluurr.. DDiinnlleeyyeennii yyüü--

rreekktteenn vvuurruurr!!
MMuurraatthhaann MMuunnggaann''››nn;;
""YYoollvveerriinn kkaannaattll›› aattllaarraa
SSüürrggüünnddeenn ddöönneenn ççooccuukkllaarraa
AAtteeflfllleerr yyaakk››nn ddoorruukkllaarrddaa
GGeeççiitt vvaarrdd››rr yyaarr››nnllaarraa......"" flfliiiirriinnddee oolldduu¤¤uu ggii--

bbii,, ''bbeellkkii''lleerrllee ddoolluu uuzzaakkllaarraa yyeellkkeenn aaççmmaann››nn,,
uummuudduu uuçç vveerriirr!!

NNeevvzzaatt ÇÇeelliikk''iinn  ''GGööçç''üünnddee ddee kkaavvggaann››nn,, iiss--
yyaann››nn,, ddiirreenniiflfliinn sseessii,, bbüüttüünn hhüüccrreelleerrddee dduuyyuumm--
ssaann››rr;;

"" ggööççüüyyoorrllaarr
ss››rrtt ççaannttaallaarr›› kkaavvggaa yyüükkllüü
uummuuttllaa aayy››kkllaannmm››flfl ggöözzlleerriinnddee
ççeekkiinncceessiizz aa¤¤llaayy››flfl
ggööççüüyyoorrllaarr
yyaallnn››zz bb››rraakk››llmm››flflll››¤¤››nn aallnn››nnaa
ççaakkaarraakk FFiilliissttiinn ttüürrkküüssüünnüü......"" 
SSöözzüünn öözzüü;;
‹‹sstteerr ''ggöönnüüllllüü ggööççeebbee'' oollssuunn,, iisstteerrssee ''ssüürrggüünn'' 
GGööçç,, ffiirraarrii dduuyygguullaarr››nn,, ppaarraammppaarrççaa ddüüflflüünn--

cceelleerriinn vvee üürrkkeekk bbeeddeennlleerriinn,, iiççttee kkaannaayyaann yyüü--
rreekk yyaarraass››yyllaa,, ffaaiillii bbeellllii aacc››llaarraa bboo¤¤uulluuflfl ööyykküüssüü--
ddüürr!! 

FFaakkaatt aayynn›› zzaammaannddaa ddüüflfllleerriiyyllee,, ddüüflflüüflfllleerriiyy--
llee,, kkaarraannll››kkttaann aayydd››nnll››¤¤aa ssüüzzüüllüüflflüünn ddiirreenniiflfl ttüürr--
kküüssüüddüürr!! 

ÇÇ››rrpp››nn››flflllaarr››yyllaa,, yyeennii bbaaflflllaanngg››ççllaarraa yyeellkkeenn
aaççmmaann››nn,, yyaaflflaannmmaamm››flfl ttaappttaazzee uummuuttllaarraa ttuuttuu--
nnuuflflllaarr››nn lliirriikk eezzggiissiiddiirr!!
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As›l olan gitmektir!

� GGüülltteekkiinn EEmmrree

KKiimmsseenniinn öönncceeddeenn bbiillmmee oollaannaa¤¤›› yyookkttuu
iilleerrddee AAllmmaannyyaa''nn››nn ““AAcc›› VVaattaann”” oollaaccaa¤¤›› vvee
hhaakkkk››nnddaa ffiillmmlleerr ççeevvrriilleeccee¤¤ii,, kkiittaappllaarr yyaazz››llaa--
ccaa¤¤››.. AAssll››nnddaa ““cceennnneett vvaattaann””aa ggiiddiillmmiiflflttii,,
ççüünnkküü ççookk ppaarraa kkaazzaann››ll››pp ddöönnüülleecceekkttii.. ÇÇookk
ppaarraa kkaazzaann››lldd›› aammaa --ddöönneenn ddöönnssee ddee-- ttüümmüüyy--
llee ddöönnüülleemmeeddii.. AArraaddaa ggeeççeenn yy››llllaarr››nn hhaayyaattaa
yyaannss››mmaass›› hheepp ddeemmookklleessiinn kk››ll››cc›› ggiibbii iinnssaannllaa--
rr››nn bbaaflfl››nnddaa aass››ll›› kkaalldd››.. ‹‹flflttee oo aarraallaarrddaa nnee ööyy--
kküülleerr hhaayyaattaa ggeeççttii,, nnee ööyykküülleerr!! 

ÖÖyyllee yyaa ““HHeerrkkeess AAllmmaannyyaa''yyaa ggiiddeenn bbiirr
mmeekkttuuppttuu ssaannkkii”” ddeerrkkeenn TTuurrgguutt UUyyaarr,, bbiirr
ggeerrççee¤¤ii vvuurrgguulluuyyoorrdduu eellbbeettttee;; kkaannaayyaann bbiirr
yyaarraayy›› iimmlliiyyoorrdduu.. BBiirr yyeerree mmeekkttuupp ggiibbii iinnssaann--
llaarr yyoollllaannmm››flflssaa,, iiflflttee oorraaddaa ssoossyyaall ssoorruunnllaarr
vvaarr ddeemmeekkttiirr.. TTüürrkkiiyyee''nniinn ççöözzeemmeeddii¤¤ii iiflflssiizzlliikk
iinnssaannllaarr›› yyuurrttdd››flfl››nn›› eekkmmeekk kkaapp››ss›› oollaarraakk ggöörr--
mmeelleerriinnee nneeddeenn oolldduu.. 

AAllmmaannyyaa''nn››nn oorrttaass››nnddaa OO.. MM.. AArr››bbuurr--
nnuu''nnuunn ddeeddii¤¤ii ggiibbii ““bbiirr AAnnaaddoolluu”” oollmmuuflflssaakk,,
bbuu dduurruummuunn eeddeebbiiyyaattaa yyaannss››mmaammaass›› ddüüflflüünnüü--
lleemmeezzddii eellbbeettttee.. ““AAyyflfleelleerr,, // FFaattmmaallaarr,, //DDaarr--
mmaaddaa¤¤››nn,, kk››yyaammeett!!”” iissee,, yyaazzaarrllaarr bbuunnuu ggöörr--
ddüülleerr.. BBeekkiirr YY››lldd››zz''››nn TTüürrkklleerr AAllmmaannyyaa''ddaa
((11996666)) rroommaann›› bbiirr iillkkii oolluuflflttuurruurr oottoobbiiyyooggrraaffiikk
öözzeelllliikklleerrllee ggööççüünn hhaarriittaass››nnddaa.. AAllmmaann EEkkmmee--

¤¤ii ((11997744)) iiççiinn kkööyy--
lleerriinn nnaass››ll bbooflflaall--
dd››¤¤››nnaa ttaann››kk ooll--
mmaayyaann mm›› vvaarr??
““ÇÇooccuukkllaarr,, kkaa--
dd››nnllaarr,, eerrkkeekk--
lleerr””llee ddoolluu
““TTrreennlleerr tt››kkll››mm
tt››kkll››mm””dd››rr vvee bbuu
““TTrreennlleerr cceepphhee--
yyee ggiiddeenn ttrreennlleerr
ggiibbii””ddiirr.. TTrreennlleerr
““AAllmmaannyyaa yyoollccuu--
ssuu iiflflççiilleerr””ii gguurr--

bbeettee ttaaflfl››dd›› dduurrdduu yy››llllaarr yy››ll››.. ((EEddiipp CCaannsseevveerr,,
MMeennddiilliimmddee KKaann sseesslleerrii)).. ““AAllmmaannyyaa iiflflii bbiirr--
ddeenn bbiirree ppaattllaadd››.. BBoommbbaa ggiibbii.. KK››zzmm››flfl,, ggeelliinn--
mmiiflfl,, ççooccuukklluuyymmuuflfl,, ggüüzzeellmmiiflfl,, yyüükkllüüyymmüüflfl,, aarr--
mm››flfl,, nnaammuussmmuuflfl...... kkiimmssee aalldd››rrmm››yyoorrdduu.. HHeerr--
kkeess yyaazz››ll››yyoorrdduu AAllmmaannyyaa''yyaa..”” ((ÜÜmmiitt KKaaffttaanncc››--
oo¤¤lluu,, GGüüllaammbbeerr 11997755)).. BBaaflflaarraann''››nn ddeeddii¤¤ii ggii--
bbii kkööyylleerriimmiizzii AAllmmaannyyaa ddüüflflüü kkuurrmmaayyaa bbaaflflllaa--
mm››flfltt›› 6600''ll›› yy››llllaarrddaa.. ““AAllmmaannyyaa''ddaa ççookk ppaarraa
kkaazzaannaann iiflflççiilleerr,, kkööyylleerriinnddee kkaatt kkaatt yyaapp››llaarr
yyüükksseellttiiyyoorr,, ffaabbrriikkaallaarraa oorrttaakk oolluuyyoorr,, eenn ssoonn
mmooddeell oottoommoobbiilllleerr aall››yyoorr ddiiyyee,,”” ggaazzeetteelleerr yyaa--
zz››pp dduurruuyyoorrdduu.. ((BBuurrhhaann AArrppaadd,, BBüüyyüükk KKaapp››--
nn››nn ÖÖnnüünnddee BBiirr FFeenneerr 11997733)).. AAllmmaannyyaa''yyaa
ggiiddeennlleerriinn yyaaflflaamm›› ddaa 7700''llii yy››llllaarrddaa ööyykküülleerree
nnaakk››flflllaannmmaayyaa bbaaflflllaadd››.. NNeevvzzaatt ÜÜssttüünn,, ““AAll--
mmaannyyaa AAllmmaannyyaa”” ööyykküüssüünnddee ((11997700)) vvee ““BBiirr
KKaadd››nn””ddaa ((11997755)) nnaammuuss mmeesseelleessiinnii eellee aall››rr
ggööççüünn ddee¤¤iiflflttiirrddii¤¤ii iinnssaannllaarr››nn ddüünnyyaass››nnaa ee¤¤iillee--
rreekk.. TTaarr››kk DDuurrssuunn KK.. ddaa ““BBaa¤¤rr››yyaann››kk ÖÖmmeerr
iillee GGüüzzeell ZZeeyynneepp””ttee ((11997722)) vvee ““OOnnaa SSeevvddii--
¤¤iimmii SSööyyllee””ddee ddee ((11998833)) nnaammuuss mmeesseelleessiinnii
iiflfllleerr.. ÜÜmmiitt KKaaffttaanncc››oo¤¤lluu ““AAllmmaannyyaa DDöönnüüflflüü””
ööyykküüssüünnddee ((11997755)) GGüüllaammbbeerr''iinn AAllmmaannyyaa''ddaa
nnaass››ll hh››zzllaa ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii bbiirr iizziinn ddöönnüüflflüü ççeerrççeevvee--
ssiinnddee ggöözzlleerr öönnüünnee sseerreerr.. YYüükksseell PPaazzaarrkkaayyaa
iinncciinniilleenn yyeerriinn ““gguurrbbeett”” oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleerr..
SSoonnrraa BBeenn AArraann››yyoorr ((11999999)) rroommaann››nnddaa ggöö--
ççüünn rruuhhuunnuu ddeeflflmmeeyyee ççaall››flfl››rr.. OOttuurrmmaa ‹‹zz--
nnii''nnddeekkii ((11997777)) ööyykküülleerriinnddee yyuurrttdd››flfl›› ggeerrççee¤¤ii--
nnii yyaaflflaayyaann bbiirrii oollaarraakk ddeerriinnlleemmeessiinnee dduuyyuumm--
ssaatt››rr.. ÖÖmmrrüünnüü ffaabbrriikkaallaarrddaa ççaall››flflaarraakk ttüükkeetteenn
FFeetthhii SSaavvaaflflçç›› ggöözzlleemmlleerriinnii ööyykküü,, flfliiiirr vvee rroo--
mmaannllaarr››nnaa aa¤¤dd››rraann bbiirr yyaazzaarrdd››rr.. TTaaflfl OOccaa¤¤››nn--
ddaa ((11997755)),, AAllmmaannyyaa GGuurrbbeettii ((11997777)),, FF››rr››nn
PPaattllaayy››nnccaa ((11998822)),, MMaakkiinneelleerr ÇÇaall››flfl››rrkkeenn
((11998833)),, BBiirr EEkkmmeekk VVaarr OOrraaddaa ((11998866)) hheepp
kkeennddii yyaaflflaamm››nnddaann yyoollaa çç››kkaarraakk oolluuflflaann yyaapp››tt--
llaarr.. AArraass ÖÖrreenn,, bbiizziimmkkiilleerriinn AAllmmaannyyaa''ddaa nnee
iiflfliinniinn oolldduu¤¤uunnuu ssoorrdduu dduurrdduu rroommaannllaarr››nnddaa,,
ööyykküülleerriinnddee.. OO ddaa ggöözzlleemm vvee yyaaflflaamm››nn›› AAll--
mmaannyyaa''ddaa BBiirr TTüürrkk MMaassaall›› ((11998855)) ggiibbii ttüümm

yyaapp››ttllaarr››nnaa yyaayydd››.. GGüünneeyy DDaall ddaa ‹‹flfl SSüürrggüünnllee--
rrii''nnii ((11997766)) ggrreevviiyyllee,, ççaall››flflmmaa yyaaflflaamm››yyllaa,, ss››llaa
öözzlleemmiiyyllee ffaannttaassttiikk uunnssuurrllaarraa yyaassllaannaarraakk eellee
aalldd›› rroommaann vvee ööyykküülleerriinnddee..

AAllmmaannyyaa''ddaa bbooyy vveerreenn bbiirr yyaazzaarrdd››rr HHaabbiibb
BBeekkttaaflfl flfliiiirr,, ööyykküü vvee rroommaannllaarr››yyllaa ddaahhaa ddaa bbiirr
ddeerriinnlliikk kkaazzaanndd›› ““gguurrbbeett””tteekkii ööyykküülleerr,, yyaa--
flflaammllaarr.. TTüürrkk eeddeebbiiyyaatt››nn uussttaa kkaalleemmlleerrii FFaakkiirr
BBaayykkuurrtt,, DDuurrssuunn AAkkççaamm,, YYuussuuff ZZiiyyaa BBaahhaa--
dd››nnll›› ddaa yyaapp››ttllaarr››nnddaa ggööçç ggeerrççee¤¤iinnii iiflfllleeddiilleerr..
AAddaalleett AA¤¤aaoo¤¤lluu,, GGüülltteenn DDaayy››oo¤¤lluu,, AAbbbbaass
SSaayyaarr,, NNeeccaattii TToossuunneerr,, AAyysseell ÖÖzzaakk››nn vvee
bbaaflflkkaa ppeekk ççookk yyaazzaarr ““yyaabbaanneell””ddeekkii yyaaflflaamm››
iiflfllleeddiilleerr yyaapp››ttllaarr››nnddaa.. ““KKaannaall BBooyyuu”” ööyykküü--
ssüünnddee AAyysseell ÖÖzzaakk››nn,, ““BBeerrlliinn''ddee mmii YYaaflflllaannaa--
ccaa¤¤››mm”” ddiiyyee ssoorrdduurruuyyoorr kkaadd››nn kkaahhrraammaann››nnaa..
MMeenneekkflflee TToopprraakk ddaa ggööççmmeennlleerriinn yyaaflflaamm››nn››
ööyykküü vvee rroommaannllaarr››nnddaa hheemm iiççtteenn hheemm ddee
dd››flflttaann bbaakkaarraakk yyaazzaann ggeennçç kkuuflflaakk yyaazzaarrllaarr--
ddaann.. GGööçç bbiittmmeeddii.. GGööçç ööyykküülleerriinniinn yyaazz››llmmaass››
ddaa.. EEvveett,, mmiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann AAvvrruuppaa hhaarriittaass››--
nn››nn hheerr kkööflfleessiinnddee yyaaflfl››yyoorr,, yyaaflflaadd›› vvee ööllddüü..
‹‹nnssaannllaarrddaann öönnccee ööyykküülleerr ggööççttüü,, ssoonnrraa hhaa--
yyaattllaarr.. OO hhaayyaattllaarr››nn ööyykküüssüü yyaazz››lldd›› yyaazz››ll››yyoorr::
““AAcc›› VVaattaann”” ddee¤¤iill aarrtt››kk ““gguurrbbeett””..
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� GGüüllnnaazz KKaavvvvaass

‹‹nnssaannllaarr,, kkuuflflllaarr,, bbaall››kkllaarr vvee ddaahhaa bbiirr ssüürrüü
ccaannll›› bbuulluunndduukkllaarr›› oorrttaammddaann ddaahhaa iiyyii oorrttaammaa yyaa--
nnii uummuuddaa yyooll aall››rrllaarr.. KK››ssaaccaass›› hhaallkk ddiilliinnddee ddeeddii¤¤ii--
mmiizz ggiibbii ''''ggööççmmeenn kkuuflflllaarr'''' mmiissaallii ggööçç eeddeerrlleerr vveeyyaa
ggööçç eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaall››rrllaarr..

GGööçç;; iinnssaannllaarr››nn yyeerrlleeflflmmeekk aarrzzuussuuyyllaa bbaaflflkkaa
yyeerrlleerree ggiittmmeelleerriiddiirr.. BBuunnllaarr iissttee¤¤ee bbaa¤¤ll›› oollmmaakkllaa
bbeerraabbeerr zzoorruunnlluu ddaa oollaabbiillmmeekktteeddiirr.. ‹‹ssttee¤¤ee bbaa¤¤ll››,,
yyaannii ggöönnüüllllüü ggööççlleerr;; iinnssaannllaarr››nn ççeeflfliittllii nneeddeennlleerrllee
kkeennddii iisstteekklleerrii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ssüürreekkllii yyaaflflaammaakk
iiççiinn bbaaflflkkaa üüllkkee vveeyyaa kk››ttaallaarraa ggiittmmeessiiyyllee oolluuflflaann
ggööççlleerrddiirr.. BBuunnllaarraa öörrnneekk oollaarraakk iiflfl vvee bbeeyyiinn ggöö--
ççüünnüü ssaayyaabbiilliirriizz.. BBuu ggööççlleerrddee kkaabbuulllleenniiflfl ççookk ddaa--
hhaa kkoollaayydd››rr.. ÇÇüünnkküü kkiiflflii vveeyyaa kkiiflfliilleerr kkeennddii sseeççiimm--
lleerriinnii yyaappmm››flflllaarrdd››rr.. ZZoorruunnlluu ggööççlleerree bbaakktt››¤¤››mm››zz
ddaa dduurruumm ttaamm tteerrssiiddiirr.. ZZoorruunnlluu ggööççlleerr;; ssaavvaaflfl,,
bbaasskk››,, zzuullüümm,, ddoo¤¤aall aaffeett,, mmüübbaaddeellee ssoonnuuccuu kkiiflflii
vveeyyaa kkiiflfliilleerriinn iisstteemmlleerrii dd››flfl››nnddaa oolluuflflaann mmeeccbbuurrii
yyeerr ddee¤¤iiflfliimmiiddiirr..

GGööçç iisstteeyyeerreekk vveeyyaa iisstteemmeeyyeerreekk oollssaa ddaa kköökk--
tteenn kkooppmmaadd››rr.. YYaannii,, ddoo¤¤uupp bbüüyyüüddüü¤¤üünn,, ggeelleenneekk
ggöörreenneekklleerriiyyllee yyaaflflaammaa ggöözzüünnüü aaççtt››¤¤››nn yyeerree vveeddaa
eeddiipp,, bbiilliinnmmeeyyeennee ddoo¤¤rruu yyooll aallmmaakktt››rr.. EEsskkii yyaa--
flflaamm iillee yyeennii yyaaflflaamm aarraass››nnddaakkii ggiiddiipp ggeellmmee hhaallii--
ddiirr.. BBuu dduurruumm ggööççmmeennee zzoorr oolldduu¤¤uu kkaaddaarr ggööçç
aallaann iiççiinnddee zzoorrdduurr.. GGööççüü ssaaddeeccee ggööççmmeenn aaçç››ss››nn--
ddaann eellee aalldd››¤¤››mm››zzddaa ggööçç aallaann yyeerrddee yyaaflflaayyaann iinn--
ssaannllaarraa hhaakkss››zzll››kk eettmmiiflfl oolluurruuzz.. ÇÇüünnkküü bbuurraaddaa ssaa--
hhiipp oolldduu¤¤uunn mmaaddddii vvee mmaanneevvii hhaakkllaarr›› ppaayyllaaflflmmaa
dduurruummuu ssöözz kkoonnuussuudduurr..

GGööçç,, ggööççmmeenn iillee ggööçç eeddiilleenn yyeerrddee yyaaflflaayyaann
iiççiinn yyeennii bbiirr dduurruumm yyaarraatt››rr.. AAll››flfl››kk oolluunnaann ddüüzzeenn
yyeerriinnee yyeennii dduurruummllaarr oorrttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr.. BBuu kkaabbuull--
lleenniiflfl aaflflaammaass››nnddaa öönncceeddeenn eeddiinniilleenn öönnyyaarrgg››llaarr
vvaarrdd››rr.. BBuu öönnyyaarrgg››llaarr aall››flflmmaa ssüürreecciinnii zzoorrllaaflfltt››rr››rr..

ZZoorruunnlluu ggööççlleerriinn iinnssaann üüzzeerriinnddeekkii eettkkiilleerriinnii;;
ggööçç öönncceessii,, ggööçç ssüürreeccii vvee ggööçç ssoonnrraass›› oollaarraakk aayy››--
rraabbiilliirriizz.. GGööççüünn nneeddeennii vvee ggeerriiddee bb››rraakk››llaannllaarr kkii--
flfliinniinn ppssiikkoolloojjiissiinnddee öönneemmllii bbiirr ffaakkttöörrddüürr.. ÇÇüünnkküü
zzuullüümmddeenn vvee ssaavvaaflflttaann kkaaççaann iinnssaannllaarr,, hhaayyaatt››nn››,,
ggüüvveennllii¤¤iinnii kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn,, aall››flfltt››¤¤›› ççeevvrreeyyii,, eevviinnii,,
eeflflyyaallaarr››nn››,, kkoommflfluullaarr››nn›› yyiittiirriiyyoorr.. BBeelliirrssiizzlliikk iiççiinnddee
kkooyyuulldduu¤¤uu yyoollddaa,, yyoolluunn ggüüvveennllii yyaa ddaa tteehhlliikkeellii
bbooyyuuttuu ddüüflflüünnüüllddüü¤¤üünnddee iinnssaann ppssiikkoolloojjiissii üüzzeerriinn--
ddee kkii eettkkiilleerrii ddaahhaa iiyyii aannllaaflfl››ll››rr.. SS››rraa ggööçç ssoonnrraass››
vvaarr››llaann yyeerrddee iinnssaannllaarr››nn aayy››rr››mmcc›› bbaakk››flflllaarr››,, ddiill bbiill--
mmeemmee,, ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell ffaarrkkll››ll››kkllaarr,, ee¤¤iittiimm,, ssooss--
yyaall hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerr ddüüflflüünnüüllddüü¤¤üünnddee ppssiikkoolloo--
jjiikk ssoorruunnuunn ttrraajjeeddii bbooyyuuttuu oorrttaayyaa çç››kkaarr.. BBüüttüünn
bbuunnllaarr››nn ssoonnuuccuunn ddaa uummuuddaa yyoollccuulluukk aassll››nnddaa yyee--
nnii bbiirr ppssiikkoolloojjiikk ttrraammvvaayyaa ddöönnüüflflüürr.. ‹‹nnssaann bbeelliirr--
ssiizzlliikk iiççiinnddee kkeennddiinnii bbuulluurr.. BBuu dduurruummddaann eenn ççookk
ççooccuukkllaarr vvee kkaadd››nnllaarr eettkkiilleenniirr.. ÇÇooccuukkllaarr ggööçç eett--
ttiikklleerrii yyeerrddee ddiill,, aarrkkaaddaaflfl,, yyeennii ççeevvrree ggiibbii eettkkeenn--
lleerrddeenn ddoollaayy›› ee¤¤iittiimmddeenn yyookkssuunn kkaall››rrllaarr.. EE¤¤iittiimm--
ssiizz kkaallaann ççooccuukkllaarr››nn ggeelleeccee¤¤ii tteehhlliikkeeyyee ggiirreerr.. BBuu
dduurruumm kkiiflflii iiççiinn tteehhlliikkeellii oolldduu¤¤uu kkaaddaarr,, ggiittttii¤¤ii yyeerr--
ddeekkii kkiiflfliilleerr iiççiinnddee tteehhlliikkeellii dduurruummllaarr yyaarraatt››rr..

GGüünnüümmüüzz ddee
iiçç ssaavvaaflfl nneeddee--
nniiyyllee,, ggöörrddüükk--
lleerrii zzuullüümmddeenn
kkaaççmmaakk,, yyaannii
uummuuddaa yyoollccuu--
lluukk eeddeenn SSuurrii--
yyeellii kkoommflfluullaarr››--
mm››zzaa ddee¤¤iinnmmee--
ddeenn ggeeççeemmeeyyee--
ccee¤¤iimm.. GGööçç
eeddeennllee ggööçç aallaa--
nn››nn yyaaflflaadd››¤¤››
ttrraammvvaayy›› eenn iiyyii
yyaaflflaayyaannllaarr oollaa--

rraakk zzoorrlluu¤¤uunnuu
ggöörrmmeekktteeyyiizz.. GGee--
lleennlleerriinn yyookklluukk vvee
ççaarreessiizzlliikktteenn aazz üücc--
rreettllee ççaall››flflmmaallaarr›› iiflfl--
vveerreenn aaçç››ss››nnddaann
ddaahhaa kkaarrll›› oolluunnccaa,,
iiflflee aall››mmllaarrddaa tteerrcciihh
eeddiillmmeelleerrii vvaarr oollaann
iiflflssiizzllii¤¤iimmiizzii bbiirr kkaatt
ddaahhaa aarrtttt››rrdd››.. ‹‹kkii
üüllkkee aarraass››nnddaa kkii ttii--
ccaarrii iilliiflflkkiilleerriinn bbiitt--
mmeessii eessnnaaff›› zzoorr dduurruummddaa bb››rraakktt››.. EEkkoonnoommiikk aaçç››--
ddaann kküüççüüllmmee¤¤ee vvee aall››mm ggüüccüünnüünn aazzaallmmaass››nnaa yyooll
aaççtt››..KKüüllttüürreell ffaarrkkll››ll››kkllaarr,, ggeelleennllee oollaann aarraass››nnddaa ttee--
ddiirrggiinnlliikklleerree yyooll aaççtt››.. BBuu dduurruumm kkaarrflfl››ss››nnddaa kkaarrflfl››--
ll››kkll›› ggüüvveennssiizzlliikk vvee kkoorrkkuu dduurruummuu oolluuflflttuu.. UUyyuumm
ssüürreeccii iiççiinnddee kkaarrflfl››llaaflfl››llaann dd››flflllaayy››cc›› ttaavv››rrllaarr,, ggeelleennllee--
rrii ssaalldd››rrggaann hhaallee ggeettiirrddii.. AAcc››mmaa dduuyygguussuu iillee nneeffrreett
dduuyygguussuu bbiirrbbiirriinnee kkaarr››flfltt››.. ‹‹nnssaannii aaçç››ddaann ddüüflflüünnddüü--
¤¤üümmüüzz ddee;; aayynn›› dduurruummddaa bbiizz ddee oollaabbiilliirrddiikk,, bbuu

aaçç››ddaann bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa aacc››mmaa dduuyygguussuu aa¤¤››rr bbaass››yyoorr..
YYaaflflaammssaall aaçç››ddaann bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa;; ssiiyyaassaall,, kküüllttüürreell,,
ssoossyyaall,, eekkoonnoommiikk,, ee¤¤iittiimm ggiibbii ddeennggeelleerriinn bboozzuull--
mmaass›› nneeffrreett dduuyygguussuunnuu uuyyaanndd››rr››yyoorr.. BBuu iikkiilleemm
iiççeerriissiinnddee oollmmaakk nnee bbiizziimm nnee ddee oo mmaassuumm hhaallkk››nn
ssuuççuu.. BBuu dduurruummaa bbiizzii ggeettiirreennlleerriinn vveebbaalliiddiirr..

SSaavvaaflflllaarr››nn,, zzuullüümmlleerriinn,, zzoorruunnlluu ggööççlleerriinn ooll--
mmaadd››¤¤›› kkaarrddeeflflllii¤¤iinn vvee bbaarr››flfl››nn hhüükküümm ssüürreeccee¤¤ii
ggüüzzeell bbiirr yyaaflflaamm ddiillee¤¤iiyyllee…… 
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‹‹nnssaannllaarr››nn kkuurruulluu ddüüzzeennlleerriinnii bboozzuupp iiçç vvee
dd››flfl ggööççlleerr yyaaflflaammaallaarr››,, ssiiyyaassaall vvee eekkoonnoommiikk
nneeddeennlleerr ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa oollmmaakkttaadd››rr.. BBuu ggööçç--
lleerriinn iiççiinnddee ddee eenn ttrraajjiikk oollaann›› ssaavvaaflfl ggööççlleerrii--
ddiirr.. ZZoorruunnlluudduurr,, tteerrcciihh eeddiillmmeemmiiflflttiirr.. TTaammaa--
mm››yyllaa bbeelliirrssiizzllii¤¤ee yyoollccuulluukkttuurr.. BBiirrkkaaçç eeflflyyaa ççoo--
lluukk ççooccuukk ssaaddeeccee ccaann››nn›› kkuurrttaarraabbiillmmeekk iiççiinn
yyoollllaarraa ddüüflfleenn iinnssaannllaarr››nn yyaaflflaammllaarr›› ddeerriinnddeenn
eettkkiilleenniirr,, dduuyygguullaarr›› ssaarrss››ll››rr..

SSaavvaaflfl››nn yyaaflflaanndd››¤¤›› ddöönneemm iillee ssaavvaaflfl›› kkoonnuu
aallaann eenn iiyyii rroommaannllaarr››nn yyaazz››lldd››¤¤›› ddöönneemm aarraa--
ss››nnddaa ggeecciikkmmee oollaaggeellmmiiflflttiirr vvee ggeenneelllliikkllee ddee
ssaavvaaflfl ggööççüü yyaaflflaayyaannllaarr››nn ttoorruunnllaarr›› ttaarraaff››nnddaann
ggööçç eeddeennlleerriinn ççeekkttiikklleerrii ççiilleelleerr,, ee¤¤rreettii oollmmaa
hhaallii,, aaiillee iiççii ddöönnüüflflüümmlleerr kkaalleemmee aall››nnmm››flfltt››rr..
BBiirrkkaaçç öörrnneekk vveerrmmeekk ggeerreekkiirrssee HHaannddaann
GGöökkççeekk''iinn 22001100''ddaa yyaayy››nnllaannaann ““AAhh MMaannaa
mmuu”” rroommaann››.. BBuu rroommaann,, yyüüzzbbiinnlleerrccee iinnssaann››
ddoo¤¤uupp bbüüyyüüddüü¤¤üü ttoopprraakkllaarrddaann eeddeenn,, ggeeçç--
mmiiflfltteekkii aann››llaarr››nn›› ssiilleenn,, ttrraajjiikk oollaayyllaarrddaann bbiirrii
oollaann 11992244 mmüübbaaddeelleessiinnii aannllaatt››yyoorr.. RRaassiimm
ÇÇ››nnaarr''››nn 22001144''ddee yyaayy››nnllaannaann ““EEllvveeddaa RRuummee--
llii”” rroommaann›› iissee BBaallkkaann SSaavvaaflflllaarr››,, eessiirr kkaammppllaa--
rr››,, BBiirriinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››,, ssaallgg››nn hhaassttaall››kkllaarr,,
ggööçç yyoollllaarr››,, ööllüümmlleerr vvee bbuunnllaarr aarraass››nnddaa yyeennii--
ddeenn kkuurruullmmaayyaa ççaall››flfl››llaann hhaayyaattllaarrddaann ssöözz eeddii--
yyoorr.. GGüüllsseerreenn EEnnggiinn''iinn ddee,, ttoopprraakkllaarr››nnddaann
aayyrr››llaann,, iinnssaannllaarr››nn aaççll››kk vvee yyookkssuulllluukk iiççiinnddee
yyaaflflaamm ssaavvaaflfl››nn›› aannllaattaann ““YYoorrgguunn vvee YYaarraall››””
rroommaann››nnddaann ssöözz eettmmeemmeekk oollmmaazz.. 

