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Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri

SSaanncc››ll›› bbiirr yy››ll››
ddaahhaa ggeerriiddee bb››rraakk--
tt››kk.. BBuu yy››llkkii eettkkiinn--

lliikklleerriimmiizzii ddee bbööllggeeddeekkii ssaavvaaflfl››nn,, üüllkkee--
mmiizzddeekkii bbeelliirrssiizzlliikklleerriinn bbaasskk››ss›› aalltt››nnddaa
ddüüzzeennlleemmeekk zzoorruunnddaa kkaalldd››kk…… ÖÖnncceekkii
yy››llllaarrddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuu yy››ll ddaa AArraapp YYaa--
zzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii aadd››nn›› üüllkkeemmiizziinn ssaayygg››nn yyaa--
zzaarr kkuurruulluuflfluu TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddii--
kkaass››''nn››nn yyaann››nnaa yyaazzdd››kk.. SSaavvaaflfl nneeddeenniiyy--
llee oonnllaarr ggeelleemmeessee,, bbiizz ddee ggiiddeemmeesseekk
OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii ddoossttllaarr››mm››zzllaa iilliiflflkkiilleerriimmii--
zzii aayynn›› ss››ccaakkll››kkllaa ssüürrddüürrmmeekkttee kkaarraarrll››
oolldduu¤¤uummuuzzuu bbeelliirrttmmeekk iisstteeddiikk bbööyylleeccee..

BBaazz›› ddoossttllaarr,, ttoopplluummuunn bbaazz›› kkee--
ssiimmlleerriinnccee aaffiiflfliimmiizzddee yyeerr aallaann ''AArraapp''
ssöözzccüü¤¤üünnüünn iittiiccii bbuulluunndduu¤¤uunnuu ssööyyllee--
yyiinnccee ddoo¤¤rruussuu flflaaflfl››rrdd››kk.. EEttiikk bbaakk››flflllaa
AArraapp ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaa yyaaflflaayyaann hheerrkkeessii
VVaahhhhaabbii kköökktteennddiinncciillii¤¤iinniinn,, ‹‹ssllaamm sskkoo--
llaassttii¤¤iinniinn eettkkiissiinnddee ssaayyaann bbiirr aannllaayy››flfl››nn
üürrüünnüü oollmmaall››yydd›› bbuu yyaakkllaaflfl››mm…… 

SSöözz kkoonnuussuu kkiiflfliilleerr,, bbuu yyaakkllaaflfl››mmllaa--
rr››nn››nn kkeennddiilleerriinnii ““EEssaadd””aa ““EEsseedd”” ddiiyyeenn
ssiiyyaassii aannllaayy››flflllaa aayynn›› ççiizzggiiyyee ddüüflflüürrddüü¤¤üü--
nnüü aayy››rrtt eeddeemmiiyyoorrllaarr ssaann››rr››zz.. BBuurraaddaa,,
bbuu nnookkttaaddaa flfluunnuu aann››mmssaattmmaakk iisstteerriizz
kkii;; ddüünnyyaann››nn hheerrhhaannggii bbiirr üüllkkeessiinnddee llaa--
iikk--ssoossyyaalliisstt--iilleerriiccii--ddeemmookkrraatt iinnssaannllaarr
oollaabbiilleeccee¤¤ii ggiibbii TTüürrkkiiyyee''ddeekkiinnee bbeennzzeerr
ffaaflfliisstt--mmuuhhaaffaazzaakkâârr--ggeerriiccii yyaapp››llaannmmaa
ddaa hheerrhhaannggii bbiirr AArraapp üüllkkeessiinnddee eettkkiinn
oollaabbiilliirr.. DDoollaayy››ss››yyllaa bbuu dduurruumm,, bbiizziimm
TTüürrkkiiyyee''ddeekkii dduurruuflfluummuuzzuu nnaass››ll bboozzaa--
mm››yyoorrssaa AArraapp YYaazzaallaarr BBiirrllii¤¤ii üüyyeelleerrii--
nniinn ddee kkeennddii üüllkkeelleerriinnddeekkii iilleerriiccii kkiimmllii--
¤¤iinnii lleekkeelleeyyeemmeezz!! SSöözz kkoonnuussuu yyaakkllaaflfl››--
mm››nn AABBDD eemmppeerryyaalliizzmmiiyyllee ss››rraaddaann
AABBDD yyuurrttttaaflfl››nn›› ssuuççllaammaakkttaann hhiiçç ffaarrkk››
yyookk.. 

UUnnuuttuullmmaass››nn kkii AABBDD''ddee ddee ssoossyyaa--
lliissttlleerr yyaaflfl››yyoorr!!   (( � ddeevvaamm›› 22..ssaayyffaaddaa))

UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii kkaappssaa--
mm››nnddaa vveerriilleenn ““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü””nnee bbuu yy››ll ddüünn--
yyaaccaa üünnllüü yyaazzaarr YYaaflflaarr KKeemmaall ddee¤¤eerr
bbuulluunndduu.. YYaaflflaarr KKeemmaall,, ööddüüllüünn
sseemmbboollüü oollaann ÇÇuukkuurroovvaa vvee TToo--
rroossllaarr''aa öözzggüü kküüllttlleerree ççaa¤¤rr››flfl››mmllaarrllaa
yyüükkllüü hheeyykkeellccii¤¤iinn 77.. ssaahhiibbii oolldduu..
KKeemmaall,, ööddüüllüünn kkeennddiissiinnee vvee--
rriillddii¤¤iinnii öö¤¤rreennddii¤¤iinnddee eettkkiinn--
lliikk ggaazzeetteemmiizzee;; ““ÇÇuukkuurroovvaa
bbeenniimm ççooccuukklluu¤¤uumm,, ggeennççllii--
¤¤iimm.. SSiizzlleerr ssaannaatt››nn ssüürreekkllii nnöö--
bbeettççiilleerriissiinniizz.. NNaass››ll vveerriimmllii
vvee bbeerreekkeettlliiyyssee ÇÇuukkuurroovvaa
ttoopprraa¤¤››,, oo ddeennllii bbeerreekkeett--
lliiddiirr üürreettkkeennddiirr ssaannaatt››,,
ssaannaattçç››llaarr››.. UUzzaakkttaayy››mm

ddiiyyee ssaannmmaayy››nn iizzlleemmeeddii¤¤iimmii,, ÇÇuukkuurroovvaa''ddaakkii ggee--
lliiflflmmeelleerrddeenn hhaabbeerriimm vvaarr.. OO iikklliimmiinn,, ttaarriihhiinn,,
kküüllttüürrüünn ddee¤¤eerriinnii bbiilliinn.. KKoorruunnmmaass›› ggeerreekkeenn ddee--
¤¤eerrlleerrii aayyaakkttaa ttuuttuunn kkii ssaannaatt ddaa ssaannaattçç›› ddaa

aayyaakkttaa kkaallaabbiillssiinn.. BBuu ööddüüll kkuuflflkkuussuuzz bbeenniimm
iiççiinn bbiirr sseevviinnçç kkaayynnaa¤¤››dd››rr ççüünnkküü ssaannaatt››nn
üürreettkkeenn nnööbbeettççiilleerriinniinn vvaarrll››¤¤››nn›› bbiillmmeekk,,

bbüüyyüükk mmuuttlluulluukk.. SSaannaattllaa aayydd››nnllaannaaccaakk
ttoopplluummllaarr,, ssaannaattllaa ssaa¤¤llaannaaccaakk bbaa--

rr››flfl......"" ddiiyyeerreekk eeflflii AAyyflflee SSeemmii--
hhaa BBaabbaann iillee ÇÇuukkuurroovvaa

SSaannaatt GGiirriiflfliimmii GGöö--
nnüüllllüülleerriinnii,, ÇÇuukkuu--

rroovvaa''nn››nn ttüümm
ggüüzzeell iinnssaannllaa--
rr››nn›› sseellaammllaa--
dd››..

99.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnllee--
rrii''nniinn ddüüzzeennlleeyyiicciissii ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirrii--
flfliimmii''nnii tteemmssiilleenn ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, MMeehh--
mmeett KKaarraassuu iillee FF.. SSaaaaddeett BBiilliirr''ddeenn oolluu--
flflaann SSeeççiiccii KKuurruull,, eettkkiinnlliikk kkaappssaamm››nnddaa
kkoonnuullaann ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn 22001155 yy››--
ll››nnddaa ddüünnyyaaccaa üünnllüü yyaazzaarr YYaaflflaarr KKeemmaall''ee
vveerriillmmeessiinnii uuyygguunn bbuulldduu..  ((22..SSaayyffaaddaa))

ÇÇeeflfliittllii ssaa¤¤ll››kk ssoorruunnllaarr›› yyaaflflaa--
yyaann ÇÇuukkuurroovvaamm››zz››nn yyaazz››nn ddoo--
rruu¤¤uu YYaaflflaarr KKeemmaall,, ““ÇÇuukkuurroo--
vvaa ÖÖddüüllüü--22001155”” kkoonnuussuunnddaa--
kkii dduuyygguullaarr››nn›› aannllaatt››rrkkeenn ““ÇÇuu--
kkuurroovvaa bbeenniimm ttoopprraa¤¤››mm””
ddeeddii.. ((22..SSaayyffaaddaa))
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ÇÇSSGG,, UUÇÇSSGG KKuurruuccuussuu,, GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörrüü
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu ttaarraaff››nnddaann öönncceekkii eettkkiinnlliikklleerrddee
ggüünnddeemmee ggeettiirrddii¤¤ii ““SSaannaatt›› ssookkaa¤¤aa ttaaflfl››mmaa”” ggiirriiflflii--
mmii 99.. UUÇÇSSGG''ddee ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii.. BBuu yy››llkkii eettkkiinnlliikk--
lleerriinn bbiirr bbööllüümmüü AAttaattüürrkk ccaaddddeessiinnddee,, AAbbiiddiinn DDii--
nnoo ppaarrkk››nnddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleecceekk.. YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, ““BBuu
bbiirr ffaanntteezzii oollaarraakk ddee¤¤eerrlleennddiirriilleebbiilliirr,, aannccaakk ççookk
zzoorrddaa kkaalldd››¤¤››mm››zzddaa ççaadd››rr ssaalloonnllaarr kkuurraarraakk bbuu eett--
kkiinnllii¤¤ii yyiinnee ddee ssüürrddüürrüürrüüzz”” ddeeddii.. ((33..SSaayyffaaddaa))

UUÇÇSSGG''nniinn öönncceekkii eettkkiinnlliikklleerriinnddee
oolldduu¤¤uu ggiibbii 99.. UUÇÇSSGG''ddee ddee pprroogg--
rraamm››nn oommuurrggaass››nn›› eeddeebbiiyyaatt oolluuflflttuu--
rruurrkkeenn rreessiimmddeenn ffoottoo¤¤rraaffaa,, ssiinnee--
mmaayyaa,, ttiiyyaattrrooyyaa,, mmüüzzii¤¤ee ddüüzzeennllee--
nneecceekk bbiirrççookk eettkkiinnllii¤¤iinn yyaann›› ss››rraa
hhaallkk kküüllttüürrüü,, aarrkkeeoolloojjii ggiibbii kkoonnuullaarr--
ddaa ddaa yyeettkkiinn ssaannaattçç›› vvee bbiilliimm
aaddaammllaarr›› ÇÇuukkuurroovvaa kküüllttüürr--ssaannaatt
ççeevvrreelleerriiyyllee bbuulluuflflaaccaakk..99.. UUÇÇSSGG''ddee
ddee yyeerreellii yyeerreellllee,, yyeerreellii bbööllggeesseellllee,,
bbööllggeesseellii uulluussaallllaa,, uulluussaall›› uulluussllaarraarraa--
ss››yyllaa bbuulluuflflttuurrmmaa ddüüflflüünncceessii öönnccee--
lleennmmeessiinnee kkaarrflfl››nn,, 

((33.. ssaayyffaaddaa))
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sanat günleri
çukurova
sanat günleri

““SSaannaatt vvee TToopplluummssaallll››kk””““SSaannaatt vvee TToopplluummssaallll››kk””

uulluussllaarraarraass››uulluussllaarraarraass››

Seçkin Sanatç›lar 9.UÇSG’de
99.. UUlluussllaarraarraassıı ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGüünnlleerrii ((99.. UUÇÇSSGG)) bbuu yyııll 1188-- 2222
MMaarrtt 22001155 ttaarriihhlleerrii aarraassıınnddaa ÇÇuukkuu--
rroovvaa''ddaa 44 mmeerrkkeezzddee ((AAddaannaa,, AAnn--
ttaakkyyaa,, MMeerrssiinn,, GGaazziiaanntteepp)) eeflfl zzaa--
mmaannllıı eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleenneecceekk.. 99..
UUÇÇSSGG''nniinn aaççııllııflfl ttöörreennii vvee ÇÇuukkuurroo--
vvaa ÖÖddüüllüü ssuunnuummuu 1188 MMaarrttttaa AAddaa--
nnaa''ddaa,, bbuu yyııllkkii kkaappaannııflfl ttöörreennii iissee 2211
MMaarrttttaa AAnnttaakkyyaa''ddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriillee--
cceekk.. EEttkkiinnlliikklleerree TTüürrkkiiyyee’’nniinn ççeeflfliittllii
bbööllggeelleerriinnddeenn kkaatt››llaaccaakk ssaannaattçç››llaarr,,
ççaall››flflmmaallaarr››nn›› AAddaannaall›› ssaannaattsseevveerrlleerr--
llee bbuulluuflflttuurraaccaakk..

((1144.. ssaayyffaaddaa))

4 kentte 81 etkinlik

EEsskkii ççaa¤¤››nn bbüüyyüükk ffiilloozzooff--
llaarr››nnddaann PPllaattoonn,, ““TTüümm
yyaarraatt››flfl vvee yyookklluu¤¤uunn vvaarr--
ll››¤¤aa ggeeççiiflflii flfliiiirr vvee bbiiççiimm
vveerrmmeeddiirr vvee ttüümm ssaannaatt
ssüürreeççlleerrii yyaarraatt››cc››dd››rr;; ssaa--
nnaattllaarr››nn uussttaallaarr›› ddaa ttüümm
flflaaiirrlleerr vvee bbiiççiimm vveerriicciilleerr--
ddiirr..”” ddeerr.. ((2211..ssaayyffaaddaa))

Sanat›n
yaflam›m›zdaki
yeri ÜÜnnllüü ddüüflflüünnüürr AArriissttoottee--

lleess,, ''BBiirr eeyylleemmiinn ttaakklliiddii''
oollaarraakk bbeelliirrttiirr PPooeettiikkaa
aaddll›› yyaapp››tt››nnddaa ssaannaatt››..
BBüüyyüü,, yyaannss››mmaa,, aannllaatt››
kk››ssaaccaa hhaayyaatttt››rr ssaannaatt..
VVaarr eeddiilleenn yyaapp››tt,, ddöönnee--
mmiinniinn ttoopplluummssaall,, yyöönnee--
ttiimmsseell öözzeelllliikklleerriinnii ddee oorr--
ttaayyaa kkooyyaarr.. ((2211..ssaayyffaaddaa))

Sanat, 
toplum ve dil

““‹‹nnssaann ççüürrüümmeeddiikkççee flfliiiirr
ççüürrüümmeezz..”” ddiiyyoorr eevvrreenn--
sseell hheemmflfleehhrriimmiizzYYaaflflaarr
KKeemmaall.. 
SSiizz ““flfliiiirrii”” rreessiimm,, hheeyykkeell,,
ssiinneemmaa,, ööyykküü,, rroommaann,,
kkaarriikkaattüürr,, mmüüzziikk ddiiyyee
aannllaayy››nn.. ‹‹nnssaann››nn oolldduu¤¤uu
hheerr yyeerrddee ssoorruunnllaarr›› ddaa
vvaarrdd››rr..  ((2211..ssaayyffaaddaa))

Yeni sanat
yeni toplum

p
a
n

e
l.
.e

t
k
in

li
k
..
m

ü
z
ik

..
g

ö
r
s
e
l 
s
u

n
u

m
..

etkinlik..müzik..görsel sunum..etkinlik..müzik..görsel sunum..

TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr
SSeennddiikkaass›› BBööllggee
TTeemmssiillcciissii vvee ÇÇuukkuu--
rroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörrüü
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu''nnuunn
öönneerriissii aammaacc››nnaa
uullaaflfltt››.. AAddaannaall›› yyaa--
zzaarrllaarr aarrtt››kk bbiirr ççaatt››
aalltt››nnddaa ttooppllaannaaccaakk..
((1177..ssaayyffaaddaa))

Karalar’dan
Yazarlar Evi

müjdesi

Halk Kültürü Müzesi kuruldu
� DDüüyyuunn--uu UUmmuummiiyyee lleevvhhaass›› eekkssiikk..
� AATTOO BBaaflflkkaann›› AAttiillllaa MMeenneevvflflee iillee 

yyöönneettiimm kkuurruulluunnuu ggöörreevvee ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz......
KKuurruuccuummuuzz,, GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörrüümmüüzz ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, AATTOO

BBaaflflkkaann›› AAttiillllaa MMeenneevvflflee iillee yyöönneettiimm kkuurruulluunnuu TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddii--
kkaass››yyllaa yyaapptt››kkllaarr›› cceennttiillmmeennlliikk ssöözzlleeflflmmeessiinnii uuyygguullaammaayyaa ççaa¤¤››rrdd››.. BBuu
kkoonnuuddaa 99.. UUÇÇSSGG ggaazzeetteessiinnee kkoonnuuflflaann YYii¤¤eennoo¤¤lluu flfluunnllaarr›› ssööyylleeddii::

““ÇÇuukkuurroovvaa HHaallkk KKüüllttüürrüü MMüüzzeessiinniinn kkuurruullmmaass›› kkoonnuussuunnddaa ÇÇuukkuu--
rroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii ((ÇÇSSGG))''nniinn ççaabbaass›› iillggiillii hheerrkkeess ttaarraaff››nnddaann bbiilliinniirr..
AAddaannaa TTiiccaarreett OOddaass››''nn››nn KK››ssaacc››kkzzaaddee KKoonnaa¤¤››nnddaa rreessttoorraassyyoonn kkaarraarr››
aallmmaass›› üüzzeerriinnee bbuu kkoonnuuddaa TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› ((TTYYSS)) iillee
AATTOO''nnuunn iilleettiiflfliimm kkuurrmmaass›› ddaa ÇÇSSGG ttaarraaff››nnddaann ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmiiflflttiirr.. 

((22..SSaayyffaaddaa))

ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu

çukurova
sanat günleri

Selam
olsun
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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 ööddüü--
llüü”” oollaarraakk ddaa ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr......

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

sseell eemmppeerryyaalliizzmmiinn 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 ggeelleecceekk--
tteekkii öönneemmllii ççeekkiimm mmeerrkkeezzii oollmmaayyaa aaddaayy kkoonnuummaa
ggeellmmiiflflttiirr.. BBööllggeemmiizz aadd››nnaa oolluummlluu kkaarrflfl››llaannmmaass›› ggeerree--
kkeenn bbuu dduurruumm bbiillee,, ““kkaann iiççeenn ttoopprraakkllaarr”” ddiiyyee bbiilliinneenn
bbööllggeemmiizzddee ““kkaann,, ggöözzyyaaflfl›› vvee bbaarruutt kkookkuussuunnaa yyeennii
ggeerreekkççee yyaapp››llaabbiilliirr mmii”” kkaayygg››ss››nnaa yyooll aaççmmaakkttaadd››rr.. ‹‹flfl--
ttee,, bbuu ggeelliiflflmmeelleerr,, OOrrttaaddoo¤¤uu vvee bbööllggee iinnssaann››nn›› hheerr zzaa--
mmaannkkiinnddeenn ddaahhaa ççookk bbaarr››flflaa ggeerreekkssiinnddiirrmmeekktteeddiirr..

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

““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü”” ssiinneemmaaddaann ttiiyyaattrrooyyaa,, rreessiimm--
ddeenn mmüüzzii¤¤ee,, flfliiiirrddeenn rroommaannaa,, mmaakkaalleeddeenn ff››kkrraayyaa,, rröö--
ppoorrttaajjaa,, ççeeflfliittllii aallaannllaarrddaa eesseerr ssaahhiibbii ssaannaattçç››,, aakkaaddee--
mmiissyyeenn,, ggaazzeetteeccii,, yyaazzaarr,, kküüllttüürr--ssaannaatt,, bbiilliimm vvee eeddeebbii--
yyaatt aallaannllaarr››nnddaa eemmeekk vvee üürrüünn vveerreenn,, kküüllttüürr vvee ssaannaatt--
llaa uu¤¤rraaflflaann,, ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› ttaann››ttaann,, yyüücceelltteenn,, bbuunnuu
yyaappaarrkkeenn ddee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz vvee OOrrttaaddoo¤¤uu''yyaa bbaarr››flfl
ttoohhuummllaarr›› eekkeenn iinnssaannllaarraa,, ttüüzzeell kkiiflfliilleerree vveerriilliirr..

ÖÖddüüllüünn ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii,, ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGiirriiflfliimmii yyöönneettiimmiinnccee yyaapp››ll››rr vvee hheerr yy››ll eettkkiinnlliikk
ttaarriihhiinnddeenn eenn aazz 1155 ggüünn öönnccee bbaass››nn--yyaayy››nn vvee iilleettiiflfliimm
aarraaççllaarr›› aarraacc››ll››¤¤››yyllaa aaçç››kkllaann››rr......

ÖÖddüüllee ddee¤¤eerr ggöörrüülleenn kkiiflfliiyyee//kkuurruulluuflflaa bbuu aammaaççllaa
hhaazz››rrllaannmm››flfl öözzeell bbiirr ppllaakkeett vveerriilliirr..

