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““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevv--
rreennsseellee”” ssllooggaann››yyllaa ddüüzzeennlleenneenn,, ttee--
mmeell iizzllee¤¤ii ““BBaarr››flfl””,, bbuu yy››llkkii iizzllee¤¤ii iissee
““SS››nn››rr”” oollaann 1111.. UUÇÇSSGG''yyee ssaannaatt ddaa--
ll››nnddaakkii ççeeflfliittlliilliikk ddaammggaass››nn›› vvuurruuyyoorr..
EEddeebbiiyyaatt eettkkiinnlliikklleerriinniinn tteemmeell yyaapp››ss››nn››
oolluuflflttuurrdduu¤¤uu eettkkiinnlliikklleerrddee bbuu yy››ll ddaa
mmüüzziikktteenn ffoottoo¤¤rraaffaa,, rreessmmee,, ggrraaffiittiiyyee,,
flfliiiirree,, ttiiyyaattrrooyyaa,, ddaannssaa bbiirrççookk ssaannaatt
ddaall››nnddaann ssaannaattçç››llaarr ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa
ssaannaattsseevveerrlleerrllee bbuulluuflflaaccaakk.. (( � 33’’ddee))

Seçkin sanatç›lar UÇSG’de
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panel...etkinlik...müzik..görsel sunum...

1100.. UUÇÇSSGG''nniinn
iizzllee¤¤ii ““GGööççllee GGee--
lleenn”” ççaa¤¤rr››flfltt››rrmm››flfltt››
bbuu yy››ll››nn iizzllee¤¤iinnii;; ““SS››--

nn››rr””..
HHaannggii ss››nn››rr?? ‹‹nnssaann eelliiyyllee yyaarraatt››llaann

cceehheennnneemmddeenn kkaaççaann iinnssaannllaarr››nn aaflflmmaakk
iisstteeddii¤¤ii ss››nn››rr mm››??

EEvveett..
‹‹nnssaannllaarr››nn ggüüvveennllii oorrttaammaa,, aayydd››nnll››kk

ggeelleeccee¤¤ee kkaavvuuflflmmaa iisstteemmiinnii pp››rraannggaallaayyaann
ss››nn››rr mm›› yyaannii??

EEvveett..
OO ss››nn››rr›› ggeeççeemmeeddeenn bbiirr bboommbbaayyllaa yyaa

ddaa bbiirr mmaayy››nn ttaarrllaass››nnddaa ppaarraammppaarrççaa
oollaann,, ddeevv bbiirr ddaallggaann››nn aa¤¤zz››nnddaa yyiitteenn ccaann--
llaarr››nn iinnffaazz eeddiillddii¤¤ii ss››nn››rr,, ööyyllee mmii??

EEvveett..
AABBDD''nniinn MMeekkssiikkaa''yyllaa aarraass››nnaa öörrmmeekk--

tteenn ssöözz eeddeerr eettmmeezz TTüürrkkiiyyee''nniinn ggüünneeyy ss››--
nn››rr››nnaa öörrddüü¤¤üü bbiinn kkiilloommeettrreelliikk dduuvvaarrddaann
ss››nn››rr mm››??

EEvveett..
HHaannii,, BBeerrlliinn''ddeekkiiyyllee bbiirrlliikkttee bbüüttüünn

dduuvvaarrllaarr yy››kk››llmm››flfltt››?? BBuu dduuvvaarrllaarr›› yyaappaannllaarr
iinnssaannllaarr›› aayy››rraann hheerr dduuvvaarr››nn yy››kk››llaaccaa¤¤››nn››,,
hheerr ss››nn››rr››nn aaflfl››llaaccaa¤¤››nn›› bbiillmmeezzlleerr mmii??

BBiilliirrlleeeeeerr,, bbiilliirrlleeeeeerr,, bbiilleerreekk yyaappaarrllaarr;;
oorraaddaallaarrddaann bbeesslleennddiikklleerrii iiççiinn yyaappaarrllaarr..

OO ss››nn››rrllaarr,, dduuvvaarrllaarr nnee ddeenniizzlleerriinn oorr--
ttaass››nnddaa nnee ddee hheerrhhaannggii bbiirr üüllkkeeyyii ççeevvrree--
lleerr.. ‹‹nnssaann›› iinnssaannllaa ççaatt››flfltt››rrmmaakkttaann bbeessllee--
nneenn vvaammppiirrlleerrllee oonnllaarr››nn üüllkkeelleerriinnddee yyaaflflaa--
yyaann dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn›› yyiittiirrmmiiflfl iinnssaannss››llaarr››nn bbiillddii--
¤¤ii ““llaannddmmaarrkk””llaarrdd››rr oo ss››nn››rrllaarr,, oo dduuvvaarrllaarr
((**));; yyaallnn››zzccaa  zzaavvaallll››llaarr››nn ggeeççmmeekk iiççiinn ccaann
vveerrddii¤¤ii ddeemmiirrkkaapp››,, kköörr ppeenncceerreeddiirr..

NNee kkii,, yyaapp››llaann ttaann››mmllaammaallaarr››nn,, ssoorruu--
llaarrllaa yyaann››ttllaarr››nn ttüümmüü yyeetteerrssiizz kkaall››rr ““ss››nn››rr””
ssöözzccüü¤¤üüyyllee aaçç››llaann ppaarraanntteezziinn iiççiinnii ddooll--
dduurrmmaayyaa..

DDoo¤¤rruussuu,, iizzlleekk oollaarraakk ““ss››nn››rr””›› sseeççttii¤¤ii--
mmiizzddee,, iillkk aannddaa kkoonnuuyyaa ssaavvaaflfl mmaa¤¤dduurrllaarr››
aaçç››ss››nnddaann yyaakkllaaflfltt››¤¤››mm iiççiinn üüllkkeelleerr aarraass››nn--
ddaakkii ““ss››nn››rr”” ggeellmmiiflflttii aakkll››mmaa..

SSüürreeçç iiççiinnddee bbuu yyaakkllaaflfl››mm››nn oolldduukkççaa
ss››¤¤ oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnddüümm.. 

(( � DDeevvaamm›› 22..SSaayyffaaddaa))

ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu

S›n›rlar›
zorluyoruz

(( � YYaazz››ss›› 44’’ddee))

Mehmet Karasu

(( � YYaazz››ss›› 55’’ddee))

Baflak Hülya Ekmekçi

‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhiinnddee ss››nn››rrllaarr,,
iillkk oollaarraakk kkoorruunnmmaa,, ssaahhiipp--
lleennmmee iiççggüüddüüssüüyyllee ttoopplluummssaall
yyaaflflaamm››nn zzoorruunnlluulluu¤¤uuyyllaa oorrttaa--
yyaa çç››kkmm››flfltt››rr.. SSiiyyaassaall,, ttaarriihhsseell
vvee ccoo¤¤rraaffii aannllaammddaa ““RRöönnee--
ssaannss vvee AAyydd››nnllaannmmaa”” eerrttee--
ssiinnddee oolluuflflaann ””uulluuss--ddeevvlleett”” lleerr
bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn....

S›n›rs›z uyku ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGiirriiflfliimmii''nnddee bbuu yy››ll
ddaa yyaapprraakk ddöökküü--
mmüü yyaaflflaanndd››.. HHeerr
yy››ll bbiirr ddee¤¤eerriimmiizzii
yyiittiirriiyyoorruuzz.. ÖÖnnccee--
kkii yy››ll EErrmmaann AArr--

ttuunn,, ggeeççeenn yy››ll LLeeyyllaa GGöökksseell,, bbuu
yy››ll ddaa bbiirr ÇÇSSGG GGöönnüüll llüüssüü,,
UUÇÇSSGG''nniinn eenn bbüüyyüükk ddeesstteekkççiissii
oollaann ddoossttuummuuzz fifiaaiirr ((MMeehhmmeett
AArriiff BB..)),, SSaannaayyiiccii MMeehhmmeett BBaa--
ccaakkss››zzllaarr''›› yyiittiirrddiikk.. (( � 22..SSaayyffaaddaa))

Bacaks›zlar’› kaybettik

‘‘HHaayyaatt››nn hheerr aallaann››nnddaa
ss››nn››rrddaayy››zz’’

(( � YYaazz››ss›› 66’’ddee))

ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn bbuu yy››ll ççookk yyöönnllüü ssaannaattçç››,, kküüll--
ttüürr--ssaannaatt aaddaamm›› SS.. HHaalluukk UUyygguurr''aa vveerriillmmeessii kkaarraarr--
llaaflfltt››rr››lldd››.. ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, MMeehhmmeett KKaarraassuu,, YYaaflflaarr
ÖÖzzttüürrkk''tteenn oolluuflflaann SSeeççiiccii KKuurruull,, ÖÖddüüll''üünn UUyygguurr''aa vvee--
rriillmmee ggeerreekkççeessiinnii flflööyyllee aaçç››kkllaadd››:: ““YYeennii bbiirr ddiill,, bbiirr
aannllaatt›› oollaannaa¤¤›› yyaarraattmmaakk iiççiinn ''SSaannaattllaarraarraass››ll››kk'' ddiiyyee
ttaann››mmllaannaabbiilleecceekk ççiizzggiissii;; bbuu ççaall››flflmmaallaarr››nn›› yyüürrüüttüürrkkeenn
vveerrddii¤¤ii ççookk yyöönnllüü üürrüünnlleerrii;; uuzzuunn ssoolluukklluu ssaannaattssaall ppoo--
eettiikkaass››nn››nn yyaassllaanndd››¤¤›› ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn ddoo¤¤aall,, kküüll--
ttüürreell kkaall››ttllaarr››nn›› kkoorruummaa dduuyyaarrll››ll››--
¤¤››;; ssöözz kkoonnuussuu eeddiimmlleerriiyyllee yyaa--
flflaammaa ggeerreekkççeelleerriinnii aarrtt››rrmmaayy››
eerreekksseeddii¤¤ii AAddaannaa''nn››nn ddaahhaa yyaa--
flflaann››ll››rr bbiirr kkeenntt oollmmaass››
iiççiinn yyaapptt››¤¤›› ççaall››flflmmaa--
llaarr ddoollaayy››ss››yy--
llaa……””

U.Çukurova Sanat Günleri
Asya, Avrupa ve Avustralya’da
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DDöörrtt yy››ll aarraaddaann ssoonnrraa,,
ggeeççeenn hhaaffttaa,,  yyaa¤¤››flflll›› bbiirr hhaa--
vvaaddaa,, YYaayyllaaddaa¤¤›› SS››nn››rr KKaapp››--
ss››nnddaayydd››mm,, iikkii eeddeebbiiyyaattçç›› aarr--
kkaaddaaflfl›› kkaarrflfl››llaammaakk aammaacc››yyllaa.. 

GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››llllaarr››nn aakkssii--
nnee,, ss››nn››rrddaa  sseessssiizzlliikk hhaakkiimm--
ddii..

Özlem s›n›r 
tan›mazUUzzaayy bbooflfllluu¤¤uunnddaa uuzzaakkllaa--

flfl››lldd››kkççaa yyeerrkküürreemmiizziinn mmuuhhttee--
flfleemm vvee mmaassmmaavvii ggöörrüünnttüü--
ssüünnddeenn ggöözzüünnüü aallaammaazzss››nn
ddiiyyoorr,, uuzzaayy aaddaammllaarr››.. BBuu ggöö--
rrüünnttüü iinnssaannoo¤¤lluunnaa ((iinnssaann kk››--
zz››nnaa)) aarraayy››pp ddaa bbuullaammaadd››¤¤››,,
bbaakk››pp ddaa ggöörreemmeeddii¤¤ii bbiirr ggeerr--
ççee¤¤ii ggöösstteerriirr..

Sanat sokakta!

ÇÇSSGG ((ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii)) 1111.. UUlluussllaarraarraass››
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG))''nnddee bbiirr iillkk uuyygguullaammaayyaa
ddaahhaa iimmzzaa aatttt››.. BBuu yy››ll 1188--2255 MMaarrtt 22001177 ttaarriihh--
lleerrii aarraass››nnddaa ddüüzzeennlleenneecceekk 1111.. UUÇÇSSGG kkaappssaa--
mm››nnddaa ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa AAddaannaa,, AAnnttaakkyyaa,, MMeerr--
ssiinn,, SSiilliiffkkee,, TTaarrssuuss''uunn yyaann›› ss››rraa BBooddrruumm''ddaa,,
‹‹nnggiilltteerree''ddee BBrriigghhttoonn,, LLoonnddrraa,, AAvvuussttrraall--
yyaa''ddaa SSyyddnneeyy,, SSuurriiyyee''ddee iissee TTaarrttuuss kkeennttiinn--
ddee ÇÇSSGG ggöönnüüllllüülleerrii ttaarraaff››nnddaann kküüllttüürr--ssaannaatt
eettkkiinnlliikklleerrii ddüüzzeennlleenneeccee¤¤ii aaçç››kkllaanndd››.. 

ÇÇSSGG''ddeenn yyaapp››llaann aaçç››kkllaammaaddaa,, iillkk ddüüzzeennlleennddii¤¤ii aann--
ddaann iittiibbaarreenn iikkii üüllkkeeddee eeflfl zzaammaannddaa ççookk mmeerrkkeezzddee eettkkiinn--
lliikk ddüüzzeennlleemmeenniinn iillkk eeddiinniillddii¤¤ii UUÇÇSSGG''nniinn bbuu yy››ll 1111..ssiinn--

ddee,, ggeerreekk yyuurrttiiççiinnddee,, ggeerreekkssee yyuurrttdd››flfl››nnddaa ÇÇSSGG ggöönnüüllllüü--
lleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu bbiirrççookk yyeerrddee eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleennmmeessiinnee

kkaarraarr vveerriillddii..
‹‹llkk oollaarraakk BBooddrruumm,, BBrriigghhttoonn,, LLoonnddrraa,,

SSyyddnneeyy,, TTaarrttuuss''ttaa ddüüzzeennlleenneerreekk bbaaflflllaatt››llaann uuyygguu--
llaammaa ggeelleecceekk yy››llddaann iittiibbaarreenn AAmmeerriikkaa kk››ttaass››nnddaa
((AABBDD,, KKaannaaddaa,, KKüübbaa,, BBrreezziillyyaa)) AAvvrruuppaa''ddaa,, AAss--
yyaa''ddaa ggeenniiflfllleettiilleerreekk ssüürrddüürrüülleecceekk.. DDaahhaa öönnccee

22001100 yy››ll››nnddaa ddüüzzeennlleenneenn 44.. UUÇÇSSGG''nniinn aaçç››ll››flfl ttöörree--
nnii SSuurriiyyee''nniinn LLaazzkkiiyyee kkeennttiinnddee,, kkaappaann››flfl›› iissee MMeerr--
ssiinn''ddee yyaapp››llmm››flfltt››.. ÇÇSSGG,, yyeennii uuyygguullaammaallaarr››yyllaa bbööll--
ggeeddee kküüllttüürr--ssaannaatt››nn nnaabbzz››nn›› ttuuttmmaayy›› ssüürrddüürreecceekk..

((� DDeevvaamm›› 1144..SSaayyffaaddaa))
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� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

BBAASSKKII MMEERRKKEEZZ‹‹ :: 
AArrssllaann GGüünneeyyddoo¤¤uu 

GGaazzeetteecciilliikk MMaattbbaaaacc››ll››kk AAfifi..
YYüürree¤¤iirr//AADDAANNAA

ARAP
YAZARLAR
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11.ULUSLARARASI ÇUKUROVA SANAT GÜNLER‹ DÜZENLEY‹C‹S‹
ÇUKUROVA SANAT G‹R‹fi‹M‹ (ÇSG)

BBuu ggaazzeettee ÇÇUUKKUURROOVVAA GGAAZZEETTEECC‹‹LLEERR
CCEEMM‹‹YYEETT‹‹ ttaarraaff››nnddaann bbaasstt››rr››llmm››flfltt››rr.. 

ÜÜccrreettssiizz ddaa¤¤››tt››ll››rr..

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

22

BBaahhrrii LLooflfl
CCeemmiillee CCeerreepp
EEmmiinnee ÜÜnnaall
GGüülleerr KKaalleemm
GGüüllnnaazz KKaavvvvaass
HHüüllyyaa GGüüll
LLaattiiffee ‹‹ssmmaaiilloo¤¤uullllaarr››
MMuurraatt DDeemmiirrkkooll
NNeebbiihhee KKaarraassuu
NNeeccllaa KKaarraattaaflfl
NNeevvaall AAvvcc››
SSeellaammeett BBaa¤¤cc››

SSeellmmaa YYii¤¤iitt
SSeevviimm HHaabbiipp
SSuuaatt AAflflkkaarroo¤¤lluu
SSüühhaa KK››yyaakk
fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr
fifiüükkrraann KKooççaakk
YYüükksseell GGüünnaayy
ZZaarriiffee CCüüzzddaann

SSeellaammiiTTüürrkk
UUffuukk AA¤¤mmaa
GGüüllssüümm GGüünneeflfl
MMuussttaaffaa SSüümmeenn
HHaalluukk BBeezziikkoo¤¤lluu
AAhhmmeett KKaarrnnaacc››
NNaazzmmii BBaayyrr››

AAnnttaakkyyaa ÇÇSSGG GGöönnüüllllüülleerrii MMeerrssiinn ÇÇSSGG GGöönnüüllllüülleerrii

1111..UUÇÇSSGG YYüürrüüttmmee KKuurruulluu

ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu ((ÇÇSSGG KKuurruuccuussuu))
MMeehhmmeett KKaarraassuu ((OOrrttaaddoo¤¤uu// AAnnttaakkyyaa KKoooorrddiinnaattöörrüü))
YYaaflflaarr ÖÖzzttüürrkk ((MMeerrssiinn KKoooorrddiinnaattöörrüü))
HHüüllyyaa BBaaflflaakk EEkkmmeekkççii ((1111..UUÇÇSSGG SSöözzccüüssüü))
DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann
NNaazzaann AArraabbaacc›› BBaallcc››
MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee
KKuubbiillaayy AAllttuunnttaaflfl
TTaanneerr NNaarrtt
EErrddaall AAkkpp››nnaarr

EEmmeekk VVeerreennlleerr

YYuussuuff AAssllaann//‹‹ssmmaaiill YYeeflfliilloott

KKAATTIILLIIMMCCII KKUURRUULLUUfifiLLAARR::
AAaalleenn AAnnttaakkyyaa KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii,, AAddaannaa BBaarroossuu,, AAddaannaa MMaakkiinnee MMüühheennddiisslleerrii OOddaass››,,
AAddaannaa ZZiirraaaatt MMüühheennddiisslleerrii OOddaass››,, AADDDD MMeerrssiinn fifiuubbeessii,, AADDDD SSiilliiffkkee fifiuubbeessii,, AADDDD
TTaarrssuuss fifiuubbeessii,, AAlltt››nnoorraann DDüüflflüünnccee vvee SSaannaatt PPllaattffoorrmmuu,, AAnnttaakkyyaa GGüünneeyy RRüüzzggaarr››
DDeerrggiissii,, BBooddrruumm AAddaannaall››llaarr DDeerrnnee¤¤ii,, BBooddrruumm ‹‹nnssaannccaa YYaaflflaamm DDeerrnnee¤¤ii,, BBOOFFAADD,,
BBooddrruumm ÇÇeevvrree DDeerrnnee¤¤ii,, ÇÇuukkuurroovvaa GGaazzeetteecciilleerr CCeemmiiyyeettii,, ÇÇÜÜ ‹‹lleettiiflfliimm FFaakküülltteessii,, ÇÇÜÜ
ÖÖ¤¤rreettiimm EElleemmaannllaarr›› DDeerrnnee¤¤ii,, DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii,, EEuurroo--MMeerrnneett,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa,,
GGöökkssuu VVaakkff››,, HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››,, HHaattaayy YYeenniiggüünn TTiiyyaattrroo TToopplluulluu¤¤uu,, MMeerrssiinn FFoo--
ttoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii ((MMFFDD)),, MMüülltteecciilleerr DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee¤¤ii,, TTaaflfluuccuu DDoo¤¤aall HHaayyaatt›› KKoorruu--
mmaa vvee EE¤¤iittiimm VVaakkff››,, SSiilliiffkkee HHaallkk KKüüllttüürrüü
DDEESSTTEEKK VVEERREENNLLEERR::
AAddaannaa BBaarroossuu,, AAddaannaa MMaakkiinnee MMüühheennddiisslleerrii OOddaass››,, AAddaannaa ZZiirraaaatt MMüühheennddiisslleerrii
OOddaass››,, AAddaannaa KKoolleejjii,, AAnnttaakkyyaa GGaazzeetteessii,, AAnnttaakkyyaa TTiiccaarreett VVee SSaannaayyii OOddaass››,,
BBooddrruumm BBeelleeddiiyyeessii,, DDeeffnnee BBeelleeddiiyyeessii,, DDoosstt MMaattbbaaaacc››ll››kk,, HHaallkk KKiittaabbeevvii,, HHaattaayy BBüü--
yyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii,, HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››,, HHeerreeddoott KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii ((KKoonnaaccaakk//BBoodd--
rruumm)),, KKaarraahhaann KKiittaabbeevvii,, LLeebbaann RReessttaauurraanntt,, PPeehhlliivvaann RReekkllaamm,, SSaakkll›› EEvv,, SSaannaatt
KKaaffeemmiizz,, SSeerriinnyyooll EEssnnaaff KKeeffaalleett KKooooppeerraattiiffii,, SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii,, SS‹‹LLSSAANN,, TTaarrttuuss
KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii ((SSRRYY)),, TTaaflfl KKoonnaakk,, TTaaflflmmeekkâânn,, TTrrooyyggaann››cc CCaaffee ((LLoonnddrraa)) ,, AAuubbuurrnn
KKüüttüüpphhaanneessii ((SSyyddnneeyy--AAUU)),, 

� BBaaflflttaarraaff›› 11..SSaayyffaaddaa

SSöözz kkoonnuussuu oollaann iinnssaannssaa ee¤¤eerr,, ss››nn››rr,, kkaavvrraamm--
ssaall,, oollgguussaall,, ssoorruunnssaall aaçç››llaarrddaann ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii¤¤iinn--
ddee,, ddüünnyyaaddaa aannccaakk bbiirrkkaaçç yyüüzzüü ggeeççeemmeeyyeecceekk ddeevv--
lleettlleerraarraass›› ss››nn››rrllaarr››nn ssöözzüü eeddiilleebbiilliirr mmiiyyddii?? EEvvrreennddee
iinnssaannllaarrccaa aallgg››llaannaann,, oonnllaarr›› iillggiilleennddiirreenn ssoonnssuuzzccaa
ss››nn››rr vvaarrdd››.. HHaayyaatt,, bbüüttüünn kkaarrmmaaflflaass››nnaa,, ffrraakkttaall yyaapp››--
ss››nnaa kkaarrflfl››nn,, bbiirr ddüüaall ssaarrmmaallll››kkttaa nnaabb››zz vvuurruuyyoorrdduu
nneeddeennssee;; ss››nn››rr hheerr flfleeyyiinn oorrttaass››nnddaayydd››.. DDüüaalliitteelleerriinn
bbaarr››nndd››rrdd››¤¤›› ss››nn››rrllaarr›› ssaayymmaann››nn oollaannaa¤¤›› vvaarr mm››yydd››??
DDeemmookkrraassiiyyllee ffaaflfliizzmmiinn,, ddiikkttaattöörrllüükkllee kkrraallll››¤¤››nn,, kkrraall--
ll››kkllaa iimmppaarraattoorrlluu¤¤uunn,, mmoonnaarrflfliiyyllee ccuummhhuurriiyyeettiinn,, kkaa--
ppiittaalliizzmmllee ssoossyyaalliizzmmiinn,,  llaaiissiizzmmllee sseekküülleerriizzmmiinn,, eevv--
rriimm tteeoorriissiiyyllee yyaarraadd››ll››flflçç››ll››¤¤››nn ss››nn››rr›› nneerreeddee bbaaflflll››yyoorr--
dduu?? YYaa kkaadd››nnllaa eerrkkeekk aarraass››nnddaakkii ss››nn››rr?? LLGGBBTT‹‹
flfleemmssiiyyeessii aalltt››nnddaa yyaaflflaammaayyaa ççaall››flflaannllaarr››nn ss››nn››rrllaarr›› nnee
rr ee dd ee// nneerreelleerrddeeyyddii?? AAllgg››llaadd››¤¤››mm››zz hheemmeenn hheerr flflee--
yyiinn bbiirr ss››nn››rr››,, ss››nn››rrllaarr›› nnaass››ll bbeettiimmlleenneebbiilliirrddii??

SSoolluukk ssoolluu¤¤aa uullaaflfl››llmmaakk iisstteenniilleennllee,, oonnaa uullaaflfl--
mmaakk iisstteeyyeenniinn aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrddaa mm››yydd›› yyookkssaa hhaayyaa--
tt››nn ddeevviinnddiirriiccii ggüüccüü??

1111.. UUÇÇSSGG''nniinn pprrooggrraamm›› iiflflttee bbuu yyaakkllaaflfl››mmllaa
bbooyyuuttllaanndd››rr››llmmaayyaa ççaall››flfl››lldd›› ssoonnrraa;; kkuuflflkkuussuuzz,, yyiinnee ddee
ss››nn››rrll›› bbooyyuuttttaa…… EEllddeenn ggeellddii¤¤iinnccee sseerriinnkkaannll›› dduurruuflfl
kkoorruunnmmaayyaa ççaall››flfl››llssaa ddaa pprrooggrraamm››nn ““ddaarrbbee--OOHHAALL””,,
““ssaavvaaflfl--tteerröörr”” ggiibbii kkaannll›› ddüüaall yyaapp››llaannmmaallaarrddaann eettkkii--
lleennmmeessii kkaaçç››nn››llmmaazzdd››.. SSaavvaaflfl ttaammttaammllaarr››nn››nn yyeerriinnii
ffüüzzeelleerree bb››rraakktt››¤¤›› ggeeççmmiiflflttee ““kkaann iiççeenn”” ddiiyyee ttaann››mm--
llaann››rrkkeenn ggüünnüümmüüzzddee ccaayy››rr ccaayy››rr yyaannaannaann ttoopprraakk--
llaarrddaa ppaattllaayyaann bboommbbaallaarr,, ggöözzaalltt››llaarr,, kk››ss››ttllaammaallaarr,,
ttuuttuukkllaammaallaarr,, öözzggüürrllüükklleerriinn ss››nn››rrllaannmmaass›› ggiibbii oollaa¤¤aa--
nnüüssttüü kkooflfluullllaarraa öözzggüü ggeelliiflflmmeelleerriinn eettkkiissiiyyllee ggeerreekkttii--
¤¤iinnddee pprrooggrraammllaarr››nn iippttaall eeddiilleebbiilleeccee¤¤ii ddee ddüüflflüünnüüllee--
rreekk bbiizziimmlleennddiirriillddii ççaall››flflmmaallaarr..

DDaahhaa öönnccee 1111.. UUÇÇSSGG''yyee ggeellmmeeyyii kkaabbuull eeddeenn
RRoommeenn fifiaaiirr NNiiccuulliinnaa OOpprreeaa iillee RRuuss FFoottoo¤¤rraaffçç››
EElleennaa MMaarrttiinnyyuukk ppeeflflppeeflflee ppaattllaayyaann bboommbbaallaarr››nn aarr--
dd››nnddaann KKaarrlloovv ssuuiikkaasstt›› üüzzeerriinnee pprrooggrraammllaarr››nn›› iippttaall
eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaalldd››kkllaarr››nn›› bbiillddiirrddiilleerr,, üüzzüülleerreekk..

YYiinnee ddee eettkkiinnllii¤¤iimmiizziinn ““uulluussllaarraarraass››”” nniitteellii¤¤iinnii
eettkkiilleemmeeddii bbuu,, eettkkiilleeyyeemmeezz ddee.. UUÇÇSSGG,, ÇÇuukkuurroovvaa
SSaannaatt GGiirriiflfliimmii''nniinn uuzzuunn ssoolluukklluu bbiirr ççaall››flflmmaass››dd››rr
ççüünnkküü.. BBuu yy››ll ggeelleenn iikkii SSuurriiyyeellii kkoonnuu¤¤uummuuzzllaa aannoo--
nniimm bbiirr uulluussllaarraarraass›› ssaannaatt ççaall››flflmmaass››nn››nn ((ffoottoo¤¤rraaff ssuu--
nnuummuu)) yyaann›› ss››rraa,, eettkkiinnllii¤¤iinn uulluussllaarraarraass›› nniitteellii¤¤ii ttüürrllüü
eettkkiilleeflfliimmlleerrllee hheerr yy››ll bbiirr bbiiççiimmddee ssüürrddüürrüüllüürr..

UUnnuuttuullmmaass››nn kkii,, aaçç››ll››flfl››nn›› LLaazzkkiiyyee''ddee,, kkaappaann››flfl››--
nn›› MMeerrssiinn''ddee yyaapptt››¤¤››mm››zz,, FFaass''ttaann,, CCeezzaayyiirr''ddeenn KKaaff--
kkaassllaarraa 1177 üüllkkeeddeenn kkoonnuukkllaarr››nn uullaaflfl››mm ggiiddeerrlleerriinnii

bbiillee kkeennddiilleerrii yyaa ddaa öörrggüüttlleerriinniinn kkaarrflfl››llaayyaarraakk ggeellddii--
¤¤ii,, HHaalleepp''ttee eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleeddii¤¤iimmiizz bbiirr ggeeççmmiiflflii
vvaarr bbuu UUÇÇSSGG''nniinn……

YYaarr››nnllaarrddaa oo ››flfl››kkll›› ggüünnlleerrii bbuurraaddaa,, 33.. DDeellttaa''ddaa
tteekkrraarr yyaaflflaayyaaccaa¤¤››mm››zzddaann kkiimmsseenniinn kkuuflflkkuussuu oollmmaa--
ss››nn!! BBööllggeeddee,, ggeelleeccee¤¤iinn aayydd››nnll››kk,, ggüüzzeell ggüünnlleerriinnii
bbiizz,, bbiizz ssaannaattçç››llaarr ggeerrggeefflleeyyeeccee¤¤iizz,, ttuuvvaalllleerrddee,, ssaayy--
ffaallaarrddaa,, ppoorrtteelleerrddee,, aakk ppeerrddeelleerrddee……

EEttkkiinnllii¤¤iinn ““uulluussllaarraarraass›› bbooyyuuttuu”” mmuu ddeeddiinniizz??
BBuuyyuurruunn ‹‹nnggiilltteerree''ddee BBrriiggttoonn,, LLoonnddrraa,, AAvvuussttuurraall--
yyaa''ddaa SSyyddnneeyy,, SSuurriiyyee''ddee TTaarrttuuss eettkkiinnlliikklleerrii.. fifiuu bbaaflfl--
ll››kk ddaa iillkk kkeezz ttaarraaff››mm››zzddaann kkuullllaann››ll››yyoorr:: ““SSiibbeerr EEkk--
rraann””.. ÇÇSSGG''nniinn FFaacceebbooookk ssaayyffaass››nnddaa bbaakk››nn bbuu yy››ll
nneelleerr yyaapp››yyoorruuzz ““uulluussllaarraarraass›› bbooyyuutt”” aannllaamm››nnddaa..

TTüürrkkiiyyee''ddee bbööllggeemmiizz dd››flfl››nnddaa,, BBooddrruumm''ddaa bbööll--
ggeemmiizz dd››flfl››nnddaa eettkkiinnlliikk yyaapp››llmmaass›› bbiirr iillkk uuyygguullaammaa--
dd››rr..

BBüüttüünn bbuunnllaarr››nn yyaann›› ss››rraa ÇÇSSGG''nniinn ggüüççllüü aallttyyaa--
pp››ss››nnaa öönneemmllii bbiirr hhaarrcc›› ((bbuu bbooyyuuttttaa))1111.. UUÇÇSSGG''ddee
kkooyyuuyyoorruuzz::

““SSaannaatt ssookkaakkttaa ((AAddaannaa))””..
BBuu,, bbiizziimm öönncceekkii yy››llllaarrddaa ddaa uuyygguullaadd››¤¤››mm››zz ttee--

mmeell yyaakkllaaflfl››mmllaarr››mm››zzddaann bbiirrii.. NNee kkii,, bbuu yy››ll,, bbuu yyaapp››--
yy›› ggeelliiflflttiirreerreekk ssüürrddüürrüüyyoorruuzz.. BBuu eerreekkllee RReeflflaattbbeeyy
mmaahhaalllleessiinnddee eettkkiinnlliikklleerriimmiizzii ggeerrççeekklleeflflttiirreeccee¤¤iimmiizz
ssookkaa¤¤aa ““ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››”” aadd››nn›› vveerrddiikk..
RReessmmii aadd›› bbiizzii ppeekk iillggiilleennddiirrmmiiyyoorr..  AAttaattüürrkk ccaaddddee--
ssiinniinn bbaaflflllaadd››¤¤›› DDöörrttyyoollaa¤¤zz››''nnddaann ssaayy››nnccaa ssaa¤¤ddaann
bbeeflfliinnccii ssookkaakk.. BBööyylleeccee AAddaannaa''nn››nn ddaa bbiirr ““bbeeflfliinnccii
ssookkaa¤¤››//ccaaddddeessii”” oolluuyyoorr..

BBuurraaddaa flfluunnuu vvuurrgguullaammaamm››zz ggeerreekkiiyyoorr:: ÇÇSSGG
ggöönnüüllllüülleerrii ddüüflfllleerrii ss››nn››rr ttaann››mmaazzllaarrddaann oolluuflfluurr.. TTaakk--
lliitttteenn kkaaçç››nn››rrllaarr.. YYaarraatt››cc››dd››rrllaarr.. YYaapp››pp eettttiikklleerrii ttaakklliitt
eeddiilliirr.. DDüünnyyaaddaa bbeennzzeerrii oollmmaayyaann UUÇÇSSGG ttaassaarr››mm››
bbuunnuunn kkaann››tt››dd››rr.. BBuu yy››ll kkii aaçç››ll››mmllaarr›› ddaa bbiirr bbaaflflkkaa
ggöösstteerrggee…… EEflflzzaammaannll›› bbiirr pprrooggrraammllaa BBooddrruumm''ddaa,,
BBrriitthhoonn,, LLoonnddrraa,, SSyyddnneeyy ggiibbii ddüünnyyaann››nn bbiirr uuccuunn--
ddaann ööbbüürr uuccuunnaa eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleennmmeessii ddaahhaa öönnccee
yyaapp››lldd›› ddaa bbiizziimm mmii hhaabbeerriimmiizz oollmmaadd››?? PPrrooggrraammllaa--
rr››nn ssaannaall oorrttaammddaa ss››nn››rr aaflflaann yyaann›› ddaa bbuu yyaarraatt››cc››ll››--
¤¤››nn bbiirr bbaaflflkkaa öörrnnee¤¤ii.. ÇÇSSGG ggöönnüüllllüülleerriinniinn nnee ddeennllii
yyaarraatt››cc›› oolldduukkllaarr›› zzaammaannllaa ddaahhaa aaçç››kk ggöörrüülleecceekk;; ddaa--
hhaa nneelleerr yyaarraattaaccaakkllaarr,, nneelleerr……

**
BBiirr ÇÇSSGG ggiirriiflfliimmii oollaann ““YYaazzaarrllaarr EEvvii””nniinn rreessttoo--

rraassyyoonn ççaall››flflmmaass›› ssüürrüüyyoorr.. NNee yyaazz››kk kkii AAddaannaa''ddaa iiflfl--
lleerr bbööyyllee yyüürrüüyyoorr;; bbüürrookkrraassiinniinn ççaarrkk›› aa¤¤››rr ddöönnüüyyoorr..
ÇÇSSGG ttaarraaff››nnddaann AAddaannaa''ddaa bbiirr ““YYaazzaarrllaarr EEvvii”” kkuurruu--
llaaccaa¤¤››nn››nn kkaammuuooyyuunnaa dduuyyuurruullmmaass››nn››nn üüzzeerriinnddeenn
nneerreeddeeyyssee üüçç yy››ll ggeeççiiyyoorr.. BBiizz bbüürrookkrraassiiyyllee bboo¤¤uuflfluurr--
kkeenn BBuurrssaa NNiillüüffeerr BBeelleeddiiyyeessii ““GGööll YYaazz››eevvii””,, ‹‹zzmmiirr
SSeeffeerriihhiissaarr BBeelleeddiiyyeessii ddee bbiizziimm vveerrddii¤¤iimmiizz iissiimmllee
““YYaazzaarrllaarr EEvvii”” kkuurrdduu.. BBuunnllaarr ggüüzzeell,, sseevviinnddiirriiccii,, aall--
kk››flflllaannaaccaakk eettkkiinnlliikklleerr.. NNee ddee oollssaa ssaannaatt eettkkiilleenneerreekk

yyüürrüürr bbiirraazz ddaa……
BBiizzee ddüüflfleennssee bbiizziimm yyaazzaarrllaarr eevviinnee öözzggüünn bbiirr

iissiimm vveerrmmeekk…… BBööyyllee bbiirr bbuulluuflfluummuuzz vvaarr.. EEvv hhiizzmmee--
ttee ggiirreerrkkeenn ppaayyllaaflflaaccaa¤¤››zz bbuu iissmmii……

**
SSaavvaaflflaa,, bboommbbaallaarraa,, tteerröörree,, ööllüümmlleerree kkaarrflfl››nn

hhaayyaatt ssüürrüüyyoorr..
BBuu yy››llkkii ööddüüllüünn ssaahhiibbii AAddaannaall›› ssaannaattçç›› ddoossttuu--

mmuuzz SS..HHaalluukk UUyygguurr;; kkuuttlluuyyoorruuzz..
…………………………………………………………………………
((**)) GGöörrüünnmmeezz ((ssuu aalltt››nnddaa)) ss››nn››rr ttaaflflllaarr››..

S›n›rlar› zorluyoruz...

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii''nnddee bbuu yy››ll ddaa yyaapp--
rraakk ddöökküümmüü yyaaflflaanndd››..

HHeerr yy››ll bbiirr ddee¤¤eerriimmiizzii yyiittiirriiyyoorruuzz.. ÖÖnncceekkii yy››ll
EErrmmaann AArrttuunn,, ggeeççeenn yy››ll LLeeyyllaa GGöökksseell,, bbuu yy››ll
ddaa bbiirr ÇÇSSGG GGöönnüüllllüüssüü,, UUÇÇSSGG''nniinn eenn bbüüyyüükk
ddeesstteekkççiissii oollaann ddoossttuummuuzz fifiaaiirr ((MMeehhmmeett AArriiff
BB..)),, SSaannaayyiiccii MMeehhmmeett BBaaccaakkss››zzllaarr''›› yyiittiirrddiikk..

ÇÇSSGG''yyllee TTYYSS,, eelleellee OO''nnuunn aann››ss››nn›› yyaaflflaattmmaakk
eerree¤¤iiyyllee 1100.. TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr››''nnddaa ““AAbboooovv
AAddaannaa”” bbaaflflll››kkll›› bbiirr ppaanneell ddüüzzeennlleeddii.. fifiiiiirrlleerriinniinn
ookkuunndduu¤¤uu,, yyaaflflaamm ööyykküüssüünnüünn yyaaflflaammööyykküüssüü--
nnüünn vviiddeeoo ssuunnuummllaa ppaayyllaaflfl››lldd››¤¤›› ppaanneellddee,, ggeellee--
cceekk yy››llllaarrddaa MMeehhmmeett BBaaccaakkss››zzllaarr''››nn uulluussaall
ddüüzzeeyyddee ttoopplluummssaallllaaflfltt››rr››llaarraakk aann››llmmaass›› ddoo¤¤rruull--
ttuussuunnddaa ttaavvssiiyyee kkaarraarr›› aall››nndd››..

HHaayyaatt››nn hheerr aallaann››nnddaa ss››nn››rrddaayy››zz..

BACAKSIZLAR'I Y‹T‹RD‹K 
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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 ddüünnyyaa--
ss›› aarraass››nnddaa bbiirr kküüllttüürreell kkööpprrüü,, bbiirr ggeeççiiflfl nnookkttaass›› oollmmuuflfl--
ttuurr.. GGüünnüümmüüzzddee,, ddüünnyyaaddaa öözzggüünn ggeeççmmiiflflee ssaahhiipp eennddeerr
bbööllggeelleerriinn bbaaflfl››nnddaa ggeelleenn ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn kkoommflfluussuu,, kküüll--
ttüürreell 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 eemmppeerryyaalliizz--

mmiinn ssaalldd››rr›› tteehhddiiddii aalltt››nnddaa iinnlleemmeeyyee bbaaflflllaamm››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
GGiirriiflfliimmii yyöönneettiimmiinnccee bbeelliirrlleenneenn SSeeççiiccii KKuurruull ttaarraaff››nn--
ddaann yyaapp››llaarraakk hheerr yy››ll eettkkiinnlliikk ttaarriihhiinnddeenn eenn aazz 1155 ggüünn
öönnccee bbaass››nn--yyaayy››nn,, iilleettiiflfliimm aarraaççllaarr›› aarraacc››ll››¤¤››yyllaa aaçç››kk--
llaann››rr......

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

ÇÇUUKKUURROOVVAA SSAANNAATT GG‹‹RR‹‹fifi‹‹MM‹‹

250 sanatç› UÇSG’yi renklendiriyor

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee”” ssllooggaann››yyllaa ddüü--
zzeennlleenneenn,, tteemmeell iizzllee¤¤ii ““BBaarr››flfl””,, bbuu yy››llkkii iizzllee¤¤ii iissee ““SS››nn››rr””
oollaann 1111.. UUÇÇSSGG''yyee ssaannaatt ddaall››nnddaakkii ççeeflfliittlliilliikk ddaammggaass››nn››
vvuurruuyyoorr.. EEddeebbiiyyaatt eettkkiinnlliikklleerriinniinn tteemmeell yyaapp››ss››nn›› oolluuflflttuurr--
dduu¤¤uu eettkkiinnlliikklleerrddee bbuu yy››ll ddaa mmüüzziikktteenn ffoottoo¤¤rraaffaa,, rreessmmee,,
ggrraaffiittiiyyee,, flfliiiirree,, ttiiyyaattrrooyyaa,, ddaannssaa bbiirrççookk ssaannaatt ddaall››nnddaann
ssaannaattçç››llaarr ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ssaannaattsseevveerrlleerrllee bbuulluuflflaaccaakk..
YYuurrttdd››flfl››nnddaann iikkiissii bbiizzzzaatt ggeelleerreekk,, oonnbbiirrii ddee eesseerrlleerriiyyllee
vveerrddii¤¤ii ddeesstteekkllee 1111.. UUÇÇSSGG''yyee ggüüçç vveerreenn ““AAddoonniiss ÇÇiiççee--
¤¤ii”” ddiiyyee ttaann››mmllaadd››¤¤››mm››zz kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn iissiimmlleerrii flflööyyllee::

AADDOONN‹‹SS ÇÇ‹‹ÇÇEEKKLLEERR‹‹

MMuussttaaffaa TTeecceettttiinn AAll MMuussii ((SSRRYY))
MMuussttaaffaa AAbbdduullffeettttaahh         ((SSRRYY))
MMaalliikk SSaakkkkuurr                   ((SSRRYY))
EEnniissee AAbbbbuudd ((SSRRYY))
ÜÜmmiitt ÖÖzzttüürrkk ((UUKK))
MMeessuutt AAkk››nn ((UUKK))
NNiihhaatt ZZiiyyaallaann ((AAUU))
KKoorraayy EEttii                  ((AAUU))
GGüüllaayy SSaakkll››yyaann                  ((AAUU))
KKeemmaall SSeerrddaarr ((AAUU))
AAllii AAsskkeerr AAkkttaaflfl                 ((AAUU))
SSaabbaa ÖÖyymmeenn ((AAUU))

((1111.. UUÇÇSSGG''yyee ““UUlluussllaarraarraass›› EEffeess VViiddeeoo SSeeççkkiissii”” nnee
eesseerr vveerreerreekk kkaatt››llaann ffaarrkkll›› uulluussllaarrddaann ssaannaattçç››llaarr))::

AAbbddoouull--GGaanniioouu DDeerrmmaannii
TTooggoolleessee RReeppuubblliicc AALLMMAANNYYAA
AAlliiéénnoorr VVaalllleett FFRRAANNSSAA
AAnnaassttaassiiaa LLeevviinnaa RRUUSSYYAA
CCaarrllooss AAlloonnssoo CCrruuzz MMaarrttíínneezz MMEEKKSS‹‹KKAA
EEiijjaa TTeemmiisseevvää FF‹‹NNLLAANNDD‹‹YYAA
FFeenniiaa KKoottssooppoouulloouu YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN

KKaarroolliieenn SSooeettee BBEELLÇÇ‹‹KKAA
MMuurriieell MMoonnttiinnii ‹‹SSPPAANNYYAA
SSaannddrriinnee DDeeuummiieerr FFRRAANNSSAA
SSiimmrruu HHaazzaall CCiivvaann TTÜÜRRKK‹‹YYEE
SSooffiiaa MMaakkrriiddoouu YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN
fifiiinnaassii GGüünneeflfl TTÜÜRRKK‹‹YYEE
fifiiirriinn BBaahhaarr DDeemmiirreell TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTaahhiirr ÜÜnn TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTeerreessaa LLeeuunngg HHoonngg KKoonngg--ÇÇ‹‹NN

‹‹llkkee CCooflflkkuunneerr,, EErrooll ÖÖzzddaayy››,, ÇÇookkffoonniikk KKoorroossuu,, 
OObbeenn YY››llmmaazz,, AAlliiflfleerr AAvvcc››,, EEddaa ÖÖzzssaayy››nn,, AAlliiflfleerr AAvvcc››,,
UU¤¤uurr UUmmuutt,, RRaammaazzaann YY››lldd››rr››mm,,  SSeerraayy BBaakk››rrkkoolluu,, 
KKoorraayy BBaakk››rrkkoolluu,, OObbeenn YY››llmmaazz,, MMüüssllüümm TTeekkee,, 
DDeemmeett GGüüvveennddiikk EErrççeettiinn,, MMuussaa HHaattaann,, 
MMuuzzaaffffeerr GGüünnddeemm,, TTuu¤¤bbaa KKüüççüükkbbaahhaarr,, UU¤¤uurr UUmmuutt,,
GGrruupp TTeerrkk--ii AAlleemm,, SSeeffaa UUlluukkaann,, VVaahhaapp AAkkflfleenn,, 
MMeehhmmeett KKaarraabbaayy,, SSeezzggiinn GGüüvveell,, CCeemmiill GGüüvveenn,, 
EErrccüümmeenntt EErrssooyy,,  SSeellççuukk KKaadd››oo¤¤lluu,, MMeehhmmeett KKöösseellii,,
OOrrhhaann fifieenn,, MMuurraatt AAyynneellii,, 
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. MMuussttaaffaa DDuuyyuulleerr,, ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, 
ÖÖmmeerr AAkkflflaahhaann,, GG››yyaassii AAyyddeemmiirr,, AAllii OOzzaanneemmrree,, 
CCaahhiitt ‹‹nncceeffiikkiirr,, BBaarr››flfl EErrddoo¤¤aann,, DDuurraann AAyydd››nn,, 
HHaanniiffii YYii¤¤iitttteekkiinn,, fifiaahhiinn TTaaflfl,, ZZiiyyaa BBoozz,, SSeemmaa EErrddoo¤¤aann,,
ÇÇeettiinn BBoo¤¤aa,, MMuussttaaffaa GGüünneeyylliioo¤¤lluu,, MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee,,
AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk KKoorroossuu,, HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl KKeemmaall AAtteeflfl,,
GGrruupp AAkkuussttiikk PPeerrkküüssyyoonn,, AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk,, 
PPoolliiffoonniikk KKoorroo,, KKeerreemm AAllii YYeennggüünneerr,, 
PPrrooff.. DDrr.. AAddnnaann GGüümmüüflfl,, PPrrooff.. DDrr.. NNeeccllaa KKuurruull,, 
PPrrooff.. DDrr.. ‹‹bbrraahhiimm OOrrttaaflfl,, DDooçç.. DDrr.. ‹‹llkkeerr ÖÖzzddeemmiirr,, 
PPrrooff.. DDrr.. AAttiillllaa GGüünneeyy,, PPrrooff.. DDrr.. MMuussttaaffaa KKaallaayy,, 
PPrrooff.. DDrr.. ÇÇeettiinn VVeeyyssaall,, AAkkkkaapp›› ÇÇooccuukk OOrrkkeessttrraass››,, 
fifiüükkrrüü GGüülltteekkiinn,, YYeellddaa KKaayyaass YYaallçç››nnddaa¤¤,, 
MMeerryyeemm--AAbbddüürrrraahhiimm GGiizzeerr OOrrttaaookkuulluu öö¤¤rreenncciilleerrii,,
MMaahhmmuutt HHaazz››mm KK››ssaakküürreekk,, SSeerrüüvveenn KKüüllttüürr,, 
KKiibbeellee RRiittiimm GGrruubbuu,, MMeettee AAllttuunnttaaflfl,, 
GGrruupp AAkkuussttiikk PPeerrkküüssyyoonn,, GGrruupp KKaamm,, 
GGrruupp AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk,, PPoolliiffoonniikk KKoorroo,, 
GGrruupp TTeerrkk--ii AAlleemm,, AAkkkkaapp›› ÇÇooccuukk OOrrkkeessttrraass››,, 
MMaavvii SSeesslleerr KKoorroossuu,, CCaassaa ddee llaa DDaannzzaa GGrruubbuu,, 
BBuurrccuu DDoorruukk,, DDeeffnnee BBaarr››flfl KKoorroossuu,, DDrr.. SSaadd››kk NNaazziikk,,

DDooçç.. DDrr.. AAddeemm KKaarraa,, MMeehhmmeett TTeekkiinn,, MMuussaa AArrttaarr,, 
SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii,, ‹‹sskkaann KKaazzaakk,, 
ÖÖzzccaann ÖÖzzggüürr,, SSiinnaann SSeeyyffiittttiinnoo¤¤lluu,, MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,,
AAddiill OOkkaayy,, FFeerrhhaatt ZZiiddaannii,, ZZeerrrriinn TTaaflflpp››nnaarr,, 
GGüülleerr KKaalleemm,, fifiüükkrraann KKooççaakk,, MMeehhmmeett AAttiillaayy,, 
ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, ÖÖzzlleemm SSeezzeerr,,  MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,, 
SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, EEddiipp YYeeflfliill,, GGüülleerr KKaalleemm,, BBaahhrrii LLooflfl,,
fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr,, ÇÇeettiinn KKaallkkaann,, AAlleevv MMeerrssiinn,, 
NNuurreettttiinn BBeelllluurr,, BBeeddrraann CCeebbiirroo¤¤lluu,, MMiitthhaatt ÖÖzzttüürrkk,, 
DDoolluunnaayy AAkkeerr,, AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤lluu,, GGüüllnnaazz KKaavvvvaass,, 
NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,, SSüühhaa KK››yyaakk,, MMeehhmmeett AAttiillaayy,, 
GGöökkhhaann ZZaann,, PPrrooff.. DDrr.. MMuuhhaarrrreemm GGüünneeflfl,, 
NNeebbiihhee KKaarraassuu,, AAyyhhaann YYoo¤¤uurrttççuu,, TTüürrkkaann TTüümmeerr,,
YYuussuuff AAllttuunnaayy,, ZZeeyynneepp--NNaaiimm GGüüllbbooll,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,,
ÖÖzzlleemm SSeezzeerr,, CCeemmiill YY››lldd››zz,, PPrrooff.. DDrr.. ‹‹ssmmeett MMeelleekk,,
CCeemmiillee CCeerreepp,, GGüülleerr KKaalleemm,, DDrr.. NNeeccddeett ÖÖzzkkaayyaa,,
MMeehhmmeett AAllii SSoollaakk,, EEffllaattuunn YYüüzzbbaaflfl››oo¤¤lluu,, 
DDeemmeett DDuurrmmuuflfl,,  AAssllaann EEyyccee,, MMuussttaaffaa ‹‹nncceeoo¤¤lluu,, 
PP››nnaarr ÖÖzzeenn,, ÖÖmmeerr PPoollaatt,, YYüükksseell BBüüttüünn,, AAhhmmeett GGeeddiikk,,
EEflflrreeff AAyyaazz,, SSiinneemm GGeennçç,, MMeehhmmeett OO¤¤uuzzccaann,, 
HHaalliill SSaarrpp,, RReeyyhhaann GGüüvveennllii,, KKeemmaall AAdd››ggüüzzeell,, 
AAllii DDiiyyaarroo¤¤lluu,, AAyyhhaann OOnngguunn,, AAhhmmeett ÇÇaa¤¤llaarr,, 
TTaallaatt UUlluussooyy 
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››ll 1100..ssuu yyaapp››llaann ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
ççeerrççeevveessiinnddee,, HHaattaayy’’ddaa SSaabbuunnhhaann zziiyyaarreett eeddiilleerreekk,, kkaatt››--
ll››mmcc››llaarraa ttaarriihhii ggeeççmmiiflfl hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerriillmmiiflflttii.. ((SSoollddaa)) 

YYiinnee ggeeççttii¤¤iimmiizz yy››ll SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› ZZeeyyddaann
KKaarraallaarr,, ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii yyöönneettiimm vvee ÇÇuukkuurroovvaa

SSaannaatt GGüünnlleerrii’’nnee kkaatt››llaann ssaannaattçç››llaarr›› aa¤¤››rrllaamm››flfltt››.. ((ÜÜssttttee))
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� KKuubbiillaayy AAllttuunnttaaflfl

UUzzaayy bbooflfllluu¤¤uunnddaa uuzzaakkllaaflfl››lldd››kkççaa yyeerrkküürreemmii--
zziinn mmuuhhtteeflfleemm vvee mmaassmmaavvii ggöörrüünnttüüssüünnddeenn ggöözzüünnüü
aallaammaazzss››nn ddiiyyoorr,, uuzzaayy aaddaammllaarr››.. BBuu ggöörrüünnttüü iinnssaa--
nnoo¤¤lluunnaa ((iinnssaann kk››zz››nnaa)) aarraayy››pp ddaa bbuullaammaadd››¤¤››,, bbaakk››pp
ddaa ggöörreemmeeddii¤¤ii bbiirr ggeerrççee¤¤ii ggöösstteerriirr.. EE¤¤eerr eevvrreennddee
bbaaflflkkaa yyaaflflaamm aallaannllaarr›› yyookkssaa iinnssaann nneesslliinniinn tteekk yyuurrdduu,,
yyuuvvaass››dd››rr ddüünnyyaa..