AAnnaaddoolluu ttaarriihhii vvee ccoo¤¤rraaffyyaass›› nneeddeenniiyyllee
hheepp ggööççlleerree mmaarruuzz kkaallmm››flfltt››rr..BBaallkkaann ggööççllee--
rriinnddeenn bbaaflflkkaa KK››rr››mm vvee KKaaffkkaass ggööççlleerriinnii ddee
ssaayyaabbiilliirriizz ssaavvaaflfl ggööççlleerrii oollaarraakk

GGüünneeyyiimmiizzddee yyaaflflaannaann ssaavvaaflfl vvee ççaatt››flflmmaa--
llaarrddaann kkaaççaann iinnssaannllaarr››nn ggööççüü hhaallaa ssüürrmmeekkttee
vvee öönncceelliikkllii oollaarraakk oonnllaarr››nn bbaarr››nnmmaa,, bbeesslleenn--
mmee,, iilleettiiflfliimm ssoorruunnllaarr›› ççöözzüüllmmeeyyee ççaall››flfl››llmmaakk--
ttaadd››rr.. AAnnccaakk ggööçç eeddeenn vvee ggeerriiddee kkaallaann mmaa--
ssuumm kkaadd››nnllaarr››nn,, ççooccuukkllaarr››nn,, eerrkkeekklleerriinn dduuyy--
gguullaarr›› vvee mmüüccaaddeelleelleerrii hheennüüzz ssaannaatt eesseerrlleerrii--
nnee kkoonnuu oollmmaamm››flfltt››rr.. AAtteeflfl hheennüüzz ssöönnmmeemmiiflfl--
ttiirr.. ÜÜllkkeemmiizzddeekkii SSuurriiyyeellii mmüülltteecciilleerrllee mmiinnii--
bbüüssttee,, oottoobbüüssttee,, ppaarrkkttaa,, ppaazzaarrddaa kkaarrflfl››llaaflfl››yyoo--
rruuzz.. ÇÇoo¤¤uummuuzz tteeppkkiilliiyyiizz oonnllaarraa,, eekkmmee¤¤iimmiizzee

oorrttaakk oolldduullaarr ddiiyyee,, bbiirryyaannddaann ddaa ççooccuukkllaarr››--
nn››nn yyüüzzüünnee bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa mmeerrhhaammeettiimmiizz hheerr
flfleeyyiinn öönnüünnee ggeeççmmeekkttee.. ÖÖffkkee iillee mmeerrhhaammeett
aarraass››nnddaa ggiiddiipp ggeellmmeekkttee dduuyygguullaarr››mm››zz.. BBüü--
ttüünn bbuu kkaarrmmaaflflaann››nn iiççiinnddee hheennüüzz oonnllaarr››nn
dduuyygguullaarr››nnaa ggiirreemmiiyyoorruuzz,, hhaattttaa oonnllaarr dduuyygguu--
llaarr››nn››,, yyaaflflaadd››kkllaarr››nn›› ttaamm iiffaaddee eeddeemmiiyyoorrllaarr..
SSuurriiyyee ssaavvaaflfl››nnaa ttaarraaffss››zz yyaakkllaaflfl››llmmaall››dd››rr.. AAlleevv
ttüütteerrkkeenn ttaarraaff oollmmaakk oollaayy››nn iinnssaannii bbooyyuuttuunnuu
kkaaçç››rrmmaayyaa yyooll aaçç››yyoorr.. ÇÇüünnkküü ggööçç eeddeennlleerr
kkaaddaarr ggeerriiddee kkaallaannllaarr››nn ddaa aacc››llaarr›› bbüüyyüükk..
KKoollaayy mm›› aakkrraabbaallaarrddaann ddoossttllaarrddaann aayyrr››llmmaakk??
TTüümm ddiillee¤¤iimm bbiirr ssüürree ssoonnrraa SSuurriiyyee''ddeenn ggööçç
eeddeennlleerrllee SSuurriiyyee''ddee kkaallaannllaarr››nn ttrraajjeeddiissiinnii,,
eeddeebbiiyyaatt››nn ggüüccüüyyllee ttaarriihhiinn ssüüzzggeecciinnddeenn
ggeeççiirreerreekk ssaavvaaflfl›› yyaaflflaayyaannllaarr››nn yyaazzmmaass››dd››rr.. OO
zzaammaann ddaahhaa ssaahhiiccii vvee eettkkiilleeyyiiccii oollaaccaakktt››rr
ssaavvaaflfl ss››rraass››nnddaa yyaaflflaannaannllaarr.. 
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DDoollmmuuflflttaann iinniipp kkaarrflfl›› kkaalldd››rr››mmaa ggeeççttiikktteenn
ssoonnrraa kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››mm ggöörrüünnttüüyyllee ssaarrss››lldd››mm..

OOnn yyaaflflllaarr››nnddaa bbiirr ççooccuukk,, kkaalldd››rr››mmaa oottuurrmmuuflfl,,
bbeellllii bbiirr nnookkttaayyaa ddiikkmmiiflflttii ggöözzlleerriinnii.. BBaakk››flflllaarr›› aacc››
vvee hhüüzzüünn kkookkuuyyoorrdduu.. ÇÇaarreessiizzlliikk ööyyllee ççöökkmmüüflflttüü
kkii üüssttüünnee;; eelllleerriinnii kkooyynnuunnaa ssookkmmuuflfl,, iilleerrii ggeerrii
ssaallllaann››pp dduurruuyyoorrdduu..

ÖÖnnüünnddee ccaamm›› kk››rr››llmm››flfl,, eelleekkttrroonniikk ggöösstteerrggee--
lleerrii ççaall››flflmmaayyaann ttaarrtt›› aalleettii.. 

ÇÇoo¤¤uunnuuzz yyaaflflaamm››flflss››nn››zzdd››rr aayynn›› dduuyygguuyyuu.. YYaa--
flflaammssaall ddee¤¤eerrddee bbiirr flfleeyyii yyiittiirrddii¤¤iimmiizzddee,, iiflfllleeyyeenn
bbiirr aalleett dduurrdduu¤¤uunnddaa,, yyeerriinnee kkooyyaaccaakk ggüüccüünnüüzz
vvee oollaannaa¤¤››nn››zz oollmmaadd››¤¤››nnddaa eelllleerriinniizz kkoollllaarr››nn››zz
bbaa¤¤llaann››rr,, iikkii yyaannaa ddüüflfleerr yyaa ddaa.. AA¤¤llaammaakkll›› bbaa--
kkaarrss››nn››zz;; aammaa bbiirr flfleeyyee,, nneessnneeyyee ddee¤¤iill,, bbooflfllluu--
¤¤aa……

‹‹ççiimm yyaanndd››,, yyüürree¤¤iimm ss››zzllaadd››.. CCeebbiimmddeekkii bboo--
zzuukklluukkllaarr›› çç››kkaarr››pp bb››rraakktt››mm yyaann››nnaa.. AAcc››yyaa bbuullaann--
mm››flfl vvee bbeellllii bbiirr nnookkttaayyaa kkiilliittlleennmmiiflfl bbaakk››flflllaarr›› ddee--
¤¤iiflflmmeeddii.. YYüürrüüddüümm ggiittttiimm..

ÖÖ¤¤lleeddeenn ssoonnrraa,, ççaayy ooccaa¤¤››nnddaa oottuurruupp ttaazzee
ççaayyllaarr››mm››zz›› yyuudduummllaarrkkeenn oo ççooccuu¤¤uu vvee ggöörrüünnttüü--
yyüü aannllaatttt››mm aarrkkaaddaaflfl››mmaa..

““SSaaffss››nn oo¤¤lluumm,, ssaaff”” ddeeddii.. ““ÇÇooccuukk yyeemmiiflfl ssee--
nnii!!””

““NNaass››ll yyaannii??””
““LLaann ddiilleenncciillii¤¤iinn yyooll vvee yyöönntteemmlleerriinnddee ss››nn››rr--

llaarr aaflfl››ll››yyoorr.. HHeerr ggüünn yyeennii bbiirr yyöönntteemm ggiirriiyyoorr
ddeevvrreeyyee.. OO ççooccuukk ddaa ddiilleennccii vvee ddiilleenncciillii¤¤iinn aalltt››nn
vvuurruuflfluu dduuyygguu ssöömmüürrüüssüü..””

““OO kk››rr››kk ttaarrtt›› bbiilleerreekk mmii kkoonnmmuuflfl oorraayyaa??””
““YYaannii!!””
““YYookk yyookk…… SSaannmm››yyoorruumm”” ddeerrkkeenn iiççiimmddeekkii

kkuuflflkkuu yyaakkaammaa yyaapp››flfltt››.. 
ÜÜflfleennmmeeddeenn,, aarrkkaaddaaflfl›› ddaa yyaann››mmaa aall››pp oo ccaadd--

ddeeyyee vvee ççooccuu¤¤uunn bbuulluunndduu¤¤uu yyeerree ggiittttiikk.. ÇÇooccuukk
yyeerriinnddee yyookkttuu..

““SSeenniinnkkii uuççmmuuflfl!!”” ddeeddii.. 
““BBeellkkii ddee ttaarrtt›› ppaarraass››nn›› bbiirriikkttiirrmmiiflflttiirr”” ddeeddiimm..
““LLaann,, hheerr flfleeyyee kkaaffaann ççaall››flfl››rr ddaa bbuu iiflfllleerree ççaa--

ll››flflmmaazz.. GGeerrççee¤¤ii kkaabbuulllleennmmeekk bbuu kkaaddaarr mm›› zzoorr??
BBeellkkii ddee yyaann››lldd››¤¤››nn›› ggöörrmmeekk zzoorruunnaa ggiiddiiyyoorr..””

SSeessssiimmii çç››kkaarrmmaaddaann yyüürrüüddüümm.. BBeellkkii ddee ssööyy--
lleeddii¤¤iinnddee ggeerrççeekk ppaayy›› vvaarrdd››.. YYaann››lldd››¤¤››nn›› ggöörr--
mmeekktteennssee kkaaççmmaakk ddaahhaa kkoollaayy ggeelliiyyoorrdduu iinnssaa--
nnaa.. BBiirr ddee kkuullllaann››llmmaa kkoorrkkuussuu vvaarr iiflfliinn iiççiinnddee ttaa--
bbii.. 

KKaallaabbaall››kk kkaalldd››rr››mmddaa yyüürrüümmeeyyee ççaall››flfl››rrkkeenn
aakkll››mm hheepp oo ççooccuukkttaayydd››.. YYaarr››nn iillkk iiflfliimm oonnuu ggöörr--
mmeekk oollaaccaakktt››.. HHeemmeenn aarrkkaamm››zzddaa bbiittiivveerreenn,, yyüü--
zzüü kkiirr ppaass iiççiinnddee,, ssaaççllaarr›› ddaa¤¤››nn››kk bbiirr kk››zz,, ppaannttoo--
lloonnuummddaann ttuuttuupp ççeekkiiflflttiirriiyyoorrdduu.. EElliinnddee ssaakk››zz ddooll--
dduurrdduu¤¤uu bbiirr kkaarrttoonn kkuuttuu::

““AAbbii,, ssaakk››zz!!””
““UUzzaa kk››zz››mm,, hhaaddii!!”” ddiiyyee aazzaarrllaadd›› aarrkkaaddaaflfl››mm..
OO aalldd››rrmm››yyoorrdduu..
““AAbbii,, ssaakk››zz!!””
BBeenn ddee aannllaammaadd››mm aammaa;; ““GGiitt kk››zz››mm!!”” ddiiyyee

bbaa¤¤››rrmm››flfl››mm.. KK››zz ppaannttoolloonnuummuu bb››rraakk››pp uuzzaakkllaaflfltt››..
BBuu kkeezz bbiirr kkaadd››nn››nn eettee¤¤iinnee yyaapp››flfltt››..

““NNaass››ll bbaa¤¤››rrdd››nn llaann??”” ddiiyyee flflaaflfl››rraarraakk bbaakktt›› aarr--
kkaaddaaflfl››mm.. ““HHaaddii
ssaannaa flflaallggaamm ››ss--
mmaarrllaayyaayy››mm ddaa
ssaakkiinnlleeflfl”” ddiiyyee--
rreekk aarraa ssookkaa¤¤››nn
kkööflfleessiinnddeekkii flflaall--
ggaammcc››yyaa ssüürrüükkllee--
ddii bbeennii..

‹‹nnssaann kkuurruulluu
zzeemmbbeerreekk ggiibbii--
ddiirr.. BBiirrii bbiirr flfleeyy
ssookkaarr bbooflflaann››rr
zzeemmbbeerreekk.. ÖÖyyllee

oollmmuuflflttuumm.. 
““GGeerrççeekktteenn bbaa¤¤››rrdd››mm mm›› kk››zzaa??””
““HHeemm ddee nnaass››ll!!””
““YYaappmmaa yyaa!!””

fifiaallggaamm›› iiççeerrkkeenn ccaaddddeeyyee bbaakktt››mm kk››zz›› ggöörr--
mmeekk iiççiinn.. 

““AAyy››pp eettmmiiflfliimm”” ddeeddiimm.. fifiiimmddii ggeellssee yyiinnee ppaa--
rraa vveerrmmeezzddiimm,, aammaa bbiirr flflaallggaamm ››ssmmaarrllaarrdd››mm,, kkee--
ssiinn…… 

fifiaallggaammllaarr››mm››zz›› iiççttiikktteenn ssoonnrraa aayyrr››lldd››kk.. AAkkll››mm
hheepp ttaarrtt››ss›› kk››rr››llmm››flfl ççooccuukkttaa vvee eettee¤¤iimmiizzee yyaapp››--
flflaann kk››zzddaayydd››.. AArrtt››kk bbuu çç››kkmmaazzdd›› aakkll››mmddaann.. AAkk--
flflaamm ddaa,, yyaattaarrkkeenn ddee,, ssaabbaahh uuyyaanndd››¤¤››mmddaa ddaa
aakkll››mm›› vvee yyüürree¤¤iimmii tt››rrmmaallaayy››pp dduurruurrdduu..

SSoonnuuççllaarraa tteeppkkiilleerriimmii hheepp ttöörrppüülleerrddiimm..
ÇÇüünnkküü bbeennii aass››ll iillggiilleennddiirreenniinn nneeddeennlleerr oolldduu¤¤uu--
nnuu,, ööffkkeemmiinn yyöönneelleeccee¤¤ii yyeerriinn oo nneeddeennlleerr vvee
kkooflfluullllaarr oolldduu¤¤uunnuu bbiilliirrddiimm.. 

DDiilleennmmeekk oo ççooccuukkllaarr››nn sseeççiimmii ddee¤¤iillddii.. HHaattttaa
oonnllaarr›› ssookkaakkllaarraa ssaallaannllaarr››nn ddaa sseeççiimmii oollmmaadd››¤¤››nn››
bbiilliiyyoorrdduumm.. AArrtt››kk bbüüttüünn ssookkaakkllaarr,, ccaaddddeelleerr oonn--
llaarrllaa ddoolluuyydduu.. ÜÜsstteelliikk ddiilliimmiizzii bbiillmmeeyyeenn,, öö¤¤rreenn--
ddiikklleerrii bbiirrkkaaçç ssöözzccüükkllee aarraamm››zzddaa ddoollaaflflaann ççooccuukk--
llaarr ddaa,, kkaadd››nnllaarr ddaa,, hhaattttaa oonnllaarr›› ddiilleennmmeeyyee,, kkaarr--
ttoonn kkuuttuullaarraa kkooyydduukkllaarr›› mmeennddiilllleerrii,, ssaakk››zzllaarr››,,
ggooffrreettlleerrii ssaatttt››rr››rrkkeenn ggeerriiddeenn iizzlleeyyeenn bbüüyyüükklleerrii
ddee;; ttüümm ddüünnyyaayy›› ssöömmüürrüü aallaann›› hhaalliinnee ggeettiirreenn
eemmppeerryyaalliizzmmddii.. KKiimm yyeerriinnddeenn,, yyuurrdduunnddaann ooll--
mmaakk iisstteerrddii kkii?? IIrrkk,, ddiinn,, mmeezzhheepp tteemmeelliinnddee aayy--
rr››flfltt››rr››llaann,, bbiirrbbiirriinnii ddüüflflmmaann ggöörrmmeelleerriinnii ssaa¤¤llaayyaa--
rraakk ssaavvaaflfltt››rraann,, kkaayynnaakkllaarr››nn›› ssöömmüürrüürrkkeenn üürreettttii--
¤¤ii ssiillaahhllaarr››nn›› ddaa ssaattaarraakk iinnssaannll››¤¤›› kkaann vvee ggöözzyyaa--
flfl››nnaa bboo¤¤aann ddoo ooyydduu;; oonnllaarr››nn iillkkeell,, ggeerriiccii,, bbaa¤¤--
nnaazz yyaapp››llaarr››nn›› eelleeflflttiirreerreekk kkeennddii ''uuyyggaarr'' ddüüzzeennllee--
rriinnii öörrnneekk ggöösstteerriipp yyaaflflaannaann aacc››llaarraa ttiimmssaahh ggöözz--
yyaaflflllaarr››nn›› aakk››ttaann ddaa oonnllaarr››nn tteemmssiillcciilleerriiyyddii..

EEvvee ggeellddiimm.. 
““DDuurrgguunnssuunn”” ddeeddii eeflfliimm.. ““BBiirr flfleeyy mmii oolldduu??””
““YYookk”” ddiiyyee ggeeççiiflflttiirrddiimm.. AAll››flflmm››flflllaarrdd›› zzaatteenn

bbööyyllee hhaalllleerriimmee..
OO ggeeccee ssaahhiillddeeyyddiimm.. AAzzgg››nn ddaallggaallaarr kkööppüükk

kkööppüükk ddöövvüüyyoorrdduu ssaahhiillii.. BBiirr ddaallggaann››nn bbiirr bbeeddee--
nnii kkuussttuu¤¤uunnuu ggöörrddüümm kkuummllaarraa.. SSoonnrraa ççeekkiilliipp
ggiittttii.. SSoonnrraakkii ddaallggaallaarr oo kkuussttuu¤¤uu flfleeyyee kkaaddaarr ggee--
lliiyyoorr,, flflööyyllee bbiirr ssaallllaadd››kkttaann ssoonnrraa ççeekkiilliiyyoorrdduu ggee--
rriiyyee.. YYaakkllaaflfltt››mm.. KKaarrnn›› flfliiflflmmiiflfl,, yyüüzzüü mmoorraarrmm››flfl
bbiirr bbeebbeekk.. KKuuccaa¤¤››mmaa aalldd››mm.. YYeenniiddeenn ddeenniizzee
bbaakktt››mm.. DDaallggaallaarr aarraass››nnddaa bbiirr bboott,, ttuuttuunnmmaayyaa
ççaall››flflaann iinnssaannllaarr…… DDaallggaa sseesslleerriinnii bbiillee bbaasstt››rraann
çç››¤¤ll››kkllaarr……

ÇÇooccuu¤¤uu bb››rraakktt››mm yyeerree,, oonnllaarraa ddoo¤¤rruu kkooflfl--
ttuumm.. DDaahhaa iillkk aadd››mm››mmddaa bbiirr ddaallggaa ssaavvuurrdduu bbeennii
yyeerree.. SS››rr››llss››kkllaamm kkaalldd››mm.. BBiirr ssaa¤¤aa bbiirr ssoollaa kkooflflttuu--
rruuyyoorrdduumm.. SSaannkkii ddaallggaallaarr››nn dduurraaccaa¤¤›› bbiirr aann›› bbuu--
lluupp ddaallaaccaakktt››mm oorraayyaa…… OOllmmuuyyoorrdduu iiflflttee.. OOllmmaa--
yyaaccaakktt›› ddaa…… OOnnllaarr››nn çç››¤¤ll››kkllaarr››nnaa bbeenniimm bbaa¤¤››rrtt››--
llaarr››mm kkaarr››flfl››yyoorrdduu..

““YYaarrdd››mm eeddiiiiiiiiiinn!!””
““BBaabbaa…… BBaabbaa…… UUyyaann nnee oolldduu??”” 
GGöözzlleerriimmii aaççtt››mm.. TTeeppkkii vveerreecceekk hhaalliimm yyookk--

ttuu.. BBoo¤¤aazz››mm››nn kkuurruummuuflflttuu..
““BBiirr ssuu vveerr kk››zz››mm”” ddeeddiimm.. 
TTeelleevviizzyyoonnddaa bbiirr aasskkeerriinn kkuuccaa¤¤››nnddaa ööllüü bbiirr

bbeebbeekk vvaarrdd››.. ““‹‹nnssaannll››kk ssaahhiillee vvuurrdduu”” bbaaflflll››¤¤››yyllaa
SSuurriiyyee''ddeenn çç››kk››pp EEggee ssaahhiilllleerriinnddee iinnssaann kkaaççaakkçç››--
llaarr››nn››nn,, uummuutt ttaacciirrlleerriinniinn aa¤¤››nnaa ddüüflflmmüüflfl iinnssaannllaa--
rr››nn bbaattmmaakkttaa oollaann bboottttaa çç››rrpp››nn››flflllaarr›› hhaabbeerrlleeflflttiirriill--
mmiiflflttii.. BBiirr jjaannddaarrmmaann››nn kkuuccaa¤¤››nnddaa ssaahhiillee vvuurr--
mmuuflfl bbeebbeekk ffoottoo¤¤rraaff›› ggöösstteerriilliiyyoorrdduu..

TTuuttaammaadd››mm kkeennddiimmii.. HH››ççkk››rraa hh››ççkk››rraa aa¤¤llaa--
mmaayyaa bbaaflflllaadd››mm.. DD››flflaarr››,, bbuuzz ggiibbii ssoo¤¤uu¤¤aa aatttt››mm
kkeennddiimmii..
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GGööççmmüüflfl yyaazzgg››mm››zz,, ddiiyyee ssööyylleenniirrddii bbüüyyüükk
aannnneeaannnneemm.. AAnnnneemmiinn aannnneeaannnneessiiyyddii.. BBiizz
oonnaa bbüüyyüükk aannnneeaannnnee ddeerrddiikk.. BBuu ssöözzüünn ddeerriinnllii--
¤¤iinnii aannllaammaazzdd››mm ççooccuukkkkeenn.. AAkkll››mm bbiirraazz ddaahhaa
kkuurrccaallaammaayyaa bbaaflflllaayy››nnccaa ssöözzccüükklleerrii,, ssöözzüünn aa¤¤››rr--
ll››¤¤›› aalltt››nnddaa eezziillddiimm.. GGööçç,, iiççiinnddee ttüürrllüü hhiikkââyyeelleerrii
ddee bbaarr››nndd››rraann bbiirr ssöözzccüükkmmüüflfl mmee¤¤eerr.. UUzzuunn yyaa--
flflaamm››flfl oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn ““AAcc››llaarr››mm›› ssüürrüükkllüüyyoo--
rruumm,, yyaavvrruumm..””ddeerrddii.. YYaaflflaammaakkllaa aacc››nn››nn aazzaalldd››--
¤¤››nn›› ssööyylleeyyeennlleerree iinnaatt oo,, aacc››llaarr››nn›› ssaarr››pp ssaarrmmaall››--
yyoorrdduu.. EErrzzuurruumm''ddaann hheerr flfleeyyii oorraallaarrddaa bb››rraakkaa--
rraakk kkaaççmmaakk zzoorruunnddaa kkaallmm››flflllaarrdd››.. OOrrttaall››kk ttoozz
dduummaann…… 

HHeerrkkeess ccaann››nn›› kkuurrttaarrmmaa tteellaaflfl››nnddaa...... EErrmmeennii
kkoommiittaacc››llaarr››nn aaffff›› yyookk,, ddiiyyoorrdduu.. ‹‹kkii ççooccuu¤¤uunnddaann
bbiirriinnii bbuu ggööççttee kkaayybbeettmmiiflflttii.. KKüüççüükk kk››zz››nn›› flflaall››nnaa
ssaarr››nn››pp kkaaffiilleeyyllee bbiirrlliikkttee bbuurraaddaa bbuullmmuuflflllaarrdd››
kkeennddiilleerriinnii.. EEflfliinniinn ddee ccaann››nnaa kk››yymm››flflllaarrdd››.. AAkkrraa--
bbaallaarr››nnaa ss››¤¤››nnaarraakk yyeerrlleeflflttiikklleerrii bbuu kkaassaabbaaddaa bbüü--
yyüüttmmüüflflttüü kk››zz››nn››.. BBaa¤¤llaanndd››¤¤›› yyaavvrruussuunnuu ggeelliinn eett--
mmiiflflttii yyiinnee bbeennzzeerrii kkaaddeerrllee yyoollllaarr›› EEllbbiissttaann''ddaa
kkeessiiflfleenn,, BBoolluu''ddaann kkaaçç››pp ggeelleenn aaiilleenniinn aarrzzuuhhaallccii
oo¤¤lluuyyllaa.. AAcc››llaarr bbiirrbbiirriinnii ççaa¤¤››rr››rr kk››zz››mm,, ddiiyyee yyaakk››--
nn››rrdd››.. SS››rrmmaa''ss››nn››,, ss››rrmmaa ssaaççll››ss››nn›› hheennüüzz üüçç yy››llll››kk
eevvllii iikkeenn kkaayybbeettmmiiflflttii.. NNee oolldduu ddeemmeeyyee bbiillee kkaall--
mmaaddaann...... BBiirr aakkflflaamm hhaassttaallaannmm››flfl,, ssoonnrraa kkaarraa
ttoopprraa¤¤aa yyaatt››rrmm››flflllaarrdd›› ggeenncceecciikk bbeeddeenniinnii.. AArr--
dd››nnddaa mmiinniikk SSaabbiihhaa''ss›› kkaallmm››flfltt››.. YYaaflflaammaa bbuu kkeezz
ddee SSaabbiihhaa iiççiinn ttuuttuunnmmuuflflttuu.. 

GGööçç,, iiflflttee bbuu aacc››llaarr›› ççaa¤¤rr››flfltt››rr››rr bbeennddee.. YYeerrllee--
rriinnddeenn oollaann nniicceelleerriinniinn aannllaatttt››¤¤›› hhiikkââyyeelleerrllee aarrtt--
tt››kkççaa aarrttaarr hhüüzznnüü.. BBuullggaarriissttaann''ddaann ggööççüüpp TTüürr--
kkiiyyee''yyee kkeennddiilleerriinnii aattaann,, hhaayyaattllaarr››nn››nn kkuurrttuullaaccaa--
¤¤›› uummuudduuyyllaa yyeennii bbiirr yyaaflflaammaa ttuuttuunnaann kkaayy››nnvvaa--
lliiddeemm ddee hheepp aacc››yyllaa aannaarr ggööçç zzaammaann››nn››.. ““NNee--
mmiizz vvaarr nneemmiizz yyookkssaa bb››rraakk››pp ggeellddiikk.. KKiimmiinnii
yyookk ppaahhaass››nnaa BBuullggaarrllaarraa ssaatttt››kk.. HHeerr bbiirr flfleeyyee
yyeenniiddeenn bbaaflflllaammaakk nnee zzoorr bbiilliirr mmiissiinniizz,, ddiiyyee yyaa--

kk››nn››rr oo ddaa ttoorruunnllaarr››nnaa.. BBiirr flfleeyylleerr aannllaatt››ll››rrkkeenn
ppeekk ççookk flfleeyy ddee ssaaddeeccee iikkii ddaammllaa ggöözzyyaaflfl››nnaa ttuu--
ttuunnaarraakk sseessssiizzlleeflfliirr.. 

BBuu ccoo¤¤rraaffyyaaddaa aacc›› hheepp vvaarr oollmmuuflflttuurr.. NNee--
ddeennlleerr ffaarrkkll›› ggiibbii ggöörrüünnssee ddee aacc››llaarr hheepp oorrttaakk--
tt››rr.. KKaadd››nnllaarr vvee ççooccuukkllaarr…… EEnn bbüüyyüükk aacc›› oonnllaa--
rr››nn ggöözzlleerriinnddee ssaakkll››dd››rr.. DDuuddaakkllaarr›› aannllaattmmaayy›› iiss--
tteemmeezz yyaallnn››zzll››kkllaarr››nn››.. ÖÖllüümmee ttaann››kkll››kk eettmmeekk,, iiflfl--
kkeenncceeyyee uu¤¤rraammaakk,, üüçç bbeeflfl ppaarrççaa mmaall››nn››,, vvaarrssaa
ppaarraass››nn›› yyoollllaarraa ttuuttuunnmmuuflfl eeflflkk››yyaallaarraa kkaapptt››rr--
mmaakk…… ssoo¤¤uukk yyaa ddaa ss››ccaakk…… hhaassttaall››kk…… aaççll››kk……
EEnn ççookk ddaa ççooccuukkllaarr››nn aa¤¤››tt›› kkooyyaarr yyüürreekklleerree aacc››--
yy››…… bbiilliinnmmeezzee ssüürrüükklleennmmeekk…… uummuutt bbaazzeenn bbiirr
kk››yy››ddaa ççooccuukk cceesseeddiinnee ddöönnüüflflüürrkkeenn tteessaaddüüffeenn
ffaarrkk eeddiillmmeekk…… ggiittttiikklleerrii hheerr oorrttaammddaa yyaabbaanncc››
oollmmaakk…… yyaabbaanncc›› kkii eenn ççookk oonnddaann kkoorrkkuulluurr yyaa;;
bbuu yyüüzzddeenn kkoorrkkuunnuunn sseebbeebbii oollaarraakk ttaann››mmllaann--
mmaakk…… ssaavvrruullmmaakk,, ss››¤¤››nnaammaammaakk…… 

GGööçç,, kkiimm yyaaflflaamm››flfl oolluurrssaa oollssuunn,, nnee zzaammaann
yyaaflflaannmm››flfl oolluurrssaa oollssuunn hheepp aacc››yy›› ddaa ssüürrüükklleerr
yyaann›› bbaaflfl››nnddaa……yy››llllaarraa bbiirr sseett ggiibbii ggeerriilleenn aacc››yy››....

Göç yollar›nda
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� BBaahhrrii LLooflfl 
UUzzuunn bbiirr ssüürree,, ddiilliimmiizzddeenn ddöökküülleenn hheerr ssöözz--

ccüü¤¤üünn kkuurruu bbiirr yyaapprraakk ggiibbii rrüüzzggaarrllaa ssaavvrruulluupp
ggiittttii¤¤iinnii vvee kkaallbbee hhiiççbbiirr aannllaamm,, dduuyygguu iizzii bb››rraakk--
mmaaddaann ttoopprraa¤¤aa ddöönnddüü¤¤üünnüü ddüüflflüünnüüyyoorrdduumm..
HHiiççbbiirr kkiittaapp,, hhiiççbbiirr ssöözz hhaattttaa bbiinnlleerrccee kkiittaappllaa
ddoolluu hhiiççbbiirr kküüttüüpphhaannee ddiikkkkaattiimmii ççeekkmmiiyyoorrdduu..
ÜÜzzüüllüüyyoorrdduumm.. DDiilliinn ööllddüü¤¤üünnüü ddüüflflüünnüüyyoorrdduumm..
DDaahhaa ssoonnrraa aannllaadd››mm kkii aass››ll öölleenn iinnssaann››nn kkeennddii--
ssiiyymmiiflfl.. KKaallbbiimmiizz.. RRuuhhuummuuzz.. GGöönnüüll,, ggöönnllüümmüüzz..
HHaannii flfluu bbiiççaarree YYuunnuuss''uunn,, bbiirr kkeezz ggöönnüüll kk››rrdd››nnssaa
kk››lldd››¤¤››nn nnaammaazz nnaammaazz ddee¤¤iill,, ddiiyyee bbiizzee ssaahhiipp çç››--
kk››nn,, ddee¤¤eerriinnii bbiilliinn ddeeddii¤¤ii ggöönnüüll.. AArrtt››kk ssaahhiipp ooll--
dduu¤¤uummuuzz ddiill ssaaddeeccee bbaakkkkaallddaann eekkmmeekk aallmmaayyaa,,
aarraabbaa,, aarrssaa aallmmaayyaa,, ddoollaammbbaaççll›› yyoollllaarrllaa bbiirrbbiirrii--
mmiizzii kkaanndd››rrmmaayyaa yyaarr››yyoorr.. YYaapprraakk ggiibbii ssaavvrruull--
mmaayy››nn ddeeyyiipp aallaayy eettttii¤¤iimmiizz yyaapprraakkllaarr bbiillee iillkk
eessiinnttiiddee ddaall››nn›› bb››rraakk››pp ggiittmmiiyyoorr,, rrüüzzggaarrllaa iinnaattllaa--
flfl››yyoorr.. BBiizz hheerr ddaaiimm ggiittmmeeyyee hhaazz››rr››zz,, hhaattttaa rrüüzz--
ggaarr ggeeçç kkaallaaccaakk oollssaa bbiirr kkaaflfl››kk ssuuddaa ff››rrtt››nnaa kkooppaa--
rr››pp ggiiddeerriizz.. GGiittmmeekktteenn kkaasstt››mm eeflfl,, ddoosstt,, aakkrraabbaa
yyaahhuutt sseevvggiilliiyyii bb››rraakk››pp ggiittmmeekk ddee¤¤iillddiirr.. MMaaaalleesseeff
oonnllaarr ççookkttaann ggeerriiddee kkaalldd››.. VVee flfliimmddii ggiiddeenn,, iiççii--
mmiizzddeenn ggööçç eeddeenn yyaaflflaamm››nn mmaannaass››,, yyaannii bbiizz,, yyaa--
nnii bbeennllii¤¤iimmiizzddiirr.. AArrtt››kk hhiiççbbiirr yyeerrddee kkeennddiimmiizzii
bbuullaamm››yyoorruuzz.. DDuurrmmaaddaann bbiirr hhaazz aallmmaa dduuyygguussuu
iiççeerriissiinnddeeyyiizz.. BBuu dduuyygguuyyllaa aayyaakkttaa dduurrmmaayyaa ççaall››--
flfl››yyoorruuzz.. EEllbbiissee ddoollaabb›› ddoolluuyyoorr,, mmuuttffaakk ddoolluuyyoorr,,
cceebbiimmiizz ddoolluuyyoorr,, eevviinn öönnüünnddee aarraabbaamm››zz oolluuyyoorr;;
aammaa bbiirr ttüürrllüü iiççiimmiizz ddoollmmuuyyoorr.. ÇÇüünnkküü rruuhhuunn
bbeessiinnii aassllaa mmaaddddee ddee¤¤iillddiirr.. AAffflflaarr TTiimmuuççiinn bbiirr
ssööyylleeflfliissiinnddee mmaaddddii ddee¤¤eerriinn,, mmaanneevvii ddee¤¤eerrii ööll--
ddüürrddüü¤¤üünnüü bbeelliirrttiirr.. BBiirraazz ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzzddee ssaa--
hhiipp oolldduu¤¤uummuuzz ppeekk ççookk flfleeyyiinn ggeerrççeekk ssaahhiibbii ooll--
mmaadd››¤¤››mm››zz›› ggöörreebbiilleeccee¤¤iizz.. SSaaddeeccee ssaahhiipp oolldduu¤¤uu--
mmuuzz nneessnneelleerree hhiizzmmeett eeddiiyyoorruuzz.. OOnnllaarr bbiizzee hhiizz--

mmeettii ççookkttaann bb››rraakktt››..
MMaakkiinnee ssöözzccüü¤¤üünnüünn iinnssaann iiççiinn ççookk ss››kk

kkuullllaann››lldd››¤¤›› bbiirr ddöönneemmiinn iiççeerriissiinnddeeyyiizz.. BBuu
dduurruumm iinnssaann››nn rruuhhssuuzzllaaflfltt››¤¤››nn››nn bbiirr ggöösstteerrggeessii
oollssaa ggeerreekk.. ‹‹ççiimmiizzddee nnee kkaaddaarr ggüüzzeell dduuyygguu vvaarr--
ssaa ggööççee uu¤¤rraadd››.. AAmmaa ddüüflflüünncceelleerriimmiizz,, ssööyylleemmllee--
rriimmiizz ddaahhaa bbiirr ggüüzzeelllleeflflttii.. HHeerr flfleeyyiinn bbiirr ssööyylleemm
ggüüzzeellllii¤¤iinnddeenn iibbaarreett oolldduu¤¤uunnuu hheerrkkeess bbiilliiyyoorr,, bbuu
yyüüzzddeenn hheeppiimmiizz bbiirrbbiirriimmiizzee iiççtteenn iiççee tteerrss vvee iiçç--
tteenn iiççee flflüüpphheeyyllee bbaakk››yyoorruuzz.. HHeerr flfleeyyee kkaarrflfl›› dduu--
yyaarrss››zzllaaflfltt››kk.. HHeerr ttüürrllüü aacc››nn››nn üüsstteessiinnddeenn ggeelleebbiillii--
yyoorruuzz,, ööllüümm aarrtt››kk ccaann››mm››zz›› yyaakkmm››yyoorr.. ÇÇüünnkküü
hhiiss dduuyygguummuuzz zzaayy››ffllaadd››,, yyookk oollmmaa nnookkttaass››nnaa
ggeellddii.. OOttuurrdduu¤¤uummuuzz aappaarrttmmaann››nn bbiirr kkaatt››nnddaa bbiizz
ddüünnyyaayy›› kkuurrttaarrmmaa ffeellsseeffeessiiyyllee eeggoommuuzzuu ttaattmmiinn
eeddeerrkkeenn bbiirr kkaatt››nnddaa ddaa iinnssaannllaarr yyaattaa¤¤aa bbiirr ttaa--
bbaakk yyeemmee¤¤ee mmuuhhttaaçç ggiirriiyyoorr.. PPeekk ççookk flfleeyyiinn ffaarr--
kk››nnddaa oollmmaadd››¤¤››mm››zz››nn ffaarrkk››nnddaa ddee¤¤iilliizz..