ÇUKUROVA SANAT G‹R‹fi‹M‹

(( � bbaaflfl ttaarraaff›› 11..ssaayyffaaddaa))
bbuu yy››llkkii pprrooggrraammddaa  ““yyeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreenn--
sseellee”” aannllaayy››flfl›› ffaarrkkll›› kkeennttlleerrddeenn ggeelleecceekk kkoonnuukkllaarrllaa bbiirr--
lliikkttee ““yyeerreell--bbööllggeesseell aakkttöörrlleerr””llee ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeeyyee ççaall››--
flfl››lldd››.. OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaakkii ssaavvaaflfl nneeddeenniiyyllee OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaann ssaa--
nnaattçç›› ggeettiirriilleemmeeyyeenn 99.. UUÇÇSSGG''ddee uulluussllaarraarraass›› iilleettiiflfliimm ssoo--
rruunnuu ffaacceebbooookk''ttaa aaçç››llaann ssaayyffaayyllaa ggiiddeerriillmmeeyyee ççaall››flfl››ll››yyoorr..
““FF UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii”” iissiimmllii ssaayyffaa
aarraacc››ll››¤¤››yyllaa TTüürrkkççee,, ‹‹nnggiilliizzccee,, AArraappççaa nnoottllaarrllaa
UUÇÇSSGG''ddeenn ddüünnyyaann››nn hheerr yyeerriinnddeekkii ssaannaattçç››llaarr bbiillggiilleennddii--
rriilleecceekk,, iilleettiiflfliimm kkuurrmmaa oollaannaa¤¤›› eellddee eeddiilleecceekk..
BBuu yy››ll ddaa,, 99.. UUÇÇSSGG''ddee yyaaflflaamm››nn›› bbööllggeemmiizzddee  ssüürrddüürreenn
flflaaiirr,, yyaazzaarr,, rreessssaamm,, mmüüzziissyyeenn,, ffoottoo¤¤rraaff ssaannaattçç››ss››  1188--
2222 MMaarrtt 22001155 ttaarriihhlleerriinnddee ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› bbiirr ssaannaatt bbaahh--
ççeessiinnee ddöönnddüürreecceekk
99.. UUÇÇSSGG''yyee kkaatt››ll››mmllaarr››yyllaa ggüüçç vveerreenn AAddoonniiss ÇÇiiççeekkllee--
rrii''nniinn iissiimmlleerrii flflööyyllee:: AAbbiiddiinn YYaa¤¤mmuurr,, AAddiill OOkkaayy,, AAggiitt
AAyyssaann,, AAhhmmeett ÖÖzzddeemmiirr,, AAhhmmeett TTüürrkkeeflfl,, AAllii EErrkkaassaapp,,
AAllii OOzzaanneemmrree,, AArrtteemmiiss ((FFaattooflfl VVeerrggiillii)),, AArrzzuu ÇÇeevviikk,,
AAtt››ff SSoo¤¤uukkssuu,, AAttiillaa EErr,, AAyyddaann YYaallçç››nn,, AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤--
lluu,, AAyyeett NNaammll››,, AAyynnuurr SSiinnaann,, AAzzrraa KKoohheenn,, BB.. HHüüllyyaa
EEkkmmeekkççii,, BBaaddaaggüüll UUççaann,, BBaahhaarr KKuurruumm,, BBaahhaarr YYaarrgg››,,
BBaahhaattttiinn EEkkiinnccii,, BBaakkii AAyyhhaann TT..,, BBaarraann fifiaahhiinn,, BBeeddiirr
HHaatteemm,, BBeeddrraann CCeebbiirroo¤¤lluu,, BBeehhiiyyee YYaann››kk,, BBeerrffiinn ÖÖnn--
ddeerr,, BBeerrnnaa TTaanneerr,, BBeeyyhhaann AAllaa,, BBrraanniissllaavv BBrrkkiiçç ((SS››rrbbiiss--
ttaann)),, BBuukkeett TTaaflflddeelleenn,, BBüüflflrraa fifiiimmflfleekk,, CCaann AAtteeflfl,, CCaannssee--
vveenn BBaahhççeeccii,, CCeemmiillee CCeerreepp,, CCeennnneett GGüünneeflfl,, CCooflflkkuunn
KKaarraabbuulluutt,, ÇÇaa¤¤llaa CCeemmaallii,, ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, DDeemmeett DDuu--
yyuulleerr DDoo¤¤aann,, DDeenniizz MMaallaakk,, DDeenniizz SSuunngguurr,, DDeenniizz UUsslluu,,
DDeenniizz YYeeddiieevvllii,, DDeenniizz YYeerrddeelleenn,, DDiilleekk YY››lldd››rr››mm,, DDoolluu--
nnaayy AAkkeerr,, DDoolluunnaayy GGüüvveenn,, DDuurraann AAyydd››nn,, DDuurrmmuuflfl AAllii

ÖÖzzkkaallee,, EEbbrraarr
MMeeyyddaann AAccaarr,,
EElliiff EEzzddeerr,, EErrhhaann
PPeekkeerr,, EErrhhaann
TToopprraakk,, EEssiinn TToo--

ggaayy,, EEssrraa EErrddoo¤¤aann KKaayyaa,, EEssrraa SSeevviinnçç,, FF..SSaaaaddeett BBiilliirr,,
FFaarriiss KKuusseeyyrrii,, FFaattiihh AAkkllaarr,, FFaattmmaa FFaattiihh,, FFaattmmaa KKaahhrraa--
mmaann,, FFaattmmaaggüüll YYeettiimm,, FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk,, FFeerrhhaatt TTüürreettkkeenn,,
FFeerrhhaatt ZZiiddaannii,, FFeerriihhaann EEssmmeerr,, FF››rraatt ÖÖzzmmeenn,, FFiilliizz KKoo--
yyuuttüürrkk,, FFiilliizz MMüüddeerrrriiss,, FFiilliizz fifiaatt››rroo¤¤lluu AArr››kkaann,, GGaammzzee
PPeekkaall,, GGaayyee YYeeflfliillssooyy,, GG››yyaassii AAyyddeemmiirr,, GGöökkhhaann CCeeyy--
llaann,, GGöökksseell KKöössee,, GGöözzddee KKaappllaann,, GGüüllaayy GGüülltteekkiinn,, GGüüll--
ççiinn ÖÖnnttaaflfl,, GGüüllddeerreenn CCaannyyuurrtt,, GGüüllnnaazz KKaavvvvaass,, GGüüllnnuurr
ÖÖnnddeerr,, GGüüllsseerr KKeellllee,, GGüüllflfleenn BBoozzddoo¤¤aann,, GGüüllüümmsseerr
DDöönnmmeezz,, GGüünnaayy KKaarraakkuuflfl,, HHaakkaann AAvvflflaarr,, HHaalliitt GGöökk--
mmeenn,, HHaammiiddoouu KKaammaallaa ((SSeenneeggaall)),, HHaammzzaa ZZoorrlluullaarr,,
HHaannddaann GGüünneeyyllii,, HHaassaann EEkkiinnccii,, HHaassaann ‹‹zzccii,, HHaassaann KKaa--
rraaççaayy,, HHaassaann ÖÖzzkk››ll››çç,, HHaassaann TTaarrhhaann,, HHaattiiccee EEnneess,,
HHaattuunn fifiiimmflfleekk,, HHiikkmmeett EErrggüünn,, HHiillddee GGüünnddoo¤¤aann,, HHüüll--
yyaa YY››llmmaazz EEkkiinnccii,, HHüüsseeyyiinn  GGüünneeyy,, HHüüsseeyyiinn AAssllaannkkööyy--
llüü,, HHüüsseeyyiinn CCeennggiizz,, HHüüsseeyyiinn SSiinnccaarr,, ‹‹llkkaayy TTuunnaa,, ‹‹llkkeerr
KKooddaann,, ‹‹nnaannçç ÜÜnnaall,, ‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu,, KKaammiill CCeennggii--
zzoo¤¤lluu,, KKeemmaall KK››rrmm››zz››,, KKeemmaall PPoollaatt,, KKeennaann ÖÖzzddeemmiirr,,
MM.. MMaahhzzuunn DDoo¤¤aann,, MM.. SSaalliihh GGöökkhhaann EErrkkeeçç,, MM..DDeemmii--
rreell BBaabbaaccaannoo¤¤lluu,, GG››yyaassii AAyyddeemmiirr,, MMaahhmmuutt HHaazz››mm KK››--
ssaakküürreekk,, MMeehhmmeett AAttiillaayy,, MMeehhmmeett EErreenn,, MMeehhmmeett KKaa--
rraassuu,, MMeehhmmeett KKeesseerr,, MMeehhmmeett SSaall››cc››,, MMeehhmmeett TTaaflflaarr,,
MMeehhttaapp SSoo¤¤uukk,, MMeellaahhaatt BBaabbaall››kk,, MMeessuutt EErraayy,, MMeelliihhaa
ÖÖzzggüürrbbüüzz,, MMeelliihhaa ÜÜnnaall KKaarr,, MMeelliikkee TTooppaall,, MMeessrruurr SSaa--
bbaahhoo¤¤lluu,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, MMuuhhaammmmeedd DDoorruukk AArr››mmuumm,,
MMuuhhaammmmeett GGöözzccüü,, MMuuhhaammmmeett KKaarraaccaa,, MMuuhhaammmmeett
SSaarr››eerr,, MMuurraatt AArr››cc››,, MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,, MMuussttaaffaa BBaakkaarr,,
MMuussttaaffaa FF››rraatt,, MMuussttaaffaa KKöözz,, MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee,, MMuussttaaffaa
SSööyylleemmeezz,, MMuussttaaffaa TTüürrkküüccüü,, MMüünneevvvveerr GGöökkbbaayy››rr,,
MMüürrvveett BBeeyyddaa¤¤››,, MMüüflfleerrrreeff ÖÖrrüünnkk,, NNaamm››kk KKuuyyuummccuu,,
NNaazzaann BBaallcc››,, NNaazziiffee BBiillggiinn HHaazzaarr,, NNaazzmmii BBaayyrr››,, NNeebbii--
hhee KKaarraassuu,, NNeeccllaa AAkkbbuulluutt,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,, NNeeccmmiiyyee
DDuurruu,, NNeessrriinn BBaaccaakk,, NNeessrriinn KKuurraall,, NNeevvaall ÇÇaall››kkoo¤¤lluu,,
NNiillaayy ÇÇaakk››rr,, NNiillggüünn DDeemmiirraall,, NNiillggüünn DDeenniizz,, NNiillüüffeerr AAçç››--
kkaall››nn,, NNiissaa LLeeyyllaa,, NNuurreettttiinn BBeelllluurr,, NNuurrii ÇÇeerrii,, NNuurrppeerrii
AArr››mmuumm,, NNuurrsseerreenn TToorr,, OOnnuurr ÖÖzzssoollaakk,, ‹‹ssmmaaiill TTiimmuu--

ççiinn,, OOrrhhaann DDeemmiirreell,, OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr,, OOzzaann SSaa¤¤dd››çç,,
ÖÖzzccaann DDaaflfl››yy››cc››,, ÖÖzzddeenn DDaaflflkk››nnll››,, ÖÖzzggüürr DDeenniizz OObbaann,,
PPeelliinn BBaattuu,, PPeelliinn SSaabbaanncc››,, PPeelliinn SSeenneerr,, PPrrooff.. DDrr.. AAhh--
mmeett NNeeccmmii YYaaflflaarr,, PPrrooff.. DDrr.. EErrmmaann AArrttuunn,, PPrrooff.. DDrr..
FFaaiikk KKaannaattll››,, PPrrooff.. DDrr.. FFiikkrrii AAkkddeenniizz,, PPrrooff.. DDrr.. NNuurrssee--
rreenn TToorr,, PPssiikkoolloogg OObbeennggüüll EEjjddeerr,, RReemmzzii KKaarraabbuulluutt,,
RR››ddvvaann ÇÇiiççeekk,, SSaabbaahhaatt  YYüükksseell,, SSaalliihh ÖÖzzbbaayy,, SSeellaammeett
BBaa¤¤cc››,, SSeellddaa KKaayyaa,, SSeelliinn EEvvrreenn,, SSeellmmaa YYaa¤¤cc››,, SSeemmaa
EErrddoo¤¤aann,, SSeerraapp AAyyggeennllii,, SSeerraapp KKaayyaa,, SSeevvaall KKaarraattaaflfl,,
SSeevviill ÖÖzz,, SSeevviimm HHaabbiipp,, SSeevviinnçç HH.. KKöökkeennlleerr,, SSeezzaavveerr
SSeeççkkii,, SSiimmaayy TTooggaayy,, SSüühhaa KK››yyaakk,, fifiaahhiinn TTaaflfl,, fifieekkiipp
GGüüzzeellmmaannssuurr,, fifieerriiffee BBaallll››,, fifiiiaarr YYaa¤¤››zz,, fifiiirriinn ZZaaffeerryy››lldd››--
zz››,, TTaahhiirr ÖÖzzggüürr,, TTaammeerr AAyydd››nn,, TTaannsseell SSaalllluuhhuu,, TToolluu--
nnaayy UUççaannbbeelleenn,, TTuu¤¤rruull GGöö¤¤üüflfl,, TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr,, UU¤¤uurr
BBaaflflyy››llmmaazz,, UUmmuurr GGüürrssooyy,, ÜÜmmmmüü GGüüllssüümm ÇÇaall››flflkkaann,,
ÜÜmmmmüü KKuurrtt,, VVeellaatt TToopprraakk,, YYaa¤¤mmuurr ÇÇ››lldd››rr,, YYaakkuupp ÇÇee--
lliikk,, YYaasseemmiinn AAlltt››nnookk,, YYaaflflaarr AAtteeflfloo¤¤lluu,, YY››lldd››zz ÖÖzzff››rraatt,,
YY››llmmaazz BBoozzaann,, YY››llmmaazz EEsseenn,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. AArrzzuu MMuuss--
ttaaffaayyeevvaa,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. EEnnggiinn ÇÇeelleebbii,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ‹‹ll--
kkeerr ÖÖzzddeemmiirr,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. SS..YYeettkkiinn IIflfl››kk,, YYrrdd.. DDooçç..
DDrr.. TTüüllaayy AAttaarr AAvv--
flflaarr,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr..
YYuussuuff  ZZiiyyaa HHaallee--
ffoo¤¤lluu,, YYrrdd.. DDooçç..
DDrr.. ZZeekkiiyyee ÇÇaa¤¤››mm--
llaarr,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr..
FFeerrhhaatt TTaann BBeerrkk,,
YYuussuuff KKaarr,, YYuussuuff
fifieenn,, YYuussuuff UUyyggaann,,
YYuussuuff ZZiiyyaa HHaalleeffoo¤¤--
lluu,, ZZeehhrraa GGüürrooll,,
ZZeeyynneepp FFaattiihh,, ZZeeyy--
nneepp NNuurr ÖÖzzttüürrkk,,
ZZeeyynneepp YYaarrgg››,, ZZoo--
zzaann BBiillmmeeddii,, ZZoozzaann
KKaayyaa..
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(( � bbaaflfl ttaarraaff›› 11..ssaayyffaaddaa))
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, kkoonnuuyyllaa iillggiillii aaçç››kkllaammaass››nnddaa

flfluunnllaarr›› ssööyylleeddii:: ““ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii ((ÇÇSSGG)) bbiirr
bbaa¤¤››mmss››zz ssaannaattçç›› ggiirriiflfliimmii,, UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa
SSaannaatt GGüünnlleerrii ddee ÇÇSSGG ggöönnüüllllüülleerriinniinn hhaallkk iiççiinn ddüü--
zzeennlleeddii¤¤ii eenn bbüüyyüükk ssaannaatt eeyylleemmiiddiirr.. 

SSaalloonn dd››flfl››nnddaa-- hhiiççbbiirr kkaammuu kkuurruulluuflfluunnddaann,, bbeellee--
ddiiyyeeddeenn nnee nnaakkddii nnee ddee aayynnii yyaarrdd››mm aallmmaakkttaadd››rr..
UUÇÇSSGG,, kkeennddiinnii hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssoorruummlluu hhiisssseeddeenn kkiiflflii--
lleerrllee bbaazz›› ''ssiivviill'' ttüüzzeell kkiiflfliilleerriinn aayynnii yyaarrdd››mmllaarr››yyllaa ddüü--
zzeennlleenniirr dduurruummaa ggeettiirriillmmiiflflttiirr.. 

EEttkkiinnllii¤¤iimmiizzee yyaapp››llaann kkiiflfliisseell//kkuurruummssaall ddeesstteekkllee--
rriinn yyaann›› ss››rraa AAddaannaa dd››flfl››nnddaann kkaatt››ll››mmcc›› bbaazz›› ((aakkaaddee--
mmiissyyeenn--ssaannaattçç››)) ddoossttllaarr uullaaflfl››mm ggiiddeerrlleerriinnii kkeennddiilleerrii
kkaarrflfl››llaayyaarraakk AAddaannaa''yyaa ggeelleecceekkttiirr.. SSttaarr ssiisstteemmiinniinn
yyeerrlleeflflttiirriillmmeeyyee ççaall››flfl››lldd››¤¤››,, kkiimmii rruuhhuunnuu yyiittiirrmmiiflfl ssaa--
nnaattçç››nn››nn bbiirriikkiimmiinnii ''tteelliiff'' aadd››yyllaa ppaazzaarrllaadd››¤¤››,, hheerr flflee--
yyiinn ppaarraayyaa eennddeekksslleennddii¤¤ii bbiirr ddüünnyyaaddaa,, bbuu öözzvveerriinniinn

ttaakkddiirrii ççookk flfleeyyiinn üüzzeerriinnddee.. ÇÇSSGG oollaarraakk ggeellddii¤¤iimmiizz
nnookkttaa ssaalloonn bbuullmmaakkttaa zzoorrllaannaaccaa¤¤››mm››zz ggüünnlleerree hhaazz››rr--
ll››kk nniitteellii¤¤iinnddeeddiirr.. BBuu,, ggeerreekkiirrssee ssaalloonn ggeerreekkssiinniimmiinnii
ççaadd››rr kkuurraarraakk kkaarrflfl››llaarr››zz aannllaamm››nnddaa bbiirr mmaanniiffeessttoo--
dduurr!!””

““SSAANNAATT SSOOKKAAKKTTAA””

1188 MMaarrtt''ttaa 99.. UUÇÇSSGG''nniinn aaçç››ll››flfl››nnaa rraassttllaayyaann ““ssoo--
kkaakkttaa yyaapp››llaann ssaannaatt”” pprrooggrraamm›› flflööyyllee::  

SSaaaatt 1122..1155……::
11.. GGöösstteerrii:: PPaannddoommiimm.... SSaannaattçç››llaarr::  HHaakkaann AAvv--

flflaarr,, NNuurrii ÇÇeerrii,, ‹‹nnaannçç ÜÜnnaall..
22.. ““DDoo¤¤aann››nn DDiilliinnddee DDaannss””……DDaannssöörrlleerr:: CCaann

AAtteeflfl ((MMiittsseell ffiiggüürrlleerrllee ddaannss)),, YYuussuuff KKaarr ((‹‹sskkaannddiinnaavv
ddaannss››)),, HHaammiiddoouu KKaammaallaa // SSEENNEEGGAALL ((AAffrriikkaa DDaann--
ss››))

33.. PPaanneell:: TToopplluummssaall CCiinnssiiyyeett

YYöönneettkkeenn…………:: DDeenniizz UUsslluu.. KKoonnuuflflmmaacc››llaarr:: SSeell--
ddaa KKaayyaa,, PPeelliinn SSeenneerr,, SSeerraapp KKaayyaa

44.. FFrraannss››zzccaa flfliiiirr ookkuummaa:: HHaammiiddoouu KKaammaallaa ((SSEE--
NNEEGGAALL)),, TTüürrkkççee''yyee ççeevviirrii:: HHaammiiddoouu KKaammaallaa

55.. ““‹‹flflççiilleerrddeenn fifiiiiirrlleerr””
KKaatt››ll››mmcc››llaarr:: YY››llmmaazz EEsseenn,, AAhhmmeett TTüürrkkeeflfl,, HHüü--

sseeyyiinn SSiinnccaarr,, RR››ddvvaann ÇÇiiççeekk..
66.. ÖÖzzggüünn MMüüzziikk:: fifiiiaarr YYaa¤¤››zz………………....((SSaannttüürr)),,

BBaarraann fifiaahhiinn…………......((BBaa¤¤llaammaa))
AAllii EErrkkaassaapp………………((GGiittaarr)),, FFeerrhhaatt TTüürreett--

kkeenn……((DDeeff))
77.. YYeeddii RReennkkllii TTüürrkküülleerr:: ((TTüürrkkççee,, RRuummccaa,, EErr--

mmeenniiccee,, ‹‹bbrraanniiccee,, KKüürrttççee,, AArraappççaa :: ZZoozzaann KKaayyaa,,
GGöözzddee KKaappllaann,, FFeerriihhaann EEssmmeerr

88.. HHaallkk TTüürrkküülleerrii:: GGaammzzee PPeekkaall,, CCaann AAtteeflfl,,
ÇÇaa¤¤llaa CCeemmaallii

EEttkkiinnlliikk:: SSeerrüüvveenn KKüüllttüürr
YYeerr:: AAbbiiddiinn DDiinnoo PPaarrkk››..

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i9
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� MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee

ÖÖzznneenniinn ppaarraa oolldduu¤¤uu eevvrreennddee,, kkiirree vvee kkiirrlliiyyee ddookkuunnmmaaddaann
ggeerrççeekk eesseerr yyaarraattmmaakk vvee hheepp iillkklleerrii bbaaflflaarraarraakk zziirrvveeddee kkaallmmaakk
ggüüççllüü yyüürreekk iissttiiyyoorr.. 

‹‹flflttee,, bbuu yyüürree¤¤ee aall››nn tteerriiyyllee yyüürrüüyyeenn ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii,,
99.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn hheeyyeeccaann››nn›› iillkk ggüünnkküü
ggiibbii yyaaflfl››yyoorr..

EEllbbeettttee kkoollaayy yyaannmmaadd›› bbuu aatteeflfl..
KKaavv››nn›› kkoollaayy bbuullmmaadd›› bbuu oonnuurrlluu mmüüccaaddeelleenniinn mmeeflflaalleessii..
‹‹flflttee bbuu yyüüzzddeenn,, ddaammaarrllaarrddaakkii kk››vv››llcc››mm››nn ggöözzlleerree yyaannss››mmaass››yyllaa

aaddeettaa ggüünneeflflee ddöönnüüflflttüü vvee aayydd››nnllaatttt›› hheerr yyaann››..
KKaarraannll››¤¤›› aayydd››nnllaatttt››¤¤›› iiççiinn bbuu mmeeflflaalleenniinn ››flfl››¤¤››nn›› hheerr yyeerree ttaaflfl››--

dd››kk vvee ssoonn nneeffeessiimmiizzee kkaaddaarr ddaa ttaaflfl››yyaaccaa¤¤››zz..
AAmmaa oo mmeeflflaalleeyyii bbüüyyüükk bbiirr ggaayyrreettllee vvee yyüürree¤¤iiyyllee ttuuttaann eelllleerrii

ddee uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz!!
‹‹flflttee,, ççaa¤¤››nn››nn bbiillggeessii ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu''yydduu oo mmeeflflaalleeyyii iillkk yyaakkaann

vvee yyuukkaarr››llaarraa ttaaflfl››yyaann……
OO yyaarraatt››cc›› iinnssaanndd››,, UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnii

ggüünn yyüüzzüünnee çç››kkaarraann..
HHaannii,, bbiirraazz ggeeççmmiiflflee ggiiddeerrsseekk…… 
BBaass››nn sseekkttöörrüü,, ddaahhaa kkeennddii kkaabbuu¤¤uunnddaa ççeelliikk ççoommaakk ooyynnaarrkkeenn

vvee hhiiççbbiirr flfleeyyee sseessiinnii çç››kkaarraammaazzkkeenn TTüürrkkiiyyee''nniinn iillkk bbaa¤¤››mmss››zz bbaass››nn
kkuurruullttaayy››nn›› yyaappaanndd›› ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu..

CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› ddüüzzeeyyiinnddee kkaatt››ll››mm››nn oolldduu¤¤uu vvee ddeevv yyaazzaarrllaarr››nn
kkaatt››lldd››¤¤›› bbaass››nn kkuurruullttaayy››,, oonnuunn ssaayyeessiinnddee AAddaannaa''yy›› ddüünnyyaa aarreennaass››--
nnaa ttaaflfl››dd››..

ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn bbeerreekkeettllii ttoopprraakkllaarr››nnddaakkii ssaayygg››nn kkaalleemmlleerriinn,, uuss--
ttaallaarrllaa bbuulluuflflmmaass››nn›› ssaa¤¤llaayyaann vvee oo ddöönneemmddee hhiiççbbiirr bbeelleeddiiyyee bbaaflflkkaa--
nn›› iillee ssiiyyaasseettççiinniinn yyaappaammaadd››¤¤›› aatt››ll››mm›› ggeerrççeekklleeflflttiirreennddii ÇÇeettiinn YYii¤¤ee--
nnoo¤¤lluu.. AAddeettaa kkoozzaass››nn›› öörreenn ggüüççllüü bbiirr iippeekkbbööccee¤¤ii ggiibbii......

‹‹flflttee,, kküüççüükk ddüünnyyaass››nnddaa bbiirriikkttiirrddii¤¤ii iipplleerrii iillmmeekk iillmmeekk iiflfllleeyyeenn
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, bbüüyyüükk bbiirr aa¤¤ öörreerreekk,, ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflflii--
mmii''nnii yyaarraatttt››..

BBuu aa¤¤,, ddiillii vvee yyüürree¤¤ii eeddeebbiiyyaattttaann ggeeççeenn,, yyoolluu sseevvggiiyyee vvee bbaarr››--
flflaa ggiiddeenn ttüümm iinnssaannllaarr›› bbuulluuflflttuurrdduu..