EEvvrreenniinn ss››nn››rrss››zzll››¤¤››,, zzaammaann››nn ssoonnssuuzzlluu¤¤uu vvee
uuzzaammssaall ggeerrççeekklliikk.. TTüümmüünnee ddee yyaann››ttllaarr aarraayyaann bbiilliimm
vvee nneerreeddeeyyssee aayyrr››llmmaazz iikkiilliissii bbiiççiimmiinnddeekkii tteeookkrraattiikk
ddüüflflüünnccee.. DDiiyyeelliimm kkii aayy ddüünnyyaayyaa yyaazzgg››ll››dd››rr,, ppeekkii bbiilliimm
kkaarrflfl››tt›› ddüüflflüünnccee ddee bbiilliimmiinn yyaazzgg››ss›› mm››dd››rr?? GGaalliibbaa eeyyttii--
flfliimmsseell öözzddeekkççiilliikk ffeellsseeffeessii ggaalliipp ggeelleennee kkaaddaarr rraahhaatt
yyookk!! 

OOlldduumm oollaass›› ssiiyyaassii hhaarriittaallaarr›› sseevveemmeeddiimm.. DDüünn--
yyaann››nn vvee üüllkkeelleerriinn ffiizziikkii hhaarriittaallaarr››nn›› ddaahhaa ççookk bbeenniimm--
sseemmiiflfliimmddiirr.. BBiirr oollaannaakk oollssaa ddaa kküürreesseell çç››kkaarrllaarr uu¤¤rruu--
nnaa kkaanndd››rr››llaann,, aaçç bb››rraakk››llaann,, ddiillii,, ddiinnii,, rreennggii nnee oolluurrssaa
oollssuunn yyookkssuulllluu¤¤aa yyaazzgg››ll›› nneesslliimmiizzii uuzzaayyaa yyoollccuulluukk eettttii--
rreebbiillsseekk.. NNeeddeenn mmii?? DDüünnyyaaddaakkii ss››nn››rrllaarr ggöörrüünnmmüüyyoorr--
mmuuflfl ddaa oonnddaann.. BBuu ttoopplluu yyoollccuulluu¤¤uu yyaappmmaakk nnee ddeennllii
zzoorr ddee¤¤iill mmii?? AAssll››nnddaa ççookk ddaa ggeerreekkllii mmii aaccaabbaa?? ÖÖyy--
lleeyyssee ggeelliinn ddüüflflüümmddee kkuurrdduukkllaarr››mm›› flfliimmddii ssookkaakkllaarrddaa
vvee aassll››nnddaa ddaa RReeflflaattbbeeyy''ddee bbiirr ssüürreellii¤¤iinnee bbiirrlliikkttee yyaaflflaa--
ssaakk.. NNee ddeerrssiinniizz??......

KKaalldd››rr››mmddaa ggeennçç kkaadd››nn aarrkkaaddaaflfl››mm››zz hhooflfl sseessiiyyllee
bbaa¤¤llaammaayy›› ööyyllee ggüüzzeell ççaall››yyoorr kkii!! TTeezzeenneeyyii ttuuttaann eellii
ssoollddaann ssaa¤¤aa nnoottaallaarrddaayykkeenn ddii¤¤eerr eellii ddee yyuukkaarrddaann
aaflflaa¤¤››yyaa uuyyuummllaa hhaarreekkeett eeddiiyyoorr vvee ssaannkkii zz››ttllaarr››nn bbiirrllii--
¤¤iinnii kkaann››ttll››yyoorr.. KKuullaakkttaann yyüürreekklleerree uullaaflflaann tt››nn››ss›› iinnssaann››
aall››yyoorr sseevvggiilliissiinniinn zzüümmrrüütt rreennggii ssaaçç››nnaa ddookkuunndduurruuyyoorr,,
ddoossttuunnuunn oommzzuunnaa uuzzaannaann kkooll oolluuyyoorr vvee oorraaddaann ttüümm
ddoo¤¤aayyaa uuzzaann››yyoorr.. GGüüzzeell bbiirr ddüüflfl ddee¤¤iill mmii?? DDeevvaamm
eeddeelliimm,, ddeeddii¤¤iinniizzii dduuyyuuyyoorr ggiibbiiyyiimm..

OOyyuunnllaarr››nn›› ssaahhnneelleeyyeenn ggeennççlleerr,, sseevvggiillii yyaannaa¤¤››
dd››flfl››nnddaa hheerr flfleeyyii üülleeflflmmeekk iiççiinn eezzbbeerree ddaavveett eeddiiyyoorrllaarr
bbiizzlleerrii ddee..

RReessssaammllaarr››mm››zz flflöövvaalleelleerriinnddeekkii ttuuvvaalllleerriinnddee ggöö--
nnüüll ppeenncceerreemmiizzii ççiizzmmiiflfl ddee AAddaannaa''yy›› ggeezzmmeeyyee ççaa¤¤››rr››--
yyoorrllaarr..

““DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü”” ddiiyyee yyüükksseellttttii¤¤ii sseessiiyyllee iimmggee--
yyee,, yyoorruummaa yyaazzgg››ll››mm››zz oo kkooccaammaann bbaa¤¤rr››nnaa bbaass››yyoorr
ttüümm ddüünnyyaayy››..

ÜÜssttaadd››nn uudduunnuunn ppeerrddeessiizz kk››ssaacc››kk ssaapp››nnddaa nnoottaa--
llaarr,, mmaakkaammllaarr››nn iimmbbii¤¤iinnddeenn nnaass››ll ddaa ssüüzzüüllüüpp ggeelliiyyoorr,,
ggeelliiyyoorr ddaa rruuhhuummuuzzuu aarr››tt››yyoorr..

FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr eennssttaannttaanneeyyii oo kkaaddaarr uuzzuunn ttuuttuu--
yyoorrllaarr kkii ttüümm iinnssaannll››kk ss››¤¤dd›› ss››¤¤aaccaakk bbaakkaaççllaarr››nnaa.. 

fifiiimmflfliirriinnii ööyyllee kk››vvrraakk vvee yyuummuuflflaakk kkuullllaann››yyoorr kkii
yyoonnttuuccuu,, aassll››nnddaa mmeerrmmeerrii ddee kkeesseecceekk hhaannii!! AAyyrr››ccaa
kkaaiiddeenniinn üüzzeerriinnddeekkii ççaattllaakk kkiillii tteekkrraarr tteekkrraarr ››ssllaatt››pp
aaddeettaa eeyyttiiflfliimmiinn ssoonnssuuzz yyaassaallaarr››nn›› iissppaattllaammaayy›› ddaa ggöö--
rreevv bbeelllleemmiiflfl.. 

GGööllggee ooyyuunnuummuuzzuunn iikkii kkaaffaaddaarr››nnaa ccaann vveerreenniinn
ggööllggeessii üüssttüümmüüzzddeenn hhiiçç eekkssiikk oollmmaass››nn..

KKöörrüü¤¤üünnddeenn çç››kkaann nnoottaallaarr››,, kkuullaakkllaarr››mm››zzaa ggöönn--
ddeerriirrkkeenn sseevvggiinniinn yyüücceellii¤¤iinnii hhaatt››rrllaattaann aakkoorrddiiyyoonnuunn oo
eeflflssiizz tt››nn››ss››nn›› dduuyyuupp ddaa hhiisssseettmmeeyyeenn yyüürreekktteenn eennggeellllii
oollssaa ggeerreekk..

EEvveett ssaannaatt ssookkaakkttaa;;
KKeennttiinnii sseevveenn aannccaakk kkeenntt flfloovveenniizzmmii yyaappmmaayyaann

bbiirr aannllaayy››flfl››nn üürrüünnüü oollaarraakk ppllaannllaannaann bbuu eettkkiinnlliikklleerrddee
ttüümm AAddaannaa''yy›› yyaann››mm››zzddaa ggöörrmmeekk iissttiiyyoorruuzz ddiiyyoorrllaarr.. 

YYoozzllaaflflaann vvee ççiirrkkiinn çç››kkaarr iilliiflflkkiilleerrii iiççiinnddee hhaappssooll--
mmuuflfl bbiirr yyaaflflaamm
ddaa iinnssaann››nn yyaapp››--
ss››nnaa uuyymmaayyaann
aannccaakk zzoorrllaa ssüürr--
ddüürrüülleenn ddüüzzeenniinn
yyeenniillggiissiinnii kkuuttllaa--
mmaayyaa,, yyaannii flfleenn--
llii¤¤ee ççaa¤¤››rr››yyoorrllaarr..
““HHaakkll››yy››zz kkaazzaa--
nnaaccaa¤¤››zz”” ddiiyyeenn--
lleerriinn hhaakkll››ll››¤¤››nn››
iissppaattllaammaayyaa vvee
eevveett uussttaann››nn ddaa
ddeeddii¤¤ii ggiibbii
““……kkuurrflfluunn eerriitt--
mmeeyyee ççaa¤¤››rr››yyoo--
rruuzz……”” ddiiyyoorrllaarr..
KKaarraa vviiccddaannll››llaa--

rr››nn eelliinnddee kkaarraayyaa,, zziiffiirree ççeevvrriillmmiiflfl bbiirr
yyaaflflaamm›› hhaakk eettmmiiyyoorruuzz.. ÖÖddüünnçç aalldd››¤¤››--
mm››zz ççooccuukkllaarr››mm››zzaa ssuunnaaccaa¤¤››mm››zz ddüünnyyaa
bbuu oollmmaammaall›› ddiiyyeennlleerr hhaaddii ssookkaa¤¤aa!!

fifiiimmddii ssiizzee ööyykküümmüüzzüü bbiirraazz aannllaa--
ttaayy››mm vvee ggeerriissiinnii ddee bbiirrlliikkttee yyaazzaall››mm
oolluurr mmuu??

ÖÖnncceelliikkllee ssookkaa¤¤››nn eevvrriimmiinnddee mmii--
hheennkk ttaaflfl›› oollaann ““TTaaflfl MMeekkâânn”” llaa ““SSoo--
kkaakkttaa RReessiimm // HHeeyykkeell ÇÇaall››flflttaayy››”” eett--
kkiinnllii¤¤ii ppllaannllaadd››kk.. DDeevvaamm››nnddaa RReeflflaatt--
bbeeyy MMaahhaalllleessii''nnddee ddii¤¤eerr mmüüzziikk mmeerrkkee--
zzii vvee kkaaffeelleerrii bbuulluunnaann ssaannaatt aaflfl››¤¤›› iiflflyyeerrii
ssaahhiipplleerrii ççaall››pp ssööyylleeyyiipp ““KKaaffee KKoonnsseerr--
lleerrii ”” vveerreecceekklleerr.. ““KKaamm MMüüzziikk MMeerrkkee--
zzii””nniinn ssookkaa¤¤››nn aannaayyaassaass››nn››nn yyaazz››llmmaa--
ss››nnddaa cciiddddii eemmee¤¤ii ggeeççttii.. ““AAkkuussttiikk PPeerr--
ffoorrmmaannccee HHaallll”” hheerr yyeerree hheerr mmeekkâânnaa
ddeesstteekk vveerrmmeekk iiççiinn ööyyllee ppaarrççaallaarraa bböö--
llüünnddüü kkii iiflflttee eemmeekk bbuudduurr ddiiyyee iinnssaannaa
flflaappkkaa çç››kkaarrtt››rr.. ““TTaarrçç››nn KKaaffee”” iissmmii ggiibbii
sseemmppaattiikk yyaakkllaaflfl››mmll›› vvee ppaayyllaaflfl››mmcc›› oolldduu.. ““FFoottoo¤¤rraaffyyaa
KKaaffee”” ssaahhiibbiinniinn hheerr zzaammaannkkii dduuyyaarrll›› kkiimmllii¤¤iinnee bbüü--
rrüünnmmüüflfl.. KKoonnuukkllaarr››nnaa yyuuvvaallaarr››nn›› aaççaarraakk ““FFoottoo¤¤rraaffttaa
SS››nn››rr YYookk”” ggöösstteerriilleerrii vvee ssööyylleeflfliilleerriiyyllee ““FFoottooggrraaffyyaa
DDeerrnnee¤¤ii”” ttüümm hhoorraannttaa oollaarraakk hheerr aakkflflaamm ssookkaakkttaallaarr..
““KKiibbeellee RRiittiimm GGrruubbuu”” yyaaflflaammddaakkii uuyyuummssuuzzlluu¤¤uunn,,
ddeennggeessiizzllii¤¤iinn iiççiinnddee bbiizzee uuyyuummuu eezzggiilleeyyeecceekklleerr.. ““AAkk--
kkaapp›› ÇÇooccuukk OOrrkkeessttrraass›› ”” hheerr zzaammaann oolldduu¤¤uu ggiibbii kkeenn--
ttiinn mmoozzaaii¤¤iiyyiizz vvee bbiizz ddee vvaarr››zz ddiiyyoorrllaarr..

‹‹nnssaann sseevvggiissiiyyllee ddoolluu vvee ççooccuukklluu¤¤uunnuunn AAddaannaa''ss››--
nn›› aarraayyaannllaarr ssookkaakkllaarr›› sseevvggii kkaarrnnaavvaall››nnaa ççeevviirriiyyoorrllaarr..
SSaannaatt vvee kküüllttüürrüümmüüzz aadd››nnaa nniitteelliikk çç››ttaass››nn›› yyuukkaarr››yyaa
ddoo¤¤rruu yyüükksseellttmmee ççaabbaass››nnddaakkii bbuu ffeeddaakkâârr iinnssaannllaarr ggii--
ttaarr››yyllaa,, flflöövvaalleessiiyyllee,, uudduuyyllaa,, flfliimmflfliirriiyyllee,, bbaa¤¤llaammaass››yyllaa,,
HHaacciivvaatt''››yyllaa,, ttuummbbaass››yyllaa,, ppaalleettiiyyllee,, pprroojjeekkssiiyyoonn aalleettiiyy--
llee,, ff››rrççaass››yyllaa,, mm››zzrraabb››yyllaa,, ttuuaalliiyyllee,, rreeppllii¤¤iiyyllee,, mmeerrmmee--
rriiyyllee,, ssaahhnneessiiyyllee,, lleennssiiyyllee ##RReeflflaattbbeeyyiizz ddiiyyoorrllaarr.. 

UUzzaayy bbooflfllluu¤¤uunnddaa uuzzaakkllaaflfl››lldd››kkççaa yyeerrkküürreemmiizziinn
mmuuhhtteeflfleemm vvee mmaassmmaavvii ggöörrüünnttüüssüünnddeenn ggöözzüünnüü aallaa--
mmaazzss››nn ddiiyyoorr,, uuzzaayy aaddaammllaarr››.. BBuu ggöörrüünnttüü iinnssaannoo¤¤lluu--
nnaa ((iinnssaann kk››zz››nnaa)) aarraayy››pp ddaa bbuullaammaadd››¤¤››,, bbaakk››pp ddaa ggöö--
rreemmeeddii¤¤ii bbiirr ggeerrççee¤¤ii ggöösstteerriirr.. EE¤¤eerr eevvrreennddee bbaaflflkkaa
yyaaflflaamm aallaannllaarr›› yyookkssaa iinnssaann nneesslliinniinn tteekk yyuurrdduu,, yyuuvvaa--
ss››dd››rr ddüünnyyaa..

EEvvrreenniinn ss››nn››rrss››zzll››¤¤››,, zzaammaann››nn ssoonnssuuzzlluu¤¤uu vvee
uuzzaammssaall ggeerrççeekklliikk.. TTüümmüünnee ddee yyaann››ttllaarr aarraayyaann bbiilliimm
vvee nneerreeddeeyyssee aayyrr››llmmaazz iikkiilliissii bbiiççiimmiinnddeekkii tteeookkrraattiikk
ddüüflflüünnccee.. DDiiyyeelliimm kkii aayy ddüünnyyaayyaa yyaazzgg››ll››dd››rr,, ppeekkii bbiilliimm
kkaarrflfl››tt›› ddüüflflüünnccee ddee bbiilliimmiinn yyaazzgg››ss›› mm››dd››rr?? GGaalliibbaa eeyyttii--
flfliimmsseell öözzddeekkççiilliikk ffeellsseeffeessii ggaalliipp ggeelleennee kkaaddaarr rraahhaatt
yyookk!! 

OOlldduumm oollaass›› ssiiyyaassii hhaarriittaallaarr›› sseevveemmeeddiimm.. DDüünn--
yyaann››nn vvee üüllkkeelleerriinn ffiizziikkii hhaarriittaallaarr››nn›› ddaahhaa ççookk bbeenniimm--
sseemmiiflfliimmddiirr.. BBiirr oollaannaakk oollssaa ddaa kküürreesseell çç››kkaarrllaarr uu¤¤rruu--
nnaa kkaanndd››rr››llaann,, aaçç bb››rraakk››llaann,, ddiillii,, ddiinnii,, rreennggii nnee oolluurrssaa
oollssuunn yyookkssuulllluu¤¤aa yyaazzgg››ll›› nneesslliimmiizzii uuzzaayyaa yyoollccuulluukk eettttii--
rreebbiillsseekk.. NNeeddeenn mmii?? DDüünnyyaaddaakkii ss››nn››rrllaarr ggöörrüünnmmüüyyoorr--
mmuuflfl ddaa oonnddaann.. BBuu ttoopplluu yyoollccuulluu¤¤uu yyaappmmaakk nnee ddeennllii
zzoorr ddee¤¤iill mmii?? AAssll››nnddaa ççookk ddaa ggeerreekkllii mmii aaccaabbaa?? ÖÖyy--
lleeyyssee ggeelliinn ddüüflflüümmddee kkuurrdduukkllaarr››mm›› flfliimmddii ssookkaakkllaarrddaa
vvee aassll››nnddaa ddaa RReeflflaattbbeeyy''ddee bbiirr ssüürreellii¤¤iinnee bbiirrlliikkttee yyaaflflaa--
ssaakk.. NNee ddeerrssiinniizz??......

KKaalldd››rr››mmddaa ggeennçç kkaadd››nn aarrkkaaddaaflfl››mm››zz hhooflfl sseessiiyyllee
bbaa¤¤llaammaayy›› ööyyllee ggüüzzeell ççaall››yyoorr kkii!! TTeezzeenneeyyii ttuuttaann eellii
ssoollddaann ssaa¤¤aa nnoottaallaarrddaayykkeenn ddii¤¤eerr eellii ddee yyuukkaarrddaann
aaflflaa¤¤››yyaa uuyyuummllaa hhaarreekkeett eeddiiyyoorr vvee ssaannkkii zz››ttllaarr››nn bbiirrllii--
¤¤iinnii kkaann››ttll››yyoorr.. KKuullaakkttaann yyüürreekklleerree uullaaflflaann tt››nn››ss›› iinnssaann››
aall››yyoorr sseevvggiilliissiinniinn zzüümmrrüütt rreennggii ssaaçç››nnaa ddookkuunndduurruuyyoorr,,
ddoossttuunnuunn oommzzuunnaa uuzzaannaann kkooll oolluuyyoorr vvee oorraaddaann ttüümm
ddoo¤¤aayyaa uuzzaann››yyoorr.. GGüüzzeell bbiirr ddüüflfl ddee¤¤iill mmii?? DDeevvaamm
eeddeelliimm,, ddeeddii¤¤iinniizzii dduuyyuuyyoorr ggiibbiiyyiimm..

OOyyuunnllaarr››nn›› ssaahhnneelleeyyeenn ggeennççlleerr,, sseevvggiillii yyaannaa¤¤››
dd››flfl››nnddaa hheerr flfleeyyii üülleeflflmmeekk iiççiinn eezzbbeerree ddaavveett eeddiiyyoorrllaarr
bbiizzlleerrii ddee..

RReessssaammllaarr››mm››zz flflöövvaalleelleerriinnddeekkii ttuuvvaalllleerriinnddee ggöö--
nnüüll ppeenncceerreemmiizzii ççiizzmmiiflfl ddee AAddaannaa''yy›› ggeezzmmeeyyee ççaa¤¤››rr››--
yyoorrllaarr..

““DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü”” ddiiyyee yyüükksseellttttii¤¤ii sseessiiyyllee iimmggee--
yyee,, yyoorruummaa yyaazzgg››ll››mm››zz oo kkooccaammaann bbaa¤¤rr››nnaa bbaass››yyoorr
ttüümm ddüünnyyaayy››..

ÜÜssttaadd››nn uudduunnuunn ppeerrddeessiizz kk››ssaacc››kk ssaapp››nnddaa nnoottaa--
llaarr,, mmaakkaammllaarr››nn iimmbbii¤¤iinnddeenn nnaass››ll ddaa ssüüzzüüllüüpp ggeelliiyyoorr,,
ggeelliiyyoorr ddaa rruuhhuummuuzzuu aarr››tt››yyoorr..

FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr eennssttaannttaanneeyyii oo kkaaddaarr uuzzuunn ttuuttuu--
yyoorrllaarr kkii ttüümm iinnssaannll››kk ss››¤¤dd›› ss››¤¤aaccaakk bbaakkaaççllaarr››nnaa.. 

fifiiimmflfliirriinnii ööyyllee kk››vvrraakk vvee yyuummuuflflaakk kkuullllaann››yyoorr kkii
yyoonnttuuccuu,, aassll››nnddaa mmeerrmmeerrii ddee kkeesseecceekk hhaannii!! AAyyrr››ccaa
kkaaiiddeenniinn üüzzeerriinnddeekkii ççaattllaakk kkiillii tteekkrraarr tteekkrraarr ››ssllaatt››pp
aaddeettaa eeyyttiiflfliimmiinn ssoonnssuuzz yyaassaallaarr››nn›› iissppaattllaammaayy›› ddaa ggöö--
rreevv bbeelllleemmiiflfl.. 

GGööllggee ooyyuunnuummuuzzuunn iikkii kkaaffaaddaarr››nnaa ccaann vveerreenniinn
ggööllggeessii üüssttüümmüüzzddeenn hhiiçç eekkssiikk oollmmaass››nn..

KKöörrüü¤¤üünnddeenn çç››kkaann nnoottaallaarr››,, kkuullaakkllaarr››mm››zzaa ggöönn--
ddeerriirrkkeenn sseevvggiinniinn yyüücceellii¤¤iinnii hhaatt››rrllaattaann aakkoorrddiiyyoonnuunn oo
eeflflssiizz tt››nn››ss››nn›› dduuyyuupp ddaa hhiisssseettmmeeyyeenn yyüürreekktteenn eennggeellllii
oollssaa ggeerreekk..

EEvveett ssaannaatt ssookkaakkttaa;;
KKeennttiinnii sseevveenn aannccaakk kkeenntt flfloovveenniizzmmii yyaappmmaayyaann

bbiirr aannllaayy››flfl››nn üürrüünnüü oollaarraakk ppllaannllaannaann bbuu eettkkiinnlliikklleerrddee
ttüümm AAddaannaa''yy›› yyaann››mm››zzddaa ggöörrmmeekk iissttiiyyoorruuzz ddiiyyoorrllaarr.. 

YYoozzllaaflflaann vvee ççiirrkkiinn çç››kkaarr iilliiflflkkiilleerrii iiççiinnddee hhaappssooll--
mmuuflfl bbiirr yyaaflflaamm ddaa iinnssaann››nn yyaapp››ss››nnaa uuyymmaayyaann aannccaakk
zzoorrllaa ssüürrddüürrüülleenn ddüüzzeenniinn yyeenniillggiissiinnii kkuuttllaammaayyaa,, yyaannii
flfleennllii¤¤ee ççaa¤¤››rr››yyoorrllaarr.. ““HHaakkll››yy››zz kkaazzaannaaccaa¤¤››zz”” ddiiyyeennllee--
rriinn hhaakkll››ll››¤¤››nn›› iissppaattllaammaayyaa vvee eevveett uussttaann››nn ddaa ddeeddii¤¤ii
ggiibbii ““……kkuurrflfluunn eerriittmmeeyyee ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz……”” ddiiyyoorrllaarr.. KKaa--
rraa vviiccddaannll››llaarr››nn eelliinnddee kkaarraayyaa,, zziiffiirree ççeevvrriillmmiiflfl bbiirr yyaa--
flflaamm›› hhaakk eettmmiiyyoorruuzz.. ÖÖddüünnçç aalldd››¤¤››mm››zz ççooccuukkllaarr››mm››zzaa
ssuunnaaccaa¤¤››mm››zz ddüünnyyaa bbuu oollmmaammaall›› ddiiyyeennlleerr hhaaddii ssookkaa--
¤¤aa!!

fifiiimmddii ssiizzee ööyykküümmüüzzüü bbiirraazz aannllaattaayy››mm vvee ggeerriissiinnii
ddee bbiirrlliikkttee yyaazzaall››mm oolluurr mmuu??

ÖÖnncceelliikkllee ssookkaa¤¤››nn eevvrriimmiinnddee mmiihheennkk ttaaflfl›› oollaann
““TTaaflfl MMeekkâânn”” llaa ““SSookkaakkttaa RReessiimm // HHeeyykkeell ÇÇaall››flflttaayy››””
eettkkiinnllii¤¤ii ppllaannllaadd››kk.. DDeevvaamm››nnddaa RReeflflaattbbeeyy MMaahhaallllee--
ssii''nnddee ddii¤¤eerr mmüüzziikk mmeerrkkeezzii vvee kkaaffeelleerrii bbuulluunnaann ssaannaatt
aaflfl››¤¤›› iiflflyyeerrii ssaahhiipplleerrii ççaall››pp ssööyylleeyyiipp ““KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii
”” vveerreecceekklleerr.. ““KKaamm MMüüzziikk MMeerrkkeezzii””nniinn ssookkaa¤¤››nn aannaa--
yyaassaass››nn››nn yyaazz››llmmaass››nnddaa cciiddddii eemmee¤¤ii ggeeççttii.. ““AAkkuussttiikk
PPeerrffoorrmmaannccee HHaallll”” hheerr yyeerree hheerr mmeekkâânnaa ddeesstteekk vveerr--
mmeekk iiççiinn ööyyllee ppaarrççaallaarraa bbööllüünnddüü kkii iiflflttee eemmeekk bbuudduurr
ddiiyyee iinnssaannaa flflaappkkaa çç››kkaarrtt››rr.. ““TTaarrçç››nn KKaaffee”” iissmmii ggiibbii
sseemmppaattiikk yyaakkllaaflfl››mmll›› vvee ppaayyllaaflfl››mmcc›› oolldduu.. ““FFoottoo¤¤rraaffyyaa
KKaaffee”” ssaahhiibbiinniinn hheerr zzaammaannkkii dduuyyaarrll›› kkiimmllii¤¤iinnee bbüü--
rrüünnmmüüflfl.. KKoonnuukkllaarr››nnaa yyuuvvaallaarr››nn›› aaççaarraakk ““FFoottoo¤¤rraaffttaa
SS››nn››rr YYookk”” ggöösstteerriilleerrii vvee ssööyylleeflfliilleerriiyyllee ““FFoottooggrraaffyyaa
DDeerrnnee¤¤ii”” ttüümm hhoorraannttaa oollaarraakk hheerr aakkflflaamm ssookkaakkttaallaarr..
““KKiibbeellee RRiittiimm GGrruubbuu”” yyaaflflaammddaakkii uuyyuummssuuzzlluu¤¤uunn,,
ddeennggeessiizzllii¤¤iinn iiççiinnddee bbiizzee uuyyuummuu eezzggiilleeyyeecceekklleerr.. ““AAkk--
kkaapp›› ÇÇooccuukk OOrrkkeessttrraass›› ”” hheerr zzaammaann oolldduu¤¤uu ggiibbii kkeenn--
ttiinn mmoozzaaii¤¤iiyyiizz vvee bbiizz ddee vvaarr››zz ddiiyyoorrllaarr..

‹‹nnssaann sseevvggiissiiyyllee ddoolluu vvee ççooccuukklluu¤¤uunnuunn AAddaannaa''ss››--
nn›› aarraayyaannllaarr ssookkaakkllaarr›› sseevvggii kkaarrnnaavvaall››nnaa ççeevviirriiyyoorrllaarr..
SSaannaatt vvee kküüllttüürrüümmüüzz aadd››nnaa nniitteelliikk çç››ttaass››nn›› yyuukkaarr››yyaa
ddoo¤¤rruu yyüükksseellttmmee ççaabbaass››nnddaakkii bbuu ffeeddaakkâârr iinnssaannllaarr ggii--
ttaarr››yyllaa,, flflöövvaalleessiiyyllee,, uudduuyyllaa,, flfliimmflfliirriiyyllee,, bbaa¤¤llaammaass››yyllaa,,
HHaacciivvaatt''››yyllaa,, ttuummbbaass››yyllaa,, ppaalleettiiyyllee,, pprroojjeekkssiiyyoonn aalleettiiyy--
llee,, ff››rrççaass››yyllaa,, mm››zzrraabb››yyllaa,, ttuuaalliiyyllee,, rreeppllii¤¤iiyyllee,, mmeerrmmee--
rriiyyllee,, ssaahhnneessiiyyllee,, lleennssiiyyllee ##RReeflflaattbbeeyyiizz ddiiyyoorrllaarr.. 

uulluussllaarraarraass››
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� HHaalluukk UUyygguurr

SS››nn››rr ddeenniilliinnccee aakkllaa  ggeelleenn iillkk flfleeyy  ccoo¤¤rraaffii ss››nn››rr--
llaarrdd››rr.. ÜÜllkkeelleerrii bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rraann hhaayyaallii bbiirr ççiizzggii
yyaannii.. BBuu ççiizzggiinniinn hhaayyaallii oollmmaass››,, hhaarriittaa üüzzeerriinnddeekkii
bbeettiimmlleemmeelleerriinn ggeerrççeekk dd››flfl›› oollmmaass››nnddaann ççookk,, ccoo¤¤rraa--
ffii ppaarrççaallaarr››nn  yyaaflflaamm››nn ggeerrççeekklleerriiyyllee bbaa¤¤ddaaflflmmaaddaann
bbiirrbbiirriinnddeenn aayyrr››llmmaass››nnddaann kkaayynnaakkllaann››rr..

ÜÜllkkeelleerrii bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rraann vvee yyaaflflaammddaann kkoo--
ppuukk oollaann  iiddaarrii ss››nn››rrllaarr ggeenneelllliikkllee ssaavvaaflflllaarrllaa bbeelliirrllee--
nniirr.. BBaannaa ggöörree,, ggüüccüü ggüüccüünnee yyeetteenniinn iissttee¤¤iiyyllee bbee--
lliirrlleenneenn bbuu ssuubbjjeekkttiiff ççiizzggiilleerriinn dd››flfl››nnddaa ,, ttoopplluummssaall
yyaaflflaammllaarr››nn bbeelliirrlleeddii¤¤ii iikkiinnccii bbiirr ss››nn››rr ddaahhaa bbuulluunnuurr;;
KKüüllttüürreell ss››nn››rr......

TToopplluummssaall yyaaflflaanntt››nn››nn  bbeelliirrlleeddii¤¤ii kküüllttüürreell vvaarrll››kk
ccoo¤¤rraaffii ss››nn››rrllaarr›› ddiinnlleemmeezz,, ööbbüürr ttaarraaffaa ddaa ggeeççeerr..
BBiirr bbaakkaarrss››nn››zz ‹‹rraann''››nn kkuuzzeeyy yyaarr››ss››nnddaa iinnssaannllaarr bbii--
zziimm ggiibbii TTüürrkkççee kkoonnuuflflmmaakkttaa,, ttüümm kkaadd››nnllaarr TTüürrkk
ddiizziilleerriinnii iizzlleemmeekktteeddiirr.. 

YYeeddii¤¤ii,, iiççttii¤¤ii,, ggeelleenneekklleerrii bbiizzee bbeennzzeerr.. VVeeyyaa SSuu--
rriiyyee''nniinn AAkkddeenniizz ssaahhiilliiyyllee bbiizziimm AAkkddeenniizziimmiizz aayynn››
flfleeyylleerrii ddüüflflüünnüürr,, bbeennzzeerr flfleeyylleerree iinnaann››rr..  SSaavvaaflfl››nn
bbeelliirrlleeddii¤¤ii iiddaarrii ss››nn››rrllaarr››nn dd››flfl››nnddaa,, kküüllttüürreell bbeennzzeerrlliikk--
lleerriinn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu bbaaflflkkaa bbiirr ss››nn››rrddaann kkaasstteettttii¤¤iimm,, iiflfl--
ttee bbööyyllee bbiirr ss››nn››rr iiflflttee......  

BBeennzzeerr ddüüflflüünneenn,, bbeennzzeerr oollaayyllaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa
bbeennzzeerr tteeppkkiilleerr vveerreenn,, bbeennzzeerr ggeelleenneekklleerree ssaahhiipp
iinnssaannllaarr››nn ccoo¤¤rraaffyyaass››nn›› bbeelliirrlleeyyeenn bbiirr ss››nn››rr.. ÜÜsstteelliikk
bbuu ss››nn››rr ssaavvaaflfl›› ddee¤¤iill,, bbaarr››flfl›› ssaa¤¤llaarr.. BBuunnuunn nneeddeennii
kküüllttüürreell yyaakk››nnll››kkllaarr››nn›› hhiisssseeddeennlleerriinn bbiirrbbiirriinnee ddüüflfl--

mmaann oollmmaakkttaann ssaakk››nnmmaallaa--
rr››dd››rr.. ÇÇüünnkküü iinnssaann ddaaiimmaa
ttaann››flfl››kk oolldduukkllaarr››yyllaa ççaatt››flfl--
mmaakkttaann kkaaçç››nnmm››flfltt››rr..

HHeerrhhaallddee çç››kkaarrllaarr››nnaa
ggöörree ss››nn››rr ççiizzmmeekk iisstteeyyeenn--
lleerriinn öönnüünnddeekkii eenn bbüüyyüükk
eennggeell ddee bbuu ttaann››flfl››kkll››kk oollssaa
ggeerreekk.. EEmmiinniimm kkii;;  ttaann››flfl››kk--
ll››¤¤›› yyookk eeddeecceekk yyöönntteemmlleerr
iiccaatt eeddiipp,, iinnssaannllaarr››nn vvee
ttoopplluulluukkllaarr››nn bbiirrbbiirriinnddeenn aayyrr››flfltt››rr››llmmaayyaa ççaall››flfl››llmmaass››
bbuu yyüüzzddeennddiirr.. 

““OO ffaallaann hhaa!! SSeenn iissee ffiillaannss››nn...... OOnnddaann uuzzaakk dduurr
aammaann!!

HHaattttaa uuzzaakk dduurrmmaakkllaa yyeettiinnmmee kkaavvggaa eett......””
BBööyyllee bbiirr aallgg›› ççaall››flflmmaass››nnaa ttoopplluummuunn vveerrddii¤¤ii ccee--

vvaabbaa ggöörree,, yyaa ddoossttlluukkllaarr öönnee çç››kk››pp bbaarr››flfl oollaaccaakktt››rr
yyaa ddaa ssaavvaaflfl eellii kkuullaa¤¤››nnddaa bbeekklleeyyeecceekkttiirr..

TToopplluummllaarr bbaarr››flfl›› tteerrcciihh eeddeerrssee ee¤¤eerr;; uuyyggaarrll››kkllaarr
yyaarraattmmaa hhaakkkk››nn›› ddaa eellddee eeddeerrlleerr.. SSaavvaaflfl›› tteerrcciihh
eeddeerrlleerrssee  eell bbiirrllii¤¤iiyyllee yyaarraatt››llmm››flfl uuyyggaarrll››kkllaarr›› yyookk
eeddeerrlleerr..

BBuu tteessppiitttteenn ssoonnrraa üüllkkeemmiizz üüzzeerriinnddee ddüüflflüünnüürr--
sseekk ee¤¤eerr;;  

TTaakkddiirr eeddeerrssiinniizz kkii;; yyaakkllaaflfl››kk oonn iikkii bbiinn yy››ll›› bbiillii--
nneenn ““‹‹nnssaannll››kk TTaarriihhii””nnddee eenn öönneemmllii uuyyggaarrll››kkllaarr››
ddoo¤¤uurrmmuuflfl oollaann AAnnaaddoolluu,, kküüllttüürreell bbiirriikkiimmiinnii ssaavvaa--
flfl››nn zzoorrllaa ççiizzddii¤¤ii ss››nn››rrllaarr››nn››nn dd››flfl››nnaa ddaa ttaaflfl››yyaaccaakktt››rr
vvee kküüllttüürreell bbiirrlliikktteellii¤¤iinn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu iikkiinnccii bbiirr ss››nn››rr

mmeeyyddaannaa ggeettiirreecceekkttiirr.. YYaakk››nn zzaammaannaa kkaaddaarr GGüürr--
cciissttaann''ddaann ttuuttuunn ddaa RRoommaannyyaa''yyaa kkaaddaarr uuzzaannaann
bbööllggeelleerrii,, hhaattttaa bbiirraazz ddaahhaa uuzzaakkllaarr›› ggöözzlleemmlleesseeyyddii--
nniizz,,  YYuunnaanniissttaann''ddaa,, IIrraakk''ddaa,, hhaattttaa LLüübbnnaann''ddaa vveeyyaa
MM››ss››rr''ddaa yyaaflflaayyaann bbiirr AAnnaaddoolluu''nnuunn oolldduu¤¤uunnuu ddaa hhiiss--
sseeddeecceekkttiinniizz.. VVee ee¤¤eerr oorraaddaakkii AAnnaaddoolluu''nnuunn ppeeflfliinnee
ggiittsseeyyddiinniizz;; sseevvggiiyyii,, bbaarr››flfl›› ggöörreecceekkttiinniizz.. OO iinnssaannllaarr--
llaa ssaavvaaflflaabbiillmmee iihhttiimmaalliinnii hhiiçç aakkll››nn››zzaa ggeettiirrmmiiyyeecceekk--
ttiinniizz bbiillee......

AAmmaa nnee oolldduuyyssaa oolldduu bbuu kküüllttüürreell ss››nn››rrllaarr ddaa¤¤››ll--
dd››..

SSaavvaaflfl›› ssoolluu¤¤uummuuzzddaa hhiisssseettttii¤¤iimmiizz flfluu ggüünnlleerrddee,,
ee¤¤eerr bbaarr››flfl iissttiiyyoorrssaakk bbuunnuunn kkaavvggaa mmeeyyddaannllaarr››nnddaann
ççookk,, kküüllttüürreell bbeerraabbeerrlliikklleerrllee ggeerrççeekklleeflfleebbiilleeccee¤¤ii ggeerr--
ççee¤¤iinnii ddee ggöörreebbiillmmeelliiyyiizz aarrtt››kk..

YYaannii ddaahhaa ççookk ttaannkk yyeerriinnee,, ddaahhaa ççookk flfliiiirr üürreettee--
bbiilliirrsseekk ssaavvaaflfl dduurraaccaakk..

DDaahhaa ççookk ffüüzzee yyeerriinnee ddaahhaa ççookk bbeessttee yyaappaarrssaakk
bbaarr››flfl ggeelleecceekk..

UUmmaarr››mm tteerrcciihhii bbiizz iinnssaannllaarraa bb››rraakk››rrllaarr..
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� MMeehhmmeett KKaarraassuu

DDöörrtt yy››ll aarraaddaann ssoonnrraa,, ggeeççeenn hhaaffttaa,,  yyaa¤¤››flflll››
bbiirr hhaavvaaddaa,, YYaayyllaaddaa¤¤›› SS››nn››rr KKaapp››ss››nnddaayydd››mm,, iikkii
eeddeebbiiyyaattçç›› aarrkkaaddaaflfl›› kkaarrflfl››llaammaakk aammaacc››yyllaa.. 

GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››llllaarr››nn aakkssiinnee,, ss››nn››rrddaa  sseessssiizzlliikk
hhaakkiimmddii..  DDüüflflüünnddüümm,, bbiirr zzaammaannllaarr tteell öörrggüülleerriinn
aayy››rrdd››¤¤›› aaiilleelleerr yyaa¤¤aann flfliiddddeettllii yyaa¤¤mmuurraa kkaarrflfl››nn ssaarr--
mmaaflfl ddoollaaflfl,, öözzlleemm ggiiddeerriirrlleerrddii.. ÖÖyylleessiinnee bbiirriikkmmiiflfl--
ttiirr kkii öözzlleemmlleerrii,, ssaannkkii flfliiddddeettllii yyaa¤¤mmuurr hhiiçç ››ssllaatt--
mmaazzdd›› oonnllaarr››..

22000000''llii yy››llllaarraa kkaaddaarr,,  ss››nn››rrddaa bbaayyrraammllaaflflmmaa
tteell öörrggüülleerr aarrkkaass››nnddaann oolluurrdduu.. TTaammppoonn bbööllggeeddee,,
tteell öörrggüülleerriinn aarrdd››nnddaa kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeelliirrddii aakkrraabbaa--
llaarr..  BBiinnlleerrccee kkiiflflii,, sseesslleerriinnii bbiirrbbiirriinnee dduuyyuurrmmaakk
iiççiinn yy››rrtt››nn››rrccaass››nnaa bbaa¤¤rr››flfl››rrllaarrdd››.. AAlldd››kkllaarr›› aarrmmaa--
¤¤aannllaarr›› tteell öörrggüünnüünn üüzzeerriinnddeenn ff››rrllaatt››rrllaarrdd›› kkaarrflfl››ll››kk--
ll››.. KKiimmiinniinn iiççiinnddeenn ççaayy yyaa ddaa tteerrlliikk,, kkiimmiinniinn iiççiinn--
ddeenn flfleekkeerr vveeyyaa kkaahhvvee çç››kkaarrdd››.. 