ÜÜnnllüü hheeyykkeelltt››rraaflfl MMeehhmmeett AAkkssooyy 11997766 yy››ll››nn--
ddaa ffeessttiivvaall iiççiinn ggiittttii¤¤ii AAnnttaallyyaa''ddaa aaçç››kk aallaannddaa
hhaallkk››nn öönnüünnddee hheeyykkeell yyaappaarrkkeenn bbiirr kkaadd››nn üünnllüü
hheeyykkeelltt››rraaflflaa,, flfliimmddii sseenn bbuunnaa rruuhh vveerreebbiilleecceekk
mmiissiinn,, ddiiyyee ssoorraarr.. HHeeyykkeelliinn kkeennddiissiinnee aaiitt bbiirr rruu--
hhuu oolldduu¤¤uu iinnkkaarr eeddiilleemmeezz;; aammaa bbiizziimm iiççiimmiizzddeekkii
rruuhh nnee kkaaddaarr bbiizzee aaiitt oo ttaarrtt››flfl››ll››rr..

HHeerr flfleeyyii bbiillddii¤¤iimmiizz bbiirr ddöönneemmddeeyyiizz.. ÇÇaa¤¤››--
mm››zzddaa yyaaflflaannaann bbiillggii ppaattllaammaass›› nneeyyiinn eesseerriiddiirr??
BBiillggii nneeddiirr,, bbiillmmeekk nneeddiirr,, bbiillggiiyyii kkuullllaannmmaakk nnee--
ddiirr?? BBiillggiinniinn iiççiimmiizzddee yyaaflflaannaann ggööççee eettkkiissii nnee--
ddiirr?? MMeeddeennii oollmmaakk nneeddiirr,, mmeeddeenniiyyeett nneeddiirr??
GGeerrççeekktteenn MMuussttaaffaa KKeemmaall''iinn ddeeddii¤¤ii ggiibbii mmeeddee--
nnii oollmmaayyaannllaarr mmeeddeennii oollaannllaarr››nn aayyaakkllaarr›› aalltt››nnddaa
eezziilliirrlleerr mmii?? BBuu mmeeddeenniiyyeett nnaass››ll bbiirr mmeeddeenniiyyeett--
ttiirr kkii bbaaflflkkaass››nn›› eezziiyyoorr?? MMeeddeenniiyyeett ssaaddeeccee ttoopp--
ttüüffeekk,, kkaarr--zzaarraarr hheessaabb›› mm››?? BBiirr flfleeyyii ddaahhaa ttaa--
nn››mmllaammaakk ggeerreekkiirrssee zzeekkaa nneeddiirr?? BBiizzii ssooyyuupp ssoo--
¤¤aannaa ççeevviirreennee nneeddeenn zzeekkii ddeerriizz?? YYookkssaa bbuu öövv--
ggüü kkeennddiimmiizzee mmii?? AAhh,, bbiizz ddee yyaappaabbiillsseekk aannllaa--

mm››nnaa mm›› ggeelliiyyoorr?? PPeekkii zzeekkaann››nn bbiirr iiyyii nniiyyeett ttaaflfl››--
mmaass›› ggeerreekkmmeezz mmii?? DDee¤¤iillssee ee¤¤eerr,, bbuu ddüünnyyaaddaa
ttoopprraakkllaarr››nnaa ddüünnyyaa ddoolluussuu ssiillaahh vvee ööllüümm ttaaflfl››--
nnaann iinnssaannllaarr ööllüümmlleerrddeenn ööllüümm bbee¤¤eenniipp ddüüflflttüükk--
lleerriinnddee yyoollllaarraa,, mmeeddeennii((!!)) ddeeddii¤¤iimmiizz ddeerreebbeeyyllee--
rriinn flflaattoollaarr››nn›› kkoorruummaakk iiççiinn ggöösstteerrddiikklleerrii ccöömmeerrtt
ddaavvrraann››flflllaarr›› oonnaayyll››yyoorr mmuussuunnuuzz?? ÜÜzzggüünnüümm,, ccee--
vvaapp hheemmeenn vveerriilleecceekk ttüürrddeenn ddee¤¤iill.. HHeemmeenn kkeess--
ttiirriipp aattmmaayyaall››mm.. ÖÖnnccee aayynnaayy›› kkeennddiimmiizzee ddoo¤¤rruu
ççeevviirreelliimm.. ‹‹ççiimmiizzddeekkii hh››rrss,, kkiibbiirr,, üüssttüünnllüükk vvee
ddüünnyyaayyaa ssaahhiipp oollmmaa,, ssaahhiipplleennmmee,, bbaaflflkkaass››nn››nn
eelliinnddeenn aall››pp kkeennddiinnee mmuuhhttaaçç eettmmee vvee kküüççüükk kküü--
ççüükk yyaarrdd››mmllaarrllaa rreekkllaamm yyaapp››pp bbööbbüürrlleennmmee iinnssaa--
nnaa aaiitt bbiirr öözzeelllliikkttiirr.. BBeellkkii ddee flfliimmddiiyyee kkaaddaarr bbiirr
ssaavvaaflflaa sseebbeepp oollmmaadd››yyssaakk bbuu yyaallnn››zzccaa hhaakkiimm ooll--
dduu¤¤uummuuzz bbiirr ddeevvlleett oollmmaayy››flfl››nnddaanndd››rr.. 

KKiimmsseeyyii ttööhhmmeett aalltt››nnddaa bb››rraakkmmaakk iisstteemmeemm,,
bbuu eelleeflflttiirriilleerr ssoonn ddöönneemmddee kkeennddiimmee yyaapptt››¤¤››mm
eelleeflflttiirriilleerrddiirr.. HHeemm bbiirr yyaazz››ddaann eenn aazz bbiirr kkiiflfliinniinn
aall››nnmmaass›› ggeerreekkiirr.. BBiirr KK››zz››llddeerriillii aattaassöözzüü ssoonn ssüü--
rreeççttee ççookk kkuullllaann››lldd››.. AAmmaa ddeeddii¤¤iimm ggiibbii yyaallnn››zzccaa
kkuullllaann››lldd››.. OOyyssaa ssöözz ttaammaammeenn iihhttiiyyaaçç dduuyydduu¤¤uu--
mmuuzz ttüürrddeennddii.. BBeeyyaazz aaddaamm vvee KK››zz››llddeerriillii bbiirrlliikkttee
aattaa bbiinneerrlleerr ddöörrtt nnaallaa ggiiddiiyyoorrllaarr.. KK››zz››llddeerriillii bbiirr
aannddaa dduurruurr.. BBeeyyaazz aaddaamm flflaaflfl››rr››rr vvee ssoorraarr;; ''NNee--
ddeenn dduurrdduukk nneeyyii bbeekklliiyyoorruuzz??'' KK››zz››llddeerriillii yyaann››tt vvee--
rriirr:: ''ÇÇookk hh››zzll›› ggiittttiikk,, rruuhhllaarr››mm››zz ggeerriiddee kkaalldd››..””

MMaaddddii ddee¤¤eerrlleerriinn hhaakkiimmiiyyeett aallaann››nnaa bbaakktt››¤¤››--
mm››zzddaa rruuhhllaarr››mm››zz››nn ddaahhaa uuzzuunn bbiirr ssüürree ggeerriiddee
kkaallaaccaa¤¤››nn›› ssööyylleemmeekk ggeerreekkiirr.. UUmmaarr››mm iillkk rruuhhllaa--
rr››nnaa kkaavvuuflflaannllaarr ddüünnyyaann››nn iipplleerriinnii eelllleerriinnddee bbuu--
lluunndduurraannllaarr oolluurr yyaa ddaa rruuhhllaarr››nnaa kkaavvuuflflaannllaarr bbuu
ddüünnyyaann››nn iipplleerriinnii bbiirr aann öönnccee eelllleerriinnee aall››rr.. ‹‹nnssaa--
nn››nn iiççiinnddeekkii iinnssaanncc››ll sseevvggiiyyee iinnaannaall››mm vvee hheerr ff››rr--
ssaattttaa oo iinnssaanncc››ll sseevvggii nnee kkaaddaarr ddeerriinnddee oolluurrssaa
oollssuunn oonnuu oorrttaayyaa çç››kkaarrmmaayyaa ççaall››flflaall››mm.. HHeepp
kkeennddiimmiizzddeenn uuzzaakkllaaflfltt››kk.. GGööçç dd››flfl ddüünnyyaaddaann
iiççiimmiizzee,, ttaabbiiaatt››nn bbiizzii kkuuccaakkllaadd››¤¤›› yyeerree,, öözzüümmüüzzee,,
yyüürree¤¤iimmiizzee oollssuunn..

� MMiinnee BBaahhççeeccii
‹‹çç ggööçç,, dd››flfl ggööçç,, ggööççmmeenn,, kkeenntt,, kkeennttlliilleeflflmmee;;

ttoopplluummssaall ssoorruunnllaarr vvee ççooccuukkllaarr..
ÇÇooccuukkllaarr aahh ççooccuukkllaarr!!
ÇÇaa¤¤››nn›› yyaaflflaammaaddaann,, ooyyuunnaa ddooyyaammaaddaann bbüü--

yyüümmeekk zzoorruunnddaa kkaallaann ççooccuukkllaarr…… 
GGööçç ddeeyyiinnccee nneeddeennddiirr bbiillmmeemm hheepp ççooccuukkllaarr

ggeelliirr aakkll››mmaa.. GGeelliipp oottuurruurrllaarr ssooll yyaann››mmaa.. EErrkkeenn--
cciill bbüüyyüümmeelleerriinniinn aacc››ss››,, ssaanncc››ss›› oottuurruurr ddaa kkaallkk--
mmaazz,, kkaalldd››rraammaamm.. 

BBiilliinnddii¤¤ii üüzzeerree,, bbiirreeyylleerriinn sseemmbboolliikk vveeyyaa ssii--
yyaassaall ss››nn››rrllaarr››nn öötteessiinnee,, yyeennii yyeerrlleeflfliimm aallaannllaarr››nnaa
vvee ttoopplluummllaarraa ddoo¤¤rruu kkaall››cc›› hhaarreekkeettlliillii¤¤iiddiirr ggööçç..
HHeemm kkaallkk››flfl hheemm ddee vvaarr››flfl nnookkttaallaarr››nnddaakkii ssoorruunn--
llaarr yyuummaa¤¤››,, ttoopplluummllaarr››nn yyaaflflaadd››kkllaarr›› ddee¤¤iiflflmmeezz
oollgguullaarrddaann bbiirriissiiddiirr.. ÇÇüünnkküü kkaallkk››flfl nnookkttaass›› iillee vvaa--
rr››flfl nnookkttaass››nn››nn ggööçç oollgguussuu üüzzeerriinnddeekkii eettkkiissii ççookk
öönneemmlliiddiirr.. GGiiddiilleenn yyeerriinn ssuunndduu¤¤uu ff››rrssaattllaarrssaa ggöö--
ççüünn tteemmeell bbeelliirrlleeyyiicciilleerriinnddeennddiirr..

GGööççee iitteenn vvee ççeekkeenn ffaakkttöörrlleerriinn ççooccuukk üüzzee--
rriinnddeekkii kkaannaammaa--
ll›› yyaarraallaarr››nn›› nnee
yyaazz››kk kkii uuzzuunn
zzaammaann ffaarrkk
eeddeemmeeddiikk,, ffaarrkk
eeddeebbiilleenn aazz››nnll››--
¤¤›› ddaa aannllaammaakk--
ttaa ççookk ggeeçç kkaall--
dd››kk.. 

ÇÇ oo cc uu kk ll aa rr
aarraass››nnddaa kküüllttüü--
rreell ffaarrkkll››kkllaarr››nn
yyooll aaççtt››¤¤›› kkuu--
flflaakkllaarr aarraass›› ççaa--

tt››flflmmaallaarr ddeerriinnlleeflflttiikkççee ddeerriinnlleeflflttii.. RRooll
kkaarrmmaaflflaass›› ((iiflflssiizz bbaabbaa,, ççaall››flflaann ççooccuukk))
aarrtttt››.. DDaayyaakk yyiiyyeenn,, flfliiddddeettee mmaarruuzz kkaa--
llaann aannnnee,, kk››zz kkaarrddeeflfl,, kkaadd››nn ((eenn aacc››ss››

ddaa bbuunnuunn oollaa¤¤aannmm››flfl ggiibbii bbeenniimmsseenniipp,, ssiinneeyyee
ççeekkiillmmeessii..)) BBeecceerrii vvee pprraattiikklleerriinn ddee¤¤iiflfliimmii ((eebbee--
vveeyynnlleerriinn ççooccuukk yyeettiiflflttiirrmmee ttuuttuummllaarr››)),, ddiill pprroobb--
lleemmlleerrii ggiibbii ssoorruunnllaarr ddaa aallaabbiillddii¤¤iinnee aarrtttt››.. 

ÇÇooccuukkllaarr iikkiirrcciikk iiççiinnddee:: KKeennddiilleerriinnii kkaann››ttllaa--
mmaa,, kkeennttllii yyaaflfl››ttllaarr››nnaa öözzeennmmee vvee oottoorriitteeyyee bbaaflfl
kkaalldd››rrmmaa ggiibbii eettkkeennlleerrllee ssuuççaa yyöönneellddii.. ÇÇaall››flflmmaa--
yyaa iittiilliipp ookkuullaa ggöönnddeerriillmmeemmeelleerrii vvee eekkoonnoommiikk
yyöönnddeenn aaiilleeyyee kkaattkk››ddaa bbuulluunnmmaallaarr›› zzoorruunnlluulluu¤¤uu
iillee ddüünnyyaayyaa kkaarrflfl›› ggüüvveennssiizzlliikk,, ssüürreekkllii tteehhddiitt dduuyy--
gguussuu iillee yyaaflflaammaa,, ççeevvrreessiinnee yyaabbaanncc››llaaflflmmaa ssaavvaaflfl››
iiççiinnddee yyaarraallaannaann bbaazzeenn ddee öölleenn ççooccuukkllaarr…… BBuu
ççooccuukkllaarrddaann ddüüflflmmaannccaa dduuyygguullaarr bbeesslleemmeeyyee
bbaaflflllaayyaarraakk yyeettiiflfleenn bbiirr ggeennççlliikk…… 

ÇÇooccuukkllaarr aahh ççooccuukkllaarr!!
ÇÇookk kkööflfleellii bbiirr ççeemmbbeerr iiççiinnddee ddöönnmmeekktteenn

yyaarr››mm,, yyaann››kk,, yyaammaall›› ççooccuukkllaarr……
ÇÇooccuukkllaarr››nn ggeelliiflfliimmiinnddee yyaaflflaammllaa ttaann››flfltt››kkllaarr››

vvee hhaayyaatt›› öö¤¤rreennddiikklleerrii kkeennttiinn kkeeflflffii bbüüyyüükk öönneemm
ttaaflfl››mmaakkttaayykkeenn;; ggööçç eeddeenn vvee hhaayyaattaa kkeennttttee bbaaflfl--
llaayyaann ççooccuukkllaarr››nn aannccaakk bbaazz››llaarr›› kkeennttttee yyaaflflaammaa--
nn››nn ssaa¤¤llaadd››¤¤››,, ee¤¤iittiimm,, ssaa¤¤ll››kk,, ee¤¤lleennccee vvee ddiinnlleenn--
mmee ggiibbii oollaannaakkllaarrddaann yyaarraarrllaannaabbiillmmeekktteeddiirr.. BBüü--
yyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu bbuu tteemmeell hhiizzmmeettlleerrddeenn yyookkssuunn--
dduurr.. KKeennttlleerriinniinn bbaarr››nndd››rrdd››¤¤›› kkeennttsseell ssoorruunnllaarr,,
ççooccuu¤¤uunn ççeevvrreessiinnddeekkii yyeettiiflflkkiinnlleerriinn ddüünnyyaass››nn››
sseerrbbeessttççee kkeeflflffeeddeebbiillmmeessii iiççiinn ggeerreekkllii kkooflfluullllaarr››
ssaa¤¤llaayyaammaammaakkttaadd››rr.. YYeettiiflflkkiinnlleerriinn ddüünnyyaass››nn›› eerr--
kkeenn yyaaflflllaarrddaa kkeeflflffeeddeemmeeyyeenn ççooccuukk,, ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr
yyeettiiflflkkiinn oollaabbiilliirr mmii?? OOllaammaazz eellbbeettttee.. ÇÇüünnkküü hheerr
ççooccuukk yyeettiiflflkkiinnlleerriinn ssöözzllüü oollaarraakk iiffaaddee eettttiikklleerriinn--
ddeenn ççookk oonnllaarr››nn ddaavvrraann››flflllaarr››nnaa bbaakkaarraakk vvee oonn--
llaarr›› ttaakklliitt eeddeerreekk öö¤¤rreenniirr,, kkeennddii iiçç ddüünnyyaass››nn›› ddaa
bbuu yyoollllaa zzeennggiinnlleeflflttiirriirr.. 

MMaaaalleesseeff kkii,, ççooccuukkllaarr bbuu kkeeflflffee çç››kkaammaaddaann

yyaaflflaamm ddeerryyaass››nn››nn aallaabboorraass››nnddaa ççaarrpp››nnaarraakk,, yyaa--
flflaamm ddeenneenn ööllüümm tteekknneessiinnddee eerriiflflkkiinn oolldduullaarr.. LLii--
mmaannllaarr›› kkeennttttii,, aarrtt››kk kkeennttlliiyyddii oonnllaarr.. KKiimmiilleerriinnee
ggöörree zzaavvaallll››,, kkiimmiilleerriinnee ggöörree ggööççmmeenn,, kkiimmiilleerrii--
nnee ggöörree ss››¤¤››nnmmaacc››,, kkiimmiilleerriinnee ggöörree yyaa¤¤mmaacc››,, kkii--
mmiilleerriinnee ggöörree vvaarrooflfl oollssaallaarr ddaa kkeennttlliiyyddii oonnllaarr..
DDee¤¤iill mmiiyyddiilleerr yyookkssaa??

PPeekkii yyaa kkeennttllii kkiimmddii??
DDoo¤¤mmaa bbüüyyüümmee kkeennttllii oollaannllaarr mm››,, kkeenntt hhaa--

yyaatt››nnaa uuyyuumm ssaa¤¤llaayyaannllaarr mm››,, kkeennttttee yyaaflflaayyaann
hheerrkkeess mmii,, kkeennddiinnii kkeennttllii hhiisssseeddeennlleerr mmii,, kküüllttüürr
sseevviiyyeessii yyüükksseekk oollaannllaarr mm››yydd›› kkeennttllii?? KKiimmddii??

GGööççllee ggeelleenn kk››rr ççiiççeekklleerrii oonnllaarr.. KKââhh eezziilliipp,,
kkââhh ssaarr››ll››rrllaarr ttoopprraa¤¤aa..

BBaaflflkkaa bbaaflflkkaadd››rr rreennkklleerrii,, kkookkuullaarr››…… 
OOnnllaarr!! KKeennttlleerrddee ttuuttuunnaabbiilleecceekk bbiirr aavvuuçç ttoopp--

rraakk aarraayyaann kk››rr ççiiççeekklleerrii.. 
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� BBaahhrrii LLooflfl 
UUzzuunn bbiirr ssüürree,, ddiilliimmiizzddeenn ddöökküülleenn hheerr ssöözz--

ccüü¤¤üünn kkuurruu bbiirr yyaapprraakk ggiibbii rrüüzzggaarrllaa ssaavvrruulluupp
ggiittttii¤¤iinnii vvee kkaallbbee hhiiççbbiirr aannllaamm,, dduuyygguu iizzii bb››rraakk--
mmaaddaann ttoopprraa¤¤aa ddöönnddüü¤¤üünnüü ddüüflflüünnüüyyoorrdduumm..
HHiiççbbiirr kkiittaapp,, hhiiççbbiirr ssöözz hhaattttaa bbiinnlleerrccee kkiittaappllaa
ddoolluu hhiiççbbiirr kküüttüüpphhaannee ddiikkkkaattiimmii ççeekkmmiiyyoorrdduu..
ÜÜzzüüllüüyyoorrdduumm.. DDiilliinn ööllddüü¤¤üünnüü ddüüflflüünnüüyyoorrdduumm..
DDaahhaa ssoonnrraa aannllaadd››mm kkii aass››ll öölleenn iinnssaann››nn kkeennddii--
ssiiyymmiiflfl.. KKaallbbiimmiizz.. RRuuhhuummuuzz.. GGöönnüüll,, ggöönnllüümmüüzz..
HHaannii flfluu bbiiççaarree YYuunnuuss''uunn,, bbiirr kkeezz ggöönnüüll kk››rrdd››nnssaa
kk››lldd››¤¤››nn nnaammaazz nnaammaazz ddee¤¤iill,, ddiiyyee bbiizzee ssaahhiipp çç››--
kk››nn,, ddee¤¤eerriinnii bbiilliinn ddeeddii¤¤ii ggöönnüüll.. AArrtt››kk ssaahhiipp ooll--
dduu¤¤uummuuzz ddiill ssaaddeeccee bbaakkkkaallddaann eekkmmeekk aallmmaayyaa,,
aarraabbaa,, aarrssaa aallmmaayyaa,, ddoollaammbbaaççll›› yyoollllaarrllaa bbiirrbbiirrii--
mmiizzii kkaanndd››rrmmaayyaa yyaarr››yyoorr.. YYaapprraakk ggiibbii ssaavvrruull--
mmaayy››nn ddeeyyiipp aallaayy eettttii¤¤iimmiizz yyaapprraakkllaarr bbiillee iillkk
eessiinnttiiddee ddaall››nn›› bb››rraakk››pp ggiittmmiiyyoorr,, rrüüzzggaarrllaa iinnaattllaa--
flfl››yyoorr.. BBiizz hheerr ddaaiimm ggiittmmeeyyee hhaazz››rr››zz,, hhaattttaa rrüüzz--
ggaarr ggeeçç kkaallaaccaakk oollssaa bbiirr kkaaflfl››kk ssuuddaa ff››rrtt››nnaa kkooppaa--
rr››pp ggiiddeerriizz.. GGiittmmeekktteenn kkaasstt››mm eeflfl,, ddoosstt,, aakkrraabbaa
yyaahhuutt sseevvggiilliiyyii bb››rraakk››pp ggiittmmeekk ddee¤¤iillddiirr.. MMaaaalleesseeff
oonnllaarr ççookkttaann ggeerriiddee kkaalldd››.. VVee flfliimmddii ggiiddeenn,, iiççii--
mmiizzddeenn ggööçç eeddeenn yyaaflflaamm››nn mmaannaass››,, yyaannii bbiizz,, yyaa--
nnii bbeennllii¤¤iimmiizzddiirr.. AArrtt››kk hhiiççbbiirr yyeerrddee kkeennddiimmiizzii
bbuullaamm››yyoorruuzz.. DDuurrmmaaddaann bbiirr hhaazz aallmmaa dduuyygguussuu
iiççeerriissiinnddeeyyiizz.. BBuu dduuyygguuyyllaa aayyaakkttaa dduurrmmaayyaa ççaall››--
flfl››yyoorruuzz.. EEllbbiissee ddoollaabb›› ddoolluuyyoorr,, mmuuttffaakk ddoolluuyyoorr,,
cceebbiimmiizz ddoolluuyyoorr,, eevviinn öönnüünnddee aarraabbaamm››zz oolluuyyoorr;;
aammaa bbiirr ttüürrllüü iiççiimmiizz ddoollmmuuyyoorr.. ÇÇüünnkküü rruuhhuunn
bbeessiinnii aassllaa mmaaddddee ddee¤¤iillddiirr.. AAffflflaarr TTiimmuuççiinn bbiirr
ssööyylleeflfliissiinnddee mmaaddddii ddee¤¤eerriinn,, mmaanneevvii ddee¤¤eerrii ööll--
ddüürrddüü¤¤üünnüü bbeelliirrttiirr.. BBiirraazz ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzzddee ssaa--
hhiipp oolldduu¤¤uummuuzz ppeekk ççookk flfleeyyiinn ggeerrççeekk ssaahhiibbii ooll--
mmaadd››¤¤››mm››zz›› ggöörreebbiilleeccee¤¤iizz.. SSaaddeeccee ssaahhiipp oolldduu¤¤uu--
mmuuzz nneessnneelleerree hhiizzmmeett eeddiiyyoorruuzz.. OOnnllaarr bbiizzee hhiizz--

mmeettii ççookkttaann bb››rraakktt››..
MMaakkiinnee ssöözzccüü¤¤üünnüünn iinnssaann iiççiinn ççookk ss››kk

kkuullllaann››lldd››¤¤›› bbiirr ddöönneemmiinn iiççeerriissiinnddeeyyiizz.. BBuu
dduurruumm iinnssaann››nn rruuhhssuuzzllaaflfltt››¤¤››nn››nn bbiirr ggöösstteerrggeessii
oollssaa ggeerreekk.. ‹‹ççiimmiizzddee nnee kkaaddaarr ggüüzzeell dduuyygguu vvaarr--
ssaa ggööççee uu¤¤rraadd››.. AAmmaa ddüüflflüünncceelleerriimmiizz,, ssööyylleemmllee--
rriimmiizz ddaahhaa bbiirr ggüüzzeelllleeflflttii.. HHeerr flfleeyyiinn bbiirr ssööyylleemm
ggüüzzeellllii¤¤iinnddeenn iibbaarreett oolldduu¤¤uunnuu hheerrkkeess bbiilliiyyoorr,, bbuu
yyüüzzddeenn hheeppiimmiizz bbiirrbbiirriimmiizzee iiççtteenn iiççee tteerrss vvee iiçç--
tteenn iiççee flflüüpphheeyyllee bbaakk››yyoorruuzz.. HHeerr flfleeyyee kkaarrflfl›› dduu--
yyaarrss››zzllaaflfltt››kk.. HHeerr ttüürrllüü aacc››nn››nn üüsstteessiinnddeenn ggeelleebbiillii--
yyoorruuzz,, ööllüümm aarrtt››kk ccaann››mm››zz›› yyaakkmm››yyoorr.. ÇÇüünnkküü
hhiiss dduuyygguummuuzz zzaayy››ffllaadd››,, yyookk oollmmaa nnookkttaass››nnaa
ggeellddii.. OOttuurrdduu¤¤uummuuzz aappaarrttmmaann››nn bbiirr kkaatt››nnddaa bbiizz
ddüünnyyaayy›› kkuurrttaarrmmaa ffeellsseeffeessiiyyllee eeggoommuuzzuu ttaattmmiinn
eeddeerrkkeenn bbiirr kkaatt››nnddaa ddaa iinnssaannllaarr yyaattaa¤¤aa bbiirr ttaa--
bbaakk yyeemmee¤¤ee mmuuhhttaaçç ggiirriiyyoorr.. PPeekk ççookk flfleeyyiinn ffaarr--
kk››nnddaa oollmmaadd››¤¤››mm››zz››nn ffaarrkk››nnddaa ddee¤¤iilliizz..

ÜÜnnllüü hheeyykkeelltt››rraaflfl MMeehhmmeett AAkkssooyy 11997766 yy››ll››nn--
ddaa ffeessttiivvaall iiççiinn ggiittttii¤¤ii AAnnttaallyyaa''ddaa aaçç››kk aallaannddaa
hhaallkk››nn öönnüünnddee hheeyykkeell yyaappaarrkkeenn bbiirr kkaadd››nn üünnllüü
hheeyykkeelltt››rraaflflaa,, flfliimmddii sseenn bbuunnaa rruuhh vveerreebbiilleecceekk
mmiissiinn,, ddiiyyee ssoorraarr.. HHeeyykkeelliinn kkeennddiissiinnee aaiitt bbiirr rruu--
hhuu oolldduu¤¤uu iinnkkaarr eeddiilleemmeezz;; aammaa bbiizziimm iiççiimmiizzddeekkii
rruuhh nnee kkaaddaarr bbiizzee aaiitt oo ttaarrtt››flfl››ll››rr..

HHeerr flfleeyyii bbiillddii¤¤iimmiizz bbiirr ddöönneemmddeeyyiizz.. ÇÇaa¤¤››--
mm››zzddaa yyaaflflaannaann bbiillggii ppaattllaammaass›› nneeyyiinn eesseerriiddiirr??
BBiillggii nneeddiirr,, bbiillmmeekk nneeddiirr,, bbiillggiiyyii kkuullllaannmmaakk nnee--
ddiirr?? BBiillggiinniinn iiççiimmiizzddee yyaaflflaannaann ggööççee eettkkiissii nnee--
ddiirr?? MMeeddeennii oollmmaakk nneeddiirr,, mmeeddeenniiyyeett nneeddiirr??
GGeerrççeekktteenn MMuussttaaffaa KKeemmaall''iinn ddeeddii¤¤ii ggiibbii mmeeddee--
nnii oollmmaayyaannllaarr mmeeddeennii oollaannllaarr››nn aayyaakkllaarr›› aalltt››nnddaa
eezziilliirrlleerr mmii?? BBuu mmeeddeenniiyyeett nnaass››ll bbiirr mmeeddeenniiyyeett--
ttiirr kkii bbaaflflkkaass››nn›› eezziiyyoorr?? MMeeddeenniiyyeett ssaaddeeccee ttoopp--
ttüüffeekk,, kkaarr--zzaarraarr hheessaabb›› mm››?? BBiirr flfleeyyii ddaahhaa ttaa--
nn››mmllaammaakk ggeerreekkiirrssee zzeekkaa nneeddiirr?? BBiizzii ssooyyuupp ssoo--
¤¤aannaa ççeevviirreennee nneeddeenn zzeekkii ddeerriizz?? YYookkssaa bbuu öövv--
ggüü kkeennddiimmiizzee mmii?? AAhh,, bbiizz ddee yyaappaabbiillsseekk aannllaa--

mm››nnaa mm›› ggeelliiyyoorr?? PPeekkii zzeekkaann››nn bbiirr iiyyii nniiyyeett ttaaflfl››--
mmaass›› ggeerreekkmmeezz mmii?? DDee¤¤iillssee ee¤¤eerr,, bbuu ddüünnyyaaddaa
ttoopprraakkllaarr››nnaa ddüünnyyaa ddoolluussuu ssiillaahh vvee ööllüümm ttaaflfl››--
nnaann iinnssaannllaarr ööllüümmlleerrddeenn ööllüümm bbee¤¤eenniipp ddüüflflttüükk--
lleerriinnddee yyoollllaarraa,, mmeeddeennii((!!)) ddeeddii¤¤iimmiizz ddeerreebbeeyyllee--
rriinn flflaattoollaarr››nn›› kkoorruummaakk iiççiinn ggöösstteerrddiikklleerrii ccöömmeerrtt
ddaavvrraann››flflllaarr›› oonnaayyll››yyoorr mmuussuunnuuzz?? ÜÜzzggüünnüümm,, ccee--
vvaapp hheemmeenn vveerriilleecceekk ttüürrddeenn ddee¤¤iill.. HHeemmeenn kkeess--
ttiirriipp aattmmaayyaall››mm.. ÖÖnnccee aayynnaayy›› kkeennddiimmiizzee ddoo¤¤rruu
ççeevviirreelliimm.. ‹‹ççiimmiizzddeekkii hh››rrss,, kkiibbiirr,, üüssttüünnllüükk vvee
ddüünnyyaayyaa ssaahhiipp oollmmaa,, ssaahhiipplleennmmee,, bbaaflflkkaass››nn››nn
eelliinnddeenn aall››pp kkeennddiinnee mmuuhhttaaçç eettmmee vvee kküüççüükk kküü--
ççüükk yyaarrdd››mmllaarrllaa rreekkllaamm yyaapp››pp bbööbbüürrlleennmmee iinnssaa--
nnaa aaiitt bbiirr öözzeelllliikkttiirr.. BBeellkkii ddee flfliimmddiiyyee kkaaddaarr bbiirr
ssaavvaaflflaa sseebbeepp oollmmaadd››yyssaakk bbuu yyaallnn››zzccaa hhaakkiimm ooll--
dduu¤¤uummuuzz bbiirr ddeevvlleett oollmmaayy››flfl››nnddaanndd››rr.. 

KKiimmsseeyyii ttööhhmmeett aalltt››nnddaa bb››rraakkmmaakk iisstteemmeemm,,
bbuu eelleeflflttiirriilleerr ssoonn ddöönneemmddee kkeennddiimmee yyaapptt››¤¤››mm
eelleeflflttiirriilleerrddiirr.. HHeemm bbiirr yyaazz››ddaann eenn aazz bbiirr kkiiflfliinniinn
aall››nnmmaass›› ggeerreekkiirr.. BBiirr KK››zz››llddeerriillii aattaassöözzüü ssoonn ssüü--
rreeççttee ççookk kkuullllaann››lldd››.. AAmmaa ddeeddii¤¤iimm ggiibbii yyaallnn››zzccaa
kkuullllaann››lldd››.. OOyyssaa ssöözz ttaammaammeenn iihhttiiyyaaçç dduuyydduu¤¤uu--
mmuuzz ttüürrddeennddii.. BBeeyyaazz aaddaamm vvee KK››zz››llddeerriillii bbiirrlliikkttee
aattaa bbiinneerrlleerr ddöörrtt nnaallaa ggiiddiiyyoorrllaarr.. KK››zz››llddeerriillii bbiirr
aannddaa dduurruurr.. BBeeyyaazz aaddaamm flflaaflfl››rr››rr vvee ssoorraarr;; ''NNee--
ddeenn dduurrdduukk nneeyyii bbeekklliiyyoorruuzz??'' KK››zz››llddeerriillii yyaann››tt vvee--
rriirr:: ''ÇÇookk hh››zzll›› ggiittttiikk,, rruuhhllaarr››mm››zz ggeerriiddee kkaalldd››..””