AAflflaa¤¤››ddaa kkeennddii ppaayyllaaflfl››mm››nn›› ookkuuyyaaccaa¤¤››nn››zz bbiillggee iinnssaann,, 66 yy››ll
ssoonnrraa HHaattaayy''ddaa MMeehhmmeett KKaarraassuu iillee ppaayyllaaflfltt›› mmeeflflaalleessiinnii..

UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii OOrrttaaddoo¤¤uu KKoooorrddiinnaattöö--
rrüü MMeehhmmeett KKaarraassuu ddaa ddüünnyyaann››nn eenn eesskkii yyeerrlleeflfliimm bbööllggeelleerriinnddeenn
bbiirriinnddeenn,, HHaattaayy''ddaann yyaakktt›› bbuu eeddeebbiiyyaatt mmeeflflaalleessiinnii..

BBüüyyüükk zzoorrlluukkllaarraa kkaattllaannaarraakk bbuuggüünnlleerree ggeelleenn iikkii yyaarraatt››cc›› yyüü--
rreekk,, ““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee”” ddiiyyeerreekk,, yyeeflfleerrttttiikklleerrii
çç››nnaarr›› bbüüyyüüttüüyyoorr..

BBiizz ddee,, oonnllaarr››nn tteemmeelliinnii aatttt››¤¤›› bbuu kkuuttssaall yyaapp››nn››nn dduuvvaarrllaarr››nnddaa
ççiimmeennttoo oollmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorruuzz,, bbuu mmüüccaaddeelleenniinn iikkii kkuurruuccuussuunnaa ssaayygg››
dduuyyaarraakk…… 

ÇÇSSGG kkuurruuccuullaarr››nnddaann ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu aannllaatt››yyoorr::
BBeenn kkeennddiimmddeenn ssöözz eettmmeeyyii ppeekk sseevvmmeemm...... AAnnccaakk,, ffaazzllaa aall--

ççaakkggöönnüüllllüü ddaavvrraann››nnccaa ççeevvrreeddeekkii kkiimmiilleerriinnccee iinnssaann››nn ggeerrççeekktteenn
ööyyllee ggöörrüüllmmeekk iisstteennddii¤¤ii kkaayygg››ss››nnaa kkaapp››llmmaayyaa bbaaflflllaadd››mm zzaammaannllaa......
BBuu nneeddeennllee bbiirriinnccii tteekkiill kkiiflflii aannllaatt››mm››mm›› hhooflflggöörrüüyyllee kkaarrflfl››llaammaann››zz››
ddiilliiyyoorruumm ssiizzddeenn......

BBeenn hhaayyaatt››nn›› ((kküüççüükk,, aammaa aannllaammll›› oollmmaass›› ddüüflflüünncceessiiyyllee,, bbii--
lliinnççllee kkuurruullmmaayyaa ççaall››flfl››llaann)) ggaazzeetteecciilliikk,, eeddeebbiiyyaatt,, kküüllttüürr--ssaannaatt ççeerr--
ççeevveessiinnddee öörrmmeeyyee ççaall››flflaann bbiirriiyyiimm...... BBuunnddaa ddüünnyyaa ggöörrüüflflüümm ççookk
eettkkiillii kkuuflflkkuussuuzz...... ÜÜllkkeemm üüzzeerriinnddee ooyynnaannaann ooyyuunnllaarr››nn ddaa eettkkiissii bbüü--
yyüükk...... OOyyuunnllaarr›› aannaalliizz eeddeenn,, üüllkkeemmiinn vvee hhaallkk››mm››nn bbaaflfl››nnaa öörrüülleenn
ççoorraappllaarr›› ggöörrddüükkççee bbeelliirrllii bbiirr iissyyaann dduuyygguussuuyyllaa ssüürreekkllii oollaarraakk
nnee//nneelleerr yyaappaabbiilliirriimm aarraayy››flfl››nnddaa oolldduumm hheepp...... SSüürreekkllii ookkuuyyaann,, öö¤¤--
rreennmmeeyyee ççaall››flflaann bbiirriinniinn bbiirreeyysseell eevvrriimmiiyyllee ttoopplluummssaall eevvrriimmiinn aarraa--
ss››nnddaakkii aaçç››nn››nn ggiittggiiddee aaçç››llmmaass›› nneeddeenniiyyllee hhaayyaatt››nn›› aayydd››nn ssoorruummlluu--
lluu¤¤uunnuunn ggeerree¤¤iinnii yyaappmmaayyaa aaddaamm››flfl bbiirrii oollaarraakk hheepp bbiirr aarraayy››flfl››nn
iiççiinnddee oolldduumm......

ZZoorrlluu kkuurruullttaayy

ÇÇuukkuurroovvaa GGaazzeetteecciilleerr CCeemmiiyyeettii bbaaflflkkaannll››¤¤›› yyaapptt››¤¤››mm ddöönneemm--
ddee TTüürrkkiiyyee''nniinn iillkk bbaass››nn aann››tt››nn›› AAddaannaa''yyaa ddiikkmmeemmiinn ((11999911)),, TTüürrkkii--
yyee''nniinn iillkk bbaa¤¤››mmss››zz bbaass››nn kkuurruullttaayy››nn›› ((YYeerreell BBaass››nn KKuurruullttaayy››--11999922))
AAddaannaa''ddaa ddüüzzeennlleemmee ddüüflflüünncceessiinniinn tteemmeelliinnddee bbuu ssoorruummlluulluukk dduuyy--
gguussuunnuunn iittiiccii ggüüccüü rrooll ooyynnaadd››...... 

YYeerreell BBaass››nn KKuurruullttaayy››''nnddaa ttaamm 332255 kkoonnuu¤¤uu AAddaannaa''ddaa aa¤¤››rrllaa--
mmaakk ggiibbii zzoorrlluu bbiirr iiflfliinn aalltt››nnddaann kkaallkkmm››flfltt››kk.. BBuu,, bbeennddee ççookk bbüüyyüükk
bbiirr öözzggüüvveenn yyaarraatttt››.. DDaahhaa ssoonnrraa,,  aaflflaa¤¤››ddaa aannllaattaaccaa¤¤››mm eettkkiinnlliikklleerrii
ddüüzzeennlleemmeeyyee ggöözzüükkaarraa ggiirreebbiillmmeemmii ssaa¤¤llaadd››..

BBuu üüllkkeeddee yyaaflflaayyaann bbiirrççookkllaarr›› ggiibbii eellddee eettttii¤¤ii mmiikkrrooiikkttiiddaarr››
ööllüünncceeyyee yyaa ddaa zzoorrllaa uuzzaakkllaaflfltt››rr››ll››nnccaayyaa ddeekk bb››rraakkmmaayyaannllaarraa iinnaatt,,
bbiirrççookk iiflfl yyaapptt››kkttaann ssoonnrraa üüççüünnccüü sseeççiimmee ggiirrmmeeyyeerreekk ÇÇuukkuurroovvaa
GGaazzeetteecciilleerr CCeemmiiyyeettii bbaaflflkkaannll››¤¤››nnddaann aayyrr››lldd››mm...... DDaahhaa ssoonnrraa yyaapp--
tt››¤¤›› kkaatteeddrraalliinn yy››kk››llmmaakkttaa oolldduu¤¤uunnuu ggöörreenn mmiimmaarr dduuyygguullaann››mm››yyllaa

tteekkrraarr yyöönneettiimmii eellee aallmmaakk iisstteeddiimmssee ddee bbaaflflaarr››ll›› oollaammaadd››mm......
BBuunnuunn kkoonnuummuuzzllaa iillggiissii flflööyyllee::
BBiirr flfleeyylleerr yyaappmmaakk iiççiinn iillllee ddee bbeelliirrllii bbiirr ss››ffaatt vvee mmaakkaamm ssaahhiibbii

oollmmaann››nn ggeerreekkmmeeddii¤¤iinnii ddüüflflüünnddüümm zzaammaannllaa...... BBööyylleeccee 11999999 yy››--
ll››nnddaa AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnii ddüüzzeennlleeddiimm...... ÖÖzzccaann KKaarraabbuulluutt eenn
bbüüyyüükk yyaarrdd››mmcc››mm oolldduu...... AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii 33 kkeezz  ((11999999--
22000000--22000011)) üüsstt üüssttee ddüüzzeennlleennddii..

TTYYSS,, PPEENN,, EEddeebbiiyyaattçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii vvee CCKKKK ((CCuummhhuurriiyyeett KKii--
ttaapp KKuullüübbüü)) kkaatt››ll››mmcc›› kkuurruulluuflflllaarr oollaarraakk ggüüçç vveerrddii.. GGöörrüülleessii bbiirr flfleeyy--
ddii 11.. vvee 22.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii...... ttüürrüünnddee ççookk öözzeell,, iillkk vvee bbeellkkii
ddee ddüünnyyaaddaa tteekkttii...... eevveett TTEEKKttii......

NNeeddeenn mmii??
ÇÇüünnkküü 11.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn ddeesstteekklleeyyiicciissii yyookkssuull ççoo--

ccuukklluu¤¤uummddaa ççeelliikkççoommaakk ooyynnaadd››¤¤››mm,, ssoonnrraaddaann bbüüyyüükk ppaarraallaarr kkaa--
zzaannmm››flfl bbiirr iiflflaaddaamm›› aarrkkaaddaaflfl››mmdd››...... PPllaakkeettlleerriinnii ((kküüççüümmsseemmeeyyiinn!!
115500--220000 pprriinnçç AAddoonniiss ÇÇiiççee¤¤ii ppllaakkeettii ggüünnüümmüüzz ppaarraass››yyllaa 2200--2255
bbiinn lliirraaddaann aaflflaa¤¤›› yyaapptt››rr››llaammaazz)) bbiirr ddoossttuumm ((MMeehhmmeett BBaaccaakkss››zzllaarr......
MMeehhmmeett AArriiff BB.. mmaahhllaass››yyllaa flfliiiirrlleerriinnii ookkuurrssuunnuuzz SSöözzccüükklleerr''ddee,,
AAkkaattaallppaa''ddaa...... SSaannaatt vvee ssaannaattçç›› ddoossttuu,, ddoosstt iinnssaann)) ffaabbrriikkaass››nnddaa,,
öö¤¤llee -- aakkflflaamm yyeemmeekklleerriinnii bbiirr bbaaflflkkaa ddoossttuunn,, bbaasskk›› iiflfllleerriinnii bbiirr mmaatt--
bbaaaacc›› ddoossttuunn,, kkoonnaakkllaammaallaarr››nn bbiirr kk››ssmm››nn›› ootteell yyöönneettiicciilleerriinniinn,, ddeevv--
lleett kkoonnuukkeevvlleerriinniinn kkaarrflfl››llaadd››¤¤››,, kkiimmiinniinn oottoommoobbiilliiyyllee kkooflflttuurrdduu¤¤uu
ttaamm aannllaamm››yyllaa bbiirr aammaattöörr ggiirriiflfliimmddii......

AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii

GGöörrüülleessii bbiirr flfleeyyddii 11.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii......
OOrrhhaann KKeemmaall,, YYaaflflaarr KKeemmaall sseemmppoozzyyuummllaarr›› mm›› ddüüzzeennlleennmmee--

ddii oo 77 ggüünnddee;; KKaarraaccaaoo¤¤llaann,, DDaaddaalloo¤¤lluu fifiiiiirrlleerriinnddee ÇÇuukkuurroovvaa,, ÇÇuu--
kkuurroovvaa''ddaa TTiiyyaattrroo,, ÇÇuukkuurroovvaa''ddaann SSaannaattçç›› GGööççüü,, GGaazzeetteecciilliikk vvee
EEddeebbiiyyaatt,, GGüünnüümmüüzz ÖÖyykküüssüü,, GGüünnüümmüüzz fifiiiiirrii bbaaflflll››kkll›› ppaanneelllleerrllee
ççookk ssaayy››ddaa ssööyylleeflflii......

HHeerr bbaaflflll››kk bbiirr kkiittaapp oolluurr iinnaann››nn!! NNee vvaarr kkii,, ööyylleessiinnee bbüüyyüükk eett--
kkiinnllii¤¤ii aakkssaammaass››zz ddüüzzeennlleemmee tteellaaflfl››yyllaa ddaa oollssaa oottuurruummllaarr››nn ttuuttaa--
nnaakkllaarr››nn›› ddüüzzeennllii ttuuttaarraakk ssoonnrraa kkiittaappllaaflfltt››rrmmaayy›› ddüüflflüünnddüükk eellbbeettttee,,
aammaa aassllaa aalltt››nnddaann kkaallkkaammaayyaaccaa¤¤››mm››zz bbiirr yyüükk oolldduu¤¤uunnuu bbiillddii¤¤iimmiizz
iiççiinn iiççiimmiizz ss››zzllaayyaa ss››zzllaayyaa oommuuzz vveerreemmeeddiikk bbööyyllee bbiirr ççaabbaayyaa......

22.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ddee ggöörrüülleessiiyyddii......
BBiirriinncciinniinn rrüüzzggaarr››nnddaann eettkkiilleenneenn oo ggüünnee ddee¤¤iinn ttaann››mmaadd››¤¤››mm

ggeennçç bbiirr AAddaannaall›› iiflflaaddaamm›› ((bbüüyyüükk mmaa¤¤aazzaallaarr kkuurrdduu,, ssoonnrraa kkuurrdduu¤¤uu
mmaa¤¤aazzaallaarr›› ssaatt››pp kküürreesseell sseerrmmaayyeeyyee eekklleemmlleennddii......)) ddeesstteekklleeyyiicciissii
oolldduu eettkkiinnllii¤¤iinn...... BBiizziimm eemmeekkttaarr,, ddaahhaa ddoo¤¤rruussuu kkaaddrroolluu ddoossttllaarr yyii--
nnee kkiimmii ppllaakkeettlleerrii,, kkiimmii bbaasskk›› iiflfllleerriinnii hheerrkkeess bbiillddii¤¤iinnccee kkaalldd››rraabbiillddii--
¤¤iinnccee kkaattkk››llaarr kkooyydduu...... 22.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnddee eettkkiinnlliikk ssüürreessii
33 ggüünnee ddüüflflüürrüüllmmeessiinnee kkaarrflfl››nn ggöörrkkeemmsseell aaçç››ddaann iillkkiinnddeenn ggeerrii kkaall››rr
ttüürrddeenn ddee¤¤iillddii......

ÜÜççüünnccüüyyee ggeelliinnccee bbiirr flfleeyy oolldduu...... BBiirr ggiizzllii eell ooyyuunnuu bboozzdduu......
BBuunnccaa bbaaflflaarr››ll›› ggiirriiflfliimmddeenn ssoonnrraa aannaa ddeesstteekklleeyyiiccii bbuullaammaadd››kk...... BBii--
zziimm kkaaddrroolluu--eemmeekkttaarr ddoossttllaarr››nn kkaattkk››llaarr›› ddaa yyüükküü kkaalldd››rrmmaayyaa yyeett--
mmeeddii,, aaddeettaa ssöönneenn bbiirr bbaalloonn ggiibbii ccooflflkkuuddaann uuzzaakk bbiiççiimmddee ddüüzzeennllee--
ddiikk 33.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnii...... BBiirr kkeebbaappçç›› ddoosstt ssppoonnssoorr oolldduu......
EEvveett eevveett,, yyaannll››flfl ookkuummaadd››nn››zz bbiirr kkeebbaappçç›› aannaa ddeesstteekklleeyyiicciimmiizz ooll--
dduu;; ggüüccüünnüünn yyeettttii¤¤iinnccee kkuuflflkkuussuuzz......

““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee””

AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn ssllooggaann›› flflööyylleeyyddii::
““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee””..
44.. AAddaannaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnii ddüüzzeennlleemmeeyyii ggöözzüümmüüzz kkeessmmeeddii......

BB››rraakktt››kk,, kkeennddiimmiizzii iiflfliimmiizzee vveerrddiikk..
BBuu aarraa yyaapptt››kkllaarr››mm››zz›› mmooddeell aallmmaayyaa ççaall››flflaann,, bbiizzee ööyykküünneenn

ççeeflfliittllii eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleennddii...... AAmmaa ççoo¤¤uunnuunn ddaa aalltt››nnddaa kkiiflfliisseell çç››--
kkaarr hheessaappllaarr›› vvaarrdd››......

AArraaddaann 66 yy››ll ggeeççttiikktteenn ssoonnrraa AAnnttaakkyyaall›› ddoossttuummuuzz MMeehhmmeett
KKaarraassuu kkaann››mmaa ggiirrddii...... OOttuurruupp kkoonnuuflflttuukk,, ddeenneeyyiimmlleerriimmiizzddeenn yyoollaa
çç››kkaarraakk öözzggüünn bbiirr mmooddeell ggeelliiflflttiirrmmee ddüüflflüünncceessiiyyllee 22000077''ddee 11.. UUlluuss--
llaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((UUÇÇSSGG))''nnii ddüüzzeennlleeddiikk...... SSllooggaann››--
mm››zz yyiinnee aayynn››yydd››..

““YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee””..
22000088--22000099--22001100 yy››llllaarr››nnddaann ssoonnrraa öönnüümmüüzzddeekkii 44--66 MMaayy››ss

22001111''ddee UUÇÇSSGG''nniinn bbeeflfliinncciissiinnii ddüüzzeennlleeddiikk......

KKiirrlliiyyee ddookkuunnmmaammaakk

UUÇÇSSGG''yyii TTYYSS aadd››nnaa ddüüzzeennlleemmeeyyii ssüürrddüürrüüyyoorruuzz ddaa..
‹‹kkiinncciissiinnddeenn iittiibbaarreenn AAddaannaa AAlltt››nn KKoozzaa,, MMeerrssiinn BBüüyyüükkflfleehhiirr

BBeelleeddiiyyeessii,, AAnnttaakkyyaa TTiiccaarreett vvee SSaannaayyii OOddaass›› ggiibbii bbüüyyüükk kkuurruulluuflflllaa--
rr››nn ddeessttee¤¤iinnii aallmmaayyaa bbaaflflllaadd››kk......

BBuu ““ddeesstteekk”” kkoonnuussuunnddaa
ççookk dduuyyaarrll››yydd››kk...... ÇÇüünnkküü,, öözz--
nneenniinn ppaarraa oolldduu¤¤uu bbiirr ddöö--
nneemmddee,, kkiirree,, kkiirrlliiyyee ddookkuunn--

MMEEHHMMEETT
KKAARRAASSUU

MMeehhmmeett
KKaarraassuu,, 11995500
yy››ll››nnddaa AAnnttaakkyyaa''ddaa
ddoo¤¤dduu.. ‹‹llkkookkuull,,
OOrrttaaookkuull vvee LLiisseeyyii
AAnnttaakkyyaa''ddaa
ttaammaammllaadd››kkttaann
ssoonnrraa 11997744
yy››ll››nnddaa ‹‹ssttaannbbuull
ÜÜnniivveerrssiitteessii
EEddeebbiiyyaatt FFaakküülltteessii
TTüürrkk DDiillii vvee
EEddeebbiiyyaatt››
BBööllüümmüünnüü bbiittiirrddii..
ÜÜllkkeemmiizziinn ddee¤¤iiflfliikk
yyöörreelleerriinnddee 3300 yy››ll
öö¤¤rreettmmeennlliikk
yyaapptt››kkttaann ssoonnrraa
22000022 yy››ll››nnddaa
eemmeekklliiyyee aayyrr››lldd››..

EEddeebbiiyyaatt
ççaall››flflmmaallaarr››nnaa
11997711 yy››ll››nnddaa
hhaallkkbbiilliimm
aarraaflfltt››rrmmaallaarr››yyllaa
bbaaflflllaadd››.. ÇÇookk
ssaayy››ddaa mmaassaall,,
bbiillmmeeccee,, aattaassöözzüü,,
mmeennkk››bbee,, eeffssaannee
ddeerrlleeddii.. KKüüllttüürr
BBaakkaannll››¤¤›› TTEEDDAA
PPrroojjeessii kkaappssaamm››nnaa
AArraappççaayyaa
tteerrccüümmee eeddiilleenn
““EEvvvveell ZZaammaann
‹‹ççiinnddee AAnnttaakkyyaa
MMaassaallllaarr››”” aaddll››
yyaapp››tt bbuu
ççaall››flflmmaallaarr››nn bbiirr
üürrüünnüü..

‹‹llkk kkiittaabb››,,
11999922 yy››ll››nnddaa
yyaayy››mmllaanndd››.. OOnnuunn
aarrdd››nnddaann ffaarrkkll››
kkoonnuullaarrddaa
tteelliiff//ddeerrlleemmee 2211
kkiittaabb›› ookkuurrllaa
bbuulluuflflttuu..

fifiuu aannaa ddeekk 1166
üüllkkeeddee uulluussllaarraarraass››
sseemmppoozzyyuummllaarraa
kkaatt››lldd››..  

YYuurrtt iiççiinnddee vvee
yyuurrtt dd››flfl››nnddaa ççookk
ssaayy››ddaa ööddüüllee llaayy››kk
ggöörrüüllddüü..

22000033
yy››ll››nnddaann bbuu yyaannaa
AArraapp eeddeebbiiyyaatt›› iillee
TTüürrkk eeddeebbiiyyaatt››
aarraass››nnddaa iilliiflflkkii
bbaaflflllaatttt››.. YYüüzzlleerrccee
AArraapp eeddeebbiiyyaattçç››yy››
TTüürrkkiiyyee''ddee
aa¤¤››rrllaadd››.. AArraapp
üüllkkeelleerriinnddee ççookk
ssaayy››ddaa ttooppllaanntt››yyaa
kkaatt››lldd››..

HHaalleenn TTüürrkkiiyyee
YYaazzaarrllaarr
SSeennddiikkaass›› HHaattaayy ‹‹ll
TTeemmssiillcciissii vvee
AAnnttaakkyyaa KKüüllttüürr--
SSaannaatt  DDeerrnnee¤¤ii
bbaaflflkkaann››dd››rr..

Meflaleyi tutanlara sayg›

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i9
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mmaammaakk iiççiinn ççookk ddiikkkkaattllii ddaavvrraannmmaakk zzoorruunn--
ddaayydd››kk...... BBiizz ssöözz kkoonnuussuu kkuurruulluuflflllaarrddaann ssaaddeeccee
aayynnii yyaarrdd››mm yyaa ddaa hhiizzmmeett aall››yyoorruuzz,, ddiiyyee kkooyy--
dduukk aadd››nn››...... HHiizzmmeettiinn ddeenneettiimmii dd››flfl››nnddaa hhiiççbbiirr
aaflflaammaaddaa yyaappaannllaa yyaapptt››rraann kkoonnuummuunnddaa bbiirr ssüü--
rreeccee ddaahhiill oollmmaadd››kk......

NNee kkii,, bbuu kkoonnuu kkiimmiilleerriinniinn ggeeççiimm kkaapp››ss››
oollmmuuflflttuu...... 1100--2200 kkiiflflii yyaa ddaa kkuurruummddaann 550000''eerr,,
bbiinneerr lliirraa ttooppllaayy››pp bbeelliirrllii bbiirr kk››ssmm››yyllaa ssöözzüümmoo--
nnaa eettkkiinnlliikk yyaappaarrkkeenn aarrttaann››yyllaa ggeeççiimmllii¤¤iinnii çç››--
kkaarraannddaann ggeeççiillmmiiyyoorrdduu oorrttaall››kk......