TTeell öörrggüü aarrkkaass››nnddaann ddaa oollssaa,,   bbuu ggöörrüüflflmmeelleerr--
ddeenn iinnssaannllaarr››nn öözzlleemmlleerriinniinn ss››nn››rr ttaann››mmaadd››¤¤››   çç››--
kk››yyoorr oorrttaayyaa.. SS››nn››rrllaarr››nn yyaallnn››zzccaa üüllkkeelleerrii ddee¤¤iill,, iinn--
ssaannllaarr›› ddaa bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rrdd››¤¤››,, yyüürreekklleerrii bbööllddüü¤¤üü
aaçç››kk bbiirr flfleekkiillddee ggöörrüüllüüyyoorr.. HHüüzzüünnllee ss››nn››rr,, öözzlleemmllee
ss››nn››rr yyaann yyaannaa aann››ll››rr oolluuyyoorr..

TTüürrkkiiyyee iillee SSuurriiyyee aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaa aayyrr››llaann
aakkrraabbaallaarr ddaa
bbööyyllee ttaaflfl››yyoorrllaarr
öö zz ll eemm ll ee rr ii nn ii ,,
hhüüzzüünnlleerriinnii yy››ll--
llaarrdd››rr.. II.. UUlluuss--
llaarraarraass›› ÇÇuukkuu--
rroovvaa SSaannaatt
GGüünn llee rr ii '' nnddee,,
HHaassaann AAll ii
TTooppttaaflfl  ““YYAA--
BBUU”” aaddll ››  bbiirr
ööyykküü ookkuummuuflfl--
ttuu.. TTooppttaaflfl ööyy--
kküüddee,, CCeeyyllaann--
pp››nnaarr iillççeessiinnddee
aasskkeerrllii¤¤iinnii yyaa--
ppaarrkkeenn bbiirr nnöö--
bbeett ss ››rraass››nnddaa

ttaann››kk oolldduu¤¤uu bbiirr oollaayy›› ççaarrpp››cc›› bbiirr flfleekkiillddee aannllaatt--
mm››flfltt››..

YYaabbuu,, eesskkii bbiirr kkaaççaakkçç››yymm››flfl.. ÇÇeevvrreessiinnee kküüss--
mmüüflfl,, kkiimmsseeyyllee kkoonnuuflflmmaammaakkttaa.. HHeerrkkeess oonnaa ddeellii
mmuuaammeelleessii ggöösstteerrmmeekktteeddiirr.. 

BBiirriicciikk kk››zz›› GGaazzeell''ii RReessuullaayynn ((SSuurriiyyee))''aa ggeelliinn
eettmmiiflflttii.. HHeerr yy››ll eeflfliiyyllee bbiirrlliikkttee,, hheeddiiyyeelleerrllee  ss››nn››rraa
ggiiddeerr kk››zz›› vvee ttoorruunnllaarr›› iillee bbaayyrraammllaaflfl››rrllaarrmm››flfl.. KKaa--
llaabbaall››¤¤››nn iiççiinnddee ttoorruunnllaarr››nn›› bbuulluurr flfleekkeerr ppaakkeettlleerriinnii
hhaavvaayyaa kkaalldd››rraarraakk,, ““BBaayyrraamm hheeddiiyyeenniizzii aalldd››kk kkuurr--
bbaann,, iiflflttee,,”” ddeerrlleerrmmiiflfl.. fifieekkeerrlleerree uuzzaann››pp yyiiyyeemmee--
sseelleerr ddee sseevviinniirrmmiiflfl ççooccuukkllaarr.. EElllleerriinnii kkoollllaarr››nn›› ssaall--
llaayyaarraakk,, ““ÖÖppeerriimm ddeeddee,, ööppeerriimm nneennee”” ddiiyyee uuççuu--
flfluurrllaarrmm››flfl.. GGüünneeflfl bbaattaarrkkeenn,, hheeddiiyyeelleerrii aall››pp vveerr--
mmeeddeenn,, ssaarr››ll››pp ööppüüflflmmeeddeenn,, hheerr iikkii ttaarraaff ddaa aayyrr››--
ll››pp eevvlleerriinnee ddöönneerrmmiiflfl..

YYaabbuu''nnuunn eeflflii ööllüürr..  KKooccaass››nnddaann ssoonn iissttee¤¤ii,,
hheerr bbaayyrraammddaa ss››nn››rraa ggiiddiipp ttoorruunnllaarr››nnaa hheeddiiyyee ggöö--
ttüürrmmeekkttiirr.. BBaayyrraamm yyaakkllaaflfl››rr.. LLaakkiinn YYaabbuu iiyyiiccee
yyookkssuullllaaflflmm››flfl,, flfleekkeerr aallaaccaakk ppaarraass›› bbiillee kkaallmmaamm››flfl--
tt››rr..

YYaabbuu,,  bbaayyrraamm ssaabbaahh›› eerrkkeennddeenn ççööpp bbiiddoonnllaa--

rr››nnaa kkooflflaarr,, bbiirr kkuuttuu bbuulluurr.. SSoonnrraa kkuuttuu nnaass››ll oollssaa
ttoorruunnllaarr››nnaa uullaaflflaammaayyaaccaakk ddiiyyeerreekk,, kkuuttuuyyuu oottllaa
ddoolldduurruupp öözzeennee bbeezzeennee ssaarraarr.. VVee oo ggüünn SSuurrii--
yyee''ddeenn ggeelleennlleerrllee TTüürrkkiiyyee''ddeekkiilleerriinn ggöörrüüflflmmeessii vvee
hheeddiiyyee aall››pp vveerrmmeelleerrii iillkk kkeezz sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmm››flfltt››..

GGüünnüümmüüzzddee bbööyyllee ddrraammaattiikk oollaayyllaarr yyaaflflaannmm››--
yyoorr aarrtt››kk.. ((22001122 yy››ll››nnaa kkaaddaarr)) KKiimmlliikk ggöösstteerreerreekk
aakkrraabbaallaarr ddöönnüüflflüümmllüü oollaarraakk bbiirr bbaayyrraamm SSuurrii--
yyee''ddee,, bbiirr bbaayyrraamm TTüürrkkiiyyee''ddee  bbiirr aarraayyaa ggeelleebbiillii--
yyoorr.. HHeerr bbaayyrraammddaa,, oonn bbiinnlleerrccee kkiiflflii kkiimmlliikk kkaarr--
tt››yyllaa ggiirriiflfl--çç››kk››flfl yyaappaabbiilliiyyoorrdduu.. CCiillvveeggöözzüü SS››nn››rr KKaa--
pp››ss››''nnddaa kkoommflfluu iilllleerriinn vvaalliilleerrii ((HHaattaayy vvee ‹‹ddlliipp))  bbiirr
aarraayyaa ggeelliirr,, ddoossttlluukk mmeessaajjllaarr›› vveerriirrlleerrddii..     

BBiinnlleerrccee yy››lldd››rr aayynn›› oorrttaakk kküüllttüürrüü ppaayyllaaflfltt››¤¤››mm››zz
SSuurriiyyee bbaaflflttaa oollmmaakk üüzzeerree ttüümm kkoommflfluu üüllkkeelleerrllee
bbaarr››flfl iiççiinnddee yyaaflflaammaakk zzoorruunnddaayy››zz......

18-25
2017

m
a
rt

� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

S›n›r tan›mayan 
Anadolu

Özlem s›n›r tan›maz



66

� BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii

‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhiinnddee ss››nn››rrllaarr,, iillkk oollaarraakk kkoorruunnmmaa,, ssaa--
hhiipplleennmmee iiççggüüddüüssüüyyllee ttoopplluummssaall yyaaflflaamm››nn zzoorruunnlluulluu--
¤¤uuyyllaa oorrttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr.. SSiiyyaassaall,, ttaarriihhsseell vvee ccoo¤¤rraaffii aann--
llaammddaa ““RRöönneessaannss vvee AAyydd››nnllaannmmaa”” eerrtteessiinnddee oolluuflflaann
””uulluuss--ddeevvlleett”” lleerr bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn,, uulluussaall kkiimmllii¤¤iinn vvee kküüll--
ttüürrüünn

tteemmeell bbiirriimmii oollmmuuflfl aannccaakk bbuu aannllaammddaa ss››nn››rrllaarr››nn
ssüürreekkllii ddee¤¤iiflfleebbiilleeccee¤¤ii ddee ggöözzlleennmmiiflflttiirr.. DDeevvlleettiinn eenn
öönneemmllii ggöörreevvii ss››nn››rrllaarr››nn kkoorruunnmmaass››dd››rr.. OOyyssaa ggüünnüü--
mmüüzzddee ss››nn››rr ggüüvveennllii¤¤iinniinn ssaa¤¤llaannmmaass›› ssiiyyaassii iirraaddee vvee
kkaarraarrll››ll››kk ggeerreekkttiirrmmeekktteeddiirr.. 

ÜÜllkkeemmiizz kküüllttüürr mmoozzaaii¤¤ii,, ccoo¤¤rraaffii kkoonnuummuu,, yyeerraalltt››
zzeennggiinnlliikklleerriiyyllee ddüünnyyaaddaa öönneemmllii üüllkkeelleerr aarraass››nnddaadd››rr..
BBuunnuunn yyüüzzyy››llllaarrdd››rr ffaarrkk››nnddaa oollaann dd››flfl ggüüççlleerriinn ggöözzüü hhaa--
llaa bbuu ttoopprraakkllaarrddaadd››rr.. ÇÇeeflfliittllii vvee tteemmeellii ççookk eesskkiilleerree ddaa--
yyaannaann ssttrraatteejjiilleerr,, ooyyuunnllaarrllaa eellddeekkii kkuurruulluu ddüüzzeennii yy››kkmmaa
aarrzzuussuu ttaaflfl››dd››kkllaarr›› aaçç››kkççaa ggöörrüüllmmeekktteeddiirr.. SS››nn››rr öötteessiinn--
ddeenn ffaallaann ddaa ddee¤¤iillddiirr oonnllaarr aarrtt››kk,, ppaarrsseell ppaarrsseell ssaatt››llaann
AAnnaaddoolluu''nnuunn hheerr kkeennttiinnddee,, aayynn›› bbiinnaaddaa kkaapp›› kkoommflfluu--
mmuuzzdduurr.. DD››flflaarr››ddaann oolldduu¤¤uu kkaaddaarr iiççeerriiddeenn ddee iihhllaallllee,,
ttoopplluummssaall bbiirr ççöökküüflfl yyaaflflaannmmaakkttaadd››rr..  

DDiikkttaa hheevveesslleerrii,, tteerröörr eeyylleemmlleerrii,, ççaatt››flflmmaallaarr,, kkaattllii--
aammllaarr,, kk››yy››mmllaarr,, yyiittiirriilleenn ddee¤¤eerrlleerr,, aayydd››nnll››¤¤aa oollaann ddüüflfl--
mmaannll››kk,, aarrdd›› aarrkkaass›› kkeessiillmmeeyyeenn flfleehhiitt hhaabbeerrlleerrii kk››ssaaccaass››
yyaarraatt››llaann kkoorrkkuu vvee ppaanniikk hhaavvaass››,, bbiirrlliikk bbiilliinncciinnee bbiirr
ddaarrbbee bbiirr ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl ddee¤¤iill ddee nneeddiirr?? 

ÇÇookk ddee¤¤iill ddookkssaann yy››ll öönnccee AAttaattüürrkk''üünn ““GGeennççllii¤¤ee
HHiittaabbeessii””nnddee ssööyylleeddii¤¤ii ““EEyy TTüürrkk ggeennççllii¤¤ii!! BBiirriinnccii ööddee--
vviinn TTüürrkk bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn››,, TTüürrkk CCuummhhuurriiyyeettiinnii,, ssoonnssuuzzaa
ddeekk kkoorruummaakk vvee ssaavvuunnmmaakktt››rr!!””ssöözzlleerrii kkuullaakkllaarr››mm››zzddaa
çç››nnll››yyoorr.. BBuuggüünn,, bbuu ssöözzlleerrii aann››mmssaatt››rrccaass››nnaa ggöözz ggöörree
ggöörree ttaamm ddaa AAttaattüürrkk''üünn tteehhlliikkeellii ggiiddiiflflee iiflflaarreett eettttii¤¤ii ggii--
bbii TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii yy››kk››llmmaakk iisstteennmmeekktteeddiirr.. SSöözzüü
eeddiilleenn ggeennççlliikk 22000000''llii yy››llllaarrddaann öönnccee ddüünnyyaayyaa ggeelleenn,,
AAttaattüürrkk iillkkeelleerriiyyllee yyeettiiflfleenn llaaiikk ggeennççlliikkttiirr.. YYeennii nneessiill
ggeennççllii¤¤iinn ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu ddiinnllee ddeevvlleett iiflfllleerriinniinn iiçç iiççee ggeeççttii¤¤ii
ss››rraaddaa,, AAttaattüürrkk iillkkeelleerriinniinn nneerreeddeeyyssee yyookk ssaayy››lldd››¤¤›› bbiirr
ee¤¤iittiimm ssiisstteemmiiyyllee bbüüyyüüyyoorr.. YYaannii,, ddeeyyiimm yyeerriinnddeeyyssee
GGeennççllii¤¤ee HHiittaabbee''ddee sseesslleenniilleenn ggeennççllii¤¤ee kkaarrflfl›› bbiirr ggeennçç--
lliikk yyeettiiflflttiirriilliiyyoorr..

ÖÖzzeelllliikkllee ggüünnüümmüüzz kkooflfluullllaarr››nn›› vvuurrgguullaayyaann bbööllüümmddee
flflööyyllee ddiiyyoorr BBüüyyüükk AAttaa::

““((……)) ZZoorrllaa yyaa ddaa aallddaatt››cc›› ddüüzzeennlleerrllee,, sseevvggiillii yyuurrdduu--
nnuunn bbüüttüünn kkaalleelleerrii aall››nnmm››flfl,, bbüüttüünn ggeemmii yyaapp››mm yyeerrlleerrii
eellee ggeeççiirriillmmiiflfl,, bbüüttüünn oorrdduullaarr›› ddaa¤¤››tt››llmm››flfl vvee yyuurrdduunn hheerr
kkööflfleessiinnee eeyylleemmllii oollaarraakk ggiirriillmmiiflfl oollaabbiilliirr..

BBüüttüünn bbuu dduurruummllaarrddaann ddaahhaa aacc›› vvee ddaahhaa kkoorrkkuunnçç
oollmmaakk üüzzeerree,, yyuurrdduunn iiççiinnddee yyöönneettiimm bbaaflfl››nnddaa bbuulluunnaann--
llaarr,, aayymmaazzll››kk vvee ssaappkk››nnll››kk vvee üüsstteelliikk hhaaiinnlliikk iiççiinnddee bbuu--
lluunnaabbiilliirrlleerr.. DDaahhaass››,, yyöönneettiimm bbaaflfl››nnddaa bbuulluunnaann bbööyylleellee--
rrii,, kkiiflfliisseell çç››kkaarrllaarr››nn››,, yyuurrdduunnaa ggiirriipp yyaayy››llmm››flfl oollaann ((dd››flfl))
ddüüflflmmaannllaarr››nn ssiiyyaassaall aammaaççllaarr››yyllaa bbiirrlleeflflttiirreebbiilliirrlleerr.. UUlluuss,,
yyookkssuulllluukk vvee ddaarrll››kk iiççiinnddee eezzggiinn vvee bbiittkkiinn ddüüflflmmüüflfl oollaa--
bbiilliirr..

EEyy TTüürrkk ggeelleeccee¤¤iinniinn ggeennçç kkuuflflaakkllaarr››!! ‹‹flflttee bbuu oorrttaamm
vvee kkooflfluullllaarrddaa bbiillee ööddeevviinn,, TTüürrkk bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn›› vvee ccuumm--
hhuurriiyyeettiinnii kkuurrttaarrmmaakktt››rr..

GGeerreekkssiinnddii¤¤iinn ggüüçç,, ddaammaarrllaarr››nnddaakkii ssooyylluu kkaannddaa
vvaarrdd››rr..""

HHaallkk››nn bbuuggüünn yyaaflflaadd››¤¤›› ggüüççllüükklleerree kkaarrflfl›› ççöözzüümm yyooll--
llaarr››nn›› ddaa ggöösstteerriiyyoorr bbuu ssöözzlleerr.. 

HHeeppiimmiizz bbooyyuuttllaarr››nn›› kkeessttiirreemmeeddii¤¤iimmiizz bbiirr ççeelliiflflkkii--
nniinn iiççiinnddeeyyiizz.. BBuunnccaa kkaarrmmaaflflaann››nn iiççiinnddee tteeddiirrggiinn,, üürr--

kkeekk,, yyiittiirrddiikklleerrii--
mmiizzii iizzlleeyyeerreekk,,
hheerr flfleeyyee kkaarrflfl››nn
yyaaflflaadd››¤¤››mm››zzaa ssee--
vviinniirr oolldduukk..

““BBüüttüünn ss››nn››rr--
llaarr ppssiikkoolloojjiikk bbiirr
iiççeerrii¤¤ee ddee ssaahhiipp--
ttiirr””  ddiiyyoorr MM..
AAnnddeerrssoonn..  BBii--
rreeyysseell oollaarraakk kkii--
flfliisseell aallaann›› ddaa iiffaa--
ddee eeddeerr.. BBuu kkiiflflii--
sseell aallaannaa ss››zzmmaa
vveeyyaa iihhllaall ddüüflfl--
mmaannccaa vvee uummuull--
mmaadd››kk bbiirr tteeppkkii--
yyee yyooll aaççaabbiilliirr..

TTaann››kkll››kk eettttii¤¤iimmiizz ttüümm oolluummssuuzzlluukkllaarr››nn eerree¤¤iinniinn,, kköökkllüü
bbiirr ddee¤¤iiflfliimmiinn ddaayyaattmmaass›› oolldduu¤¤uunnuu bbiilliiyyoorruuzz.. GGeerreekkeenn
tteeppkkiiyyii vveerrsseekk ddee ssoonnuuçç aallaamm››yyoorruuzz.. 

SSaa¤¤ll››kkll›› vvee ddeennggeellii bbiirr yyaaflflaamm iiççiinn ggeerreekkllii oollaann ss››--
nn››rrllaarr,, ssoorruummlluulluukk aallaann››mm››zz›› bbeelliirrlleeyyeenn kkiiflfliisseell ççiizzggiilleerr--
ddiirr.. DDii¤¤eerr bbiirr ddeeyyiiflflllee kkiimm oolldduu¤¤uummuuzzuu vvee kkiimm oollaaccaa¤¤››--
mm››zz›› ttaann››mmllaarr.. OO hhaallddee iiççiinnddee bbuulluunndduu¤¤uummuuzz kkaarraannll››--
¤¤aa iinnaatt,, yyeenniiddeenn aayydd››nnllaannmmaann››nn vvee aayydd››nnllaattmmaann››nn ssoo--
rruummlluulluu¤¤uunnuu yyüürreekktteenn hhiisssseettmmee zzaammaann››dd››rr..

BBuuggüünn ppssiikkoolloojjiikk,, ssiiyyaassaall,, ttaarriihhii,, ccoo¤¤rraaffii ss››nn››rrllaarr››--
mm››zz iihhllaall eeddiillmmiiflfl dduurruummddaadd››rr.. BBaa¤¤››mmss››zz,, öözzggüürr,, ssaannaatt--
çç››,, aayydd››nn kkiimmlliikklleerrii ddee ppaarrmmaakkll››kkllaarr aarrdd››nnaa aattaann bbiirr ssiiss--
tteemmii iizzlliiyyoorruuzz.. TToopplluummuunn bbiilliinnççaalltt››nnaa,, öözzeell yyaaflflaammllaarraa
ss››zzaarraakk,, kkaaçç ççooccuukk ddüünnyyaayyaa ggeettiirreeccee¤¤iinnee,, nnee yyiiyyiipp nnee
iiççeeccee¤¤iinnee kkaaddaarr üüzzeerrlleerriinnddee hhaakk ssaahhiibbii oolldduu¤¤uu yyeerrlleeflfl--
ttiirrmmeeyyee ççaall››flfl››llmmaakkttaadd››rr..

AAss››ll eerreekklleerrii,, ggöözzddaa¤¤››yyllaa yyaarraatt››llaann kkaarrggaaflflaaddaa yy››llllaarr--
ccaa bbaarr››flfl,, bbiirrlliikk bbeerraabbeerrlliikk dduuyygguussuuyyllaa aayynn›› ttoopprraakkllaarr--
ddaa,, aayynn›› ççaatt›› aalltt››nnddaa yyaaflflaayyaann iinnssaannllaarr›› bbiirrbbiirriinnee ddüüflflüürr--
mmeekkttiirr.. 

GGöörrüünneenn,, ççeeflfliittllii eettnniikk kköökkeennii bbüünnyyeessiinnddee bbaarr››nndd››--
rraann,,  ddüünnyyaayyaa öörrnneekk tteeflflkkiill eeddeenn üüllkkeemmiizziinn ggüüççllüü iirraa--
ddeessiinnii zzeeddeelleemmeekk,, bbüüttüünnllüü¤¤üünnüü bboozzmmaakktt››rr..

YYaallnn››zz ss››nn››rrllaarr›› ddee¤¤iiflflttiirrmmeekkllee ddee¤¤iill,, ssiisstteemmii,, aannaayyaa--
ssaayy›› ddee¤¤iiflflttiirreerreekk,, üüllkkeenniinn vvee hhaallkk››nn DDNNAA''llaarr››nn›› yyeennii--
ddeenn kkooddllaammaa ffiikkrriiyyllee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa kkaallaann,, bbööllüünnee bbööllüü--
nnee aazz››nnll››kkttaa oollaann iinnssaannll››kk!!                       

EEyy aacc››yyaa,, kkaarraannll››¤¤aa yyüürrüümmeeyyee ddooyymmaayyaann,, yyüürree¤¤iinn--
ddeekkii yyaanngg››nnaa aall››flflaann iinnssaannll››kk!!

SSööyylleeyyiinn!!                                                              
SSiizzee ssuunnuullaann ss››nn››rrss››zz uuyykkuuddaann nnee zzaammaann uuyyaannaa--

ccaakkss››nn››zz?? 

S›n›rs›z uyku
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)
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kkaarraadd››rr ççoo¤¤uu yyoollllaarr››nn
kkuuflfllluukk vvaakkttii hheerr zzaammaann mmaahhmmuurr
kk››zz››ll aakkflflaammllaarr yyoorrgguunn
ççeekkiipp aall ddaall››nnddaann oo yyaapprraa¤¤››!!
ttoopprraa¤¤››nnddaann ssöökkeerrcceessiinnee aa¤¤aacc››
eettiinnddeenn tt››rrnnaa¤¤›› ççeekk
ssoonnrraa ssööyyllee hhaannggii yyooll ggiiddeerr kkuurrttuulluuflflaa
kkaayygg››,, nneeddeenn ssoonnssuuzz uummuuddaa

yyüürreekklleerree bboommbbaarrdd››mmaann
aacc››yyllaa yyaazz››ll››yyoorr aarrdd››nnddaann bbiirr rroommaann
ssuunnuussuu kkaannll›› ssuunnaa¤¤››nnddaa yyaarraall››
ööllüümmllee ssaarrmmaallaannmm››flfl üüzzüünnççlleerr
yyaaflflaammllaa ppeennççeelleeflfliiyyoorr ddeevvlleeflfleenn ddaallggaallaarr
bboo¤¤uulluuyyoorr ddüünnyyaa
iinnaadd››nnaa ddoo¤¤uulluuyyoorr
bbeebbeelleerr bboo¤¤uulluuyyoorr yyiinnee,, öökkssüüzz yyeettiimm
ccaann yyeelleekkllii ccaannss››zzllaarr bbaall››kk iissttiiffii
mmuussaallllaa ttaaflfl›› kk››yy››llaarr
hhaannggii ddiillddee aa¤¤ll››yyoorr ddeenniizzlleerr

yyiinnee ddee bbuulluuyyoorr yyoolluunnuu kkuuflflllaarr
bbiilliiyyoorr yyuurrdduunnuu,, iikklliimmiinnii
sseenn bbiilleemmeezzssiinn ççooccuukk
aadd›› ggööçç mmüü,, ggüüçç mmüü ss››nn››rrllaarrddaakkii cciinnaayyeettiinn
ddiikkeennllii tteelllleerr llaall,, iissyyaann›› kkiimmiinn uummuurruunnddaa
nnee ffaayyddaa,, aakk››ll aallmmaazz zzuullüümmlleerree ttaann››kkll››kk

ggöözzüü kkaarraa bbiirr iiflflttaahh kkuurrttllaarr ssooffrraass››nnddaa
bbööllüüflflttüükklleerrii eekkmmeekkllee kkaann
eelllleerriinnddee kk››rrbbaaççllaarr›› ddiikkeennllii tteell
ççooccuukk,, hheerr kk››rrbbaaçç flflaakkllaammaass››nnaa uuyyaann››rr mm›› 
ssaanndd››nn iinnssaannll››kk
sseenn kk››rr kkaabbuu¤¤uunnuu kkoorrkkuunnuunn
ssiill aacc››llaarr››nn›› ggöözzyyaaflflllaarr››nnddaann

aaflfl ggöözzddaa¤¤››nn›› ttuuttuunnaarraakk uummuuddaa
uunnuuttmmaa,, aacc››nn››nn,, eerriinncciinn,, öözzggüürrllüü¤¤üünn aadd›› hheerr ddiillddee
aayynn››
bbii ggaayyrreett,, bbaarr››flflaa ddöönnddüürr yyoollllaarr››nn rreennggiinnii

Can Yelekli Cans›zlar

BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii
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� GGüülleerr KKaalleemm

GGööçç;; iinnssaannllaarr››nn hhaayyaattllaarr››nnddaa ssoossyyaall,, ppssiikkoolloojjiikk vvee
hhaattttaa bbiiyyoolloojjiikk aannllaammddaa kkaall››cc›› ttrraavvmmaallaarr yyaarraattaann,, kkiimmllii--
¤¤iinn,, kkiiflfliillii¤¤iinn ddeejjeenneerree oolldduu¤¤uu bbiirr oollgguudduurr.. GGeelliiflflmmiiflfl ttoopp--
lluummllaarrddaa kkeeyyffii yyaaflflaannaann ggööççtteenn zziiyyaaddee ssaavvaaflfl››nn vvee bbaasskk››--
llaarr››nn iinnssaann›› ggööççee ssüürrüükklleeyyeenn zzoorruunnlluu ggööççüü eellee aallmmaakk iiss--
ttiiyyoorruumm bbuu mmaakkaalleeddee..

ZZoorruunnlluu ggööçç iinnssaannllaarr››nn ppssiikkoolloojjiilleerriinnddee kkaall››cc›› iizzlleerr
bb››rraakkaarraakk hhaayyaatt››nn››nn bbiirr ssoonnrraakkii ddeevviirrlleerriinnddee hheepp eekkssiikk--
lliikk,, bbüüttüünnccüüllllüü¤¤ee bbiirrllii¤¤ee vvee ddooyyuummaa uullaaflflaammaayyaann ttüükkeenn--
mmiiflfllliikk dduurruummuuyyllaa yyüüzz yyüüzzee bb››rraakk››rr..

GGööçç eeddiilleenn yyeerriinn flflaarrttllaarr››nnaa aall››flflmmaakk,, oo yyeerriinn kkuurraallllaa--
rr››nnaa vvee ddüüzzeenniinnee ggöörree hhaarreekkeett eettmmeekk,,eesskkii ddüüzzeenniinnddeenn
ggeelleenneekk vvee ggöörreennee¤¤iinnddeenn vvee hhaattttaa kkiimmllii¤¤iinnddeenn iizzlleerr ttaa--
flfl››mmaammaayyaa ggaayyrreett eeddeerr ggööççmmeenn kkiiflfliilleerr.. AAiiddiiyyeettssiizzllii¤¤iinn
kkaabbuulllleenniilliiflflii  kkiimmlliikk kkaarrmmaaflflaass››nn›› kkeennddiillii¤¤iinnddeenn ggeettiirriirr..
GGööççmmeenn kkiiflflii hhaall bbööyylleeyykkeenn eellii kkoolluu bbaa¤¤ll››,, ddiillii ssuusskkuunn

vvee bbiirr nneevvii kkaaddeerriinnee bbooyyuunn ee¤¤mmeekk zzoorruunnddaayymm››flfl ggiibbii
hhiisssseeddeerr..

DDeepprreessyyoonn,, aannkkssiiyyeettee ttrraavvmmaa ssoonnrraass›› ssttrreess bboozzuukk--
lluu¤¤uu ggiibbii ppssiikkoolloojjiikk ttaabblloollaarr››nn ggöözzlleemmlleennmmiiflfl oolldduu¤¤uu ggööçç
ssoorruunnssaall››nnddaa ggööçç eeddiilleenn ddeevvlleettiinn ggööççmmeenn oollaarraakk kkaabbuull
eettttii¤¤ii hhaallkkaa kkaarrflfl›› tteeddbbiirrlleerr aallmmaass›› ggeerreekkiiyyoorr.. BBuu oorryyaann--
ttaassyyoonn ssüürreecciinnii ççookk ffaazzllaa yyaabbaanncc››llaaflflmmaaddaann ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr
flfleekkiillddee ggeeççiirrmmeessii iiççiinn eelliinnddeenn ggeelleenn iimmkkaannllaarr›› ssaa¤¤llaammaa--
ss›› ggeerreekkiiyyoorr..

GGööçç ssoonnrraass›› oolldduu¤¤uu ggiibbii ggööçç ss››rraass››nnddaa ddaa ggööçç eeddeenn
hhaallkk››nn yyaaflflaadd››¤¤›› zzoorrlluu mmüüccaaddeellee,, hhaayyaattttaa kkaallmmaa ççaabbaass››
ddaa ppssiikkoolloojjiikk bbiirr bbaasskk›› yyaarraatt››rr ggööççmmeennddee.. GGüüvveennssiizz vvee
rriisskkllii bbiirr oorrttaammddaa kkeennddiinnii kk››ss››ttllaayyaann hhaallkk››nn ssaa¤¤ll››kkll›› vvee
kkeennddiinnee ggüüvveenneenn bbiirreeyylleerr yyeettiiflflttiirrmmeessii ddee zzoorrllaaflfl››rr..

GGööçç eeddeerrkkeenn ggeerriiddee bb››rraakk››llaannllaarr››nn,, bbuu aannllaammddaa
kkaayybbeeddiilleennlleerriinn,, bbooyyuuttuu ddaa ççookk öönneemmllii.. ‹‹nnssaannaa ddeesstteekk
vveerreenn,, oonnuu kkoorruuyyaann ggüüççlleennddiirreenn nnee kkaaddaarr ççookk flfleeyy ggee--
rriiddee bb››rraakk››ll››yyoorrssaa,, ggööççüünn ppssiikkoolloojjiikk eettkkiissii oo kkaaddaarr oolluumm--

ssuuzz oollaaccaakktt››rr.. BBuunnllaarr ddaa nneelleerrddiirr?? ‹‹flflttee,, iinnssaann››nn sseevvddiikkllee--
rrii,, yyaakk››nn ççeevvrreessii,, yyaannii iilliiflflkkii aa¤¤››,, ddiillii,, kküüllttüürrüü,, iiflflii yyaa ddaa
ookkuulluu,, ggeelliirrii,, hhaayyaatt ssttaannddaarrdd››,, aaflfliinnaa oolldduu¤¤uu,, iiççiinnddee yyaa--
flflaammaayyaa aall››flfltt››¤¤›› kkööyyüü,, kkeennttii yyaa ddaa yyuurrdduu.. BBuunnllaarrddaann nnee
kkaaddaarr ççookk ffaazzllaass›› ggeerriiddee bb››rraakk››ll››yyoorrssaa oo kkaaddaarr ffaazzllaa rriisskk
ffaakkttöörrüü vvaarr ddeemmeekkttiirr.. 

BBaaflflttaa ddiill oollmmaakk üüzzeerree,, kküüllttüürr,, ssoossyyaall yyaapp›› ggööççüünn eett--
kkiissiinnii kkeennddiinnddee ggöösstteerriirr.. AAddiillaannee vvee ttaarraaffss››zz yyaakkllaaflfl››mm››nn
ssöözz kkoonnuussuu oollmmaass››nn›› ddaa iisstteemmeekk ddee bbiirr nneevvii ppoollyyaann--
nnaacc››ll››kk ggiibbii..  SS››¤¤››nn››llaann bbööllggeenniinn kkaall››ppllaarr››nnaa hh››zzll›› bbiirr
ddeevviinniimm hhaalliinnddee ggiirriillmmeessii flflaarrtt››yyllaa bbuurruunn bbuurruunnaa ggeell--
mmeelleerrii oollaass››dd››rr

ÖÖzzeettlleemmeekk ggeerreekkiirrssee ggööççüünn hheemm çç››kk››flfl ssüürreeccii,, yyooll--
ccuulluukk bbooyyuuttuu,, hheemm ddee yyeerrlleeflfliilleenn bbööllggeeyyee aayyaakk uuyydduurr--
mmaa dduurruummuu iinnssaannllaarr››nn kkiiflfliilliikklleerriinnddee ddeerriinn ççuukkuurrllaarr
aaççaabbiilliirr.. GGööçç;; zzoorruunnlluulluukk eessaass››nnddaa oolluummssuuzzlluukkllaarr››nn››
ddaahhaa ddaa ççookk hhiisssseettttiirreenn bbiirr oollaayydd››rr.. KKiimmssee dduurrdduukk yyeerree
vvaattaann››nn›› aaiitt oolldduu¤¤uu yyeerrii tteerrkk eettmmeezz yyookkssaa..                    

Göç’ün insanlar üzerinde 
yaratt›¤› psikolojik etkenler

22001177 ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ssaahhiibbii SS.. HHaalluukk UUyygguurr,, eett--
kkiinnlliikk ggaazzeetteemmiizz iiççiinn yyaapp››llaann ssööyylleeflfliimmiizzddee ““ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü''nnüünn bbiirr ''oonnuurrssaall kkaazzaann››mm'' oolldduu¤¤uunnuu,, UUÇÇSSGG''nniinn
iissee bbiirrççookk kkuurruulluuflfluu bbiirr aarraayyaa ggeettiirreerreekk eell bbiirrllii¤¤iiyyllee yyaapp››ll--
mmaass›› ggiibbii nniitteelliikklleerriiyyllee ffaarrkkll›› bbiirr eettkkiinnlliikk oolldduu¤¤uunnuu”” ssööyy--
lleeddii.. SSoorrdduu¤¤uummuuzz ssoorruullaarrllaa UUyygguurr''uunn yyaann››ttllaarr››  flflööyyllee::

ÇÇSSGG--BBuu yy››ll ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn ssaahhiibbii ssiizzssiinniizz??
BBuu ssiizzddee nnaass››ll bbiirr dduuyygguuyyaa yyooll aaççtt››;; ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü
hhaakkkk››nnddaakkii ddüüflflüünncceelleerriinniizz??

UUYYGGUURR-- YYaaflflaamm››mm bbooyyuunnccaa aalldd››¤¤››mm ööddüülllleerriinn ssaayy››--
ss››nn›› bbiillmmiiyyoorruumm.. HHeemm hheekkiimmlliikkttee,, hheemm ddee ssaannaattttaa aall--
dd››mm bbuunnllaarr››.. AAmmaa bbuuggüünn aall››nnaann bbaazz›› ööddüülllleerriinn nnee kkaaddaarr
kkoollaayy vveerriillddii¤¤iinnii ggöörrddüükkççee,, oonnllaarr››nn bbiirr kk››ssmm››nn›› uunnuuttttuumm..
ÖÖrrnnee¤¤iinn aarrtt››kk UUlluussllaarraarraass›› FFoottoo¤¤rraaff SSaannaatt›› FFeeddeerraassyyoo--
nnuu''nnuunn ((FFIIAAPP)) bbaannaa vveerrmmiiflfl oolldduu¤¤uu AArrttiisstt ooff  FFIIAAPP vveeyyaa
EExxeelllleennccee ooff  FFIIAAPP uunnvvaannllaarr››nn››,, mmeeccbbuurr kkaallmmaadd››kkççaa
kkuullllaannmm››yyoorruumm.. YYaannll››flfl aannllaaflfl››llmmaass››nn kküüççüümmsseeddii¤¤iimmddeenn
ddee¤¤iill.. OOnnllaarr ççeeflfliittllii yyaarr››flflmmaallaarrddaa ffoottoo¤¤rraaffllaarr››mm››nn kkaazzaann--
dd››¤¤›› bbaaflflaarr››llaarr ssoonnuuccuu vveerriillmmiiflfl uunnvvaannllaarr..  YYaannii bbeenniimm
ddee¤¤iill ffoottoo¤¤rraaffllaarr››mm››nn.. HHaallbbuukkii bbeenn ssaaddeeccee ffoottoo¤¤rraaffllaa--
rr››mmddaann oolluuflflmmuuyyoorruumm.. TTüümm yyaaflflaamm››mm vvee ççeevvrreemmllee bbiirr--
lliikkttee bbeenniimm.. BBuu yyüüzzddeenn eesseerrlleerriimmee ddee¤¤iill ddee bbaannaa,, HHaa--
lluukk UUyygguurr''aa vveerriillmmiiflfl oollaann ööddüülllleerrii ddaahhaa ççookk öönneemmssiiyyoo--
rruumm.. ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü iiflflttee bbööyyllee bbiirr ööddüüll...... ‹‹nnssaann››nn ddii--
rreekk kkiimmllii¤¤iinnee,, kkiiflfliillii¤¤iinnee vveerriilleenn,, ddoollaayy››ss››yyllaa kkiiflfliillii¤¤ii ddee--
¤¤eerrllii kk››llaann bbiirr ööddüüll.. BBiirr aannllaamm ddaa oonnuurrssaall bbiirr kkaazzaann››mm..
BBüüttüünnllüükkllüü bbiirr ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeenniinn yyaarraatttt››¤¤›› bbiirr ööddüüll..

ÇÇSSGG--ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii hhaakkkk››nnddaakkii ddüüflflüünn--
cceelleerriinniizz??

UUYYGGUURR-- SSaannaatt üürreettiirrkkeenn bbiirreeyysseell bbiirr yyaakkllaaflfl››mm ggee--
rreekkttiirriiyyoorr.. EEsseerriinnddee kkeennddiinnii iiffaaddee eeddeecceekkssiinn.. AAnnccaakk ssaa--
nnaatt››nn üürreettiimmiinnddee bbiirreeyysseelllliikk eettkkeenn oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,,
ppaayyllaaflfl››mm››nnddaa ttoopplluummssaall bbiirrlliikktteelliikklleerr öönneemm kkaazzaann››yyoorr..
YYaarraatttt››¤¤››nn eesseerr nnee kkaaddaarr ççookk iizzlleeyyiicciiyyllee kkaarrflfl››llaaflfl››rrssaa oo
kkaaddaarr ddee¤¤eerr bbuulluuyyoorr..  ‹‹flflttee bbuurraaddaa eesseerrlleerriinnii ttoopplluummllaa
bbuulluuflflttuurraaccaakk iiflflbbiirrllii¤¤iinniinn iihhttiiyyaacc››nn›› hhiisssseeddiiyyoorrssuunn.. BBuu
yyüüzzddeenn ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii ggiibbii ppllaattffoorrmmllaarr öönneemm
kkaazzaann››yyoorr.. EE¤¤eerr bbuuggüünn UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt

GGüünnlleerrii yy››llllaarrdd››rr
vvaarrll››¤¤››nn›› ssüürrddüürrüü--
yyoorrssaa,, bbuu bbaaflflaarr››--
ddaa ÇÇuukkuurroovvaa SSaa--
nnaatt GGiirriiflfliimmii''nniinn
bbiirr aarraayyaa ggeellmmiiflfl
ggüüccüünnüünn rroollüü
öönneemmlliiddiirr.. 

ÇÇ SS GG --
UUÇÇSSGG''yyii nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorr--
ssuunnuuzz??

UUYYGGUURR-- SSaa--
nnaatt ffaarrkkll›› oollmmaakk--
tt››rr.. BBuu tteekk tteekk
eesseerrlleerriinn ffaarrkk›› yyaa--
rraattmmaass›› aannllaamm››nnaa
ggeellssee ddee,, eesseerrllee--
rriinn ttoopplluummaa uullaaflfl--

tt››rr››llmmaass›› aannllaamm››nnddaa ddaa ffaarrkk›› yyaakkaallaammaakk iillggiiyyii ddiirrii ttuuttuu--
yyoorr.. BBuu aaçç››ddaann aayynn›› aannddaa iikkii üüllkkeeddee bbiirr kkaaçç flfleehhiirrddee bbiirr--
ddeenn bbaaflflllaayyaann vvee ssüürreenn bbiirr eettkkiinnlliikk oollaarraakk UUlluussllaarraarraass››
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii yyaapp››llaann ddii¤¤eerr eettkkiinnlliikklleerrddeenn
ffaarrkkll›› oolldduu¤¤uunnuu oorrttaayyaa kkooyydduu.. 

AAyyrr››ccaa eettkkiinnllii¤¤ii bbiirrççookk kkuurruulluuflfluu bbiirr aarraayyaa ggeettiirreerreekk
eell bbiirrllii¤¤iiyyllee yyaappmmaass›› ddaa öönneemmllii...... HHeerrhhaallddee bbuu yyüüzzddeenn
1111 yy››lldd››rr ddeevvaamm eeddeenn bbiirr ssüürreekklliillii¤¤ii ssaa¤¤llaayyaabbiillmmiiflfl..

ÇÇSSGG--BBiirr ÇÇSSGG pprroojjeessii oollaann YYaazzaarrllaarr EEvvii DDeerrnnee¤¤ii
hhaakkkk››nnddaa nneelleerr ssööyylleemmeekk iisstteerrssiinniizz??

UUYYGGUURR-- SSaannaattçç››llaarr››nn üürreettttiikklleerrii flfleeyylleerr,, aannccaakk iizzllee--
yyiicciissiiyyllee bbuulluuflflaabbiilliirrssee eesseerr hhaalliinnee ggeelleebbiilliiyyoorr.. BBuu yyüüzzddeenn
üürreettiimmlleerriinn iizzlleeyyiicciiyyllee bbuulluuflflmmaass››nnaa kkaattkk›› ssaa¤¤llaayyaann kkuu--
rruumm vvee mmeekkâânnllaarr ssaannaattçç››llaarr iiççiinn kkuuttssaall aallaannllaarrdd››rr.. 

YYaazzaarrllaarr EEvvii ddee,, hheemm eettkkiinnlliikk mmeekkâânn›› oollaarraakk,, hheemm
ddee eettkkiinnllii¤¤ee ggeelleecceekk ssaannaattçç››llaarr››nn kkoonnaakkllaammaa iihhttiiyyaacc››nn››
kkaarrflfl››llaayyaabbiilleecceekk bbiirr öönnggöörrüü iillee oolluuflflttuurruulluuyyoorr.. SSaannaattçç››llaarr
vvee ssaannaatt;; bbuu ççaall››flflmmaann››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa ssaayygg››yyllaa ee¤¤iilliirr ssaaddee--

ccee.. BBuurraaddaa SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii iillee ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirrii--
flfliimmii''nniinn ççaabbaass››nnaa ddaa aayynn›› ssaayygg››yy›› ggöösstteerrmmeekk ggeerreekkiirr..
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

Uygur: UÇSG farkl› bir etkinlik

((� BBaaflflttaarraaff›› 11..SSaayyffaaddaa))

BBRR‹‹GGHHTTOONN’’DDAANN SSYYDDNNEEYY’’EE ÇÇUUKKUURROOVVAA
BBrriiggttoonn''ddaakkii eettkkiinnlliikk,, ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü ÜÜmmiitt ÖÖzzttüürrkk

ttaarraaff››nnddaann ‹‹nnggiilltteerree''ddee yyaaflflaadd››¤¤›› BBrriigghhttoonn kkeennttiinnddee ““IIrrkk--
çç››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› AAvvrruuppaa HHaaffttaass›› ((1188--2266 MMaarrtt 22001177))”” kkaapp--
ssaamm››nnddaa  ““BBööllüünnmmee,, BBiirr aarraaddaa KKaall!!”” ssllooggaann››yyllaa ““SS››nn››rr””
iizzllee¤¤ii ççiizzggiissiinnddee 1111.. UUÇÇSSGG aadd››nnaa ddüüzzeennlleenniiyyoorr..((**))

LLoonnddrraa''ddaakkii eettkkiinnlliikk ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü MMeessuutt AAkk››nn ttaa--
rraaff››nnddaann ‹‹nnggiilltteerree''ddee yyaaflflaadd››¤¤›› LLoonnddrraa''ddaa TTüürrkk eeddeebbiiyyaa--
tt››yyllaa iillggiillii ssööyylleeflfliilleerriinn yyaapp››lldd››¤¤›› TTrrooyy CCaaffee''ddee 1111.. UUÇÇSSGG
kkaappssaamm››nnddaa pprrooggrraammaa aall››nndd››..

AAddaannaall›› SSiinneemmaa OOyyuunnccuussuu,, YYaazzaarr,, ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüü--
llüü''nnüünn iillkk ssaahhiibbii NNiihhaatt ZZiiyyaallaann ddaa yyaaflflaadd››¤¤›› SSyyddnneeyy''ddee
hheemmflfleerriilleerriiyyllee bbiirr ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü oollaarraakk 1111.. UUÇÇSSGG''yyee
ggüüçç vveerriiyyoorr.. ZZiiyyaallaann''llaa aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››nn eeddeebbiiyyaatt ssööyylleeflflii--
ssiinniinn aarrdd››nnddaann SSyyddnneeyy''ddee yyaaflflaayyaann TTüürrkklleerr''iinn eettkkiinnllii¤¤iinn
aarrdd››nnddaann ddaavvuulllluu zzuurrnnaall›› bbiirr kkaarrnnaavvaall oorrttaamm››nnddaa ee¤¤llee--
nneebbiilleecceekklleerrii öö¤¤rreenniillddii..

‹‹llkk UUÇÇSSGG''ddeenn iittiibbaarreenn iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapptt››¤¤››mm››zz SSuurriiyyee
AArraapp YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii üüyyeelleerrii,, ddoollaayy››ss››yyllaa  kkeennddiilleerrii ddee
bbiirreerr ÇÇSSGG GGöönnüüllllüüssüü oollaann MMaalliikk SSaakkkkuurr''llaa EEnniissee AAbb--
bbuudd,, 1111.. UUÇÇSSGG''yyee TTaarrttuuss''ttaa iikkii eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleeyyeerreekk
kkaattkk›› ssuunnuuyyoorrllaarr..

AAddaannaall››llaarr››nn yyaakk››nnddaann ttaann››dd››¤¤›› GGaazzeetteeccii--YYaazzaarr,,
ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü AAyyhhaann OOnngguunn ddaa ççeeflfliittllii ssaannaattssaall eettkkiinn--
lliikklleerr ddüüzzeennlleeddiikklleerrii BBooddrruumm''ddaa bbuu kkeezz aarrkkaaddaaflflllaarr››yyllaa eell
eellee 1111.. UUÇÇSSGG''yyee ggüüçç vveerriiyyoorr.. BBooddrruumm eettkkiinnllii¤¤ii
UUÇÇSSGG''nniinn ÇÇuukkuurroovvaa dd››flfl››nnddaa üüllkkeenniinn ffaarrkkll›› bbiirr bbööllggee--
ssiinnddee ddüüzzeennlleenneenn iillkk eettkkiinnllii¤¤ii nniitteellii¤¤iinnddee..

…………………………………………………………....

((**)) ‹‹nnggiilltteerree''nniinn BBrriigghhttoonn kkeennttiinnddeekkii AAvvrruuppaa--AAkkddee--
nniizz KKaayynnaakkllaarr›› MMeerrkkeezzii ((EEuurroo--MMeerrnneett)) VVaakkff››,, IIrrkkçç››ll››¤¤aa
KKaarrflfl›› AAvvrruuppaa HHaaffttaass›› kkaappssaamm››nnddaa 1188--2266 MMaarrtt 22001177
ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaa bbiirr ddiizzii eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleeyyeecceekk..