MMaaddddii ddee¤¤eerrlleerriinn hhaakkiimmiiyyeett aallaann››nnaa bbaakktt››¤¤››--
mm››zzddaa rruuhhllaarr››mm››zz››nn ddaahhaa uuzzuunn bbiirr ssüürree ggeerriiddee
kkaallaaccaa¤¤››nn›› ssööyylleemmeekk ggeerreekkiirr.. UUmmaarr››mm iillkk rruuhhllaa--
rr››nnaa kkaavvuuflflaannllaarr ddüünnyyaann››nn iipplleerriinnii eelllleerriinnddee bbuu--
lluunndduurraannllaarr oolluurr yyaa ddaa rruuhhllaarr››nnaa kkaavvuuflflaannllaarr bbuu
ddüünnyyaann››nn iipplleerriinnii bbiirr aann öönnccee eelllleerriinnee aall››rr.. ‹‹nnssaa--
nn››nn iiççiinnddeekkii iinnssaanncc››ll sseevvggiiyyee iinnaannaall››mm vvee hheerr ff››rr--
ssaattttaa oo iinnssaanncc››ll sseevvggii nnee kkaaddaarr ddeerriinnddee oolluurrssaa
oollssuunn oonnuu oorrttaayyaa çç››kkaarrmmaayyaa ççaall››flflaall››mm.. HHeepp
kkeennddiimmiizzddeenn uuzzaakkllaaflfltt››kk.. GGööçç dd››flfl ddüünnyyaaddaann
iiççiimmiizzee,, ttaabbiiaatt››nn bbiizzii kkuuccaakkllaadd››¤¤›› yyeerree,, öözzüümmüüzzee,,
yyüürree¤¤iimmiizzee oollssuunn..

� MMiinnee BBaahhççeeccii
‹‹çç ggööçç,, dd››flfl ggööçç,, ggööççmmeenn,, kkeenntt,, kkeennttlliilleeflflmmee;;

ttoopplluummssaall ssoorruunnllaarr vvee ççooccuukkllaarr..
ÇÇooccuukkllaarr aahh ççooccuukkllaarr!!
ÇÇaa¤¤››nn›› yyaaflflaammaaddaann,, ooyyuunnaa ddooyyaammaaddaann bbüü--

yyüümmeekk zzoorruunnddaa kkaallaann ççooccuukkllaarr…… 
GGööçç ddeeyyiinnccee nneeddeennddiirr bbiillmmeemm hheepp ççooccuukkllaarr

ggeelliirr aakkll››mmaa.. GGeelliipp oottuurruurrllaarr ssooll yyaann››mmaa.. EErrkkeenn--
cciill bbüüyyüümmeelleerriinniinn aacc››ss››,, ssaanncc››ss›› oottuurruurr ddaa kkaallkk--
mmaazz,, kkaalldd››rraammaamm.. 

BBiilliinnddii¤¤ii üüzzeerree,, bbiirreeyylleerriinn sseemmbboolliikk vveeyyaa ssii--
yyaassaall ss››nn››rrllaarr››nn öötteessiinnee,, yyeennii yyeerrlleeflfliimm aallaannllaarr››nnaa
vvee ttoopplluummllaarraa ddoo¤¤rruu kkaall››cc›› hhaarreekkeettlliillii¤¤iiddiirr ggööçç..
HHeemm kkaallkk››flfl hheemm ddee vvaarr››flfl nnookkttaallaarr››nnddaakkii ssoorruunn--
llaarr yyuummaa¤¤››,, ttoopplluummllaarr››nn yyaaflflaadd››kkllaarr›› ddee¤¤iiflflmmeezz
oollgguullaarrddaann bbiirriissiiddiirr.. ÇÇüünnkküü kkaallkk››flfl nnookkttaass›› iillee vvaa--
rr››flfl nnookkttaass››nn››nn ggööçç oollgguussuu üüzzeerriinnddeekkii eettkkiissii ççookk
öönneemmlliiddiirr.. GGiiddiilleenn yyeerriinn ssuunndduu¤¤uu ff››rrssaattllaarrssaa ggöö--
ççüünn tteemmeell bbeelliirrlleeyyiicciilleerriinnddeennddiirr..

GGööççee iitteenn vvee ççeekkeenn ffaakkttöörrlleerriinn ççooccuukk üüzzee--
rriinnddeekkii kkaannaammaa--
ll›› yyaarraallaarr››nn›› nnee
yyaazz››kk kkii uuzzuunn
zzaammaann ffaarrkk
eeddeemmeeddiikk,, ffaarrkk
eeddeebbiilleenn aazz››nnll››--
¤¤›› ddaa aannllaammaakk--
ttaa ççookk ggeeçç kkaall--
dd››kk.. 

ÇÇ oo cc uu kk ll aa rr
aarraass››nnddaa kküüllttüü--
rreell ffaarrkkll››kkllaarr››nn
yyooll aaççtt››¤¤›› kkuu--
flflaakkllaarr aarraass›› ççaa--

tt››flflmmaallaarr ddeerriinnlleeflflttiikkççee ddeerriinnlleeflflttii.. RRooll
kkaarrmmaaflflaass›› ((iiflflssiizz bbaabbaa,, ççaall››flflaann ççooccuukk))
aarrtttt››.. DDaayyaakk yyiiyyeenn,, flfliiddddeettee mmaarruuzz kkaa--
llaann aannnnee,, kk››zz kkaarrddeeflfl,, kkaadd››nn ((eenn aacc››ss››

ddaa bbuunnuunn oollaa¤¤aannmm››flfl ggiibbii bbeenniimmsseenniipp,, ssiinneeyyee
ççeekkiillmmeessii..)) BBeecceerrii vvee pprraattiikklleerriinn ddee¤¤iiflfliimmii ((eebbee--
vveeyynnlleerriinn ççooccuukk yyeettiiflflttiirrmmee ttuuttuummllaarr››)),, ddiill pprroobb--
lleemmlleerrii ggiibbii ssoorruunnllaarr ddaa aallaabbiillddii¤¤iinnee aarrtttt››.. 

ÇÇooccuukkllaarr iikkiirrcciikk iiççiinnddee:: KKeennddiilleerriinnii kkaann››ttllaa--
mmaa,, kkeennttllii yyaaflfl››ttllaarr››nnaa öözzeennmmee vvee oottoorriitteeyyee bbaaflfl
kkaalldd››rrmmaa ggiibbii eettkkeennlleerrllee ssuuççaa yyöönneellddii.. ÇÇaall››flflmmaa--
yyaa iittiilliipp ookkuullaa ggöönnddeerriillmmeemmeelleerrii vvee eekkoonnoommiikk
yyöönnddeenn aaiilleeyyee kkaattkk››ddaa bbuulluunnmmaallaarr›› zzoorruunnlluulluu¤¤uu
iillee ddüünnyyaayyaa kkaarrflfl›› ggüüvveennssiizzlliikk,, ssüürreekkllii tteehhddiitt dduuyy--
gguussuu iillee yyaaflflaammaa,, ççeevvrreessiinnee yyaabbaanncc››llaaflflmmaa ssaavvaaflfl››
iiççiinnddee yyaarraallaannaann bbaazzeenn ddee öölleenn ççooccuukkllaarr…… BBuu
ççooccuukkllaarrddaann ddüüflflmmaannccaa dduuyygguullaarr bbeesslleemmeeyyee
bbaaflflllaayyaarraakk yyeettiiflfleenn bbiirr ggeennççlliikk…… 

ÇÇooccuukkllaarr aahh ççooccuukkllaarr!!
ÇÇookk kkööflfleellii bbiirr ççeemmbbeerr iiççiinnddee ddöönnmmeekktteenn

yyaarr››mm,, yyaann››kk,, yyaammaall›› ççooccuukkllaarr……
ÇÇooccuukkllaarr››nn ggeelliiflfliimmiinnddee yyaaflflaammllaa ttaann››flfltt››kkllaarr››

vvee hhaayyaatt›› öö¤¤rreennddiikklleerrii kkeennttiinn kkeeflflffii bbüüyyüükk öönneemm
ttaaflfl››mmaakkttaayykkeenn;; ggööçç eeddeenn vvee hhaayyaattaa kkeennttttee bbaaflfl--
llaayyaann ççooccuukkllaarr››nn aannccaakk bbaazz››llaarr›› kkeennttttee yyaaflflaammaa--
nn››nn ssaa¤¤llaadd››¤¤››,, ee¤¤iittiimm,, ssaa¤¤ll››kk,, ee¤¤lleennccee vvee ddiinnlleenn--
mmee ggiibbii oollaannaakkllaarrddaann yyaarraarrllaannaabbiillmmeekktteeddiirr.. BBüü--
yyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu bbuu tteemmeell hhiizzmmeettlleerrddeenn yyookkssuunn--
dduurr.. KKeennttlleerriinniinn bbaarr››nndd››rrdd››¤¤›› kkeennttsseell ssoorruunnllaarr,,
ççooccuu¤¤uunn ççeevvrreessiinnddeekkii yyeettiiflflkkiinnlleerriinn ddüünnyyaass››nn››
sseerrbbeessttççee kkeeflflffeeddeebbiillmmeessii iiççiinn ggeerreekkllii kkooflfluullllaarr››
ssaa¤¤llaayyaammaammaakkttaadd››rr.. YYeettiiflflkkiinnlleerriinn ddüünnyyaass››nn›› eerr--
kkeenn yyaaflflllaarrddaa kkeeflflffeeddeemmeeyyeenn ççooccuukk,, ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr
yyeettiiflflkkiinn oollaabbiilliirr mmii?? OOllaammaazz eellbbeettttee.. ÇÇüünnkküü hheerr
ççooccuukk yyeettiiflflkkiinnlleerriinn ssöözzllüü oollaarraakk iiffaaddee eettttiikklleerriinn--
ddeenn ççookk oonnllaarr››nn ddaavvrraann››flflllaarr››nnaa bbaakkaarraakk vvee oonn--
llaarr›› ttaakklliitt eeddeerreekk öö¤¤rreenniirr,, kkeennddii iiçç ddüünnyyaass››nn›› ddaa
bbuu yyoollllaa zzeennggiinnlleeflflttiirriirr.. 

MMaaaalleesseeff kkii,, ççooccuukkllaarr bbuu kkeeflflffee çç››kkaammaaddaann

yyaaflflaamm ddeerryyaass››nn››nn aallaabboorraass››nnddaa ççaarrpp››nnaarraakk,, yyaa--
flflaamm ddeenneenn ööllüümm tteekknneessiinnddee eerriiflflkkiinn oolldduullaarr.. LLii--
mmaannllaarr›› kkeennttttii,, aarrtt››kk kkeennttlliiyyddii oonnllaarr.. KKiimmiilleerriinnee
ggöörree zzaavvaallll››,, kkiimmiilleerriinnee ggöörree ggööççmmeenn,, kkiimmiilleerrii--
nnee ggöörree ss››¤¤››nnmmaacc››,, kkiimmiilleerriinnee ggöörree yyaa¤¤mmaacc››,, kkii--
mmiilleerriinnee ggöörree vvaarrooflfl oollssaallaarr ddaa kkeennttlliiyyddii oonnllaarr..
DDee¤¤iill mmiiyyddiilleerr yyookkssaa??

PPeekkii yyaa kkeennttllii kkiimmddii??
DDoo¤¤mmaa bbüüyyüümmee kkeennttllii oollaannllaarr mm››,, kkeenntt hhaa--

yyaatt››nnaa uuyyuumm ssaa¤¤llaayyaannllaarr mm››,, kkeennttttee yyaaflflaayyaann
hheerrkkeess mmii,, kkeennddiinnii kkeennttllii hhiisssseeddeennlleerr mmii,, kküüllttüürr
sseevviiyyeessii yyüükksseekk oollaannllaarr mm››yydd›› kkeennttllii?? KKiimmddii??

GGööççllee ggeelleenn kk››rr ççiiççeekklleerrii oonnllaarr.. KKââhh eezziilliipp,,
kkââhh ssaarr››ll››rrllaarr ttoopprraa¤¤aa..

BBaaflflkkaa bbaaflflkkaadd››rr rreennkklleerrii,, kkookkuullaarr››…… 
OOnnllaarr!! KKeennttlleerrddee ttuuttuunnaabbiilleecceekk bbiirr aavvuuçç ttoopp--

rraakk aarraayyaann kk››rr ççiiççeekklleerrii.. 

17-22
2016

m
a
rt

� ADANA
� ANTAKYA
� MERS‹N
� S‹L‹FKE

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i10

‹çimizdeki göç

Göç mü dediniz?

1177

� SSaabbaa KK››rreerr

FFüürruuzzaann''››nn ööyykküülleerriinnddee ""ggööççmmeennlleerr"" yyüürreekk
aatt››flflllaarr››yyllaa ddaa hhiisssseeddiilliirr.. AAzz››nnll››kk,, kk››zz ççooccuukkllaarr››,, kkaa--
dd››nnllaarr,, ttoopplluummssaall ççüürrüümmüüflflllüükk,, ss››nn››ff ççeelliiflflkkiissii ööyy--
kküülleerriinniinn tteemmeell  iizzllee¤¤iiddiirr.. FFüürruuzzaann,, bbuu kkoonnuullaarr
üüzzeerriinnddee ››ssrraarrllaa dduurraarraakk  ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn››
ggöösstteerrmmiiflfl ‹‹ssttaannbbuull''uunn aarrkkaa ssookkaakkllaarr››nnaa --KKaass››mm--
ppaaflflaa-- ddiikkkkaatt ççeekkmmiiflflttiirr.. VVaarrooflflllaarrddaa hhââkkiimm dduuyygguu
››sstt››rraapptt››rr.. AAnn››mmssaayy››flflllaarrssaa hhaazziinn bbiirr yyoollccuulluukk hhii--
kkââyyeessiinnii bbaaflflllaatt››rr..  

KKeenntt -- ggeettttoo bbiirrlliikktteellii¤¤ii --zz››ttll››¤¤››-- kkaappiittaalliizzmmiinn
kkeennddiinnii ggöösstteerrmmeessii ssoonnuuccuunnddaa  bbüüttüünn aacc››mmaass››zz--
ll››¤¤››yyllaa kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkaarr.. ‹‹nnssaannllaarr››nn kkeennttlliilleeflflmmee ççaa--
bbaass›› bbeerraabbeerriinnddee ggeettttoollaarr›› ggeettiirrddii.. KK››rrssaallddaann
kkeennttee yyöönneelliimmlleerr,, kkeennttlleerriinn hheemmeenn ddiibbiinnddee kkuu--
rruullaann aassll››nnddaa bbiirr ssaavvuunnmmaa mmeekkaanniizzmmaass›› oollaarraakk
ddaa ggeelliiflfleenn bbiirr yyaapp›› oolluuflflttuurrdduu.. KKeennttlliilleeflflmmeenniinn ttaa--
bbiiîî ssoonnuuccuu oollaann bbuu dduurruumm kkeennttiinn ggöörrüüllmmeeyyeenn
vvee iinnkkâârr eeddiilleenn yyüüzzüüyyddüü.. KKaappiittaalliizzmmiinn kkeennddii yyüü--
zzüü..  

ÖÖyykküülleerrddee;; mmaall eekkoonnoommiissiinnee ddaayyaannaann ssiiss--
tteemmllee ddee¤¤eerrlleerriinnii yyiittiirreenn iinnssaannllaarr,, bbuunnllaarr››nn ddüüflfl--
ttüü¤¤üü dduurruumm bbüüttüünn çç››ppllaakkll››¤¤››yyllaa vveerriilliirr.. DDeenneeyyiimm--
lleerrii,, oollaa¤¤aann bbiirr dduurruummuunn iiççiinnddeeyymmiiflflççeessiinnee
ookkuurrllaarraa aakkttaarr››ll››rr.. DDüüflflmmüüflfl kk››zzllaarr,, ""iinnssaann››nn"" nneess--
nneelleeflflmmiiflfl hhââlliiddiirr.. SSiinneemmaa llooccaass››nnddaa ""GGiizzlliiccee ssüü--
rrüüpp dduurraann aacc››ss››nn››nn ssaahhiicciillii¤¤iinnii aarrtt››kk dduuyyuuyyoorrdduu..
HHeerr flfleeyy yyeenniiddeenn ssiinneemmaayyaa ggiirrddiikklleerrii ssaaaattee ddöö--
nneecceekkttii ssaannkkii oo aacc›› oollmmaassaa"" KKuuflflaattmmaa''ddaa NNiiggaarr
aabbllaayy›› iizzlleeyyeenn NNaazzaann,, BBeenniimm SSiinneemmaallaarr››mm''ddaa
ssaannkkii NNaazzaann''›› iizzlleeyyeenn NNeessiibbee kkaaddeerr bbiirrllii¤¤ii yyaappaarr--
llaarr..   

KKiittlleelleerriinn AArrzzuussuu 
YYaazzaarr››nn iillkk eesseerrii oollaann PPaarraass››zz YYaatt››ll››  kkiittlleelleerriinn

aarrzzuussuunnuunn bbiilliinncciiddiirr.. ““HHaarraaçç""  dd››flfl››nnddaa öönneemmllii ooll--
dduu¤¤uu kkaaddaarr bbüüyyüükk bbiirr iillggii uuyyaanndd››rraann ööyykküülleerrddeenn
bbiirrii ddee ggööççmmeennlleerrii kkoonnuu eeddiinneenn ""EEddiirrnnee''nniinn
KKööpprrüülleerrii""ddiirr.. AArrtt aarrddaa yyaayy››mmllaadd››¤¤›› eesseerrlleerriinn
üüççüünnccüüssüü BBeenniimm SSiinneemmaallaarr››mm''dd››rr.. BBuurraaddaa yyeerr
aallaann ""TTeemmiizzlliikk KKoolluu"" ttoopprraakkllaarr››nnddaann kkooppaann iinn--
ssaannllaarr›› ssaarrss››cc›› bbiiççiimmddee aannllaattaarraakk  nneerrddeeyyssee bbiirr
ddeevvaamm nniitteellii¤¤iinnddee oollaann yyiinnee ggööççmmeennlleerr oollgguussuu--
nnuu iiflfllleerr..

""BBüüyyüükk aammccaamm››nn kkaarr››ss›› NNaacciiyyee YYeennggeemm aazz
kkoonnuuflflaann,, hheepp ggüüllüümmsseeyyeenn,, iikkii yyaannaa¤¤››nnddaa kk››rrmm››--
zz›› iikkii yyuuvvaarrllaa¤¤››yyllaa oorrttaa bbooyylluu bbiirr kkaadd››nndd››.. TTüümm
yyaaflflaamm›› bbooyyuunnccaa bbooyyaa ssüüss nneeddiirr bbiillmmeemmiiflflttii.. OOnn--
llaarr››nn ggeellddiikklleerrii yyeerrddee ssaann››rr››mm bbööyyllee flfleeyylleerree ddüüzz--
ggüünn ddeenniiyyoorrdduu.. 

ÖÖyylleessiinnee yyuummuuflflaakk ddaavvrraann››flflllaarr›› vvaarrdd›› kkii,, bbuu
üüçç kkaatt›› ddaa aayyrr›› aayyrr›› kkiirraaddaa oollaann eevvddee,, bbiirr oonnuunn
sseessii dduuyyuullmmaazzdd››.. BBiirriinnccii kkaattttaa bbuunnaa kkaatt ddeemmeekk
yygguunn mmuuyydduu bbiillmmeemm ssookkaakk kkaapp››ss››nnddaann iiççeerrii ggii--
rriinnccee,, bbiirr ooddaa vvee bbiirr hheellaa vvaarrdd››..""        

GGööççmmeennlleerriinn tt››kk››lldd››kkllaarr›› ddaarr eevvlleerr ççaarreessiizzllii--
¤¤iinn,, yyaazz››nnssaallll››¤¤›› aaflflaann ssoommuutt ggöösstteerreenniiddiirr.. VVeebbaa
ççaa¤¤››nnaa bbiirr ggöönnddeerrmmeeddiirr ssaannkkii.. ""EEddiirrnnee''nniinn KKööpp--
rrüülleerrii"" yyuukkaarr››ddaa aall››nntt››llaadd››¤¤››mm ssöözzlleerrllee bbaaflflllaarr.. AArr--
dd››nnddaann  ddöönneemmiinn iiflfl kkoollllaarr›› vvee ggööççmmeennlleerriinn ççaall››--

flflaabbii lleecceekk lleerr ii
aallaannllaarr aannllaatt››--
ll››rr.. GGööççmmeennllee--
rriinn iiflfl ss››nn››rrll››ll››¤¤››
vvee  ddüüflflüülleenn
dduurruummllaa iillggiillii
yy aa kk ›› nn mm aa ll aa rr
bbaaflflllaarr.. AAflflaa¤¤››ddaa
bbeelliirrttttii¤¤iimm öörr--
nneekklleerr,, FFüürruu--
zzaann''››nn ççaall››flflmmaa
aallaannllaarr››nnddaakkii
ççeeflfliittlliillii¤¤ii ggöörr--
mmeessii vvee bbuunnllaarr››

aayyrr››nntt››llaarr››yyllaa  tteessppiitt eettmmeessii,, oo aallaannddaa ççaall››flflaann iinn--
ssaannllaarr›› iiççeerriiddeenn dduuyydduu¤¤uunnuunn  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..
BBuu ddöönneemmddeekkii iiflfl kkoollllaarr››nn››nn ööyykküüddee vveerriilliiflflii flflööyy--
lleeddiirr:: 

‹‹sskkeelleenniinn kk››yy››ss››nnddaakkii mmaavvnnaallaarrddaa ççaall››flflaann,, hhiiçç
ggöörrmmeeddii¤¤iimmiizz bbiirr aaddaamm……

KK››zz››nn›› bbiirr kkeezz ggöörreebbiillmmiiflflttiikk ttooppuu ttooppuu.. CCiibbaa--
llii''ddee ttüüttüünn ffaabbrriikkaass››nnddaa iiflflççiiyyddii..

ÜÜccrreettllii ‹‹flflççii,,  KKaayygg›› vvee MMiissttiizzmm
""OO¤¤lluummuu ddaa kkoorruuyyaammaamm yyüünn ççoorraapp öörrmmeekkllee

oo kkaannllaarrddaann,, oo kkaarraannll››kkttaann.."" ((ss.. 8855)) 
""BBuu tteerrssaannee iiflflççiilleerriinniinn ggüüllmmeezzllii¤¤ii,, uummuuttssuuzz--

lluukk vveerriirrddii bbiizzee.."" ((ss.. 8866)) 
BBööyylleeccee,, ggeelliirrlleerrddeekkii  eeflfliittssiizz ddaa¤¤››ll››mm››nn yyaallnn››zz--

ccaa eekkoonnoommiikk bbiirr oollgguu oollmmaadd››¤¤›› ssaa¤¤ll››kkll›› yyaaflflaammaa,,
hhaayyaattttaa kkaallmmaa,, ddeerriinn bbiirr uummuuttssuuzzlluu¤¤aa ddüüflflmmee
dduurruummuunnddaa ddaa eeflfliittssiizzllii¤¤iinn oolldduu¤¤uu ggöörrüüllüürr.. HHaallaa
AAddiillee''nniinn ggööççmmeennlliikktteenn kkaayynnaakkll›› bbuulldduu¤¤uu ssoorruu--
nnuunn aassll››nnddaa kkaappiittaalliizzmmiinn kkeennddiinnddeenn kkaayynnaakkll››  iiçç
ççeelliiflflkkiilleerr oolldduu¤¤uunnuu ggöörreemmeeyyiiflflii ss››kk ss››kk  gguurrbbeett
yyaakk››nnmmaallaarr››nnaa nneeddeenn oolluurr.. YYiinnee ddee ""FFaabbrriikkaa vvaarr
ddeerrlleerr.. BBiizz mmaakkiinnee hhiiçç bbiillmmeeyyiizz.."" ddiiyyeerreekk ssoorruunnuu
bbiilliinnççllee oollmmaazzssaa ddaa bbuu flfleekkiillddee oorrttaayyaa kkooyyaarr..   

"" GGüünneeflflii ggöörrddüü¤¤üümmüüzz yyookk.. DDeerrlleerr kkii,, ggeellmmee--
yyeeyyddiinn.. KKiimm ggeellmmeekk iisstteeddii,, bbeenn mmii?? AAhh kk››flfl››nn bbii--
llee dduuvvaarrllaarr›› ss››ccaakk oollaann eevviimm…… ÇÇ››kkmmaamm››flfl kkiimmssee
gguurrbbeetttteekkii ttoopprraakkllaarr››mm››zzaa ssaahhiipp.. AAllmmaazz aakkll››mm,,
bbuu eerrkkeekklleerriinn ççaabbaass›› nniiyyeeddiirr?? AAll››pp bbaaflflllaarr››nn›› ddüü--
flfleerrlleerr gguurrbbeettlleerree,, vviirraannllaarraa..""  HHaallaa AAddiillee''nniinn
ggeeççmmiiflfl öözzlleemmii mmeemmlleekkeett öözzlleemmiiddiirr.. AAnnccaakk bbuu
öözzlleemmiinnii bbuulluunndduu¤¤uu ssoossyyoo-- eekkoonnoommiikk yyaapp››yyllaa
ddiillee ggeettiirrmmeessiinnii SSeerrooll TTeebbeerr''iinn ""ss››llaa öözzlleemmii"" vvee
""ggeenneell ddaavvrraann››flfl bboozzuukklluukkllaarr››"" üüzzeerriinnee yyaapptt››¤¤›› ççaa--
ll››flflmmaayyllaa aaçç››mmllaarrssaamm;;

""‹‹nnssaannllaarr››nn bbiirreeyysseell yyaa ddaa yy››¤¤››nnssaall ggööçç hhaarree--
kkeettlleerrii ss››rraass››nnddaa ggöösstteerrddiikklleerrii kkiimmii rruuhh ssaa¤¤ll››¤¤››,,
ddaavvrraann››flfl bboozzuukklluukkllaarr››nn››nn,, ççookk yyaakk››nn yy››llllaarraa ddee--
¤¤iinn,, ss››llaa öözzlleemmii,, mmeellaannkkoolliinniinn öözzeell bbiirr bbiiççiimmii,,
nneeddeennii bbiilliinnmmeeyyeenn bbiirr hhaassttaall››kk,, bbiirr ddüürrttüü bboozzuukk--
lluu¤¤uu,, ……vvbb.. ggiibbii ttaann››mmllaammaallaarrllaa ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii¤¤ii
ggöözzlleennmmiiflflttiirr…… BBüüttüünn bbuu ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn ››flfl››¤¤››nnddaa,,
ggööçç ssüürreeccii iiççiinnddee ssaappttaannaann kkiimmii ddaavvrraann››flfl bboozzuukk--
lluukkllaarr››nn››nn,, nneeddeennii bbiilliinnmmeeyyeenn hhaassttaall››kkllaarrddaann
ççookk,, iinnssaannllaarr››nn bbiirreerr bbiirreerr yyaa ddaa yy››¤¤››nnssaall oollaarraakk
ttoopplluummssaall eekkoonnoommiikk kkooflfluullllaarr oorrttaamm›› ddee¤¤iiflflttiirrmmee--
lleerrii,, iiflfl ssüürreeccii iiççiinnddeekkii kkoonnuummllaarr›› yyaaflflaammllaarr››nn››nn
bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk ggüüvveenncceellii oolluupp oollmmaammaass›› ggiibbii
''bbeellllii bbiirr ttaarriihhsseell bbiiççiimmlleennmmeeddeekkii ttoopplluummssaall yyaa--
ssaallaarr››nn'' uuzzaanntt››ss››nnddaakkii ggeelliiflflmmeelleerrllee kkooflfluulllluu oollaarraakk
oorrttaayyaa çç››kkaabbiilleenn ggöörrüünnüümmlleerr oolldduu¤¤uu ssaann››ss›› ggüüçç--
lleennmmeeyyee bbaaflflllaamm››flfltt››rr..""              

HHaallaa AAddiillee,, NNaacciiyyee yyeennggee,, aammccaa,,  kk››zzllaarr›› SSaa--
bbaahhaatt ,, bbaabbaass›› ööllddüü¤¤üü iiççiinn aammccaa eevviinnddee kkaallaann
aannllaatt››cc›› oollaann ççooccuukk,,  hheerr kkaatt›› aayyrr›› aayyrr›› kkiirraayyaa vvee--
rriilleenn üüçç kkaattll›› bbiirr eevvddee   bbeerraabbeerr yyaaflflaammaakkttaadd››rrllaarr..
""MMaarrii kk››zzaannllaarr››mm,, ddeeddii bbuu ddüü¤¤üünn bbaayyrraamm ttüürrkküü--
ssüüddüürr.. BBuunnuunn bbiirr ddee hhoorraa tteeppmmeessii oolluurr.. HHaayyddii
ddaavvrraann››nn.."" HHaallaa AAddiillee''nniinn yyaaflflll››ll››¤¤››nnaa kkaarrflfl››nn kkaann››--
nn›› hhaarreekkeettee ggeeççiirreenn flfleeyy mmeemmlleekkeettlliissii oollaann ççoo--
ccuukklluu¤¤uunnuu bbiillddii¤¤ii ‹‹sshhaakk aammccaann››nn ggeelliiflfliiddiirr.. ""HHaa--
ssaatt ttüürrkküüssüü kk››zzaannllaarr››mm,, ddeeddii .."",, AAmmccaann››nn,, yyeenn--
ggeenniinn ccaannll››ll››¤¤aa kkaavvuuflflmmaass›› ddaa bbuu ggeelliiflflllee oolluuflfluurr..
""HHeerr hhaassaattttaa bboolllluu¤¤uu,, bbeerreekkeettii bbaayyrraammllaammaakk
iiççiinn ssööyylleerriizz,, ooyynnaarr››zz.."" ööyykküünnüünn bbiittiiflfl ccüümmlleessii;;
""NNaacciiyyee yyeennggeenniinn oo eesskkii uuççuuccuu ggüüllüümmsseeyyiiflfliinniinn
hhiiççllii¤¤iinnii kkaavvrraayy››vveerrddiikk.. fifiiimmddii ggüüllüüyyoorrdduu.. GGüüll--
mmeessii dduuyyaarrll››¤¤››nn››,, ggeerrççeekkllii¤¤iinnii kkaazzaannmm››flfltt››.."" SS..TTee--
bbeerr''iinn vvuurrgguussuunnuu ggüüççlleennddiirrmmeekktteeddiirr..   
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Kent - Getto Birlikteli¤i ve fiey’leflme
Firuzan’›n öykülerinde göçmenler

TToopprraa¤¤›› ssüürrddüükk bbiirr bbiinn yy››ll
AAvvuuççllaarrddaa kkaaddeerrddii bbuu ssüürrggüünn
TToopprraa¤¤›› yyüüzzüümmüüzzee ssüürrddüükk,, aacc››yydd››
AAcc››yydd›› mmüühhüürrlleenneenn bbiirr mmeekkttuupp ggiibbii ››rrmmaakkllaarr
BBoommbbaallaarraa kkiilliittlleennmmiiflfl ggöözzlleerr yyuummuukk
GGöözz yyuummmmaallaarrddaann bbiirr kköömmüürrllüükk ddoolluussuu kkaarraa
BBiirr kkaarraannll››kk
‹‹nnssaannaa mmaahhssuuss bbiirr aattllaayy››flfl
GGüünnddeelliikk cceesseettlleerr üüzzeerriinnddeenn
DDeevvlleett lleeflflee ddeevvlleett lleeflflee aacc››dd›› ttaarriihh
KKaavviimmlleerr mm››zzrraakk ggiibbii bbaatttt›› bbiirrbbiirriinnee
KKuuccaakkllaaflfl››rrkkeenn ssooyylluu aattllaarr
GGöömmüüllüürrkkeenn yyüüzzüümmüüzzee ttoopprraa¤¤››nn ööllüümmüü
AAcc››yydd››..

BBiizzee kkuurrflfluunn yyaazz››ss››nn›› öö¤¤rreettttii ççaa¤¤
GGeenncceecciikk bbeeddeennlleerrddeenn ttooppllaadd››kk hhaarrfflleerriinnii
BBuuyyrruukkllaarr ookkuunnuuyyoorrdduu ssaaddeeccee bbuuyyrruukkllaarr
DDeemmiirrddeenn,, ççeelliikktteenn,, bbeettoonnddaann bbuuyyrruukkllaarr
ÇÇooccuukk sseesslleerriinnii bbaasstt››rraann
ÇÇooccuukk nnaabb››zzllaarr››nn›› bbiirr ssookkaakk llaammbbaass›› ggiibbii
BBiirr iizzmmaarriitt ggiibbii ssöönnddüürreenn flfleehhiirrlleerrddee
KKuurrflfluunn yyaazz››ss››yyllaa bbuuyyrruukkllaarr
ÖÖtteekkiinniinn ööllüümmüünnee ddaaiirr

AAcc››yydd›› ttoopprraa¤¤››nn bbiilliinnmmeezz uuyykkuussuu
YYüüzzüümmüüzz ssüürrggüünn yyeerrii,, aavvuuççllaarr mmiirraass
ÖÖtteekkii ssiiyyaahhmm››flfl,, ççeekkiikk ggöözzllüü bbiirr öötteekkii
BBiirr öötteekkii ddaahhaa mmeezzhheepp kkaammyyoonnllaarr›› ppaattllaayyaann
PPaazzaarr yyeerrlleerrii
ÖÖtteekkii bbeennmmiiflfliimm öötteekkii sseenn
TToopprraa¤¤››nn kkaabbiill bbeellllee¤¤ii uunnuuttmmuuyyoorr
FFaakkaatt iinnssaann ddaahhaa tteekkttiirr bbüüttüünn ggüünneeflfllleerrddeenn..

‹‹ppeekk MMeecciitt uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
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‹‹llkk bbaakk››flflttaa,, iikkii ööddüüllüümmüüzzüünn ppllaakkeettlleerrii ddee BBaatt››
kküüllttlleerriinnddeenn,, mmiittoolloojjiilleerriinnddeenn eessiinnlleenniillmmiiflfl,, üüçç
bbooyyuuttlluu iimmggeelleemmsseell üürrüünn iizzlleenniimmii vveerreebbiilliirr……
KKuuflflkkuussuuzz,, AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii iissmmiinnii vveerrddii¤¤iimmiizz
ggeelleenneekksseell ppllaakkeettiimmiizz GGrreekk//YYuunnaann kköökkeennllii ooll--
dduu¤¤uu öönnee ssüürrüülleenn AAddoonniiss mmiittiinnddeenn,, ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü''nnüünn ppllaakkeettii iissee RRoommaa kküüllttüü ddiiyyee ttaann››tt››llaann
MMiittrraass''ttaann//MMiittrraaiizzmm''ddeenn eessiinnlleennmmeeddiirr......