UUzzuunn yy››llllaarr ssoonnrraa bbiillee kkiimmii ççeevvrreelleerrllee kkiiflflii--
lleerree kkeennddiimmiizzii aannllaattaammaamm››flfl oollmmaann››nn tteeddiirrggiinn--
llii¤¤iinnii yyaaflflaadd››kk...... HHiiçç uunnuuttmmaamm,, öönneemmllii bbiirr yyaa--
zz››nn uussttaass›› oollaann bbiirr öö¤¤rreettmmeenniimmii ddee ççaa¤¤››rrmm››flfltt››kk
AAddaannaa''yyaa...... SSaa¤¤oollssuunn ggeellddii.. AAmmaa,, hhiiççbbiirr kkuu--
rruummllaa oorrggaanniikk bbaa¤¤››mm››zz››nn oollmmaadd››¤¤››nn››,, hhiiççbbiirr
kkuurruummaa ssoorruummlluu oollmmaadd››¤¤››mm››zz››,, ÇÇuukkuurroovvaa SSaa--
nnaatt GGiirriiflfliimmii''nniinn bbaa¤¤››mmss››zz bbiirr ssaannaattçç›› yyaapp››llaann--
mmaass››  oolldduu¤¤uunnuu ssaann››rr››mm aannllaattaammaadd››kk......

DDaahhaa yyaaflflaann››ll››rr bbiirr kkeenntt

fifiaahhsseenn bbeenniimm tteekk ddeerrddiimm,, 2200 yy››ll öönnccee
yyeerreell bbaass››nn kkuurruullttaayy››nn›› ddüüzzeennlleerrkkeenn kkaayygg››mm nnee
iissee hhââllââ aayynn››dd››rr...... YYaaflflaadd››¤¤››mm kkeennttllee bbööllggeemmiinn
ddaahhaa yyaaflflaann››ll››rr oollmmaass››nnddaann bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr kkaayy--
gg››mm yyookk hhââllââ......

BBaaflflttaa MMeehhmmeett KKaarraassuu''nnuunn yyaann›› ss››rraa,, bbaazz››
eettkkiinnlliikklleerriimmiizzee eemmeekk vveerrssee ddee zzaammaannllaa yyoollllaarr››
aayyrr››llaann ZZiiyyaa AAyykk››nn,, UU¤¤uurr PPiiflflmmaannll››kk,, MMuuhhaamm--
mmeett GGüüzzeell,, TTuunnccaayy AAkkddaa¤¤''llaa YYaaflflaarr ÖÖzzttüürrkk ddee
aayynn›› rruuhhllaa ççaall››flfltt››llaarr...... HHiiçç kkiimmsseenniinn oonn ppaarraall››kk
çç››kkaarr›› yyookkttuu bbuu iiflfltteenn...... HHââllââ yyookk.. DDeerrddiimmiizz oorr--
ttaakk,, kköölleelleeflflttiirriillmmeekk iisstteenneenn iinnssaann››mm››zz››nn ççeevvrree--
ssiinnii aayydd››nnllaattmmaakk...... tteekk ddeerrddiimmiizz bbuu...... ‹‹nnaann››nn
bbaannaa,, bbuu eettkkiinnlliikklleerr hheerr yy››ll bbeenniimm eenn aazz bbiirr kkii--
ttaapp eekkssiikk yyaazzmmaammaa nneeddeenn oolluuyyoorr...... ÖÖyykküüccüüllüü--
¤¤üümmüü,, rroommaanncc››ll››¤¤››mm›› ggeelliiflflttiirrmmeeddee bbiirr ddaahhaa yyee--
rriinnee kkooyyaammaayyaaccaa¤¤››mm flfleeyylleerrii aall››pp ggööttüürrüüyyoorr
bbeennddeenn...... BBuunnaa kkaarrflfl››nn yyiinnee ddee vvaazzggeeççmmeeyyii
ddüüflflüünnmmüüyyoorruuzz...... 

DDüünnyyaaddaa bbeennzzeerrii yyookk

EEvveett,, iiddddiiaall››yy››zz...... KKeennddii ddeenneeyyiimmlleerriimmiizzii
ggeelliiflflttiirreerreekk ddüünnyyaaddaa bbeennzzeerrii oollmmaayyaann bbiirr ssaa--
nnaattssaall oorrggaanniizzaassyyoonn yyaapp››llaannmmaass›› oolluuflflttuurrdduukk......

‹‹kkii üüllkkeeddee ((TTüürrkkiiyyee vvee SSuurriiyyee)) eeflfl zzaammaannddaa
oonn bbeeflfl mmeerrkkeezzddee bbiirrddeenn ddüüzzeennlleenneenn bbiirr eettkkiinn--
lliikk......

BBüüttüünnüüyyllee aammaattöörr bbiirr ggiirriiflfliimm...... AAmmaattöörr
vvee ““kkaaddrroolluu”” yyaarrdd››mmsseevveerrlleerriimmiizzllee aannaa ddeesstteekk--
lleeyyiicciilleerriimmiizz ssaayyeessiinnddee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn bbüüttççee--
ssiizz bbiirr ggiirriiflfliimm......

AAnnaa ddeesstteekklleeyyiicciimmiizz ddee oollssaa hhiiççbbiirriinnee
pprrooggrraamm üüzzeerriinnddee ssöözz hhaakkkk›› vveerriillmmeeyyeenn bbiirr
uulluussllaarraarraass›› eettkkiinnlliikk......

BBiirr ööddüüll ((ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü));; bbiirr ööddüüll kkiittaabb››
//  kkiittaappçç››¤¤››;; bbiirr eettkkiinnlliikk ggaazzeetteessiinniinn yyaayy››nnllaann--
dd››¤¤›› bbiirr eettkkiinnlliikk......

““AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii””nnddeenn,,
UUÇÇSSGG''yyee

UUÇÇSSGG''nniinn AAnnttaakkyyaa,, uulluussllaarraarraass›› bbooyyuuttuunn--
ddaakkii ggeelliiflfliimm ssüürreecciinnii ddee UUÇÇSSGG kkuurruuccuullaarr››nn--
ddaann,, OOrrttaaddoo¤¤uu KKoooorrddiinnaattöörrüü MMeehhmmeett KKaarraassuu
aannllaatttt››:: ““BBuunnddaann 22330000 yy››ll öönnccee bbuuggüünnkküü aadd››nn››
aallaann AAnnttaakkyyaa,, ddüünnyyaann››nn eenn eesskkii yyeerrlleeflfliimm bbööll--
ggeelleerriinnddeenn bbiirrii.. DDiilllleerriinn,, ddiinnlleerriinn kkaayynnaaflfltt››¤¤››,,
ççeeflfliittllii uuyyggaarrll››kkllaarraa ttaann››kkll››kk eettmmiiflfl kkaaddiimm kkeenntt……
BBiirrlliikkttee bbaarr››flfl iiççiinnddee yyaaflflaammaakk aadd››nnaa,, kkeennddiinnee
öözzggüü kküüllttüürr oolluuflflttuurrmmuuflfl,,  ççookk ddiillllii,, ççookk ddiinnllii
kküüllttüürr mmoozzaaii¤¤ii…… EEddeebbiiyyaatt››nn ››flflkk››nn vveerrmmeessiinnee
uuyygguunn iikklliimmii bbaarr››nndd››rraann bbiirr hhooflflggöörrüü,, bbaarr››flfl
ddüünnyyaass››……

AAnnttaakkyyaa,, uulluussaall vvee eevvrreennsseell aallaannddaa ssaannaatt--
çç››// eeddeebbiiyyaattçç›› yyeettiiflflttiirreenn bbeerreekkeettllii bbiirr ttoopprraakk
oollmmaass››nn›› iiflflttee bbuu öözzggüünn,, bbuu kköökkllüü bbiirriikkiimmiinnee
bboorrççlluu;; MMeehhmmeett AAkkssooyyllaarr,, AAyyllaa KKuuttlluullaarr,, AAllii
YYüücceelleerr,,  BBuurrhhaann GGüünneelllleerr,, TTüüllaayy FFeerraahhllaarr,,
SSaabbaahhaattttiinn YYaallkk››nnllaarr,, SSüülleeyymmaann OOkkaayyllaarr,, FFaa--

rriiss KKuusseeyyrrii--
lleerr……  DDaahhaa
ppeekk ççookk bbüü--
yyüükk ddee¤¤eerrii--

mmiizz,, eeddeebbiiyyaattçç››mm››zz,, ssaannaattçç››mm››zz,, bbuurraaddaa ddoo¤¤--
mmuuflfl,, yyeettiiflflmmiiflfl…… 

AAnnttaakkyyaa''ddaa yyaaflflaamm››yyoorrllaarr
BBuu kkaaddaarr bbüüyyüükk ddee¤¤eerr yyeettiiflflttiirrmmiiflfl aammaa bbuu

nnee flflaannssss››zzll››kk kkii,, bbuu ddee¤¤eerrlleerriinn hhiiççbbiirrii bbuuggüünn
AAnnttaakkyyaa''ddaa yyaaflflaamm››yyoorr.. BBuu nneeddeennllee bbiirr ssüürree
öönncceessiinnee ddee¤¤iinn AAnnttaakkyyaa''ddaa bbiirr eeddeebbiiyyaatt oorrttaa--
mm››nnddaann ssöözz eeddiilleemmiiyyoorrdduu..

HHaarrbbiiyyee EEssnnaaff KKeeffaalleett KKooooppeerraattiiffii''nniinn
kkaattkk››llaarr››yyllaa kkooooppeerraattiiff bbüünnyyeessiinnddee ((11999988)) üücc--
rreettssiizz bbiirr ddeerrsshhaannee aaççtt››kk.. BBiirr ddeerrsshhaanneeyyee ggiiddee--
mmeeyyeecceekk kkaaddaarr yyookkssuull oollaann 110000 kkaaddaarr öö¤¤rreenn--
cciiyyii üünniivveerrssiittee ss››nnaavvllaarr››nnaa,, hhiiççbbiirr üüccrreett ttaalleepp
eettmmeeddeenn hhaazz››rrll››yyoorrdduukk.. KKllaassiikk ddeerrsshhaanneecciilliikk--
tteenn ffaarrkkll›› oollaarraakk,, öö¤¤rreenncciilleerriimmiizzii hheerr aayy bbiirr
eeddeebbiiyyaatt uussttaass››yyllaa bbuulluuflflttuurruuyyoorr,, ffaarrkkll›› kküüllttüürr--
ssaannaatt aakkttiivviitteelleerrii yyaapp››yyoorrdduukk.. BBuu aammaaççllaa,, AAyyllaa
KKuuttlluu,, EErrddaall ÖÖzz,, SSaalliihh BBoollaatt,, SSaabbaahhaattttiinn YYaall--
kk››nn,, BBuurrhhaann GGüünneell,, AAhhmmeett TTeellllii,, MMuussttaaffaa
KKöözz,, fifiüükkrrüü EErrbbaaflfl,, HHüüsseeyyiinn FFeerrhhaadd ggiibbii oonnllaarr--
ccaa eeddeebbiiyyaatt uussttaass››nn›› ddeerrsshhaanneemmiizzddee ggeennççlleerrllee
bbuulluuflflttuurrdduukk.. BBuunnllaarrddaann bbaazz››llaarr››nnaa AAnnttaakkyyaa''ddaa
uuyygguunn mmeekkâânnllaarrddaa ssaannaattsseevveerrlleerrllee ssööyylleeflflii oollaa--
nnaa¤¤›› ddaa ssaa¤¤llaadd››kk..

BBaarr››flfl››nn vvee sseevvggiinniinn ssiimmggeessii

MMaarrtt 22000000''ddee,, TTRRTT 22 OOkkuudduukkççaa eekkiibbii
BBuurrhhaann GGüünneell''llee bbiirr pprrooggrraamm yyaapptt››.. IIflfl››kkllaarr
iiççiinnddee yyaattaann GGüünneell,, oo ddöönneemmddee AAnnttaakkyyaa''yyaa
bbiirrkkaaçç kkeezz ggeellmmiiflflttii.. EEttkkiinnlliikklleerriimmiizziinn ggöörrddüü¤¤üü
yyoo¤¤uunn iillggii kkaarrflfl››ss››nnddaa ““fifiuu AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt
GGüünnlleerrii””nnii bbaaflflllaattaall››mm ddiiyyee ››ssrraarr eettttii..

DDöönneemmiinn BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› SSaayy››nn ‹‹rriiss
fifieennttüürrkk iillee AAnnkkaarraa''ddaa yyaaflflaayyaann iiflflaaddaamm››,, ssaannaatt--
sseevveerr ‹‹bbrraahhiimm SSeeyyffiittttiinnoo¤¤lluu''nnuunn kkaattkk››llaarr››yyllaa II..
AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii''nnii 1188--2200 NNiissaann
22000033 ttaarriihhlleerriinnddee ggeerrççeekklleeflflttiirrddiikk…… EEttkkiinnllii¤¤ii--
mmiizzee yyeerreell vvee uulluussaall 5500 eeddeebbiiyyaattçç›› kkaatt››lldd››..  ((BBuu
eettkkiinnlliikk bbeelleeddiiyyee ttaarraaff››nnddaann kkiittaappllaaflfltt››rr››lldd››)).. 

AAnnttaakkyyaa,, ttaarriihhiinnddee iillkk kkeezz bbööyyllee ggöörrkkeemmllii
bbiirr eettkkiinnllii¤¤ee eevv ssaahhiippllii¤¤ii yyaapptt››.. ÜÜnniivveerrssiittee ssaa--
lloonnllaarr››nnddaann bbeelleeddiiyyee ssaalloonnllaarr››nnaa,, kküüttüüpphhaannee--
ddeenn kkiittaappçç››llaarraa,, ffaarrkkll›› mmeekkâânnllaarrddaa ffaarrkkll›› kkee--
ssiimmlleerrddeenn iinnssaannllaarr››mm››zz››nn kkaatt››ll››mm››yyllaa ssööyylleeflfliillee--
rree,, ppaanneelllleerree,, yyaazzaarrll››kk aattööllyyeelleerriinnee,, sseerrggiilleerree
ssaahhnnee oolldduu.. BBuu vvee bbuunnddaann ssoonnrraakkii AAnnttaakkyyaa
EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii,, AAnnttaakkyyaa''nn››nn kküüllttüürrüünnddee ooll--
dduu¤¤uu ggiibbii,, bbaarr››flfl››nn,, ddoossttlluu¤¤uunn,, sseevvggiinniinn,, ppaayyllaa--
flfl››mm››nn ssiimmggeessii nniitteellii¤¤ii kkaazzaanndd››..

fifiiiddddeettee vvee ssaavvaaflflaa kkaarrflfl››yy››zz

IIII.. AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii 2222--2255 NNii--
ssaann 22000044 ttaarriihhlleerriinnddee,, 6600 kkaaddaarr yyeerreell vvee uulluu--
ssaall eeddeebbiiyyaattçç››nn››nn kkaatt››ll››mm››yyllaa ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii..

IIII.. AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii''nniinn eenn ggüüzzeell
yyaann››,, eettkkiinnlliikklleerrii yyaakk››nn kkoommflfluummuuzz SSuurriiyyee''nniinn
eeddeebbiiyyaattçç››llaarr››yyllaa bbiirrlliikkttee yyaappmmaamm››zzdd››.. BBiinnlleerrccee
yy››llll››kk oorrttaakk ttaarriihhee,, kküüllttüürree ssaahhiipp oolldduu¤¤uummuuzz
kkaarrddeeflfl üüllkkeenniinn eeddeebbiiyyaattçç››llaarr››yyllaa iillkk kkeezz tteemmaass
kkuurruuyyoorrdduukk.. BBööyylleeccee eettkkiinnllii¤¤iimmiizz,, uulluussllaarraarraass››
bbooyyuutt ddaa kkaazzaann››yyoorrdduu.. SSaanncc››ll›› bbiirr ddöönneemmddeenn
ggeeççiiyyoorrdduukk.. OO ggüünnee kkaaddaarr ssaavvaaflfl oollgguussuu hhiiçç
bbööyyllee yyaakk››nn tteehhddiitt oollaarraakk ggüünnddeemmee ggeellmmeemmiiflfl--
ttii.. KKoommflfluullaarr››mm››zz,, SSuurriiyyee,, LLüübbnnaann,, FFiilliissttiinn,,
‹‹rraann tteehhddiitt aalltt››nnddaayydd››.. NNee yyaazz››kk kkii ssaavvaaflfl oollgguu--
ssuu ttüümm vvaahhflfliillii¤¤iiyyllee hhââllââ ggüünnddeemmddee..

EEttkkiinnlliikklleerriinn 22.. ggüünnüü 8800 kkaaddaarr eeddeebbiiyyaatt--
çç››yyllaa bbiirrlliikkttee ddüünnyyaann››nn eenn eesskkii kkeennttlleerriinnddeenn
HHaalleepp''ttee AArraapp YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii ((AAYYBB))''yyllee üüçç
yy››llll››kk bbiirr kküüllttüürr pprroottookkoollüü iimmzzaallaadd››kk.. AAYYBB 2211
AArraapp üüllkkeessiinnddee kkuurruulluu eeddeebbiiyyaatt öörrggüüttlleerriinniinn
ççaatt›› öörrggüüttüüyyddüü.. SSöözz kkoonnuussuu pprroottookkoollüü iimmzzaallaa--
dd››kkttaann ssoonnrraa ççookk ssaayy››ddaa eeddeebbiiyyaattçç››mm››zz AArraapp
üüllkkeelleerriinnee ggiittttii,, oonnllaarrccaa AArraapp eeddeebbiiyyaattçç››yy›› ddaa
üüllkkeemmiizzddee aa¤¤››rrllaadd››kk.. UUÇÇSSGG''yyii hheepp AArraapp YYaa--
zzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii''yyllee bbiirrlliikkttee ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii.. ÜÜççüünn--
ccüü AAnnttaakkyyaa EEddeebbiiyyaatt GGüünnlleerrii aarrtt››kk ÇÇuukkuurroovvaa
SSaannaatt GGüünnlleerrii''nnee ddöönnüüflflttüü.. BBuu yy››ll ddookkuuzzuunnccuu--
ssuunnuu yyaapp››yyoorruuzz.. 99 yy››ll iiççiinnddee yyaapptt››kkllaarr››mm››zz›› ssaa--
nnaattsseevveerrlleerriinn ttaakkddiirriinnee bb››rraakk››yyoorruumm.. BBaaflfl››nnddaann
bbeerrii,, hheerr ttüürrllüü flfliiddddeettiinn,, ssaavvaaflfl››nn hhaakkss››zz oolldduu¤¤uu--
nnuu ssööyylleeddiikk.. HHeerr ttüürrllüü ggüüçç kkuullllaann››mm››nn››nn kkaarrflfl››--
ss››nnddaa oolldduu¤¤uummuuzzuu bbuuggüünn ddee hhaayykk››rr››yyoorruuzz..””

ÇÇEETT‹‹NN YY‹‹⁄⁄EENNOO⁄⁄LLUU

((KKoozzaann//AAddaannaa,, 2200 AArraall››kk 11994488))
GGaazzeetteeccii,, ööyykküüccüü,, rroommaanncc››..

TTeerrzzii NNeezziihhee HHaann››mmllaa TTeerrzzii AAllii MMuurrttaazzaa YYii¤¤eennoo¤¤lluu''nnuunn
oo¤¤lluu.. ‹‹llkk vvee oorrttaa öö¤¤rreenniimmiinnii KKoozzaann''ddaa yyaapptt››;; ‹‹ssttaannbbuull GGaazzee--
tteecciilliikk YYüükksseekk OOkkuulluu''nnuu bbiittiirrddii.. 11997788 yy››ll››nnddaann ssoonnrraa ffiiiilleenn

ggaazzeetteecciillii¤¤ee bbaaflflllaadd››;; MMiilllliiyyeett--EEkksspprreess--CCuummhhuurriiyyeett..
BBiirrççookk ggaazzeettee vvee ddeerrggiiddee hhaabbeerr,, rrööppoorrttaajj,, mmaakkaallee,, ssiiyyaassii--

eeddeebbii--ffeellsseeffii iiççeerriikkllii ddeenneemmee yyaazz››llaarr››,, SSooll GGaazzeetteessiinnddee ssiiyyaassii
ff››kkrraallaarr yyaazzdd››..

11999911--11999955 yy››llllaarr›› aarraass››nnddaa iikkii ddöönneemm ÇÇuukkuurroovvaa GGaazzeetteeccii--
lleerr CCeemmiiyyeettii ((ÇÇGGCC)) BBaaflflkkaannll››¤¤›› yyaapptt››.. BBuu ddöönneemmddee

ÇÇGGCC''nniinn yyaayy››nn oorrggaann›› ÇÇuukkuurroovvaa PPoossttaass››''nn›› yyaayy››nnllaadd››.. BBaass››nn
KKoonnsseeyyii YYüükksseekk KKuurruull ÜÜyyeellii¤¤ii ggöörreevviinnddee bbuulluunndduu.. TTüürrkkii--
yyee''nniinn iillkk vvee tteekk BBaass››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü AAnn››tt›› ((11999911)) AAddaannaa''ddaa

kkuurruulldduu.. TTüürrkkiiyyee''nniinn iillkk bbaa¤¤››mmss››zz BBaass››nn KKuurruullttaayy›› ((YYeerreell BBaa--
ss››nn KKuurruullttaayy››--11999922)) AAddaannaa''ddaa ddüüzzeennlleennddii.. OOrrhhaann KKeemmaall

ÖÖyykküü ÖÖddüüllüü bbaaflflllaatt››lldd››..
11999999--22000000--22000011 yy››llllaarr››nnddaa ddüüzzeennlleenneenn AAddaannaa SSaannaatt

GGüünnlleerrii''yyllee 22000077''ddeenn iittiibbaarreenn ddüüzzeennlleennmmeeyyee bbaaflflllaannaann ggee--
lleenneekksseell UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''yyllee bbuu eettkkiinn--
lliikk kkaappssaamm››nnddaa vveerriilleenn ““ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü””nnüünn ggeenneell kkoooorr--

ddiinnaattöörrllüü¤¤üünnüü yyüürrüüttttüü//yyüürrüüttüüyyoorr..
BBaass››nn KKoonnsseeyyii OOnnuurr ÜÜyyeessii oollaann YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, TTYYSS ((TTüürrkkiiyyee

YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass››)),, BBEESSAAMM ((BBiilliimm vvee EEddeebbiiyyaatt EEsseerrlleerrii
SSaahhiipplleerrii MMeesslleekk BBiirrllii¤¤ii)) iillee PPEENN YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii''nniinn ÇÇuu--

kkuurroovvaa tteemmssiillcciillii¤¤iinnii yyaapptt››..
YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, eevvllii,, ÖÖzzggüürr''llee NNeessrriinn''iinn bbaabbaass››..

YYaayy››nnllaannmm››flfl EEsseerrlleerrii::
� IIRRAAZZCCAA YYIILLDDIIZZ KKÖÖYY GGAAZZ‹‹NNOOSSUU
((ÖÖyykküü//YYaabbaa YY..))

� ÇÇUUKKUURRDDAAKK‹‹ KKEENNTT VVEE OOVVAA
((RRööppoorrttaajjllaarr//ÜÜnniivveerrssaall YY..))

� fifiEERR‹‹AATTÇÇII fifi‹‹DDDDEETT VVEE 
ÖÖLLÜÜ OOZZAANNLLAARR KKEENNTT‹‹ SS‹‹VVAASS
((‹‹nncceelleemmee--RRööppoorrttaajj//EEkkiinn YY..))

� SSAAKKIINNCCAALLII KKAADDIINN PPOOLL‹‹SS
((AAnn››//ÇÇaa¤¤ddaaflfl YY..))

� MMEETTEELL‹‹KKTTEENN MMEEDDYYAAYYAA
((AAnn››--‹‹nnccee..--DDeennee..// ÇÇaa¤¤ddaaflfl YY..))

� SSOONN MMEEYYHHAANNEECC‹‹
((ÖÖyykküü//SSeell YY..))