SSöözzkkoonnuussuu eettkkiinnlliikklleerr ››rrkkçç››ll››kk,, yyaabbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤››
vvee hhooflflggöörrüüssüüzzllüükk kkaarrflfl››tt›› kkaammppaannyyaallaarr aallaann››nnddaa AAvvrruu--
ppaa''nn››nn eenn kköökkllüü öörrggüüttüü oollaann KKüüllttüürrlleerraarraass›› EEyylleemm iiççiinn
BBiirrlliikk ((UUNNIITTEEDD)) ttaarraaff››nnddaann bbeelliirrlleenneenn vvee AAvvrruuppaa bboo--
yyuunnccaa ttoopplluummllaarrddaa aayyrr››ll››kk yyaarraattmmaayyaa ççaall››flflaann aaflfl››rr›› ssaa¤¤cc››
yyöönneettiimmlleerree vvee aannaa aakk››mm mmeeddyyaayyaa yyöönneelliikk ""BBööllüünnmmee,,
bbiirr aarraaddaa kkaall"" ssllooggaann›› aalltt››nnddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleecceekk.. 

AAyyrr››ccaa,, AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii''nniinn bbaaflflllaatttt››¤¤›› ""NNeeffrreett SSööyy--
lleemmiinnee HHaayy››rr"" kkaammppaannyyaass››nn››nn ttaann››tt››mm››  vvee ddeesstteekklleenn--
mmeessii ddee eettkkiinnlliikklleerriinn iikkiinnccii öönneemmllii bbööllüümmüünnüü oolluuflflttuurraa--
ccaakk..EEuurroo--MMeerrnneett VVaakkff››,, ““HHaaffttaa”” bbooyyuunnccaa ffiillmm vvee bbeell--
ggeesseell ggöösstteerriimmlleerrii,, flfliiiirr ddiinnlleettiilleerrii,, ››rrkkçç››ll››kk vvee nneeffrreett ssööyy--
lleemmii kkoonnuulluu ppaanneell,, kkoorreeooggrraaffii,, ssaahhnnee ggöösstteerriilleerrii ccaannll››
mmüüzziikk ggiibbii ççookk bbooyyuuttlluu eettkkiinnlliikklleerrii kkaammuuooyyuunnaa aaçç››kk vvee
üüccrreettssiizz oollaarraakk ddüüzzeennlleeyyeecceekk.. BBrriigghhttoonn''ddaa bbeeflfl ddee¤¤iiflfliikk
mmeekkaannddaa ddüüzzeennlleenneecceekk oonnddöörrtt eettkkiinnllii¤¤iinn bbüüyyüükk bbööllüü--
mmüü kkeennttiinn eenn bbüüyyüükk ttoopplluumm mmeerrkkeezzii oollaann CCoommmmuunniittyy
BBaassee bbiinnaass››nnddaakkii kkoonnffeerraannss ssaalloonnuunnddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriillee--
cceekk.. IIrrkkçç››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› AAvvrruuppaa HHaaffttaass››,, 2266 MMaarrtt ggüünnüü
BBrriigghhttoonn kkeenntt mmeerrkkeezziinniinn ttüümmüünnüü kkaappssaayyaann 22 ssaaaattlliikk
ggöösstteerrii yyüürrüüyyüüflflüüyyllee ssoonnaa eerreecceekk..

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
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� HHaalliitt GGöökkmmeenn

((SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üünnee bbiirreeyysseell öözzggüürrllüükklleerr ççeerrççeevveessiinnddeenn
bbaakkaann bbiirr ddeenneemmee))

SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üü ddaahhaa ççookk -- iikkii bbaahhççee,, iikkii iillççee,, iikkii üüll--
kkee ggiibbii -- aarraazzii ppaarrççaallaarr››nn›› bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rraann iimmggeesseell
yyaaddaa ssoommuutt bbiirr hhaatt oollaarraakk aallgg››llaannssaa ddaa ss››nn››rr,, iinnssaannllaa--
rr››nn  ttoopplluumm iiççeerriissiinnddee öözzggüürrccee ddaavvrraanndd››¤¤››,, mmuuttlluu vvee
hhuuzzuurrlluu yyaaflflaadd››¤¤›› aallaann›› bbeelliirrlleeyyeenn ssaannaall ççiizzggiiyyee ddee iiflflaa--
rreett eeddeerr.. BBiirreeyyee ggöörree bbaaflflkkaallaarr››nn››nn öözzggüürrllüükk aallaannllaarr››nn››
ddaa bbeelliirrlleeyyeenn bbiirr ççiizzggiiddiirr aayynn›› zzaammaannddaa..

AAçç››kk vveeyyaa kkaappaall›› ttoopplluummllaarrddaa yyaaflfl››yyoorr oollmmaann››zzllaa
bbiirreeyysseell ss››nn››rrllaarr››nn››zz››nn ddeerriinnllii¤¤ii--ggeenniiflflllii¤¤ii ddoo¤¤rruu oorraanntt››ll››--
dd››rr.. BBiirr ttoopplluummddaa,, yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz yyeerrlleeflfliimm bbiirriimmiinniinn ddee--
mmooggrraaffiikk yyaapp››ss›› ddaa ssiizziinn öözzggüürrllüü¤¤üünnüüzzüünn ss››nn››rrllaarr››nn›› bbee--
lliirrlleeyyiiccii oollaabbiilliirr.. HHaattttaa oottuurrdduu¤¤uunnuuzz sseemmttiinn,, ddaahhaa ddaa
iilleerrii ggiiddeerreekk,, yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz eevviinn bbuulluunndduu¤¤uu aappaarrttmmaann
aahhaalliissiinniinn bbiillee öözzggüürrllüükk aallaann››nn››zz››nn ss››nn››rrllaarr››nn››nn bbeelliirrlleenn--
mmeessiinnddee eettkkiinn rrooll ooyynnaadd››¤¤›› ssööyylleenneebbiilliirr..

KKoonnuuyyuu öörrnneekkllee ssoommuuttllaaflfltt››rraall››mm.. ÜÜllkkee ggeenneelliinnddee
ggöörreecceellii oollaarraakk,, bbüüyyüükk kkeennttlleerriimmiizzddee yyaaflflaayyaann iinnssaannllaa--
rr››mm››zz››nn,, kküüççüükk kkeennttlleerrddee yyaaflflaayyaannllaarraa oorraannllaa --bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüükklleerr aaçç››ss››nnddaann-- ddaahhaa rraahhaatt oolldduukkllaarr››nn›› ssööyylleeyyee--
bbiilliirrkkeenn,, ‹‹ssttaannbbuull yyaa ddaa ‹‹zzmmiirr vvaarrooflflllaarr››nnddaa oottuurraann bbiirr
yyuurrttttaaflfl üüzzeerriinnddeekkii ttoopplluumm bbaasskk››ss››nn››nn kküüççüükk kkeennttlleerrddee
yyaaflflaayyaannllaarrddaann ffaarrkkll›› oollmmaadd››¤¤››nn›› vveeyyaa ddaahhaa ddaa kkööttüü ooll--
dduu¤¤uunnuu ggöörreebbiilliirriizz..

ÇÇoo¤¤uunnlluukkllaa ssoossyyoo--eekkoonnoommiikk vvee kküüllttüürreell ggeelliiflflmmiiflfl--
lliikk vvee kkeennttsseell yyaaflflaamm››nn iiççsseelllleeflflttiirriillmmiiflfl oollmmaass››,, bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüü¤¤üünn ss››nn››rrllaarr››nn››nn ggeenniiflfllleemmeessiinnee oollaannaakk ssaa¤¤llaarr..
BBaazzeenn,, ee¤¤iittiimm vvee kküüllttüürr ddüüzzeeyyii yyüükksseekk iinnssaannllaarr››nn ççookk
oolldduu¤¤uu ççeevvrreelleerrddee yyaaflflaayyaannllaarrddaa ddaa öözzggüürrllüükklleerriinniinn kk››--
ss››ttllaanndd››¤¤›› dduuyyuummssaannaabbiilliirr.. KKii kkaabbuull eeddeerrssiinniizz,, bbuu oolldduukk--
ççaa ssiinniirr bboozzuuccuudduurr.. ÇÇeevvrreessiinnddeekkii iinnssaannllaarr››nn,, hheerr ddaavv--
rraann››flfl››yyllaa iillggiillii bbiirr kkuullpp bbuullmmaass››nnddaann kkuuflflkkuussuuzz ccaann›› ss››kk››ll--
mm››flfl oollmmaall›› kkii TTüürrkk ttiiyyaattrroossuunnuunn dduuaayyeenn iissmmii,, bbüüyyüükk
ooyyuunnccuu MMüüflflffiikk KKeenntteerr aaflflaa¤¤››ddaakkii flfluu ssaatt››rrllaarr›› kkaalleemmee aall--
mm››flfltt››rr.. ""ÖÖzzllüüyyoorrssuunn,, ttaakkmmaa ddiiyyoorrllaarr,, KK››zz››yyoorrssuunn,, ddee¤¤--
mmeezz ddiiyyoorrllaarr,, BBooflfl vveerriiyyoorrssuunn;; GGaammss››zz ddiiyyoorrllaarr,, SSuussuu--
yyoorrssuunn,, iikkii ççiifftt llaaff eett ddiiyyoorrllaarr,, KKoonnuuflfluuyyoorrssuunn,, mmuuhhaattaapp
oollmmaa ddiiyyoorrllaarr,, ÇÇeekkiipp ggiiddiiyyoorrssuunn,, mmüüccaaddeellee eett ddiiyyoorrllaarr,,
AAllttttaann aall››yyoorrssuunn,, tteeppeennee çç››kkaarrdd››nn ddiiyyoorrllaarr,, BBaa¤¤››rr››yyoorr--
ssuunn,, ssaakkiinn ooll ddiiyyoorrllaarr,, AAkkll›› bbaaflfl››nnddaa ddaavvrraann››yyoorrssuunn,, bbuu
kkaaddaarr oolluunnmmaazz ddiiyyoorrllaarr,, DDiikkiinnee ggiiddiiyyoorrssuunn,, yyaaflfl››nnaa bbaa--
flfl››nnaa yyaakk››flflmmaazz ddiiyyoorrllaarr...... ÖÖllüünnccee nnee ddiiyyeecceekklleerr?? MMuuhh--
tteemmeelleenn;; ööllüümm ssaannaa yyaakk››flflmmaadd››,, NNoorrmmaall ttaabbiiii,, ddiirriimmiizzii
bbee¤¤eennmmeeddiilleerr kkii ööllüümmüüzzüü bbee¤¤eennssiinnlleerr......""

ÜÜssttaatt kk››zzmmaakkttaa nnee kkaaddaarr hhaakkll›› aaccaabbaa?? ÇÇeevvrreemmiizz--
ddee oollaann bbiitteennlleerree ççöözzüümmlleemmeellii yyaakkllaaflfltt››¤¤››mm››zzddaa bbeennzzeerr
ddaavvrraann››flflllaarr››mm››zz kkaarrflfl››ss››nnddaa MMüüflflffiikk UUssttaa''nn››nn aalldd››¤¤›› tteepp--
kkiilleerrii bbiizzlleerr ddee aallmmaazz mm››yy››zz?? KKuuflflkkuussuuzz aallmm››flfl››zzdd››rr,, aall››--
rr››zz,, aall››yyoorruuzz..

‹‹¤¤nnee -- ççuuvvaalldd››zz hheessaabb›› bbiirr ddee tteerrsstteenn bbaakkaaccaakk
oolluurrssaakk,, aaccaabbaa bbiizz,, iilleettiiflfliimmddee oolldduu¤¤uummuuzz iinnssaannllaarraa --
bbeellkkii ddee oonnllaarr››nn iiyyiillii¤¤ii iiççiinn-- aayynn›› dduurruummddaa bbeennzzeerr tteepp--
kkiilleerrii vveerrmmiiyyoorr mmuuyyuuzz?? ""KKuurrtt uulluussuunnddaann ggöörrddüü¤¤üünnüü
iiflfllleerr"" aattaassöözzüünnüü ddoo¤¤rruullaarrccaass››nnaa ssaann››rr››mm vvee nnee yyaazz››kk kkii
bbiizz ddee yyaakk››nnllaarr››mm››zzddaakkii iinnssaannllaarr››nn kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤›› dduurruummllaa--
rraa bbeennzzeerrii tteeppkkiilleerrii vveerreerreekk oonnllaarr››nn ss››nn››rrllaarr››nn›› iisstteemmee--
ddeenn ddee oollssaa iihhllaall eeddiiyyoorruuzz.. TT››ppkk›› bbiizziimm ss››nn››rrllaarr››mm››zz››nn
iihhllaall eeddiillddii¤¤ii ggiibbii..

‹‹sstteeyyeenn iisstteeddii¤¤iinnii öözzlleessiinn,, iisstteeddii¤¤iinnee kk››zzss››nn,, iisstteeddii--
¤¤iinnee bbooflfl vveerrssiinn,, iisstteeddii¤¤iinnii ddiikkkkaattee aallss››nn,, iisstteeddii¤¤iinnee ssee--

ssiinnii yyüükksseellttssiinn..
KK››ssaaccaass›› hheerrkkeess
kkeennddii ss››nn››rr››nn››
kkeennddii bbeelliirrlleessiinn..
BBaaflflkkaass››nn››nn ss››nn››rr--
llaarr››nn›› vvee ssiinniirrlleerrii--
nnii iihhllaall eettmmeeddiikk--
ççee......

‹‹nnssaannllaarr››nn
ss››nn››rrllaarr››nn›› iihhllaall
eeddeerreekk ssiinniirrlleerriinnii
bboozzmmaammaakk ggee--
rreekkiiyyoorr.. SSiinniirrllee--
rriinn bboozzuullmmaass››nn››nn
ss››nn››rr›› aaflfl››lldd››¤¤››nnddaa
iissee ssiinniirr iihhllaallii,, ss››--
nn››rr iihhllaalliinnddeenn ddaa--
hhaa kkööttüü ssoonnuuççllaarr

ddoo¤¤uurraabbiilliirr.. ÖÖnneemmllii oollaann iinnssaannllaarr››nn kkaaffaallaarr››nn››nn aarraass››nn--
ddaa ss››nn››rrllaarr››nn,, dduuvvaarrllaarr››nn oollmmaammaass››dd››rr.. BBiirrbbiirriinnii aannllaa--
mmaakkttaa kkaaffaallaarr aarraass››nnddaakkii mmeessaaffeelleerrii aazzaalltttt››kkççaa bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüükklleerr kkoonnuussuunnddaa ddaa öönneemmllii aaflflaammaallaarr kkaayy--
ddeeddiilleecceekkttiirr..

BBiirr sseellaamm ddaa CCaann YYüücceell''ee ggöönnddeerreelliimm.. BBüüyyüükk
flflaaiirr CCaann YYüücceell bbiirr flfliiiirriinnddee bbeeyyiinnlleerr aarraass›› uuzzaakkll››¤¤››nn,,
uuzzaayyddaakkii mmeessaaffeelleerrddeenn bbiillee ddaahhaa ffaazzllaa oolldduu¤¤uunnaa vvuurr--
gguu yyaappaarr.. ""EEnn uuzzaakk mmeessaaffee nnee AAffrriikkaa''dd››rr.. // NNee ÇÇiinn,, //
NNee HHiinnddiissttaann,, // NNee SSeeyyyyaarreelleerr,, // NNee yy››lldd››zzllaarr ggeecceelleerrii

››flfl››llddaayyaann...... // EEnn uuzzaakk mmeessaaffee iikkii kkaaffaa aarraass››nnddaakkii
mmeessaaffeeddiirr bbiirrbbiirriinnii aannllaammaayyaann ......""

SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üünnee yyeenniiddeenn ddöönneerrsseekk,, iillkk aallgg›› bbiirr
kk››ss››ttllaammaa ççaa¤¤rr››flfl››mm›› yyaappssaa ddaa,, bbiirreeyysseell öözzggüürrllüükklleerr
aaçç››ss››nnddaann bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa,, ss››nn››rrllaarr››mm››zz bbiizziimm dd››flfl››mm››zzddaakkii
bbaa¤¤aa''mm››zzdd››rr,, kkaallkkaann››mm››zzdd››rr.. 

BBeeyyiinnlleerriimmiizz aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr iissee iillkk ççaa¤¤rr››flfl››mmaa
ggööttüürrüürr bbiizzii iilleettiiflfliimm kk››ss››ttll››dd››rr,, ttoopplluummssaallll››¤¤››nn öönnüünnddeekkii
eennggeellddiirr.. SS››nn››rrllaarr››nn nneerreeddee vvee nnaass››ll oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii
yyeerrllii yyeerriinnee kkooyyaarraakk ssiinniirr iihhllaalliinnii öönnlleemmeekk zzoorr oollmmaassaa
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

� HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl

DDaa¤¤llaarr uuzzaakktt›› bbiizziimm kkööyyee.. BBiirr tteeppeenniinn yyaammaacc››--
nnaa yyaapp››llmm››flfltt›› eevvlleerriimmiizz.. GGüünneeyyiinnddee üüçç ddöörrtt kkööyyüünn
kkuullllaanndd››¤¤›› bbiirr oovvaa uuzzaann››yyoorrdduu..

AAcc›› bbaahhaarr››nn yyaaflflaanndd››¤¤›› ggüünnlleerrddeenn bbiirriinnddee bbüüttüünn
kkööyyllüü oovvaaddaakkii ''öözz''ee aakktt››.. ÖÖzz,, HHüüyyüükkllüü kkööyyüüyyllee bbii--
zziimm kkööyy aarraass››nnddaakkii ddoo¤¤aall ss››nn››rrdd››..

ÇÇooccuukkttuumm,, bbeenn ddee kkaarr››flfltt››mm öözzee ddoo¤¤rruu ggiiddeenn
kkaadd››nn eerrkkeekk,, ççoolluukk ççooccuukk kkaallaabbaall››¤¤››nn››nn iiççiinnee.. HHüü--
yyüükkllüü''nnüünn bbeekkççiilleerrii,, öözzddeenn öötteeyyee ggeeççeenn bbiizziimm kköö--
yyüünn ççoobbaannllaarr››nn››nn öönnüünnddeenn kkooyyuunnllaarr››,, iinneekklleerrii,,
öökküüzzlleerrii ttooppllaayy››pp ggiittmmiiflfllleerrddii..

ÖÖzz,, kkööyyüünn öönnüünnddeekkii iillkk eevvlleerree bbiirr kkiilloommeettrree kkaa--
ddaarr uuzzaakkttaayydd››.. ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz TTaahhiirr BBaakk››rr,, bbiizzee kkii--
lloommeettrreeyyii öö¤¤rreettmmeekk iiççiinn iipplleerrllee oorraayyaa kkaaddaarr ööllççttüürr--
mmüüflflttüü ddee oorraaddaann bbiilliiyyoorruumm..  ÖÖzz ddeeddii¤¤iimmiizz ddeerree,,
kkuuzzeeyyddoo¤¤uuddaann ggeenniiflfl bbiirr yyaayy ççiizzeerreekk oovvaayy›› bbaatt››yyaa
ddoo¤¤rruu yyaarraarr,, AAkkççaaflflaarr öönnlleerriinnddeenn ggüünneeyybbaatt››yyaa yyöö--
nneelliirr,, EE¤¤iirrddiirr GGööllüü''nnee ddoo¤¤rruu aall››rr bbaaflfl››nn›› ggiiddeerrddii..

KK››flfl››nn ççoo¤¤uunnccaa uusslluu aakkaarrdd›› aammaa yyaazz yyaa¤¤mmuurrllaarr››
bbaazzeenn ööyyllee bbiirr iinnddiirriirrddii kkii bbiirrkkaaçç ssaaaatt iiççiinnddee bbüüyyüükk
bbiirr sseell ÖÖzz''üü kkaappllaarrdd››.. ÖÖzz''üünn ddeerriinnllii¤¤ii bbiirr bbuuççuukk
mmeettrreeyyii ggeeççeerrddii.. YYeerr yyeerr bbeellkkii iikkii mmeettrreeyyee uullaaflfl››rrdd››
bbuu ddeerriinnlliikk..

BBiirriinnddee TTeemmmmuuzz mmuuyydduu,, HHaazziirraann ssoonnuu mmuuyydduu
kkööyyüünn üüsstt bbaaflfl››nnddaakkii bbaa¤¤ddaann kkooflflaarraakk yyaa¤¤mmuurrddaann
kkaaççmm››flfl aammaa ››ssllaannmmaakkttaann kkuurrttuullaammaamm››flfltt››mm.. ÜÜsstteelliikk
oo ggüünn eevvlleerriinniinn kkaapp››ss››nnddaa bbeekklleeyyeenn GGööççmmeenn EEmmii--
nnee ddüüflfleenn yy››lldd››rr››mm ssoonnuuccuu ööllmmüüflflttüü.. SSaann››rr››mm oonn iikkii
oonn üüçç yyaaflfl››nnddaayydd››.. 

HHüüyyüükkllüüllüülleerriinn kkööyy bbeekkççiilleerrii ““ÖÖzz''ddeenn bbuu yyaannaa

ggeeççmmeekk yyookk”” ddiiyyee hhaayyvvaannllaarr››mm››zz›› aall››pp ggööttüürrmmeeyyii
ggöörreevv bbiilliiyyoorrllaarrdd››..

BBiizziimm ççoobbaannllaarr,, ss››nn››rr›› bbiillsseelleerr ddee hhaayyvvaannllaarr bbiill--
mmiiyyoorrdduu kkii!! BBiirr öökküüzzee,, bbiirr ddaannaayyaa yyaa ddaa bböö¤¤eelleekk
ttuuttmmuuflfl bbiirr hhaayyvvaannaa nnaass››ll aannllaatt››rrss››nn ÖÖzz''üünn ss››nn››rr ooll--
dduu¤¤uunnuu!!

OO ggüünn,, yyaallnn››zz bbiizziimm kkööyyllüülleerr ddee¤¤iill HHüüyyüükkllüüllüülleerr
ddee ddeerreenniinn öötteekkii kk››yy››ss››nnaa ttooppllaannmm››flflllaarr,, ssaavvaaflflaa hhaa--
zz››rrllaannmm››flfl bbiirr oorrdduu ggiibbii oottuurrmmuuflflllaarrdd››..

JJaannddaarrmmaallaarr iikkii kkööyyüünn aarraass››nnaa ggiirrmmiiflfl,, çç››kkmmaass››
oollaass›› oollaayyllaarraa kkaarrflfl››  öönnlleemm aallmm››flflllaarrdd››.. KKaarraakkooll kkoo--
mmuuttaann›› ggeellmmiiflflttii aann››mmss››yyoorruumm ddaa kkaayymmaakkaamm ddaa
ggeellmmiiflfl mmiiyyddii,, bbiilleemmiiyyoorruumm..

ÇÇooccuukk aakkll››mmllaa
dduurruummuu ddee¤¤eerrlleennddiirreemmii--
yyoorr,, kkoorrkkuuyyoorrdduumm.. OOvvaa--
nn››nn yyeemmyyeeflfliill ttaarrllaallaarr›› iiççiinn--
ddee aallll›› yyeeflfliillllii,, ssaarr››ll›› kkaarraall››
ggiiyyssiilleerrllee ççooccuukkllaarr,, kkaadd››nn--
llaarr,, kk››zzllaarr ççiiççeekk ttaarrllaass›› ggii--
bbiiyyddiilleerr..

SS››nn››rr kkaavvggaass›› nnaa--
ss››ll bbiittttii aann››mmssaamm››yyoorruumm..
SSoonnuunnddaa iikkii kkööyyüünn hhaallkk››
ddaa ççeekkiilliipp ggiittttii kkööyylleerriinnee..
‹‹kkii kkööyyüünn aarraass›› ttooppllaamm
bbeeflfl kkiilloommeettrreeyyddii.. HHeerrkkeess
bbiirrbbiirriinnii ttaann››yyoorrdduu..  KKööyy--
lleerrddee eenn ççookk ““YYüüzz yyüüzzee
bbaakkaammaammaakk””ttaann kkoorrkkuulluurr
bbiilliirrssiinniizz.. BBeellkkii ddee bbuu dduuyy--
gguu oo ggüünnkküü iikkii kkööyyüünn iinn--
ssaann››nn›› ss››nn››rrllaadd››..

HHeemm oovvaaddaa,, hheemm ggöökk--
ttee kkaarraa bbuulluuttllaarr››nn ttooppllaann--
dd››¤¤›› oo ggüünn ggöörrddüükklleerriimm,,
bbaannaa kküüççüükk bbiirr ddeerreeddeenn
bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy oollmmaayyaann
ÖÖzz''üünn iikkii kkööyy iinnssaann››nn››nn
yyaaflflaamm›› iiççiinn nnee ddeennllii bbeelliirr--
lleeyyiiccii oolldduu¤¤uunnuu öö¤¤rreettttii yy››ll--
llaarr ssoonnrraa..

OO ggüünnlleerrddee kkööyylleerr aarraa--
ss››nnddaa çç››kkaann kkaavvggaa ggüürrüüll--
ttüülleerree kkaarrflfl››nn oorrttaaddaa kkaann
ddöökkmmeelleerree vvaarraann oollaayyllaarr
oollmmuuyyoorrdduu.. BBuuggüünnlleerrddee

yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz kkaannll››,, kkoorrkkuunnçç oollaayyllaarr›› ddüüflflüünnddüükkççee oo
zzaammaannllaarrddaakkii bbuu ss››nn››rr kkaavvggaallaarr››nn››nn nnee kkaaddaarr mmaa--
ssuumm,, nnee kkaaddaarr iinnssaanncc››ll oolldduu¤¤uunnuu aannll››yyoorr,, oo ggüünnlleerrii
ççooccuukklluu¤¤uummllaa bbiirrlliikkttee öözzllüüyyoorruumm..

BBiirr ddee kkööyyüünn öönnüünnddeekkii oovvaayyaa uuzzaakkttaann sseellaamm
vveerreenn,, uuffuukkllaarr››mm››zz›› mmaavvii bbiirr ççiizzggii ggiibbii ççeevvrreelleeyyeenn
ddoo¤¤uuddaakkii SSuullttaann DDaa¤¤llaarr››''nn››,, ggüünneeyyddeekkii GGüüllllüüccee DDaa--
¤¤››''nn››,, bbaatt››ddaakkii KKöökkeezz''ii ddüüflfllleeyyeerreekk iiçç ççeekkiiyyoorruumm öözz--
lleemmllee..  BBiirr ddee KKöökkeezz''iinn eetteekklleerriiyyllee GGüüllllüüccee''nniinn bbaatt››--
ddaakkii ssoonn ggöörrüünnttüülleerrii aarraass››nnddaakkii ddüüzzllüükktteenn EE¤¤iirrddiirr
GGööllüü''nnüünn uuççuukk mmaavvii bbaallkk››yyaann ››flfl››kkllaarr››nn››...... GGüünneeyybbaa--
tt››ddaakkii ggöözz ss››nn››rr››mm››zz›› ddaa oo ››flfl››kkllaarr ççiizziiyyoorr.. 

Bekçiler, hayvanlar, köylüler

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11



88

� HHaalliitt GGöökkmmeenn

((SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üünnee bbiirreeyysseell öözzggüürrllüükklleerr ççeerrççeevveessiinnddeenn
bbaakkaann bbiirr ddeenneemmee))

SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üü ddaahhaa ççookk -- iikkii bbaahhççee,, iikkii iillççee,, iikkii üüll--
kkee ggiibbii -- aarraazzii ppaarrççaallaarr››nn›› bbiirrbbiirriinnddeenn aayy››rraann iimmggeesseell
yyaaddaa ssoommuutt bbiirr hhaatt oollaarraakk aallgg››llaannssaa ddaa ss››nn››rr,, iinnssaannllaa--
rr››nn  ttoopplluumm iiççeerriissiinnddee öözzggüürrccee ddaavvrraanndd››¤¤››,, mmuuttlluu vvee
hhuuzzuurrlluu yyaaflflaadd››¤¤›› aallaann›› bbeelliirrlleeyyeenn ssaannaall ççiizzggiiyyee ddee iiflflaa--
rreett eeddeerr.. BBiirreeyyee ggöörree bbaaflflkkaallaarr››nn››nn öözzggüürrllüükk aallaannllaarr››nn››
ddaa bbeelliirrlleeyyeenn bbiirr ççiizzggiiddiirr aayynn›› zzaammaannddaa..

AAçç››kk vveeyyaa kkaappaall›› ttoopplluummllaarrddaa yyaaflfl››yyoorr oollmmaann››zzllaa
bbiirreeyysseell ss››nn››rrllaarr››nn››zz››nn ddeerriinnllii¤¤ii--ggeenniiflflllii¤¤ii ddoo¤¤rruu oorraanntt››ll››--
dd››rr.. BBiirr ttoopplluummddaa,, yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz yyeerrlleeflfliimm bbiirriimmiinniinn ddee--
mmooggrraaffiikk yyaapp››ss›› ddaa ssiizziinn öözzggüürrllüü¤¤üünnüüzzüünn ss››nn››rrllaarr››nn›› bbee--
lliirrlleeyyiiccii oollaabbiilliirr.. HHaattttaa oottuurrdduu¤¤uunnuuzz sseemmttiinn,, ddaahhaa ddaa
iilleerrii ggiiddeerreekk,, yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz eevviinn bbuulluunndduu¤¤uu aappaarrttmmaann
aahhaalliissiinniinn bbiillee öözzggüürrllüükk aallaann››nn››zz››nn ss››nn››rrllaarr››nn››nn bbeelliirrlleenn--
mmeessiinnddee eettkkiinn rrooll ooyynnaadd››¤¤›› ssööyylleenneebbiilliirr..

KKoonnuuyyuu öörrnneekkllee ssoommuuttllaaflfltt››rraall››mm.. ÜÜllkkee ggeenneelliinnddee
ggöörreecceellii oollaarraakk,, bbüüyyüükk kkeennttlleerriimmiizzddee yyaaflflaayyaann iinnssaannllaa--
rr››mm››zz››nn,, kküüççüükk kkeennttlleerrddee yyaaflflaayyaannllaarraa oorraannllaa --bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüükklleerr aaçç››ss››nnddaann-- ddaahhaa rraahhaatt oolldduukkllaarr››nn›› ssööyylleeyyee--
bbiilliirrkkeenn,, ‹‹ssttaannbbuull yyaa ddaa ‹‹zzmmiirr vvaarrooflflllaarr››nnddaa oottuurraann bbiirr
yyuurrttttaaflfl üüzzeerriinnddeekkii ttoopplluumm bbaasskk››ss››nn››nn kküüççüükk kkeennttlleerrddee
yyaaflflaayyaannllaarrddaann ffaarrkkll›› oollmmaadd››¤¤››nn›› vveeyyaa ddaahhaa ddaa kkööttüü ooll--
dduu¤¤uunnuu ggöörreebbiilliirriizz..

ÇÇoo¤¤uunnlluukkllaa ssoossyyoo--eekkoonnoommiikk vvee kküüllttüürreell ggeelliiflflmmiiflfl--
lliikk vvee kkeennttsseell yyaaflflaamm››nn iiççsseelllleeflflttiirriillmmiiflfl oollmmaass››,, bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüü¤¤üünn ss››nn››rrllaarr››nn››nn ggeenniiflfllleemmeessiinnee oollaannaakk ssaa¤¤llaarr..
BBaazzeenn,, ee¤¤iittiimm vvee kküüllttüürr ddüüzzeeyyii yyüükksseekk iinnssaannllaarr››nn ççookk
oolldduu¤¤uu ççeevvrreelleerrddee yyaaflflaayyaannllaarrddaa ddaa öözzggüürrllüükklleerriinniinn kk››--
ss››ttllaanndd››¤¤›› dduuyyuummssaannaabbiilliirr.. KKii kkaabbuull eeddeerrssiinniizz,, bbuu oolldduukk--
ççaa ssiinniirr bboozzuuccuudduurr.. ÇÇeevvrreessiinnddeekkii iinnssaannllaarr››nn,, hheerr ddaavv--
rraann››flfl››yyllaa iillggiillii bbiirr kkuullpp bbuullmmaass››nnddaann kkuuflflkkuussuuzz ccaann›› ss››kk››ll--
mm››flfl oollmmaall›› kkii TTüürrkk ttiiyyaattrroossuunnuunn dduuaayyeenn iissmmii,, bbüüyyüükk
ooyyuunnccuu MMüüflflffiikk KKeenntteerr aaflflaa¤¤››ddaakkii flfluu ssaatt››rrllaarr›› kkaalleemmee aall--
mm››flfltt››rr.. ""ÖÖzzllüüyyoorrssuunn,, ttaakkmmaa ddiiyyoorrllaarr,, KK››zz››yyoorrssuunn,, ddee¤¤--
mmeezz ddiiyyoorrllaarr,, BBooflfl vveerriiyyoorrssuunn;; GGaammss››zz ddiiyyoorrllaarr,, SSuussuu--
yyoorrssuunn,, iikkii ççiifftt llaaff eett ddiiyyoorrllaarr,, KKoonnuuflfluuyyoorrssuunn,, mmuuhhaattaapp
oollmmaa ddiiyyoorrllaarr,, ÇÇeekkiipp ggiiddiiyyoorrssuunn,, mmüüccaaddeellee eett ddiiyyoorrllaarr,,
AAllttttaann aall››yyoorrssuunn,, tteeppeennee çç››kkaarrdd››nn ddiiyyoorrllaarr,, BBaa¤¤››rr››yyoorr--
ssuunn,, ssaakkiinn ooll ddiiyyoorrllaarr,, AAkkll›› bbaaflfl››nnddaa ddaavvrraann››yyoorrssuunn,, bbuu
kkaaddaarr oolluunnmmaazz ddiiyyoorrllaarr,, DDiikkiinnee ggiiddiiyyoorrssuunn,, yyaaflfl››nnaa bbaa--
flfl››nnaa yyaakk››flflmmaazz ddiiyyoorrllaarr...... ÖÖllüünnccee nnee ddiiyyeecceekklleerr?? MMuuhh--
tteemmeelleenn;; ööllüümm ssaannaa yyaakk››flflmmaadd››,, NNoorrmmaall ttaabbiiii,, ddiirriimmiizzii
bbee¤¤eennmmeeddiilleerr kkii ööllüümmüüzzüü bbee¤¤eennssiinnlleerr......""

ÜÜssttaatt kk››zzmmaakkttaa nnee kkaaddaarr hhaakkll›› aaccaabbaa?? ÇÇeevvrreemmiizz--
ddee oollaann bbiitteennlleerree ççöözzüümmlleemmeellii yyaakkllaaflfltt››¤¤››mm››zzddaa bbeennzzeerr
ddaavvrraann››flflllaarr››mm››zz kkaarrflfl››ss››nnddaa MMüüflflffiikk UUssttaa''nn››nn aalldd››¤¤›› tteepp--
kkiilleerrii bbiizzlleerr ddee aallmmaazz mm››yy››zz?? KKuuflflkkuussuuzz aallmm››flfl››zzdd››rr,, aall››--
rr››zz,, aall››yyoorruuzz..

‹‹¤¤nnee -- ççuuvvaalldd››zz hheessaabb›› bbiirr ddee tteerrsstteenn bbaakkaaccaakk
oolluurrssaakk,, aaccaabbaa bbiizz,, iilleettiiflfliimmddee oolldduu¤¤uummuuzz iinnssaannllaarraa --
bbeellkkii ddee oonnllaarr››nn iiyyiillii¤¤ii iiççiinn-- aayynn›› dduurruummddaa bbeennzzeerr tteepp--
kkiilleerrii vveerrmmiiyyoorr mmuuyyuuzz?? ""KKuurrtt uulluussuunnddaann ggöörrddüü¤¤üünnüü
iiflfllleerr"" aattaassöözzüünnüü ddoo¤¤rruullaarrccaass››nnaa ssaann››rr››mm vvee nnee yyaazz››kk kkii
bbiizz ddee yyaakk››nnllaarr››mm››zzddaakkii iinnssaannllaarr››nn kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤›› dduurruummllaa--
rraa bbeennzzeerrii tteeppkkiilleerrii vveerreerreekk oonnllaarr››nn ss››nn››rrllaarr››nn›› iisstteemmee--
ddeenn ddee oollssaa iihhllaall eeddiiyyoorruuzz.. TT››ppkk›› bbiizziimm ss››nn››rrllaarr››mm››zz››nn
iihhllaall eeddiillddii¤¤ii ggiibbii..

‹‹sstteeyyeenn iisstteeddii¤¤iinnii öözzlleessiinn,, iisstteeddii¤¤iinnee kk››zzss››nn,, iisstteeddii--
¤¤iinnee bbooflfl vveerrssiinn,, iisstteeddii¤¤iinnii ddiikkkkaattee aallss››nn,, iisstteeddii¤¤iinnee ssee--

ssiinnii yyüükksseellttssiinn..
KK››ssaaccaass›› hheerrkkeess
kkeennddii ss››nn››rr››nn››
kkeennddii bbeelliirrlleessiinn..
BBaaflflkkaass››nn››nn ss››nn››rr--
llaarr››nn›› vvee ssiinniirrlleerrii--
nnii iihhllaall eettmmeeddiikk--
ççee......

‹‹nnssaannllaarr››nn
ss››nn››rrllaarr››nn›› iihhllaall
eeddeerreekk ssiinniirrlleerriinnii
bboozzmmaammaakk ggee--
rreekkiiyyoorr.. SSiinniirrllee--
rriinn bboozzuullmmaass››nn››nn
ss››nn››rr›› aaflfl››lldd››¤¤››nnddaa
iissee ssiinniirr iihhllaallii,, ss››--
nn››rr iihhllaalliinnddeenn ddaa--
hhaa kkööttüü ssoonnuuççllaarr

ddoo¤¤uurraabbiilliirr.. ÖÖnneemmllii oollaann iinnssaannllaarr››nn kkaaffaallaarr››nn››nn aarraass››nn--
ddaa ss››nn››rrllaarr››nn,, dduuvvaarrllaarr››nn oollmmaammaass››dd››rr.. BBiirrbbiirriinnii aannllaa--
mmaakkttaa kkaaffaallaarr aarraass››nnddaakkii mmeessaaffeelleerrii aazzaalltttt››kkççaa bbiirreeyysseell
öözzggüürrllüükklleerr kkoonnuussuunnddaa ddaa öönneemmllii aaflflaammaallaarr kkaayy--
ddeeddiilleecceekkttiirr..

BBiirr sseellaamm ddaa CCaann YYüücceell''ee ggöönnddeerreelliimm.. BBüüyyüükk
flflaaiirr CCaann YYüücceell bbiirr flfliiiirriinnddee bbeeyyiinnlleerr aarraass›› uuzzaakkll››¤¤››nn,,
uuzzaayyddaakkii mmeessaaffeelleerrddeenn bbiillee ddaahhaa ffaazzllaa oolldduu¤¤uunnaa vvuurr--
gguu yyaappaarr.. ""EEnn uuzzaakk mmeessaaffee nnee AAffrriikkaa''dd››rr.. // NNee ÇÇiinn,, //
NNee HHiinnddiissttaann,, // NNee SSeeyyyyaarreelleerr,, // NNee yy››lldd››zzllaarr ggeecceelleerrii

››flfl››llddaayyaann...... // EEnn uuzzaakk mmeessaaffee iikkii kkaaffaa aarraass››nnddaakkii
mmeessaaffeeddiirr bbiirrbbiirriinnii aannllaammaayyaann ......""

SS››nn››rr ssöözzccüü¤¤üünnee yyeenniiddeenn ddöönneerrsseekk,, iillkk aallgg›› bbiirr
kk››ss››ttllaammaa ççaa¤¤rr››flfl››mm›› yyaappssaa ddaa,, bbiirreeyysseell öözzggüürrllüükklleerr
aaçç››ss››nnddaann bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa,, ss››nn››rrllaarr››mm››zz bbiizziimm dd››flfl››mm››zzddaakkii
bbaa¤¤aa''mm››zzdd››rr,, kkaallkkaann››mm››zzdd››rr.. 

BBeeyyiinnlleerriimmiizz aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr iissee iillkk ççaa¤¤rr››flfl››mmaa
ggööttüürrüürr bbiizzii iilleettiiflfliimm kk››ss››ttll››dd››rr,, ttoopplluummssaallll››¤¤››nn öönnüünnddeekkii
eennggeellddiirr.. SS››nn››rrllaarr››nn nneerreeddee vvee nnaass››ll oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii
yyeerrllii yyeerriinnee kkooyyaarraakk ssiinniirr iihhllaalliinnii öönnlleemmeekk zzoorr oollmmaassaa
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)

� HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl

DDaa¤¤llaarr uuzzaakktt›› bbiizziimm kkööyyee.. BBiirr tteeppeenniinn yyaammaacc››--
nnaa yyaapp››llmm››flfltt›› eevvlleerriimmiizz.. GGüünneeyyiinnddee üüçç ddöörrtt kkööyyüünn
kkuullllaanndd››¤¤›› bbiirr oovvaa uuzzaann››yyoorrdduu..

AAcc›› bbaahhaarr››nn yyaaflflaanndd››¤¤›› ggüünnlleerrddeenn bbiirriinnddee bbüüttüünn
kkööyyllüü oovvaaddaakkii ''öözz''ee aakktt››.. ÖÖzz,, HHüüyyüükkllüü kkööyyüüyyllee bbii--
zziimm kkööyy aarraass››nnddaakkii ddoo¤¤aall ss››nn››rrdd››..

ÇÇooccuukkttuumm,, bbeenn ddee kkaarr››flfltt››mm öözzee ddoo¤¤rruu ggiiddeenn
kkaadd››nn eerrkkeekk,, ççoolluukk ççooccuukk kkaallaabbaall››¤¤››nn››nn iiççiinnee.. HHüü--
yyüükkllüü''nnüünn bbeekkççiilleerrii,, öözzddeenn öötteeyyee ggeeççeenn bbiizziimm kköö--
yyüünn ççoobbaannllaarr››nn››nn öönnüünnddeenn kkooyyuunnllaarr››,, iinneekklleerrii,,
öökküüzzlleerrii ttooppllaayy››pp ggiittmmiiflfllleerrddii..

ÖÖzz,, kkööyyüünn öönnüünnddeekkii iillkk eevvlleerree bbiirr kkiilloommeettrree kkaa--
ddaarr uuzzaakkttaayydd››.. ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz TTaahhiirr BBaakk››rr,, bbiizzee kkii--
lloommeettrreeyyii öö¤¤rreettmmeekk iiççiinn iipplleerrllee oorraayyaa kkaaddaarr ööllççttüürr--
mmüüflflttüü ddee oorraaddaann bbiilliiyyoorruumm..  ÖÖzz ddeeddii¤¤iimmiizz ddeerree,,
kkuuzzeeyyddoo¤¤uuddaann ggeenniiflfl bbiirr yyaayy ççiizzeerreekk oovvaayy›› bbaatt››yyaa
ddoo¤¤rruu yyaarraarr,, AAkkççaaflflaarr öönnlleerriinnddeenn ggüünneeyybbaatt››yyaa yyöö--
nneelliirr,, EE¤¤iirrddiirr GGööllüü''nnee ddoo¤¤rruu aall››rr bbaaflfl››nn›› ggiiddeerrddii..

KK››flfl››nn ççoo¤¤uunnccaa uusslluu aakkaarrdd›› aammaa yyaazz yyaa¤¤mmuurrllaarr››
bbaazzeenn ööyyllee bbiirr iinnddiirriirrddii kkii bbiirrkkaaçç ssaaaatt iiççiinnddee bbüüyyüükk
bbiirr sseell ÖÖzz''üü kkaappllaarrdd››.. ÖÖzz''üünn ddeerriinnllii¤¤ii bbiirr bbuuççuukk
mmeettrreeyyii ggeeççeerrddii.. YYeerr yyeerr bbeellkkii iikkii mmeettrreeyyee uullaaflfl››rrdd››
bbuu ddeerriinnlliikk..

BBiirriinnddee TTeemmmmuuzz mmuuyydduu,, HHaazziirraann ssoonnuu mmuuyydduu
kkööyyüünn üüsstt bbaaflfl››nnddaakkii bbaa¤¤ddaann kkooflflaarraakk yyaa¤¤mmuurrddaann
kkaaççmm››flfl aammaa ››ssllaannmmaakkttaann kkuurrttuullaammaamm››flfltt››mm.. ÜÜsstteelliikk
oo ggüünn eevvlleerriinniinn kkaapp››ss››nnddaa bbeekklleeyyeenn GGööççmmeenn EEmmii--
nnee ddüüflfleenn yy››lldd››rr››mm ssoonnuuccuu ööllmmüüflflttüü.. SSaann››rr››mm oonn iikkii
oonn üüçç yyaaflfl››nnddaayydd››.. 

HHüüyyüükkllüüllüülleerriinn kkööyy bbeekkççiilleerrii ““ÖÖzz''ddeenn bbuu yyaannaa

ggeeççmmeekk yyookk”” ddiiyyee hhaayyvvaannllaarr››mm››zz›› aall››pp ggööttüürrmmeeyyii
ggöörreevv bbiilliiyyoorrllaarrdd››..

BBiizziimm ççoobbaannllaarr,, ss››nn››rr›› bbiillsseelleerr ddee hhaayyvvaannllaarr bbiill--
mmiiyyoorrdduu kkii!! BBiirr öökküüzzee,, bbiirr ddaannaayyaa yyaa ddaa bböö¤¤eelleekk
ttuuttmmuuflfl bbiirr hhaayyvvaannaa nnaass››ll aannllaatt››rrss››nn ÖÖzz''üünn ss››nn››rr ooll--
dduu¤¤uunnuu!!

OO ggüünn,, yyaallnn››zz bbiizziimm kkööyyllüülleerr ddee¤¤iill HHüüyyüükkllüüllüülleerr
ddee ddeerreenniinn öötteekkii kk››yy››ss››nnaa ttooppllaannmm››flflllaarr,, ssaavvaaflflaa hhaa--
zz››rrllaannmm››flfl bbiirr oorrdduu ggiibbii oottuurrmmuuflflllaarrdd››..

JJaannddaarrmmaallaarr iikkii kkööyyüünn aarraass››nnaa ggiirrmmiiflfl,, çç››kkmmaass››
oollaass›› oollaayyllaarraa kkaarrflfl››  öönnlleemm aallmm››flflllaarrdd››.. KKaarraakkooll kkoo--
mmuuttaann›› ggeellmmiiflflttii aann››mmss››yyoorruumm ddaa kkaayymmaakkaamm ddaa
ggeellmmiiflfl mmiiyyddii,, bbiilleemmiiyyoorruumm..

ÇÇooccuukk aakkll››mmllaa
dduurruummuu ddee¤¤eerrlleennddiirreemmii--
yyoorr,, kkoorrkkuuyyoorrdduumm.. OOvvaa--
nn››nn yyeemmyyeeflfliill ttaarrllaallaarr›› iiççiinn--
ddee aallll›› yyeeflfliillllii,, ssaarr››ll›› kkaarraall››
ggiiyyssiilleerrllee ççooccuukkllaarr,, kkaadd››nn--
llaarr,, kk››zzllaarr ççiiççeekk ttaarrllaass›› ggii--
bbiiyyddiilleerr..

SS››nn››rr kkaavvggaass›› nnaa--
ss››ll bbiittttii aann››mmssaamm››yyoorruumm..
SSoonnuunnddaa iikkii kkööyyüünn hhaallkk››
ddaa ççeekkiilliipp ggiittttii kkööyylleerriinnee..
‹‹kkii kkööyyüünn aarraass›› ttooppllaamm
bbeeflfl kkiilloommeettrreeyyddii.. HHeerrkkeess
bbiirrbbiirriinnii ttaann››yyoorrdduu..  KKööyy--
lleerrddee eenn ççookk ““YYüüzz yyüüzzee
bbaakkaammaammaakk””ttaann kkoorrkkuulluurr
bbiilliirrssiinniizz.. BBeellkkii ddee bbuu dduuyy--
gguu oo ggüünnkküü iikkii kkööyyüünn iinn--
ssaann››nn›› ss››nn››rrllaadd››..