HHeemmeenn bbeelliirrtteelliimm kkii bbuu dduurruumm,, ggeerreekk MMiittrraa--
iizzmm kküüllttüünnüünn,, ggeerreekkssee AAddoonniiss ssööyylleenncceessiinniinn bbuu
ttoopprraakkllaarr››nn öözz kküüllttüürr vvaarrll››¤¤›› oolldduu¤¤uu ggeerrççee¤¤iinnii ddee--
¤¤iiflflttiirrmmeezz…… KKüüççüüccüükk iinncceelleemmeeyyllee bbiillee MMiittrraa--
iizzmm''iinn ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa nnaass››ll bbiiççiimmlleennddii¤¤ii
aannllaaflfl››ll››rr……

Adonis Çiçekleri
AAddoonniiss ssööyylleenncceessii,, eesskkii ddeevviirr--

lleerrddee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz'' iinn eenn
öönneemmllii ttoopprraakk//bbeerreekkeett ööyykküü--
ssüüyyddüü...... AAddoonniiss mmiittiinniinn KKyybbee--
llee--AAttttiiss mmiittiinnddeenn eenn öönneemmllii
ffaarrkk›› iissee eesstteettii¤¤ee vvuurrgguu yyaappmmaa--
ss››yydd››;; ddoo¤¤aaddaakkii ccaannllaannmmaann››nn iinnssaann--
llaarr››nn kkaarrnn››nn›› ddooyyuurrmmaass››yyllaa ddee¤¤iill,, ggöözzllee ggöö--
nnüüll zzeevvkklleerriinnii ddooyyuurrmmaass››yyllaa ddaa iillggiillii oollmmaass››yydd››;;
““bbuu¤¤ddaayyllaa ggüüll aarraass››nnddaakkii ffaarrkk›› aannllaattmmaakk”” ggiibbii
bbiirr flfleeyyddii......

BBuu mmiittoolloojjiikk vvuurrgguuyyuu yyaarr››nnllaarraa aakkttaarraabbiillmmeekk
iiççiinn ÇÇuukkuurroovvaall››,, DDoo¤¤uu AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr,, yy››llddaa
bbiirr kkeezz kkuuttllaadd››kkllaarr›› bbaahhaarr bbaayyrraamm››nnddaa AAddoonniiss''ii
ttaapp››nn››rrccaass››nnaa aannaarrdd››...... BBuu ttaappkk››,, oo kkaadd››nnllaarr››nn ttoo--
rruunnllaarr›› oollaann DDoo¤¤uu AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr ttaarraaff››nnddaann
ggüünnüümmüüzz AAkkddeenniizziinnddee ddee kk››flfl››nn ssoonn ggüünnlleerriinnddee
bbaahhaarr›› kkaarrflfl››llaammaakk iiççiinn AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii yyeettiiflflttiirrii--
lleerreekk ssüürrddüürrüüllüüyyoorr......

AAddoonniiss,, aalleeggoorriikk aaçç››ddaann,, kk››flflllaarr›› yyeerr aalltt››nnddaa
ggiizzlleenneenn,, bbaahhaarrllaa bbiirrlliikkttee yyeerryyüüzzüünnee çç››kk››pp,, aaflflkk
ccüümmbbüüflflüü iiççiinnddee ff››flflkk››rraarraakk ggeelliiflfleenn bbiittkkiisseell ccaann--
llaannmmaayy›› ssiimmggeelliiyyoorr......

MMiittoolloojjiiyyee ggöörree iissee AAddoonniiss,, ttaannrr››llaarr ttaarraaff››nn--
ddaann MMeerrssiinn aa¤¤aacc››nnaa ddöönnüüflflttüürrüülleenn MMyyttrrhhaa''nn››nn
oo¤¤lluu oollaarraakk ddüünnyyaayyaa ggeellmmiiflfl.. AApphhrrooddiittee,, ççooccuu--
¤¤uunn ggüüzzeellllii¤¤iinnee vvuurruulluunnccaa oonnaa ssaahhiipplleenneerreekk bbaa--
kk››pp bbüüyyüüttmmeessii iiççiinn YYeerraalltt›› TTaannrr››ççaass›› PPeerrsseepphhoo--
nnee''yyee vveerriiyyoorr.. NNee kkii,, PPeerrsseepphhoonnee,, ddaahhaa iillkk ggöö--
rrüüflflüünnddee ççooccuu¤¤aa ttuuttuulluunnccaa oonnuu bbiirr ddaahhaa ggeerrii
vveerrmmeeyyee yyaannaaflflmm››yyoorr......

BBuu nneeddeennllee iikkii ttaannrr››ççaa aarraass››nnddaa kkaavvggaa çç››kk››--
yyoorr...... OOllaayy›› dduuyyaann ZZeeuuss,, iikkii ttaannrr››ççaann››nn kkaavvggaass››--
nnaa yyaarrgg››ççll››kk eeddiiyyoorr...... MMaahhkkeemmee,, ssoonnuunnddaa AAddoo--
nniiss''iinn yy››ll››nn ddöörrtt aayy››nn›› PPeerrsseepphhoonnee''nniinn,, ddöörrtt aayy››nn››
ddaa AApphhrrooddiittee''nniinn yyaann››nnddaa ggeeççiirrmmeessii,, ggeerrii kkaallaann
zzaammaannddaa ddiilleeddii¤¤iinnccee yyaaflflaammaass›› yyoolluunnddaa kkaarraarr
vveerriiyyoorr..

AAddoonniiss,, tteerrcciihhiinnii sseekkiizz aayy AApphhrrooddiittee''nniinn yyaa--
nn››nnddaa kkaallmmaa yyöönnüünnddee yyaapp››nnccaa bbuu kkeezz ööbbüürr ttaann--

rr››ççllaarr››nn kk››sskkaannççll››¤¤››
ttuuttuuyyoorr...... TTaannrr››ççaa--
llaarr,, PPeerrsseepphhoo--
nnee''nniinn ddee kk››flflkk››rrtt--
mmaass››yyllaa AArrtteemmiiss''ee
bbaaflflvvuurruuyyoorr...... 

TTaannrr››ççaallaarr›› kk››--
rraammaayyaann AArrtteemmiiss,,
AAddoonniiss''iinn üüzzeerriinnee
bbiirr yyaabbaann ddoommuuzzuu
ssaall››yyoorr...... GGeennçç
AAddoonniiss ddoommuuzz
kkaarrflfl››ss››nnddaa ççaarreessiizz--
ddiirr...... DDoommuuzzuunn uuss--
ttuurraa kkeesskkiinnllii¤¤iinnddee--
kkii ddiiflfllleerriiyyllee kkaass››--

¤¤››nnddaann yyaarraallaann››nnccaa kk››ssaa ssüürreeddee kkaann kkaayybb››nnddaann
ööllüüyyoorr...... ÖÖllüürrkkeenn bbiillee ttaannrr››ççaallaarr›› kk››sskkaanndd››rraann yyaa--
kk››flfl››kkll››ll››¤¤››nn››//ggüüzzeellllii¤¤iinnii ddoo¤¤aayyaa ssaaçç››yyoorr...... AAddeettaa
ttoopprraa¤¤›› ssuullaayyaann kkaann››nnddaann ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa,, TToorrooss--
llaarr''ddaa ““ggeelliinncciikk”” ddiiyyee bbiilliinneenn,, kkiimmii yyeerrddee ““MMaannii--
ssaa llaalleessii”” ddeenniilleenn bbaahhaarr ççiiççeekklleerrii ffiilliizzlleenniiyyoorr......

OO ss››rraa,, sseevvggiilliissiinniinn yyaarraallaanndd››¤¤››nn›› ggöörrüünnccee
yyaarrdd››mmaa kkooflflaann AApphhrrooddiittee''nniinn aayyaa¤¤››nnaa ddaa bbiirr ddii--
kkeenn bbaatt››yyoorr...... DDiikkeenniinn bbaatttt››¤¤›› yyeerrddeenn aakkaann bbiirr
ddaammllaa kkaann bbeeyyaazz ggüüllüü oo aann kk››rrmm››zz››yyaa ddöönnüüflflttüürrüü--
yyoorr...... OO ggüünnddeenn iittiibbaarreenn aaflflkk››nn sseemmbboollüü oolluuyyoorr
kk››rrmm››zz›› ggüüll......

BBuu ööyykküüddeenn eettkkiilleenneenn AAkkddee--
nniizzllii ((ÇÇuukkuurroovvaall››,, DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz--
llii)) kkaadd››nnllaarr,, yy››llddaa bbiirr kkeezz kkuuttllaadd››kk--
llaarr›› bbaahhaarr bbaayyrraamm››nnddaa ssaakkss››llaarraa,,
sseeppeettlleerree eekkttiikklleerrii ttoohhuummllaarr›› ss››ccaakk
ssuullaarrllaa ssuulluuyyoorr...... SS››ccaakk ssuuyyuu ggöö--

rrüünnccee kk››ssaa ssüürreeddee ffiilliizzlleenneenn ççiiççeekklleerr
hh››zzllaa bbüüyyüüyyoorr aammaa aayynn›› hh››zzllaa ddaa
ööllüüyyoorr......

BBuu dduurruumm,, AAddoonniiss''iinn ggeennçç yyaaflflttaa
ööllüümmüünnüü iimmlliiyyoorr......

AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr,, ““AAddoonniiss
BBaahhççeessii”” aadd››nn›› vveerrddiikklleerrii bbuu ççiiççeekk--
lleerriinn bbuulluunndduu¤¤uu ssaakkss››llaarr››nn kkaarrflfl››--

ss››nnddaa yyaass ttuuttaarraakk ““OO ttoonn AAddoonniinn
((VVaahh AAddoonniiss))”” çç››¤¤ll››kkllaarr›› aattaarraakk ddöövvüünnüüyyoorr..

�

BBööllggeemmiizzllee iillggiillii ttüürrllüü ççaa¤¤rr››flfl››mmllaarraa ssaahhiipp bbiirr
iimmggee oollaaggeelleenn AAddoonniiss ÇÇiiççee¤¤ii,, UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuu--
kkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG))''nnee sseemmbbooll sseeççiill--
ddii.. SSoonnrraa,, bbiiççiimmlleennddiikkççee bbiiççiimmlleennddii,, bbooyyuuttllaann--
dd››kkççaa bbooyyuuttllaanndd››;; UUÇÇSSGG''nniinn ggeenneell sseemmbboollüü ooll--
mmaakkllaa kkaallmmaadd››,, ssaannaattçç››ss››nn››nn eelliinnddee ggrraaffiikk ççiizziimmii--
nnee,, yyoonnttuuccuussuunnuunn eelliinnddee aannddaaççll››kk ppllaakkeettee ddöö--
nnüüflflttüü......

AAddoonniiss ÇÇiiççee¤¤ii ttaassaarr››mm›› bbaaflflllaanngg››ççttaa TTüürrkkii--
yyee''nniinn,, ggiittggiiddee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''iinn iillkk bbööllggeesseell kküüll--
ttüürr--ssaannaatt eettkkiinnllii¤¤iinnddee kkuullllaann››llmmaakk eerree¤¤iiyyllee ggüünn--
ddeemmee aall››nndd›› aammaa OOrrttaaddoo¤¤uu ççaapp››nnddaa,, AAttllaass ookk--
yyaannuussuunnddaann OOrrttaa AAssyyaa''yyaa,, bbüüyyüükk bbiirr bbööllggeeyyee
hhiittaabbeeddeenn eettkkiinnllii¤¤iinn sseemmbboollüü oolldduu..

UUÇÇSSGG,, ggüünn oolldduu iikkii üüllkkeeddee eeflfl zzaammaannddaa oonn
mmeerrkkeezzddee ddüüzzeennlleennddii...... ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflflii--
mmii ggöönnüüllllüülleerrii,, zzaammaannllaa OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii kkaatt››ll››mmcc››
mmeerrkkeezzlleerriinn ççoo¤¤aallaaccaa¤¤››nnaa,, bbööyylleeccee UUÇÇSSGG''nniinn
ddüünnyyaaddaa bbeennzzeerrii oollmmaayyaann bbööllggeesseell eettkkiinnllii¤¤ee ddöö--
nnüüflfleeccee¤¤iinnee iinnaann››yyoorrdduu//iinnaann››yyoorr......

BBaaflflllaanngg››ççttaa ggeelliinneenn nnookkttaa öönneemmlliiyyddii;; vveerriill--
mmeekk iisstteenneenn ““kkaarrddeeflfllliikk,, sseevvggii,, bbaarr››flfl iiççiinnddee,, ssiiyyaa--
ssaall ss››nn››rrllaarr››nn aaflfl››llaarraakk AAddoonniiss flfleemmssiiyyeessii aalltt››nnddaa
iinnssaannllaarr››nn bbiirr aarraayyaa ggeellmmeessii,,”” mmeessaajj››nn››nn ddoo¤¤rruu
aannllaaflfl››llmmaass››yydd››......

UUÇÇSSGG sseemmbboollüünnee eessiinn kkaayynnaa¤¤›› oollaann AAddoonniiss
ÇÇiiççee¤¤ii''nniinn kköökkeennii ““AAddoonniiss MMiittii””nnee ddaayyaann››yyoorr..
BBuu ““mmiitt””iinn ddee GGrreekk kköökkeennllii oolldduu¤¤uu öönnee ssüürrüüllüü--
yyoorr aammaa AAddoonniiss ssööyylleenncceessii bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz
kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››dd››rr.. KKaalldd›› kkii,, ggeerreekk eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa,,
ggeerreekkssee aannttiikkççaa¤¤ ÇÇuukkuurroovvaass››nnddaa GGrreekk eeggeemmeenn--
llii¤¤ii ddee,, GGrreekk kküüllttüürrüünnüünn ddaayyaannaakkllaarr›› ddaa ttaarrtt››flfl--
mmaall››..

BBuu mmiittiinn GGrreekklleerree ddaayyaanndd››rr››llmmaass››nn››nn aalltt››nnddaa
ççoo¤¤uu zzaammaann eeggeemmeenn ggüüççlleerriinn bbaasskk››ss›› aalltt››nnddaa iinn--
lleeyyeenn AAnnaaddoolluu''nnuunn,, bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz ççooccuukkllaarr››--
nnaa ççookk ggöörrüüllmmeessii yyaatt››yyoorr…… BBuu ddaa,, oo zzaammaannkkii
eemmppeerryyaalliisstt yyaapp››llaannmmaann››nn bbiillee kküüllttüürreell kköökkeenniinnii
AAnnaaddoolluu''yyaa ddaayyaanndd››rrmmaayyaa ççaall››flflmmaass››nnddaann kkaayy--
nnaakkllaann››yyoorr...... BBuu ppoolliittiikkaa nnee yyaazz››kk kkii ggüünnüümmüüzzddee
ddee eettkkiinn bbiiççiimmddee ssüürrddüürrüüllüüyyoorr...... BBuu aarraayy››flflllaarr,,

mmaassuumm aaiiddiiyyeett ççiizzggiissiinnddee kkaallssaa iiyyii,, aammaa nniiyyeett
bbaaflflkkaa oolldduu¤¤uu iiççiinn iisstteennddii¤¤ii aann ssaapptt››rr››ll››pp,, ssiiyyaassaall
ssaavvaaflfl yyöönntteemmii oollaarraakk kkuullllaann››ll››yyoorr……

GGeeçç aannttiikkççaa¤¤ddaa ddaa bbeennzzeerr flfleeyylleerriinn yyaaflflaanndd››--
¤¤››nn›› yyaazz››yyoorr ttaarriihh…… EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ssiiyyaassaall aaçç››--
ddaann eeggeemmeenn oollaammaadd››¤¤›› bbööllggeeyyee kküüllttüürreell aaçç››ddaann
ddaammggaa vvuurrmmaayyaa ççaall››flflmmaass››nn››nn nneeddeennlleerriinnii aannllaatt››--
yyoorr;; bbiirr üüllkkeenniinn kküüllttüürreell vvaarriissii oolluunndduu mmuu,, ssiiyyaa--
ssaall eeggeemmeennlliikk kkaapp››ss››nn››nn kkoollaayyll››kkllaa nnaass››ll aaçç››lldd››¤¤››nn››
ggöösstteerriiyyoorr,, tteekk tteekk…… GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa yyaapp--
tt››¤¤›› tteekk iiflfliinn ddaa¤¤aa,, ttaaflflaa,, nneehhrree,, hheerr flfleeyyee vveerriilleenn
LLuuvviiccee iissiimmlleerrii GGrreekklleeflflttiirrmmeeyyee ççaall››flflmmaakk oolldduu¤¤uu
bbeelliirrttiilliiyyoorr......

AAnnttiikkççaa¤¤ ttaarriihh yyaazzaarrllaarr››nnaa ggöörree eekkoonnoommiikk
öözzeerrkklliikk yyaa ddaa ttiiccaarrii aayyrr››ccaall››kk ggiibbii üüçç kkuurruuflfllluukk çç››--
kkaarr uu¤¤rruunnaa oo ççaa¤¤››nn eeggeemmeennlleerriinnee bbaaflflee¤¤eenn iiflflbbiirr--
lliikkççiilleerrllee uuflflaakkllaarr,, oollmmaadd››kk ddaallkkaavvuukklluukk yyaapp››yyoorr......
HHaallkk›› ddeenneettiimm aalltt››nnddaa ttuuttmmaakk iiççiinn uuyygguullaannaann
yyöönntteemmlleerriinn bbaaflfl››nnddaa ggüüzzeell mmiittoolloojjiikk ööyykküülleerr
yyaazzdd››rrmmaakk ggeelliiyyoorr…… YYaazz››llaann bbuu ööyykküülleerriinn iizzllee¤¤ii
nnaass››ll GGrreekk''ssee,, öözznneessiiyyllee,, nneessnneelleerriiyyllee bbüüttüünn ggööss--
tteerrggeelleerriinniinn ddee GGrreekk oollmmaass›› ggeerreekkiiyyoorr…… 

YYüüzzlleerrccee yy››ll öönnccee kkiimmii iinnssaannllaarr››nn eenn ggüüzzeell
GGrreekk ööyykküüssüü yyaazzmmaakk iiççiinn bbiirrbbiirriiyyllee yyaarr››flfltt››¤¤›› bbiirr
ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ((KKiilliikkyyaa)),, bbuuggüünn GGrreekklleerree//BBaatt››ll››llaa--
rraa ““ssiizz yyaazz››yy›› bbiillee ÇÇuukkuurroovvaa//KKiilliikkyyaa üüzzeerriinnddeenn
aalldd››nn››zz”” ddeemmeekk,, ggüünnüümmüüzzddee bbiirrççookk kkiimmsseeyyee aann--
llaammll›› ggeellmmeeyyeebbiilliirr...... ““AAddoonniiss””iinn eettiimmoolloojjiikk kköö--
kkeenniinniinn eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa bbööllggeemmiizzddee kkoonnuuflfluullaann
SSaammii ddiilllleerriinnddee ““bbeeyy,, eeffeennddii,, ssaahhiipp”” aannllaammllaarr››nnaa
ggeelleenn ““AAddoonn””aa ddaayyaannmmaass›› ddaa bbiirrççookk iinnssaann›› iillggii--
lleennddiirrmmeeyyeebbiilliirr......

NNee kkii,, bbuu ggeerrççeekklliikklleerrii bbiilliirrsseenniizz AAddoonniiss''ee bbii--
lliinnççllee yyaakkllaaflfl››rr,, bbuu ssööyylleenncceenniinn öözz vvaarriissii oolldduu¤¤uu--
nnuuzzuu kkaavvrraarrss››nn››zz…… BBööyylleeccee,, yyuurrttsseevveerrllii¤¤iinn ttaaflfl››--
nn››rr ttaaflfl››nnmmaazz hheerr ttüürrllüü kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››nn››zzaa ssaahhiipp
çç››kkmmaakkllaa bbaaflflllaayyaaccaa¤¤›› bbiilliinncciinnii eeddiinneebbiilliirrssiinniizz...... 

TTaarriihh,, hheerrhhaannggii bbiirr ççaa¤¤››nn ssüüppeerr ggüüccüünnüünn nnee
ttüürr eemmppeerryyaall aammaaççllaa ggeelliirrssee ggeellssiinn,, bbuu ttoopprraakkllaa--
rr››nn,, bbuu hhaallkk››nn eenn aazz››nnddaann rruuhhuunnaa ssaahhiipp oollaammaa--
dd››¤¤››nn››,, uuyydduurrmmaa ööyykküülleerrllee ggeerrççeekklleerriinn üüzzeerriinnii öörr--
tteemmeeddii¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr.. BBuu üüllkkeenniinn,, AAnnaaddoolluu''nnuunn
bbuu ppaarrççaass››nn››nn eenn eesskkii kkaavvmmii LLuuvviilleerr''iinn iizziinniinn ssiillii--
nneemmeemmeessii bbuunnuunn kkaann››tt››…… KKuuflflkkuussuuzz,, bbiizz ÇÇuukkuu--
rroovvaall››llaarr LLuuvvii ddee¤¤iilliizz...... LLuuvvii kköökküünnddeenn ggeellmmeeddii--
¤¤iimmiizz ggiibbii oonnllaarrllaa kkaann bbaa¤¤››mm››zz ddaa yyookk aammaa LLuu--
vvii''lleerr bbiizzddee…… BBiizz bbiirraazz ddaa LLuuvviiyyiizz…… OOnnuunn iiççiinn
LLuuvviilleerrllee,, TTrruuvvaall››llaarr››nn,, HHiittiittlleerriinn --kküüllttüürreell-- mmiirraass››
ddaa bbiizzee ddüüflfleerr;; yyaannii vvaarriiss bbiizziizz,, bbiizz AAnnaaddoolluu iinn--
ssaannllaarr››……

Toroslar›n Bo¤as›
HHoommoo TTaauurriiccuuss ((TToorrooss)) iinnssaannllaarr››,, ççooookk ççookk

eesskkiilleerrddee,, ttaakkvviimmiinn bbiilliinnmmeeddii¤¤ii ddeevviirrlleerrddee ““zzaa--
mmaann”” kkaavvrraamm››nn›› kkeennddiilleerriinnccee aannllaammllaanndd››rr››yyoorr--
llaarrdd››...... BBaazz›› kkaabbiilleelleerr,, aayyllaarraa ““yy››ll››nn aadd››mmllaarr››””,, yy››--
llaa iissee ““zzaammaann››nn ggeeççiiflflii”” ddiiyyoorr,, zzaammaann›› ddaa hheerr yy››ll
yyeenniiddeenn bbaaflflllaattaarraakk kkoozzmmooggoonniiyyii ((zzaammaann››nn ddoo--
¤¤uuflfluunnuu)) yyeenniilleeyyiipp yyiinneelliiyyoorrllaarrdd››...... 

ZZaammaann üüzzeerriinnee kkuurrgguullaadd››kkllaarr›› rriittüüeelllleerrddee ggeeçç--
mmiiflflii yyookk eeddeerrkkeenn iinnssaann››nn,, ttoopplluummuunn ggüünnaahhllaarr››--
nn››,, hhaattaallaarr››nn›› ssiilliiyyoorr,, ddüünnyyaayy››,, eevvrreennii kkiirriinnddeenn
aarr››nndd››rr››yyoorr,, bbööyylleeccee bbiirr ““yyeenniiddeenn ddoo¤¤uuflfl””uu ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrmmiiflfl oolluuyyoorrllaarrdd››.. KKoozzmmooggoonniikk eeyylleemmiinn
bbuu bbiiççiimmddee ssoonnssuuzzaa ddeekk yyiinneelleenniiflflii,, hheerr yyeennii yy››ll››
yyeennii bbiirr
çç aa ¤¤ ›› nn
bbaaflflllaanngg››--
cc››nnaa ddöö--
nnüüflflttüürrüürr--
kkeenn ööllüü--
lleerr ddiirriillttiill--
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‹‹llkk bbaakk››flflttaa,, iikkii ööddüüllüümmüüzzüünn ppllaakkeettlleerrii ddee BBaatt››
kküüllttlleerriinnddeenn,, mmiittoolloojjiilleerriinnddeenn eessiinnlleenniillmmiiflfl,, üüçç
bbooyyuuttlluu iimmggeelleemmsseell üürrüünn iizzlleenniimmii vveerreebbiilliirr……
KKuuflflkkuussuuzz,, AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii iissmmiinnii vveerrddii¤¤iimmiizz
ggeelleenneekksseell ppllaakkeettiimmiizz GGrreekk//YYuunnaann kköökkeennllii ooll--
dduu¤¤uu öönnee ssüürrüülleenn AAddoonniiss mmiittiinnddeenn,, ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü''nnüünn ppllaakkeettii iissee RRoommaa kküüllttüü ddiiyyee ttaann››tt››llaann
MMiittrraass''ttaann//MMiittrraaiizzmm''ddeenn eessiinnlleennmmeeddiirr......

HHeemmeenn bbeelliirrtteelliimm kkii bbuu dduurruumm,, ggeerreekk MMiittrraa--
iizzmm kküüllttüünnüünn,, ggeerreekkssee AAddoonniiss ssööyylleenncceessiinniinn bbuu
ttoopprraakkllaarr››nn öözz kküüllttüürr vvaarrll››¤¤›› oolldduu¤¤uu ggeerrççee¤¤iinnii ddee--
¤¤iiflflttiirrmmeezz…… KKüüççüüccüükk iinncceelleemmeeyyllee bbiillee MMiittrraa--
iizzmm''iinn ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa nnaass››ll bbiiççiimmlleennddii¤¤ii
aannllaaflfl››ll››rr……

Adonis Çiçekleri
AAddoonniiss ssööyylleenncceessii,, eesskkii ddeevviirr--

lleerrddee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz'' iinn eenn
öönneemmllii ttoopprraakk//bbeerreekkeett ööyykküü--
ssüüyyddüü...... AAddoonniiss mmiittiinniinn KKyybbee--
llee--AAttttiiss mmiittiinnddeenn eenn öönneemmllii
ffaarrkk›› iissee eesstteettii¤¤ee vvuurrgguu yyaappmmaa--
ss››yydd››;; ddoo¤¤aaddaakkii ccaannllaannmmaann››nn iinnssaann--
llaarr››nn kkaarrnn››nn›› ddooyyuurrmmaass››yyllaa ddee¤¤iill,, ggöözzllee ggöö--
nnüüll zzeevvkklleerriinnii ddooyyuurrmmaass››yyllaa ddaa iillggiillii oollmmaass››yydd››;;
““bbuu¤¤ddaayyllaa ggüüll aarraass››nnddaakkii ffaarrkk›› aannllaattmmaakk”” ggiibbii
bbiirr flfleeyyddii......

BBuu mmiittoolloojjiikk vvuurrgguuyyuu yyaarr››nnllaarraa aakkttaarraabbiillmmeekk
iiççiinn ÇÇuukkuurroovvaall››,, DDoo¤¤uu AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr,, yy››llddaa
bbiirr kkeezz kkuuttllaadd››kkllaarr›› bbaahhaarr bbaayyrraamm››nnddaa AAddoonniiss''ii
ttaapp››nn››rrccaass››nnaa aannaarrdd››...... BBuu ttaappkk››,, oo kkaadd››nnllaarr››nn ttoo--
rruunnllaarr›› oollaann DDoo¤¤uu AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr ttaarraaff››nnddaann
ggüünnüümmüüzz AAkkddeenniizziinnddee ddee kk››flfl››nn ssoonn ggüünnlleerriinnddee
bbaahhaarr›› kkaarrflfl››llaammaakk iiççiinn AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii yyeettiiflflttiirrii--
lleerreekk ssüürrddüürrüüllüüyyoorr......

AAddoonniiss,, aalleeggoorriikk aaçç››ddaann,, kk››flflllaarr›› yyeerr aalltt››nnddaa
ggiizzlleenneenn,, bbaahhaarrllaa bbiirrlliikkttee yyeerryyüüzzüünnee çç››kk››pp,, aaflflkk
ccüümmbbüüflflüü iiççiinnddee ff››flflkk››rraarraakk ggeelliiflfleenn bbiittkkiisseell ccaann--
llaannmmaayy›› ssiimmggeelliiyyoorr......

MMiittoolloojjiiyyee ggöörree iissee AAddoonniiss,, ttaannrr››llaarr ttaarraaff››nn--
ddaann MMeerrssiinn aa¤¤aacc››nnaa ddöönnüüflflttüürrüülleenn MMyyttrrhhaa''nn››nn
oo¤¤lluu oollaarraakk ddüünnyyaayyaa ggeellmmiiflfl.. AApphhrrooddiittee,, ççooccuu--
¤¤uunn ggüüzzeellllii¤¤iinnee vvuurruulluunnccaa oonnaa ssaahhiipplleenneerreekk bbaa--
kk››pp bbüüyyüüttmmeessii iiççiinn YYeerraalltt›› TTaannrr››ççaass›› PPeerrsseepphhoo--
nnee''yyee vveerriiyyoorr.. NNee kkii,, PPeerrsseepphhoonnee,, ddaahhaa iillkk ggöö--
rrüüflflüünnddee ççooccuu¤¤aa ttuuttuulluunnccaa oonnuu bbiirr ddaahhaa ggeerrii
vveerrmmeeyyee yyaannaaflflmm››yyoorr......

BBuu nneeddeennllee iikkii ttaannrr››ççaa aarraass››nnddaa kkaavvggaa çç››kk››--
yyoorr...... OOllaayy›› dduuyyaann ZZeeuuss,, iikkii ttaannrr››ççaann››nn kkaavvggaass››--
nnaa yyaarrgg››ççll››kk eeddiiyyoorr...... MMaahhkkeemmee,, ssoonnuunnddaa AAddoo--
nniiss''iinn yy››ll››nn ddöörrtt aayy››nn›› PPeerrsseepphhoonnee''nniinn,, ddöörrtt aayy››nn››
ddaa AApphhrrooddiittee''nniinn yyaann››nnddaa ggeeççiirrmmeessii,, ggeerrii kkaallaann
zzaammaannddaa ddiilleeddii¤¤iinnccee yyaaflflaammaass›› yyoolluunnddaa kkaarraarr
vveerriiyyoorr..

AAddoonniiss,, tteerrcciihhiinnii sseekkiizz aayy AApphhrrooddiittee''nniinn yyaa--
nn››nnddaa kkaallmmaa yyöönnüünnddee yyaapp››nnccaa bbuu kkeezz ööbbüürr ttaann--

rr››ççllaarr››nn kk››sskkaannççll››¤¤››
ttuuttuuyyoorr...... TTaannrr››ççaa--
llaarr,, PPeerrsseepphhoo--
nnee''nniinn ddee kk››flflkk››rrtt--
mmaass››yyllaa AArrtteemmiiss''ee
bbaaflflvvuurruuyyoorr...... 

TTaannrr››ççaallaarr›› kk››--
rraammaayyaann AArrtteemmiiss,,
AAddoonniiss''iinn üüzzeerriinnee
bbiirr yyaabbaann ddoommuuzzuu
ssaall ››yyoorr...... GGeennçç
AAddoonniiss ddoommuuzz
kkaarrflfl››ss››nnddaa ççaarreessiizz--
ddiirr...... DDoommuuzzuunn uuss--
ttuurraa kkeesskkiinnllii¤¤iinnddee--
kkii ddiiflfllleerriiyyllee kkaass››--

¤¤››nnddaann yyaarraallaann››nnccaa kk››ssaa ssüürreeddee kkaann kkaayybb››nnddaann
ööllüüyyoorr...... ÖÖllüürrkkeenn bbiillee ttaannrr››ççaallaarr›› kk››sskkaanndd››rraann yyaa--
kk››flfl››kkll››ll››¤¤››nn››//ggüüzzeellllii¤¤iinnii ddoo¤¤aayyaa ssaaçç››yyoorr...... AAddeettaa
ttoopprraa¤¤›› ssuullaayyaann kkaann››nnddaann ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa,, TToorrooss--
llaarr''ddaa ““ggeelliinncciikk”” ddiiyyee bbiilliinneenn,, kkiimmii yyeerrddee ““MMaannii--
ssaa llaalleessii”” ddeenniilleenn bbaahhaarr ççiiççeekklleerrii ffiilliizzlleenniiyyoorr......

OO ss››rraa,, sseevvggiilliissiinniinn yyaarraallaanndd››¤¤››nn›› ggöörrüünnccee
yyaarrdd››mmaa kkooflflaann AApphhrrooddiittee''nniinn aayyaa¤¤››nnaa ddaa bbiirr ddii--
kkeenn bbaatt››yyoorr...... DDiikkeenniinn bbaatttt››¤¤›› yyeerrddeenn aakkaann bbiirr
ddaammllaa kkaann bbeeyyaazz ggüüllüü oo aann kk››rrmm››zz››yyaa ddöönnüüflflttüürrüü--
yyoorr...... OO ggüünnddeenn iittiibbaarreenn aaflflkk››nn sseemmbboollüü oolluuyyoorr
kk››rrmm››zz›› ggüüll......

BBuu ööyykküüddeenn eettkkiilleenneenn AAkkddee--
nniizzllii ((ÇÇuukkuurroovvaall››,, DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz--
llii)) kkaadd››nnllaarr,, yy››llddaa bbiirr kkeezz kkuuttllaadd››kk--
llaarr›› bbaahhaarr bbaayyrraamm››nnddaa ssaakkss››llaarraa,,
sseeppeettlleerree eekkttiikklleerrii ttoohhuummllaarr›› ss››ccaakk
ssuullaarrllaa ssuulluuyyoorr...... SS››ccaakk ssuuyyuu ggöö--

rrüünnccee kk››ssaa ssüürreeddee ffiilliizzlleenneenn ççiiççeekklleerr
hh››zzllaa bbüüyyüüyyoorr aammaa aayynn›› hh››zzllaa ddaa
ööllüüyyoorr......

BBuu dduurruumm,, AAddoonniiss''iinn ggeennçç yyaaflflttaa
ööllüümmüünnüü iimmlliiyyoorr......

AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr,, ““AAddoonniiss
BBaahhççeessii”” aadd››nn›› vveerrddiikklleerrii bbuu ççiiççeekk--
lleerriinn bbuulluunndduu¤¤uu ssaakkss››llaarr››nn kkaarrflfl››--

ss››nnddaa yyaass ttuuttaarraakk ““OO ttoonn AAddoonniinn
((VVaahh AAddoonniiss))”” çç››¤¤ll››kkllaarr›› aattaarraakk ddöövvüünnüüyyoorr..

�

BBööllggeemmiizzllee iillggiillii ttüürrllüü ççaa¤¤rr››flfl››mmllaarraa ssaahhiipp bbiirr
iimmggee oollaaggeelleenn AAddoonniiss ÇÇiiççee¤¤ii,, UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuu--
kkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG))''nnee sseemmbbooll sseeççiill--
ddii.. SSoonnrraa,, bbiiççiimmlleennddiikkççee bbiiççiimmlleennddii,, bbooyyuuttllaann--
dd››kkççaa bbooyyuuttllaanndd››;; UUÇÇSSGG''nniinn ggeenneell sseemmbboollüü ooll--
mmaakkllaa kkaallmmaadd››,, ssaannaattçç››ss››nn››nn eelliinnddee ggrraaffiikk ççiizziimmii--
nnee,, yyoonnttuuccuussuunnuunn eelliinnddee aannddaaççll››kk ppllaakkeettee ddöö--
nnüüflflttüü......