� KKOOZZAANNCCAA
KKoozzaann AA¤¤zz›› ÜÜzzeerriinnee BBiirr iinncceelleemmee
((PP..TTaammddoo¤¤aann''llaa//YYEEKKSSAAVV YY..))

� ‹‹NNOOKK‹‹NN// BBiirr AAflflkk BBiillmmeecceessii
((RRoommaann//ÇÇaa¤¤ddaaflfl YY..))

� GGAASSTTEECC‹‹
((RRoommaann//GGeennddaaflfl YY..))

� HHAAYYDDAARR''II ÖÖLLDDÜÜRRMMEEKK
((RRoommaann//11.. BBss.. YYKKYY,,-- 22.. BBss..CCuummhh..YY..))

� KKIIRRMMIIZZII KKOOKKUU
((RRoommaann//CCuummhhuurriiyyeett YY))

� ÜÜÇÇ BB‹‹NN YYIILLLLIIKK KKAAVVGGAA
EErrmmeenniilleerr NNee ‹‹ssttiiyyoorr
((‹‹nncceelleemmee//CCuummhhuurriiyyeett YY..))

� ‹‹NNCC‹‹RR ÇÇEEKK‹‹RRDDEEKKLLEERR‹‹
((DDeenneemmee//KKaarraahhaann YY..))

� KKOOZZAANN--YYüürree¤¤iimmiinn KKuuyyttuussuunnddaakkii CCeennnneett--CCeehheennnneemm
((AAnn››--‹‹nnccee..--DDeenn..//KKOOZZVVAAKK YY..))

� MMAASSAALLLLAARRIINN MMAASSAALLLLAARRII
((MMaassaall//KKaanngguurruu YY..))

� KKüüççüükk AAmmeerriikkaa--11 BBAAfifiKKAANN
((MMoonnooggrraaffii//KKaarraahhaann YY..))

ÖÖDDÜÜLLLLEERR‹‹

� ““YY››ll››nn GGaazzeetteecciissii””
““HHaabbeerr”” ddaall››nnddaa...... 
((ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGaazzeetteecciilleerr DDeerrnnee¤¤ii -- 11998800))

� ““YY››ll››nn GGaazzeetteecciissii””
““RRööppoorrttaajj”” ddaall››nnddaa...... 
((ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGaazzeetteecciilleerr DDeerrnnee¤¤ii -- 11998866))

� ““YY››ll››nn BBaass››nn AAddaamm››””
((TTüürrkkiiyyee TTeekkssttiill vvee KKoonnff.. MMüühh.. DDeerr--11999944))

� HHaalldduunn TTaanneerr ÖÖyykküü ÖÖddüüllüü  -- ‹‹kkiinncciilliikk 
((KKaarrttaall YYaavvrruussuu--11999955))

� PPuudduuhheeppaa BBiilliimm SSaannaatt 
((BBaaflflaarr›› ÖÖddüüllüü 22001111))

� AAddaannaa''yyaa GGüüçç VVeerreennlleerr aarraass››nnddaa sseeççiillddii;; 
((OOttoobbiiyyooggrraaffiissii kkiittaapp oollaarraakk yyaayy››nnllaanndd›› 22001144))uulluussllaarraarraass››
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BBiirreeyysseell yyaaflflaammddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii ttoopplluummssaall yyaa--
flflaammddaa ddaa kkiimmii kkeezz ppiirreenniinn ddeevvee yyaapp››lldd››¤¤››nn››,, yyaa
ddaa ddeevveenniinn ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinnddii¤¤iinnii bbiilliirriizz.. 

BBiizziimm,, ççeevvrriimmiinnddee ddoollaanndd››¤¤››mm››zz,, iiççiinnee ggiirrddii--
¤¤iimmiizz aallaann,, ssaannaatt.. AAvvuuccuummuuzzaa aalldd››¤¤››mm››zz ssaannaatt
oolluunnccaa,, oonnaa hhaannggii aaçç››ddaann yyaakkllaaflflmmaakk ggeerreekkttii¤¤ii
kkoonnuussuu,, ddoo¤¤aall oollaarraakk ggüünnddeemmiinn ooddaa¤¤››nnaa ggeelliipp
oottuurraaccaakktt››;; ööyyllee ddee oolldduu.. UUÇÇSSGG ((UUlluussllaarraarraass››
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii)) ggöönnüüllllüülleerrii,, bbuu yy››llkkii
ggaazzeettee kkoonnuussuunnuunn bbeelliirrlleennmmeessii ssüürreecciinnddee kkoonnuu
nnee oollmmaall›› ddiiyyee eenniinnee bbooyyuunnaa ttaarrtt››flfltt›› vvee ““TToopp--
lluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk”” oollmmaall›› ssoonnuuccuunnaa vvaarrdd››.. 

BBuu kkaarraarrddaa,, bbiizzddee 1122 EEyyllüüll ssoonnrraass››nnddaa ddaa--
yyaatt››llaann ““ppoosstt--mmooddeerrnniisstt yyaakkllaaflfl››mm”” ppeerrddeelleemmee--
ssiiyyllee ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn,, öözzeelllliikkllee ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii--
¤¤iinn yyookk ssaayy››llmmaass››,, yyookk ssaayy››llmmaayyaa ççaall››flfl››llmmaass›› eett--
kkiillii oolldduu.. YYaannii ssaannaatt ddüünnyyaass››nnddaa ddaa ppiirreenniinn ddee--
vvee yyaapp››llmmaass››,, ddeevveenniinn ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinnmmeessii……
BBiizz,, hheerr aallaannddaa oolldduu¤¤uunnccaa ssaannaatt--eeddeebbiiyyaatt aallaa--
nn››nnddaa ddaa eeggeemmeenn ççeevvrreelleerriinn ggöörrmmeezzddeenn ggeellddii¤¤ii
ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii¤¤ii öönnee çç››kkaarrmmaall››yydd››kk;; iinnaadd››--
nnaa…… 

BBuu aarraaddaa ssaannaattttaa//eeddeebbiiyyaattttaa bbiirr aakk››mm oollaa--
rraakk TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn ööbbüürr aakkaammllaarr aarraa--
ss››nnddaakkii yyeerriinnee ddee kk››ssaaccaa ddee¤¤iinnmmeekk ggeerreekkiiyyoorr..
BBiilliinnddii¤¤ii üüzzeerree bbuu aakk››mmllaarr kk››ssaaccaa flflööyyllee ss››rraallaann››rr::

HHüümmaanniizzmm,, KKllaassiissiizzmm ((KKuurraallcc››ll››kk//ttiiyyaattrroo--
ddaa)),, RRoommaannttiizzmm ((CCooflfluummccuulluukk//rroommaannddaa,, ööyykküü--
ddee,, flfliiiirrddee)),, RReeaalliizzmm ((GGeerrççeekkççiilliikk//rroommaannddaa,, ööyy--
kküüddee)),, NNaattüürraalliizzmm ((DDoo¤¤aall ggeerrççeekkççiilliikk//rroommaannddaa,,
ööyykküüddee)),, PPaarrnnaassiizzmm ((flfliiiirrddee)),, MMooddeerr--
nniizzmm ((bbüüttüünn aallaannllaarrddaa)),, PPoossttmmooddeerr--
nniizzmm ((bbüüttüünn aallaannllaarrddaa)),, SSeemmbboolliizzmm
((SSiimmggeecciilliikk//öönnccee rreessiimmddee,, ssoonnrraa bbüü--
ttüünn aallaannllaarrddaa)),, ‹‹ddeeaalliizzmm ((bbüüttüünn aallaann--
llaarrddaa)),, FFüüttüürriizzmm ((GGeelleecceekkççiilliikk//bbüüttüünn
aallaannllaarrddaa)),, DDaaddaaiizzmm ((flfliiiirrddee)),, SSüürrrree--
aalliizzmm ((GGeerrççeekküüssttüüccüüllüükk//rreessiimmddee,, flfliiiirr--
ddee vvee eeddeebbiiyyaattttaa)),, LLeettrriizzmm ((HHaarrffççii--
lliikk//flfliiiirrddee)),, EEggzziissttaannssiiyyaalliizzmm ((VVaarroolluuflflççuu--
lluukk//ddaahhaa ççookk eeddiibbii ssaannaattllaarrddaa)),, PPeerrssoo--
nnaalliizzmm ((KKiiflfliilliikkççiilliikk)),, EEkksspprreessyyoonniizzmm ((‹‹zz--
lleenniimmcciilliikk//öönnccee rreessiimmddee,, ssoonnrraa ddaa ssaa--
nnaatt››nn ööbbüürr aallaannllaarr››nnddaa)) vvss..

YYiinnee bbiilliinneenn bbiirr flfleeyyddiirr kkii bbuu aakk››mmllaarr››nn bbaazz››--
llaarr›› ''mmooddaass›› ggeeççttii¤¤ii iiççiinn'' uunnuuttuullmmaayyaa yyüüzz ttuuttmmuuflfl
ggiibbii oolluurr.. ÇÇoo¤¤uu,, öönncceekkiinnee bbiirr tteeppkkii oollaarraakk oorrttaa--
yyaa çç››kkaarr aammaa öönncceekkiinniinn ddee eettkkiissiinnii ssüürrddüürrddüü¤¤üü
ggeenneelllliikkllee ggöörrüüllüürr.. 

BBuunnllaarrddaann ““MMooddeerrnniizzmm”” vvee ““PPoosstt--mmooddeerr--
nniizzmm”” RRoommaannttiizzmm yyaa ddaa ‹‹zzlleenniimmcciilliikk ggiibbii yyaall››nn--
kkaatt ddee¤¤iillddiirr;; MMooddeerrnniizzmm,, 1199.. vvee 2200.. yyyy''ddaa ssaa--

nnaattçç›› bbuullaann
aakk››mmllaarr››nn oorrttaakk
aadd›› oolldduu¤¤uu ggiibbii,,
PPoosstt--mmooddeerrnniizz
iiççiinn ddee ggeellmmiiflfl
ggeeççmmiiflfl bbüüttüünn
aakk››mmllaarr›› kkaappssaa--
mmaa ggeenniiflflll ii¤¤ii
iiççeerriirr ddeemmeekk
yyaannll››flfl oollmmaazz.. 

TToopplluummssaall
GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn
bbuu kkaavvrraammllaarr
aarraass››nnddaakkii yyeerrii--

nnee ggeelliinnccee oo,, GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn vvee DDoo¤¤aall GGeerrççeekkççiillii--
¤¤iinn ttoopplluummddaa üürreetteenn,, yyaarraattaann,, eezziilleenn kkiittlleelleerriinn
yyaaflflaamm››nn››,, uummuudduunnuu,, ssaavvaaflfl››mm››nn››.... kkoonnuu eeddiinneenn
ssaannaattçç››llaarr››nn ttuuttttuu¤¤uu bbiirr yyoolldduurr vvee aassll››nnddaa hheemm
MMooddeerrnniizzmmiinn hheemm ddee,, öörrttüülleennmmeeyyee ççaall››flfl››llmmaass››--
nnaa kkaarrflfl››nn,, öözzeelllliikkllee 2211.. yyyy bbaaflflllaarr››nnddaa bbaasskk››nn bbiirr
aakk››mm oollaann PPoosstt--mmooddeerrnniizzmmiinn iiççiinnddee vvaarr oollaann bbiirr
ssaannaatt yyoolluudduurr..

‹‹flflttee kkiimmii uuzzuunn kkiimmii kk››ssaa zzaammaann ddiilliimmlleerriinnddee
bbaaflflaatt oollmmuuflfl bbuu ssaannaattssaall yyaakkllaaflfl››mmllaarr››nn aarrdd››nnddaann
öönnccee ““YYaapp››ssaallcc››ll››kk””ttaa kkeennddiinnii bbeellllii eettmmiiflfl,, ddaahhaa
ddoo¤¤rruussuu oorraaddaann eevvrriilleerreekk bbiilliinneenn bbüüttüünn ssaannaattssaall
aakk››mmllaarr››nn oollaannaakkllaarr››nn››nn kkuullllaann››lldd››¤¤››,, ssöözzccüükk aannllaa--
mm›› ““mmooddeerrnniizzmm ssoonnrraass››”” ddeemmeekk oollaann PPoosstt--mmoo--
ddeerrnniizzmm aakk››mm››,, bbiirr aakk››mm''ddaann ççookk bbiirr ttuuttuumm//yyaakk--
llaaflfl››mmdd››rr.. 

HHeemmeenn hheerr flfleeyyddee oolldduu¤¤uunnccaa bbuunnddaa ddaa kkii--
mmiilleerriinnccee ppiirree,, ddeevvee yyaapp››ll››rr;; ddeevv ggiibbii kkoonnuu--
llaarr//ssoorruunnllaarr ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinniirr;; ggeenneelllliikkllee
ddee ööyyllee yyaapp››ll››yyoorr..

SSaannaattssaall çç››ttaann››nn eenn tteeppeellee--
rree çç››kktt››¤¤›› PPoosstt--mmooddeerrnniisstt aakk››mm,, öözzeelllliikkllee bbiizzddee
ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn,, hheellee ddee ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn
üüssttüünnüünn öörrttüüllmmeessii,, ppeerrddeelleennmmeessii iiççiinn;; oonnuunn ssiissii
dduummaann›› oollssuunn ddiiyyee vvaarr eeddiillmmiiflflttiirr ssaannkkii..

‹‹flflttee bbuu dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceeddeenn yyoollaa çç››kk››lldd››,,
TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiilliikk,, bbuu yy››ll››nn ggaazzeettee kkoonnuussuu
oollaarraakk bbeelliirrlleennddii..

CCOOfifiUUMMCCUU DDÜÜfifiLLEEMMLLEERR KKUURRAARRAAKK 
‹‹YY‹‹ BB‹‹RR DDÜÜNNYYAA ‹‹SSTTEEYYEEBB‹‹LL‹‹RR‹‹ZZ

SSaannaatt,, ttoopplluumm iiççiinn mmii yyookkssaa ddoo¤¤rruuddaann ssaa--
nnaatt iiççiinn mmii oollmmaall›› ssoorruussuu uuzzuunn bbiirr ssüürreeddeenn bbeerrii
oorrttaakk bbiirr ppaayyddaaddaa bbiirrlleeflfliilleemmeeddeenn ttaarrtt››flfl››llaaggeellmmiiflfl--
ttiirr.. HHiiçç kkuuflflkkuu yyookkttuurr kkii ““hheerr iikkiissii iiççiinn ddee”” ddiiyyee--
rreekk iiflfliinn iiççiinnddeenn çç››kkmmaakk yyaa ddaa çç››kkmm››flfl ssaayy››llmmaakk
ddaa vvaarr.. AAnnccaakk yyuukkaarr››ddaa kk››ssaaccaa aaddllaarr››nn›› aanndd››¤¤››--
mm››zz eeddeebbiiyyaatt aakk››mmllaarr››nn››nn ççoo¤¤uunnddaa ““ssaannaatt iiççiinn
ssaannaatt”” aannllaayy››flfl›› aa¤¤››rr bbaassmm››flfltt››rr.. 

OOyyssaa bbuu aannllaayy››flfl››nn bbaaflflaatt oolldduu¤¤uu yyaakkllaaflfl››mmllaa
üürreettiillmmiiflfl yyaapp››ttllaarr ddaa kkuuflflkkuussuuzz hhaallkkaa yyöönneelliikk oollaa--
ccaakktt››rr//oollmmuuflflttuurr..

HHaallkk ddeenniilleenn ggeenneell kkiittlleeyyee yyaa ddaa oonnuunn sseeçç--

kkiinnlleerriinnee yyöönneelliikk üürrüünnlleerrddee ddee ggeenneell aannllaammddaa
''aall››cc››'' ((ookkuuyyuuccuu,, iizzlleeyyiiccii,, ddiinnlleeyyiiccii……)) eessaasstt››rr ççüünn--
kküü.. SSeeççkkiinnccii bbiirr aannllaayy››flfl››nn hheemm ssoonnuuccuu hheemm nnee--
ddeennii oollaann bbuu aannllaayy››flflttaa hhaallkk››nn bbüüyyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu
ppeekk ddee öönneemmsseennmmeezz.. SSöözz ggeelliimmii CCooflfluummccuulluukk
((RRoommaannttiizzmm)),, yyaaflflaamm››nn ggeerrççeekklleerriinnddeenn oolldduukkççaa
uuzzaakk ddüüflfleerr.. ZZaatteenn GGeerrççeekkççiilliikk ((RReeaalliizzmm vvee ttüü--
rreevvlleerrii)) ddee RRoommaannttiizzmmiinn bbuu öözzeellllii¤¤iinnee bbiirr tteeppkkii
oollaarraakk ddoo¤¤mmuuflflttuurr.. AAmmaa hheerr iikkiissiinnddee ddee ttoopplluumm--
ccuu ttuuttuumm öönnddeeddiirr.. BBuu bbaakk››mmddaann ssaannaatt››nn ttoopplluumm
iiççiinn oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii nnookkttaass››nnddaa bbuu iikkiissii bbuulluuflfluurr..
NNee vvaarr kkii iikkiinncciissiinniinn ttoopplluummccuulluu¤¤uu bbiirr ddee ggeerr--
ççeekklleerriinn üüzzeerriinnee oottuurrttuullmmuuflflttuurr..

““TToopplluumm iiççiinn ssaannaatt”” aannllaayy››flfl››,, eenn yyoo¤¤uunn vvee
ddiissiipplliinnllii bbiirr bbiiççiimmddee TToopplluummccuu GGeerrççeekkççii ssaannaatt--
çç››llaarrccaa bbeenniimmsseennmmiiflflttiirr.. BBuu eeddeebbiiyyaattçç››llaarr,, eellee aall--
dd››kkllaarr›› ttoopplluummssaall kkoonnuullaarr›› nneessnneell ((oobbjjeekkttiiff)) bbiirr
bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa iiflfllleemmiiflfllleerr,, tteekk tteekk bbiirreeyylleerriinn yyaaflflaa--

mm››nnddaann ççookk ttoopplluummuunn,, hhaattttaa uulluussllaarr››nn
ssoorruunnllaarr››nn›› eellee aall››pp bbuu ssoorruunnllaarraa uummaarr--
llaarr aarraamm››flflllaarrdd››rr.. KK››ssaaccaa ddeenneebbiilliirr kkii
TToopplluummssaall GGeerrççeekkççii eeddeebbiiyyaattttaa;; bbiirree--
yyiinn,, ççeevvrreenniinn vvee oonnuunn ddaa iilleerriissiinnddee
ttüümm ttoopplluummuunn//ttoopplluummllaarr››nn ggöönneennccii,,
mmuuttlluulluu¤¤uu yyoolluunnddaa üürrüünnlleerr vveerriilliirr..

TToopplluummssaall ggeerrççeekklleerrii yyaannii ttoopplluu--
mmuunn yyaaflflaamm››nn››,, ççeekkttii¤¤ii ss››kk››nntt››llaarr››,, yyaa--
flflaadd››¤¤›› aacc››llaarr›› vvee mmuuttlluulluukkllaarr›› nneessnneell
((oobbjjeekkttiiff)) bbiirr ggöözzllee oorrttaayyaa çç››kkaarr››pp eellee
aallaann TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilleerr,, KKaarrll
MMaarrxx''››nn ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnddeenn bbüüyyüükk

oorraannddaa eettkkiilleennmmiiflflttiirr.. BBuu bbaa¤¤ nneeddeenniiyylleeddiirr kkii oonn--
llaarraa SSoossyyaalliisstt GGeerrççeekkççiilleerr ddee ddeenniirr..

DDeemmeekk kkii TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk,, bbiirreeyyiinn
yyaaflflaamm››nnddaann,, dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn ççookk,,
ggeenniiflfl ttoopplluumm kkeessiimmlleerriinnii,, hhaattttaa ttüümm ddüünnyyaayy›› iill--
ggiilleennddiirreenn kkoonnuullaarr›› eellee aall››pp ççöözzüümmlleemmeeyyii,, aayydd››nn--
ll››¤¤aa çç››kk››flfl yyoollllaarr››nn›› ggöösstteerrmmeeyyii iillkkee vvee aammaaçç eeddii--
nneenn bbiirr aakk››mm oolluuyyoorr.. 

YYaallnn››zzccaa bbiirreeyyiinn kkuurrttuulluuflfluu vvee mmuuttlluulluu¤¤uu ddee--
¤¤iill ggeenniiflfl hhaallkk kkiittlleelleerriinniinn,, ddaahhaa ssoonnrraa ddaa ttüümm
ddüünnyyaann››nn mmuuttlluu bbiirr yyaaflflaammaa kkaavvuuflflmmaass››dd››rr ssoo--
nnuuççttaa iisstteenneenn.. BBuu aakk››mm,, ddaahhaa ggeenniiflfl kkaappssaamm vvee
bbooyyuuttttaa,, hhiiççbbiirr aayy››rr››mmcc››ll››¤¤aa mmeeyyddaann vveerrmmeeddeenn,,
iinnssaann hhaakkllaarr››nn›› ssaavvuunnuurr..

HHeemmeenn hheerr eeddeebbii aakk››mm,, hheemmeenn hheerr yyeerrddee
ggeerrççeekklliikkllee ddüüflflsseelliinn mmüüccaaddeelleessii bbiiççiimmiinnddee oorrttaa--
yyaa çç››kk››pp vvaarrll››¤¤››nn›› ssüürrddüürrmmeeyyee ççaall››flflmm››flfltt››rr.. 

AAnnccaakk yyaaflflaannaann,, yyaaflflaannmmaakkttaa oollaann,, yyaaflflaann--
mmaass›› ddüüflfllleenneenn hhaayyaatt››,, ddoo¤¤aayy››,, oollaayyllaarr›› vvee bbuunnuunn
kkaarrflfl››ss››nnddaa aall››nnaann ttaavvrr››,, oolluuflflaann dduuyygguullaarr›› aannllaatt››rr--
kkeenn ggeerrççee¤¤ee,, yyaannii ssoommuutt vveerriilleerree ddaayyaanndd››rrmmaakk
yyaa ddaa bbuu vveerrii--
lleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa
dduuyygguu ll aann ›› pp
hhaayyaall kkuurrmmaakk
bbiiççiimmiinnddee oorr--
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AfiK OLSUN HALKI ‹Ç‹N 
ÜRETENLERE , YARATANLARA

ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn YYaaflflaarr KKeemmaall''ee ssuunnuullmmaass›› 

ddoollaayy››ss››yyllaa hhaazz››rrllaammaayy›› ttaassaarrllaadd››¤¤››mm››zz üüçç ddoossyyaaddaann 

bbiirriinniinn ““TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk”” oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüüflflüünnddüükk..

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii AAddaannaa GGöönnüüllllüüssüü 

aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz AAllii OOzzaanneemmrree,, BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii,, 

DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann,, DDuurrmmuuflfl AAllii ÖÖzzkkaallee,, MM.. DDeemmiirreell 

BBaabbaaccaannoo¤¤lluu,, MMeehhmmeett TTaaflfleerr,, SSaabbaa KK››rreerr,, ÖÖzzeell GGüülltteekkiinn''iinn

iimmeecceeyyllee kkaalleemmee aalldd››¤¤›› yyaazz››yy›› bbee¤¤eenniinniizzee ssuunnuuyyoorruuzz..