HHeemm oovvaaddaa,, hheemm ggöökk--
ttee kkaarraa bbuulluuttllaarr››nn ttooppllaann--
dd››¤¤›› oo ggüünn ggöörrddüükklleerriimm,,
bbaannaa kküüççüükk bbiirr ddeerreeddeenn
bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy oollmmaayyaann
ÖÖzz''üünn iikkii kkööyy iinnssaann››nn››nn
yyaaflflaamm›› iiççiinn nnee ddeennllii bbeelliirr--
lleeyyiiccii oolldduu¤¤uunnuu öö¤¤rreettttii yy››ll--
llaarr ssoonnrraa..

OO ggüünnlleerrddee kkööyylleerr aarraa--
ss››nnddaa çç››kkaann kkaavvggaa ggüürrüüll--
ttüülleerree kkaarrflfl››nn oorrttaaddaa kkaann
ddöökkmmeelleerree vvaarraann oollaayyllaarr
oollmmuuyyoorrdduu.. BBuuggüünnlleerrddee

yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz kkaannll››,, kkoorrkkuunnçç oollaayyllaarr›› ddüüflflüünnddüükkççee oo
zzaammaannllaarrddaakkii bbuu ss››nn››rr kkaavvggaallaarr››nn››nn nnee kkaaddaarr mmaa--
ssuumm,, nnee kkaaddaarr iinnssaanncc››ll oolldduu¤¤uunnuu aannll››yyoorr,, oo ggüünnlleerrii
ççooccuukklluu¤¤uummllaa bbiirrlliikkttee öözzllüüyyoorruumm..

BBiirr ddee kkööyyüünn öönnüünnddeekkii oovvaayyaa uuzzaakkttaann sseellaamm
vveerreenn,, uuffuukkllaarr››mm››zz›› mmaavvii bbiirr ççiizzggii ggiibbii ççeevvrreelleeyyeenn
ddoo¤¤uuddaakkii SSuullttaann DDaa¤¤llaarr››''nn››,, ggüünneeyyddeekkii GGüüllllüüccee DDaa--
¤¤››''nn››,, bbaatt››ddaakkii KKöökkeezz''ii ddüüflfllleeyyeerreekk iiçç ççeekkiiyyoorruumm öözz--
lleemmllee..  BBiirr ddee KKöökkeezz''iinn eetteekklleerriiyyllee GGüüllllüüccee''nniinn bbaatt››--
ddaakkii ssoonn ggöörrüünnttüülleerrii aarraass››nnddaakkii ddüüzzllüükktteenn EE¤¤iirrddiirr
GGööllüü''nnüünn uuççuukk mmaavvii bbaallkk››yyaann ››flfl››kkllaarr››nn››...... GGüünneeyybbaa--
tt››ddaakkii ggöözz ss››nn››rr››mm››zz›› ddaa oo ››flfl››kkllaarr ççiizziiyyoorr.. 

Bekçiler, hayvanlar, köylüler
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‹‹nnssaannllaarr mm›› flfleehhrrii,, flfleehhiirr mmii iinnssaannllaarr›› yyaarraatt››rr??
GGööçç,, ““SSiiyyaassaall,, ttoopplluummssaall yyaa ddaa eekkoonnoommiikk nnee--

ddeennlleerrllee bbiirreeyylleerriinn yyaa ddaa ttoopplluulluukkllaarr››nn bbuulluunndduukkllaarr››
yyeerrlleeflfliimm yyeerriinnii bb››rraakkaarraakk,, bbaaflflkkaa bbiirr yyeerrlleeflfliimm yyeerriinnee
yyaa ddaa bbaaflflkkaa bbiirr üüllkkeeyyee ggiittmmee eeyylleemmii……”” oollaarraakk ttaann››mm--
llaannmmaakkttaadd››rr……

ZZoorruunnlluu ggööççlleerrii ssaayymmaazzssaakk ee¤¤eerr,, mmüülltteeccii oollmmaakk,,
ddaahhaa iiyyii bbiirr flfleehhiirrddee ookkuummaakk,, ddaahhaa iiyyii iiflfllleerrddee ççaall››flfl--
mmaakk,, kk››ssaaccaass›› ddaahhaa ggüüzzeell bbiirr yyaaflflaamm ssüürreebbiillmmeekk uummuu--
dduu…… 

FFaakkaatt bbuuggüünnüünn ppaayyllaaflfl››mm ssüürreeççlleerriinnii ggöözz öönnüünnddee
bbuulluunndduurruurrssaakk,, zzoorruunnlluu oollmmaayyaannaa rraassttllaammaamm››zz mmüümm--
kküünn ggöörrüünnmmeemmeekktteeddiirr.. 

YYaaflflaammaakk,, ççaall››flflmmaakk,, ggööççmmeekk,, kkoorruunnmmaakk,, ööllmmee--
mmeekk hhaattttaa ööllmmeekk nneerreeddeeyyssee bbiirr zzoorruunnlluulluukk……

SSaavvaaflfl,, iinnssaannllaarr››nn ttaarriihh bbooyyuunnccaa mmaarruuzz kkaalldd››kkllaarr››
eenn bbüüyyüükk ffeellaakkeettlleerriinn bbaaflfl››nnddaa ggeelliirr.. HHeellee kkii iiççiinnddee
bbuulluunndduu¤¤uummuuzz kkaarrmmaaflfl››kk ddöönneemmiinn kkuurrgguussaall ssaa--
vvaaflflllaarr››,, öönncceekkii yyüüzzyy››llllaarrllaa kk››yyaassllaannaammaayyaaccaakk ööll--
ççüüddee,, kkoorrkkuunnçç bbiirr ssiinnssiillii¤¤ee bbüürrüünnmmüüflflttüürr…… 

TTaarraaffllaarr››nn ööffkkeeyyllee kkaammppllaaflfltt››¤¤››,, ssaavvaaflflllaa--
rr››nn ööffkkeeyyllee ttaarraaff hhaalliinnii aalldd››¤¤››yyeennii vvee kkoorrkkuunnçç
bbiirr ssüürreeçç……

DDoollaayy››ss››yyllaa bbuu ttaarraaffll››kk vvee ppaayyddaaflflll››¤¤››nn

aayyrr››llmmaazz ppaarrççaass›› oollaann kk››yy››mm,, iinnssaannllaarr›› ttoopprraakkllaarr››nn--
ddaann ssöökküüpp,, ffaarrkkll›› bbiirr ddüünnyyaann››nn,, ffaarrkkll›› bbiirr mmeekkâânn››nn
zzoorrlluu kkooflfluullllaarr›› iillee yyüüzz yyüüzzee bb››rraakkmmaakkttaadd››rr..

GGööçç eettmmee sseebbeebbiinniizz nnee oolluurrssaa oollssuunn,, iisstteerr ppoo--
lliittiikk ssüürreeççlleerr,, iisstteerr ddaahhaa ggüüzzeell bbiirr ddüünnyyaa uummuudduu…… 

HHeerr iinnaannççttaann,, hheerr eettnniikk kköökkeennddeenn iinnssaann››nn eenn
mmeeddeennii ttoopplluummllaarrddaa bbiillee kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››tteeppkkii nnee yyaazz››kk kkii
oorrttaakkllaaflflmmaakkttaadd››rr……

HHoorrllaannmmaakk
AAflflaa¤¤››llaannmmaakk
EEflfliitt oollaammaammaa dduurruummuu…… 
UUccuuzz iiflfl ggüüccüü vvee ssöömmüürrüü
‹‹nnssaann kkaaççaakkçç››ll››¤¤››
ÇÇooccuukk iiflflççiillii¤¤ii
ÇÇooccuukk ggeelliinnlleerr……
‹‹kkiinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl›› mmüülltteecciissii oollaann HHaannnnaahh

AArreennddtt,, TToottaalliittaa

rriizzmmiinn KKöökkeennlleerrii iissiimmllii ççaall››flflmmaass››nnddaa mmüülltteecciilleerrii
““DDüünnyyaann››nn bbiirr nnookkttaass››nnddaann kkoovvuullaann iinnssaannllaarr››nn ddii¤¤eerr
hhiiççbbiirr nnookkttaass››nnddaa iisstteennmmeeyyeeccee¤¤iinniinn kkaann››tt››”” oollaarraakk nnii--
tteelleennddiirriiyyoorr..

EEnn uuffaakk bbiirr yyöönn ddee¤¤iiflfliimmii iillee kkeennddiilleerriinniinn ddee bbuu
dduurruummaa ddüüflfleebbiilleeccee¤¤iinniinn ffaarrkk››nnddaa oollmmaayyaann yy››¤¤››nnllaarr››nn
tteeppkkiissiiyyllee kkaarrflfl››llaaflfl››rrss››nn››zz öönncceelliikkllee……

BBiirr kkoorroo hhaalliinnddee,, kkeennddiinnii sseeççiillmmiiflfl üüsstt ss››nn››ff oollaa--
rraakk ttaayyiinn eeddeenn yy››¤¤››nnllaarr……

KKeennddii eezziillmmiiflflllii¤¤iinnii,, kkeennddii hhoorrllaannmm››flflll››¤¤››nn›› yyeennii--
ssiinnddeenn çç››kkaarrmmaayyaa ççaall››flflaannllaarr……

GGeerrii ddöönnüüflfl aannllaaflflmmaallaarr››……
KKaammppllaarr……
ÇÇüükküü ddüünnyyaayy›› ppaayyllaaflflaann üüsstt iikkttiiddaarrllaarr ddaa bbööllüüpp

ppaarrççaallaadd››¤¤›› ccoo¤¤rraaffyyaallaarr››nn iinnssaann››nnaa ss››rrtt ççeevviirrmmiiflflttiirr.. IIrrkk--
çç››ll››¤¤››nn vvee aayyrr››mmcc››ll››¤¤››nn hheerr ttüürrüünnee mmaarruuzz bb››rraakkmm››flfltt››rr.. 

VVee bbuu sseebbeeppllee kkeennddiinnii eemmeekk eekksseenniinnddee,, bbaarr››flfl
eekksseenniinnddee kkoonnuummllaanndd››rrmmaass›› ggeerreekkeenn hhaallkkllaarr››,, kkiimmlliikk
eekksseenniinnddee aayyrr››flfltt››rrmm››flfltt››rr..

EEllddee eettttii¤¤ii rraanntt›› ggiizzlleeyyeenn,, yyeennii ssaavvaaflflllaarr››nn kkaapp››ss››nn››
aarraallaayyaann,, ddüüflflmmaannll››kkllaarr›› ppeekkiiflflttiirreenn bbiirr ggüüçç ddeennggeessii
bbiirraazz ddaa…… 

OOyyssaa bbiirreeyy,, ddüünnyyaayyaa ggöözzlleerriinnii iillkk aaççtt››¤¤›› aann--
ddaann iittiibbaarreenn,, hhaayyaattaa ttuuttuunnmmaa mmüüccaaddeelleessiiyyllee
kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaadd››rr.. VVee bbuu bbaa¤¤llaammddaa ssoorrgguullaann--
mmaass›› ggeerreekkeenn oollgguu,, ssaavvaaflfl mmaa¤¤dduurrllaarr›› ddee¤¤iill,,
ssaavvaaflfl›› yyaarraattaannllaarrdd››rr……

FF.. PPeessssooaa''nn››nn ddeeddii¤¤ii ggiibbii ““ÇÇüünnkküü
hhüüzzüünn,, hhiisslleerrii oollaannllaarr››nn hhaarrcc››dd››rr..””

Zorunlu yaflam
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TTüürrkkççee,,  ddüünnyyaann››nn hheemm eenn ttaalliihhllii ddiillii,, hheemm ddee
eenn ttaalliihhssiizz ddiillii……  YYüüzz aallttmm››flfl›› bbuullaann eekkii kkuuflflkkuussuuzz
bbuu ddiilliinn eenn bbüüyyüükk ttaalliihhii,, flflaannss››,, öötteekkii ddiilllleerree ggöörree
üüssttüünnllüü¤¤üü..  EEkk zzeennggiinnllii¤¤ii TTüürrkkççeenniinn ddoo¤¤uurrggaannll››¤¤››--
nn››nn,, yyaarraatt››cc››ll››¤¤››nn››nn öönneemmllii bbiirr kkaann››tt››dd››rr;; bbuu dduurruumm
ssoommuutt,, ssaayy››ssaall bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. EEkk zzeennggiinnllii¤¤ii ggeerrççeekk--
tteenn bbiirr ddiill iiççiinn aayyrr›› bbiirr flflaannsstt››rr.. EEkklleerr bbiirr ddiilliinn eenn
kk››yymmeettllii öö¤¤eessiiddiirr,, kkaayybbeeddiilleennlleerriinn yyeerriinnee yyeenniissii
kkoonnuullaammaazz..

SSoonn kkiittaabb››mm SSaakkll›› SSöözzllüükk''ttee,, aaddeettaa ttoopprraa¤¤››nn aall--
tt››nnaa ggöömmüüllmmüüflfl ssöözzccüükklleerriimmiizzii bbuulluupp çç››kkaarr››rrkkeenn,,
hhaallkk››nn eekklleerrii nnaass››ll iiflfllleettttii¤¤iinniinn öörrnneekklleerriinnii ddee vveerr--
mmeeyyee ççaall››flfltt››mm.. HHaallkk››nn ssöözzccüükk yyaarraattmmaa yyeetteennee¤¤iinnii
ggöösstteerrmmeekk iisstteeddiimm SSaakkll›› SSöözzllüükk''llee.. ((**))

TTüürrkkççeenniinn öötteeddeenn bbeerrii ççookk kkoonnuuflfluullaann,, ççookk
ttaarrtt››flfl››llaann ttaalliihhssiizzllii¤¤iinnee ggeelliinnccee……  OOssmmaannll›› aayydd››nn››
AArraappççaa vvee FFaarrssççaa hhaayyrraannll››¤¤›› yyüüzzüünnddeenn hhaallkk››nn ddiillii
TTüürrkkççeeyyii eeddeebbiiyyaatt vvee bbiilliimm ddiillii oollaarraakk yyeetteerriinnccee
bbeenniimmsseemmeeddii.. 

EEddeebbiiyyaatt ddiilliimmiizziinn kkuurruulluuflfl yy››llllaarr››nnddaa yyaazzaarrllaarr
hhaallkk ddiilliinnee kkuullaakk vveerrmmeekk,, ççaarrflfl››ddaa ppaazzaarrddaa,, kkööyyddee,,
kkaassaabbaaddaa hhaallkkttaann iiflfliittttiikklleerrii ddiillii mmeettiinnlleerriinnddee iiflflllee--
mmeekk yyeerriinnee,, öö¤¤rreennddiikklleerrii AArraappççaa vvee FFaarrssççaaddaann,,
öönnlleerriinnee kkooyydduukkllaarr›› yyaabbaanncc›› ssöözzllüükklleerrddeenn yyaarraarr--
llaanndd››llaarr.. GGeerrççeekk TTüürrkkççee,, yyaannii hhaallkk››nn ddiillii ““lliissaann--››

aavvaamm”” aaflflaa¤¤››llaa--
mmaass››yyllaa ââddeettaa
ddiill dd››flfl››nnaa,, eeddee--
bbiiyyaatt vvee bbiilliimm
dd››flfl››nnaa iittiillddii.. BBiirr
ddöönneemmiinn aayydd››nn--
llaarr››,, hheemm ddee yyaa--
zz›› ddiilliimmiizziinn kkuu--
rruulluuflfl aaflflaammaass››nn--
ddaa hhaallkk ddiilliinnee
kkuullaakk vveerrmmeekk
yyeerriinnee,, AArraappççaa
vvee FFaarrssççaaddaann
ssöözzccüükk aakkttaarr --
mmaayy›› bbüüyyüükk bbiirr
mmaarriiffeett oollaarraakk
ggöörrddüülleerr.. 

ÖÖrrnnee¤¤iinn,, hhaallkk ddiilliinnddee 
iilleerrlleemmee,, ggeelliiflflmmee,, yyüükksseellmmee 
dduurruurrkkeenn,, tteerraakkkkii,, tteekkaammüüll  
ddeemmeekk ddaahhaa ddoo¤¤rruu ggöörrüüllddüü.. 

SSuu,, ss››vv›› ssöözzccüükklleerrii bbiillee ““lliissaann--›› aavvaamm”” ssaayy››lldd››
““mmaaii””,, ““aabb”” ddeemmeekk yyaazz›› yyaazzmmaann››nn bbiirr ggeerree¤¤ii ssaa--
yy››lldd››.. TTüürrkkççeeddee ggüünneeflfl,, aayy vvaarrkkeenn ““hhuurrflfliidd””,,
““flfleemmss””,, ““mmaahh”” ddeenniillddii.. 

BBööyylleeccee ttaarriihhiimmiizz bbiirr ööllüü ssöözzccüükklleerr
mmeezzaarrll››¤¤››nnaa ddöönnddüü.. NNuurruullllaahh AAttaaçç
““kkaayybboollaann bbiirr ddiill””ddeenn ssöözz eeddeerr..  BBiirr bbaa--
kk››mmaa sseekkiizz cciillttlliikk TTaarraammaa SSöözzllüü¤¤üü iillee oonn

bbiirr cciillttlliikk DDeerrlleemmee SSöözzllüü¤¤üü bbuu kkaayybboollaann
ddiilliinn ssöözzllüükklleerriiddiirr.. 

YYaaflflaarr KKeemmaall,, iiflflttee bbuu ddiill dd››flfl›› bb››rraakk››llmm››flfl bbiirr
ddiilliinn yyaazzaarr››dd››rr,, bbuu bbüüyyüükk yyaazzaarr TTüürrkkççee iiççiinn

ââddeettaa TTaannrr››nn››nn bbiirr llüüttffuudduurr.. 
HHaattttaa bbüüttüünn ÇÇuukkuurroovvaa bbööllggeessii TTüürrkkççee aaçç››ss››nn--

ddaann TTaannrr››''nn››nn bbiizzee bbiirr llüüttffuudduurr,, ddeemmeekk yyaannll››flfl ooll--
mmaazz.. SSaakkll›› SSöözzllüükk''üü hhaazz››rrllaarrkkeenn bbuu bbööllggeeddeenn ççookk
ssöözzccüükk,, ddeeyyiimm vvee aattaassöözzüü aalldd››mm..

fifiuu öörrnneekklleerrii ggöörrddüü¤¤üünnüüzzddee bbiinnlleerrccee ssöözzccüü--
¤¤üünn,, bbiizziimm ssöözzccüükklleerriimmiizziinn nneeddeenn yyiittiipp ggiittttiikklleerrii--
nnee bbiirr aannllaamm vveerreemmeeyyeecceekkssiinniizz.. HHaannii ssoonn zzaa--
mmaannllaarrddaa mmiizzaahhçç››llaarr››nn uuyydduurrdduu¤¤uu aarrggoo bbiirr ssöözz--
ccüükk vvaarrdd››rr,, mmaaggaannddaa ddiiyyoorruuzz yyaa kkeenntt tteerrbbiiyyeessii aall--
mmaamm››flfl aaddaammllaarraa.. 1133.. yyüüzzyy››llddaa ““yyaabbaanneerrii”” ddeenniirrddii
bbööyylleelleerriinnee.. 

BBuu yyaabbaanneerrlleerrii bbiirraazz ggeennççssee,, ““yyaabbaannoo¤¤llaann››””
ddeenniirrddii.. fifiiimmddiilleerrddee aayy››llaa bbaayy››llaa ssööyylleeddii¤¤iimmiizz ““ffiirrsstt
llaaddyy”” vvaarr yyaa,, iinnaann››nn aattaallaarr››mm››zz bbuunnuunn bbiillee TTüürrkk--
ççeessiinnii kkuullllaann››rrdd››:: uulluukkaadd››nn yyaa ddaa uulluuhhaattuunn……  ÇÇoo--
ccuukklluu¤¤uummddaa ““mmeeflflrruubbaatt”” iillee ““mmeeffrruuflflaatt””›› bbiirrbbiirriinnee
kkaarr››flfltt››rr››rrdd››mm,, ddiilliimmiizz zzoorr ddöönneerrddii,, bbiizziimm ddee¤¤iillddii
ççüünnkküü.. 

1133.. yyüüzzyy››llddaa mmeeflflrruubbaatt''aa ““iiççiitt””,, mmeeffrruuflflaatt''aa ddaa
““eevvbbeezzee¤¤ii”” ddeenniillddii¤¤iinnii bbuu ööllüü ssöözzccüükklleerr mmeezzaarrll››¤¤››--
nn›› ddoollaaflfltt››¤¤››nn››zzddaa ggöörreecceekkssiinniizz..

UUzzuunn yy››llllaarr ssüürreenn ddeerrlleemmee--ttaarraammaa ççaall››flflmmaallaa--
rr››mm ss››rraass››nnddaa ââddeettaa ddiill dd››flfl››nnaa iittiillmmiiflfl bbiirr ddiill oolldduu¤¤uu--
nnuu ggöörrddüümm..  

SSaakkll›› SSöözzllüükk,, yyüüzzyy››llllaarr››nn iihhmmaallii,, iillggiissiizzllii¤¤ii vvee bbii--
lliinnççssiizzllii¤¤ii yyüüzzüünnddeenn ddiill dd››flfl›› bb››rraakk››llmm››flfl bbiirr ddiilliinn ssöözz--
llüü¤¤üüddüürr.. 

YYaazzaarrllaarr››nn iillggiissiinnii kkaayybboollmmuuflfl yyaa ddaa kkaayybboollaa--
ccaakk ssöözzccüükklleerriimmiizzee ççeekkmmeekk iiççiinn hhaazz››rrllaadd››mm SSaakkll››
SSöözzllüükk''üü.. BBeenn yyaarraarrllaann››yyoorruumm,, bbaaflflkkaallaarr›› ddaa yyaa--
rraarrllaannss››nnllaarr iisstteeddiimm..

................................................................................................................................
((**)) KKeemmaall AAtteeflfl,, SSaakkll›› SSöözzllüükk,, DDeesstteekk YYaayy››nneevvii,,

‹‹ssttaannbbuull 22110066..
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1111.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG)) kkaappssaamm››nnddaa bbuu yy››ll
yyuurrttiiççii vvee yyuurrttdd››flfl››nnddaa 66 mmeerrkkeezzddee ((AAddaannaa,, AAnnttaakkyyaa,, MMeerrssiinn,, SSiilliiffkkee,,
BBooddrruumm,, LLoonnddrraa,, LLaazzkkiiyyee)) eeflflzzaammaannll›› eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleenneecceekk.. 1188

MMaarrttttaa AAnnttaakkyyaa''ddaakkii pprrooggrraammllaarrllaa bbaaflflllaayyaaccaakk pprrooggrraammddaa aaçç››ll››flfl ttöörreennii
2200 MMaarrttttaa AAddaannaa''ddaa yyaapp››llaaccaakk.. TTöörreennddee ggeelleenneekksseell ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü

ddee ssaahhiibbiinnee,, HHaalluukk UUyygguurr''aa vveerriilleecceekk..
BBiirrççookk ssaannaatt ddaall››nnddaann eesseerrlleerriinn ssaannaattsseevveerrlleerrllee bbuulluuflflaaccaa¤¤›› 1111.. UUÇÇSSGG

kkaappssaamm››nnddaa 2222 mmüüzziikk eettkkiinnllii¤¤ii ((rreessiittaall,, kkoonnsseerr)),, 1155 ppaanneell,,1122 ssööyylleeflflii,, 55
ssookkaakk ssööyylleeflfliissii,, 22 kkiittaapp iimmzzaa,, rreessiimm--hheeyykkeell ççaall››flflttaayy›› ““fifiöövvaalleeddee AAddaannaa””,,

ffoottoo¤¤rraaff ççaall››flflttaayy›› ““FFoottoo¤¤rraaffttaa SS››nn››rr YYookk””,, 55 rreessiimm sseerrggiissii,, 
33 ffoottoo¤¤rraaff ggöösstteerriimmii,, 33 ffoottoo¤¤rraaff sseerrggiissii,, 

22 vviiddeeoo sseeççkkiissii ((UU.. EEffeess VViiddeeoo SSeeççkkiissii)),, 33 flfliiiirr ookkuummaa,, 
11 ggrraaffiittii sseerrggiissii aaçç››ll››flfl›› ((EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü--22)),, 
22 ttiiyyaattrroo ooyyuunnuu,, 11 KKaarraaggöözz--HHaacciivvaatt ggöösstteerriissii,, 

bbiirr ddaannss ggöösstteerriissii oollmmaakk üüzzeerree ttooppllaamm 
8855 eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleenneecceekk..

Kay›p dilin
boyutlar›
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� ZZeekkiiyyee ÇÇaa¤¤››mmllaarr

dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
yyaabbaanndd››rr yyaassaakktt››rr öötteessii  
ççiiççeekklleerrddeenn sseeççeemmeezzssiinn  
kkookkuullaarr›› rreennkklleerrii bbiirr bbiirr  
kkuuflflddaann ppaassaappoorrtt ssoorruullmmaazz  
ggüümmrrüükkssüüzz ggeeççeerr yyüükküüyyllee kkaarr››nnccaa  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
sseenn ggeeççeemmeezzssiinn  
ddeerreeyyee bbaakkmmaa dduurrmmaazz aakkaarr  
öötteeddeenn ddee iiççeerr cceeyyllaann bbuu ssuuyyuu  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
sseenn ggeeççeemmeezzssiinn  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
nnee ççiizziillii nnee yyaazz››ll››  
ggeeççeemmeezzssiinn yyiinnee ddee ssiilleemmeezzssiinn  
iiççiinnddee kkaazz››ll››

BBüülleenntt EEcceevviitt

‹‹llkk ss››nn››rr nnee zzaammaann kkoonndduu,, iillkk ss››nn››rrddaann ggeeççmmee
yyaassaa¤¤››nn›› kkiimm ggeettiirrddii bbiilliinnmmeezz,, bbiilliinneenn bbuunnuu iinnssaa--
nnoo¤¤lluu yyiinnee iinnssaannoo¤¤lluunnaa ggeettiirrmmiiflflttiirr.. HHeepp bbiirr ss››nn››rr
kkooyymmaa,, hheepp bbiirr kkooyyuullmmuuflfl oollaann ss››nn››rraa kkaarrflfl›› ggeellmmee
yyiinnee iinnssaannoo¤¤lluunnuunn iiççggüüddüüsseell dduuyygguussuu hhaalliinnddeeddiirr..
BBiizz hheepp kkaarrflfl››ddaakkiinnee ss››nn››rr vvaarr ggeeççmmee ddiiyyoorruuzz.. GGeeçç--
mmee öötteessiinnee ddeeddii¤¤iimmiizz yyeerrii iissee yyaa ççookk ggüüzzeell aannllaatt››--
yyoorruuzz yyaa ddaa yyaassaakkllaarr ccaazziipp oolldduu¤¤uunnddaann bbiizz oorraayy››
ggeeççiilliinnccee hheerr flfleeyyiinn ççookk ggüüzzeell oollaaccaa¤¤›› yyeerr oollaarraakk bbii--
lliiyyoorruuzz.. GGeeççeemmeezzssiinn ddeenniilleenn yyeerriinn öötteessii ççiiççeekktteenn
ggeeççiillmmeezz bbiirr yyeerr,, kkookkuullaarr›› vvee rreennkklleerrii ççeeflfliitt ççeeflfliitt oo
kkaaddaarr ggüüzzeell,, oo kkaaddaarr iinnssaann eelliinnddeenn uuzzaakk,, oo kkaaddaarr
ddoo¤¤aa yyaabbaann›› bbiirr yyeerr kkii iiflflttee ttaamm ddaa bbiizziimm iisstteeddii¤¤iimmiizz
yyeerr……....

FFaakkaatt oorraayyaa ggeeççmmeekk yyaassaakk ççüünnkküü ss››nn››rr vvaarr.. BBuu
ss››nn››rr›› kkuuflfl ggeeççeerr,, üüsstteelliikk yyeeflfliill ppaassaappoorrttuumm vvaarr hheerr
yyeerree rraahhaatt ggiiddeerriimm ddiiyyeenn,, llaacciivveerrtt ppaassaappoorrttlluullaarraa
üüssttüünn oolldduu¤¤uummuuzzuu hhiisssseettttiirreenn bbiizz iinnssaannoo¤¤lluunnuunn bbiillee
vviizzee iisstteennddii¤¤ii yyeerrlleerr oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn kkuuflflllaarr hheerr
yyeerree ppaassaappoorrttssuuzz uuççaarr.. BBuu yyeerrlleerree kkaarr››nnccaallaarr yyüükk
bbiillee ttaaflfl››yyaarraakk ggeeççeerr.. SSuu aakkaarr ggiiddeerr,, bbiizz bbaakkaarrkkeenn
aarrdd››nnddaann,, cceeyyllaann oo ssuuddaann iiççeerr aammaa bbiizz ggeeççeemmeeyyiizz oo
ss››nn››rr ddeeddii¤¤iimmiizz flfleeyyiinn öötteessiinnee,, aakkll››yyllaa kkeennddiinnii ddii¤¤eerr
ccaannll››llaarrddaann üüssttüünn ggöörreennlleerr..

KKaarr››nnccaa ggeeççeerr,, kkuuflfl ggeeççeerr,, ssuu ggeeççeerr…….... ÇÇüünnkküü
ddoo¤¤aann››nn kkeennddiinnee kkooyydduu¤¤uu ss››nn››rr yyookkttuurr.. DDoo¤¤aa kkeennddii
ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaa kkeennddii vvaattaannddaaflfl››nnaa ppaassaappoorrtt ssoorrmmaa--
mmaakkttaa,, ggüümmrrüükk kkoonnttrroollüü yyaappmmaammaakkttaadd››rr.. YYiinnee
kkeennddii ss››nn››rr››nnaa,, ggeeççiiflfl ss››nn››rrllaammaass›› kkooyyaann iinnssaannoo¤¤lluu--
nnuunn kkeennddiissiiddiirr.. ÜÜsstteelliikk yyüükksseekk sseessllee ssööyylleerr bbuunnuu

““SSeenn ggeeççeemmeezz--
ss iinn!!””.. BBuu nnee --
ddeennllee ss››nn››rr kkaapp››--
llaarr››nnddaa ppeerriiflflaann--
dd››rr iinnssaannoo¤¤lluu vvee
SSaabbaahhaattttiinn AAllii
ggiibbii kkiimmii zzaammaann
ss››nn››rrddaann ggeeçç --
mmeekk iisstteerrkkeenn bbiirr
ddaa¤¤››nn bbaaflfl››nnddaa,,
bbaaflfl››nnddaann vvuurruu--
llaarraakk ööllddüürrüüllüürr..

PPeekkii bbuu ss›› --
nn››rrllaarr ggeerrççeekkttee
ççiizziillii mmiiddiirr?? BBaazz››
ss››nn››rrllaarr vvaarrdd››rr kkii
oonnllaarr yyaazz››ll››,, ççiizzii--
llii ddee¤¤iillddiirr.. BBuunnaa
rraa¤¤mmeenn iinnssaann››nn

aakkll››nnaa,, yyüürree¤¤iinnee kkaazz››llmm››flfltt››rr.. YYaa iinnssaann kkeennddiinnee kkooyy--
mmuuflflttuurr ss››nn››rr››,, yyaa bbiirr bbaaflflkkaass›› kkooyydduu¤¤uu ss››nn››rr›› üüssttüünnee
bbaassaa bbaassaa ssööyylleemmiiflflttiirr.. KKiimmii zzaammaann ss››nn››rrllaarr››mm››zz ggee--
nneettii¤¤iimmiizzee yyaazz››llmm››flfltt››rr.. GGeelleenneekkllee,, ggöörreenneekkllee,, ddiinnllee,,
aaiillee bbaasskk››ss››yyllaa,, mmaahhaallllee bbaasskk››ss››yyllaa………… AAhhmmeett AAllttaann
““BBiirr OOyyuunn GGiibbii YYaaflflaassaayydd››kk”” ddeenneemmeessiinnddee ““HHaayyaatt››--
mm››zz,, kkaayybbeettmmeeyyee aalldd››rrmmaaddaann rreennkkllii kkaarreelleerr üüttüünnddee
ppaarrmmaa¤¤››mm››zz››nn uuccuuyyllaa iittttii¤¤iimmiizz bbiirr ttaaflfl oollssaayydd›› ee¤¤eerr;;
zzaarrllaarr aatt››lldd››¤¤››nnddaa vvee flfluu yyaannaa mm››,, yyookkssaa ööbbüürr yyaannaa
mm›› ssüürreeccee¤¤iimmiizzii ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzzddee,, eenn ddoo¤¤rruussuunnuu
eennddiiflfleessiizzccee sseeççeeccee¤¤iimmiizz bbiirr ooyyuunn oollssaayydd››,, ttaaflfl››mm››zz››
mmuuttlluulluu¤¤aa ddoo¤¤rruu ddaahhaa rraahhaatt mm›› ssüürreerrddiikk??”” ddiiyyee ssoo--
rraarr.. EEvveett,, hhaayyaatt››mm››zz bbiirr ooyyuunn oollssaayydd›› bbiizz bbuu ss››nn››rrllaarr››
kkooyyaarr mm››yydd››kk kkeennddiimmiizzee?? SSaann››rr››mm kkooyymmaazzdd››kk.. DDee--
nniirr kkii ööllüümm aann››nnddaa iinnssaannllaarr››nn ppiiflflmmaannll››kkllaarr›› yyaapptt››kk--
llaarr››nnaa ddee¤¤iill,, yyaappaammaadd››kkllaarr››nnaadd››rr……ÇÇüünnkküü cciiddddii yyaa--
flflaarr››zz yyaaflflaamm›› vvee ss››nn››rrllaarr kkooyyaarr››zz.. KKööyylleerree,, flfleehhiirrlleerree,,
üüllkkeelleerree ss››nn››rr kkooyyaarr››zz kkii kkoollaayy kkoollaayy ggiirriillmmeessiinn,, ggiirr--
mmeeyyeelliimm ddiiyyee,, ddaavvrraann››flflllaarr››mm››zzaa,, iisstteekklleerriimmiizzee,,
uummuuttllaarr››mm››zzaa,, ggeelleeccee¤¤iimmiizzee ss››nn››rr kkooyyaarr››zz ddaahhaa iiyyii,,
ddaahhaa mmuuttlluu,, ddaahhaa hhuuzzuurrlluu,, ddaahhaa ppaarraall››,, ddaahhaallaarr››
ççookk oollaann bbiirr yyaaflflaamm››mm››zz oollssuunn yyaa ddaa bbiizzee bbööyyllee oollaa--
ccaa¤¤›› ssööyylleennddii ddiiyyee…….... 

YYaaflflaammddaa aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerrii kkoorruurrkkeenn,, bbiirr bbaaflflkkaass››--
nnaa ddaa zzaarraarr vveerrmmeeddeenn ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmm››flfl iinnssaannllaarr››nn
yyaaflflaammllaarr››nnaa iimmrreenniirriizz.. BBiirriissii EEvveerreesstt''ee tt››rrmmaann››rr iimm--
rreenniirriizz,, bbiirriissii ddookkttoorrlluu¤¤uu bb››rraakk››pp kkööyy yyaaflflaamm››nn›› sseeççeerr
iimmrreenniirriizz,, bbiirriissii ss››rrtt ççaannttaass››yyllaa ddüünnyyaa ttuurruunnaa çç››kkaarr
iimmrreenniirriizz,, bbiirriissii 5500 yyaaflfl››nnddaa üünniivveerrssiittee ookkuummaayyaa
bbaaflflllaarr iimmrreenniirriizz,, sseenn nneeddeenn yyaappmm››yyoorrssuunn ddiiyyee ssoo--
rruulldduu¤¤uunnddaa iissee oo kkaaddaarr ççookk bbaahhaanneemmiizz vvaarrdd››rr kkii
ggeerreekkççee oollaarraakk ggöörrddüü¤¤üümmüüzz bbuunnllaarr›› yyaappmmaammaakk
iiççiinn,, oo ggeerreekkççee ggöörrüünnüümmllüü bbaahhaannee ss››nn››rr››nn›› kkaalldd››rr--
mmaayyaa kkoorrkkaarr››zz.. 

BBiirr bbaaflflkkaass››nnaa iissee yyaaflflaamm››nn›› nnaass››ll ssüürrddüürrmmeessii kkoo--
nnuussuunnddaa bbiilliirrkkiiflflii oollaarraakk ççookk rraahhaatt aakk››ll vveerriirriizz.. 

HHaannggii ookkuullaa ggiittssiinn,, kkiimmiinnllee eevvlleennssiinn,, hhaannggii iiflflee

ggiirrssiinn,, kkaaçç ççooccuu¤¤uu oollssuunn ddiiyyee ggeeççeerrlliillii¤¤ii vvee ggüüvveenniirr--
lliillii¤¤ii bbiizzccee oonnaayyllaannmm››flfl ddoo¤¤rruullaarr öönneerriirriizz.. BBaazzeenn aall
bbaaflfl››nn›› ggiitt bbaaflflkkaa üüllkkeeyyee ddeerriizz,, sseennii ttuuttaann nnee vvaarr ddee--
rriizz…….. OOyyssaa bbiillmmeeddii¤¤iimmiizz flfleeyy hheerr bbaaflflkkaass››nnaa ddiikkttee
eettttii¤¤iimmiizz ddoo¤¤rruu ssaanndd››¤¤››mm››zz flfleeyylleerr ddee ss››nn››rr kkooyymmaakk--
tt››rr.. DDoo¤¤rruullaarr bbuu,, bbuunnuu yyaappaarrssaann hheerr flfleeyy ggüüzzeell yyaa
ddaa hhuuzzuurrlluu oollaaccaakktt››rr ddeemmeekkttiirr.. KKiiflflii ““YYüürree¤¤iinniinniinn
GGööttüürrddüü¤¤üü YYeerree GGiitt”” kkeelliimmeessiinnii ççoo¤¤uu zzaammaann rroo--
mmaann bbaaflflll››¤¤›› oollaarraakk ggöörrüürr..

PPeekkii hhiiçç mmii ss››nn››rr oollmmaammaall››?? BBüüttüünn ss››nn››rrllaarr ggee--
rreekkssiizz,, bbüüttüünn ss››nn››rrllaarr bbaa¤¤llaayy››cc›› mm››dd››rr?? EEllbbeettttee kkii yyaa--
flflaamm››nn iiççiinnddee yyeerr aallaann hheerr ss››nn››rr ggeerreekkssiizzddiirr ddeennee--
mmeezz.. SSiiyyaassaall,, ssoossyyaall,, kküüllttüürreell ddüüzzeennii kkoorruummaakk iiççiinn
üüllkkee ss››nn››rrllaarr›› vvaarrdd››rr,, yyaaflflaamm iiççiinnddee aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerriinn
vvee hhuuzzuurruunn kkoorruunnmmaass›› iiççiinn ddee kkiimmii zzaammaann ggeelleenneekk
ddeenniilleenn ttoopplluummssaall kkuurraallllaarrllaa oolluuflflttuurruullmmuuflfl ss››nn››rrllaarr
vvaarrdd››rr.. 

BBüüttüünn iiflfl bbuu ss››nn››rrllaarr›› ggeettiirreenn iinnssaannoo¤¤lluunnuunn kkeenn--
ddiinnii yyaaflflaammaa bbiirr kkeezz ggeelleeccee¤¤ii,, ss››nn››rrll›› bbiirr öömmrrüü oolldduu--
¤¤uu ffaarrkk››nnddaall››¤¤››nn›› kkaayybbeettmmeeddeenn,, ddüünnyyaann››nn vvee yyaaflflaa--
mm››nn ggüüzzeelllliikklleerriinnddeenn kkeennddiinnii yyookkssuunn bb››rraakkaaccaakk ss››--
nn››rrllaarr››nn ssaayy››ss››nn›› vvee kkaall››nnll››¤¤››nn›› aarrtttt››rrmmaammaass››dd››rr.. ‹‹flflttee oo
zzaammaann bbiizz yyaabbaannddaakkii ççiiççeekk kkookkuulluu ddüünnyyaayy›› ttaabbuu
oollaarraakk ggöörrmmeeddeenn bbuunnuunn kkookkuussuunnuu bbiirrlliikkttee aallmmaann››nn,,
ppaayyllaaflfl››nnccaa ççoo¤¤aallmmaann››nn öönneemmiinnii ggöörrüürrüüzz.. 

DDuurr yyoollccuu sseenn bbuu ss››nn››rr›› ggeeççeemmeezzssiinn ddiiyyeenn kkeennddii
yyaarraatttt››¤¤››mm››zz ss››nn››rr ggüüvveennlliikk ggüüççlleerrii ddee yyaaflflaannaabbiilleecceekk--
kkeenn ttee¤¤eett ggeeççmmiiflfl mmuuttlluulluukkllaarraa eennggeell oollmmaazz bbööyyllee--
ccee..

SS››nn››rr bbaazzeenn kkaarr››nnccaann››nn ggeeççttii¤¤ii yyeerrddeenn sseenniinn ggee--
ççeemmeemmeennssee,, ss››nn››rr kkookkuussuunnuu aalldd››¤¤››nn ççiiççee¤¤ee ddookkuunnaa--
mmaammaakkssaa,, cceeyyllaann››nn iiççttii¤¤ii ssuuyyuunn öötteessiinnee ggeeççeemmee--
mmeekkssee,, yyaaflflaamm bbiirr ooyyuunn ggiibbii yyaaflflaannmm››yyoorr ddeemmeekkttiirr..
OOyyssaa ooyyuunn mmuuttlluulluu¤¤uunn yyüüzzee vvuurruullmmuuflfl hhaalliinnii yyaaflflaa--
mmaakktt››rr.. SS››nn››rr bbuunnaa eennggeellssee,, nnee mmuuttlluu kkaarr››nnccaann››nn,, kkuu--
flfluunn,, cceeyyllaann››nn ggeeççttii¤¤ii ss››nn››rrllaarr›› ggeeççiipp ooyyuunnuunn ttaadd››nn›› çç››--
kkaarraannllaarraa..
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� NNaazzmmii BBaayyrr››

SS››nn››rr,, ss››nn››rrllaarr oollmmaall›› mm››?? SS››nn››rrss››zzll››kk,, ss››nn››rrllaarr››
kkaalldd››rrmmaa,, ss››nn››rr kkooyymmaammaa ddiiyyaalleekkttiikk mmii?? SS››nn››rr
ddiinnlleerrddee,, kkuuttssaall kkiittaappllaarrddaa nnaass››ll bbeelliirrlleennmmiiflfl?? SS››--
nn››rr kkuuttssaall kkiittaappllaarrddaa yyookk ssaayy››ll››pp,, iinnssaannll››kk eeflfliittlleenn--
mmiiflfl mmii?? ‹‹nnssaannll››kk eeflfliitt kkooflfluullllaarrddaa mm›› yyaaflfl››yyoorr?? KKuutt--
ssaall kkiittaappllaarr eeflfliittlliikktteenn ssöözz eeddiiyyoorr iissee,, yyaaflflaamm››nn
pprraattii¤¤iinnddee iinnssaannll››¤¤››nn dduurruummuu nnaass››ll?? ÇÇ››ppllaakk ddoo--
¤¤uupp,, ööllüümmee çç››ppllaakk ggiiddeenn iinnssaannll››¤¤››nn yyaaflflaamm kkooflfluull--
llaarr››nnddaa ss››nn››rrllaarr nneeddeenn ddoollaayy›› ççiizziillmmiiflfl?? TTüümm iinn--
ssaannllaarr›› eeflfliitt ggöörrddüükklleerriinnii ddiilllleennddiirreennlleerr,,  ssooffiissttiikk
ffeellsseeffeeyyee iinnaanndd››kkllaarr››nn›› bbeelliirrtteennlleerr,, nneeddeenn iinnssaannllaa--
rr››nn aaççll››kkttaann,, eevvssiizzlliikktteenn,, hhaassttaall››kkttaann yyookk oollmmaass››--
nnaa eennggeell oollaamm››yyoorr,, mmüüccaaddeellee eettmmiiyyoorrllaarr?? DDiinnlleerr
aarraass››nnddaa ss››nn››rrllaarr vvaarr mm››,, yyookk mmuu?? VVaarrssaa,, nneeddeenn
vvaarr??

YYöönneettiimmlleerriinn,, rreejjiimmlleerriinn ss››nn››rrllaarr kkooyymmaaddaann
ssiisstteemmlleerriinnii ssüürrddüürrmmeelleerrii mmüümmkküünn mmüü?? SSoossyyaall--
kküüllttüürreell bbiirr vvaarrll››kk oollaann iinnssaann ss››nn››rr kkooyymmaaddaann yyaa--
flflaamm››nn›› ssüürrddüürreebbiilliirr mmii?? AAiillee iiççiinnddee ss››nn››rrllaarr,, ttoopp--
lluummllaarrddaa ss››nn››rrllaarr ffaarrkkll›› ddaa oollssaa yyookk mmuu??

EEvveett,, ssoorruullaarr›› ççoo¤¤aalltttt››kkççaa ss››nn››rr››nn,, ss››nn››rrllaarr››nn ooll--
mmaadd››¤¤›› bbiirr yyaaflflaamm bbiiççiimmii,, ttoopplluumm yyookk ggiibbii.. KKoo--
nnuullaann kkuurraallllaarr ddaa ss››nn››rr ççiizzmmeekk iiççiinnddiirr.. HHeerr aallaann--
ddaa uuyyuullmmaass›› ggeerreekkeenn kkuurraallllaarr aassll››nnddaa öönnüümmüüzzee
ççiizziilleenn ss››nn››rrllaarrddaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..

YYöönneettiimmlleerr ççooccuukkllaarraa,, ggeennççlleerree,, bbüüyyüükklleerree
kkaarrflfl›› ss››nn››rrllaarr›› ffaarrkkll›› kkooyymmuuflflllaarrdd››rr.. HHeerr bbiirreeyy,, hheerr
aaiillee,, hheerr ttoopplluumm iinnccee,, kkaall››nn ss››nn››rrllaarr eekksseenniinnddee
yyaaflflaammllaarr››nn›› ssüürrddüürrmmeekktteeddiirrlleerr.. KKüüllttüürrlleerr aarraass››nn--
ddaa uuççuurruummlluu ss››nn››rrllaarr vvaarrdd››rr..  AAyynn›› ddiillii kkoonnuuflflaann,,
aayynn›› ddiinnddeenn,, ››rrkkttaann oollaann kkiiflfliilleerr aarrss››nnddaa eekkoonnoo--
mmiikk,, ssoossyyaall-- kküüllttüürreell ss››nn››rrllaarr oolldduukkççaa ddeerriinnddiirr..
FFaarrkkll›› ddiilllleerrii kkoonnuuflflaann,, ddiinnlleerrddeenn,, ››rrkkllaarrddaann oollaann--
llaarr aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr yyüüzzüünnddeenn iinnssaannll››kk ççaatt››flflmmaa
iiççiinnddeeddiirr..

AAflflkkaa ss››nn››rr ççiizzmmeekk zzoorrdduurr bbeellkkii,, aammaa ssoonnuunnddaa

aaflflkk››nnddaa bbiirr ss››nn››rr›› vvaarrdd››rr.. AAnnnnee ççooccuu¤¤aa,, eerrkkeekk kkaa--
dd››nnaa,, kkaadd››nn eerrkkee¤¤ee,, zzeennggiinn yyookkssuullaa,, aammiirr mmeemmuu--
rraa,, ppaattrroonn iiflflççiiyyee,, öö¤¤rreettmmeenn öö¤¤rreenncciiyyee,, mmüühheenn--
ddiiss tteekknniissyyeennee ss››nn››rr kkooyyaarr..  KK››ssaaccaa mmeesslleekkii,, aaiillee--
vvii,, bbiirreeyysseell ss››nn››rrllaarrllaa yyaaflflaarr››zz.. SS››nn››rrss››zz bbiirr ddüünnyyaa
öözzlleemmii ççeekkeennlleerr,, oollmmaass››nn›› ddiilllleennddiirreennlleerr;; bbiirr ffeell--
sseeffeeyyee ddaayyaanndd››rraannllaarr,, ss››nn››rrllaarr››nn bbooyyuuttllaarr››nn›› aazzaa
iinnddiirreebbiilliirrlleerr bbeellkkii,, aammaa oorrttaaddaann kkaalldd››rraammaazzllaarr.. 