AAddoonniiss ÇÇiiççee¤¤ii ttaassaarr››mm›› bbaaflflllaanngg››ççttaa TTüürrkkii--
yyee''nniinn,, ggiittggiiddee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''iinn iillkk bbööllggeesseell kküüll--
ttüürr--ssaannaatt eettkkiinnllii¤¤iinnddee kkuullllaann››llmmaakk eerree¤¤iiyyllee ggüünn--
ddeemmee aall››nndd›› aammaa OOrrttaaddoo¤¤uu ççaapp››nnddaa,, AAttllaass ookk--
yyaannuussuunnddaann OOrrttaa AAssyyaa''yyaa,, bbüüyyüükk bbiirr bbööllggeeyyee
hhiittaabbeeddeenn eettkkiinnllii¤¤iinn sseemmbboollüü oolldduu..

UUÇÇSSGG,, ggüünn oolldduu iikkii üüllkkeeddee eeflfl zzaammaannddaa oonn
mmeerrkkeezzddee ddüüzzeennlleennddii...... ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflflii--
mmii ggöönnüüllllüülleerrii,, zzaammaannllaa OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii kkaatt››ll››mmcc››
mmeerrkkeezzlleerriinn ççoo¤¤aallaaccaa¤¤››nnaa,, bbööyylleeccee UUÇÇSSGG''nniinn
ddüünnyyaaddaa bbeennzzeerrii oollmmaayyaann bbööllggeesseell eettkkiinnllii¤¤ee ddöö--
nnüüflfleeccee¤¤iinnee iinnaann››yyoorrdduu//iinnaann››yyoorr......

BBaaflflllaanngg››ççttaa ggeelliinneenn nnookkttaa öönneemmlliiyyddii;; vveerriill--
mmeekk iisstteenneenn ““kkaarrddeeflfllliikk,, sseevvggii,, bbaarr››flfl iiççiinnddee,, ssiiyyaa--
ssaall ss››nn››rrllaarr››nn aaflfl››llaarraakk AAddoonniiss flfleemmssiiyyeessii aalltt››nnddaa
iinnssaannllaarr››nn bbiirr aarraayyaa ggeellmmeessii,,”” mmeessaajj››nn››nn ddoo¤¤rruu
aannllaaflfl››llmmaass››yydd››......

UUÇÇSSGG sseemmbboollüünnee eessiinn kkaayynnaa¤¤›› oollaann AAddoonniiss
ÇÇiiççee¤¤ii''nniinn kköökkeennii ““AAddoonniiss MMiittii””nnee ddaayyaann››yyoorr..
BBuu ““mmiitt””iinn ddee GGrreekk kköökkeennllii oolldduu¤¤uu öönnee ssüürrüüllüü--
yyoorr aammaa AAddoonniiss ssööyylleenncceessii bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz
kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››dd››rr.. KKaalldd›› kkii,, ggeerreekk eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa,,
ggeerreekkssee aannttiikkççaa¤¤ ÇÇuukkuurroovvaass››nnddaa GGrreekk eeggeemmeenn--
llii¤¤ii ddee,, GGrreekk kküüllttüürrüünnüünn ddaayyaannaakkllaarr›› ddaa ttaarrtt››flfl--
mmaall››..

BBuu mmiittiinn GGrreekklleerree ddaayyaanndd››rr››llmmaass››nn››nn aalltt››nnddaa
ççoo¤¤uu zzaammaann eeggeemmeenn ggüüççlleerriinn bbaasskk››ss›› aalltt››nnddaa iinn--
lleeyyeenn AAnnaaddoolluu''nnuunn,, bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz ççooccuukkllaarr››--
nnaa ççookk ggöörrüüllmmeessii yyaatt››yyoorr…… BBuu ddaa,, oo zzaammaannkkii
eemmppeerryyaalliisstt yyaapp››llaannmmaann››nn bbiillee kküüllttüürreell kköökkeenniinnii
AAnnaaddoolluu''yyaa ddaayyaanndd››rrmmaayyaa ççaall››flflmmaass››nnddaann kkaayy--
nnaakkllaann››yyoorr...... BBuu ppoolliittiikkaa nnee yyaazz››kk kkii ggüünnüümmüüzzddee
ddee eettkkiinn bbiiççiimmddee ssüürrddüürrüüllüüyyoorr...... BBuu aarraayy››flflllaarr,,

mmaassuumm aaiiddiiyyeett ççiizzggiissiinnddee kkaallssaa iiyyii,, aammaa nniiyyeett
bbaaflflkkaa oolldduu¤¤uu iiççiinn iisstteennddii¤¤ii aann ssaapptt››rr››ll››pp,, ssiiyyaassaall
ssaavvaaflfl yyöönntteemmii oollaarraakk kkuullllaann››ll››yyoorr……

GGeeçç aannttiikkççaa¤¤ddaa ddaa bbeennzzeerr flfleeyylleerriinn yyaaflflaanndd››--
¤¤››nn›› yyaazz››yyoorr ttaarriihh…… EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ssiiyyaassaall aaçç››--
ddaann eeggeemmeenn oollaammaadd››¤¤›› bbööllggeeyyee kküüllttüürreell aaçç››ddaann
ddaammggaa vvuurrmmaayyaa ççaall››flflmmaass››nn››nn nneeddeennlleerriinnii aannllaatt››--
yyoorr;; bbiirr üüllkkeenniinn kküüllttüürreell vvaarriissii oolluunndduu mmuu,, ssiiyyaa--
ssaall eeggeemmeennlliikk kkaapp››ss››nn››nn kkoollaayyll››kkllaa nnaass››ll aaçç››lldd››¤¤››nn››
ggöösstteerriiyyoorr,, tteekk tteekk…… GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa yyaapp--
tt››¤¤›› tteekk iiflfliinn ddaa¤¤aa,, ttaaflflaa,, nneehhrree,, hheerr flfleeyyee vveerriilleenn
LLuuvviiccee iissiimmlleerrii GGrreekklleeflflttiirrmmeeyyee ççaall››flflmmaakk oolldduu¤¤uu
bbeelliirrttiilliiyyoorr......

AAnnttiikkççaa¤¤ ttaarriihh yyaazzaarrllaarr››nnaa ggöörree eekkoonnoommiikk
öözzeerrkklliikk yyaa ddaa ttiiccaarrii aayyrr››ccaall››kk ggiibbii üüçç kkuurruuflfllluukk çç››--
kkaarr uu¤¤rruunnaa oo ççaa¤¤››nn eeggeemmeennlleerriinnee bbaaflflee¤¤eenn iiflflbbiirr--
lliikkççiilleerrllee uuflflaakkllaarr,, oollmmaadd››kk ddaallkkaavvuukklluukk yyaapp››yyoorr......
HHaallkk›› ddeenneettiimm aalltt››nnddaa ttuuttmmaakk iiççiinn uuyygguullaannaann
yyöönntteemmlleerriinn bbaaflfl››nnddaa ggüüzzeell mmiittoolloojjiikk ööyykküülleerr
yyaazzdd››rrmmaakk ggeelliiyyoorr…… YYaazz››llaann bbuu ööyykküülleerriinn iizzllee¤¤ii
nnaass››ll GGrreekk''ssee,, öözznneessiiyyllee,, nneessnneelleerriiyyllee bbüüttüünn ggööss--
tteerrggeelleerriinniinn ddee GGrreekk oollmmaass›› ggeerreekkiiyyoorr…… 

YYüüzzlleerrccee yy››ll öönnccee kkiimmii iinnssaannllaarr››nn eenn ggüüzzeell
GGrreekk ööyykküüssüü yyaazzmmaakk iiççiinn bbiirrbbiirriiyyllee yyaarr››flfltt››¤¤›› bbiirr
ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ((KKiilliikkyyaa)),, bbuuggüünn GGrreekklleerree//BBaatt››ll››llaa--
rraa ““ssiizz yyaazz››yy›› bbiillee ÇÇuukkuurroovvaa//KKiilliikkyyaa üüzzeerriinnddeenn
aalldd››nn››zz”” ddeemmeekk,, ggüünnüümmüüzzddee bbiirrççookk kkiimmsseeyyee aann--
llaammll›› ggeellmmeeyyeebbiilliirr...... ““AAddoonniiss””iinn eettiimmoolloojjiikk kköö--
kkeenniinniinn eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa bbööllggeemmiizzddee kkoonnuuflfluullaann
SSaammii ddiilllleerriinnddee ““bbeeyy,, eeffeennddii,, ssaahhiipp”” aannllaammllaarr››nnaa
ggeelleenn ““AAddoonn””aa ddaayyaannmmaass›› ddaa bbiirrççookk iinnssaann›› iillggii--
lleennddiirrmmeeyyeebbiilliirr......

NNee kkii,, bbuu ggeerrççeekklliikklleerrii bbiilliirrsseenniizz AAddoonniiss''ee bbii--
lliinnççllee yyaakkllaaflfl››rr,, bbuu ssööyylleenncceenniinn öözz vvaarriissii oolldduu¤¤uu--
nnuuzzuu kkaavvrraarrss››nn››zz…… BBööyylleeccee,, yyuurrttsseevveerrllii¤¤iinn ttaaflfl››--
nn››rr ttaaflfl››nnmmaazz hheerr ttüürrllüü kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››nn››zzaa ssaahhiipp
çç››kkmmaakkllaa bbaaflflllaayyaaccaa¤¤›› bbiilliinncciinnii eeddiinneebbiilliirrssiinniizz...... 

TTaarriihh,, hheerrhhaannggii bbiirr ççaa¤¤››nn ssüüppeerr ggüüccüünnüünn nnee
ttüürr eemmppeerryyaall aammaaççllaa ggeelliirrssee ggeellssiinn,, bbuu ttoopprraakkllaa--
rr››nn,, bbuu hhaallkk››nn eenn aazz››nnddaann rruuhhuunnaa ssaahhiipp oollaammaa--
dd››¤¤››nn››,, uuyydduurrmmaa ööyykküülleerrllee ggeerrççeekklleerriinn üüzzeerriinnii öörr--
tteemmeeddii¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr.. BBuu üüllkkeenniinn,, AAnnaaddoolluu''nnuunn
bbuu ppaarrççaass››nn››nn eenn eesskkii kkaavvmmii LLuuvviilleerr''iinn iizziinniinn ssiillii--
nneemmeemmeessii bbuunnuunn kkaann››tt››…… KKuuflflkkuussuuzz,, bbiizz ÇÇuukkuu--
rroovvaall››llaarr LLuuvvii ddee¤¤iilliizz...... LLuuvvii kköökküünnddeenn ggeellmmeeddii--
¤¤iimmiizz ggiibbii oonnllaarrllaa kkaann bbaa¤¤››mm››zz ddaa yyookk aammaa LLuu--
vvii''lleerr bbiizzddee…… BBiizz bbiirraazz ddaa LLuuvviiyyiizz…… OOnnuunn iiççiinn
LLuuvviilleerrllee,, TTrruuvvaall››llaarr››nn,, HHiittiittlleerriinn --kküüllttüürreell-- mmiirraass››
ddaa bbiizzee ddüüflfleerr;; yyaannii vvaarriiss bbiizziizz,, bbiizz AAnnaaddoolluu iinn--
ssaannllaarr››……

Toroslar›n Bo¤as›
HHoommoo TTaauurriiccuuss ((TToorrooss)) iinnssaannllaarr››,, ççooookk ççookk

eesskkiilleerrddee,, ttaakkvviimmiinn bbiilliinnmmeeddii¤¤ii ddeevviirrlleerrddee ““zzaa--
mmaann”” kkaavvrraamm››nn›› kkeennddiilleerriinnccee aannllaammllaanndd››rr››yyoorr--
llaarrdd››...... BBaazz›› kkaabbiilleelleerr,, aayyllaarraa ““yy››ll››nn aadd››mmllaarr››””,, yy››--
llaa iissee ““zzaammaann››nn ggeeççiiflflii”” ddiiyyoorr,, zzaammaann›› ddaa hheerr yy››ll
yyeenniiddeenn bbaaflflllaattaarraakk kkoozzmmooggoonniiyyii ((zzaammaann››nn ddoo--
¤¤uuflfluunnuu)) yyeenniilleeyyiipp yyiinneelliiyyoorrllaarrdd››...... 

ZZaammaann üüzzeerriinnee kkuurrgguullaadd››kkllaarr›› rriittüüeelllleerrddee ggeeçç--
mmiiflflii yyookk eeddeerrkkeenn iinnssaann››nn,, ttoopplluummuunn ggüünnaahhllaarr››--
nn››,, hhaattaallaarr››nn›› ssiilliiyyoorr,, ddüünnyyaayy››,, eevvrreennii kkiirriinnddeenn
aarr››nndd››rr››yyoorr,, bbööyylleeccee bbiirr ““yyeenniiddeenn ddoo¤¤uuflfl””uu ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrmmiiflfl oolluuyyoorrllaarrdd››.. KKoozzmmooggoonniikk eeyylleemmiinn
bbuu bbiiççiimmddee ssoonnssuuzzaa ddeekk yyiinneelleenniiflflii,, hheerr yyeennii yy››ll››
yyeennii bbiirr
çç aa ¤¤ ›› nn
bbaaflflllaanngg››--
cc››nnaa ddöö--
nnüüflflttüürrüürr--
kkeenn ööllüü--
lleerr ddiirriillttiill--
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mmiiflfl oolluuyyoorr,, iinnssaannllaarr››nn yyeenniiddeenn ddoo¤¤uuflflaa iinnaanncc››nn››nn
ssüürreekklliillii¤¤ii ssaa¤¤llaann››yyoorrdduu..

EEsskkii iinnaannççllaarr››nn eettkkiissiinnddee yyaaflflaayyaann bbuu iinnssaannllaarr,,
ggöökksseell aarrkkeettiipp aarraayy››flflllaarr››nnddaa yyüükksseekk ddaa¤¤llaarraa kkuutt--
ssaall kkiimmlliikk kkaazzaanndd››rr››yyoorrllaarrdd››...... BBuu yyöönneelliimm ssoonnuu--
ccuu ““ddüünnyyaayyllaa eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii””yyllee ““ggöö¤¤üünn kkaapp››--
ss››””nn››nn kkuuttssaall kkaabbuull eettttiikklleerrii ddaa¤¤››nn ddoorruukkllaarr››nnddaakkii
kkoozzmmiikk bbööllggeeddee bbuulluunndduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorrllaarrdd››......

FFiilliissttiinn''ddee TTaabboorr,, GGeerriizzmm ddaa¤¤llaarr››,, HHiinnddiiss--
ttaann''ddaa MMeerruu ddaa¤¤››,, MMeezzooppoottaammyyaa''ddaa ÜÜllkkeelleerr ddaa--
¤¤››,, ((ZZiigggguurraatt ddaa bbiirr kkoozzmmiikk ddaa¤¤)),, UUrraall--AAllttaayy bbööll--
ggeessiinnddeekkii SSuummeerruu ddaa¤¤››,, ‹‹rraann''ddaa EEll BBuurraa ddaa¤¤›› iillee
LLaaooss''ttaakkii ZZiinnnnaalloo ddaa¤¤›› ggiibbii TToorroossllaarr ddaa kkoozzmmiikk
bbiirr ddaa¤¤ oollaarraakk ddüünnyyaann››nn,, eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii kkoonnuu--
mmuunnddaa ggöörrüüllüüyyoorrdduu...... YY››llaann bbaall››kkllaarr››nn›› yyuummuurrttllaa--
mmaakk iiççiinn ggiittttiikklleerrii MMeekkssiikkaa kk››yy››llaarr››nnddaann,, CCaarreettttaa
CCaarreettttaa kkaapplluummbbaa¤¤aallaarr››nn›› ddaa yyuummuurrttllaammaakk iiççiinn
AAvvuussttuurraallyyaa''ddaann ÇÇuukkuurroovvaa kk››yy››llaarr››nnaa ççeekkeenn iillggii--
ddee,, ggüünnüümmüüzzddee bbiillee kkoozzmmiikk bbiirr iizz,, kkoozzmmiikk bbiirr iimm
aarraayyaann iinnssaannllaarr››nn aattaallaarr›› oo ddöönneemmlleerrddee yyaarraatttt››kk--
llaarr›› hheerr mmiittee kkoozzmmiikk aannllaammllaarr yyüükkllüüyyoorrdduu...... 

‹‹nnssaannoo¤¤lluunnuunn eesskkii ddeevviirrlleerrddeekkii bbuu ““zzaammaann””llaa
““kkoozzmmiikk mmeerrkkeezz”” aarraayy››flflllaarr››nnaa bbaakkaarraakk ““BBoo¤¤aa””
aannllaamm››nnaa ggeelleenn ““TToorrooss”” aadd››nnaa kkoozzmmooggoonniikk aann--
llaamm yyüükklleemmeekk iillkk aannddaa aannllaammss››zz ggeelleebbiilliirr...... AAnn--
ccaakk,, ““TToorrooss””uunn eettiimmoolloojjiikk ggeeççmmiiflfliiyyllee ssuunndduu¤¤uu,,
mmeerrkkeezz ssiimmggeecciillii¤¤ii ddoollaayy››ss››yyllaa ttaassaarr››mmllaannaann yyeennii
yy››ll sseennaarryyoollaarr››nn››nn iillkk öörrnneekklleerriinnee iilliiflflkkiinn aanneekkddoott--
llaarr ddiikkkkaattee aall››nndd››¤¤››nnddaa iillggiinnçç ggeerrççeekklliikklleerr çç››kkaarr
oorrttaayyaa......

ÇÇuukkuurroovvaa''yy››,, DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ii kkuuccaakkllaayyaann bbuu
ggöörrkkeemmllii ddaa¤¤››nn,, bbuu TToorroossllaarr''››nn,, ggeeçç aannttiikk ççaa¤¤ddaa
bbiiççiimmlleenneenn bbiirr ddiinniinn ffeellsseeffeessiiyyllee bbiirrlliikkttee sseemmbboo--
lliizzmmaass››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa nnaass››ll öönneemmllii bbiirr iiflfllleevv üüsstt--
lleennddii¤¤ii aaçç››kk sseeççiikk ggöörrüüllüürr..

EEkkiinnookkssllaarr››nn ((eekkvvaattoorruunn zzooddyyaakkllaa kkeessiiflflttii¤¤ii
nnookkttaallaarr)) ggeerriillee--
mmeessiinnee iilliiflflkkiinn
aassttrraall ggeerrççeekkllii--
¤¤iinn ‹‹..ÖÖ.. 112288 yy››--
ll››nnddaa HHiippppaarr--
kkuuss ttaarraaff››nnddaann
kkeeflfl ffeedd ii llmmeess ii
üüzzeerriinnee bbiiççiimmllee--
nneenn MMiittrraaiizzmm
ddiinniinniinn tteemmeell
ddaayyaannaakkllaarr››nn››
oolluuflflttuurraann kküüll--
ttüünn eenn aazz 66 bbiinn
yy››llll››kk ggeeççmmiiflflee
ssaahhiipp TToorrooss

iimmggeessiinnddeenn nnaass››ll eessiinnlleennddii¤¤ii hheemmeenn aannllaaflfl››ll››rr...... 
MMiittrraass,, eesskkii bbiirr PPeerrss ttaannrr››ss›› oollaann ““MMiittrraa””nn››nn

YYuunnaannccaa,, LLaattiinnccee bbiiççiimmii.. BBuunnaa kkaarrflfl››nn,, MMiittrraaiizzmm
bbööllggeemmiizzddee,, öönncceelliikkllee TTaarrssuuss''llaa AAnnaavvaarrzzaa öözzeelliinn--
ddee ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ddoo¤¤dduu,, ssoonnrraa DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ee,,

zzaammaannllaa AAkkddeenniizz''iinn hheerr yyeerriinnee yyaayy››llaann bbiirr
ddiinn oollaarraakk iinnssaannllaarr›› eettkkiilleeddii...... SSooyyuutt TTaannrr››,,
tteekk TTaannrr›› kkaavvrraamm››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa ççookk eettkkiillii
oolldduu...... MMiittrraass,, bbaazz›› yyaazz››ttllaarrddaa ““ffeetthheeddiilleemmeezz
ggüünneeflfl”” ddiiyyee nniitteelleennddiirriilliirr.. GGüünneeflflii ““TTaannrr››llaarr››
ddoo¤¤uurraann,, bbüüttüünn vvaarrll››kkllaarr››nn bbaabbaass››,,”” ddiiyyee ttaa--
nn››mmllaayyaann SSooffookklleess''iinn ddüüflflüünncceelleerriinniinn çç››kk››flfl
nnookkttaass›› ddaa bbuurraass››......

BBuu ttüürr aassttrraall aarraayy››flflllaarr ssoonnuuccuu bbiirr ffeellsseeffii
ddiissiipplliinn oollaarraakk MMiittrraaiizzmm SSttooaa''ddaann,, SSttooaa ddaa
MMiittrraaiizzmm''ddeenn eettkkiilleennddii...... MMiittrraaiizzmm,, bbiirr ttüürr
aassttrraall ddiinn yyaa ddaa yy››lldd››zz ttaappkk››ss››nn››nn vvaarrll››¤¤››nn›› kkaa--
bbuull aannllaamm››nnddaa ““aassttrroolloojjiiyyee bbaa¤¤ll››ll››kk,, uuzzuunn aasstt--
rroolloojjiikk ddeevviirrlleerr,, ddüünnyyaa ddöönneemmlleerrii””,, ““--BBüüyyüükk
YY››ll-- tteezzii””,, ““ddoo¤¤aa ggüüççlleerriinniinn kkiiflfliilleeflflttiirriilleerreekk
tteemmssiill eeddiillddii¤¤ii aalleeggoorriikk aaçç››kkllaammaallaarr”” ggiibbii SSttoo--
aacc››ll››¤¤››nn üüçç tteemmeell ddaayyaannaa¤¤››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa
eettkkiillii oolldduu..

MMiittrraaiizzmm''ddee,, ggaallaakkssiimmiizziinn ddee bbiirr ppaarrççaass››
oolldduu¤¤uu SSaammaannyyoolluu ((SSüüttyyoolluu)),, SSttooaacc››ll››¤¤››nn eett--
kkiissiiyyllee ““yyaarraatt››ll››flfl yyoolluunnddaakkii rruuhhllaarr››nn yyoolluu”” ddii--
yyee ttaann››mmllaanndd››…… ““RRuuhhllaarr››nn bbeesslleennddiikklleerrii ssüüttllee
ddoolluu”” oolldduu¤¤uunnaa iinnaann››lldd››¤¤›› iiççiinn SSaammaannyyoolluu''nnaa
““YYaarraatt››ll››flfl''››nn TTaannrr››ss››”” ddaa ddeenniillddii..

BBuunnddaann eettkkiilleenneenn SSttooaacc››llaarr,, ddoo¤¤aa ggüüççlleerrii--
nnii mmiittoolloojjii kkaahhrraammaannllaarr›› oollaarraakk kkiiflfliilleeflflttiirrddiilleerr..
ZZaammaannllaa eekkiinnookkssllaarr››nn ggeerriilleemmeessiinnii bbeelliirrlleeyyee--
rreekk uuzzaayy hhaarreekkeettlleerriinnii yyöönneetteenn ttaannrr›› vvaarrll››¤¤››nn››
öönnee ssüürreenn bbiirr tteezz ggeelliiflflttiirrddiilleerr.. ‹‹nnssaannll››¤¤›› ssooyyuutt
TTaannrr››,, tteekk TTaannrr›› kkaavvrraamm››nnaa ggööttüürreenn bbuu ggeelliiflfl--
mmeelleerr ssoonnuuccuu SSttooaacc››llaarr,, aayyllaarraa,, yy››llllaarraa,, mmeevv--
ssiimmlleerree,, yy››lldd››zzllaarraa kkuuttssaall aannllaamm yyüükklleeddiilleerr..
YY››lldd››zzllaarr›› kkuuttssaall bbiirreerr vvaarrll››kk ggiibbii ggöörrddüülleerr;; ggiitt--

ggiiddee uuzzaayy›› ttüümmddeenn bbiirr ttaannrr›› ggiibbii aallgg››llaadd››llaarr......
BBööyylleeccee,, yy››lldd››zzllaarr››nn yyaann›› ss››rraa ddüünnyyaa ddaa bbiirr ttaannrr››
ggiibbii ggöörrüünnddüü...... EEnn bbüüyyüükk ttaannrr›› iissee CCeennnneett''ttee oottuu--
rraann ''aakk››ll''dd››...... ((‹‹kkii bbiinn yy››ll ssoonnrraa NNiieettzzcchhee ““TTaannrr››''yy››
ööllddüürrddüü”” aammaa aakk››ll hhââllââ cceennnneettiinnddee oottuurruuyyoorr......))

MMiittrraaiizzmm,, ggüünnüümmüüzzee bbiirr iikkoonn oollaann bboo¤¤aa ööll--
ddüürrmmee ssaahhnneessiiyyllee ((TTaauurrookkttoonnii)) ggeellddii.. AArrtt››kk ööllüü
bbiirr kküülltt oollaarraakk kkaabbuull eeddiillmmeessii ggeerreekkiirrkkeenn aassttrraall
ddiinn kköökkeennllii ddüüflflüünnccee ssaahhiipplleerriinnccee oorrttaayyaa ssüürrüülleenn
kk››yyaammeett sseennaarryyoollaarr››nn›› eettkkiilleemmeeyyii bbaaflflaarraarraakk ttuu--
hhaaff bbiiççiimmddee hheerr zzaammaann ggüünncceellllii¤¤iinnii kkoorruudduu......

22001122 yy››ll››nnddaa kk››yyaammeettiinn kkooppaaccaa¤¤››nn›› ssaavvllaayyaann
kkiimmii flflaarrllaattaannllaarr sseennaarryyoollaarr››nn›› eekkiinnookkss nnookkttaallaarr››--
nn››nn zzooddyyaakk üüzzeerriinnddee ggeerriilleeyyeerreekk ççookk yyaavvaaflfl ddee--
vviinnmmeessiinnii,, hheerr 22116600 yy››llddaa bbiirr bbuurrccuu ggeeççeerreekk
zzooddyyaakkllaarr›› 1122 kkeezz 22116600,, yyaannii 2255..992200 yy››llddaa ttaa--
mmaammllaadd››¤¤››nnaa iinnaannaann MMiittrraaiizzmmee ddaayyaanndd››rr››yyoorrllaarr--
dd››..

MMiittrraaiizzmmee ggöörree iillkkbbaahhaarr eekkiinnookkssuu bbuuggüünn BBaa--
ll››kk ttaakk››mmyy››lldd››zz››nnddaa iissee bbiirrkkaaçç yyüüzz yy››ll ssoonnrraa KKoo--
vvaa''ddaa oollaaccaakk ddeemmeekkttii.. YYuunnaann--RRoommaa ddöönneemmiinnddee

iillkkbbaahhaarr eekkiinnookkssuu KKooçç,, ssoonnbbaahhaarr eekkiinnookkssuu iissee
TTeerraazzii''ddeeyyddii.. ‹‹..ÖÖ.. 44.. bbiinnllee 22.. bbiinn aarraass››nnddaakkii TTaa--
uurrookkttoonnii''ddee KKooçç''llaa TTeerraazzii bbuurrccuunnuunn yyeerriinnii BBoo--
¤¤aa''yyllaa AAkkrreepp aall››yyoorrdduu..

TTaauurrookkttoonnii,, ggöökk eekkvvaattoorruunnuu ggöösstteerrmmeessiinnee
kkaarrflfl››nn,, eekkiinnookkssllaarr KKooçç''llaa TTeerraazzii''ddeeyykkeenn ddee¤¤iill,,
BBoo¤¤aa''yyllaa AAkkrreepp''tteeyykkeenn mmeeyyddaannaa ggeelliiyyoorrdduu......

TTaauurrookkttoonnii sseemmbboolliizzmmaass››,, iillkkbbaahhaarr eekkiinnookkssuu--
nnuunn ttaammaammeenn BBoo¤¤aa''ddaa oollmmaass››nnaa ddaayyaanndd››rr››ll››yyoorr,,
ddoollaayy››ss››yyllaa bbaahhaarr eekkiinnookkssuunnuunn BBoo¤¤aa bbuurrccuunnddaann
çç››kk››flfl››nn›› aannllaatt››yyoorrdduu…… BBööyylleeccee,, BBoo¤¤aa eenn ssoonn ddee--
¤¤iiflfleenn bbuurrçç oolldduu¤¤uu iiççiinn ssöözz kkoonnuussuu kküüllttee ddaammggaa--
ss››nn›› vvuurruuyyoorrdduu..

NNee kkii,, BBoo¤¤aa sseemmbboolliizzmmaass››,, MMiittrraaiizzmm''ddeenn bbiirr--
kkaaçç bbiinn yy››ll öönncceessiinnddee ddee AAnnaaddoolluu hhaallkkllaarr›› ttaarraa--
ff››nnddaann bbiilliinniiyyoorrdduu...... KKiizzzzuuwwaattnnaall››llaarr ((ÇÇuukkuurroovvaall››--
llaarr))''››nn yyaann›› ss››rraa TTaarrssuuss ssiikkkkeelleerriinnddee kkeennttiinn sseemm--
bboollüü oollaarraakk kkuullllaann››ll››yyoorrdduu.. HHiittiittlleerr''ddee iissee aaflfl››llmmaazz
TToorrooss ddaa¤¤llaarr››nn›› aaççaarraakk kkrraallaa,, aasskkeerrlleerriinnee yyooll
ggöösstteerreenn iillaahhii//kkoozzmmiikk bbiirr ggüüçç ggiibbii ggöörrüünnüüyyoorrdduu
BBoo¤¤aa.. 

UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
((UUÇÇSSGG))''nniinn ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii''nnccee hheerr yy››ll
iillkkbbaahhaarrddaa ddüüzzeennlleennmmeessiinniinn bbiirrddeenn ççookk ggeerreekkççee--
ssiinnddeenn eenn öönneemmlliissii bbuu kküüllttee ggöönnddeerrmmee yyaappmmaa--
ss››yydd››...... EEttkkiinnllii¤¤iinn,, bbiirr aannllaammddaa iillkkbbaahhaarr eekkiinnookk--
ssuunnuunn TTaauurrookkttoonniikk ddöönnüüflflüümmüünnee ddeennkk ddüüflflmmeessii
eenn ggüüççllüü eessiinn kkaayynnaa¤¤››......

SSttooaacc››llaarr››nn öönncceelleeddii¤¤ii ““aakk››ll”” iillee bbüüyyüükk ddöönnüüflfl--
ttüürrüüccüü ggüüçç TTaauurrookkttoonnii bbiirrlliikkttee ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii¤¤iinn--
ddee,, UUÇÇSSGG kkaappssaamm››nnddaa vveerriilleenn ““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüü--
llüü””nnüünn ppllaakkeettii ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn iiflflttee bbuu öözz kküüllttüürr
vvaarrll››¤¤››nnddaann yyoollaa çç››kk››llaarraakk hhaazz››rrllaanndd››.. YYaapp››llaann bbiirr--
kkaaçç kküüççüükk ddee¤¤iiflfliikklliikkllee ssooyyuuttllaammaann››nn yyaann›› ss››rraa eevv--
rreenniinn aassttrroolloojjiikk ddöönnüüflflüümmüünnüü ssaa¤¤llaayyaann ““bboo¤¤aayy››
ööllddüürreenn kk››ll››çç”” yyeerriinnee ““kkaalleemm”” ttaassaarrllaannaarraakk ddüünn--
yyaamm››zz››nn ggeelliiflfliimmiinnee ssaannaatt››nn bbööllggeemmiizzddeenn kkaattkk››ss››
vvuurrgguullaannmmaakk iisstteennddii..

BBaatt›› eenntteelliijjaannssiiyyaass››nnccaa UUÇÇSSGG sseemmbboollüü AAddoo--
nniiss ÇÇiiççee¤¤ii''nniinn kküüllttüürreell ddee¤¤eerrii nnaass››ll GGrreekk kköökkeennllii
oolldduu¤¤uu öönnee ssüürrüüllüüyyoorrssaa ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ppllaakkee--
ttiinnddee eessiinnlleenniilleenn MMiittrraass//MMiittrraaiizzmm kküüllttüü ddee bbiirr
““RRoommaa KKüüllttüü”” oollaarraakk ttaann››mmllaann››yyoorr.. AAddoonniiss ssööyy--
lleenncceessii ggiibbii MMiittrraaiizzmm ddee bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz kküüllttüürr
vvaarrll››¤¤››dd››rr.. KKüüççüüccüükk bbiirr iinncceelleemmeeyyllee bbiillee MMiittrraa--
iizzmm''iinn ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa nnaass››ll bbiiççiimmlleennddii¤¤ii aannllaaflfl››ll››rr……
MMiittrraaiizzmm,, RRoommaall››llaarr bbuu ttoopprraakkllaarraa ggeellmmeeddeenn
öönnccee bbuu hhaallkk››nn bbiirr iinnaannçç ssiisstteemmiiyyddii.. BBuu ttoopprraakk--
llaarr››nn iinnssaannllaarr›› ttaarraaff››nnddaann yyaarraatt››llmm››flfltt››.. KK››ll››cc››yyllaa
ggeelleenn RRoommaa''yyllaa ggüünnüümmüüzzddeekkii vvaarriissii eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn bbuunnuu ssaahhiipplleennmmeeyyee ççaall››flflmmaass›› ggeerrççee¤¤ii ddee¤¤iiflfl--
ttiirrmmeezz!!

� ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu
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SSuurriiyyee AArraapp YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii üüyyeessii NNeeccaahh ‹‹bb--
rraahhiimm kk››ssssaa,, rriivvaayyeett vvee eeddeebbii eelleeflflttiirriilleerr yyaa--
zzaann,,22001100''ddaann bbuuggüünnee RRaakkkkaa AArraapp YYaazzaarrllaarr
BBiirrllii¤¤ii fifiuubbee BBaaflflkkaann›› oollaann bbiirr yyaazzaarrdd››rr.. SSuurriiyyee''ddee
YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii fifiuubbee BBaaflflkkaannll››¤¤›› yyaappaann iillkk kkaadd››nn
oollaarraakk bbiilliinniirr..    