DDoo¤¤uu AAkkddeenniizziinn ssaannaattçç››,, ssaannaattsseevveerr,, ggüüzzeell iinnssaannllaarr››…… KKaatt››ll››mmllaarr››nn››zzllaa,, kkaattkk››llaarr››--
nn››zzllaa bbuu yy››ll 99..ssuunnuu ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤iimmiizz UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
GGaazzeetteessiinnddee kkaarrflfl››nn››zzaa üüçç ddoossyyaayyllaa çç››kk››yyoorruuzz…… BBuu ddoossyyaallaarrddaann ““TToopplluummccuu

GGeerrççeekkççiilliikk”” ddoossyyaass››nn›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii ((ÇÇSSGG)) AAddaannaa GGöönnüüllllüülleerrii,, ““YYeerreell--
ddeenn EEvvrreennsseellee SSaannaatt”” iissiimmllii ddoossyyaayy›› ÇÇSSGG AAnnttaakkyyaa GGöönnüüllllüülleerrii,, ““SSaannaatt,, TToopplluumm vvee
DDiill”” ddoossyyaass››nn›› ddaa ÇÇSSGG MMeerrssiinn GGöönnüüllllüülleerrii hhaazz››rrllaadd››……
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BBiirreeyysseell yyaaflflaammddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii ttoopplluummssaall yyaa--
flflaammddaa ddaa kkiimmii kkeezz ppiirreenniinn ddeevvee yyaapp››lldd››¤¤››nn››,, yyaa
ddaa ddeevveenniinn ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinnddii¤¤iinnii bbiilliirriizz.. 

BBiizziimm,, ççeevvrriimmiinnddee ddoollaanndd››¤¤››mm››zz,, iiççiinnee ggiirrddii--
¤¤iimmiizz aallaann,, ssaannaatt.. AAvvuuccuummuuzzaa aalldd››¤¤››mm››zz ssaannaatt
oolluunnccaa,, oonnaa hhaannggii aaçç››ddaann yyaakkllaaflflmmaakk ggeerreekkttii¤¤ii
kkoonnuussuu,, ddoo¤¤aall oollaarraakk ggüünnddeemmiinn ooddaa¤¤››nnaa ggeelliipp
oottuurraaccaakktt››;; ööyyllee ddee oolldduu.. UUÇÇSSGG ((UUlluussllaarraarraass››
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii)) ggöönnüüllllüülleerrii,, bbuu yy››llkkii
ggaazzeettee kkoonnuussuunnuunn bbeelliirrlleennmmeessii ssüürreecciinnddee kkoonnuu
nnee oollmmaall›› ddiiyyee eenniinnee bbooyyuunnaa ttaarrtt››flfltt›› vvee ““TToopp--
lluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk”” oollmmaall›› ssoonnuuccuunnaa vvaarrdd››.. 

BBuu kkaarraarrddaa,, bbiizzddee 1122 EEyyllüüll ssoonnrraass››nnddaa ddaa--
yyaatt››llaann ““ppoosstt--mmooddeerrnniisstt yyaakkllaaflfl››mm”” ppeerrddeelleemmee--
ssiiyyllee ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn,, öözzeelllliikkllee ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii--
¤¤iinn yyookk ssaayy››llmmaass››,, yyookk ssaayy››llmmaayyaa ççaall››flfl››llmmaass›› eett--
kkiillii oolldduu.. YYaannii ssaannaatt ddüünnyyaass››nnddaa ddaa ppiirreenniinn ddee--
vvee yyaapp››llmmaass››,, ddeevveenniinn ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinnmmeessii……
BBiizz,, hheerr aallaannddaa oolldduu¤¤uunnccaa ssaannaatt--eeddeebbiiyyaatt aallaa--
nn››nnddaa ddaa eeggeemmeenn ççeevvrreelleerriinn ggöörrmmeezzddeenn ggeellddii¤¤ii
ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii¤¤ii öönnee çç››kkaarrmmaall››yydd››kk;; iinnaadd››--
nnaa…… 

BBuu aarraaddaa ssaannaattttaa//eeddeebbiiyyaattttaa bbiirr aakk››mm oollaa--
rraakk TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn ööbbüürr aakkaammllaarr aarraa--
ss››nnddaakkii yyeerriinnee ddee kk››ssaaccaa ddee¤¤iinnmmeekk ggeerreekkiiyyoorr..
BBiilliinnddii¤¤ii üüzzeerree bbuu aakk››mmllaarr kk››ssaaccaa flflööyyllee ss››rraallaann››rr::

HHüümmaanniizzmm,, KKllaassiissiizzmm ((KKuurraallcc››ll››kk//ttiiyyaattrroo--
ddaa)),, RRoommaannttiizzmm ((CCooflfluummccuulluukk//rroommaannddaa,, ööyykküü--
ddee,, flfliiiirrddee)),, RReeaalliizzmm ((GGeerrççeekkççiilliikk//rroommaannddaa,, ööyy--
kküüddee)),, NNaattüürraalliizzmm ((DDoo¤¤aall ggeerrççeekkççiilliikk//rroommaannddaa,,
ööyykküüddee)),, PPaarrnnaassiizzmm ((flfliiiirrddee)),, MMooddeerr--
nniizzmm ((bbüüttüünn aallaannllaarrddaa)),, PPoossttmmooddeerr--
nniizzmm ((bbüüttüünn aallaannllaarrddaa)),, SSeemmbboolliizzmm
((SSiimmggeecciilliikk//öönnccee rreessiimmddee,, ssoonnrraa bbüü--
ttüünn aallaannllaarrddaa)),, ‹‹ddeeaalliizzmm ((bbüüttüünn aallaann--
llaarrddaa)),, FFüüttüürriizzmm ((GGeelleecceekkççiilliikk//bbüüttüünn
aallaannllaarrddaa)),, DDaaddaaiizzmm ((flfliiiirrddee)),, SSüürrrree--
aalliizzmm ((GGeerrççeekküüssttüüccüüllüükk//rreessiimmddee,, flfliiiirr--
ddee vvee eeddeebbiiyyaattttaa)),, LLeettrriizzmm ((HHaarrffççii--
lliikk//flfliiiirrddee)),, EEggzziissttaannssiiyyaalliizzmm ((VVaarroolluuflflççuu--
lluukk//ddaahhaa ççookk eeddiibbii ssaannaattllaarrddaa)),, PPeerrssoo--
nnaalliizzmm ((KKiiflfliilliikkççiilliikk)),, EEkksspprreessyyoonniizzmm ((‹‹zz--
lleenniimmcciilliikk//öönnccee rreessiimmddee,, ssoonnrraa ddaa ssaa--
nnaatt››nn ööbbüürr aallaannllaarr››nnddaa)) vvss..

YYiinnee bbiilliinneenn bbiirr flfleeyyddiirr kkii bbuu aakk››mmllaarr››nn bbaazz››--
llaarr›› ''mmooddaass›› ggeeççttii¤¤ii iiççiinn'' uunnuuttuullmmaayyaa yyüüzz ttuuttmmuuflfl
ggiibbii oolluurr.. ÇÇoo¤¤uu,, öönncceekkiinnee bbiirr tteeppkkii oollaarraakk oorrttaa--
yyaa çç››kkaarr aammaa öönncceekkiinniinn ddee eettkkiissiinnii ssüürrddüürrddüü¤¤üü
ggeenneelllliikkllee ggöörrüüllüürr.. 

BBuunnllaarrddaann ““MMooddeerrnniizzmm”” vvee ““PPoosstt--mmooddeerr--
nniizzmm”” RRoommaannttiizzmm yyaa ddaa ‹‹zzlleenniimmcciilliikk ggiibbii yyaall››nn--
kkaatt ddee¤¤iillddiirr;; MMooddeerrnniizzmm,, 1199.. vvee 2200.. yyyy''ddaa ssaa--

nnaattçç›› bbuullaann
aakk››mmllaarr››nn oorrttaakk
aadd›› oolldduu¤¤uu ggiibbii,,
PPoosstt--mmooddeerrnniizz
iiççiinn ddee ggeellmmiiflfl
ggeeççmmiiflfl bbüüttüünn
aakk››mmllaarr›› kkaappssaa--
mmaa ggeenniiflflll ii¤¤ii
iiççeerriirr ddeemmeekk
yyaannll››flfl oollmmaazz.. 

TToopplluummssaall
GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn
bbuu kkaavvrraammllaarr
aarraass››nnddaakkii yyeerrii--

nnee ggeelliinnccee oo,, GGeerrççeekkççiillii¤¤iinn vvee DDoo¤¤aall GGeerrççeekkççiillii--
¤¤iinn ttoopplluummddaa üürreetteenn,, yyaarraattaann,, eezziilleenn kkiittlleelleerriinn
yyaaflflaamm››nn››,, uummuudduunnuu,, ssaavvaaflfl››mm››nn››.... kkoonnuu eeddiinneenn
ssaannaattçç››llaarr››nn ttuuttttuu¤¤uu bbiirr yyoolldduurr vvee aassll››nnddaa hheemm
MMooddeerrnniizzmmiinn hheemm ddee,, öörrttüülleennmmeeyyee ççaall››flfl››llmmaass››--
nnaa kkaarrflfl››nn,, öözzeelllliikkllee 2211.. yyyy bbaaflflllaarr››nnddaa bbaasskk››nn bbiirr
aakk››mm oollaann PPoosstt--mmooddeerrnniizzmmiinn iiççiinnddee vvaarr oollaann bbiirr
ssaannaatt yyoolluudduurr..

‹‹flflttee kkiimmii uuzzuunn kkiimmii kk››ssaa zzaammaann ddiilliimmlleerriinnddee
bbaaflflaatt oollmmuuflfl bbuu ssaannaattssaall yyaakkllaaflfl››mmllaarr››nn aarrdd››nnddaann
öönnccee ““YYaapp››ssaallcc››ll››kk””ttaa kkeennddiinnii bbeellllii eettmmiiflfl,, ddaahhaa
ddoo¤¤rruussuu oorraaddaann eevvrriilleerreekk bbiilliinneenn bbüüttüünn ssaannaattssaall
aakk››mmllaarr››nn oollaannaakkllaarr››nn››nn kkuullllaann››lldd››¤¤››,, ssöözzccüükk aannllaa--
mm›› ““mmooddeerrnniizzmm ssoonnrraass››”” ddeemmeekk oollaann PPoosstt--mmoo--
ddeerrnniizzmm aakk››mm››,, bbiirr aakk››mm''ddaann ççookk bbiirr ttuuttuumm//yyaakk--
llaaflfl››mmdd››rr.. 

HHeemmeenn hheerr flfleeyyddee oolldduu¤¤uunnccaa bbuunnddaa ddaa kkii--
mmiilleerriinnccee ppiirree,, ddeevvee yyaapp››ll››rr;; ddeevv ggiibbii kkoonnuu--
llaarr//ssoorruunnllaarr ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinniirr;; ggeenneelllliikkllee
ddee ööyyllee yyaapp››ll››yyoorr..

SSaannaattssaall çç››ttaann››nn eenn tteeppeellee--
rree çç››kktt››¤¤›› PPoosstt--mmooddeerrnniisstt aakk››mm,, öözzeelllliikkllee bbiizzddee
ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn,, hheellee ddee ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn
üüssttüünnüünn öörrttüüllmmeessii,, ppeerrddeelleennmmeessii iiççiinn;; oonnuunn ssiissii
dduummaann›› oollssuunn ddiiyyee vvaarr eeddiillmmiiflflttiirr ssaannkkii..

‹‹flflttee bbuu dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceeddeenn yyoollaa çç››kk››lldd››,,
TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiilliikk,, bbuu yy››ll››nn ggaazzeettee kkoonnuussuu
oollaarraakk bbeelliirrlleennddii..

CCOOfifiUUMMCCUU DDÜÜfifiLLEEMMLLEERR KKUURRAARRAAKK 
‹‹YY‹‹ BB‹‹RR DDÜÜNNYYAA ‹‹SSTTEEYYEEBB‹‹LL‹‹RR‹‹ZZ

SSaannaatt,, ttoopplluumm iiççiinn mmii yyookkssaa ddoo¤¤rruuddaann ssaa--
nnaatt iiççiinn mmii oollmmaall›› ssoorruussuu uuzzuunn bbiirr ssüürreeddeenn bbeerrii
oorrttaakk bbiirr ppaayyddaaddaa bbiirrlleeflfliilleemmeeddeenn ttaarrtt››flfl››llaaggeellmmiiflfl--
ttiirr.. HHiiçç kkuuflflkkuu yyookkttuurr kkii ““hheerr iikkiissii iiççiinn ddee”” ddiiyyee--
rreekk iiflfliinn iiççiinnddeenn çç››kkmmaakk yyaa ddaa çç››kkmm››flfl ssaayy››llmmaakk
ddaa vvaarr.. AAnnccaakk yyuukkaarr››ddaa kk››ssaaccaa aaddllaarr››nn›› aanndd››¤¤››--
mm››zz eeddeebbiiyyaatt aakk››mmllaarr››nn››nn ççoo¤¤uunnddaa ““ssaannaatt iiççiinn
ssaannaatt”” aannllaayy››flfl›› aa¤¤››rr bbaassmm››flfltt››rr.. 

OOyyssaa bbuu aannllaayy››flfl››nn bbaaflflaatt oolldduu¤¤uu yyaakkllaaflfl››mmllaa
üürreettiillmmiiflfl yyaapp››ttllaarr ddaa kkuuflflkkuussuuzz hhaallkkaa yyöönneelliikk oollaa--
ccaakktt››rr//oollmmuuflflttuurr..

HHaallkk ddeenniilleenn ggeenneell kkiittlleeyyee yyaa ddaa oonnuunn sseeçç--

kkiinnlleerriinnee yyöönneelliikk üürrüünnlleerrddee ddee ggeenneell aannllaammddaa
''aall››cc››'' ((ookkuuyyuuccuu,, iizzlleeyyiiccii,, ddiinnlleeyyiiccii……)) eessaasstt››rr ççüünn--
kküü.. SSeeççkkiinnccii bbiirr aannllaayy››flfl››nn hheemm ssoonnuuccuu hheemm nnee--
ddeennii oollaann bbuu aannllaayy››flflttaa hhaallkk››nn bbüüyyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu
ppeekk ddee öönneemmsseennmmeezz.. SSöözz ggeelliimmii CCooflfluummccuulluukk
((RRoommaannttiizzmm)),, yyaaflflaamm››nn ggeerrççeekklleerriinnddeenn oolldduukkççaa
uuzzaakk ddüüflfleerr.. ZZaatteenn GGeerrççeekkççiilliikk ((RReeaalliizzmm vvee ttüü--
rreevvlleerrii)) ddee RRoommaannttiizzmmiinn bbuu öözzeellllii¤¤iinnee bbiirr tteeppkkii
oollaarraakk ddoo¤¤mmuuflflttuurr.. AAmmaa hheerr iikkiissiinnddee ddee ttoopplluumm--
ccuu ttuuttuumm öönnddeeddiirr.. BBuu bbaakk››mmddaann ssaannaatt››nn ttoopplluumm
iiççiinn oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii nnookkttaass››nnddaa bbuu iikkiissii bbuulluuflfluurr..
NNee vvaarr kkii iikkiinncciissiinniinn ttoopplluummccuulluu¤¤uu bbiirr ddee ggeerr--
ççeekklleerriinn üüzzeerriinnee oottuurrttuullmmuuflflttuurr..

““TToopplluumm iiççiinn ssaannaatt”” aannllaayy››flfl››,, eenn yyoo¤¤uunn vvee
ddiissiipplliinnllii bbiirr bbiiççiimmddee TToopplluummccuu GGeerrççeekkççii ssaannaatt--
çç››llaarrccaa bbeenniimmsseennmmiiflflttiirr.. BBuu eeddeebbiiyyaattçç››llaarr,, eellee aall--
dd››kkllaarr›› ttoopplluummssaall kkoonnuullaarr›› nneessnneell ((oobbjjeekkttiiff)) bbiirr
bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa iiflfllleemmiiflfllleerr,, tteekk tteekk bbiirreeyylleerriinn yyaaflflaa--

mm››nnddaann ççookk ttoopplluummuunn,, hhaattttaa uulluussllaarr››nn
ssoorruunnllaarr››nn›› eellee aall››pp bbuu ssoorruunnllaarraa uummaarr--
llaarr aarraamm››flflllaarrdd››rr.. KK››ssaaccaa ddeenneebbiilliirr kkii
TToopplluummssaall GGeerrççeekkççii eeddeebbiiyyaattttaa;; bbiirree--
yyiinn,, ççeevvrreenniinn vvee oonnuunn ddaa iilleerriissiinnddee
ttüümm ttoopplluummuunn//ttoopplluummllaarr››nn ggöönneennccii,,
mmuuttlluulluu¤¤uu yyoolluunnddaa üürrüünnlleerr vveerriilliirr..

TToopplluummssaall ggeerrççeekklleerrii yyaannii ttoopplluu--
mmuunn yyaaflflaamm››nn››,, ççeekkttii¤¤ii ss››kk››nntt››llaarr››,, yyaa--
flflaadd››¤¤›› aacc››llaarr›› vvee mmuuttlluulluukkllaarr›› nneessnneell
((oobbjjeekkttiiff)) bbiirr ggöözzllee oorrttaayyaa çç››kkaarr››pp eellee
aallaann TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilleerr,, KKaarrll
MMaarrxx''››nn ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnddeenn bbüüyyüükk

oorraannddaa eettkkiilleennmmiiflflttiirr.. BBuu bbaa¤¤ nneeddeenniiyylleeddiirr kkii oonn--
llaarraa SSoossyyaalliisstt GGeerrççeekkççiilleerr ddee ddeenniirr..

DDeemmeekk kkii TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk,, bbiirreeyyiinn
yyaaflflaamm››nnddaann,, dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn ççookk,,
ggeenniiflfl ttoopplluumm kkeessiimmlleerriinnii,, hhaattttaa ttüümm ddüünnyyaayy›› iill--
ggiilleennddiirreenn kkoonnuullaarr›› eellee aall››pp ççöözzüümmlleemmeeyyii,, aayydd››nn--
ll››¤¤aa çç››kk››flfl yyoollllaarr››nn›› ggöösstteerrmmeeyyii iillkkee vvee aammaaçç eeddii--
nneenn bbiirr aakk››mm oolluuyyoorr.. 

YYaallnn››zzccaa bbiirreeyyiinn kkuurrttuulluuflfluu vvee mmuuttlluulluu¤¤uu ddee--
¤¤iill ggeenniiflfl hhaallkk kkiittlleelleerriinniinn,, ddaahhaa ssoonnrraa ddaa ttüümm
ddüünnyyaann››nn mmuuttlluu bbiirr yyaaflflaammaa kkaavvuuflflmmaass››dd››rr ssoo--
nnuuççttaa iisstteenneenn.. BBuu aakk››mm,, ddaahhaa ggeenniiflfl kkaappssaamm vvee
bbooyyuuttttaa,, hhiiççbbiirr aayy››rr››mmcc››ll››¤¤aa mmeeyyddaann vveerrmmeeddeenn,,
iinnssaann hhaakkllaarr››nn›› ssaavvuunnuurr..

HHeemmeenn hheerr eeddeebbii aakk››mm,, hheemmeenn hheerr yyeerrddee
ggeerrççeekklliikkllee ddüüflflsseelliinn mmüüccaaddeelleessii bbiiççiimmiinnddee oorrttaa--
yyaa çç››kk››pp vvaarrll››¤¤››nn›› ssüürrddüürrmmeeyyee ççaall››flflmm››flfltt››rr.. 

AAnnccaakk yyaaflflaannaann,, yyaaflflaannmmaakkttaa oollaann,, yyaaflflaann--
mmaass›› ddüüflfllleenneenn hhaayyaatt››,, ddoo¤¤aayy››,, oollaayyllaarr›› vvee bbuunnuunn
kkaarrflfl››ss››nnddaa aall››nnaann ttaavvrr››,, oolluuflflaann dduuyygguullaarr›› aannllaatt››rr--
kkeenn ggeerrççee¤¤ee,, yyaannii ssoommuutt vveerriilleerree ddaayyaanndd››rrmmaakk
yyaa ddaa bbuu vveerrii--
lleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa
dduuyygguu ll aann ›› pp
hhaayyaall kkuurrmmaakk
bbiiççiimmiinnddee oorr--
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AfiK OLSUN HALKI ‹Ç‹N 
ÜRETENLERE , YARATANLARA

ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn YYaaflflaarr KKeemmaall''ee ssuunnuullmmaass›› 

ddoollaayy››ss››yyllaa hhaazz››rrllaammaayy›› ttaassaarrllaadd››¤¤››mm››zz üüçç ddoossyyaaddaann 

bbiirriinniinn ““TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilliikk”” oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüüflflüünnddüükk..

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii AAddaannaa GGöönnüüllllüüssüü 

aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz AAllii OOzzaanneemmrree,, BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii,, 

DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann,, DDuurrmmuuflfl AAllii ÖÖzzkkaallee,, MM.. DDeemmiirreell 

BBaabbaaccaannoo¤¤lluu,, MMeehhmmeett TTaaflfleerr,, SSaabbaa KK››rreerr,, ÖÖzzeell GGüülltteekkiinn''iinn

iimmeecceeyyllee kkaalleemmee aalldd››¤¤›› yyaazz››yy›› bbee¤¤eenniinniizzee ssuunnuuyyoorruuzz..

DDoo¤¤uu AAkkddeenniizziinn ssaannaattçç››,, ssaannaattsseevveerr,, ggüüzzeell iinnssaannllaarr››…… KKaatt››ll››mmllaarr››nn››zzllaa,, kkaattkk››llaarr››--
nn››zzllaa bbuu yy››ll 99..ssuunnuu ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤iimmiizz UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
GGaazzeetteessiinnddee kkaarrflfl››nn››zzaa üüçç ddoossyyaayyllaa çç››kk››yyoorruuzz…… BBuu ddoossyyaallaarrddaann ““TToopplluummccuu

GGeerrççeekkççiilliikk”” ddoossyyaass››nn›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii ((ÇÇSSGG)) AAddaannaa GGöönnüüllllüülleerrii,, ““YYeerreell--
ddeenn EEvvrreennsseellee SSaannaatt”” iissiimmllii ddoossyyaayy›› ÇÇSSGG AAnnttaakkyyaa GGöönnüüllllüülleerrii,, ““SSaannaatt,, TToopplluumm vvee
DDiill”” ddoossyyaass››nn›› ddaa ÇÇSSGG MMeerrssiinn GGöönnüüllllüülleerrii hhaazz››rrllaadd››……
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ttaayyaa kkooyyaann TToopplluummccuu GGeerrççeekkççiilleerrddiirr..
BBuu eeddeebbiiyyaatt aakk››mm››,, bbiirreeyyiinn iinnssaannccaa yyaaflflaammaa--

ss››nn››nn ttoopplluummuunn kkuurrttuulluuflfluunnaa bbaa¤¤ll›› oolldduu¤¤uu ggeerrççee--
¤¤iinnii ssaavvuunnuurr.. 

TTeekk bbaaflfl››nnaa kkuurrttuulluupp mmuuttlluu oollmmaa yyeerriinnee,,
hheepp bbiirrlliikkttee mmuuttlluu oollmmaayy›› bbeenniimmsseerr.. TToopplluummssaall
GGeerrççeekkççii ssaannaattçç››llaarr yyaapp››ttllaarr››nn›› bbuu iiddeeaallee kkiilliittlleenn--
mmiiflfl oollaarraakk vveerrmmeeyyii ggöörreevv bbiilliirr.. 

DD››flfl ddüünnyyaann››nn kkuurrgguussaall,, ssooyyuutt vvee üüttooppyyaallaa--
rr››yyllaa ddee¤¤iill ddee nneessnneell,, iinnssaannii,, ttoopplluummssaall oollaayy vvee
ggeerrççeekklleerrii ttoopplluummssaall bbiirr bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa eellee aall››pp
ttoopplluumm yyaarraarr››nnaa,, ttoopplluummuunn ggeelleeccee¤¤ii iiççiinn iiflfllleerr..
BBuu nneeddeennllee oonnllaarr,, ““SSaannaatt,, ttoopplluumm iiççiinnddiirr”” iillkkee--
ssiinnee ss››kk››ccaa bbaa¤¤ll››dd››rrllaarr..