‹‹nnssaannllaarr bbiirrbbiirriilleerriinnee nniiççiinn mmeessaaffee kkooyyaarrllaarr??
SSoonnrraass››nnddaa çç››kkmmaazzaa ddüüflflmmeemmeekk,, hhuuzzuurrssuuzz oollmmaa--
mmaakk iiççiinn eellbbeettttee.. MMüüllkkiiyyeett,, mmüüllkk eeddiinneenn iinnssaa--
nnoo¤¤lluu oo ttaarriihhtteenn bbuu yyaannaa ss››nn››rrllaarr iiççiinnddee yyaaflflaa--
mmaakkttaadd››rr..  MMüüllkküünnüünn ss››nn››rrllaarr››nn›› bbeelliirrlleemmeekkllee aass--
ll››nnddaa eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall ss››nn››rrllaarr››nn›› ddaa ççiizzmmiiflflttiirr.. 

SSoossyyaall ddeevvlleettlleerrddeekkii bbaazz›› aallaannllaarrddaa hheerrkkeess
iiççiinn eeflfliittlliikk uuyygguullaammaass›› vvaarrdd››rr vvee ss››nn››rrllaarr aazzaa iinnddii--
rriillmmiiflflttiirr.. EE¤¤iittiimm,, ssaa¤¤ll››kk,, hhuukkuukk,, ttoopplluu ttaaflfl››mmaa vvbb
aallaannllaarrddaa ss››nn››rrllaarr yyookk ddeenneecceekk kkaaddaarr.. AAmmaa ttaa--
mmaammeenn oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llaammaamm››flfltt››rr ggeennee ddee.. 

CCaannll››llaarr aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr eevvrreenniinn ddiiyyaalleekkttii--
¤¤iinnddee vvaarrdd››rr.. BBiittkkiilleerr,, hhaayyvvaannllaarr kkeennddii yyaaflflaammssaall
ssüürreeççlleerriinnddee ss››nn››rrllaarr kkooyyaarraakk yyaaflflaarr,, yyookk oolluurrllaarr..
HHaayyvvaannllaarr iiççggüüddüülleerriiyyllee,, bbiittkkiilleerr ttoopprraakk,, iikklliimmsseell
öözzeelllliikklleerree ggöörree ss››nn››rrllaarr bbeelliirrlleerr.. SS››nn››rrllaarr››nnaa ggiirreenn--
lleerrii yyookk eettmmeekk iiççiinn uu¤¤rraaflfl››rrllaarr..

GGüüççllüü oollaann zzaayy››ff›› yyookk eeddeerreekk yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüü--
rreebbiilliirr aannccaakk.. SS››nn››rrllaarr››nn›› ggeenniiflfllleettmmeekk,, kkoorruummaakk
ddoo¤¤aassaall bbiirr oollgguu oolluurrkkeenn,, ss››nn››rrllaarr ççookkttaann ççeekkiill--
mmiiflflttiirr aayynn›› zzaammaannddaa..

‹‹nnssaannll››¤¤››nn iiddeeaallii ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmmaakk yyaa ddaa ss››--
nn››rrss››zz bbiirr ddüünnyyaa --eevvrreenn-- iiççiinn yyoollaa çç››kkmmaakk oollssaa ddaa,,
yyeennii ss››nn››rrllaarr oorrttaayyaa kkooyymmaaddaann bbuunnuu ggeerrççeekklleeflflttii--
rreemmeeyyeeccee¤¤ii aaçç››kktt››rr..  ‹‹nnssaannll››kk öönncceelliikkllee kkaaffaass››nnddaa--
kkii ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmmaann››nn uu¤¤rraaflfl››nn›› vveerrmmeelliiddiirr..  ÖÖzz--
ggüürrllüükklleerriinnee aannccaakk oo zzaammaann yyaakkllaaflflaabbiilleecceekkttiirr..

S›n›r, s›n›rs›zl›k, evrensellik
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dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
yyaabbaanndd››rr yyaassaakktt››rr öötteessii  
ççiiççeekklleerrddeenn sseeççeemmeezzssiinn  
kkookkuullaarr›› rreennkklleerrii bbiirr bbiirr  
kkuuflflddaann ppaassaappoorrtt ssoorruullmmaazz  
ggüümmrrüükkssüüzz ggeeççeerr yyüükküüyyllee kkaarr››nnccaa  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
sseenn ggeeççeemmeezzssiinn  
ddeerreeyyee bbaakkmmaa dduurrmmaazz aakkaarr  
öötteeddeenn ddee iiççeerr cceeyyllaann bbuu ssuuyyuu  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
sseenn ggeeççeemmeezzssiinn  
dduurr yyoollccuu bbuurraa ss››nn››rr  
nnee ççiizziillii nnee yyaazz››ll››  
ggeeççeemmeezzssiinn yyiinnee ddee ssiilleemmeezzssiinn  
iiççiinnddee kkaazz››ll››

BBüülleenntt EEcceevviitt

‹‹llkk ss››nn››rr nnee zzaammaann kkoonndduu,, iillkk ss››nn››rrddaann ggeeççmmee
yyaassaa¤¤››nn›› kkiimm ggeettiirrddii bbiilliinnmmeezz,, bbiilliinneenn bbuunnuu iinnssaa--
nnoo¤¤lluu yyiinnee iinnssaannoo¤¤lluunnaa ggeettiirrmmiiflflttiirr.. HHeepp bbiirr ss››nn››rr
kkooyymmaa,, hheepp bbiirr kkooyyuullmmuuflfl oollaann ss››nn››rraa kkaarrflfl›› ggeellmmee
yyiinnee iinnssaannoo¤¤lluunnuunn iiççggüüddüüsseell dduuyygguussuu hhaalliinnddeeddiirr..
BBiizz hheepp kkaarrflfl››ddaakkiinnee ss››nn››rr vvaarr ggeeççmmee ddiiyyoorruuzz.. GGeeçç--
mmee öötteessiinnee ddeeddii¤¤iimmiizz yyeerrii iissee yyaa ççookk ggüüzzeell aannllaatt››--
yyoorruuzz yyaa ddaa yyaassaakkllaarr ccaazziipp oolldduu¤¤uunnddaann bbiizz oorraayy››
ggeeççiilliinnccee hheerr flfleeyyiinn ççookk ggüüzzeell oollaaccaa¤¤›› yyeerr oollaarraakk bbii--
lliiyyoorruuzz.. GGeeççeemmeezzssiinn ddeenniilleenn yyeerriinn öötteessii ççiiççeekktteenn
ggeeççiillmmeezz bbiirr yyeerr,, kkookkuullaarr›› vvee rreennkklleerrii ççeeflfliitt ççeeflfliitt oo
kkaaddaarr ggüüzzeell,, oo kkaaddaarr iinnssaann eelliinnddeenn uuzzaakk,, oo kkaaddaarr
ddoo¤¤aa yyaabbaann›› bbiirr yyeerr kkii iiflflttee ttaamm ddaa bbiizziimm iisstteeddii¤¤iimmiizz
yyeerr……....

FFaakkaatt oorraayyaa ggeeççmmeekk yyaassaakk ççüünnkküü ss››nn››rr vvaarr.. BBuu
ss››nn››rr›› kkuuflfl ggeeççeerr,, üüsstteelliikk yyeeflfliill ppaassaappoorrttuumm vvaarr hheerr
yyeerree rraahhaatt ggiiddeerriimm ddiiyyeenn,, llaacciivveerrtt ppaassaappoorrttlluullaarraa
üüssttüünn oolldduu¤¤uummuuzzuu hhiisssseettttiirreenn bbiizz iinnssaannoo¤¤lluunnuunn bbiillee
vviizzee iisstteennddii¤¤ii yyeerrlleerr oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn kkuuflflllaarr hheerr
yyeerree ppaassaappoorrttssuuzz uuççaarr.. BBuu yyeerrlleerree kkaarr››nnccaallaarr yyüükk
bbiillee ttaaflfl››yyaarraakk ggeeççeerr.. SSuu aakkaarr ggiiddeerr,, bbiizz bbaakkaarrkkeenn
aarrdd››nnddaann,, cceeyyllaann oo ssuuddaann iiççeerr aammaa bbiizz ggeeççeemmeeyyiizz oo
ss››nn››rr ddeeddii¤¤iimmiizz flfleeyyiinn öötteessiinnee,, aakkll››yyllaa kkeennddiinnii ddii¤¤eerr
ccaannll››llaarrddaann üüssttüünn ggöörreennlleerr..

KKaarr››nnccaa ggeeççeerr,, kkuuflfl ggeeççeerr,, ssuu ggeeççeerr…….... ÇÇüünnkküü
ddoo¤¤aann››nn kkeennddiinnee kkooyydduu¤¤uu ss››nn››rr yyookkttuurr.. DDoo¤¤aa kkeennddii
ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaa kkeennddii vvaattaannddaaflfl››nnaa ppaassaappoorrtt ssoorrmmaa--
mmaakkttaa,, ggüümmrrüükk kkoonnttrroollüü yyaappmmaammaakkttaadd››rr.. YYiinnee
kkeennddii ss››nn››rr››nnaa,, ggeeççiiflfl ss››nn››rrllaammaass›› kkooyyaann iinnssaannoo¤¤lluu--
nnuunn kkeennddiissiiddiirr.. ÜÜsstteelliikk yyüükksseekk sseessllee ssööyylleerr bbuunnuu

““SSeenn ggeeççeemmeezz--
ss iinn!!””.. BBuu nnee --
ddeennllee ss››nn››rr kkaapp››--
llaarr››nnddaa ppeerriiflflaann--
dd››rr iinnssaannoo¤¤lluu vvee
SSaabbaahhaattttiinn AAllii
ggiibbii kkiimmii zzaammaann
ss››nn››rrddaann ggeeçç --
mmeekk iisstteerrkkeenn bbiirr
ddaa¤¤››nn bbaaflfl››nnddaa,,
bbaaflfl››nnddaann vvuurruu--
llaarraakk ööllddüürrüüllüürr..

PPeekkii bbuu ss›› --
nn››rrllaarr ggeerrççeekkttee
ççiizziillii mmiiddiirr?? BBaazz››
ss››nn››rrllaarr vvaarrdd››rr kkii
oonnllaarr yyaazz››ll››,, ççiizzii--
llii ddee¤¤iillddiirr.. BBuunnaa
rraa¤¤mmeenn iinnssaann››nn

aakkll››nnaa,, yyüürree¤¤iinnee kkaazz››llmm››flfltt››rr.. YYaa iinnssaann kkeennddiinnee kkooyy--
mmuuflflttuurr ss››nn››rr››,, yyaa bbiirr bbaaflflkkaass›› kkooyydduu¤¤uu ss››nn››rr›› üüssttüünnee
bbaassaa bbaassaa ssööyylleemmiiflflttiirr.. KKiimmii zzaammaann ss››nn››rrllaarr››mm››zz ggee--
nneettii¤¤iimmiizzee yyaazz››llmm››flfltt››rr.. GGeelleenneekkllee,, ggöörreenneekkllee,, ddiinnllee,,
aaiillee bbaasskk››ss››yyllaa,, mmaahhaallllee bbaasskk››ss››yyllaa………… AAhhmmeett AAllttaann
““BBiirr OOyyuunn GGiibbii YYaaflflaassaayydd››kk”” ddeenneemmeessiinnddee ““HHaayyaatt››--
mm››zz,, kkaayybbeettmmeeyyee aalldd››rrmmaaddaann rreennkkllii kkaarreelleerr üüttüünnddee
ppaarrmmaa¤¤››mm››zz››nn uuccuuyyllaa iittttii¤¤iimmiizz bbiirr ttaaflfl oollssaayydd›› ee¤¤eerr;;
zzaarrllaarr aatt››lldd››¤¤››nnddaa vvee flfluu yyaannaa mm››,, yyookkssaa ööbbüürr yyaannaa
mm›› ssüürreeccee¤¤iimmiizzii ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzzddee,, eenn ddoo¤¤rruussuunnuu
eennddiiflfleessiizzccee sseeççeeccee¤¤iimmiizz bbiirr ooyyuunn oollssaayydd››,, ttaaflfl››mm››zz››
mmuuttlluulluu¤¤aa ddoo¤¤rruu ddaahhaa rraahhaatt mm›› ssüürreerrddiikk??”” ddiiyyee ssoo--
rraarr.. EEvveett,, hhaayyaatt››mm››zz bbiirr ooyyuunn oollssaayydd›› bbiizz bbuu ss››nn››rrllaarr››
kkooyyaarr mm››yydd››kk kkeennddiimmiizzee?? SSaann››rr››mm kkooyymmaazzdd››kk.. DDee--
nniirr kkii ööllüümm aann››nnddaa iinnssaannllaarr››nn ppiiflflmmaannll››kkllaarr›› yyaapptt››kk--
llaarr››nnaa ddee¤¤iill,, yyaappaammaadd››kkllaarr››nnaadd››rr……ÇÇüünnkküü cciiddddii yyaa--
flflaarr››zz yyaaflflaamm›› vvee ss››nn››rrllaarr kkooyyaarr››zz.. KKööyylleerree,, flfleehhiirrlleerree,,
üüllkkeelleerree ss››nn››rr kkooyyaarr››zz kkii kkoollaayy kkoollaayy ggiirriillmmeessiinn,, ggiirr--
mmeeyyeelliimm ddiiyyee,, ddaavvrraann››flflllaarr››mm››zzaa,, iisstteekklleerriimmiizzee,,
uummuuttllaarr››mm››zzaa,, ggeelleeccee¤¤iimmiizzee ss››nn››rr kkooyyaarr››zz ddaahhaa iiyyii,,
ddaahhaa mmuuttlluu,, ddaahhaa hhuuzzuurrlluu,, ddaahhaa ppaarraall››,, ddaahhaallaarr››
ççookk oollaann bbiirr yyaaflflaamm››mm››zz oollssuunn yyaa ddaa bbiizzee bbööyyllee oollaa--
ccaa¤¤›› ssööyylleennddii ddiiyyee…….... 

YYaaflflaammddaa aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerrii kkoorruurrkkeenn,, bbiirr bbaaflflkkaass››--
nnaa ddaa zzaarraarr vveerrmmeeddeenn ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmm››flfl iinnssaannllaarr››nn
yyaaflflaammllaarr››nnaa iimmrreenniirriizz.. BBiirriissii EEvveerreesstt''ee tt››rrmmaann››rr iimm--
rreenniirriizz,, bbiirriissii ddookkttoorrlluu¤¤uu bb››rraakk››pp kkööyy yyaaflflaamm››nn›› sseeççeerr
iimmrreenniirriizz,, bbiirriissii ss››rrtt ççaannttaass››yyllaa ddüünnyyaa ttuurruunnaa çç››kkaarr
iimmrreenniirriizz,, bbiirriissii 5500 yyaaflfl››nnddaa üünniivveerrssiittee ookkuummaayyaa
bbaaflflllaarr iimmrreenniirriizz,, sseenn nneeddeenn yyaappmm››yyoorrssuunn ddiiyyee ssoo--
rruulldduu¤¤uunnddaa iissee oo kkaaddaarr ççookk bbaahhaanneemmiizz vvaarrdd››rr kkii
ggeerreekkççee oollaarraakk ggöörrddüü¤¤üümmüüzz bbuunnllaarr›› yyaappmmaammaakk
iiççiinn,, oo ggeerreekkççee ggöörrüünnüümmllüü bbaahhaannee ss››nn››rr››nn›› kkaalldd››rr--
mmaayyaa kkoorrkkaarr››zz.. 

BBiirr bbaaflflkkaass››nnaa iissee yyaaflflaamm››nn›› nnaass››ll ssüürrddüürrmmeessii kkoo--
nnuussuunnddaa bbiilliirrkkiiflflii oollaarraakk ççookk rraahhaatt aakk››ll vveerriirriizz.. 

HHaannggii ookkuullaa ggiittssiinn,, kkiimmiinnllee eevvlleennssiinn,, hhaannggii iiflflee

ggiirrssiinn,, kkaaçç ççooccuu¤¤uu oollssuunn ddiiyyee ggeeççeerrlliillii¤¤ii vvee ggüüvveenniirr--
lliillii¤¤ii bbiizzccee oonnaayyllaannmm››flfl ddoo¤¤rruullaarr öönneerriirriizz.. BBaazzeenn aall
bbaaflfl››nn›› ggiitt bbaaflflkkaa üüllkkeeyyee ddeerriizz,, sseennii ttuuttaann nnee vvaarr ddee--
rriizz…….. OOyyssaa bbiillmmeeddii¤¤iimmiizz flfleeyy hheerr bbaaflflkkaass››nnaa ddiikkttee
eettttii¤¤iimmiizz ddoo¤¤rruu ssaanndd››¤¤››mm››zz flfleeyylleerr ddee ss››nn››rr kkooyymmaakk--
tt››rr.. DDoo¤¤rruullaarr bbuu,, bbuunnuu yyaappaarrssaann hheerr flfleeyy ggüüzzeell yyaa
ddaa hhuuzzuurrlluu oollaaccaakktt››rr ddeemmeekkttiirr.. KKiiflflii ““YYüürree¤¤iinniinniinn
GGööttüürrddüü¤¤üü YYeerree GGiitt”” kkeelliimmeessiinnii ççoo¤¤uu zzaammaann rroo--
mmaann bbaaflflll››¤¤›› oollaarraakk ggöörrüürr..

PPeekkii hhiiçç mmii ss››nn››rr oollmmaammaall››?? BBüüttüünn ss››nn››rrllaarr ggee--
rreekkssiizz,, bbüüttüünn ss››nn››rrllaarr bbaa¤¤llaayy››cc›› mm››dd››rr?? EEllbbeettttee kkii yyaa--
flflaamm››nn iiççiinnddee yyeerr aallaann hheerr ss››nn››rr ggeerreekkssiizzddiirr ddeennee--
mmeezz.. SSiiyyaassaall,, ssoossyyaall,, kküüllttüürreell ddüüzzeennii kkoorruummaakk iiççiinn
üüllkkee ss››nn››rrllaarr›› vvaarrdd››rr,, yyaaflflaamm iiççiinnddee aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerriinn
vvee hhuuzzuurruunn kkoorruunnmmaass›› iiççiinn ddee kkiimmii zzaammaann ggeelleenneekk
ddeenniilleenn ttoopplluummssaall kkuurraallllaarrllaa oolluuflflttuurruullmmuuflfl ss››nn››rrllaarr
vvaarrdd››rr.. 

BBüüttüünn iiflfl bbuu ss››nn››rrllaarr›› ggeettiirreenn iinnssaannoo¤¤lluunnuunn kkeenn--
ddiinnii yyaaflflaammaa bbiirr kkeezz ggeelleeccee¤¤ii,, ss››nn››rrll›› bbiirr öömmrrüü oolldduu--
¤¤uu ffaarrkk››nnddaall››¤¤››nn›› kkaayybbeettmmeeddeenn,, ddüünnyyaann››nn vvee yyaaflflaa--
mm››nn ggüüzzeelllliikklleerriinnddeenn kkeennddiinnii yyookkssuunn bb››rraakkaaccaakk ss››--
nn››rrllaarr››nn ssaayy››ss››nn›› vvee kkaall››nnll››¤¤››nn›› aarrtttt››rrmmaammaass››dd››rr.. ‹‹flflttee oo
zzaammaann bbiizz yyaabbaannddaakkii ççiiççeekk kkookkuulluu ddüünnyyaayy›› ttaabbuu
oollaarraakk ggöörrmmeeddeenn bbuunnuunn kkookkuussuunnuu bbiirrlliikkttee aallmmaann››nn,,
ppaayyllaaflfl››nnccaa ççoo¤¤aallmmaann››nn öönneemmiinnii ggöörrüürrüüzz.. 

DDuurr yyoollccuu sseenn bbuu ss››nn››rr›› ggeeççeemmeezzssiinn ddiiyyeenn kkeennddii
yyaarraatttt››¤¤››mm››zz ss››nn››rr ggüüvveennlliikk ggüüççlleerrii ddee yyaaflflaannaabbiilleecceekk--
kkeenn ttee¤¤eett ggeeççmmiiflfl mmuuttlluulluukkllaarraa eennggeell oollmmaazz bbööyyllee--
ccee..

SS››nn››rr bbaazzeenn kkaarr››nnccaann››nn ggeeççttii¤¤ii yyeerrddeenn sseenniinn ggee--
ççeemmeemmeennssee,, ss››nn››rr kkookkuussuunnuu aalldd››¤¤››nn ççiiççee¤¤ee ddookkuunnaa--
mmaammaakkssaa,, cceeyyllaann››nn iiççttii¤¤ii ssuuyyuunn öötteessiinnee ggeeççeemmee--
mmeekkssee,, yyaaflflaamm bbiirr ooyyuunn ggiibbii yyaaflflaannmm››yyoorr ddeemmeekkttiirr..
OOyyssaa ooyyuunn mmuuttlluulluu¤¤uunn yyüüzzee vvuurruullmmuuflfl hhaalliinnii yyaaflflaa--
mmaakktt››rr.. SS››nn››rr bbuunnaa eennggeellssee,, nnee mmuuttlluu kkaarr››nnccaann››nn,, kkuu--
flfluunn,, cceeyyllaann››nn ggeeççttii¤¤ii ss››nn››rrllaarr›› ggeeççiipp ooyyuunnuunn ttaadd››nn›› çç››--
kkaarraannllaarraa..
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� NNaazzmmii BBaayyrr››

SS››nn››rr,, ss››nn››rrllaarr oollmmaall›› mm››?? SS››nn››rrss››zzll››kk,, ss››nn››rrllaarr››
kkaalldd››rrmmaa,, ss››nn››rr kkooyymmaammaa ddiiyyaalleekkttiikk mmii?? SS››nn››rr
ddiinnlleerrddee,, kkuuttssaall kkiittaappllaarrddaa nnaass››ll bbeelliirrlleennmmiiflfl?? SS››--
nn››rr kkuuttssaall kkiittaappllaarrddaa yyookk ssaayy››ll››pp,, iinnssaannll››kk eeflfliittlleenn--
mmiiflfl mmii?? ‹‹nnssaannll››kk eeflfliitt kkooflfluullllaarrddaa mm›› yyaaflfl››yyoorr?? KKuutt--
ssaall kkiittaappllaarr eeflfliittlliikktteenn ssöözz eeddiiyyoorr iissee,, yyaaflflaamm››nn
pprraattii¤¤iinnddee iinnssaannll››¤¤››nn dduurruummuu nnaass››ll?? ÇÇ››ppllaakk ddoo--
¤¤uupp,, ööllüümmee çç››ppllaakk ggiiddeenn iinnssaannll››¤¤››nn yyaaflflaamm kkooflfluull--
llaarr››nnddaa ss››nn››rrllaarr nneeddeenn ddoollaayy›› ççiizziillmmiiflfl?? TTüümm iinn--
ssaannllaarr›› eeflfliitt ggöörrddüükklleerriinnii ddiilllleennddiirreennlleerr,,  ssooffiissttiikk
ffeellsseeffeeyyee iinnaanndd››kkllaarr››nn›› bbeelliirrtteennlleerr,, nneeddeenn iinnssaannllaa--
rr››nn aaççll››kkttaann,, eevvssiizzlliikktteenn,, hhaassttaall››kkttaann yyookk oollmmaass››--
nnaa eennggeell oollaamm››yyoorr,, mmüüccaaddeellee eettmmiiyyoorrllaarr?? DDiinnlleerr
aarraass››nnddaa ss››nn››rrllaarr vvaarr mm››,, yyookk mmuu?? VVaarrssaa,, nneeddeenn
vvaarr??

YYöönneettiimmlleerriinn,, rreejjiimmlleerriinn ss››nn››rrllaarr kkooyymmaaddaann
ssiisstteemmlleerriinnii ssüürrddüürrmmeelleerrii mmüümmkküünn mmüü?? SSoossyyaall--
kküüllttüürreell bbiirr vvaarrll››kk oollaann iinnssaann ss››nn››rr kkooyymmaaddaann yyaa--
flflaamm››nn›› ssüürrddüürreebbiilliirr mmii?? AAiillee iiççiinnddee ss››nn››rrllaarr,, ttoopp--
lluummllaarrddaa ss››nn››rrllaarr ffaarrkkll›› ddaa oollssaa yyookk mmuu??

EEvveett,, ssoorruullaarr›› ççoo¤¤aalltttt››kkççaa ss››nn››rr››nn,, ss››nn››rrllaarr››nn ooll--
mmaadd››¤¤›› bbiirr yyaaflflaamm bbiiççiimmii,, ttoopplluumm yyookk ggiibbii.. KKoo--
nnuullaann kkuurraallllaarr ddaa ss››nn››rr ççiizzmmeekk iiççiinnddiirr.. HHeerr aallaann--
ddaa uuyyuullmmaass›› ggeerreekkeenn kkuurraallllaarr aassll››nnddaa öönnüümmüüzzee
ççiizziilleenn ss››nn››rrllaarrddaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..

YYöönneettiimmlleerr ççooccuukkllaarraa,, ggeennççlleerree,, bbüüyyüükklleerree
kkaarrflfl›› ss››nn››rrllaarr›› ffaarrkkll›› kkooyymmuuflflllaarrdd››rr.. HHeerr bbiirreeyy,, hheerr
aaiillee,, hheerr ttoopplluumm iinnccee,, kkaall››nn ss››nn››rrllaarr eekksseenniinnddee
yyaaflflaammllaarr››nn›› ssüürrddüürrmmeekktteeddiirrlleerr.. KKüüllttüürrlleerr aarraass››nn--
ddaa uuççuurruummlluu ss››nn››rrllaarr vvaarrdd››rr..  AAyynn›› ddiillii kkoonnuuflflaann,,
aayynn›› ddiinnddeenn,, ››rrkkttaann oollaann kkiiflfliilleerr aarrss››nnddaa eekkoonnoo--
mmiikk,, ssoossyyaall-- kküüllttüürreell ss››nn››rrllaarr oolldduukkççaa ddeerriinnddiirr..
FFaarrkkll›› ddiilllleerrii kkoonnuuflflaann,, ddiinnlleerrddeenn,, ››rrkkllaarrddaann oollaann--
llaarr aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr yyüüzzüünnddeenn iinnssaannll››kk ççaatt››flflmmaa
iiççiinnddeeddiirr..

AAflflkkaa ss››nn››rr ççiizzmmeekk zzoorrdduurr bbeellkkii,, aammaa ssoonnuunnddaa

aaflflkk››nnddaa bbiirr ss››nn››rr›› vvaarrdd››rr.. AAnnnnee ççooccuu¤¤aa,, eerrkkeekk kkaa--
dd››nnaa,, kkaadd››nn eerrkkee¤¤ee,, zzeennggiinn yyookkssuullaa,, aammiirr mmeemmuu--
rraa,, ppaattrroonn iiflflççiiyyee,, öö¤¤rreettmmeenn öö¤¤rreenncciiyyee,, mmüühheenn--
ddiiss tteekknniissyyeennee ss››nn››rr kkooyyaarr..  KK››ssaaccaa mmeesslleekkii,, aaiillee--
vvii,, bbiirreeyysseell ss››nn››rrllaarrllaa yyaaflflaarr››zz.. SS››nn››rrss››zz bbiirr ddüünnyyaa
öözzlleemmii ççeekkeennlleerr,, oollmmaass››nn›› ddiilllleennddiirreennlleerr;; bbiirr ffeell--
sseeffeeyyee ddaayyaanndd››rraannllaarr,, ss››nn››rrllaarr››nn bbooyyuuttllaarr››nn›› aazzaa
iinnddiirreebbiilliirrlleerr bbeellkkii,, aammaa oorrttaaddaann kkaalldd››rraammaazzllaarr.. 

‹‹nnssaannllaarr bbiirrbbiirriilleerriinnee nniiççiinn mmeessaaffee kkooyyaarrllaarr??
SSoonnrraass››nnddaa çç››kkmmaazzaa ddüüflflmmeemmeekk,, hhuuzzuurrssuuzz oollmmaa--
mmaakk iiççiinn eellbbeettttee.. MMüüllkkiiyyeett,, mmüüllkk eeddiinneenn iinnssaa--
nnoo¤¤lluu oo ttaarriihhtteenn bbuu yyaannaa ss››nn››rrllaarr iiççiinnddee yyaaflflaa--
mmaakkttaadd››rr..  MMüüllkküünnüünn ss››nn››rrllaarr››nn›› bbeelliirrlleemmeekkllee aass--
ll››nnddaa eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall ss››nn››rrllaarr››nn›› ddaa ççiizzmmiiflflttiirr.. 

SSoossyyaall ddeevvlleettlleerrddeekkii bbaazz›› aallaannllaarrddaa hheerrkkeess
iiççiinn eeflfliittlliikk uuyygguullaammaass›› vvaarrdd››rr vvee ss››nn››rrllaarr aazzaa iinnddii--
rriillmmiiflflttiirr.. EE¤¤iittiimm,, ssaa¤¤ll››kk,, hhuukkuukk,, ttoopplluu ttaaflfl››mmaa vvbb
aallaannllaarrddaa ss››nn››rrllaarr yyookk ddeenneecceekk kkaaddaarr.. AAmmaa ttaa--
mmaammeenn oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llaammaamm››flfltt››rr ggeennee ddee.. 

CCaannll››llaarr aarraass››nnddaakkii ss››nn››rrllaarr eevvrreenniinn ddiiyyaalleekkttii--
¤¤iinnddee vvaarrdd››rr.. BBiittkkiilleerr,, hhaayyvvaannllaarr kkeennddii yyaaflflaammssaall
ssüürreeççlleerriinnddee ss››nn››rrllaarr kkooyyaarraakk yyaaflflaarr,, yyookk oolluurrllaarr..
HHaayyvvaannllaarr iiççggüüddüülleerriiyyllee,, bbiittkkiilleerr ttoopprraakk,, iikklliimmsseell
öözzeelllliikklleerree ggöörree ss››nn››rrllaarr bbeelliirrlleerr.. SS››nn››rrllaarr››nnaa ggiirreenn--
lleerrii yyookk eettmmeekk iiççiinn uu¤¤rraaflfl››rrllaarr..

GGüüççllüü oollaann zzaayy››ff›› yyookk eeddeerreekk yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüü--
rreebbiilliirr aannccaakk.. SS››nn››rrllaarr››nn›› ggeenniiflfllleettmmeekk,, kkoorruummaakk
ddoo¤¤aassaall bbiirr oollgguu oolluurrkkeenn,, ss››nn››rrllaarr ççookkttaann ççeekkiill--
mmiiflflttiirr aayynn›› zzaammaannddaa..

‹‹nnssaannll››¤¤››nn iiddeeaallii ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmmaakk yyaa ddaa ss››--
nn››rrss››zz bbiirr ddüünnyyaa --eevvrreenn-- iiççiinn yyoollaa çç››kkmmaakk oollssaa ddaa,,
yyeennii ss››nn››rrllaarr oorrttaayyaa kkooyymmaaddaann bbuunnuu ggeerrççeekklleeflflttii--
rreemmeeyyeeccee¤¤ii aaçç››kktt››rr..  ‹‹nnssaannll››kk öönncceelliikkllee kkaaffaass››nnddaa--
kkii ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmmaann››nn uu¤¤rraaflfl››nn›› vveerrmmeelliiddiirr..  ÖÖzz--
ggüürrllüükklleerriinnee aannccaakk oo zzaammaann yyaakkllaaflflaabbiilleecceekkttiirr..

S›n›r, s›n›rs›zl›k, evrensellik
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� SSeellaammii TTüürrkk

BBiirr nnookkttaa kkeennddii bbaaflfl››nnaa hhiiççttiirr;; iikkii nnookkttaa iissee bbiirr
ççiizzggiiddiirr..

AAnnnnee rraahhmmiinnee ddüüflfleenn bbiirr ssppeerrmm ddee yyuummuurrttaayyllaa
bbiirrlleeflflmmeeddii¤¤ii ssüürreeccee hhiiççttiirr..

BBuu iikkii nnookkttaann››nn bbiirr aarraayyaa ggeellmmeessii dduurruummddaa yyeennii
bbiirr iinnssaann oolluuflfluurr..

BBuu bbiirreeyyiinn kkeennddiinnii mmeeyyddaann ggeettiirreenn oo iikkii bbiirreeyyllee
hhaayyaattllaarr›› bbooyyuunnccaa hheepp bbiirr ss››nn››rr vvaarrdd››rr.. BBuu ggöörrüünnmmee--
yyeenn kkooccaammaann bbiirr ss››nn››rrdd››rr;; bbuu ss››nn››rr››nn aadd›› iissee ““ggüü--
vveenn””ddiirr..

ÇÇooccuukk iillkk yyüürrüümmeeyyee bbaaflflllaadd››¤¤›› zzaammaann
aall››pp bbaaflfl››nn›› ggiiddeerr aammaa bbuu 33 aadd››mm ssoonnrraass›› ddöö--
nneerr bbaakkaarr aannnneessiiyyllee bbaabbaass›› yyaakk››nnddaa mm››,, ddii--
yyee.. AAnnnneessiiyyllee bbaabbaass›› oo aannddaa ssaakkllaannmm››flflssaa
ee¤¤eerr,, bbaakktt››¤¤››nnddaa aannnneessiiyyllee bbaabbaass››nn›› ggöörree--
mmeeyyeenn ççooccuukk ppaanniikklleemmeeyyee bbaaflflllaarr.. ÇÇüünnkküü,,
oo ss››nn››rrddaann,, ggüüvveennllii oorrttaammddaann uuzzaakkllaaflflmm››flfltt››rr..

EEvvrreenniinn bbiirr kkööflfleessiinnddee ddöönnüüpp dduurraann
ddüünnyyaa ddaa oo ççooccuukk ggiibbii ggüünneeflflllee aarraass››nnddaakkii
ss››nn››rr›› hheepp kkoorruuyyaarraakk kkuussuurrssuuzz bbiirr flfleekkiillddee
vvaarr oollmmaayyaa ddeevvaamm eettmmeezz mmii??

BBuu kküüççüükk ddüünnyyaa üüzzeerriinnddeekkii iillkk iinnssaannllaarr bbiirr ss››nn››rr
ççiizzeerreekk bbuurraass›› bbeenniimm ddeeddii¤¤ii ggüünn mmüüllkkiiyyeett kkaavvrraamm››yy--
llaa bbiirrlliikkttee ggaasspp,, hhaayydduuttlluukk kkaavvrraammllaarr›› ddaa ss››nn››rr kkaavvrraa--
mm››yyllaa bbiirrlliikkttee hhaayyaatt››nn oorrttaass››nnddaa kkeennddiinnee yyeerr eeddiinn--
mmeeddii mmii?? BBööyylleeccee,, mmüüllkkiiyyeett hheepp ddee¤¤eerrllii,, bbiirr oo kkaa--
ddaarr ddaa kkuuttssaall ssaayy››llmmaadd›› mm››?? KKuuttssaall ssaayy››llaann ttoopprraakkllaa--
rr››nn ddaa ss››nn››rrllaarr›› ççiizziillmmeeddii mmii??

BBuunnllaarraa bbaakkaarraakk ssaannaattttaa ss››nn››rr›› nnaass››ll ttaann››mmllaammaall››--
yy››zz aaccaabbaa??

BBuu kkoonnuuddaa flfluunnllaarr›› ssoorraabbiilliirriizz::
SSaannaattttaa ss››nn››rr oolluurr mmuu??
SSaannaattttaa ss››nn››rr oollmmaall›› mm››??

SSaannaatt››nn ss››nn››rr›› nneerreeddee bbaaflflllaarr??

S›n›r›n bafllad›¤› nokta

Ç›¤l›k, ‘hudut’ tan›maz!
� SSeellaammeett BBaa¤¤cc››

TTaann››dd››¤¤››mm bbiirr aa¤¤aaçç vvaarr
EEttlliikk bbaa¤¤llaarr››nnaa yyaakk››nn
SSaaaaddeettiinn aadd››nn›› dduuyymmaamm››flfl
TTaannrr››nn››nn iiflfliinnee bbaakk››nn

OOnnaa bbiirr kkiittaapp vveerreeccee¤¤iimm
RRaahhaatt››nn›› kkaaçç››rrmmaakk iiççiinn
BBiirr öö¤¤rreenneeggöörrssüünn aaflflkk››
AA¤¤aacc›› oo vvaakkiitt sseeyyrreeddiinn

MM..CCeevvddeett AAnnddaayy

SSeesslleerriinn vvee
ssöözzlleerriinn kkiimmlliikk
vvee aaddrreess ddee¤¤iiflfl--
ttiirrddii¤¤ii ccoo¤¤rraaffyyaa--
llaarrddaa yyüükksseekk
sseessll ii  ççookk ssöözz
yyeerriinnee iinnssaannllaarr
bbiirrbbiirriinnii iinniillttiilleerr--
llee bbuulluurr .. GGeeccee
vvee ggüünnddüüzzüü ddee..

GG ee cc ee nn ii nn
gg öö zz bb ee bb ee ¤¤ ii nn ii
çç››¤¤ll››kkllaarr bbaassaarr
mmeesseellaa…… ÇÇ››¤¤--
ll››kkllaarr hhuudduutt ttaa--
nn››mmaazz..

GGeecceeddeenn aarr--

ttaann ggüünnee;; ggüünnüünn aarrttaann›› ggeecceeyyee yyaassllaann››rr dduurruurr bbööyyllee
aannllaarrddaa.. ‹‹ççiimmiizzii ››ss››ttaann  yyaakkllaaflflaann aammaa bbiirr ttüürrllüü vvaarraa--
mmaayyaann ssoonnuunnddaa ggüürrüüllttüüyyee bbeennzzeeyyeenn kkaavvuuflflmmaallaarr iiss--
ttee¤¤ii yyaakkaarr ssaavvuurruurr.. TT››ppkk›› ss››nn››rrllaarr›› aaflfl››pp dduurrmmaaddaann
yyaarraall›› ttaaflfl››yyaann aammbbuullaannssllaarr››nn yyaarr›› kkaavvuuflflttuurrmmaa yyaarr››
aayy››rrmmaa iiflfliinnii ssüürreenn ssiirreenn sseesslleerrii ggiibbii…… 

AAmmbbuullaannssllaarr,, yyaarraall››yy›› eenn ççookk sseessiiyyllee ttaaflfl››rr.. TTaaflfl››rr--
kkeenn ss››nn››rr››nn iikkii yyaakkaass››nnddaakkii iinnssaannllaarr››nn kkiimmiilleerriinnii yyoorr--
gguunn ddüüflfllleerree ddüüflflüürrüürr ;; kkiimmiilleerriinnii iissee bbuu ddüüflfllleerrddeenn
uuyyaanndd››rr››rr.. SS››nn››rrllaarr kkiimmiilleerrii iiççiinn kkiiflfliisseell bbiirr ssaavvaaflfl,, hheerr--
kkeess iiççiinn iissee aayynn›› kkaabbuuss.. ÇÇööll ssuussuuzzlluu¤¤uunnddaa yyaaflflaammaayy››
öö¤¤rreennmmeekk ggiibbii..

‹‹nnssaann››nn iiççiinnddee bbaaflflllaayyaann ss››nn››rrllaarr dd››flfl hhuudduuttllaarraa
ddöönneerr bbüüyyüükk ggööçç yyoollllaarr››nnddaa.. ‹‹nnssaann››nn bbeeddeennii iillee ss››--
nn››rrll›› oollmmaadd››¤¤››nn››nn tteeccrrüübbeessii yyaaflflaann››rr.. ‹‹nnssaann iinnssaannll››¤¤››yy--
llaa ss››nnaann››rr..

TTaann››dd››¤¤›› bbiirr aa¤¤aaçç vvaarrdd››rr MMeelliihh CCeevvddeett AAnnddaayy''››nn;;
EEttll››kk bbaa¤¤llaarr››nnaa yyaakk››nn oollaann ,, ssaaaaddeettiinn aadd››nn›› dduuyymmaa--
yyaann,, ddöörrtt mmeevvssiimmii yyaa¤¤mmuurruu kkaarr›› ttaann››yyaann…….. 

BBiirr kkiittaapp vveerrmmeeyyii hhaayyaall eeddeerr AAnnddaayy ,, rraahhaatt››nn››
kkaaçç››rrttmmaakk iiççiinn aa¤¤aacc››nn..AA¤¤aaçç aaflflkk›› öö¤¤rreenneebbiillssiinn ddiiyyee
ddee……

BBööyylleessiinnee iiyyii nniiyyeettllee iinnssaannaa ddaa ddee¤¤iill,, bbiirr aa¤¤aaccaa
kkiittaapp vveerrmmeenniinn ddüüflfllleenneebbiillddii¤¤ii üüllkkeemmiizzddee ,, ssoonn yy››ll--
llaarrddaa yyeerriinnddeenn yyuurrdduunnddaann ssüürrüülleenn  ggööççmmeennlleerriinn ttüü--
mmüü hheeggaammoonnyyaann››nn ss››nn››rrllaarr öötteessii rreessmmii ggeeççiiddiiddiirr..

SSaannaatt››nn vvee kkiittaappllaarr››nn bbiizz iinnssaannllaarr››nn rraahhaatt››nn››
kkaaçç››rraann tteekk ggeerrççeekk oolldduu¤¤uu vvee vvaarrll››¤¤››mm››zz››nn ttaabbiiaattllaa
uuyyuummuunnuu ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤›› ggüünnlleerr ddüüflfllleennmmeellii …… 

DDüüflfllleenneebbiilliirr....
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)
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� DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann

TTeemmeell ffeellsseeffeessii ““BBaarr››flfl”” oollaann UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuu--
rroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn ggeeççeenn yy››llkkii tteemmaass››,, SSuurrii--
yyee''ddeekkii aakk››ll ss››nn››rrllaarr››nn›› zzoorrllaayyaann oo kkoorrkkuunnçç ssaavvaaflfl oorr--
ttaamm››nnddaann uuzzaakkllaaflflmmaakk iiççiinn ss››nn››rr›› ggeeççeerreekk TTüürrkkiiyyee--
mmiizzee ““GGööççllee GGeelleenn””lleerrddii.. BBuu yy››ll iissee yyaaflflaammaakk uu¤¤rruu--
nnaa ggööççllee ggeelleennlleerriinn aaflfltt››¤¤››  ““ss››nn››rr”” oollaarraakk bbeelliirrlleennddii..

SS››nn››rr ddeenniillddii¤¤iinnddee,, hheerrhhaannggii bbiirr flfleeyyiinn bbiittttii¤¤ii
nnookkttaa yyaa ddaa ççiizzggii ggeelliirr uussuummaa.. UUçç vvee ssoonn  ssöözzccüükk--
lleerrii ddee aannllaammddaaflfl››dd››rr.. fifiööyyllee bbiirr bbeellllee¤¤iimmii zzoorrllaadd››mm
ddaa ddeevvlleett,, yyaassaa,, ssiiyyaasseett,, vvaattaann,, iinnssaann,, zzeekkaa,, ddoo¤¤aa
üüzzeerriinnee ss››nn››rrllaa iillggiillii ssööyylleenneenn nnee ççookk ssöözz,, nnee ççookk
öözzddeeyyiiflfl vvaarr.. BBiirrkkaaçç››nn›› ss››rraallaayyaaccaakk oolluurrssaamm::

--HHaatttt›› mmüüddaaffaaaa yyookkttuurr ssaatthh›› mmüüddaaffaaaa vvaarrdd››rr,, oo
ssaatt››hh bbüüttüünn vvaattaanndd››rr.. MM..KKeemmaall AAttaattüürrkk

-- MMiillllii ss››nn››rrllaarr iiççeerriissiinnddee vvaattaann bbiirr bbüüttüünnddüürr bböö--
llüünneemmeezz..((EErrzzuurruumm KKoonnggeerriissiinniinn 11.. MMaaddddeessii))

--‹‹nnssaann aakkll››nn ss››nn››rrllaarr››nn›› zzoorrllaammaadd››kkççaa hhiiççbbiirr flfleeyyee
uullaaflflaammaazz..  ((AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn)) 

--HHiiççbbiirr zzaammaann hhaakkllaarr››nn›› aaflflmmaa,, ççüünnkküü bbaaflflkkaallaarr››--
nn››nn ss››nn››rrllaarr››nnaa ssaalldd››rrmm››flfl oolluurrssuunn.. ((JJ..JJ..RRoouusssseeaauu))

--ÖÖzzggüürrllüükk,, eevveett öözzggüürrllüükk,, aammaa yyaassaa ss››nn››rrllaarr››nnaa
kkaaddaarr.. ((SSppeenncceerr))

-- TTeekk aammaacc››mm vvaarr:: ‹‹nnssaann››nn öözzggüürrlleeflflmmeessii;; iinnssaa--
nnaa ss››nn››rrllaarr››nn›› yy››kkmmaakk kkoonnuussuunnddaa yyaarrdd››mmcc›› oollmmaakk..
((JJiidddduu KKrriisshhnnaammuurrttii))

--HHeerr iinnssaann kkeennddii ggöörrüüflfl ssaahhaass››nn››nn ss››nn››rrllaarr››nn››
ddüünnyyaann››nn ss››nn››rrllaarr›› oollaarraakk kkaabbuull eeddeerr.. ((AArrtthhuurr SScchhoo--
ppeennhhaauueerr))

--AAkkll›› vvee ggeerrççeekklleerrii kkuullllaannaann bbiirr iinnssaann mmüükkeemm--
mmeellee eerriiflfleecceekkttiirr.. DDoo¤¤aa iinnssaann››nn aakk››ll ggüüccüünnee bbiirr ss››--
nn››rrllaammaa ggeettiirrmmeemmiiflflttiirr..”” ((CCoonnddoorrcceett))

-- DDeehhaann››nn ss››nn››rrllaarr›› vvaarr,, cceehhaalleettiinnssee hhiiççbbiirr ss››nn››rr››
yyookkttuurr.. ((WWhhooooppii GGoollddbbeerrgg)) __--KKeennddiinnee ggeell,, yyeeppyyeennii
bbiirr ssöözz ssööyyllee ddee ddüünnyyaa yyeenniilleennssiinn!! SSöözzüünn ööyylleessiinnee
bbiirr ssöözz oollmmaall›› kkii;; DDüünnyyaa''nn››nn ddaa ss››nn››rr››nn›› aaflflmmaall››.. SS››nn››rr
nneeddiirr,, ööllççüü nnee?? BBiillmmeemmeellii!!  ((MMeevvllaannaa))

Türkçe’nin 
söz varl›¤›nda
SINIR...
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KKiimm ddeemmiiflfl ssuussuuzzlluukk bbuurraayyaa kkaaddaarr,, 
bbuurraaddaann ssoonnrraa ggaayyrr›› ssuullaarr aakkaarr??
KKiimm ddeemmiiflfl hhaavvaa bbuurraayyaa kkaaddaarr,, 
ddiiyyee,, aatteeflfl ddee bbuurraayyaa kkaaddaarr??
KKiimm ddeemmiiflfl aaflflkk bbuurraayyaa kkaaddaarr,, 
bbuurraaddaann ssoonnrraa nneeffrreett bbaaflflllaarr??
KKiimm ddeemmiiflfl iinnssaann bbuurraayyaa kkaaddaarr,, 
ssoonnrraass››nnddaa iinnssaannll››kkttaann çç››kkaarr??
YYaallnn››zzccaa uummuudduunn ddiizzlleerrii bbeerreessiizz,, 
AAmmaa yyiinnee ddee kkaannaarr..