SSuurriiyyee vvee AArraapp üüllkkeelleerrii ggeenneelliinnddee ööyykküü vvee rrii--
vvaayyeett aallaann››nnddaa oonn bbiirr ööddüüllüü,,oonn aalltt›› eesseerrii vvaarrdd››rr..
BBaazz›› eesseerrlleerrii ‹‹nnggiilliizzcceeyyee,, EErrmmeenniicceeyyee ççeevvrriillddii..
YYaazzdd››¤¤›› ““AAttaaflfl eell ‹‹ssffiiddaarr”” aaddll›› rriivvaayyeettiinniinn bbiirr bböö--
llüümmüü FFrraannss››zzccaayyaa ççeevvrriillddii,, ssoonn rriivvaayyeettii ““RRüüyyaa
HHaallaa DDeevvaamm EEddiiyyoorr”” FFaarrssççaayyaa ççeevvrriillmmeekktteeddiirr..

FFiirrsstt LLaaddyy EEssmmaa eell EEsseedd ttaarraaff››nnddaann hheemm
üürreettkkeenn vvee kküüllttüürrllüü bbiirr aannnnee hheemm ddee SSuurriiyyee''ddee
kküüllttüürr ffaaaalliiyyeettiinnii ggeelliiflflttiirrddii¤¤ii vvee rreessmmii AArraappççaann››nn
kkuullllaann››llmmaass››nn›› tteeflflvviikk eettttii¤¤ii iiççiinn ddee HHaarrrraann ÜÜnnii--
vveerrssiitteessii AArraappççaa DDiillii vvee EEddeebbiiyyaatt›› bbööllüümmüü ttaarraa--
ff››nnddaann iikkii ddeeffaa oonnuurrllaanndd››rr››lldd››..

FFeessttiivvaalllleerree vvee eeddeebbii sseemmppoozzyyuummllaarraa kkaatt››ll--
mmaakk üüzzeerree aaflflaa¤¤››ddaakkii üüllkkeelleerree ggöönnddeerriillddii:: 

KKuuvveeyytt''ee iikkii kkeerree,, AArraabbii DDeerrggiissii vvee KKuuvveeyytt
EEddeebbiiyyaattçç››llaarr RRaabb››ttaass›› ttaarraaff››nnddaann  ddaavveett   eeddiillddii.. 

TTüürrkkiiyyee''yyee üüçç kkeerree ddaavveett eeddiillddii.. 
LLüübbnnaann''aa eeddeebbii bbiirr sseemmppoozzyyuummaa kkaatt››llmmaass››

iiççiinn 22000044 yy››ll››nnddaa ddaavveett eeddiillddii.. 
LLiibbyyaa''yyaa 22000099 yy››ll››nnddaa ddaavveett eeddiillddii.. 
YYeerreell,, uulluussaall ,, uulluussllaarraarraass›› ggaazzeettee vvee ddeerrggii--

lleerrddee yyaazz››llaarr›› yyaayy››mmllaann››yyoorr.. 

BBiirrççookk eeddeebbii yyaarr››flflmmaaddaa ööddüüll vveerrddii vvee
hhaakkeemmlliikk yyaapptt››.. 

EEsseerrlleerrii:: 
� SSiiyyaahh TToorrbbaaddaa fifiaann 11999922 ((ÖÖyykküülleerr)) 
� SSuusskkuunnlluukk DDiiyyaalloo¤¤uu (( ÖÖyykküülleerr )) 
� UUhhddaaMMiinnKKaattaatt ((ÖÖyykküülleerr))
� ZZüühhaall KKeemmeeee ‹‹llee AArraass››nnddaakkiilleerr ((ÖÖyykküülleerr)) 
� DDeelliillii¤¤ii ‹‹ççiinn SSeezzaabbii YYaakktt››llaarr ((ÖÖyykküülleerr)) 
� ‹‹ssffiiddaarr››nn SSuussuuzzlluu¤¤uu ((RRoommaann)) 
� LLiimmeenn ‹‹ttiillaakk EEll HHeevvmmaa (( ÖÖyykküülleerr)) 
� ‹‹yymmaarr(( RRoommaann)) 
� ZZiilllleerr vvee KKaann››nn KK››yyaammeettlleerrii ((ÖÖyykküülleerr)) 
� EEll KKuuttrrooss ÇÇaa¤¤rr››ss›› ((ÖÖyykküülleerr)) 
� KKiirraazz››nn ÇÇiiççeekklleennmmeessii ((ÖÖyykküülleerr,, BBaass››mm

aaflflaammaass››nnddaa)) 
� MMüürreekkkkeebbiinn GGaayyeelleerrii (( EElleeflflttiirreell ççaall››flflmmaa--

llaarr ))             
� AAnnllaatt››nn››nn SSaaddiinnaattllaarr›› (( EElleeflflttiirreell ççaall››flfl--

mmaallaarr)) 
� KKaannsseerr PPaarrmmaakkllaarr››  ((ÇÇaall››flflmmaa )) 
� fifieehhrriiyyaarr ZZaakkkkuurraayyaa ((ÇÇaall››flflmmaa )) 
� NNaakkiitt ((EElleeflflttiirrii))  
EElleeflflttiirrii kkiittaappllaarr›› AArraapp kküüttüüpphhaanneelleerriinnddee

bbuulluunnmmaakkttaa vvee AArraapp ggaazzeetteelleerrii vvee ddeerrggiilleerriinn--
ddee yyaayy››mmllaannmmaakkttaadd››rr.. 

YYaazzdd››¤¤›› mmeettiinnlleerr SSuurriiyyee ookkuullllaarr››nnddaa
yyeeddiinnccii ss››nn››ff iiççiinn ookkuummaa ddeerrssii oollaarraakk vveerriill--
mmeekktteeddiirr.. 

2200

Necah ‹brahim

� BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii

‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhii kkaaddaarr eesskkiiddiirr ggööçç oollaayyllaa--
rr››…… BBiirr oo kkaaddaarr ddaa yyeennii!!

SSoonn yy››llllaarrddaa eenn ççookk ggööçç aallaann üüllkkeelleerr
aarraass››nnddaa oolldduu¤¤uummuuzz kkeessiinn.. GGööççllee ggeelleenn bbiirr--
ççookk ssoorruunnuu ççöözzüümmssüüzz ddüü¤¤üümmlleerrllee,, iiççlleerr aacc››ss››
dduurruummllaarrllaa ggöözzlleemmlleemmiiyyoorruuzz.. 

‹‹nnssaann›› iinnssaannll››¤¤››nnddaann uuttaanndd››rraann oollaayyllaarr
yyüürreekklleerriimmiizzii
bbuurrkkuuyyoorr..

YYaaflflaannaann
ggööççlleerriinn ddüünnyyaa
üüzzeerriinnddee yyaapptt››--
¤¤›› ddee¤¤iiflfliimmlleerr,,
ttoopplluummssaall,, ggee--
lleenneekksseell,, kküüllttüü--
rreell,, bbiirreeyysseell
ggüüççllüükklleerrllee ggüü--
nnüümmüüzzee ddaamm--
ggaass››nn›› vvuurraann
ggööçç yyoorrgguunnllaa--

rr››nnaa,, nnee yyaazz››kk kkii
ttaann››kkll››kk eettttii¤¤iimmiizz
bbiirr ddöönneemmddeenn ggee--
ççiiyyoorruuzz..

ÜÜllkkeessiinnddeenn iiçç
ssaavvaaflfl yyaa ddaa kkaarr››--
flfl››kkll››¤¤aa bbaa¤¤ll›› oollaa--
rraakk ggeelliiflfleenn oolluumm--
ssuuzz kkooflfluullllaarrddaann
uuzzaakkllaaflflaarraakk,, yyeennii
bbiirr bbaaflflllaanngg››ccaa yyeell--
kkeenn aaççaann iinnssaannllaa--
rr››nn ddüüzzeennlleerriinnddeenn,,
sseevvddiikklleerriinnddeenn aayy--
rr›› llmmaa kkaarraarr››yyllaa
bbaaflflllaarr ggööççüünn iillkk
ssaarrss››nntt››ss››..

ZZoorruunnlluu ggööçç
aahh!!

GGööçç,, iiççiinnddee uummuuttllaarr bbaarr››nndd››--
rraann yyoollccuulluu¤¤uunn iillkk kkaapp››ss››dd››rr..

GGiiddiilleenn yyeerrddee ttüümm kkaapp››llaarr aaçç››--
llaaccaakk mm››,, bbeekklleennttiilleerree kkaavvuuflfluullaaccaakk

mm››?? YYaann››ttllaarr›› bbiilliinnmmeeyyeenn bbeelliirrssiizzllii¤¤ee aatt››llaann
aadd››mmllaarr mmuuttlluu ssoonnaa uullaaflflaaccaakk mm››?? 

OOnnllaarr iiççiinn mmuuttlluu ssoonn yyeennii bbiirr yyaaflflaamm aallaa--
nn››,, eekkoonnoommiikk rraahhaattll››kk,, ee¤¤iittiimm,, kkoollaayy iilleettiiflfliimm
ddaahhaa nneelleerr nneelleerr.. YYookkssaa yyaallnn››zzccaa ccaann ggüüvveenn--
llii¤¤ii mmii mmuuttlluu ssoonn?? 

YYooll ççeettiinn,, yyooll ddoollaammbbaaççll››.. VVaarr››llaann yyeerrddee
iikkiinnccii kkaapp››dd››rr yyaaflflaamm mmüüccaaddeelleessii.. BBuu mmüüccaa--
ddeelleeddeenn eenn ççookk eettkkiilleenneenn ddee ççooccuukkllaarr kkuuflflkkuu--
ssuuzz..

BBiinnlleerrccee aaiilleenniinn yyaaflflaadd››¤¤›› kkaammppllaarrddaa yyii--
nnee ççooccuukklluukkllaarr››nn›› yyaaflflaarr nneeddeenniinnii aannllaayyaammaa--
dd››kkllaarr›› kkaarrggaaflflaaddaa ççooccuukkllaarr.. 

KKeennttiinn aarraa ssookkaakkllaarr››nnaa yyeerrlleeflfliirr kkiimmiilleerrii..
OOyyuunn iiççiinnddee kkuurraarrllaarr ooyyuunnllaarr››nn››.. YYaann››tt››nn›› bbiill--
mmeeddiikklleerrii ssoorruullaarr ggeellssee ddee zziihhiinnlleerriinnee,, kküüççüükk
bbeeddeennlleerriinnee kkaarrflfl››nn aacc››nn››nn,, yyookkssuulllluu¤¤uunn yyaann--
ss››dd››¤¤›› yyüüzzlleerriinnddee uunnuuttuullmmuuflflttuurr sseevvmmeekk,, sseevviill--
mmeekk.. TTüümm ddeerrttlleerrii aayyaakk uuyydduurrmmaakktt››rr yyeennii
ooyyuunnaa.. TTrraaffiikk ››flfl››kkllaarr›› kk››rrmm››zz›› yyaann››nnccaa iittiiflfl kkaa--
kk››flfl aarraaççllaarraa kkooflflmmaakktt››rr bbuu ooyyuunnuunn aadd›› yyaannii

ööllüümmddeenn kkaaçç››pp ggeellddii¤¤ii kkeennttiinn eenn iiflfllleekk ccaaddddee--
ssiinnddee ööllüümmüü bbeekklleemmeekkttiirr üüçç kkuurruuflfl iiççiinn.. BBeellkkii
ddee vviiccddaannllaarr››mm››zz›› aayyaakkllaanndd››rrmmaakk yyaa ddaa aayyaakk--
llaarr aalltt››nnaa aallmmaakktt››rr ddiilleennddiirriilleerreekk.. GGüüççllüükklleerrllee
ddee oollssaa bbiirr flfleekkiillddee ddüüzzeenn kkuurruulluuyyoorr hheerr ggöö--
ççüünn aarrdd››nnddaann aannccaakk ççooccuukkllaarr zziiyyaann oolluuyyoorr..
UUnnuuttmmaa oollaannaa¤¤›› oollmmaayyaann ddeerriinn iizzlleerr yyuummaa--
¤¤››yyllaa öörrüüyyoorrllaarr ggeelleecceekklleerriinnii.. BBuu nneeddeennllee
oonnaarr››llmmaass›› ggüüçç bbiirr ssaarrss››nntt››dd››rr oonnllaarr iiççiinn..

NNeeyyssee kkii vviiccddaannll››,, mmeerrhhaammeettllii,, ggüüçç kkoo--
flfluullllaarr››yyllaa iinnssaannllaarr›› bbaa¤¤rr››nnaa bbaassaann,, kkuuccaakkllaa--
yyaann bbiirr ttoopplluummuuzz.. BBuunnuunn tteerrssii oollssaayydd›› ddaahhaa
ççookk ççöökküünnttüü yyaaflflaayyaaccaakkllaarrdd››.. 

TTaattmmiinnkkâârr oollmmaassaa ddaa ssaa¤¤llaannaann iiflfl oollaa--
nnaakkllaarr››,, kkoonnuu kkoommflfluunnuunn ddeessttee¤¤ii oollmmaassaayydd››
yy››kk››mm üüzzeerriinnee yy››kk››mm iinnflflaa eeddiilleecceekkttii.. 

KKiimmii AAvvrruuppaa üüllkkeelleerriinnddee aayynn›› ss››ccaakk kkaarr--
flfl››llaammaayy›› bbuullaammaadd›› mmüülltteecciilleerr..  KKaapp››llaarr››nn›› kkaa--
ppaattmmaakkllaa kkaallmmaayy››pp,, ppaazzaarrll››¤¤aa oottuurrdduullaarr.. KKii--
mmiilleerrii ddee ççeellmmeessiiyyllee üünnlleennddii.. 

UUmmuutt yyoollccuulluu¤¤uunnddaa AAkkddeenniizz''iinn ssuullaarr››nn--
ddaa kkaayybboollaannllaarr››nn ssaayy››ss›› bbeellllii ddee¤¤iill.. KK››yy››ddaa
ccaannss››zz yyaattaann AAyyllaann bbeebbeekktteenn ddaahhaa kkaaçç tteennee
oolldduu¤¤uunnuu bbiillmmiiyyoorruuzz.. HHeerr ggüünn mmaavvii ssuullaarrddaa
yyaaflflaannaann ccaann ppaazzaarr›› oonnllaarr ddeennllii aacc››tt››yyoorr ccaann››--
mm››zz››..

YYeetteerr aarrtt››kk!! SSoonn bbuullssuunn ssaavvaaflflllaarr.. KKaann,,
bbaarruutt kkookkuussuu ddiinnssiinn.. DDuurrmmaaddaann iiççiinnddee ddöö--
nnüüpp dduurrdduu¤¤uummuuzz ççeemmbbeerr kk››rr››llss››nn.. 

DDüünnyyaayyaa ggeelleenn hheerr vvaarrll››¤¤››nn hhaakkkk›› ddee¤¤iill
mmii bbaarr››flfl iiççiinnddee yyaaflflaammaakk?? YYiinnee ccooflflkkuuyyllaa
ssööyylleessiinn flflaarrkk››llaarr››nn›› ççooccuukkllaarr.. HHeellee ççooccuukkllaarr!!

““OO ççooccuukkllaarr bbüüyyüüyyeecceekk
OO ççooccuukkllaarr bbüüyyüüyyeecceekk
OO ççooccuukkllaarr......””

BBüüyyüüyyüünnccee nnee oollaaccaakk??  

““hhiiçç iisstteemmeezzddiimm iinnssaann//ss››zz››mm 
ss››zz››mm ss››zzllaarr››mm ddeemmeeyyii””
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‹‹bbrraahhiimm



2211

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i10

11993399 YYaayyllaaddaa¤¤››--HHaattaayy''ddaa ddoo¤¤dduu
11996611 11996677 ‹‹..DD..GG..SS.. AAkkaaddeemmiissii HHeeyykkeell 

bbööllüümmüünnddee PPrrooff..fifiaaddii ÇÇaall››kk aattööllyyeessiinnddee 
öö¤¤rreenniimm ggöörrddüü

11996699--11997700 ‹‹..DD..GG..SS.. AA HHeeyykkeell bbööllüümmüünnddee 
aassiissttaannll››kk yyaapptt››

11997700 -- 11997777 DDeevvlleett bbuurrssuuyyllaa yyuurrtt dd››flfl››nnddaa 
öö¤¤rreenniimm ggöörrddüü..11997722''yyee kkaaddaarr 
LLoonnddrraa''ddaa kkaalldd››

11997722 BBeerrlliinn TTüürrkk AAkkaaddeemmiikkeerr vvee SSaannaattçç››llaarr 
DDeerrnnee¤¤ii''nniinn kkuurruuccuu üüyylleellii¤¤iinnii vvee 
bbaaflflkkaannll››¤¤››nn›› yyaapptt››

11997722--11997788 BBeerrlliinn YYüükksseekk SSaannaatt OOkkuulluu 
HHeeyykkeell BBööllüümmüünnddee ““MMeeiisstteerrsscchhuullee””

11997766 AAnnttaallyyaa FFiillmm vvee SSaannaatt FFeessttiivvaalliinnee kkaatt››lldd››
22 AAyy ssüürreessiinnccee BBeelleeddiiyyee mmeeyyddaann››nnddaa 
kkaammuuyyaa aaçç››kk hheeyykkeell ççaall››flflmmaass›› yyaapptt››

11997777 NN..HHiikkmmeett pprroojjeessiinniinn yyöönneettiimmiinnii yyaapptt›› 
11997788--11998811 ‹‹..DD..GG..SS.. AA HHeeyykkeell bbööllüümmüü 

TTaaflfl aattööllyyeessiinnddee öö¤¤rreettiimm ggöörreevvlliissii 
oollaarraakk ççaall››flfltt››

11998811--11998899 YY››llllaarr›› aarraass››nnddaa BBeerrlliinn''ddee sseerrbbeesstt 
ssaannaattçç›› oollaarraakk ççaall››flfltt››

11998899 ttaarriihhiinnddee TTüürrkkiiyyee''yyee ddöönnddüü,,11998899''ddaann 
bbeerrii TTüürrkkiiyyee''ddee ççaall››flflmmaakkttaadd››rr

11998822--11998866 KKrraannoollddppllaattzz BBeerrlliinn''ee  ““BBuulluuttttaann 
SSeevvggiilliilleerr”” aaddll›› hheeyykkeellii yyaapptt››

11998844--11998877 ““BBeerrlliinn SScchhlleessiisscchheessttoorr''aa  ““‹‹flfl 
GGööççüü””aaddll›› hheeyykkeell aannssaammbblleessiinnii yyaapptt››

11998866--11998888 BBeerrlliinn''ddee ””CCeemmaall''iinn rrüüyyaass››”” iissiimmllii 
ttaaflfl hheeyykkeellii bbiittiirrddii ““SStteeddhhaauuss 
BBööcckklleeppaarrkk”” ggeennççlleerr yyuurrdduu bbiinnaass›› 
öönnüünnee ddiikkttii

11998899--11999911 PPoottssddaamm''aa ddiikkiilleenn  ““MMeeççhhuull AAsskkeerr 
KKaaççaa¤¤››”” hheeyykkeelliinn yyaapptt››

11998899 IIII..UUlluussllaarraarraass›› ‹‹ssttaannbbuull BBiieennaalliinnee AAyyaa 
‹‹rriinnii''ddeekkii ““fifiaahhmmeerraann ÖÖyykküülleerrii”” aaddll›› 
pprroojjee iillee kkaatt››lldd›› 

11999900 IIIIII.. AAyyssaa--AAvvrruuppaa BBiieennaalliinnee kkaatt››lldd››
11999900 ““AAyyrr››ll››kk”” aaddll›› hheeyykkeellii ‹‹ssttaannbbuull BBeebbeekk 

TTüürrkk MMeerrcchhaanntt BBaannkk''››nn öönnüünnee ddiikkiillddii
11999900 KKaarraaccaaaahhmmeett''ttee,, bbiirr aaiillee mmeezzaarrll››¤¤›› 

iiççiinn hheeyykkeell yyaapptt›› 
11999911 AAnnkkaarraa EEsseennbboo¤¤aa ggiirriiflfliinnddee ddoo¤¤aall 

kkaayyaallaarr›› iiççiinnee aallaann ““TToopprraakkaannaa”” hheeyykkeell 
pprroojjeessii üüssttüünnddee ççaall››flfltt››

11999922 AAnnkkaarraa AAlltt››nnppaarrkk iiççiinn ““GGöökkkkuuflflaa¤¤››nn››nn 
aalltt››nnddaa”” hheeyykkeell pprroojjeessiinnee bbaaflflllaadd››

11999955 AAnnkkaarraa BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaannll››¤¤›› ttaarraaff››nnddaann 
““PPeerriilleerr ÜÜllkkeessiinnddee”” aaddll›› hheeyykkeell 
mmüüsstteehhççeennlliikk nneeddeenniiyyllee kkaalldd››rr››lldd›› vvee 
GGöökkkkuuflflaa¤¤››nn››nn AAlltt››nnddaa HHeeyykkeell ççaall››flflmmaass›› 
dduurrdduurruulldduu

11999955 BBoorrssaa bbiinnaass›› öönnüünnee ““aayy›› vvee bboo¤¤aa”” 
hheeyykkeellii ddiikkiillddii

11999955--11999988 ‹‹zzmmiirr SSeellççuukk kkuurrttuulluuflfl yyoolluu aann››tt›› 
yyaapp››lldd››

11999966 BBeerrggaammaa''ddaa yyooll kkaavvflflaa¤¤››nnddaa,,1177mm.. 
yyüükksseekklliikkttee,,330000 ttoonn ttaaflflttaann oolluuflflaann 
““NNiikkee HHeeyykkeellii”” ççaall››flflmmaallaarr›› bbaaflflllaadd››.. 
BBeerrggaammaayyaa nnaakklleeddiillddii BBeelleeddiiyyee 

BBaaflflkkaann››nn››nn ssee--
ççiimmlleerrllee ddee¤¤iiflfl--
mmeessiinnddeenn ssoonn--
rraa yyeennii BBeelleeddii--
yyee BBaaflflkkaann››nnccaa
pprroojjee  ddoonndduu--
rruulldduu.. TTaaflflllaarr
vvee SSaannaattçç›› hhaa--
lleenn bbeekklleemmeekk--
ttee……
11999988 BBooyyaacc››--
kkööyy ‹‹SSTT..TTüünn--
ccaayy AArrttuunn mmee--

zzaarr›› 
iiççiinn hheeyykkeell yyaapp››lldd›› 

11999988--22000000 CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› HHüübbeerr KKööflflkküü 
‹‹sstt.. IIOO BBoosspphhoorroouuss vvee KKuurrttuulluuflfl SSaavvaaflfl›› 
vvee AAttaattüürrkk HHeeyykkeelllleerrii yyaapp››lldd››

11999999 ZZiinncciirrlliikkuuyyuu ‹‹SSTT.. SS››ttkk›› CCooflflkkuunn MMeezzaarr›› 
iiççiinn hheeyykkeell yyaapp››lldd››

22000011 DDaattççaa CCaann YYüücceell mmeezzaarr HHeeyykkeellii yyaapp››lldd››
22000011 ‹‹flfl BBaannkkaass›› KKuulleelleerrii KKiibbeellee ÇÇeeflflmmeessii 

yyaapp››lldd››
22000033--22000044 YYeenniiflfleehhiirr SSooyyaakk KKiibbeellee EEvvlleerrii 

HHeeyykkeell PPrroojjeelleerrii TTaammaammllaanndd››
22000055--22000088 KKaarrss KKaalleessii kkaarrflfl››ss››nnddaakkii tteeppeeyyee 

3355 mm yyüükksseekkllii¤¤iinnddee ““‹‹nnssaannll››kk AAbbiiddeessii”” 
aaddll›› hheeyykkeell vvee ççeevvrree ddüüzzeennlleennmmeessii 
ççaall››flflmmaallaarr›› yyaapp››lldd››.. 

22000077--22000088 ‹‹..TT..ÜÜ MMaassllaakk kkaammppuussüü kküüttüüpphhaannee 
öönnüünnee HHaazzeerrffeenn

22001100--22001111 TTüürrkk HHaavvaa KKuuvvvveettlleerrii 
““110000.. YY››ll AAnn››tt››”” 

22001111    22000055 yy››ll››nnddaa ççaall››flflmmaallaarr››nnaa bbaaflflllaadd››¤¤›› 
““‹‹nnssaannll››kk AAbbiiddeessii””nniinn hhüükküümmeett 
ttaarraaff››nnddaann yy››kk››mm››nnaa kkaarraarr vveerriillmmeessiinnee 
ggöösstteerrddii¤¤ii tteeppkkiilleerrllee ggüünnddeemmee ggeellddii.. 
KKaammuuooyyuunnddaann bbüüyyüükk ddeesstteekk aalldd››.. 

ÖÖddüülllleerr
22001100 ÇÇAA⁄⁄SSAAVV AAnnkkaarrtt OOnnuurr ÖÖddüüllüü 
22000088 AArrttiisstt 22000088 TTÜÜYYAAPP 

OOnnuurr SSaannaattçç››ss›› ÖÖddüüllüü
22000044 OODDTTÜÜ ÜÜssttüünn HHiizzmmeett ÖÖddüüllüü
11999900 PPllaassttiikk SSaannaattllaarr DDaall››nnddaa 

SSeeddaatt SSiimmaavvii VVaakkff›› ööddüüllüü
11999900 IIIIII.. AAssyyaa -- AAvvrruuppaa BBiieennaallii BBüüyyüükk ÖÖddüüllüü
11999900 AAnnkkaarraa SSaannaatt KKuurruummuu PPllaassttiikk SSaannaattllaarr 

DDaall››nnddaa ""YY››ll››nn SSaannaattçç››ss››"" ÖÖddüüllüü
11998855 BBuunnddeennggaarrtteennsscchheenn 

hheeyykkeell yyaarr››flflmmaass›› 22..lliikk ööddüüllüü
11998822--11998833 LLuutthhaarr PPllaattzz HHeeyykkeell yyaarr››flflmmaass›› 

22..lliikk ööddüüllüü
11997799 DDeevvlleett RReessiimm vvee HHeeyykkeell sseerrggiissii 

11.. lliikk ööddüüllüü
11997700 DDeevvlleett RReessiimm vvee HHeeyykkeell sseerrggiissii 

11.. lliikk ööddüüllüü
11996666 DDeevvlleett RReessiimm vvee HHeeyykkeell SSeerrggiissii 

22.. lliikk ööddüüllüü

SSeerrggiilleerr
11999933 ZZoonn GGaalleerrii,, AAnnkkaarraa
11999933 VVaakkkkoo GGaalleerrii,, ‹‹ssttaannbbuull
11999922 ‹‹ssttaannbbuull DDeevvlleett RReessiimm vvee 

HHeeyykkeell MMüüzzeessii
11999922 HHaallkkbbaannkk GGaalleerrii,, 

AAnnkkaarraa
11999900 UUrraarrtt SSaannaatt GGaalleerriissii,, 

‹‹ssttaannbbuull
11998899 UUrraarrtt SSaannaatt GGaalleerriissii,, 

AAnnkkaarraa
11998877  GGaalleerrii aamm 

CChhaammiissssooppllaattzz,, BBeerrlliinn 
11998844  ÜÜbbeerrsseeee MMuusseeuumm,, 

BBrreemmeenn
11998822 KKuunnssttaammtt KKrreeuuzzbbeerrgg,, 

BBeerrlliinn 
11998800 ‹‹..DD..GG..SS..AA,, 

‹‹ssttaannbbuull
11997700 DDaarrrrüüflflaaffaakkaa GGaalleerriissii,, 

‹‹ssttaannbbuull

KKaarrmmaa SSeerrggiilleerrddeenn 
SSeeççmmeelleerr
11998866--11998877 ""DDaass 

AAnnddeerree LLaanndd"" 
AAllmmaannyyaa''ddaa 
YYaabbaanncc›› SSaannaattçç››llaarr

11998844 RRaattiioonnaalliissiieerruunngg 
SSttaattlliicchhee KKuurrttsshhaallllee,, 
BBeerrlliinn

11998833 ""EEyyllüüll''ddee bbiirr hhaaffttaa"" 
SSeerrggiissii,, AAllffrreedd 

HHrrddlliicckkaa HHaanneeffii YYeetteerr EEiisslleerr,, 
GGaalleenn EEddiittiioonn 

11998833 ""330000 SSeennee SSoonnrraa TTüürrkklleerr"" SSeerrggiissii 
2200.. YYüüzzyy››ll MMooddeerrnn SSaannaatt MMüüzzeessii 
VViiyyaannaa,,

11998822 OObbeerrhhaauusseenn DDeevvlleett GGaalleerriissii''nnddee 
HHaanneeffii YYeetteerr,, AAkkbbeerr BBeehhkkeelleemm iillee 
BBiirrlliikkttee SSeerrggii 

11998822 KKuunnssttqquuaarrttiieerr,, 
BBeerrlliinn''ddee YYaabbaanncc›› SSaannaattçç››llaarr SSeerrggiissii 

11997777 NN.. HHiikkmmeett''iinn AAnn››ss››nnaa AAddll›› 
SSeerrggiiyyee KKaatt››ll››mm 

11997755 MMeehhmmeett BBeerrlliinn''ddee,, BBeerrlliinn

Mehmet Aksoy                          
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1177 MMaarrtt 22001166 PPeerrflfleemmbbee

1188..3300 1100..UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii 
aaçç››ll››flfl ttöörreennii//MMeerrssiinn

1188 MMaarrtt 22001166 CCuummaa

1100..0000--1122..0000  NNüükkhheett EErreenn''llee YYaarraatt››cc›› YYaazzaarrll››kk AAttööllyyeessii
YYeerr BBeennddeevvii PPaallaannddöökkeenn EEssnnaaff EEvvii  ((HHEESSOOBB))
1100..0000--1166..0000  YYaazzaarr-- ÖÖ¤¤rreennccii BBuulluuflflmmaass›› 

((ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, NNiissaa LLeeyyllaa,, AAddiill OOkkaayy,, 
FFaarriiss  KKuusseeyyrrii,, EEbbrruu KKuusseeyyrrii,, SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, 
MMuurraatt DDeemmiirrkkooll))

YYeerr NNeeccmmii AAssffuurroo¤¤lluu AAnnaaddoolluu LLiisseessii
1177..0000 CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii RReessiimm SSeerrggiissii AAçç››ll››flfl››
YYeerr AAnnttiioocchh''ss VVeerrddaa,, KKuurrttuulluuflfl CCdd.. SSaavvoonn OOtteellii YYaann››
1188..0000 AAkkddeenniizz EEssiinnttiilleerrii ((fifiiiiirr-- MMüüzziikk))
YYöönneettkkeenn GGüüllnnaazz KKaavvvvaass
YYeerr AAnnttiioocchh''ss VVeerrddaa,, KKuurrttuulluuflfl CCdd.. SSaavvoonn OOtteellii YYaann››

1199 MMaarrtt 22001166 CCuummaarrtteessii

1100..0000--1122..0000  NNüükkhheett EErreenn''llee YYaarraatt››cc›› YYaazzaarrll››kk AAttööllyyeessii
YYeerr AAAALLEENN AAnnttaakkyyaa KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii 

((KKuurrttuulluuflfl CCaaddddeessii NNoo:: 3311))
1133..0000 AAnnttaakkyyaa''ddaa KKüüllttüürr SSaannaatt TTaakkiippççiissii OOllmmaakk
SSuunnaann BBaahhrrii LLooflfl
KKoonnuuflflmmaacc›› ‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu,, FFaarriiss KKuusseeyyrrii,, NNiissaa LLeeyyllaa
YYeerr SSeerrggüüzzeeflfltt KKiittaapp KKaaffee ((SSaarraayy CCaaddddeessii))
1155..0000 EEddeebbiiyyaatt››nn PPllaassttiikk SSaannaattllaarraa EEttkkiissii
SSuunnaann SSeellaammeett BBaa¤¤cc››
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: MMeehhmmeett AAkkssooyy,, NNeeccaahh ‹‹bbrraahhiimm,,  AAddiill OOkkaayy-- 

‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu-- FFaarriiss KKuusseeyyrrii
YYeerr SSaakkll›› EEvv KKüüllttüürr KKaaffee
1188..0000 AAnnttaakkyyaa''ddaann EEssiinnttiilleerr 

((HHaattaayyll›› RReessssaammllaarr KKaarrmmaa RReessiimm SSeerrggiissii))
SSuunnaann NNeebbiihhee KKaarraassuu
YYeerr SSaabbuunnccuu HHaann,, AAyyaakkkkaabb››cc››llaarr ÇÇaarrflfl››ss›› YYaann››

2200 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarr

1111..0000--1133..0000 NNüükkhheett EErreenn''llee YYaarraatt››cc›› YYaazzaarrll››kk AAttööllyyeessii
YYeerr AAnnttaakkyyaa EEssnnaaff KKeeffaalleett EE¤¤iittiimm EEvvii,, KKuurrttuulluuflfl CCdd..