TTOOPPLLUUMMCCUU fifiAA‹‹RRLLEERR‹‹MM‹‹ZZ VVEE 
fifi‹‹‹‹RR DD‹‹LL‹‹MM‹‹ZZDDEE VVAARRSSIILLLLAAfifiMMAA

YYaazz››nn ttaarriihhiimmiizzddee ““11994400 KKuuflflaa¤¤››”” oollaarraakk
aaddllaanndd››rr››llaann flflaaiirrlleerriimmiizzllee ssüürrddüürreelliimm ssöözzüü.. KK››rrkk
KKuuflflaa¤¤›› flflaaiirrlleerriimmiizz ((kkii NNââzz››mm,, bbuunnllaarrddaann bbiirraazz
ddaahhaa öönncceeddee yyeerr aall››rr)) flfliiiirrlleerriinnddee AAnnaaddoolluu ggeerr--
ççeekklleerriinnii,, ssaavvaaflflaa vvee yyookkssuulllluu¤¤aa kkaarrflfl›› tteeppkkiilleerriinnii,,
bbaarr››flflaa öözzlleemmlleerriinnii ddiillee ggeettiirrmmiiflfllleerr,, cceehhaalleett ggiibbii
tteemmaallaarr›› iiflfllleemmiiflfllleerrddiirr.. 

BBuu ttoopplluummccuu flflaaiirrlleerr,, 11996600 vvee 11997700 KKuuflflaa--
¤¤››''nn››nn ttoopplluummccuu ggeerrççeekkççii eeddeebbiiyyaattçç››llaarr››nn››nn yyeettiiflfl--
mmeessiinnddee ddee öönnccüüllüükk eettmmiiflfllleerrddiirr..

TToopplluummccuu GGeerrççeekkççii flflaaiirrlleerr aann››lldd››¤¤››nnddaa aakkllaa
iillkk ggeelleenn NNââzz››mm HHiikkmmeett''ttiirr.. HHeemmeenn aarrdd››nnddaann bbiirr
çç››rrpp››ddaa ssaayyaabbiilliirriizz:: 

RR››ffaatt IIllggaazz,, CCaahhiitt IIrrggaatt,, SSuuaatt TTaaflfleerr,, ÖÖmmeerr
FFaarruukk TToopprraakk,, MMeehhmmeedd KKeemmaall ((KKuurrflfluunnlluuoo¤¤lluu)),,
MMeehhmmeett BBaaflflaarraann,, EEnnvveerr GGöökkççee,, HHaassaann HHüüssee--
yyiinn KKoorrkkmmaazzggiill,, HHaassaann ‹‹zzzzeettttiinn DDiinnaammoo,, EErrccüü--
mmeenntt BBeehhzzaatt LLaavv,, ‹‹llhhaammii BBeekkiirr,, AAhhmmeedd AArriiff,,
AArriiff DDaammaarr,, AAttttiillaa ‹‹llhhaann,, fifiüükkrraann KKuurrddaakkuull,, NNee--
ccaattii CCuummaall››,, AAttaaooll BBeehhrraammoo¤¤lluu,, CCeeyyhhuunn AAttuuff
KKaannssuu,, MM.. NNiiyyaazzii AAkk››nncc››oo¤¤lluu,, EErraayy CCaannbbeerrkk,,
FFaazz››ll HHüüssnnüü DDaa¤¤llaarrccaa,, ÖÖzzkkaann MMeerrtt,, SSüürraayyyyaa
BBeerrffee,, TTeekkiinn SSöönnmmeezz,, ‹‹ssmmeett ÖÖzzeell,, NNiihhaatt BBeehh--
rraamm,, AAhhmmeett OOkkttaayy,, MMeettiinn AAlltt››ookk,, MMeettiinn EElloo¤¤lluu,,
KKeemmaall ÖÖzzeerr,, GGüüvveenn TTuurraann,, MMeettiinn DDeemmiirrttaaflfl vvee
ddaahhaa nniicceelleerrii……

BBuu ddöönneemm flflaaiirrlleerrii,, ttoopplluummssaall ssoorruunnllaarr››,, iiddee--
oolloojjiikk bbiirr bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa iiflfllleeddii.. KKiittlleelleerrii hhaarreekkeettee
ggeeççiirrmmeekk eerree¤¤iiyyllee ssööyylleevv bbiiççeemmiinnddeenn yyaarraarrllaann--
dd››.. BBuu,, kkeennddiilleerriinnii ttoopplluummuunn ssöözzccüüssüü oollaarraakk
ggöörrmmeelleerriinnddeenn kkaayynnaakkllaann››rr.. fifiiiiirrddee uuyyaakk ((kkaaffiiyyee)),,
yyeeddeekkuuyyaakk ((rreeddiiff)) ööllççüü ((vveezziinn)) ggiibbii öö¤¤eelleerrii kkaalldd››rr--
dd››llaarr.. 

SSeerrbbeesstt nnaazz››mm öözzeelllliikklleerriinnii ggeettiirrddiilleerr.. UUyyuu--
mmuu ((aahheennggii)),, sseess aakk››flfl››yyllaa ((vvuurrgguu,, ttoonnllaammaa,, aalliittee--
rraassyyoonn,, aassoonnaannss ddiizzee ddüüzzeenniiyyllee)) ssaa¤¤llaadd››llaarr.. fifiiiiirr--
ddee yyaall››nn bbiirr ddiill kkuullllaannmmaayy›› yyee¤¤lleeddiilleerr..

fifiiiiirrddee iikkiilliikk ((bbeeyyiitt)),, kk››ttaa ((ddöörrttllüükk vvbb)) ggiibbii bböö--
llüümmlleemmeelleerrii öönneemmsseemmeeyyeerreekk,, flfliiiirrlleerriinnddee uuzzuunnlluu
kk››ssaall›› ddiizzeelleerree yyeerr vveerrddiilleerr,, yyaannii flfliiiirriinn yyaapp››ss››nn››
ddee¤¤iiflflttiirrddiilleerr.. 

AAyyrr››ccaa,, flfliiiirrddee oo ggüünnee ddee¤¤iinn kkuullllaann››llmmaayyaann
ssöözzccüükk vvee kkaavvrraammllaarr›› kkuullllaanndd››llaarr,, bbööyylleeccee flfliiiirr ddii--
lliinniinn zzeennggiinnlleeflflmmeessiinnii ssaa¤¤llaadd››llaarr.. ÖÖttee yyaannddaann flflii--
iirrddee iimmggeeyyee vvee ssöözz ssaannaattllaarr››nnaa aazz yyeerr vveerrddiikklleerrii
ssööyylleenneebbiilliirr.. GGeenneelllliikkllee ssöözzccüükklleerrii ggeerrççeekk aannllaamm--
llaarr››nnddaa kkuullllaanndd››llaarr.. 

BBuu bbaa¤¤llaammddaa aakkllaa iillkk ggeelleenn öörrnneekklleerrddeenn bbii--
rrii oollaarraakk NNââzz››mm''››nn ““KKeerreemm GGiibbii””ssiinnee bbaakkaall››mm.. 

KKeerreemm GGiibbii
HHaavvaa kkuurrflfluunn ggiibbii aa¤¤››rr!!

BBaa¤¤››rr
bbaa¤¤››rr

bbaa¤¤››rr
bbaa¤¤››rr››yyoorruumm..

KKooflfluunn
kkuurrflfluunn
eerriitt--

--mmee¤¤ee
ççaa¤¤››rr››yyoorruumm......

OO ddiiyyoorr kkii bbaannaa::
--SSeenn kkeennddii sseessiinnllee kküüll oolluurrssuunn eeyy!!

KKeerreemm
ggiibbii

yyaannaa
yyaannaa......

««DDeeeeeeeerrtt
ççookk,,
hheemmddeerrtt
yyookk»»

YYüürreekk--
--lleerriinn

kkuullaakk--
--llaarr››

ssaa¤¤››rr......
HHaavvaa kkuurrflfluunn ggiibbii aa¤¤››rr......
BBeenn ddiiyyoorruumm kkii oonnaa::

--KKüüll oollaayy››mm
KKeerreemm

ggiibbii
yyaannaa
yyaannaa..

BBeenn yyaannmmaassaamm
sseenn yyaannmmaassaann
bbiizz yyaannmmaassaakk,,
nnaass››ll
çç››kkaarr

kkaarraann--
--ll››kkllaarr
aayydd››nn--

--ll››¤¤aa....
HHaavvaa ttoopprraakk ggiibbii ggeebbee..
HHaavvaa kkuurrflfluunn ggiibbii aa¤¤››rr..

BBaa¤¤››rr
bbaa¤¤››rr
bbaa¤¤››rr

bbaa¤¤››rr››yyoorruumm..
KKooflfluunn

kkuurrflfluunn
eerriitt--
--mmee¤¤ee

ççaa¤¤››rr››yyoorruumm..........

KKÖÖYY EENNSSTT‹‹TTÜÜLLEERR‹‹,, 
IIII..DDÜÜNNYYAA SSAAVVAAfifiII vvee KKIITTLLIIKK

TTüürrkk eeddeebbiiyyaatt››nnddaa TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiilliikk
ssöözz kkoonnuussuu oolluunnccaa öönneemmllii dduurraakkllaarrddaann bbiirrii ddee
KKööyy EEnnssttiittüüllüü yyaazzaarr--flflaaiirrlleerr oollaarraakk dduurruurr kkaarrflfl››--
ddaa……

MMuussttaaffaa KKeemmaall AAttaattüürrkk''üünn,, UUlluussaall BBaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk SSaavvaaflfl››''nn››nn aarrdd››nnddaann ""MMiilllleettiimmiizzii ggeerrççeekk ssaa--
aaddeettee uullaaflfltt››rraaccaakk iirrffaann oorrdduussuudduurr"" vvuurrgguullaammaass››

ssoonn ddeerreeccee öönneemmllii..
11993355''ee ggeelliinnddii¤¤iinnddee kkööyylleerrddee ookkuull ssaayy››ss››

yyookk ddeenniilleecceekk kkaaddaarr aazzdd››rr.. BBuu ookkuullllaarraa kkeennttlleerr--
ddeenn bbuulluunnuupp ggöönnddeerriilleenn aazz ssaayy››ddaa öö¤¤rreettmmeenn ddee
kkööyylleerrddee ttuuttuunnaammaammaakkttaa,, bbaaflflaarr››ll›› oollaammaammaakkttaa--
dd››rr.. KKööyy iinnssaann››nn››nn ee¤¤iittiimm ggeerreekkssiinniimmii yyaallnn››zzccaa
ookkuurryyaazzaarrll››kkllaa ss››nn››rrll›› ddee¤¤iill;; bbuullaaflfl››cc›› hhaassttaall››kkllaarrllaa
ssaavvaaflflmmaakk ssoorruunnuu ddaa ççöözzüüllmmeessii ggeerreekkeenn bbiirr ddüü--
¤¤üümm,, aaflfl››llmmaass›› ggeerreekkeenn bbiirr eennggeellddiirr.. BBuu oorrttaammddaa
iillkkeell yyöönntteemmlleerrllee yyaapp››llaann üürreettiimm ssoorruunnuu ddaa yyoolluu--
nnaa kkoonnuullmmaall››yydd››..

KKööyyllüükk kkeessiimm,, hheennüüzz ddeemmookkrraassiiyyii yyaaflflaattaa--
ccaakk,, ccuummhhuurriiyyeett yyuurrttttaaflfl›› oollaaccaakk nniitteellii¤¤iinnee kkaavvuu--
flflaammaamm››flfltt››.. ÖÖttee yyaannddaann bbuu ddöönneemmddee kkööyyee hhiizz--
mmeett ggööttüürrmmeekk ççookk zzoorrdduurr.. CCuummhhuurriiyyeettllee bbiirrlliikk--
ttee ggiirriiflfliilleenn kkööyyee hhiizzmmeett ççaabbaallaarr›› yyaa kkööyyllüünnüünn
bbeekklleennttiilleerriinnee uuyymmaadd››¤¤›› yyaa ddaa bbeecceerriilleemmeeddii¤¤ii
iiççiinn yyaarr››mm kkaallmm››flfltt››.. BBuu yyüüzzddeennddiirr kkii yyeennii aayydd››nn--
llaarraa ggeerreekkssiinniimm dduuyyuullmmuuflflttuurr.. AArraannaann aayydd››nnllaarr
ddaa kkööyyllüünnüünn kkeennddii iiççiinnddeenn çç››kkaaccaakktt››//çç››kkmmaall››yydd››..
KKeennddiissii ddee kkööyyllüü ççooccuu¤¤uu oollaann ee¤¤iittiimmccii ‹‹ssmmaaiill
HHaakkkk›› TToonngguuçç,, KKööyy EEnnssttiittüüssüü ssiisstteemmiinniinn hheemm
kkuurraammcc››ss›› hheemm ddee kkuurruuccuussuu oollmmuuflflttuurr.. DDöönneemmiinn
EE¤¤iittiimm BBaakkaann›› HHaassaann AAllii YYüücceell ddee oonnuunn bbuu ggiirrii--
flfliimmiinnee ssaahhiipp çç››kkmm››flfl vvee TTüürrkk ee¤¤iittiimm ggeeççmmiiflfliinniinn
tteekk yyüüzzaakk›› KKööyy EEnnssttiittüülleerrii bbööyylleeccee yyaaflflaamm bbuull--
mmuuflflttuurr..

KKööyy EEnnssttiittüülleerrii,, IIII.. DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››nn››nn ss››nn››rraa
ddaayyaanndd››¤¤››,, üüllkkeeddee kkuurraakkll››kk vvee kk››ttll››¤¤››nn kkooll ggeezzddii¤¤ii
bbiirr ddöönneemmddee kkuurruulluurr.. OO ss››rraa,, üüllkkee kkaayynnaakkllaarr››
hheerr yyöönnddeenn kk››ss››ttll›› vvee üürrüünnüünn bbüüyyüükk kk››ssmm›› ddaa hheerr
aann çç››kkaaccaakk ssaavvaaflfl iiççiinn aayyrr››ll››yyoorrdduu.. UUlluussaall BBaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk SSaavvaaflfl››nn››nn aarrdd››nnddaann ççooccuukkllaarrddaann oolluuflflaann eerr--
kkeekk iiflflggüüccüü yyeenniiddeenn aasskkeerree aall››nnmm››flfl,, kkööyylleerrddee
yyaallnn››zzccaa kkaadd››nnllaarr,, yyaaflflll››llaarr vvee ççooccuukkllaarr kkaallmm››flfltt››..

DDoollaayy››ss››yyllaa eennssttiittüülleerr ""ççooccuukk iiflflggüüccüü"" iillee kkuu--
rruullaabbiilliirrddii.. OOyyssaa ççooccuukkllaarr,, kkööyyllüülleerriinn nneerreeddeeyyssee
tteekk ddaayyaannaakkllaarr››yydd››.. BBuu nneeddeennllee kkööyyllüü,, ççooccuukkllaa--
rr››nn ookkuulllluu oollmmaass›› kkoonnuussuunnddaa bbaaflflllaarrddaa oolldduukkççaa
iisstteekkssiizz ddaavvrraanndd››.. EEnnssttiittüülleerree hheellee ddee kk››zz ççooccuu¤¤uu
bbuullmmaakk ççookk zzoorrdduu.. BBiirr yyaannddaann ddaa hheerr bbuullaaflfl››cc››
hhaassttaall››kk ççooccuukkllaarr›› aall››pp ggööttüürrüüyyoorrdduu..

YYiinnee ddee EEnnssttiittüülleerrddee ookkuummaayyaa bbaaflflllaayyaann aazz
ssaayy››ddaakkii ççooccuukkllaarr››nn aa¤¤››rrll››kkll›› kkaattkk››ss››yyllaa ççookk flfleeyylleerr
yyaapp››lldd››.. ÖÖrrnnee¤¤iinn KKööyy EEnnssttiittüülleerriinnddee yyaapp››llaann ttaa--
rr››mm ssaayyeessiinnddee öö¤¤rreenncciilleerriinn ggeerreekkssiinniimmlleerrii ffaazzllaa--
ss››yyllaa kkaarrflfl››llaannmm››flfl,, eellddee eeddiilleenn üürreettiimm ffaazzllaass››yyllaa
kkööyyllüüyyee vvee ddeevvlleettee yyaarrdd››mm eeddiilleebbiillmmiiflflttiirr.. EEnnssttii--
ttüülleerrddee kk››ssaa ssüürreeddee yyaapp››mm›› ggeerrççeekklleeflfleenn bbiinnaallaarr
vvee öö¤¤rreenncciilleerriinn ççaabbaallaarr››yyllaa ssaa¤¤llaannaann eelleekkttrriikk ggüü--
ccüü,, oo ddöönneemm iiççiinn öönneemmllii bbaaflflaarr››llaarr oolldduu..

11995500''ddeenn ssoonnrraa KKööyy EEnnssttiittüüssüü çç››kk››flflll›› yyaazzaarr--
llaarrllaa yyaayygg››nnllaaflflaann ““ kkööyy rroommaann››”” bbuu ddöönneemmddeenn
ssoonnrraa ssoossyyaalliisstt ddüüflflüünncceenniinn eettkkiissiiyyllee iiddeeoolloojjiikk bbiirr
yyöönn kkaazzaann››rr.. BBuu eettkkii 11996600''ll›› vvee 11997700''llii yy››llllaarrddaa
ddaa ddeevvaamm eeddeerr..

BBuu aannllaayy››flflttaa üürrüünnlleerr vveerreenn bbaaflflll››ccaa yyaa--
zzaarr//flflaaiirr aaddllaarr››nn›› flflööyyllee ss››rraallaayyaabbiilliirriizz::

ÖÖnnccee ddoo¤¤rruuddaann EEnnssttiittüüllüü yyaazzaarr//flflaaiirrlleerr;; eenn
bbaaflflttaa ddaa MMaahhmmuutt MMaakkaall,, ssoonnrraa ööbbüürrlleerrii::

TTaalliipp AAppaayydd››nn,, AAddnnaann BBiinnyyaazzaarr,, AAhhmmeett
UUyyssaall,, AAllii YYüüccee,, BBaa--
hhaattttiinn UUyyaarr,,
BBeehhzzaatt AAyy,,
DDuurrssuunn AAkk--
ççaamm,, EEmmiinn
ÖÖzzddeemmiirr,, FFaa--
kkiirr BBaayykkuurrtt,, HH..
NNeeddiimm fifiaahhhhüü--
sseeyyiinnoo¤¤lluu,, HHaa--
ssaann KK››yyaaffeett,,
HHaaflfliimm KKaannaarr,,
HHaattuunn BBiirrsseenn
BBaaflflaarraann,, MMaakk--
ssuutt DDoo¤¤aann,,
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MMeennmmeett BBaaflflaarraann,, NNeebbii DDaaddaalloo¤¤lluu,, OOssmmaann BBoo--
lluulluu,, OOssmmaann fifiaahhiinn,, PPaakkiizzee TTüürrkkoo¤¤lluu,, SSeellaahhaattttiinn
fifiiimmflfleekk,, ÜÜmmiitt KKaaffttaanncc››oo¤¤lluu,, ÜÜnnaall TTüürrkkeeflfl,, YYuussuuff
ZZiiyyaa BBaahhaadd››nnll›› vvee ddaahhaa nniicceelleerrii……

DDoo¤¤rruuddaann EEnnssttiittüü çç››kk››flflll›› oollmmaammaakkllaa bbiirrlliikkttee
aayynn›› yyaa ddaa bbeennzzeerr aannllaayy››flflttaa üürreennlleerr vveerreenn ööbbüürr
eeddeebbiiyyaattçç››llaarr›› ddaa ssaayyaall››mm::

SSaabbaahhaattttiinn AAllii,, SSaaddrrii EErrtteemm,, SSaammiimm KKooccaa--
ggöözz,, KKeemmaall BBiillbbaaflflaarr,, OOrrhhaann KKeemmaall,, KKeemmaall TTaa--
hhiirr,, YYaaflflaarr KKeemmaall,, FFaaiikk BBaayyssaall,, AAzziizz NNeessiinn,, RR››--
ffaatt IIllggaazz,, CCeevvddeett KKuuddrreett,, CCaahhiitt IIrrggaatt,, RReeflflaatt
EEnniiss,, ‹‹llhhaann TTaarruuss,, MMuuzzaaffffeerr BBuuyyrruukkççuu,, HHaalliikkaarr--
nnaass BBaall››kkçç››ss›› ((CCeevvaatt fifiaakkiirr KKaabbaaaa¤¤aaççll››)) vvee ddaahhaa
nniicceelleerrii..

KKööyy EEnnssttiittüülleerrii ççaall››flflmmaallaarr››yyllaa,, kkuurruulluuflfl
aammaaççllaarr››nn››nn ççookk üüssttüünnddee bbiirr bbaaflflaarr›› ggöösstteerriillmmiiflfl
vvee kkööyyüünn,, kk››rrssaall aallaannddaa yyaaflflaayyaannllaarr››nn ssoorruunnllaarr››nn››
oorrttaayyaa kkooyyaann iilleerriiccii bbiirr kkuuflflaa¤¤››nn yyeettiiflflmmeessii ssaa¤¤llaa--
mm››flfltt››rr.. KKööyy EEnnssttiittüülleerriinnddee yyeettiiflfleenn ee¤¤iittiimmcciilleerr,,
öö¤¤rreettmmeennlleerr,, yyaazzaarrllaarr,, ddüüflflüünnüürrlleerr ttoopplluummddaa
uuffuukk aaççaann bbiirr rrooll ooyynnaamm››flflllaarrdd››rr..

AAnnaaddoolluu KKööyy vvee KKaassaabbaallaarr››nn››nn SSoorruunnllaarr››
SSaabbaahhaattttiinn AAllii vvee SSaaddrrii EErrtteemm''iinn eesseerrlleerriiyyllee

oorrttaayyaa çç››kkaann,, AAnnaaddoolluu kkööyy vvee kkaassaabbaallaarr››nn››nn ssoo--
rruunnllaarr››nn›› aannllaattaann ttoopplluummccuu--ggeerrççeekkççii rroommaann vvee
ööyykküü 11993300''llaarr››nn ssoonnuunnddaa KKeemmaall BBiillbbaaflflaarr vvee
SSaammiimm KKooccaaggöözz ggiibbii yyaazzaarrllaarrllaa aallaann››nn›› ggeenniiflflllee--
ttiirr.. 11995500''ddeenn ssoonnrraa kkööyy eennssttiittüüssüü çç››kk››flflll›› yyaazzaarr--
llaarrllaa yyaayygg››nnllaaflflaann ""kkööyy rroommaann››""nnddaa bbuu ddöönneemm--
ddeenn ssoonnrraa ssoossyyaalliisstt ddüüflflüünncceenniinn eettkkiissii aa¤¤››rr bbaassaarr..
ÖÖzzeelllliikkllee kkööyylleerrddeekkii ttoopprraakk kkaavvggaallaarr››,, aa¤¤aa--››rrggaatt,,
zzeennggiinn--ffaakkiirr,, ggüüççllüü--ggüüççssüüzz,, aayydd››nn--ggeerreeccii ççaatt››flfl--
mmaass››,, kkööyyddeenn kkeennttee ggööçç vvee ssoonnuuççllaarr››,, ddaarr ggeelliirrllii--
nniinn ssoorruunnllaarr›› vvee ggeeççiimm mmüüccaaddeelleessii ggiibbii kkoonnuullaarr
iiflfllleenniirr.. OOrrhhaann KKeemmaall,, TTaarrllaaddaa ››rrggaattllaarr››,, ffaabbrriikkaa--
ddaa iiflflççiilleerrii aannllaatt››rr.. KKööyyddeenn kkeennttee ggööçç eeddeenn gguurr--
bbeettççiilleerriinn aacc››kkll›› ööyykküülleerriinnii ggeerrççeekkççii ddiillllee iiflfllleerr..