JJuuaann GGeellmmaann

S›n›rlar

� PPrrooff..DDrr.. AA..DDeenniizz AAbbiikk

BBiirr,, iikkii,, üüçç,, bbaaflfl››mm,, ggöözzüümm,, kkuullaa¤¤››mm,, ddöörrtt,, bbeeflfl,, aalltt››,,
bbuurrnnuumm,, aa¤¤zz››mm,, yyeeddii,, sseekkiizz,, eelliimm,, aayyaa¤¤››mm,, ddookkuuzz,, oonn..
TTaarriihh ssaahhnneessiinnddee ggöörrüünnddüü¤¤üünnddeenn bbeerrii TTüürrkkççeenniinn ddee--
¤¤iiflflmmeeyyeenn ssöözzccüükklleerrii,, ss››nn››rr ttaann››mmaayyaann ssöözzccüükklleerrii.. YYüüzz--
yy››llllaarr bbooyyuunnccaa OOrrhhoonn nneehhrrii bbooyyllaarr››nnddaann VViiyyaannaa öönnllee--
rriinnee,, SSiibbiirryyaa''ddaann AAffrriikkaa''yyaa TTüürrkkççeenniinn vvaarr oolldduu¤¤uu hheerr
ccoo¤¤rraaffyyaaddaa hhiiçç ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn ssöözzccüükklleerr.. DDiilllleerriinn tteemmeell
ssöözzvvaarrll››¤¤›› zzaammaannaa vvee zzeemmiinnee eenn ddiirreennççllii ssöözzlleerrddiirr.. DDiill--
lleerrii ddiill yyaappaann,, ddiilllleerriinn aakkrraabbaall››¤¤››nn›› ggöösstteerreenn ssöözzlleerr ddee
tteemmeell ssöözzvvaarrll››¤¤››nn››nn ssöözzccüükklleerriiddiirr.. BBüüttüünn TTüürrkk ddiilllleerriinn--
ddee bbaaflfl,, bbaaflfltt››rr;; aayyaakk,, aayyaakktt››rr;; kkuullaakk kkuullaakktt››rr;; bbiirr bbiirrddiirr;;
iikkii iikkiiddiirr;; üüçç üüççttüürr.. BBiirrddeenn oonnaa kkaaddaarr ssaayy››llaarr,, tteemmeell oorr--
ggaann aaddllaarr››,, tteemmeell eeyylleemmlleerr ddiilllleerriinn tteemmeell ssöözzvvaarrll››¤¤››nn››
yyaannss››tt››rrllaarr.. DDiill nneerreeyyee ggiiddeerrssee ggiittssiinn oonnllaarr ddaa ggiiddeerrlleerr.. 

DDiilllleerr yyaaflflaamm›› yyaannss››tt››rr.. YYaaflflaamm bbooyyuu iilliiflflkkiiddee oolluunnaann
bbüüttüünn ddiilllleerr ddiilliinn vvaarrll››¤¤››nnaa oo yyaa ddaa bbuu yyaann››nnddaann ggiirreerr
vvee oonnuunnllaa hheerr yyaannaa ggiiddeerr.. BBuuggüünn TTüürrkkççeeddee ÇÇiinnccee,,
SSoo¤¤uuttççaa,, TToohhaarrccaa,, MMoo¤¤oollccaa,, FFaarrssççaa,, AArraappççaa,, RRuussççaa,,
EErrmmeenniiccee,, GGüürrccüüccee,, RRuummccaa,, AArrnnaavvuuttççaa,, MMaaccaarrccaa,,
SS››rrppççaa,, ‹‹ttaallyyaannccaa,, FFrraannss››zzccaa,, AAllmmaannccaa,, ‹‹ssppaannyyoollccaa vvee
aakkll››mm››zzaa ggeellmmeeddiikk nniiccee ddiillddeenn ssöözzccüükklleerriinn oolldduu¤¤uunnuu
bbiilliiyyoorruuzz.. HHaattttaa ttaarriihhttee kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››mm››zzaa ddaaiirr bbiillggiimmiizz ooll--
mmaayyaann ddiilllleerrddeenn öörrnnee¤¤iinn AAmmeerriikkaa yyeerrllii ddiilllleerriinnddeenn bbiillee
ssöözzllüükklleerriimmiizzddee ssöözzccüükklleerriimmiizz vvaarr.. TTüürrkkççeeddee MMaaccaarrccaa
vvaarrooflfl,, RRuussççaa sseemmaavveerr,, YYuunnaannccaa mmaassaa,,  FFrraannss››zzccaa bbii--
lleett,, ‹‹ttaallyyaannccaa mmaarrtt››,, FFaarrssççaa ççeennee,, AArraappççaa ddeevvaamm,,
AArraappççaa kkaaffaa,, FFaarrssççaa kkeeflflkkee,, ‹‹ttaallyyaannccaa kkooppyyaa,, FFaarrssççaa
mmeenneekkflflee,, FFrraannss››zzccaa mmiikkaa,, MMoo¤¤oollccaa cceeyyllaann,, EErrmmeenniiccee
hhaaçç,, ÇÇiinnccee mmaanntt››,, YYuunnaannccaa mmaannttaarr aannccaakk bbiirreerr öörr--
nneekk.. YYaallnn››zzccaa ssöözzccüükklleerr mmii eekklleerr ddee ssöözzccüükklleerr ggiibbii ddiill--
ddeenn ddiillee ggeeççiiyyoorr.. DDeeyyiimmlleerr,, aattaassöözzlleerrii bbiillee ddiilllleerr aarraass››nn--
ddaa bbiirr zzaammaann ssoonnrraa oorrttaakkllaaflfl››yyoorr.. KKiimmiinn kkiimmddeenn nnee aall--
dd››¤¤›› aannllaaflfl››llmmaazz hhaallee ggeelliiyyoorr.. 

KKiimmii zzaammaann kkiimmii ddiilllleerr aarraacc››dd››rr.. DDiilllleerriinn ss››nn››rrllaarr››nn››
ggeenniiflfllleettiirr..  TTüürrkkççee aarraacc››ll››¤¤››yyllaa AArraappççaa vvee FFaarrssççaa ssöözzllee--
rriinn TTüürrkkççeenniinn iilliiflflkkiiddee oolldduu¤¤uu ddii¤¤eerr ddiilllleerree,, öörrnnee¤¤iinn
BBaallkkaann ddiilllleerriinnee ttaaflfl››nnmmaass››,, ‹‹ssppaannyyoollccaann››nn AAmmeerriikkaa
yyeerrllii ddiilllleerriinniinn vvaarrll››¤¤››nn›› bbaaflflkkaa ddiilllleerree ttaaflfl››mmaass›› ddaa ss››nn››rr
aaflfl››rraann aarraacc››ll››kkllaarr oollaarraakk kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkaarr..

BBaazz›› ssöözzlleerr tteekk ss››nn››rrddaann ddee¤¤iill bbiirrddeenn ççookk ss››nn››rrddaann
aattllaayy››pp ggeelliirrlleerr.. AAyynn›› aannllaammddaakkii mmoobbiillyyaa ‹‹ttaallyyaannccaaddaann,,
mmööbbllee FFrraannss››zzccaaddaann,,  aayynn›› aannllaammddaakkii ttaarraaççaa ‹‹ttaallyyaann--
ccaaddaann,, tteerraass FFrraannss››zzccaaddaann,, cceevviizz AArraappççaaddaann TTüürrkkççeeyyee
ggeeççeerrkkeenn FFaarrssççaaddaann aayynn›› ssöözz kkoozz oollaarraakk TTüürrkkççeeddee
bbooyy ggöösstteerriirr.. 

BBaazz›› ssöözzlleerr ddee vvaarrdd››rr,, ss››nn››rrllaarr ddoollaaflfl››rr ggeezzeerr yyiinnee
aannaayyuurrttllaarr››nnaa ddöönneerrlleerr.. NNee vvaarr kkii eellbbiisseelleerrii ddee¤¤iiflflmmiiflflttiirr..
YYeennii eellbbiisseelleerriiyyllee bbaazzeenn ttaann››nnaammaazz hhaallee bbiillee ggiirreerrlleerr..
BBeerrggaammoott TTüürrkkççee bbeeyy aarrmmuudduunnuunn ‹‹ttaallyyaann eellbbiisseessii ggiiyy--
mmiiflfl hhaalliiddiirr.. TTüürrkkççee uulluuflfl,, MMoo¤¤oollccaayyaa ggeeççiinnccee MMoo¤¤ooll
sseesslleettiimmiiyyllee yyeenniiddeenn TTüürrkkççeeyyee ggeelliirr uulluuss  ggiiyyssiissiiyyllee..  

TTüürrkkççeeddee ssaayy››ss››nn›› bbiilleemmeeddii¤¤iimmiizz ddiillddeenn ssöözzlleerr vvaarr
ddaa oo ssaayy››ss››nn›› bbiilleemmeeddii¤¤iimmiizz ddiilllleerrddee TTüürrkkççeeddeenn ssöözzlleerr
yyookk mmuu?? EEllbbeettttee vvaarr.. MMaakkeeddoonnccaaddaa uussttaabbaaflfl››,, vveerreessii--
yyee,, ooddaa,, LLeehhççeeddee kk››ssmmeett,,  kkaayymmaakk,, ççiizzmmee,, ii¤¤nnee,, RRuuss--
ççaaddaa kkaaffttaann,, AArraappççaaddaa,, bbaakkrraaçç,, FFaarrssççaaddaa ççaadd››rr,, AAll--
mmaannccaaddaa hheellvvaa,, FFrraannss››zzccaaddaa  kkiioossqquuee ““kkööflflkk””,, ‹‹nnggiilliizz--
cceeddee bboosshh ““bbooflfl,, ssaaççmmaa”” eellcchheeee ““eellççii””,, ÇÇiinncceeddee
bb__''éérrss__ ““ppaarrss””,, MMaaccaarrccaaddaa kkaappuu,, EErrmmeenniicceeddee bbaakk››cc››,,
BBuullggaarrccaaddaa bbaallçç››kk,, ‹‹ttaallyyaannccaaddaa bbaallttaa,, ÇÇeekkççeeddee bbaaflflll››kk,,
YYuunnaannccaaddaa eeddeebbssiizz vvee ddaahhaa nniicceelleerrii..  PPeekk ççookk ddiillddee
TTüürrkkççeeddeenn aall››nnmmaa ssöözzccüükklleerr,, ddeeyyiimmlleerr,, aattaassöözzlleerrii bbuull--
mmaakk mmüümmkküünn.. KKiimmii ssöözzccüükklleerr vvaarr kkii ddiillbbiilliimmcciilleerr oonnllaa--
rraa kkaannaattll›› ssöözzlleerr ddeerrlleerr.. fifieekkeerr,, ççaayy ggiibbii ssöözzlleerr bbüüttüünn

ddüünnyyaa ddiilllleerriinnii
ggeezzeenn ssöözzlleerr.. 

FFiilliinnttaa ggiibbii
ddeelliikkaannll›› ““ggeennçç,,
iinnccee uuzzuunn bbooyylluu,,
ççeevviikk vvee yyaakk››flfl››kkll››
kkiimmssee”” aannllaamm››nn--
ddaakkii ssöözzüünn fflliinnttaa--
ss››nn››nn AAllmmaannccaa
fflliinnttee ““nnaammlluussuu
kk››ssaa,, kkuurrflfluunn
aattaann bbiirr ççeeflfliitt kküü--
ççüükk ttüüffeekk”” oolldduu--
¤¤uunnuu öö¤¤rreennmmeekk
flflaaflfl››rrtt››cc››dd››rr.. BBaaflfl--
llaanngg››ççttaa bbuu ssöözz--
ccüükktteekkii ““yyaakk››flfl››kk--
ll››,, ggüüzzeell”” aannllaamm››--

nn››nn aarrggoo oolldduu¤¤uunnuu bbiillmmeekk,, aarrggoo üüzzeerriinnee
ddüüflflüünnmmeeyyii ddee ssaa¤¤llaarr.. AArrggoonnuunn ssöözzccüü¤¤üünn
aannllaamm›› hheerrkkeessççee bbiilliinniinnccee nnaass››ll ggeenneell ddii--
lliinn ssöözzvvaarrll››¤¤››nnaa ss››zz››vveerrddii¤¤iinnii ggöörrmmeekk iillggii
ççeekkiicciiddiirr.. BBuuggüünn ççeekkiinnmmeekkssiizziinn ggeenneell ddiill--
ddee kkuullllaanndd››¤¤››mm››zz bbiirrççookk ssöözzüünn ççookk ddee¤¤iill
oottuuzz kk››rrkk yy››ll öönnccee aarrggoo kkaabbuull eeddiillddii¤¤iinnii
ggöörrmmeekk aarrggoonnuunn ddee¤¤iiflflkkeennllii¤¤iinnii hh››zzllaa ddee--
¤¤iiflfleenn bbiirr ddiill oolldduu¤¤uunnuu ggöörrmmeekk kkaaddaarr,, ddii--
lliinn dduurraa¤¤aann ddee¤¤iill ddee¤¤iiflflkkeenn oolldduu¤¤uunnuu aann--
llaammaakk iiççiinn ddee ggüüzzeell bbiirr öörrnneekkttiirr.. ÖÖnncceelleerrii
aarrggoo ssöözzllüükklleerriinnddee yyeerr aallaann ççaappttaann ddüüflfl--
mmeekk,, üüçç kkââ¤¤››ttçç›› ggiibbii ssöözzlleerr bbuuggüünn ssöözzllüükk--
lleerriimmiizzddee aarrggoo kkaayydd››yyllaa yyeerr aallmm››yyoorr..  AArr--
ggoo ddaa ss››nn››rr ttaann››mm››yyoorr.. BBiirr zzaammaann ssoonnrraa
yyeennii aarrggoo ssöözzlleerr çç››kk››yyoorr eesskkiilleerrii ggeenneell ddii--
lliinn ssöözzüü oolluuyyoorr.. SS››nn››rr ttaann››mm››yyoorr ssöözzlleerr yyaa
ddaa ss››nn››rrllaarr aaflfl››ll››yyoorr..

DDiilllleerr aarraass››nnddaakkii yyoo¤¤uunn kküüllttüürreell iilliiflflkkii--
lleerr,, ss››nn››rrllaarr››nn ggeeççiiflflkkeennllii¤¤ii,, ssöözzccüükklleerr dd››flfl››nn--
ddaa ddiill yyaapp››llaarr››nnddaa ddaa kkooppyyaallaammaallaarr iillee ss››--
nn››rrllaarr›› yyaakkllaaflfltt››rr››rr.. DDiill iilliiflflkkiilleerrii zzaammaann iiççiinn--
ddee ddiilllleerriinn ssüürreekklliillii¤¤iinnii ddee bbeesslleerr..DDiillbbiilliimmcciilleerr ddiill iilliiflflkkiillee--
rriinnddee ddee¤¤iiflfliikk kkooppyyaallaammaa ttüürrlleerriinnii ssaappttaarrllaarr.. KKooppyyaallaa--
mmaallaarr››nn vveerriiccii ddiilliinn ssiisstteemmiinnee ddee¤¤iill,, aall››cc›› ddiilliinn ssiisstteemmiinnee
ddaayyaall›› oollmmaass››,, kkooppyyaa iillee kkaayynnaakk aarraass››nnddaa ççeeflfliittllii ffaarrkkllaarr
oollmmaass››nn›› ddaa oorrttaayyaa çç››kkaarr››rr.. KKoodd kkooppyyaallaammaa,, bbiirr aann--
llaammddaa ss››nn››rr ggeeççiiflfliiddiirr vvee yyaarraatt››cc›› yyaann›› ddaa bbaarr››nndd››rr››rr..
FFrraannss››zzccaa pprreevvooiirree kkaarrflfl››ll››¤¤›› ““öönnggöörrmmeekk””,, ‹‹nnggiilliizzccee ssttaarr
kkaarrflfl››ll››¤¤›› ““yy››lldd››zz””  ssöözzlleerrii TTüürrkkççeeddiirr,, aannccaakk yyeennii aannllaamm--
llaarr›› ççeevviirrii iillee oorrttaayyaa çç››kkaarr.. NNee iiççeerrssiinniizz,, yyeerriinnee nnee aall››rr--
ss››nn››zz,, ppaarrkk eettmmeeyyiinniizz yyeerriinnee ppaarrkk yyaappmmaayy››nn››zz ssööyylleeyyiiflfl--
lleerrii,, ‹‹nnggiilliizzccee  ssuummmmiitt ccoonnffeerreennccee iiççiinn ““zziirrvvee ttooppllaanntt››--
ss››””,, FFrraannss››zzccaa ooppiinniioonn ppuubblliiqquuee yyeerriinnee öönnccee eeffkkaarr-- ››
uummuummiiyyee,, ssoonnrraa ddaa kkaammuuooyyuu  BBaatt›› ddiilllleerriinnddeenn yyaapp››ll--
mm››flfl aannllaamm kkooppyyaass›› öörrnneekklleerrii oollaarraakk vveerriilliirr.. GGöörrddüümm kkii
ggeellmmeeyyeecceekk ggiibbii bbiirr ttüümmcceeddee,, HHiinntt-- AAvvrruuppaa ddiilllleerriinnddee--
kkii bbiirrlleeflfliikk ttüümmcceelleerrddee bbiirrlleeflfliikk ttüümmccee yyaapp››ss›› öörrnneekk aall››--
nn››rr..

BBiifftteekk,, eettiikkeett,, DDiiccllee,, aassttiiggmmaatt,, ssttiill ssöözzlleerriinniinn hheepp--
ssiinniinn aayynn›› kköökktteenn ggeelleenn ssöözzlleerr oolldduu¤¤uunnuu ffaarrkk eettmmeekk,,
ssuunnttaann››nn ssuunnii ttaahhttaa ssöözzlleerriinnddeenn bbiirrlleeflflttiirrmmee oolldduu¤¤uunnuu
ggöörrmmeekk,, kkaayyss›› nneekkttaarr››,, flfleeffttaallii nneekkttaarr›› ttaammllaammaallaarr››nnddaa--
kkii nneekkttaarr››nn YYuunnaannccaa ''ööllüümmssüüzzllüükk iikkssiirrii,, ttaannrr››llaarr››nn iiççkkiissii''
oolldduu¤¤uunnuu bbiillmmeekk ssöözzccüükklleerriinn ddüünnyyaass››nn›› aannllaammaann››nn
ddüünnyyaayy››,, ttaarriihhii aallgg››llaammaakk oolldduu¤¤uunnuu dduuyyuummssaatt››rr.. ‹‹flflppoorr--
ttaann››nn ““kkaapp››ddaann kkaapp››yyaa”” aannllaamm››nnddaa ‹‹ttaallyyaannccaa aarraacc››ll››¤¤››yy--
llaa YYuunnaannccaa ““ssttiinn ppoorrttaa”” oolldduu¤¤uunnuu öö¤¤rreennmmeekk ddiilliinn zzaa--
mmaann iiççiinnddee iilliiflflkkiiddee oolluunnaann bbüüttüünn kküüllttüürrlleerriinn iizziinnii ttaaflfl››--
dd››¤¤››nn›› bbiillmmeekk,, hheerr ddiilliinn bbiirr ddüünnyyaa ssuunndduu¤¤uunnuu bbiillmmeekk
ddeemmeekkttiirr.. 

AAttttiillaa ‹‹llhhaann''››nn bbiirr flfliiiirriinnii hhaatt››rrllaammaammaakk mmüümmkküünn ddee--
¤¤iill..

““ÖÖnnccee eevvrreenn ssoonnrraa kkaavvrraamm
MMaaddddeeddeenn ççoo¤¤aall››rr aannllaamm
VVaarrll››kk yyeenniilleennddiikkççee,, kkeellaamm
ÜÜssttüünnüü bbaaflfl››nn›› yyeenniilleerr””
AA..‹‹llhhaann''››nn ssööyylleeddii¤¤ii ggiibbii vvaarrll››kk yyeenniilleennddiikkççee ssöözz üüss--

ttüünnüü bbaaflfl››nn›› yyeenniilleerr.. YYaannii,, yyeennii kkaavvrraammllaarr,, yyeennii nneessnnee--
lleerrllee yyeennii ssöözzccüükklleerr oorrttaayyaa çç››kkaarr.. BBaazzeenn vvaarrll››kk yyeenniilleenn--
mmeeddeenn ddee ssöözzlleerriinn ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii ggöörrüürrüüzz.. BBuu yyeenniilleennmmee--
lleerr ddee öözzeennttiilleerrllee yyaayygg››nnllaaflflaann ssöözzlleerr oollaarraakk oorrttaayyaa çç››--
kkaarr.. BBaazzeenn bbuu öözzeennttii ssöözzlleerr kkaall››cc›› oolluurr bbaazzeenn uunnuuttuulluupp
ggiiddeerrlleerr.. TTüürrkkççeeddee aakk››ll ssöözzüü yyookkttuu ddaa oonnuunn iiççiinn AArraapp--
ççaa aakk››ll aall››nndd››,, TTüürrkkççeeddee kköörr ssöözzüü yyookkttuu ddaa oonnuunn iiççiinn
AArraappççaaddaann ââmmââ,, FFaarrssççaaddaann kköörr aall››nndd››,, TTüürrkkççeeddee hhaass--
ttaa ssöözzüü yyookkttuu ddaa oonnuunn iiççiinn FFaarrssççaaddaann hhaassttaa ssöözzüü aall››nn--
dd››,, TTüürrkkççeeddee bbaahhaarr yyookkttuu ddaa oonnuunn iiççiinn FFaarrssççaaddaann bbaa--
hhaarr aall››nndd›› ddeerrsseekk TTüürrkkççeeyyee hhaakkss››zzll››kk eeddeerriizz.. TTüürrkkççeeddee
aakk››ll aannllaamm››nnddaa öögg,, uukkuuflfl,, uuss;; kköörr aannllaamm››nnddaa ggöözzssüüzz;;
hhaassttaa aannllaamm››nnddaa iigglliigg,, ssaayyrruu;; bbaahhaarr aannllaamm››nnddaa yyaazz
ssöözzlleerrii vvaarrdd›› aammaa bbiirr zzaammaannllaarr TTüürrkkççee kkoonnuuflflaannllaarr yyaa--
kk››nnllaarr››nnddaakkii yyöörreelleerriinnddeekkii bbuu ssöözzlleerree iillggii ggöösstteerrddiilleerr,,
mmooddaa oolldduu,, mmooddaa ssöözzlleerriinn bbiirr kk››ssmm›› ddiillee yyeerrlleeflfliipp kkaalldd››..
DDiillddeekkii aayynn›› aannllaammddaakkii ssöözzlleerrii uunnuuttttuurraaccaakk kkaaddaarr yyeerr--
lleeflfliipp kköökklleennddiilleerr.. SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii''nniinn 1155.. yyüüzzyy››llddaa
yyaazzdd››¤¤›› MMeevvlliidd bbuuggüünnee kkaaddaarr yyüüzzyy››llllaarr›› aaflflaarraakk ggeellddii,,
hhââllââ MMeevvlliidd''ii ttöörreennlleerriimmiizzddee ookkuuyyoorruuzz.. MMeevvlliitt''ttee kköörr
iiççiinn ggöözzssüüzz vvaarrdd››rr aammaa vvaarrll››¤¤››nn›› uunnuuttmmuuflfluuzz.. KKöösstteebbeekk
ddiiyyee bbiillddii¤¤iimmiizz hhaayyvvaann››nn ggöözzssüüzz tteebbeekk oolldduu¤¤uunnuu uunnuutt--
mmuuflfluuzz.. FFaarrssççaa bbaahhaarr›› aall››nnccaa TTüürrkkççee yyaazz ssöözzüünnüünn aannllaa--
mm››nn›› ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflfl,, yyaazz aannllaamm››nnddaakkii yyaayy ssöözzüünnüü yyaallnn››zz
yyaayyllaa vvee yyaayyllaakk ssöözzlleerriinnddee ssaakkllaamm››flfl››zz..

BBuuggüünn ddee öözzeenniilleenn bbaaflflkkaa ssöözzlleerr nneeddeenniiyyllee uunnuuttuull--

mmaa tteehhlliikkeessii yyaaflflaayyaaccaakk ssöözzlleerriimmiizz vvaarr.. OOrrggaanniizzaassyyoonn
yyaappaannllaarr nniiyyee ddüüzzeennlleemmeezzlleerr,, rreezzeerrvvaassyyoonn yyaappaannllaarr
nniiyyee aayy››rrmmaazzllaarr,, aakkttiivviitteelleerree kkaatt››llaannllaarr nneeddeenn eettkkiinnlliikk--
lleerree kkaatt››llmmaazzllaarr,, aalltteerrnnaattiiff aarraayyaannllaarr nneeddeenn sseeççeenneekk
aarraammaazzllaarr,, ddiirreekktt ggiiddeecceekkssiinniizz ddiiyyeennlleerr nneeddeenn ddoossddoo¤¤--
rruu ggiiddeecceekkssiinniizz ddeemmeezzlleerr?? NNee vvaarr ddeessiinnlleerr,, nnee oolluurr
ssaannkkii ddeemmeeddiikk mmii TTüürrkkççee ppeekk ççookk ddiillddeenn ppeekk ççookk ssöözz
aallmm››flfl ddaa vveerrmmiiflfl ddee.. NNiiyyee ss››nn››rrllaarr kkooyyaall››mm ddeenniirrssee eevveett
ööyyllee aammaa ddiiyyeerreekk ssööyylleeyyeecceekklleerriimmiizz vvaarr.. MMooddaa ssöözzlleerree
bbeell bbaa¤¤llaanndd››kkççaa ddiilliinn yyaarraatt››cc››ll››¤¤››nnaa ss››nn››rr ttaann››nnmm››flfl oolluurr..
TTüürrkkççeenniinn oollaannaakkllaarr››nn›› kkuullllaannmmaammaakk ddiilliimmiizzee ss››nn››rrllaarr
ççeekkmmeekkttiirr.. 

DDiill bbiirr ssooyyuuttllaammaadd››rr.. SSooyyuuttllaammaa yyaappaammaayyaann ddiill
üürreetteemmeezz.. DDiill bbiillmmeekk ddeemmeekk bbaassiitt ssöözzccüükklleerrii,, ssoommuutt
nneessnneelleerrii kkaarrflfl››llaayyaann ssöözzlleerrii bbiillmmeekk ddeemmeekk ddee¤¤iillddiirr..
HHeerr aallaannddaa bbiillggii,, ggöörrggüü,, dduuyygguu vvee ddüüflflüünnüüflflüümmüüzzüü,, hhaa--
yyaalllleerriimmiizzii aannllaattaabbiillmmeekk ddeemmeekkttiirr.. YYaabbaanncc›› ddiill bbiillggiissii
bbaaflflkkaa ddiilllleerriinn yyaarraatt››mmllaarr››nnddaann yyaarraarrllaannmmaakk iiççiinn,, bbaaflflkkaa
eekkiinnlleerrii ttaann››mmaakk iiççiinn vvaazzggeeççiillmmeezzddiirr.. YYaabbaanncc›› ddiill bbiillggii--
ssii bbaaflflkkaa eesskkiilleerriinn ssöözzüüyyllee yyaabbaanncc›› llüüggaatt ppaarraallaammaakk
bbaaflflkkaa iiflfllleerrddiirr..

BBiirr ddiilliinn ggüüccüü ddee bbiilliimm ddiillii,, eeddeebbiiyyaatt ddiillii,, ffeellsseeffee ddiillii
oollaarraakk kkuullllaann››llaabbiillmmeessii iillee bbaa¤¤llaanntt››ll››.. EEllddeenn ggeellddii¤¤iinnccee
TTüürrkkççee ssöözzlleerree yyöönneellmmeekk TTüürrkkççeeyyee ss››nn››rr kkooyymmaammaakk
ddeemmeekkttiirr,, TTüürrkkççeeyyee ggeelliiflflmmee yyoollllaarr››nn›› aaççmmaakk ddeemmeekkttiirr..
SS››nn››rrllaarr››nn ss››nn››rrllaammaallaarr››nnddaann uuzzaakk oollmmaakk iiyyiiddiirr.. GGoouuzzee,,
““BBiirr uulluuss kkoonnuuflflttuu¤¤uu ddiillee iinnaanndd››¤¤›› zzaammaann ggüüççllüüddüürr..””
ddeemmiiflfl.. SSeekkiizziinnccii yyüüzzyy››llddaann bbeerrii ggeelliiflflmmiiflfl bbiirr yyaazz›› ddiillii
oollaann,, yyaazz››ll›› bbeellggeelleerrii oollaann TTüürrkkççeeyyee ggüüvveennmmeekk ss››nn››rr ttaa--
nn››mmaammaakktt››rr.. TTüürrkkççee yyüüzzyy››llllaarr bbooyyuunnccaa ççookk ggeenniiflfl bbiirr
ccoo¤¤rraaffyyaaddaa ççookk ddee¤¤iiflfliikk kküüllttüürrlleerrllee,, iinnaannççllaarrllaa kkaarrflfl››llaaflfl--
mm››flfl kkeennddii vvaarrll››¤¤››nn›› kkoorruummuuflfl ss››nn››rrllaannmmaamm››flfl bbiirr ddiillddiirr.. 

YYuunnaannccaa ss››nn››rr,, ss››nn››rr››,, AArraappççaa hhuudduutt,, hhuudduudduu ggeeçç--
mmiiflfllleerr aammaa TTüürrkkççeenniinn ttoopprraakkllaarr››nnddaa TTüürrkkççeenniinn uuçç--
llaarr››nn›› aaçç››kk ttuuttmmuuflflllaarr..   

S›n›r tan›mayan sözler 
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� ADANA
� ANTAKYA
� ‹SKENDERUN
� MERS‹N
� S‹L‹FKE
� TARSUS
� BODRUM
� BRIGHTON (UK)
� LONDRA (UK)
� SYDNEY (AU)
� TARTUS (SRY)
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GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››ll eesskkii ssookkaakkllaarr››nn ddüüflflüü--11 oollaarraakk yyaa--
pp››llaann pprroojjeenniinn iikkiinncciissii bbuu yy››ll yyaapp››ll››yyoorr..

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii,, aannaa tteemmaass›› ''SSIINNIIRR''
oollaann 1111.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa 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 MMaahhaallllee--
ssii''nnddeenn AAllii DDeeddee MMaahhaalllleessii''yyllee OObbaallaarr CCaaddddeessii''nnee
kkaaddaarr oollaann bbööllüümmddeekkii ssookkaakkllaarr››nn ggrraaffiittii rreessiimmlleerriiyy--
llee ddoolldduurruulldduu¤¤uu pprroojjeeddee bbuu yy››ll SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii
ttaarraaff››nnddaann yyaapp››llmmaakkttaa oollaann BBaall››kkçç››llaarr PPaazzaarr››''nnddaakkii
eesskkii flfleehhiirr mmeeyyddaann›› vvee ççeevvrreessii ggrraaffiittiilleerrllee ddoonnaatt››llaa--
ccaakk..

SSaannaattçç››llaarr KKeerreemm AAllii YYeennggüünneerr,, AAhhmmeett BBiillaall
YY››lldd››zz,, OOnnuurr KKüürrkkllüü vvee OO¤¤uuzz KKeesskkiinn ttaarraaff››nnddaann

''EEsskkii SSookkaakkllaa--
rr ››nn DDüüflflüü--22''
aadd››yyllaa hhaazz››rrllaa--
nnaann ggrraaffiittii ççaa--
ll ›› flflmmaa ll aa rr ›› nn ›› nn

aaçç››ll››flfl›› 2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa ggüünnüü ssaaaatt 1100..0000''ddaa
ggeerrççeekklleeflflttiirriilleecceekk.. 

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii KKuurruuccuussuu ÇÇeettiinn YYii¤¤ee--

nnoo¤¤lluu,, AAddaannaa''ddaa iillkk kkeezz bbiirr ssookkaakkttaa bbööyylleessiinnee ggee--
nniiflfl kkaappssaammll›› ggrraaffiittii ççaall››flflmmaass›› yyaapp››lldd››¤¤››nn›› bbeelliirrtteerreekk,,
eemmee¤¤ii ggeeççeennlleerree tteeflfleekkkküürr eettttii..
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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 ddeevviirrlleerrddee DDoo¤¤uu AAkk--

ddeenniizz''iinn eenn öönneemmllii ttoopprraakk//bbeerreekkeett ööyykküüssüüyyddüü......
AAddoonniiss mmiittiinniinn KKyybbeellee--AAttttiiss mmiittiinnddeenn eenn öönneemmllii
ffaarrkk›› iissee eesstteettii¤¤ee vvuurrgguu yyaappmmaass››yydd››;; ddoo¤¤aaddaakkii
ccaannllaannmmaann››nn iinnssaannllaarr››nn kkaarrnn››nn›› ddooyyuurrmmaass››yyllaa
ddee¤¤iill,, ggöözzllee ggöönnüüll zzeevvkklleerriinnii ddooyyuurrmmaass››yyllaa ddaa iill--
ggiillii oollmmaass››yydd››;; ““bbuu¤¤ddaayyllaa ggüüll aarraass››nnddaakkii ffaarrkk›› aann--
llaattmmaakk”” 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››ççaallaarr,, PPeerrsseepp--
hhoonnee''nniinn ddee kk››flflkk››rrttmmaass››yyllaa AArrtteemmiiss''ee bbaaflflvvuurruu--

yyoorr...... 
TTaannrr››ççaallaarr››

kk››rraammaayyaann AArr--
tteemmiiss,, AAddoo--
nniiss''iinn üüzzeerriinnee
bbiirr yyaabbaann ddoo--
mmuuzzuu ssaall››yyoorr......
GGeennçç AAddoonniiss
ddoommuuzz kkaarrflfl›› --
ss››nnddaa ççaarreessiizz--
ddiirr...... DDoommuu--
zzuunn uussttuurraa kkeess--
kk iinn ll ii¤¤ iinnddeekk ii
ddiiflfllleerriiyyllee kkaass››--
¤¤››nnddaann yyaarraallaa--
nn››nnccaa kk››ssaa ssüü--
rreeddee kkaann kkaayy--
bb››nnddaann ööllüü--

yyoorr...... ÖÖllüürrkkeenn bbiillee ttaannrr››ççaallaarr›› kk››sskkaanndd››rraann yyaakk››--
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 AAkkddeenniizzllii ((ÇÇuukkuurroovvaall››,,
DDoo¤¤uu AAkkddeenniizzllii)) kkaadd››nnllaarr,, yy››llddaa bbiirr kkeezz kkuuttllaadd››kk--
llaarr›› bbaahhaarr bbaayyrraamm››nnddaa ssaakkss››llaarraa,, sseeppeettlleerree eekkttiikk--
lleerrii ttoohhuummllaarr›› ss››ccaakk ssuullaarrllaa ssuulluuyyoorr...... SS››ccaakk ssuuyyuu
ggöörrüünnccee kk››ssaa ssüürreeddee ffiilliizzlleenneenn ççiiççeekklleerr hh››zzllaa bbüü--
yyüüyyoorr aammaa aayynn›› hh››zzllaa ddaa ööllüüyyoorr......

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

AAkkddeenniizzllii kkaadd››nnllaarr,, ““AAddoonniiss BBaahhççeessii”” aadd››nn››
vveerrddiikklleerrii bbuu ççiiççeekklleerriinn bbuulluunndduu¤¤uu ssaakkss››llaarr››nn kkaarr--
flfl››ss››nnddaa yyaass ttuuttaarraakk ““OO ttoonn AAddoonniinn ((VVaahh AAddoo--
nniiss))”” 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››nn--
ddaa ççoo¤¤uu zzaammaann eeggeemmeenn ggüüççlleerriinn bbaasskk››ss›› aalltt››nnddaa
iinnlleeyyeenn AAnnaaddoolluu''nnuunn,, bbuu ttoopprraakkllaarr››nn öözz ççooccuukk--
llaarr››nnaa ççookk ggöörrüüllmmeessii yyaatt››yyoorr…… BBuu ddaa,, oo zzaammaann--
kkii eemmppeerryyaalliisstt yyaapp››llaannmmaann››nn bbiillee kküüllttüürreell kköökkee--
nniinnii AAnnaaddoolluu''yyaa ddaayyaanndd››rrmmaayyaa ççaall››flflmmaass››nnddaann
kkaayynnaakkllaann››yyoorr...... BBuu ppoolliittiikkaa nnee yyaazz››kk kkii ggüünnüü--
mmüüzzddee ddee eettkkiinn bbiiççiimmddee ssüürrddüürrüüllüüyyoorr...... BBuu aarraa--
yy››flflllaarr,, mmaassuumm aaiiddiiyyeett ççiizzggiissiinnddee kkaallssaa iiyyii,, aammaa
nniiyyeett bbaaflflkkaa oolldduu¤¤uu iiççiinn iisstteennddii¤¤ii aann ssaapptt››rr››ll››pp,, ssii--
yyaassaall 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 ppaarrççaa--
ss››nn››nn eenn
eesskkii kkaavv--
mmii LLuuvvii --
lleerr''iinn iizzii--
nniinn ssiilliinnee--
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mmeemmeessii bbuunnuunn kkaann››tt››…… KKuuflflkkuussuuzz,, bbiizz ÇÇuukkuurroo--
vvaall››llaarr LLuuvvii ddee¤¤iilliizz...... LLuuvvii kköökküünnddeenn ggeellmmeeddii¤¤ii--
mmiizz ggiibbii oonnllaarrllaa kkaann bbaa¤¤››mm››zz ddaa yyookk aammaa LLuuvvii''lleerr
bbiizzddee…… BBiizz bbiirraazz ddaa LLuuvviiyyiizz…… OOnnuunn iiççiinn LLuuvvii--
lleerrllee,, TTrruuvvaall››llaarr››nn,, HHiittiittlleerriinn --kküüllttüürreell-- mmiirraass›› ddaa
bbiizzee ddüüflfleerr;; yyaannii vvaarriiss bbiizziizz,, bbiizz AAnnaaddoolluu iinnssaannllaa--
rr››……

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 yyee--
nniiddeenn bbaaflflllaattaarraakk kkoozzmmooggoonniiyyii ((zzaammaann››nn ddoo¤¤uuflfluu--
nnuu)) 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 ççaa¤¤››nn bbaaflflllaanngg››cc››nnaa ddöönnüüflflttüürrüürrkkeenn ööllüülleerr
ddiirriillttiillmmiiflfl 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 kkoonnuummuunnddaa ggöörrüüllüü--
yyoorrdduu...... YY››llaann bbaall››kkllaarr››nn››
yyuummuurrttllaammaakk iiççiinn ggiittttiikklleerrii
MMeekkssiikkaa kk››yy››llaarr››nnddaann,, CCaa--
rreettttaa CCaarreettttaa kkaapplluummbbaa¤¤aa--
llaarr››nn›› ddaa yyuummuurrttllaammaakk iiççiinn
AAvvuussttuurraallyyaa''ddaann ÇÇuukkuurroovvaa kk››yy››llaa--
rr››nnaa ççeekkeenn iillggiiddee,, ggüünnüümmüüzzddee bbiillee kkoozz--
mmiikk bbiirr iizz,, kkoozzmmiikk bbiirr iimm aarraayyaann iinnssaannllaarr››nn
aattaallaarr›› oo ddöönneemmlleerrddee yyaarraatttt››kkllaarr›› hheerr mmiittee kkoozz--
mmiikk 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)) ggeerriilleemmeessiinnee iilliiflflkkiinn aassttrraall ggeerrççeekkllii¤¤iinn
‹‹..ÖÖ.. 112288 yy››ll››nnddaa HHiippppaarrkkuuss ttaarraaff››nnddaann kkeeflflffeeddiill--
mmeessii üüzzeerriinnee bbiiççiimmlleenneenn MMiittrraaiizzmm ddiinniinniinn tteemmeell

ddaayyaannaakkllaarr››nn››
oolluuflflttuurraann kküüll--
ttüünn eenn aazz 66
bbiinn yy››llll››kk ggeeçç--
mmiiflflee ssaahhiipp
TToorrooss iimmggee--
ssiinnddeenn nnaass››ll
eessiinnlleennddii¤¤ii hhee--
mmeenn aannllaaflfl››ll››rr...... 

MMiittrraass,, eesskkii
bbiirr PPeerrss ttaannrr››ss››
oollaann ““MMiitt --
rraa””nn››nn YYuunnaann--
ccaa,, LLaattiinnccee bbii--
ççiimmii.. BBuunnaa
kkaarrflfl››nn,, MMiittrraa--
iizzmm bbööllggeemmiizz--

ddee,, öönncceelliikkllee TTaarrssuuss''llaa AAnnaavvaarrzzaa öözzeelliinnddee ÇÇuukkuu--
rroovvaa''ddaa ddoo¤¤dduu,, ssoonnrraa DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ee,, zzaammaannllaa
AAkkddeenniizz''iinn hheerr yyeerriinnee yyaayy››llaann bbiirr ddiinn oollaarraakk iinn--
ssaannllaarr›› eettkkiilleeddii...... SSooyyuutt TTaannrr››,, tteekk TTaannrr›› kkaavvrraa--
mm››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa ççookk eettkkiillii oolldduu...... MMiittrraass,, bbaazz››
yyaazz››ttllaarrddaa ““ffeetthheeddiilleemmeezz ggüünneeflfl”” ddiiyyee nniitteelleennddiirrii--
lliirr.. GGüünneeflflii ““TTaannrr››llaarr›› ddoo¤¤uurraann,, bbüüttüünn vvaarrll››kkllaarr››nn
bbaabbaass››,,”” ddiiyyee ttaann››mmllaayyaann SSooffookklleess''iinn ddüüflflüünncceellee--
rriinniinn çç››kk››flfl nnookkttaass›› ddaa bbuurraass››......

BBuu ttüürr aassttrraall aarraayy››flflllaarr ssoonnuuccuu bbiirr ffeellsseeffii ddiissiipp--
lliinn oollaarraakk MMiittrraaiizzmm SSttooaa''ddaann,,
SSttooaa ddaa MMiittrraaiizzmm''ddeenn eettkkii--
lleennddii...... MMiittrraaiizzmm,, bbiirr ttüürr aasstt--
rraall ddiinn yyaa ddaa yy››lldd››zz ttaappkk››ss››nn››nn

vvaarrll››¤¤››nn›› kkaabbuull aannllaamm››nnddaa ““aasstt--
rroolloojjiiyyee bbaa¤¤ll››ll››kk,, uuzzuunn aassttrroolloojjiikk
ddeevviirrlleerr,, ddüünnyyaa ddöönneemmlleerrii””,, ““--

BBüüyyüükk YY››ll-- tteezzii””,, ““ddoo¤¤aa ggüüççlleerrii--
nniinn kkiiflfliilleeflflttiirriilleerreekk tteemmssiill eeddiillddii¤¤ii

aalleeggoorriikk aaçç››kkllaammaallaarr”” ggiibbii SSttooaacc››ll››--
¤¤››nn üüçç tteemmeell ddaayyaannaa¤¤››nn››nn oolluuflfluummuunn--

ddaa eettkkiillii oolldduu..
MMiittrraaiizzmm''ddee,, ggaallaakkssiimmiizziinn ddee

bbiirr ppaarrççaass›› oolldduu¤¤uu SSaammaannyyoolluu
((SSüüttyyoolluu)),, SSttooaacc››ll››¤¤››nn eettkkiissiiyyllee ““yyaa--
rraatt››ll››flfl yyoolluunnddaakkii rruuhhllaarr››nn yyoolluu”” ddii--

yyee ttaann››mmllaanndd››…… ““RRuuhhllaarr››nn bbeesslleennddiikklleerrii ssüüttllee ddoo--
lluu”” oolldduu¤¤uunnaa iinnaann››lldd››¤¤›› iiççiinn SSaammaannyyoolluu''nnaa ““YYaa--
rraatt››ll››flfl''››nn TTaannrr››ss››”” ddaa ddeenniillddii..

BBuunnddaann eettkkiilleenneenn SSttooaacc››llaarr,, ddoo¤¤aa ggüüççlleerriinnii
mmiittoolloojjii kkaahhrraammaannllaarr›› oollaarraakk kkiiflfliilleeflflttiirrddiilleerr.. ZZaa--
mmaannllaa eekkiinnookkssllaarr››nn ggeerriilleemmeessiinnii bbeelliirrlleeyyeerreekk
uuzzaayy hhaarreekkeettlleerriinnii yyöönneetteenn ttaannrr›› vvaarrll››¤¤››nn›› öönnee ssüü--
rreenn bbiirr tteezz ggeelliiflflttiirrddiilleerr.. ‹‹nnssaannll››¤¤›› ssooyyuutt TTaannrr››,, tteekk
TTaannrr›› kkaavvrraamm››nnaa ggööttüürreenn bbuu ggeelliiflflmmeelleerr ssoonnuuccuu
SSttooaacc››llaarr,, aayyllaarraa,, yy››llllaarraa,, mmeevvssiimmlleerree,, yy››lldd››zzllaarraa
kkuuttssaall aannllaamm yyüükklleeddiilleerr.. YY››lldd››zzllaarr›› kkuuttssaall bbiirreerr
vvaarrll››kk ggiibbii ggöörrddüülleerr;; ggiittggiiddee 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 oottuurraann ''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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1111.. UUÇÇSSGG ((UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGüünnlleerrii)) kkaappssaamm››nnddaa iillkk kkeezz uuyygguullaannaaccaakk ççeeflfliittllii
ssaannaatt eettkkiinnlliikklleerrii ddüüzzeennlleenniiyyoorr.. ““SSaannaatt SSookkaakkttaa””
ssllooggaann››yyllaa 99.. UUÇÇSSGG''ddee ggüünnddeemmee ggeettiirriilleenn ““ssoo--
kkaakkttaa yyaapp››llaann ssaannaatt”” ggiirriiflfliimmii ggeelliiflflttiirriilleerreekk 1111..
UUÇÇSSGG kkaappssaamm››nnddaa ddüüzzeennlleenneecceekk eettkkiinnlliikklleerrllee
RReeflflaattbbeeyy''ddee bbiirr ““ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››”” yyaapp››--
llaannmmaass›› oolluuflflttuurruulluuyyoorr.. BBööyylleeccee,, RReeflflaattbbeeyy''ddee
““KKaaffeelleerr ssookkaa¤¤››”” ddiiyyee bbiilliinneenn ssookkaakkttaa kküüllttüürr--ssaa--
nnaatt oorrttaamm››nn››nn ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnee ççaall››flfl››llaaccaakk..

SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüllttüürr MMeerr--
kkeezzii''nnddee 2200 MMaarrtt''ttaa 1188..0000''ddee yyaapp››llaaccaakk aaçç››ll››flfl ttöö--
rreenniinnddee EErrddaall AAkkpp››nnaarr ttaarraaff››nnddaann bbeesstteelleenneenn
UUÇÇSSGG mmüüzzii¤¤iinniinn iillkk sseesslleennddiirriimmii ggeerrççeekklleeflflttiirriillee--
cceekk.. BBiirr hhaaffttaa ssüürreeyyllee mmüüzziikk,, eeddeebbiiyyaatt,, rreessiimm,,
ffoottoo¤¤rraaff,, ddaannss aa¤¤››rrll››kkll›› ssaannaattssaall eettkkiinnlliikklleerrllee 1111..
UUÇÇSSGG''nniinn nnaabbzz›› RReeflflaattbbeeyy''ddee ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
SSookkaa¤¤››nnddaa aattaaccaakk..

Çukurova Sanat Soka¤› kuruluyor

GGeelleenneekksseell ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG))''nniinn 99..ssiinn--
ddee ddee ssaannaattsseevveerrlleerree bbiirrii kkiittaapp 22 yyaayy››nn aarrmmaa¤¤aann eeddiilliiyyoorr..
ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ssaahhiibbii SS.. HHaalluukk UUyygguurr aadd››nnaa hhaazz››rrllaannaann
kkiittaapp vvee ggeelleenneekksseell eettkkiinnlliikk ggaazzeetteessii 1188--2255 MMaarrtt 22001177 ttaa--
rriihhlleerrii aarraass››nnddaa ssaannaattsseevveerrlleerriinn bbee¤¤eenniissiinnee ssuunnuullaaccaakk.. KKiittaapp
vvee ggaazzeettee ssaannaattsseevveerrlleerree üüccrreettssiizz ddaa¤¤››tt››llaaccaakk..