2200 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarr 

1111..0000 KKoonnuukkllaarraa AAnnttaakkyyaa''nn››nn KKüüllttüürr DDee¤¤eerrlleerriinniinn 
TTaann››tt››llmmaass›› vvee KKeenntt GGeezziissii
((HHaabbiibb NNeeccccaarr CCaammiissii,, MMoozzaaiikk  MMüüzzeessii,, 
SSeenn PPiiyyeerr KKiilliisseessii,, UUzzuunn ÇÇaarrflfl››,, TTiittüüss TTüünneellii))

2211 MMaarrtt PPaazzaarrtteessii

1155..0000 DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü KKuuttllaammaass››
SSuunnuumm SSeevviimm HHaabbiipp,, SSeevvaall KKaarraattaaflfl

KKeenntt fifiiiiirrlleerrii
KKaatt››ll››mmcc››llaarr FFaarriiss KKuusseeyyrrii,, BBaahhrrii LLooflfl,, GGüülleerr KKaalleemm,, DDoolluunnaayy AAkkeerr,, SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, 

fifiiirriinn ZZaaffeerryy››lldd››zz››,, BBeeddiirr HHaatteemm,,  MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,, BBeeddrraann CCeebbiirroo¤¤lluu,, 
SSüühhaa KK››yyaakk,,   MMeehhmmeett AAttiillaayy,, MMeessrruurr SSaabbaahhoo¤¤lluu,, OOrrhhaann DDeemmiirreell,, 
NNuurreettttiinn BBeelllluurr,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,, MMiitthhaatt ÖÖzzttüürrkk fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr,, 
AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤lluu,, FFeerrhhaatt ZZiiddaannii,, HHaassaann KKaarraaççaayy,, NNeessrriinn SSaarr››ggüüll,, 
RRaahhmmii EEmmeeçç

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass›› 
1177..0000 SSööyylleeflflii //HHeerr YYaaflflaa EEddeebbiiyyaatt 

EEbbrruu KKuusseeyyrrii,, NNiissaa LLeeyyllaa,, 
YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

2222 MMaarrtt 22001166 SSaall››

1111..0000-- 1177..0000   YYaazzaarr-- OOkkuurr BBuulluuflflmmaass››
ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, FFaarriiss KKuusseeyyrrii,, EEbbrruu KKuusseeyyrrii,, 
SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, 

YYeerr SSeerrggüüzzeeflfltt KKiittaapp KKaaffee
1188..0000 KKaappaann››flfl

1177 MMaarrtt 22001166 PPeerrflfleemmbbee

1177..0000 MMiinnii DDiinnlleettii
GGiittaarr AAllttuu¤¤ ÖÖzzflfleekkeerrccii
SSoolliissttlleerr SSoonnggüüll EEkkiiccii,, SSeellççuukk BBaaddaann
EEttkkiinnlliikk ÇÇaa¤¤ddaaflfl YYaaflflaamm›› DDeesstteekklleemmee DDeerrnnee¤¤ii
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
SSeerrggiilleerr 
SSeerrggii 11 AA¤¤aacc››nn ÖÖzzüü YYoonnttuu SSeerrggiissii
KKaatt››ll››mmcc››llaarr OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr //HHaassaann CCaanneell 

AAhhmmeett KKaammaacc›› 

EEttkkiinnlliikk ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü 
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
SSeerrggii 22 RReessiimm SSeerrggiissii // GGööçç
KKaatt››ll››mmcc››llaarr:: NNuurrsseerreenn TToorr,, BBiirrsseenn KKooçç BBüüflflrraa fifiiimmflfleekk,, DDeenniizz MMaallaakk,, 

EErrppaarr MMeeyyddaannaaççaarr,, FFaattmmaa AAyyaazz FFaattmmaa GGüüll YYeettiimm,, GGüüllnnuurr ÖÖnnddeerr,, 
GGüüllssüümm AAccaarr,, MMeelliikkee TTooppaall,, MMüüjjddee BBaarrddaakk,, MMüüssllüümm DDuurraann,,  
NNaazziiffee BBiillggiinn HHaazzaarr NNeesslliiggüüll EErröözz HHaassddeemmiirr,, VVeellaatt TToopprraakk,, 
YY››lldd››zz ÖÖzzff››rraatt,, YYuussuuff fifieenn,,  ZZeeyynneepp NNuurr ÖÖzzttüürrkk

EEttkkiinnlliikk MMEE ÜÜ GGüüzzeell SSaannaattllaarr FFaakküülltteessii RReessiimm BBööllüümmüü 
PPrrooff.. DDrr.. NNuurrsseerreenn TToorr AAttööllyyeessii öö¤¤rreenncciilleerrii

YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1188..3300 1100.. UULLUUSSLLAARRAARRAASSII ÇÇUUKKUURROOVVAA 

SSAANNAATT GGÜÜNNLLEERR‹‹ AAÇÇIILLIIfifi TTÖÖRREENN‹‹
YYöönneettkkeenn EErrkkaann ÖÖzzaayydd››nn ((‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü BBflflkk..))
GGöörrsseell SSuunnuumm           FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
AArraappççaa TTüürrkkççee ÇÇeevviirrii DDooçç.. DDrr.. MMuussaa AAllpp

ÇÇUUKKUURROOVVAA ÖÖDDÜÜLLÜÜ 22001166

NNEECCAAHH ‹‹BBRRAAHH‹‹MM  
MMEEHHMMEETT AAKKSSOOYY

AAçç››ll››flfl KKoonnuuflflmmaallaarr››
FF.. SSaaaaddeett BBiilliirr 
((UUÇÇSSGG MMeerrssiinn KKoooorrddiinnaattöörrüü))
MMeehhmmeett KKaarraassuu 
((UUÇÇSSGG AAnnttaakkyyaa KKoooorrddiinnaattöörrüü))
DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann 
((UUÇÇSSGG YYüürrüüttmmee KKuurruulluu SSöözzccüüssüü))
MMuussttaaffaa KKöözz 
((TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› GGeenneell BBaaflflkkaann››))

ÖÖddüüll SSuunnuummuu
NNEECCAAHH ‹‹BBRRAAHH‹‹MM    ((SSuurriiyyeellii YYaazzaarr))
MMEEHHMMEETT AAKKSSOOYY    ((HHeeyykkeelltt››rraaflfl))

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
2200..0000 KKoonnsseerr // BBaarr››flflaa EEzzggiilleerr
KKoorriissttlleerr SSaabbaahhaatt KKoonnuurr,, SSüühhaa KK››yyaakk,, NNuurrddaann ÖÖzzttüürrkk,, SSeevviimm HHaabbiibb,, 

GGüüllnnaazz NNuurrlluu KKaavvvvaass,, SSuuaatt AAflflkkaarroo¤¤lluu,, SSeevviimm EEsskkiiooccaakk,, ZZaarriiffee CCüüzzddaann,, 
YYüükksseell GGüünnaayy,, GGüüllsseerreenn SSaa¤¤llaarr,, NNuurrhhaann YYeerraall,, AAyytteenn MMuurraattoo¤¤lluu,, 
ZZaarriiffee AAyysseell KKaarraassuu,, SSeellmmaa YYeerraall,, GGüüllüümmsseerr YYuurrttsseevveerr,, SSeellmmaa YYaaflflllaarr,, 
LLeeyyllaa YYaarraayy››cc››,, AAyyffeerr YYaakk››flfl››kkll››,, HHüüllyyaa GGüüll,, fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr,, 
FFiilliizz YYeenniiooccaakk,, AAllii NNaazziikk,, NNeezziihh KKaavvvvaass,, YYaasseemmiinn AAlltt››nnöözz,, 
NNiihhaatt HHaarrbbaalliioo¤¤lluu,, NNeebbiihhee KKaarraassuu                    

EEttkkiinnlliikk AAAALLEENN AAnnttaakkyyaa KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii KKoorroossuu
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu

1188 MMaarrtt 22001166 CCuummaa 

1100..0000 SSööyylleeflflii // GGööçç vvee SSaannaatt
KKoonnuuflflmmaacc›› MMeehhmmeett AAkkssooyy  
EEttkkiinnlliikk MMEE ÜÜ PPllaassttiikk SSaannaattllaarr TToopplluulluu¤¤uu
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1133..0000 SSööyylleeflflii

BBaaflflllaanngg››ççttaa BBiirr GGööçç VVaarrdd››
KKoonnuuflflmmaacc›› PPrrooff.. DDrr.. VVuurraall ÜÜllkküü
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1133..4455 AARRAA
1144..0000 SSööyylleeflflii // fifiiiiirr vvee GGööçç
KKoonnuuflflmmaacc›› AAhhmmeett ÖÖzzeerr 

((fifiaaiirr-- BBiillkkeenntt ÜÜ EEmmeekkllii ÖÖ¤¤rr.. ÜÜyyeessii))
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1144..4455 AARRAA
1155..0000 SSööyylleeflflii 

YYüükksseelleenniinn NNeerree HHeemmflfleerriimm?? GGööççllee OOlluuflflaann
KKeennttlleerrddee DDeemmookkrraattiikk KKeennttttaaflflll››kk vvee SSiiyyaasseett

KKoonnuuflflmmaacc›› DDooçç.. DDrr.. UUllaaflfl BBaayyrraakkttaarr  
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1155..4455 AARRAA
1166..0000 RReessiittaall // MMeerriiçç DDöönnüükk ((AArrpp SSaannaattçç››ss››))
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1166..3300 AARRAA
1166..4455 SSööyylleeflflii // GGööçç vvee MMeerrssiinn''iinn GGeelleeccee¤¤ii
KKoonnuuflflmmaacc›› FFaattiihh AAllkkaarr
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
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1177..1155 AARRAA
1177..3300 FFoottoo¤¤rraaff SSuunnuummuu // MMeevvssiimmlliikk TTaarr››mm ‹‹flflççiilleerrii
SSuunnuumm AAddeemm KKaarraakkaayyaa,, CCaannaann YYaaflflaarr,, EErrooll ÖÖzzeerr,, HHüüllyyaa KKüübbllüü,, ‹‹ssppiirr KKiirrnneeccii,, 

MMuurraatt ÇÇiiççeekk,, OOllccaayy SSaarr››kkaayyaa,, SSaavvaaflfl fifieenneerr,, SSaavvaaflfl VVaarrll››ssooyyddaaflfl,,  
SSeellaammii TTüürrkk,, VVeellii DDöölleekk,, 

EEttkkiinnlliikk MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii 
YYeerr:: YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1144..0000--1177..0000     fifiaaiirr vvee yyaazzaarrllaarr››nn kkiittaapp iimmzzaass››
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAhhmmeett ÖÖzzeerr,, CCeellaall TTeemmeell,, HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy,, ‹‹zzzzeett UUlluuddaa¤¤,, 

MMeehhmmeett BBaabbaaccaann,, MMeehhmmeett RReeflflaatt AAttaa,, NNaazzmmii BBaayyrr››,, NNeeddiimm ‹‹nnccee,, 
RReehhbbeerr AAyydd››nn,, SSeemmiihhii VVuurraall,, TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr

EEttkkiinnlliikk AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü,, MMeerrssiinn fifiaaiirrlleerr 
vvee YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, MMeerrssiinn YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii 

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1199 MMaarrtt 22001166 CCuummaarrtteessii

1133..0000 SSööyylleeflflii // MMeerrssiinn vvee ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü''nnüünn ‹‹flfllleevvii
KKoonnuuflflmmaacc›› EErrkkaann ÖÖzzaayydd››nn 
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1133..3300 AARRAA
1133..4455 SSööyylleeflflii // fifiiiiirrddee GGööççüünn SSeessii vvee ÖÖyykküüssüü
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: GGüülltteekkiinn EEmmrree // AAyyddaann YYaallçç››nn    
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1144..3300 AARRAA
1144..4455 SSööyylleeflflii ““SSüürrggüünn// GGööçç vvee YYaarraa””
GGöörrsseell SSuunnuumm:: FFaattiinn KKaannaatt   
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell 

SSeezzaaii SSaarr››oo¤¤lluu //FFaattiinn KKaannaatt
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1155..4455 AARRAA
1166..0000 SSööyylleeflflii // KKiilliikkyyaa''nn››nn GGööççmmeennlleerrii
KKoonnuuflflmmaacc››:: PPrrooff.. DDrr.. AAyyflflee ÇÇaall››kk RRoossss 
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1177..0000 AARRAA
1177..1155 SSööyylleeflflii // GGööççllee GGeelleenn SSuurriiyyeellii ÇÇooccuukkllaarr
KKoonnuuflflmmaacc›› AAyybbeenn FFuurraatt 
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1177..4455 AARRAA
1188..0000 RReessiimm SSeerrggiissii // SSuurriiyyee''ddeenn RReennkklleerr
KKaatt››ll››mmcc›› AAbbdd aall RRaahhmmaann MMoowwaakkkkeedd ((HHaalleepp//SSuurriiyyee))
YYeerr ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü SSaalloonnuu
1188..3300 GGöösstteerrii// ÇÇaammaallaann KKööyyüü SSeemmaahh vvee MMeennggii GGrruubbuu
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAlleevv AAyydd››nn,, BBaayyeerr ÇÇaattaall,, CCuummaallii TTuurraann,, EEmmiinnee ÜÜnnaall,, FFaattii ÇÇaattaall,, 

GGüülleerr ÜÜnnaall,, GGüüllsseerreenn BBoozz,, HHaalliill BBoozz,,  HHüüsseeyyiinn TTaalliippoo¤¤lluu,, 
MMeelliihhaa ÇÇaattaall,, RR››zzaa KKaarraa,, SSaabbaahhaatt KKaarraa,, SSeellvveerr ÇÇaatt››kkkkaaflfl,, 
TTaammeerr TTaalliippoo¤¤lluu,, UU¤¤uurr TTaaflfl,, ZZaaffeerr AAyydd››nn,, ZZaaffeerr ÇÇaattaalloo¤¤lluu,,
ZZeelliihhaa ÖÖ¤¤rreettmmeenn

EEttkkiinnlliikk TTaahhttaacc››llaarr DDeerrnnee¤¤ii
YYeerr SSaannaatt SSookkaa¤¤››
1144..0000--1177..0000  fifiaaiirr vvee yyaazzaarrllaarr››nn kkiittaapp iimmzzaass››:: 
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAllii KKaappllaann,, AAhhmmeett KKaarraa,, AAllii YYeeddiiggöözz,, AAyyddaann YYaallçç››nn,, ÇÇ››nnaarr AArr››kkaann,, 

FFaattiihh AAllkkaarr,, FFaattiinn KKaannaatt,, GGüülltteekkiinn EEmmrree,, HHaarruunn ÖÖzzmmeenn,, 
‹‹zzzzeettttiinn AAkkyyaapp››,, MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell,, MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann,, OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr,, 
SSeezzaaii SSaarr››oo¤¤lluu,, SSuu KKüübbrraa DDeenniizz,, YY››llmmaazz BBoozzaann 

EEttkkiinnlliikk AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü,, MMeerrssiinn fifiaaiirrlleerr vvee 
YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, MMeerrssiinn YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii 

YYeerr SSaannaatt SSookkaa¤¤››

2200 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarr

GGeezzii AAyydd››nncc››kk-- AAyynnaall››ggööll 
HHaarreekkeett yyeerrii:: KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii öönnüü--KKiilliissee yyaann››
HHaarreekkeett SSaaaattii:: 0088..3300
RReehhbbeerr NNuurrggüüll AAnnttmmeenn
RReezzeerrvvaassyyoonn  00332244 223388 1100 8888

2211 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarrtteessii

1100..0000 SSööyylleeflflii // GGööçç YYoollllaarr››nnddaa YYaazzaarr OOllmmaakk
KKoonnuuflflmmaacc›› RReemmzzii KKaarraabbuulluutt
YYeerr GGüünneeyy GGeelliiflfliimm KKoolleejjii
1133..0000 DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü EEttkkiinnlliikklleerrii

DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü BBiillddiirriissii
fifiiiiirr DDiinnlleettiissii//GGööçç

KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAffeett KK››rraatt,, AAllii GGüüllmmeezz,, ÂÂflfl››kk CCuummaallii EEffee,, AAtt››ffeett GGeezzeekk,, ÇÇ››nnaarr AArr››kkaann,, 
DDeenniizz SSüühheeyyllaa EErrggüülleerr,, HHaannddaann UUççaakk TTuunnccaa,, HHiikkmmeett EErrggüünn,, 
MMeehhmmeett BBaabbaaccaann,, MMeehhmmeett DDoo¤¤aann,, MMeelliihhaa ÜÜnnaall KKaarr,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, 
MMuurraatt AArr››cc››,, MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann,, MMuussttaaffaa TTüürrkküüccüü,, NNeeccmmiiyyee ÜÜnn DDuurruu,, 
RReehhbbeerr AAyydd››nn,, RReemmzziiyyee ÇÇeelliikk,, RRüüflflttüü AAyydd››nn,,  SSaabbaahhaattttiinn ÖÖzzkkaann,, 
SSüülleeyymmaann KKaappttaann,, fifiaahh ‹‹ssmmaaiill AAtteeflfl,, ÜÜmmrraann YY››lldd››rr››mm,, YY››llmmaazz BBoozzaann 

EEttkkiinnlliikk AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü,, MMeerrssiinn fifiaaiirrlleerr vvee 
YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, MMeerrssiinn YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1144..0000 AARRAA
1144..1155 SSööyylleeflflii

YYeerryyüüzzüünnee TTee¤¤eellllii YYeerrssiizz YYuurrttssuuzz GGööççmmeenn
KKoonnuuflflmmaacc››:: DDooçç.. DDrr.. AAyyflflee DDeevvrriimm BBaaflfltteerrzzii

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu

1155..0000 AARRAA
1155..1155 fifiiiiirr DDiinnlleettiissii // GGööççüünn fifiiiiirrii
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAnn››ll KKoorruurr,, BBaarr››flfl EErrttüürrkk,, BBeerrffuu CCaann TToopplluu,, BBeerrrraakk ÖÖzzkkaann,, 

BBeettüüll TTuurrgguutt,, BBuurraakk ÇÇaa¤¤llaarr,, DDeerryyaa KKaarraakkuuflfl,, EEssrraa SSeeyyiittoo¤¤uullllaarr››,, 
GGüüllflfleenn OOkkttaayy,, KKüübbrraa ÇÇööll,, SSeevvggii KKuuzzuu,, ÜÜssaammee MMeeyyggiill,, ZZeeyynneepp ÇÇöömmeezz 

EEttkkiinnlliikk MMEE ÜÜ EE¤¤iittiimm FFaakk.. EE¤¤iittiimmii vvee SS››nn››ff ÖÖ¤¤rreettmmeennllii¤¤ii 
BBööllüümmüü ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1166..0000 AARRAA
1166..1155 SSööyylleeflflii // GGööçç vvee ÇÇooccuukk
KKoonnuuflflmmaacc›› AAhhmmeett EErroo¤¤lluu 
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1166..4455 AARRAA
1177..0000 TTiiyyaattrroo // DDeemmooss vvee KKrraattooss
YYaazzaarr›› SSaalliihh YY››lldd››rr››mm,, ÖÖzzggüürr AAhhmmeett GGöörreennlleerr
OOyyuunnccuullaarr SSaalliihh YY››lldd››rr››mm,, ÖÖzzggüürr AAhhmmeett GGöörreennlleerr,, 

RRaammaazzaann DDuurraakk
EEttkkiinnlliikk MMeerrssiinn TTiiyyaattrroo DDeerrnnee¤¤ii
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1188..1155 SSööyylleeflflii // GGööçç vvee fifiiiiirr
KKaatt››ll››mmcc››llaarr GGüülltteekkiinn EEmmrree // AAyyddaann YYaallçç››nn 
YYeerr ÇÇaa¤¤ddaaflfl YYaaflflaamm›› DDeesstteekklleemmee DDeerrnnee¤¤ii 

TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1144..0000--1177..0000     fifiaaiirr vvee yyaazzaarrllaarr››nn kkiittaapp iimmzzaass››:: 
KKaatt››ll››mmcc››llaarr FFeetthhii KKaarraadduummaann,, FFiikkrreett BBaabbuuflfl,, HHiikkmmeett EErrggüünn,,  MMeehhmmeett AAllii SSuulluuttaaflfl,, 

MMeehhmmeett DDoo¤¤aann,, MMeelliihhaa ÜÜnnaall KKaarr,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, NNeeccmmiiyyee ÜÜnn DDuurruu,, 
RRüüflflttüü AAyydd››nn,, SSaalliihh AAyydd››nn,, fifiaaddaann KKöössee,, NNiillggüünn ÖÖzzttüürrkk  

EEttkkiinnlliikk AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü,, MMeerrssiinn fifiaaiirrlleerr vvee 
YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, MMeerrssiinn YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu

2211 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarrtteessii

1100..0000 SSööyylleeflflii // fifiiiiirr vvee GGööçç 
KKaatt››ll››mmcc››llaarr GGüülltteekkiinn EEmmrree// AAyyddaann YYaallçç››nn 
YYeerr GGiirrnnee AAmmeerriikkaann ÜÜnniivveerrssiitteessii 

SSiilliiffkkee KKoolleejjii TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu

2222 MMaarrtt 22001166 SSaall››

1100..0000 SSööyylleeflflii // HHaayyaall BBiillggiissii-- DDüüflfl GGüüccüü
KKoonnuuflflmmaacc›› MMiinnee BBaahhççeeccii
YYeerr OODDTTÜÜ GGeelliiflflttiirrmmee VVaakkff›› ÖÖzzeell MMeerrssiinn OOkkuullllaarr›› 

TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1100..0000 SSööyylleeflflii // GGööçç vvee fifiiiiirr
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: GGüülltteekkiinn EEmmrree // AAyyddaann YYaallçç››nn 
YYeerr SSoossyyaall BBiilliimmlleerr LLiisseessii TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1133..0000 KKaappaann››flfl GGöörrsseellii 
SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
1133..1155 SSööyylleeflflii 

GGööççllee BBaaflflllaayyaann vvee SSüürrggüünnddee SSoonnllaannaann BBiirr HHaayyaatt 
fifiaaiirr:: SSüülleeyymmaann EEll--‹‹ssaa

KKoonnuuflflmmaacc›› SSeellmmaa SSaayyaarr 
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii ttooppllaanntt›› ssaalloonnuu
1133..4455 AARRAA
1144..0000 BBeellggeesseell SSuunnuumm vvee SSööyylleeflflii 

KKüüllttüürr DDeenniizzii MMeerrssiinn
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: YYrrdd.. DDrr.. HHaakkaann EErrkk››ll››çç // KKaaddeerr ÇÇeettiinnttaaflfl 

EEssrraa NNuurr 
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1155..1155 AARRAA
1155..3300 SSööyylleeflflii // MMeerrssiinn''ddee GGööçç vvee KKeennttsseell KKiimmlliikk
KKoonnuuflflmmaacc›› PPrrooff.. DDrr.. YYaaflflaarr EErrjjeemm 
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1166..1155 AARRAA
1166..3300 SSööyylleeflflii // MMeerrssiinn''ddee SSaannaatt
KKaatt››ll››mmcc›› PPrrooff DDrr.. NNuurrsseerreenn TToorr 
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1177..0000 AARRAA
1177..1155 DDiinnlleettii // TTüürrkküülleerrddee GGööçç vvee ÖÖzzlleemm
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAllii ÇÇ››llgg››nn,, FFeerrhhaatt YYaa¤¤››rr,, FFiirruuzzee DDiinnççeerr,, EEmmrree SSüüzzeerr,, GGüüllssüümm DDoo¤¤aann,, 

MMuussttaaffaa HHaakkkk›› YY››lldd››rr››mm,, OOzzaann AAffflfliinn,, SSiinnaann SSaaiinn,, SSiinneemm GGüüzzeell,, 
YYaa¤¤mmuurr ÇÇ››lldd››rr,, YYaakkuupp ÇÇeelliikk 

EEttkkiinnlliikk MMEE ÜÜ TTüürrkk HHaallkk MMüüzzii¤¤ii TToopplluulluu¤¤uu
YYeerr YYeenniiflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloonnuu
1144..0000--1177..0000   fifiaaiirr vvee yyaazzaarrllaarr››nn kkiittaapp iimmzzaass››:: 
KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAbbiiddiinn GGüünneeyyllii,, AAffeett KK››rraatt,, AAtt››ffeett GGeezzeekk,, FF.. SSaaaaddeett BBiilliirr,, 

GGüünnaayy ÖÖzzddeemmiirr,, HHaannddaann UUççaakk TTuunnccaa,, MMeehhmmeett ÖÖzzddeemmiirr,, 
MMeerryyeemm ÖÖzzddeemmiirr,, MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann,, RRaammaazzaann SSaarr››ttaaflfl,, 
SSüülleeyymmaann TTüürrkkoo¤¤lluu 

EEttkkiinnlliikk AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ççeell SSaannaatt KKuullüübbüü,, MMeerrssiinn fifiaaiirrlleerr vvee 
YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, MMeerrssiinn YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii

S‹L‹FKE



ADANA
1177 MMaarrtt 22001166 PPeerrflfleemmbbee

1155..3300 SSööyylleeflflii //RRoommaann vvee ÖÖyykküüddee KKööyyddeenn KKeennttee GGööçç
KKoonnuuflflmmaacc›› YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. BBeeddrrii AAyyddoo¤¤aann
YYeerr ÇÇ..ÜÜ.. TTüürrkkoolloojjii AArraaflfltt››rrmmaallaarr›› MMeerrkkeezzii KKüüllttüürr EEvvii     

((KK››ssaacc››kkzzaaddee KKoonnaa¤¤››//SSeeyyhhaann KKaayymmaakkaammll››¤¤›› yyaann››))     
1188..3300 1100..UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii 

AAçç››ll››flfl TTöörreennii//MMeerrssiinn

1188 MMaarrtt 22001166 CCuummaa

1111..0000 LLeeyyllaa GGöökksseell AAnn››ss››nnaa EErrccaann KKeessaall''llaa SSööyylleeflflii
YYeerr AAddaannaa KKoolleejjii
1133..0000 PPaanneell // DDeerrssiimmiizz HHeeyykkeellcciilliikk
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMeehhmmeett AAkkssooyy ((HHeeyykkeelltt››rraaflfl))

PPrrooff.. DDrr.. TTuurrhhaann ÇÇeettiinn ((HHeeyykkeelltt››rraaflfl))
YYeerr AAddaannaa KKoolleejjii
1144..0000 SSööyylleeflflii //fifiiiiirrddee GGööççüünn SSeessii vvee ÖÖyykküüssüü
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr GGüülltteekkiinn EEmmrree //AAyyddaann YYaallçç››nn
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1155..0000 AARRAA
1155..1155 EErrccaann KKeessaall''llaa SSööyylleeflflii                                     
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1166..1155 AARRAA
1166..3300 PPaanneell //YYeennii KKeenntt HHeeyykkeellcciillii¤¤ii
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMeehhmmeett AAkkssooyy //PPrrooff.. DDrr.. TTuurrhhaann ÇÇeettiinn
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1188..0000 FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii

AAlltt››nnoorraann DDüüflflüünnccee vvee SSaannaatt PPllaattffoorrmmuu ÜÜyyeelleerrii
YYeerr AAlltt››nnoorraann SSaannaatt GGaalleerriissii
1188..3300 FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriimmii

SSttaattiiss TTssoouulleelllliiss ((YYuunnaanniissttaann))
YYeerr AAlltt››nnoorraann SSaannaatt GGaalleerriissii
2200..0000 KKoonnsseerr

ÇÇaannaakkkkaallee ZZaaffeerrii ÖÖzzeell KKoonnsseerrii
ÇÇuukkuurroovvaa DDeevvlleett SSeennffoonnii OOrrkkeessttrraass››

YYeerr AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu

1199 MMaarrtt 22001166 CCuummaarrtteessii

1122..0000 PPaanneell // ““SSüürrggüünn//GGööçç vvee YYaarraa””
GGöörrsseell SSuunnuumm FFaattiinn KKaannaatt
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMuuhhaammmmeett GGüüzzeell

SSeezzaaii SSaarr››oo¤¤lluu // FFaattiinn KKaannaatt
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1133..0000 AARRAA
1133..1155 SSööyylleeflflii 

PPrrooff.. DDrr.. EErrmmaann AArrttuunn''uunn AArrdd››nnddaann
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr DDooçç.. DDrr.. BBüülleenntt AArr››

YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ZZeekkiiyyee ÇÇaa¤¤››mmllaarr
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1144..1155 AARRAA
1144..3300 SSööyylleeflflii //fifiiiiirr vvee GGööçç

AAhhmmeett ÖÖzzeerr 
((fifiaaiirr -- BBiillkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii EEmmeekkllii ÖÖ¤¤rreettiimm ÜÜyyeessii))

YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii   
1155..3300 AARRAA
1155..4455 SSööyylleeflflii //““GGiittttii¤¤iimm eenn uuzzaakk yyeerr ssiizzddiinniizz””

(( SSeellaahhaattttiinn YYoollggiiddeenn))
KKoonnuuflflmmaacc›› CCeemmiill OOkkyyaayy
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1177..0000 SSööyylleeflflii

AArraappççaayyaa ÇÇeevvrriillmmiiflfl TTüürrkkççee RRoommaannllaarr 
vvee ÇÇeevviirrii ZZoorrlluukkllaarr››

KKoonnuuflflmmaacc›› DDooçç..DDrr.. MMuussaa AAllpp
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
1199..0000  KKoonnsseerr //AAddaannaa ÇÇookkffoonniikk KKoorroossuu KKoonnsseerrii
KKoorriissttlleerr:: SSOOPPRRAANNOO:: AAyyççaa UU¤¤uurr,, AAyyggüüll UUmmaayy,, GGöökkççee GGüüzzeellttüürrkk,, 
‹‹nnccii GGüünnaayydd››nn,, NNiinnii ÖÖnnöözzddeenn,, PP››nnaarr AAtteeflfloo¤¤lluu,, TTüülliinn UUmmaayy,, YYaa¤¤mmuurr DDiinnççççeettiinn,,

MMeerrvvee ÜÜnnllüüaa¤¤aaçç,, TTüürrkkaann DDoo¤¤rruuçç,, EElllleenn EEkkllöövv,, ÖÖzzggee AAyymmeelleekk.. 
AALLTTOO:: AAyyflfleeggüüll KKaallaa¤¤oo¤¤lluu,, PP››nnaarr TToorruunn,, DDüürrrriinn ZZeeyynneepp KKoonnuurraallpp,, 
EEyylleemm KK››rrbbaaflfl ÖÖzzddeemmiirr,, FFiiddaann DDaarrçç››nn,, HHeelleennee ÇÇaann,, ÖÖzzlleemm BBoo¤¤aa,, PP››nnaarr KKaayyaa
GGüüvveennçç,, SSeerriimm EEkkeerr,, ÜÜmmiitt KK››flfl,, BBiihhtteerr AAyytteekkiinn,, MMeelltteemm AAvvccuu,, 
TTEENNOORR:: AAggaahh AAtt››cc››,, GGöökksseenn DDaarrçç››nn,, HHüüsseeyyiinn ÖÖzzeerr,, FFiikkrreett ÖÖttüünnçç,, 
MMuurraatt TTaaflflddeemmiirr,, TToopprraakk KKaarraakkuuflfl,, SSeellaahhaattttiinn SSaabbaahhii,, YYuunnuuss UUççkkaann,, 
OOkkaann KKaarraaccaa,, EEvvrreenn BBoo¤¤aa BBAASS:: BBaarr››flfl BBoo¤¤aa,, BBiillggiinn KK››flfl,, BBuurraakk PPeekkççeettiinn,,
HHaayyddaann KKooççaakk,, SSeerrhhaann YYüüzzeerr,, TToollggaa ÇÇaann,, AAllii KKaarrttaall
YYeerr SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2200 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarr

1100..0000 GGrraaffiittii AAçç››ll››flfl›› //EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü
SSaannaattçç››llaarr KKeerreemm AAllii YYeennggüünneerr//AAhhmmeett BBiillaall YY››lldd››zz

OOnnuurr KKüürrkkllüü // OO¤¤uuzz KKeesskkiinn   
YYeerr SSaarr››yyaakkuupp MMaahhaalllleessii ggiirriiflflii.. ((AAllii MMüünniiff YYee¤¤eennaa¤¤aa 

CCaaddddeessii’’nniinn BBüüyyüükkssaaaatt''llee SSeeyyhhaann KKaayymmaakkaammll››¤¤›› 
aarraass››nnddaakkii ssookkaakkttaa))      

1144..0000 PPaanneell//ÇÇaa¤¤ddaaflfl KKeennttbbiilliimmiinnddee GGrraaffiittii   
YYöönneettkkeenn AArrflfl..GGöörr..KKeerreemm AAttaarr  
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr KKeerreemm AAllii YYeennggüünneerr //MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann

OOnnuurr KKüürrkkllüü//AAhhmmeett BBiillaall YY››lldd››zz
YYeerr SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2211 MMaarrtt 22001166 PPaazzaarrtteessii

1100..0000 LLeeyyllaa GGöökksseell AAnn››ss››nnaa PPaanneell//DDeerrssiimmiizz fifiiiiirr
KKoonnuuflflmmaacc›› HHiillmmii HHaaflflaall
YYeerr AAddaannaa KKoolleejjii
1133..0000 PPaanneell//GGööççllee GGeelleenn ‹‹lleettiiflfliimm//ssiizzlliikk
YYöönneettkkeennlleerr PPrrooff.. DDrr.. NNuurrççaayy TTüürrkkoo¤¤lluu

YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ‹‹llkkeerr ÖÖzzddeemmiirr
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr KKeemmaall VVuurraall TTaarrllaann

YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. BBüülleenntt KKaabbaaflfl
DDooçç.. DDrr.. SSeerrhhaatt GGüünneeyy
PPrrooff.. DDrr.. AAddnnaann GGüümmüüflfl

EEttkkiinnlliikk ÇÇ..ÜÜ.. ‹‹lleettiiflfliimm FFaakküülltteessii
YYeerr ÇÇ..ÜÜ.. ‹‹lleettiiflfliimm FFaakküülltteessii TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu

DDÜÜNNYYAA fifi‹‹‹‹RR GGÜÜNNÜÜ
1155..0000 KKllaassiikk MMüüzziikk DDiinnlleettiissii:: BBaahhaarr EEssiinnttiilleerrii

BBaahhaarr YYaarrgg›› ((KKeemmaann))
BB.. BBaarrttookk RRoommeenn ddaannssllaarr››
ZZeeyynneepp YYaarrgg››   ((PPiiyyaannoo))
CChhooppiinn nnooccttuurrnnrr oopp.. 3322 nnoo11..
KKaazz››mm KKaaaann  AAll››cc››oo¤¤lluu ((KKeemmaann))
MM.. RRaavveell TTzziiggaannee

1155..3300 fifiiiiirr DDiinnlleettiissii // fifiiiiirrllee UUmmuuddaa 
EEttkkiinnlliikk SSuunnuumm NNaazzaann BBaallcc››
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk// BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii
DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü BBiillddiirriissii
fifiiiiirr SSuunnuummuu SSeemmaa EErrddoo¤¤aann,, HHiillmmii HHaaflflaall,, GG››yyaassii AAyyddeemmiirr,, DDeemmeett
DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann,, DDuurraann AAyydd››nn,,  BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii,, fifiaahhiinn TTaaflfl,,
MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee,, AAddaannuuss fifiiiiirr TToopplluulluu¤¤uu ((NNaazzaann BBaallcc››,, HHaalliitt GGöökkmmeenn,, fifiuullee
BBoo¤¤aa,, OOnnuurr ÖÖzzssoollaakk)) SSaabbaanncc›› MMeesslleekkii vvee TTeekknniikk AAnnaaddoolluu fifiiiiirr TToopplluulluu¤¤uu
YYeerr SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2222 MMaarrtt 22001166 SSaall››

1188..3300 KKAAPPAANNIIfifi::
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
YYeerr NNaazz››mm HHiikkmmeett KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
2200..0000 SSiinneemmaa GGöösstteerriissii::

SSiinneemmaatteekk -- IIflfl››ll ÖÖzzggeennttüürrkk''üünn KKaatt››ll››mm››yyllaa
EEttkkiinnlliikk AAlltt››nnoorraann DDüüflflüünnccee vvee SSaannaatt PPllaattffoorrmmuu
YYeerr BBaaflflkkeenntt HHaassttaanneessii KK››flflllaa YYeerrlleeflflkkeessii SSaalloonnuu

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i10