99.. ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü
ssaahhiibbii SS.. HHaalluukk UUyygguurr
iiççiinn hhaazz››rrllaannaann kkiittaapp
1144..55 xx1199..55 ccmm.. eebbaattllaa--
rr››nnddaa iiçç ssaayyffaallaarr›› bbiirriinnccii
hhaammuurr kkaa¤¤››ttttaann,, kkaappaa¤¤››
iissee 330000 ggrraamm mmaatt sseellee--
ffoonnlluu oollaaccaakk.. 

330000 ssaayyffaall››kk kkiittaapp yyaa--
pp››llaaccaakk tteekk bbaasskk››ddaa 550000
aaddeett bbaass››llaaccaakk;; kkiittaapp iikkiinn--
ccii kkeezz bbaass››llmmaayyaaccaakk.. 

UUÇÇSSGG''nniinn ggeelleenneekksseell
ggaazzeetteessii iissee yyiinnee 2299xx3388
ccmm.. eebbaattllaarr››nnddaa ((ttaabbllooiitt))
ttaammaamm›› rreennkkllii 2244 ssaayyffaa
oollaaccaakk..
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11.UÇSG’den
2 YAYIN

1188

ÇÇSSGG ((ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii)) KKuurruuccuu--
ssuu ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, ddaahhaa öönncceekkii eettkkiinnlliikk--
lleerrddee ggüünnddeemmee ggeettiirriilleenn ““SSaannaatt›› ssookkaa¤¤aa ttaa--
flfl››mmaa”” ggiirriiflfliimmiinniinn ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii¤¤ii 99..
UUÇÇSSGG''ddee ““ZZoorrddaa kkaalldd››¤¤››mm››zzddaa ççaadd››rr ssaalloonn--

llaarr kkuurraarraakk bbuu eettkkiinnllii¤¤ii yyiinnee ddee ssüürrddüürrüürrüüzz””
ddeemmiiflflttii..

ÇÇSSGG GGöönnüüllllüülleerrii bbuuggüünn bbuu ddüüflflüünn bbooyyuutt--
llaannaarraakk ggeelliiflfliimmiinnee ttaann››kk oollmmaann››nn mmuutt--
lluulluu¤¤uunnuu yyaaflfl››yyoorr..
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2200 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarrtteessii
SSaaaatt 1166..0000

MMüüzziikk // FFoottoo¤¤rraaff // RReessiimm // HHeeyykkeell

MMüüzziikk KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
AAkkaarrddiiyyoonn RReessiittaallii

ÇÇaall››flflttaayy--11 FFoottoo¤¤rraaff ÇÇaall››flflttaayy›› aaçç››ll››flfl››
FFOOTTOO⁄⁄RRAAFFTTAA SSIINNIIRR YYOOKK

YYöönneettkkeenn SSeeffaa UUlluukkaann

FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr VVaahhaapp AAkkflfleenn,, MMeehhmmeett KKaarraabbaayy,, SSeezzggiinn GGüüvveenn,,
EErrccüümmeenntt EErrssooyy,, SSeellççuukk KKaadd››oo¤¤lluu,, MMeehhmmeett KKöössrreellii,,
OOrrhhaann fifieenn,, MMuurraatt AAyynneellii......

ÇÇaall››flflttaayy--22 SSookkaakkttaa RReessiimm // HHeeyykkeell ÇÇaall››flflttaayy›› AAçç››ll››flfl››

YYöönneettmmeennlliikk OObbeenn YY››llmmaazz -- AAlliiflfleerr AAvvcc››

RReessssaammllaarr EEddaa ÖÖzzssaayy››nn,, AAlliiflfleerr AAvvcc››,, UU¤¤uurr UUmmuutt,, 
RRaammaazzaann YY››lldd››rr››mm,, SSeerraayy BBaakk››rrkkoolluu,, OObbeenn YY››llmmaazz,, 
MMüüssllüümm TTeekkee,, DDeemmeett GGüüvveennddiikk EErrççeettiinn,, MMuussaa HHaattaann,,
MMuuzzaaffffeerr GGüünnddeemm,, TTuu¤¤bbaa KKüüççüükkbbaahhaarr

RReessiimm SSeerrggiissii SSÖÖZZCCÜÜKKLLEERREE CCAANN VVEERREENNLLEERR
UU¤¤uurr UUmmuutt

YYeerr :: TTaaflfl MMeekkaann

SSaaaatt 1177..0000

MMüüzziikk KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
GGrruupp TTeerrkk--ii AAlleemm

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››

SSaaaatt 1188..0000

1100..UULLUUSSLLAARRAARRAASSII ÇÇUUKKUURROOVVAA SSAANNAATT GGÜÜNNLLEERR‹‹ 
AAÇÇIILLIIfifi TTÖÖRREENN‹‹

SSuunnuumm NNaazzaann AArraabbaacc›› BBaallcc››
GGöörrsseell SSuunnuumm BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii
UUÇÇSSGG MMüüzzii¤¤ii 
‹‹llkk SSeesslleennddiirriimmii EErrddaall AAkkçç››nnaarr

ÇÇUUKKUURROOVVAA ÖÖDDÜÜLLÜÜ 22001166
HHAALLUUKK UUYYGGUURR

AAçç››ll››flfl KKoonnuuflflmmaallaarr››

BBaaflflaakk HH.. EEkkmmeekkççii ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii SSöözzccüüssüü
YYaaflflaarr ÖÖzzttüürrkk ÇÇSSGG MMeerrssiinn KKoooorrddiinnaattöörrüü
MMeehhmmeett KKaarraassuu ÇÇSSGG AAnnttaakkyyaa vvee OOrrttaaddoo¤¤uu KKoooorrddiinnaattöörrüü
MMuussttaaffaa KKöözz TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› GGeenneell BBaaflflkkaann››

ÖÖddüüll SSuunnuummuu HHAALLUUKK UUYYGGUURR

KKoonnsseerr ÇÇookkffoonniikk KKoorroossuu

YYeerr SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii YYaaflflaarr KKeemmaall KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››
SSaaaatt 1100..3300

SSööyylleeflflii SSAANNAATT--SSIINNIIRR
YYrrdd..DDooçç..DDrr.. MMuussttaaffaa DDuuyyuulleerr
ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr

YYeerr AAddaannaa KKoolleejjii
SSaaaatt 1144..0000 DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü

EEttkkiinnlliikk SSuunnuumm NNaazzaann AArraabbaacc›› BBaallcc››
GGöörrsseell SSuunnuumm HHüüllyyaa BBaaflflaakk EEkkmmeekkççii

DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü 

BBiillddiirriissii MMuussttaaffaa KKöözz ((TTYYSS GGeenneell BBaaflflkkaann››))
MMüüzziikk EErrddaall AAkkpp››nnaarr

PPaanneell ZZoorr GGeeççiittttee fifiiiiirree TTuuttuunnmmaakk
YYöönneettkkeenn TTaanneerr NNaarrtt

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr ÖÖmmeerr AAkkflflaahhaann
GGiiyyaassii AAyyddeemmiirr
AAllii OOzzaanneemmrree
CCaahhiitt ‹‹nncceeffiikkiirr

SSaaeeaatt 1155..4400

SSööyylleeflflii fifiaaiirriinn fifiiiiirr SSeerrüüvveennii
BBaarr››flfl EErrddoo¤¤aann

fifiaaiirrlleerriinn 
fifiiiiirr OOkkuummaallaarr›› DDuurraann AAyydd››nn -- DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann

HHaanniiffii YYii¤¤iitttteekkiinn -- HHüüllyyaa BBaaflflaakk EEkkmmeekkççii
fifiaahhiinn TTaaflfl -- ZZiiyyaa BBoozz -- SSeemmaa EErrddoo¤¤aann
ÇÇeettiinn BBoo¤¤aa -- MMuussttaaffaa GGüünneeyylliioo¤¤lluu -- MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDeerrnnee¤¤ii SSaalloonnuu

SSaaaatt 1166..3300

SSööyylleeflflii ‘‘ÖÖyykküünnüünn,, YYoonnttuunnuunn SS››nn››rrllaarr››’’
YYrrdd..DDooçç..DDrr.. MMuussttaaffaa DDuuyyuulleerr
ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDeerrnnee¤¤ii SSaalloonnuu

SSaaaatt 1188..0000

MMüüzziikk KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--11
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
‘‘AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk’’

YYeerr KKaamm MMüüzziikk MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1188..3300

MMüüzziikk KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--22
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
AAkkaarrddiiyyoonn RReessiittaallii

YYeerr WWiieenn HHoouussee fifiaarraappeevvii

SSaaaatt 1199..0000

FFoottoo¤¤rraaff FFOOTTOO⁄⁄RRAAFF ÇÇAALLIIfifiTTAAYYII
‘‘FFoottoo¤¤rraaffttaa SS››nn››rr YYookk’’
GGöörrsseell SSuunnuummllaarr
SSookkaakk SSööyylleeflfliilleerrii

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa
SSaaaatt 1144..0000

PPaanneell ’’TTüürrkkççeeddee KKiirrlleennmmeenniinn SS››nn››rrllaarr››’’

YYöönneettkkeenn NNaazzaann AArraabbaacc›› BBaallcc››

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl // KKeemmaall AAtteeflfl

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDeerrnnee¤¤ii SSaalloonnuu

SSaaaatt 1166..0000

‘‘KKoommflfluunnuunn GGöözzüünnddeenn fifiiiiirr,, ÖÖyykküü’’

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMuussttaaffaa TTaacceettttiinn AAll MMuussii ((ÖÖyykküüccüü,, GGaazzeetteeccii//SSUURR‹‹YYEE))
MMuussttaaffaa AAbbdduullffeettttaahh ((fifiaaiirr,, ÖÖyykküüccüü//SSUURR‹‹YYEE))

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDeerrnnee¤¤ii SSaalloonnuu

SSaaaatt 1188..0000

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--11
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
AAkkuussttiikk PPeerrkküüssyyoonn GGrruubbuu

YYeerr TTaaflfl MMeekkaann

SSaaaatt 1188..3300

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--22
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk

YYeerr AAkkuussttiikk 
PPeerrffoorrmmeennccee HHaallll

ADANA
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SSaaaatt 1199..0000

FFoottoo¤¤rraaff
FFOOTTOO⁄⁄RRAAFF ÇÇAALLIIfifiTTAAYYII
‘‘FFoottoo¤¤rraaffttaa SS››nn››rr YYookk((
GGöörrsseell SSuunnuummllaarr
SSookkaakk SSööyylleeflfliilleerrii

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaff DDuuvvaarr››

2233 MMaarrtt 22001177 PPeerrflfleemmbbee

SSaaaatt 1100..0000

PPaanneell ‘‘TTüürrkkççeeddee KKiirrlleennmmeenniinn SS››nn››rrllaarr››’’

YYöönneettkkeenn NNaazzaann AArraabbaacc›› BBaallcc››

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl
KKeemmaall AAtteeflfl

YYeerr AAddaannaa KKoolleejjii

SSaaaatt 1177..0000

TTiiyyaattrroo ‘‘SSeesslleenniiflfl DDrraammaa TToopplluulluu¤¤uu’’

YYöönneettmmeenn VVeellddaa KKaavvaass YYaallçç››nnddaa¤¤
MMeerryyeemm AAbbdduurrrraahhiimm GGiizzeerr
OOrrttaaookkuulluu ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii

YYeerr TTaarrçç››nn KKaaffee

SSaaaatt 1177..3300

GGöösstteerrii ‘‘MMaassaallllaarr’’
KKaarraaggöözz -- HHaacciivvaatt
MMaahhmmuutt HHaazz››mm KK››ssaakküürreekk

SSaaaatt 1188..0000

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--11

‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
KKiibbeellee RRiittiimm GGrruubbuu

YYeerr FFoottoo¤¤rraaffyyaa KKaaffee

SSaaaatt 1188..3300

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--22

‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’
PPoolliiffoonniikk KKoorroo’’

YYeerr KKaamm MMüüzziikk

SSaaaatt 1199..0000

ÇÇaall››flflttaayy FFOOTTOO⁄⁄RRAAFF ÇÇAALLIIfifiTTAAYYII
‘‘FFoottoo¤¤rraaffttaa SS››nn››rr YYookk’’
GGöörrsseell SSuunnuummllaarr
SSookkaakk SSööyylleeflfliilleerrii

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDuuvvaarr››

2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa
SSaaaatt 1111..0000

GGrraaffiittii AAçç››ll››flfl ‘‘EEsskkii SSookkaakkllaarr››nn DDüüflflüü--22’’
KKeerreemm AAllii YYeennggüülleerr vvee AArrkkaaddaaflflllaarr››

YYeerr BBaall››kkçç››llaarr PPaazzaarr›› cciivvaarr››

SSaaaatt 1144..0000

PPaanneell ‘‘BBiilliimmiinn,, AAkkaaddeemmiinniinn SS››nn››rrllaarr››’’

YYöönneettkkeenn PPrrooff..DDrr.. AAddnnaann GGüümmüüflfl

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPrrooff..DDrr.. NNeeccllaa KKuurruull
PPrrooff..DDrr.. ‹‹bbrraahhiimm OOrrttaaflfl
DDooçç..DDrr.. ‹‹llkkeerr ÖÖzzddeemmiirr

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa ÜÜnniivveerrssiitteessii ‹‹lleettiiflfliimm FFaakküülltteessii

SSaaaatt 1155..3300

PPaanneell ‘‘SS››nn››rr OOllgguussuu,, SS››nn››rr SSoorruunnuu,, SS››nn››rr KKaavvrraamm››’’

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPrrooff..DDrr.. AAttiillllaa GGüünneeyy //SSiiyyaasseettttee SS››nn››rr OOllgguussuu
PPrrooff..DDrr..MMuussttaaffaa KKaallaayy //EEkkoolloojjiiddee SS››nn››rr OOllgguussuu
PPrrooff..DDrr.. ÇÇeettiinn VVeeyysseell //FFeellsseeffeeddee SS››nn››rr OOllgguussuu

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaffyyaa DDuuvvaarr››

SSaaaatt 1177..3300

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--11

‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’ // AAkkkkaapp›› ÇÇooccuukk OOrrkkeessttrraass››

YYöönneettkkeenn fifiüükkrrüü GGüülltteekkiinn

YYeerr SSaannaatt KKaaffee

SSaaaatt 1188..0000

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii--22

‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’ // GGrruupp KKaamm

YYeerr MMuunnzzuurr KKaaffee

SSaaaatt 1188..3300

FFoottoo¤¤rraaff FFOOTTOO⁄⁄RRAAFF ÇÇAALLIIfifiTTAAYYII
‘‘FFoottoo¤¤rraaffttaa SS››nn››rr YYookk’’
GGöörrsseell SSuunnuummllaarr
SSookkaakk SSööyylleeflfliilleerrii

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››,, FFoottoo¤¤rraaff DDuuvvaarr››

SSaaaatt 1199..0000

FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriissii ‘‘DDiissttooppyyaa’’
‹‹llkkee CCooflflkkuunneerr -- EErrooll ÖÖzzddaayy››

VViiddeeoo GGöösstteerriissii

UUlluussllaarraarraass›› EEffeess VViiddeeoo SSeeççkkiissii

SSaannaattçç››llaarr
KKaatt››ll››mmcc››llaarr vvee ÜÜllkkeelleerrii
AAbbddoouull--GGaanniioouu DDeerrmmaannii--MMoonneeyy .......... TTooggoolleessee RReeppuubblliicc//AALLMMAANNYYAA
AAlliieennoorr VVaalllleett -- GGrreeeenn AAzzuurree HHoorr››zzoonn ......................................................FFRRAANNSSAA
AAnnaassttaassiiaa LLeevviinnaa -- SSeellff PPoorrttrraaiitt ..........................................................................RRUUSSYYAA
CCaarrllooss AAlloonnssoo CCrruuzz MMaarrttiinneezz-- FFiissssuurree ........................................................MMEEKKSS‹‹KKAA
EEiijjaa TTeemmiisseevvaa -- UUnnkknnoowwnn IIddeennttiittyy ..................................................................FF‹‹NNLLAANNDD‹‹YYAA
FFeenniiaa KKoottssooppoouulloouu -- BBoorrddeerrlliinnee ........................................................................YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN
KKaarroolliieenn SSooeettee -- TTeemmppuuss FFuuggiitt ..........................................................................BBEELLÇÇ‹‹KKAA
MMuurriieell MMoonnttiinnii -- II’’aamm ggooiinngg wwhheerree II aamm // FFrraannccee RRrroossee PPrreesseenntt
OOddee EEuurrooppee II,, MMeelliillllaa BBeeaacchh 22001144 ................................................................‹‹SSPPAANNYYAA
SSaannddrriinnee DDeeuummiieerr && AAllxx PP..oopp -- MMaaggiiccaall GGaarrddeenn ........................FFRRAANNSSAA
SSiimmrruu HHaazzaall CCiivvaann -- SSiibbeerriiaa ....................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
SSooffiiaa MMaakkrriiddoouu && TThheeooddoorraa PPrraassssaa -- IInn BBeettwweeeenn ......................YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN
fifiiinnaassii GGüünneeflfl -- AAnnaattoolliiaa ..................................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
fifiiirriinn BBaahhaarr DDeemmiirreell -- LLiiffee llooookkss ffoorr lliiffee ......................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTaahhiirr ÜÜnn -- TThhee GGaammee ........................................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTeerreessaa LLeeuunngg -- II hhaadd aa mmeeaall aatt QQuuaarrrryy BBaayy hhaarrbboorr ffrroonntt..........

HHoonngg KKoonngg//ÇÇ‹‹NN
KKiittaapp ‹‹mmzzaa ‘‘SSaannaatt››nn AAkkttüüeell TTaarriihhii’’

SS..HHaalluukk UUyygguurr

YYeerr AAlltt››nnoorraann GGaalleerrii

2255 MMaarrtt 22001177 CCuummaarrtteessii
SSaaaatt 1133..0000

TTiiyyaattrroo ‘‘FFoorruumm TTiiyyaattrroo’’

EEttkkiinnlliikk SSeerrüüvveenn KKüüllttüürr

YYeerr SSaannaatt KKaaffee

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11



uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

SSaaaatt 1144..0000

ÇÇAALLIIfifiTTAAYYLLAARRDDAA SSOONN ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARR

SSookkaakkttaa RReessiimm // HHeeyykkeell ÇÇaall››flflttaayy››
fifiÖÖVVAALLEEDDEE AADDAANNAA ((**))

EEddaa ÖÖzzssaayy››nn -- AAlliiflfleerr AAvvcc›› YYeerr:: KKaamm MMüüzziikk MMeerrkkeezzii
UU¤¤uurr UUmmuutt -- RRaammaazzaann YY››lldd››rr››mm YYeerr:: TTaaflflmmeekkaann
SSeerraayy BBaakk››rrkkoolluu--KKoorraayy BBaakk››rrkkoolluu YYeerr:: TTaarrçç››nn KKaaffee
OObbeenn YY››llmmaazz --MMüüssllüümm TTeekkee YYeerr:: FFoottoo¤¤rraaffyyaa KKaaffee
MMuussaa HHaattaann YYeerr:: SSaannaatt KKaaffee
MMuuzzaaffffeerr GGüünnddeemm -- TTuu¤¤bbaa KKüüççüükkbbaahhaarr YYeerr:: MMuunnzzuurr KKaaffee
DDeemmeett GGüüvveennrrddiikk EErrççeettiinn ((HHeeyykkeell)) YYeerr:: ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››
....................................................................................................................................................................................................................
((**)) BBuu ÇÇaall››flflttaayy’’ddaa yyaapp››llaann eesseerrlleerr 2277 MMaarrtt 22001177 ttaarriihhiinnddeenn iittiibbaarreenn 1155
ggüünn ssüürreeyyllee AAddaannaa KKoolleejjii ssaalloonnllaarr››nnddaa sseerrggiilleenneecceekk..
....................................................................................................................................................................................................................

KKaaffee KKoonnsseerrlleerrii
‘‘MMAAVV‹‹ SSEESSLLEERR’’

SSaaaatt 1144..0000 KKiibbeellee RRiittiimm GGrruubbuu
YYeerr:: ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››

SSaaaatt 1144..3300 MMeettee AAllttuunnttaaflfl//AAddaannaa TTüürrkküülleerrii
YYeerr MMuunnzzuurr KKaaffee

SSaaaatt 1155..0000 AAkkuussttiikk PPeerrkküüssyyoonn GGrruubbuu
YYeerr:: SSaannaatt KKaaffee

SSaaaatt 1155..3300 GGrruupp KKaamm
YYeerr:: FFoottoo¤¤rraaffyyaa KKaaffee

SSaaaatt 1166..0000 GGrruupp AAkkuussttiikkaa ÇÇooccuukk
YYeerr:: TTaaflflmmeekkaann

SSaaaatt 1166..3300 PPoolliiffoonniikk KKoorroo
YYeerr:: TTaaflflmmeekkaann

SSaaaatt 1177..0000 GGrruupp TTeerrkk--ii AAlleemm
YYeerr:: KKaamm MMüüzziikk MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..3300 AAkkkkaapp›› ÇÇooccuukk OOkkrreessttrraass››
YYeerr AAkkuussttiikk PPaarrffeerrmmoonnccee HHaallll

SSaaaatt 1188..0000 MMaavvii SSeesslleerr KKoorroossuu //‘‘ÖÖzzggüürrllüükk’’
YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt KKaavvflflaa¤¤››

SSaaaatt 1188..3300 CCaassaa ddee llaa DDaannzzaa GGrruubbuu // SSookkaakkllaarr››nn DDaannss››
YYöönneettiimm:: BBuurrccuu DDoorruukk

SSaaaatt 1188..4455

ÇÇAALLIIfifiTTAAYY SSEERRGG‹‹LLEERR‹‹
11-- RReessiimm -- HHeeyykkeell
22-- FFoottoo¤¤rraaff ((GGöörrsseell SSuunnuumm))

YYeerr ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt SSookkaa¤¤››//FFoottoo¤¤rraaffyyaa ÖÖnnüü

SSaaaatt 1199..0000

MMüüzziikk ‘‘KKoonnsseerr’’
DDeeffnnee BBaarr››flfl KKoorroossuu

YYeerr SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyeessii AAmmffiittiiyyaattrroo

KKAAPPAANNIIfifi........ GGöörrsseell SSuunnuumm......

1188 MMaarrtt 22001177 CCuummaarrtteessii
SSaaaatt 1144..0000 -- 1155..3300

PPaanneell 1188.. ,, 1199.. YYüüzzyy››llllaarrddaa AAnnttaakkyyaa’’ddaa 
TToopplluummssaall HHooflflggöörrüü vvee BBiirrlliikkttee YYaaflflaammaa DDeenneeyyiimmii’’

YYöönneettkkeenn DDrr..SSaadd››kk NNaazziikk

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr DDooçç..DDrr.. AAddeemm KKaarraa // MMeehhmmeett TTeekkiinn

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

SSaaaatt 1166..0000 -- 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa ‘‘ÇÇooccuukklluu¤¤uummuuzzuunn EEddeebbiiyyaatt››mm››zzaa YYaannss››mmaallaarr››’’
MMuussaa AArrttaarr

YYöönneettkkeenn SSeellaammeett BBaa¤¤cc››

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

SSaaaatt 1188..0000 -- 1199..0000

RReessiimm SSeerrggiissii AAçç››ll››flflllaarr››
CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii -- ‹‹sskkaann KKaazzaakk

YYeerr SSaabbuunnlluu HHaann

1199 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarr
SSaaaatt 1144..0000 -- 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttuullmmaayyaann YYaazzaarrllaarr // EEddeebbiiyyaattttaa VVeeffaa
((AAllii YYüüccee,, CCeevvhheerr ‹‹hhssaann MMiisskkiioo¤¤lluu
ÖÖzzccaann ÖÖzzggüürr,, BBuurrhhaann GGüünneell,, AArriiff CCooflflkkuunn))

YYeerr AAllii YYüüccee PPaarrkk››

1188 MMaarrtt 22001177 CCuummaarrtteessii
SSaaaatt 1144..0000 -- 1155..3300

PPaanneell ““1188..,, 1199..yyüüzzyy››llllaarrddaa AAnnttaakkyyaa’’ddaa TToopplluummssaall
HHooflflggöörrüü vvee BBiirrlliikkttee YYaaflflaammaa DDeenneeyyiimmii””

YYöönneettkkeenn DDrr..SSaadd››kk NNaazziikk

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr DDooçç..DDrr.. AAddeemm KKaarraa,, MMeehhmmeett TTeekkiinn

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

SSaaaatt 1166..0000 -- 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa ““ÇÇooccuukklluu¤¤uummuuzzuunn EEddeebbiiyyaatt››mm››zzaa YYaannss››mmaallaarr››””
MMuussaa AArrttaarr

YYöönneettkkeenn SSeellaammeett BBaa¤¤cc››

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

1199 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarr
SSaaaatt 1144..0000 -- 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttuullmmaayyaann YYaazzaarrllaarr // EEddeebbiiyyaattttaa VVeeffaa
AAllii YYüüccee,, CCeevvhheerr ‹‹hhssaann MMiisskkiioo¤¤lluu
ÖÖzzccaann ÖÖzzggüürr,, BBuurrhhaann GGüünneell,, AArriiff CCooflflkkuunn

YYeerr AAllii YYüüccee PPaarrkk››

2200 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarrtteessii
SSaaaatt 1155..0000 -- 1166..0000

PPaanneell KKüüllttüürr TTaarriihhiinnddee AAnnttaakkyyaa

YYöönneettkkeenn CCeemmiill YY››lldd››zz

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr SSiinnaann SSeeyyffiittttiinnoo¤¤lluu // MMuurraatt DDeemmiirrkkooll
AAddiill OOkkaayy

YYeerr AAaalleenn AAnnttaakkyyaa KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii

SSaaaatt 1166..1155 -- 1177..0000

PPaanneell SSaannaattttaa GGeelleenneekk vvee YYeenniilliikk ‹‹lliiflflkkiissii

YYöönneettkkeenn FFeerrhhaatt ZZiiddaannii

KKoonnuuflflmmaacc›› YYrrdd..DDooçç..DDrr.. MMuussttaaffaa DDuuyyuulleerr ((MMKKÜÜ))

YYeerr SSaakkll›› EEvv KKüüllttüürr KKaaffee

2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››

SSaaaatt 1166..0000 -- 1166..3300

SSööyylleeflflii SSaannaattttaa SS››nn››rr
((SSaannaattllaarraarraass›› ‘‘ÖÖyykküü,, RRoommaann,, fifiiiiirr’’ GGeeççiiflflkkeennllii¤¤ii))
ZZeerrrriinn TTaaflflpp››nnaarr

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

ANTAKYA

2211



uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

SSaaaatt 1177..0000 -- 1188..0000

DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü KKuuttllaammaass››
SSuunnuumm GGüülleerr KKaalleemm -- fifiüükkrraann KKooççaakk

MMüüzziikk MMeehhmmeett AAttiillaayy

KKaatt››ll››mmcc››llaarr ZZeerrrriinn TTaaflflpp››nnaarr,, ÇÇii¤¤ddeemm SSeezzeerr,, ÖÖzzlleemm SSeezzeerr,,
MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,,SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, EEddiipp YYeeflfliill,,
GGüülleerr KKaalleemm,, BBaahhrrii LLooflfl,, fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr,,
ÇÇeettiinn KKaallkkaann,, AAlleevv MMeerrssiinn,, NNuurreettttiinn BBeelllluurr,,
BBaaddrraann CCeebbiirroo¤¤lluu,, MMiitthhaatt ÖÖzzttüürrkk,, DDoolluunnaayy AAkkeerr,,
AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤lluu,, GGüüllnnaazz KKaavvvvaass,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,,
SSüühhaa KK››yyaakk,, MMeehhmmeett AAttiillaayy......

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa

SSaaaatt 1166..0000 

SSööyylleeflflii TTüürrkk FFuuttbboolluunnuunn RRoommaannttiikk BBiirr TTaarriihhii
GGöökkhhaann ZZaann

YYeerr SSaakkll›› EEvv KKüüllttüürr KKaaffee

SSaaaatt 1166..3300 -- 1177..3300

YYöönneettiicciilliikk YYaaflflaamm ÖÖyykküülleerrii NNeeddeenn YYaazz››llmmaall››
PPrrooff..DDrr.. MMuuhhaarrrreemm GGüünneeflfl

YYeerr

SSaaaatt 1188..0000 -- 1199..0000

RReessiimm SSeerrggiissii GGöözz

SSuunnaann NNeebbiihhee KKaarraassuu

KKaatt››ll››mmcc››llaarr AAyyhhaann YYoo¤¤uurrttççuu // TTüürrkkaann TTüümmeerr
YYuussuuff AAllttuunnaayy // ZZeeyynneepp -- NNaaiimm GGüüllbbooll

YYeerr LLeebbaann RReessttaauurraanntt 
((GGaazziippaaflflaa CCdd.. AAnnaaddoolluu RReessttaauurraanntt KKaarrflfl››ss››))

2233 MMaarrtt 22001177 PPeerrflfleemmbbee

SSaaaatt 1166..0000 

fifiiiiirrllii vvee MMüüzziikkllii DDaakkiikkaallaarr
YYeerr DDeeffnnee BBeelleeddiiyyeessii DDeeffnnee GGeennççlliikk MMeerrkkeezzii

SSeerrggii ‹‹sskkaann KKaazzaakk FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii AAçç››ll››flfl››

YYeerr DDeeffnnee BBeelleeddiiyyeessii DDeeffnnee GGeennççlliikk MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1166..3300

PPaanneell ÇÇooccuukk EEddeebbiiyyaatt››nn››nn RRuuhhuu vvee ÖÖzzggüürrllüükk AArraayy››flfl››

YYöönneettkkeenn NNeeccllaa KKaarraattaaflfl

KKoonnuuflflmmaacc›› ÖÖzzlleemm SSeezzeerr

YYeerr BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii MMeecclliiss SSaalloonnuu

SSaaaatt 1177..3300 -- 1199..0000

PPaanneell SSaannaatt vvee NNöörroolloojjii

YYöönneettkkeenn CCeemmiill YY››lldd››zz

KKoonnuuflflmmaacc›› PPrrooff..DDrr.. ‹‹ssmmeett MMeelleekk

YYeerr BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii MMeecclliiss SSaalloonnuu

SSaaaatt 1177..3300 -- 1199..0000

PPaanneell SSaannaatt vvee NNöörroolloojjii

YYöönneettkkeenn CCeemmiill YY››lldd››zz

KKoonnuuflflmmaacc›› PPrrooff..DDrr..‹‹ssmmeett MMeelleekk

YYeerr BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii MMeecclliiss SSaalloonnuu

2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa
SSaaaatt 1166..0000 

PPaanneell ÖÖyykküünnüünn GGüünnddeemmii

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr CCeemmiillee CCeerreepp // GGüülleerr KKaalleemm //DDrr..MMuuhhssiinn BBoozz

YYeerr

SSaaaatt 1177..3300

SSööyylleeflflii GGüünneeyy RRüüzzggaarr›› vvee AAnnttaakkyyaa ÖÖyykküülleerrii

YYöönneettkkeenn DDrr..NNeeccddeett ÖÖzzkkaayyaa

KKoonnuuflflmmaacc›› MMeehhmmeett AAllii SSoollaakk

YYeerr HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass››

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa
SSaaaatt 1122..0000

SSööyylleeflflii fifiiiiirrddee SS››nn››rr

YYeerr AAyynnaa ‹‹sskkeennddeerruunn KKüüllttüürr DDeerrnnee¤¤ii

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa
SSaaaatt 1188..0000

PPaanneell SS››nn››rr OOllgguussuu,, SS››nn››rr SSoorruunnuu,, SS››nn››rr KKaavvrraamm››

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPrrooff..DDrr.. AAttiillllaa GGüünneeyy //SSiiyyaasseettttee SS››nn››rr OOllgguussuu
PPrrooff..DDrr..MMuussttaaffaa KKaallaayy //EEkkoolloojjiiddee SS››nn››rr OOllgguussuu
PPrrooff..DDrr.. ÇÇeettiinn VVeeyysseell //FFeellsseeffeeddee SS››nn››rr OOllgguussuu

YYeerr MMFFDD MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii

2233 MMaarrtt 22001177 PPeerrflfleemmbbee
SSaaaatt 1155..0000

PPaanneell TTüürrkkççeeddee KKiirrlleennmmeenniinn SS››nn››rrllaarr››

YYöönneettkkeenn FFiikkrreett BBaabbuuflfl

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr HHiiddaayyeett KKaarraakkuuflfl //KKeemmaall AAtteeflfl
EEttkkiinnlliikk MMeerrssiinn AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr MMFFDD MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii

SSaaaatt 1166..3300

KKoommflfluunnuunn GGöözzüünnddeenn fifiiiiirr,, ÖÖyykküü

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMuussttaaffaa TTaacceettttiinn,, AAll MMuussii ((ÖÖyykküüccüü,, GGaazzeetteeccii//SSuurriiyyee))
MMuussttaaffaa AAbbdduullffeettttaahh ((fifiaaiirr,, ÖÖyykküüccüü//SSuurriiyyee))

EEttkkiinnlliikk MMeerrssiinn AAttaattüürrkkççüü DDüüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr MMFFDD MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii

SSaaaatt 1199..0000

FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii // DDiissttooppyyaa
‹‹llkkee CCooflflkkuunneerr -- EErrooll ÖÖzzddaayy››

SSuunnuumm OOrrhhaann CCeemm ÇÇeettiinn

EEttkkiinnlliikk MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr MMFFDD MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii

2222

‹SKENDERUN

MERS‹N



uulluussllaarraarraass››
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2255 MMaarrtt 22001177 CCuummaarrtteessii
SSaaaatt 1199..1155

GGöösstteerrii UUlluussllaarraarraass›› EEffeess -- VViiddeeoo SSeeççkkiissii

KKüürraattöörr TTaahhiirr ÜÜnn

SSaannaattçç››llaarr
KKaatt››ll››mmcc››llaarr vvee ÜÜllkkeelleerrii
AAbbddoouull--GGaanniioouu DDeerrmmaannii--MMoonneeyy .......... TTooggoolleessee RReeppuubblliicc//AALLMMAANNYYAA
AAlliieennoorr VVaalllleett -- GGrreeeenn AAzzuurree HHoorr››zzoonn ......................................................FFRRAANNSSAA
AAnnaassttaassiiaa LLeevviinnaa -- SSeellff PPoorrttrraaiitt ..........................................................................RRUUSSYYAA
CCaarrllooss AAlloonnssoo CCrruuzz MMaarrttiinneezz-- FFiissssuurree ........................................................MMEEKKSS‹‹KKAA
EEiijjaa TTeemmiisseevvaa -- UUnnkknnoowwnn IIddeennttiittyy ..................................................................FF‹‹NNLLAANNDD‹‹YYAA
FFeenniiaa KKoottssooppoouulloouu -- BBoorrddeerrlliinnee ........................................................................YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN
KKaarroolliieenn SSooeettee -- TTeemmppuuss FFuuggiitt ..........................................................................BBEELLÇÇ‹‹KKAA
MMuurriieell MMoonnttiinnii -- II’’aamm ggooiinngg wwhheerree II aamm // FFrraannccee RRrroossee PPrreesseenntt
OOddee EEuurrooppee II,, MMeelliillllaa BBeeaacchh 22001144 ................................................................‹‹SSPPAANNYYAA
SSaannddrriinnee DDeeuummiieerr && AAllxx PP..oopp -- MMaaggiiccaall GGaarrddeenn ........................FFRRAANNSSAA
SSiimmrruu HHaazzaall CCiivvaann -- SSiibbeerriiaa ....................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
SSooffiiaa MMaakkrriiddoouu && TThheeooddoorraa PPrraassssaa -- IInn BBeettwweeeenn ......................YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN
fifiiinnaassii GGüünneeflfl -- AAnnaattoolliiaa ..................................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
fifiiirriinn BBaahhaarr DDeemmiirreell -- LLiiffee llooookkss ffoorr lliiffee ......................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTaahhiirr ÜÜnn -- TThhee GGaammee ........................................................................................................TTÜÜRRKK‹‹YYEE
TTeerreessaa LLeeuunngg -- II hhaadd aa mmeeaall aatt QQuuaarrrryy BBaayy hhaarrbboorr ffrroonntt..........

HHoonngg KKoonngg//ÇÇ‹‹NN

EEttkkiinnlliikk MMDDFF MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii

AAddrreess PPaallmmiiyyee MMhh.. 11220077 SSKK.. NNoo::1166//aa YYeenniiflfleehhiirr//MMEERRSS‹‹NN

YYeerr MMeerrssiinn FFoottoo¤¤rraaff EEvvii

1188 MMaarrtt 22001177 CCuummaarrtteessii
SSaaaatt 1166..0000

SSeerrggiilleerr FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii
FFoottoo¤¤rraaffllaarrddaakkii SSiilliiffkkee
AAllbbüümmlleerrddeenn TTaarriihhee DDüüflfleenn NNoottllaarr

EEttkkiinnlliikk GGöökkssuu VVaakkff››

EEffllaattuunn YYüüzzbbaaflfl››oo¤¤lluu OObbjjeekkttiiffiinnddeenn SSiilliiffkkee
TTaaflfl EEvvlleerr,, AAnn››tt AA¤¤aaççllaarr SSeerrggiissii

YYeerr TTaaflfluuccuu DDoo¤¤aall HHaayyaatt›› KKoorruummaa vvee EE¤¤iittiimm VVaakkff››

EEttkkiinnlliikk AADDDD SSiilliiffkkee fifiuubbeessii

RReessiimm SSeerrggiissii TTaaflflllaarraa ‹‹flfllleenneenn HHaayyaatt››nn RReennkklleerrii
DDeemmeett DDuurrmmuuflfl RReessiimmlleerrii

YYeerr TTaaflfl KKoonnaakk
AAmmpphhoorraa SSeerrggiissii

AAnnttiikk ÇÇaa¤¤ddaann BBuuggüünnee
AAssllaann EEyyccee’’nniinn BBeellllee¤¤iinnddeekkii SSiilliiffkkee // TTaaflfluuccuu

YYeerr TTaaflfluuccuu DDoo¤¤aall HHaayyaatt›› KKoorruummaa vvee EE¤¤iittiimm VVaakkff››

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii
UUnnuuttmmaadd››kk
EEffllaattuunn YYüüzzbbaaflfl››oo¤¤lluu

EEttkkiinnlliikk SSiilliiffkkee HHaallkk KKüüllttüürrüü

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1188..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa MMuussttaaffaa ‹‹nncceeoo¤¤lluu

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

1199 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarr
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
BBeeddrrii KKooççaakk SSiilliiffkkee TTüürrkküülleerrii

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa PP››nnaarr ÖÖzzeenn

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

2200 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarrtteessii
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
ÖÖzzccaann SSeeyyhhaann
MMüüzzii¤¤ii YYaaflflaammaakk vvee YYaaflflaattmmaakk

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa ÖÖmmeerr PPoollaatt

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
MMuussttaaffaa YYaallçç››nneerr
ÖÖyykküülleerr vvee ÇÇiiççeekklleerr

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa YYüükksseell BBüüttüünn

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
MMeettee AAkkyyooll
TTaarrssuuss’’ttaann DDüünnyyaayyaa UUzzaannaann GGaazzeetteecciilliikk

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa AAhhmmeett GGeeddiikk

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

2233 MMaarrtt 22001177 PPeerrflfleemmbbee
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
AAhhmmeett UUççaarr // HHeeyykkeell,, RReessiimm vvee EEll SSaannaattllaarr››

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii
SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa EEflflrreeff AAyyaazz

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa
SSaaaatt 1166..0000

SSööyylleeflflii UUnnuuttmmaadd››kk
CCeellaall TTaaflflkk››rraann
ÇÇuukkuurroovvaa SSeevvddaass››

YYeerr DDuuvvaarrss››zz SSaannaatt MMeerrkkeezzii

SSaaaatt 1177..0000

SSööyylleeflflii//‹‹mmzzaa SSiinneemm GGeennçç

YYeerr HHaallkk KKiittaappeevvii

SSaaaatt 1188..0000

SSööyylleeflflii SS››nn››rr vvee HHaayyaatt

EEttkkiinnlliikk SSiilliiffkkee KKaadd››nn OOkkuummaa GGrruubbuu

YYeerr SSaannaatt KKaaffeemmiizz

2233

S‹L‹FKE



2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››
SSaaaatt 1199..0000

DDüünnyyaa fifiiiiirr GGüünnüü KKuuttllaammaallaarr››

fifiiiiirr OOkkuuyyaannllaarr MMeehhmmeett OO¤¤uuzzccaann // HHaalliill SSaarrpp
RReeyyhhaann GGüüvveennllii // KKeemmaall AAdd››ggüüzzeell //AAllii DDiiyyaarroo¤¤lluu

EEttkkiinnlliikk TTaarrssuuss AAttaattüürrkkççüü üüflflüünnccee DDeerrnnee¤¤ii

YYeerr GGüünneerr BBaayykkaall SSaalloonnuu ((AAssuuttaayy ‹‹flflhhaann››))

2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa
SSaaaatt 1144..0000

SSööyylleeflflii//MMüüzziikk

GGöörrsseell SSuunnuumm SS››nn››rr ÖÖtteessii ((**))

YYöönneettkkeenn AAyyhhaann OOnngguunn ((GGaazzeetteeccii -- YYaazzaarr))

EEttkkiinnlliikklleerr BBooddrruumm AAddaannaall››llaarr DDeerrnnee¤¤ii

SSööyylleeflflii--11 SS››nn››rr ÖÖtteessii YYaallnn››zzll››kk
GGuurrbbeettççiilleerriinn SSoorruunnllaarr››

KKoonnuuflflmmaacc›› CCeevvddeett KKooccaammaann ((RReessssaamm))
SSööyylleeflflii--22 YYaallnn››zzll››kk SS››nn››rr TTaann››mm››yyoorr

SS››¤¤››nnmmaacc››llaarr››nn SSoorruunnllaarr››

KKoonnuuflflmmaacc›› TTaallaatt UUlluussooyy

EEttkkiinnlliikk MMüülltteecciilleerr DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee¤¤ii

SSööyylleeflflii--33 SS››¤¤››nnmmaacc›› ÇÇooccuukkllaarr››nn YYookk OOllaann YYaaflflaammllaarr››

EEttkkiinnlliikk BBooddrruumm ‹‹nnssaannccaa YYaaflflaamm DDeerrnnee¤¤ii

SSööyylleeflflii--44 DDoo¤¤aa SS››nn››rr TTaann››mm››yyoorr

EEttkkiinnlliikk BBooddrruumm YYaarr››mmaaddaass›› ÇÇeevvrree DDeerrnnee¤¤ii

MMüüzziikk BBaarr››flfl fifiaarrkk››llaarr››

FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii SS››¤¤››nnmmaacc›› ÇÇooccuukkllaarr
AAhhmmeett ÇÇaa¤¤llaarr

EEttkkiinnlliikk BBOOFFAADD
YYeerr HHeerreeddoott KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii KKoonnaacc››kk//BBOODDRRUUMM
((**)) EEttkkiinnlliikk,, ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü AAyyhhaann OOnngguunn ççeeflfliittllii ssaannaattssaall eettkkiinnlliikklleerr
ddüüzzeennlleeddii¤¤ii yyaaflflaadd››¤¤›› BBooddrruumm’’ddaa bbuu kkeezz aarrkkaaddaaflflllaarr››yyllaa eelleellee 1111..UUÇÇSSGG’’yyee
ggüüçç vveerriiyyoorr....

2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››
SSaaaatt 1188..0000

SSööyylleeflflii BBööllüünnmmee,, BBiirr AArraaddaa KKaall !! ((**))

YYöönneettkkeenn ÜÜmmiitt ÖÖzzttüürrkk

YYeerr EEuurroo--MMeerrnneett,, CCoommmmuunniittyy BBaassee,, 111133 QQuueeeennss RRooaadd
BBrriigghhttoonn,, BBNN11  33xxGG ‹‹NNGG‹‹LLTTEERREE

((**)) EEttkkiinnlliikk,, UUÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü ÜÜmmiitt ÖÖzzttüürrkk,, ‹‹nnggiilltteerree’’ddee yyaaflflaadd››¤¤››
BBrriigghhttoonn’’ddaa,, ““IIrrkkçç››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› AAvvrruuppaa HHaaffttaass›› ((1188--2266 MMaarrtt 22001177))
kkaappssaamm››nnddaakkii eettkkiinnllii¤¤ii,, ““BBööllüünnmmee,, BBiirr aarraaddaa KKaall!!”” ssllooggaann››yyllaa ‘‘SS››nn››rr’’ iizzllee¤¤ii
ççiizzggiissiinnddee 1111..UUÇÇSSGG aadd››nnaa ddüüzzeennlliiyyoorr..

2244 MMaarrtt 22001177 CCuummaa
SSaaaatt 1188..0000

AArraaflfltt››rrmmaa // SSööyylleeflflii

‹‹nnggiilltteerree MMüüzzeelleerriinnddee 
ÇÇuukkuurroovvaa’’nn››nn KKüüllttüürreell VVaarrll››kkllaarr›› ((**))

YYöönneettkkeenn MMeessuutt AAkk››nn

YYeerr TTrrooyyggaann››cc CCaaffee ((113322 KKiinnggssllaanndd RRdd..LLoonnddoonn EE22 88DDYY))

((**)) EEttkkiinnlliikk,, ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü MMeessuutt AAkk››nn,, ‹‹nnggiilltteerree yyaaflflaadd››¤¤›› LLoonnddrraa’’ddaa TTüürrkk
eeddeebbiiyyaatt››yyllaa iillggiillii ssööyylleeflfliilleerriinn yyaapp››lldd››¤¤›› TTrrooyy CCaaffee’’ddee ddüüzzeennlleenniiyyoorr..

2200 MMaarrtt 22001177 PPaazzaarrtteessii

SSaaaatt 1188..0000

SSööyylleeflflii
ÇÇuukkuurroovvaa EEddeebbiiyyaatt››nnaa SSyyddnneeyy’’ddeenn BBiirr BBaakk››flfl ((**))

YYöönneettkkeenn NNiihhaatt ZZiiyyaallaann

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr KKoorraayy EEttii
GGüüllaayy SSaakkll››yyaann
KKeemmaall SSeerrddaarr
AAllii AAsskkeerr AAkkttaaflfl
SSaabbaa ÖÖyymmeenn

YYeerr AAuubbuurrnn KKüüttüüpphhaanneessii // SSyyddnneeyy

((**)) AAddaannaall›› SSiinneemmaa OOyyuunnccuussuu,, YYaazzaarr NNiihhaatt ZZiiyyaallaann,, bbiirr ÇÇSSGG ggöönnüüllllüüssüü
oollaarraakk yyaaflflaadd››¤¤›› SSyyddnneeyy’’ddeekkii hheemmflfleehhrriilleerriiyyllee 1111..UUÇÇSSGG’’yyee ggüüçç vveerriiyyoorr..

2211 MMaarrtt 22001177 SSaall››
SSaaaatt 1199..0000

DDüünnyyaa fifiiiiirr KKuuttllaammaass››
EEttkkiinnlliikk AArraapp YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii
YYeerr TTaarrttuuss KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2222 MMaarrtt 22001177 ÇÇaarrflflaammbbaa
SSaaaatt 1199..0000

SSaavvaaflfl KKooflfluullllaarr››nnddaa SSaannaatt
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr MMaalliikk SSaakkkkuurr

EEnniissee AAbbbbuudd
EEttkkiinnlliikk AArraapp YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii
YYeerr TTaarrttuuss KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

BR‹GHTON/‹NG

LONDRA/‹NG

SYDNEY/AU

TARTUS/SRY

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i11

TARSUS

BODRUM