““BBoozzkk››rrddaakkii ÇÇeekkiirrddeekk”” aaddll›› rroommaann››yyllaa KKööyy
EEnnssttiittüülleerriinnee kkaarrflfl›› bbiirr ttaavv››rr iiççiinnee ddee ggiirrmmiiflfl oollaann
KKeemmaall TTaahhiirr,, iillkk ddöönneemm rroommaannllaarr››nnddaa ggeerrççeekkççii
yyaakkllaaflfl››mmllaa kkööyy--kkeenntt ssoorruunnllaarr››nnaa,, hhaappiisshhaannee yyaa--
flflaamm››nnaa yyeerr vveerriirr.. SSoonnrraakkii yy››llllaarrddaa ttaarriihhsseell vvee ssii--
yyaassaall iiççeerriikktteekkii rroommaannllaarr››yyllaa ttaann››nn››rr..

YYaaflflaarr KKeemmaall,, eesseerrlleerriinnddee öözzeelllliikkllee ÇÇuukkuurroo--
vvaa kkööyyllüüssüüyyllee GGüünneeyy vvee DDoo¤¤uu AAnnaaddoolluu iinnssaann››nn››
ççeeflfliittllii yyöönnlleerriiyyllee aannllaatt››rr.. AAnnllaatt››mm››nnddaa hhaallkk ttüürrkküü--
lleerriinnddeenn,, mmaassaall vvee eeffssaanneelleerriinnddeenn ffaayyddaallaannmm››flfl,,
bbuu yyüüzzddeenn ddee ddeessttaannss›› lliirriikk bbiirr üüsslluupp kkuullllaannmm››flfl--
tt››rr.. BBuu aannllaatt››mm ttaarrzz››nn››nn ttiippiikk öörrnnee¤¤ii,, bbiirrççookk rroo--
mmaann vvee ööyykküüssüüyyllee bbiirrlliikkttee iillkk aakkllaa ggeelleenn yyaapp››tt››
‹‹nnccee MMeemmeedd aaddll›› rroommaann››dd››rr..

FFaakkiirr BBaayykkuurrtt,, ""KKööyy rroommaann››nn››nn öönnddee ggeelleenn
iissmmiiddiirr.. KKööyy eennssttiittüüllüü bbiirr yyaazzaarr oollaarraakk ssoossyyaalliisstt--
ggeerrççeekkççii bbiirr ççiizzggiiddee kkööyyüü vvee kkööyyllüüyyüü,, gguurrbbeettççiillee--
rriinn yyaaflflaamm››nn›› oolldduukkççaa ccaannll›› bbiirr flfleekkiillddee aannllaattaann
yyaazzaarr››nn ööyykküülleerriinniinn yyaann›› ss››rraa öözzeelllliikkllee YY››llaannllaarr››nn
ÖÖccüü,, KKaapplluummbbaa¤¤aallaarr,, TT››rrppaann,, KKooccaa RReenn vvee
YYüükksseekk FF››rrtt››nnaallaarr aaddll›› rroommaannllaarr›› üünnllüüddüürr..

AAzziizz NNeessiinn,, yyaall››nn bbiirr ddiillllee ttoopplluummddaa aakkssaa--
yyaann,, yyeerrggiiyyee uuyygguunn yyöönnlleerrii aabbaarrtt››ll›› ttiipplleerrllee iirroonniikk
bbiiççiimmddee aannllaattaann rroommaann,, ööyykküü vvee ooyyuunnllaarr››yyllaa ttaa--

nn››nn››rr.. RR››ffaatt IIllggaazz,,
ööyykküü bbaaflflttaa ooll--
mmaakk üüzzeerree flfliiiirr,,
rroommaann,, ppiiyyeess
ttüürrlleerriinnddee eesseerr--
lleerr vveerrmmiiflflttiirr..
TToopplluummssaall ssoo--
rruunnllaarr›› ggüüllddüürrüü
öö¤¤eessiiyyllee ssaannaatt--
ssaall bbooyyuuttaa ttaaflfl››--
mm››flfltt››rr.. ÖÖzzeelllliikkllee
""rroommaann--ööyykküü--
ooyyuunn"" öö¤¤eelleerrii--
nniinn kkaayynnaaflfltt››¤¤››
kkaarrmmaa bbiirr ttüürrüünn

tteemmssiillcciissii oollmmuuflflttuurr.. ÜÜnnllüü eesseerrii ""HHaabbaabbaamm SS››nn››--
ff››"" bbuunnaa öözzggüünn bbiirr öörrnneekkttiirr.. BBiizziimm KKoo¤¤uuflfl,, KKeess--
mmeellii BBuunnllaarr››,, ÇÇaall››flfl OOssmmaann ÇÇiiffttlliikk SSeenniinn,, RRaaddaa--
rr››nn AAnnaahhttaarr›› ddaa öönneemmllii eesseerrlleerriiddiirr..

MMaahhmmuutt MMaakkaall''››nn ““BBiizziimm KKööyy””,, BBeehhzzaatt
AAyy''››nn ““DDoorr AAllii””,, TTaalliipp AAppaayy''››nn ““SSaarr›› TTrraakkttöörr””
aaddll›› yyaapp››ttllaarr›› ggiibbii bbuu aallaann››nn yyüüzzlleerrccee üürrüünnüü ssaayy››--
llaabbiilliirr ddaahhaa..

TTOOPPLLUUMMSSAALL GGEERRÇÇEEKKCC‹‹ HHAALLKK ÖÖYYKKÜÜLLEERR‹‹

ÇÇoo¤¤uu hhaallkk ööyykküülleerriinniinn yyaazzaarr›› bbeellllii ddee¤¤iillddiirr..
HHaallkkttaann bbiirrii yyaa ddaa bbiirrkkaaçç›› üürreettiivveerriirr bbuu ööyykküülleerrii..
HHaallkk bbeenniimmsseerr,, kkaattkk››llaarrddaa bbuulluunnuurr.. BBööyylleeccee
hhaallkk ööyykküülleerrii,, hhaallkk››nn oorrttaakk üürrüünnüü oollaarraakk çç››kkaarr
oorrttaayyaa.. YYaazz››nnssaall ddeeyyiiflflllee ''aannoonniimm'' oolluurr..

HHaallkk ööyykküülleerrii bbaasskk››cc›› yyöönneettiimmlleerree,, kkiiflfliilleerree,,
oorrttaammllaarraa kkaarrflfl›› ddoo¤¤mmuuflflttuurr.. HHaallkk,, ''hheekkaa,, hheekkaa--
yyee,, mmeesseell,, mmeetteell'' ddeerr oonnllaarraa.. HHeerr oolluummssuuzzlluukkttaa
yyaa ddaa hheerr oollaayy ssoonnuunnddaa aann››mmssaann››rr,, aannllaatt››ll››rr.. BBuu
üürrüünnlleerr,, ppaaddiiflflaahh,, kkeelloo¤¤llaann,, ‹‹nncciillii ÇÇaavvuuflfl,, ddeevv,, eejj--
ddeerrhhaa,, cciinn,, flfleeyyttaann,, ff››kkrraa ggiibbii aannllaatt››mmllaarr,, ööyykküü--
lleerrddiirr.. 

SSöözz kkoonnuussuu ööyykküülleerrddee ggeeççeenn ppaaddiiflflaahh,, ddeevv,,
kkrraall,, bbeeyy,, ddeerreebbeeyy,, eejjddeerrhhaa ggiibbii öö¤¤eelleerr ggüüççllüülleerrii
tteemmssiill eeddeerr.. GGüünnüümmüüzzddee yyeerrlleerriinnee,, yyeennii bbeeyylleerr,,
yyeennii kkrraallllaarr,, yyeennii ppaaddiiflflaahhllaarr oottuurrmmuuflflttuurr.. AAmmaa
hheerr ööyykküü ssoonnuunnddaa bbuu ggüüççllüülleerriinn yyeenniillddii¤¤ii ggöörrüü--
llüürr.. YYaannii,, kkööttüülleerr yyiittiirriirr;; iiyyiilleerr kkaazzaann››rr..

HHaallkk›› sseevviinnddiirreenn,, mmuuttlluu eeddeenn,, yyaaflflaamm›› kkoo--
llaayyllaaflfltt››rraann bbiirr ddüüzzeenn öözzlleemmiiyyllee aannllaatt››ll››rr bbuu ööyykküü--
lleerr.. GGeeççmmiiflfltteenn ggüünnüümmüüzzee,, aattaallaarrddaann aakkttaarr››llaarraakk
ggeelliirr.. YYaazz››llmmaazzllaarr,, oolluuflflttuurruulluurr,, ssöözzllüü aannllaatt››ll››rr..
HHeerr aakkttaarrmmaaddaa,, hheerr aannllaatt››mmddaa,, ççaa¤¤››nn öönneemm vvee
aannllaamm››nnaa ggöörree kkoonnuumm aall››rr,, yyeenniilleenniirr,, ddee¤¤iiflfliikk
bbooyyuuttllaarr kkaazzaann››rr.. 

BBiirr ppaaddiiflflaahh ööyykküüssüü,, bbiirr ddeevv,, bbiirr kkeelloo¤¤llaann,,
bbiirr eejjddeerrhhaa,, bbiirr ‹‹nncciillii ÇÇaavvuuflfl,, bbiirr NNaassrreettttiinn HHooccaa
ff››kkrraass›› ddüüflflüünnüünn;; hheerr ööyykküünnüünn nneelleerr yyaappmmaakk,,
nneelleerr ssööyylleemmeekk,, nneelleerr aannllaattmmaakk iisstteeddii¤¤iinnii hhee--
mmeenn aannllaarr››zz.. YYeenniillmmeeyyeenn kkrraall,, ppaaddiiflflaahh,, aa¤¤aa,,
bbeeyy,, eejjddeerrhhaa yyookkttuurr.. ÖÖzzlleenneenn,, hhaayyaall eeddiilleenn,,
mmuuttlluu bbiirr ddüüzzeenn bbeekklleennttiissiinniinn ssoonnuuccuudduurr bbuu..

HHaallkk ööyykküülleerriinnddee ssaannssüürr yyaapp››llmmaazz;; ''ssaannssüürr'',,
''mmüüsstteehhcceenn'' ddiiyyee bbiirr ssöözzccüükk yyookk.. KKeenntt vvee sseeçç--
kkiinnlleerr yyaaflflaamm››nnddaa bbiirrddeenn bbiirree ''ssaannssüürr'',, ''mmüüsstteehh--
cceenn'' kkaavvrraammllaarr›› öönnee çç››kk››yyoorr..

HHaallkk ööyykküülleerriinnddeenn bbiirrkkaaçç››nn›› öörrnneekklleemmeekk
ggeerreekkiirrssee bbuunnllaarrddaann bbiirrii ‹‹nncciillii ÇÇaavvuuflfl''ttaann oollssuunn::

‹‹nncciillii ÇÇaavvuuflfl,, ppaaddiiflflaahh››nn ddaallkkaavvuu¤¤uudduurr.. ((BBiizz--
ddeekkii ddaallkkaavvuukk hheerr nnee ddeennllii BBaatt››''ddaakkii ““ssooyyttaa--
rr››””nn››nn kkaarrflfl››ll››¤¤›› ggiibbiiyyssee ddee bbuu iikkii kkaavvrraamm oolldduukkççaa
aayyrr››mmll››dd››rr..))

““BBiirr ggüünn kk››zzmm››flfl ppaaddiiflflaahh.. ''UUllaann ‹‹nncciillii'' ddeemmiiflfl,,
''nnee yyeerrddee dduurraaccaakkss››nn nnee ggöökkttee,, ddeeff ooll ggiitt bbuurraa--
ddaann..'' ‹‹nncciillii,, ssaarraayy››nn bbaahhççeessiinnee bbiirr ssaall››nnccaakk kkuurraa--
rraakk kkeeyyffiinnee bbaakkmmaayyaa bbaaflflllaamm››flfl bbuunnuunn üüzzeerriinnee..
ÖÖffkkeessii ggeeççeenn ppaaddiiflflaahh ‹‹nncciillii''yyii ssaall››nnccaakkttaa ssaallllaann››rr
ggöörrüünnccee ggüüllmmüüflfl,, ''NNee yyaapp››yyoorrssuunn uullaann'',, ddeemmiiflfl??
‹‹nncciillii ddee ''PPaaddiiflflaahh››mm,, ssiizz,, nnee yyeerrddee,, nnee ggöökkttee dduu--
rraaccaakkss››nn,, ddeemmeeddiinniizz mmii?? BBeenn ddee yyeerrllee ggöökk aarraa--
ss››nnddaa dduurruuyyoorruumm..'' ddeemmiiflfl..””

BBiirr ddee DDeellii DDuummrruull''ddaann::
DDeellii DDuummrruull ööyykküüssüünnüü bbiillmmeeyyeenniimmiizz yyookk..

KKuurruu ççaayy üüssttüünnee bbiirr kkööpprrüü yyaapptt››rr››rr,, ggeeççeennddeenn
3300 aakkççee,, ggeeççmmeeyyeennddeenn 4400 aakkççee aall››rrmm››flfl,, ddöövvee
ddöövvee.. BBuunnuu,, ggeerrççeekkttee ggüüccüünnüü ss››nnaammaakk iiççiinn yyaa--
pp››yyoorrmmuuflfl,, kkeennddiinnddeenn ggüüççllüü vvaarr mm›› ddiiyyee.. 

TTaannrr›› AAzzrraaiill''ii ggöönnddeerrmmiiflfl.. AAzzrraaiill,, bbiirr ppeennççee
vvuurruuflflttaa yy››kkmm››flfl DDeellii DDuummrruull''uu yyeerree.. AAmmaann yyaa--
mmaann ddeemmiiflfl DDeellii DDuummrruull,, bbeennii bbaa¤¤››flflllaa.. TTaann--
rr››''ddaann bbuuyyrruukk ggeellmmiiflfl bbuunnuunn üüssttüünnee,, kkeennddii ccaann››
yyeerriinnee bbiirr ccaann bbuulluurrssaa ccaann›› bbaa¤¤››flflllaannaaccaakk..  DDuumm--
rruull,, aannaass››nnddaann ccaann iisstteemmiiflfl,, bbaabbaass››nnddaann ccaann iissttee--
mmiiflfl,, ccaann ttaattll››dd››rr oo¤¤uull ddeeyyiipp vveerrmmeemmiiflfllleerr.. DDuumm--

rruull ççookk üüzzüüllmmüüflfl.. EEflflii,, nneeddeenn üüzzggüünn oolldduu¤¤uunnuu
ssoorrmmuuflfl,, oo ddaa aannllaattmm››flfl bbaaflfl››nnaa ggeelleennii.. EEflflii,, bbeenniimm
ccaann››mm ssaannaa ffeeddaa oollssuunn,, AAzzrraaiill ggeellssiinn bbeenniimm ccaa--
nn››mm›› aallss››nn ddeemmiiflfl.. AAzz ssoonnrraa bbaakkmm››flflllaarr kkii,, DDuumm--
rruull''uunn aannaass››nn››nn bbaabbaass››nn››nn cceennaazzeessii ttaaflfl››nn››yyoorr..
DDeellii DDuummrruull''llaa eeflfliinnee ddee 550000 yy››ll öömmüürr vveerriillmmiiflfl..””
ZZoorraa ddüüflfleenn bbiirriinnee yyaarrdd››mm eettmmeenniinn öönneemmii……

KK‹‹TTLLEELLEERR‹‹NN AARRZZUUSSUU

11996600 kkuuflflaa¤¤››nn››nn ddiilllleerrddeenn ddüüflflmmeeyyeenn flflaarrkk››ss››,,
eenntteerrnnaassyyoonnaallee ddöönnüüflflüürr.. ""IImmaaggiinnee"",, JJoohhnn LLeenn--
nnoonn''›› yy››lldd››zzllaaflfltt››rr››rr.. BBuu,, ddöönneemmiinn aannllaayy››flfl››nn›› ggööss--
tteerrmmeessii bbaakk››mm››nnddaann öönneemmllii bbiirr ggöösstteerrggee.. BBüüttüünn
ddüünnyyaaddaa yyaannkk››llaannaann bbuu flflaarrkk››,, ""HHaayyaall eeddiinn,, iiyyii
bbiirr ddüünnyyaa hhaayyaall eeddiinn"",, ssöözzlleerriiyyllee hheerrkkeessii eettkkiilleerr..

TTüürrkkiiyyee''ddee ddee yyaannss››mmaallaarr››nn›› bbuullaann hhaarreekkeett--
lleennmmeelleerr,, BBaatt››''ddaakkiinnee ppeekk ddee bbeennzzeemmeeyyeenn bbiirr
yyaattaakkttaa aakkssaa ddaa aa¤¤››rr vvee yyoo¤¤uunn bbiiççiimmddee kkeennddiinnii
ggöösstteerrddii.. 11996611 AAnnaayyaassaass››yyllaa,, TTüürrkkiiyyee oo ggüünnee
ddeekk ggöörrüüllmmeeyyeenn bbiirr öözzggüürrllüükk--ddeemmookkrraassii ddöönneemmii
yyaaflflaadd››.. TTCCKK''nniinn 114411--114422.. mmaaddddeelleerrii bbüüyyüükk bbaass--
kk›› uunnssuurruu oolluuflflttuurrmmaass››nnaa kkaarrflfl››nn CCuummhhuurriiyyeett ttaarrii--
hhiinniinn eenn öözzggüürrllüükkççüü ddöönneemmii yyaaflflaanndd›› oo yy››llllaarrddaa.. 

BBuu ddöönneemm CCuummhhuurriiyyeett''iinn yyaarraatttt››¤¤›› ggeelleenneekk--
sseell kkaadd››nn aannllaayy››flfl››nn››nn ssoorrgguullaannmmaass›› aaçç››ss››nnddaann ddaa
öönneemm ttaaflfl››yyoorrdduu.. 11996600--11997700''lleerrddee eeddeebbiiyyaatt››nn
ddee¤¤iiflfliikk aallaannllaarr››nnddaa eellee aall››nn››pp iiflfllleenneenn bbuu kkoonnuu--
nnuunn aa¤¤››rrll››kk ddee¤¤iillssee ddee öönneemm kkaazzaannmmaass››nnddaa kkoo--
nnuuyyuu ssoorrgguullaayyaann kkaadd››nn yyaazzaarrllaarr››nn öönneemmllii kkaattkk››ss››
oolldduu.. 

TToommrriiss UUyyaarr,, AAddaalleett AA¤¤aaoo¤¤lluu,, SSeevviimm BBuu--
rraakk,, FFüürruuzzaann,, SSeevvggii SSooyyssaall ddöönneemmiinn yy››lldd››zz›› ppaarr--
llaayyaann yyaazzaarrllaarr››yydd››..

AANNIIMMSSAAMMAA VVEE IISSTTIIRRAAPP 
ÖÖYYKKÜÜLLEERR‹‹YYLLEE FFÜÜRRUUZZAANN

FFüürruuzzaann''››nn ööyykküülleerriinnddee ''eekkaalllliiyyeett'',, kk››zz ççooccuukk--
llaarr››,, kkaadd››nnllaarr,, ttoopplluummssaall ççüürrüümmüüflflllüükk,, ss››nn››ff ççeelliiflfl--
kkiissii tteemmeell iizzlleekklleerrddiirr.. FFüürruuzzaann,, bbuu kkoonnuullaarr üüzzee--
rriinnddee ››ssrraarrllaa dduurraarraakk ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn›› ggööss--
tteerrmmiiflfl,, ‹‹ssttaannbbuull''uunn aarrkkaa ssookkaakkllaarr››nnaa --KKaass››mmppaa--
flflaa-- ddiikkkkaatt ççeekkmmiiflflttiirr.. VVaarrooflflllaarrddaa bbaasskk››nn dduuyygguu
››sstt››rraapptt››rr.. AAnn››mmssaayy››flflllaarrssaa hhaazziinn bbiirr yyoollccuulluukk ööyy--
kküüssüü bbaaflflllaatt››rr..

FFüürruuzzaann''››nn ööyykküülleeflflttiirrmmee yyeetteennee¤¤iinniinn zzeenn--
ggiinnllii¤¤iinnii yyaallnn››zzccaa ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤››nnaa bbaa¤¤llaa--
mmaakk oolldduukkççaa yyeetteerrssiizz bbiirr aaçç››kkllaammaa oolluurr.. OOnnuu aayy--
rr››nntt››llaarr››nn uussttaass›› kk››llaann flfleeyylleerr;; kkoonnuullaarr››,, kkaammeerraa--
nn››nn ssaahhiipp oolldduu¤¤uu tteekknnoolloojjiikk üüssttüünnllüükk kkeennddiissiiyy--
mmiiflfl ggiibbii aannllaattaabbiillmmee yyeettiissiiddiirr.. 

AAyyrr››ccaa kkaammeerraann››nn ggöörrüüflfl aallaann›› dd››flfl››nnddaa kkaallaa--
ccaakk aayyrr››nntt››llaarr›› ddaa ggöörreebbiillmmee öözzeellllii¤¤ii bbuu kkoonnuuddaakkii
dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn›› aarrtt››rr››rr.. SSeessssiizz vvee ddüüflflüünncceellii iinnssaannllaa--
rr››nn kkaarraakktteerriizzee eeddiillmmeessii vvee oonnllaarr››nn öözzggüüll yyaannllaarr››--
nn››nn aannllaatt››llmmaass››,, ööyykküüccüü FFüürruuzzaann''ddaa öönnee çç››kkaann
bbiirr öözzeelllliikkttiirr.. KKeenntt mmeerrkkeezziiyyllee ggeettttoonnuunn kkaarrflfl››tt
((zz››tt)) bbiirrlliikktteellii¤¤iinnddee kkaappiittaalliizzmmiinn ddaayyaattmmaass›› ssoonnuu--
ccuu hheerr yyöönnüüyyllee zzoorr yyaaflflaamm bbüüttüünn aacc››mmaass››zzll››¤¤››yyllaa
kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkaarr..

KK››rrssaallddaann kkeennttlleerree aakk››flfl,, kkeennttlleerriinn ggeettttoollaaflfl--
mmaass››nnaa yyooll aaççtt››.. KKeennttlleerriinn hheemmeenn ddiibbiinnddee kkuurruu--
llaann,, bbiirr ssaavvuunnmmaa mmeekkaanniizzmmaass›› oollaarraakk ddaa ggeelliiflfleenn
bbiirr yyaapp›› oolluuflflttuurrdduu.. KKeennttlliilleeflflmmeenniinn ddoo¤¤aall ssoonnuuccuu
oollaann bbuu dduurruumm kkeennttiinn ggöörrüüllmmeeyyeenn vvee yyaaddss››nnaann
yyüüzzüüyyddüü;; kkaappiittaalliizzmmiinn kkeennddii yyüüzzüü..

ÖÖyykküülleerrddee,, mmaall eeddiinnmmee eekkoonnoommiissiinnee ddaayyaa--
nnaann ssiisstteemmllee iinnssaannllaarr ddee¤¤eerr yyiittiimmiinnee uu¤¤rraarr.. YY››--
¤¤››nnllaarr››nn,, yy››¤¤››nnllaarr iiççiinnddee yyaallnn››zzllaaflflmm››flfl bbiirreeyylleerriinn
iiççiinnee ddüüflflttüükkllee--
rrii aaççmmaazzllaarr,,
bbüüttüünn çç››ppllaakkll››--
¤¤››yyllaa vveerriill iirr..
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OOnnllaarr››nn yyaaflflaammaakkttaa oolldduukkllaarr›› ggeerrççeekkççii bbiirr ggöözzllee--
mmee ddaayyaall›› aannllaatt››mmllaarr oollaarraakk ssaannaattaa aakkttaarr››ll››rr.. 

DDüüflflmmüüflfl kk››zzllaarr,, ""iinnssaann››nn"" nneessnneelleeflflmmiiflfl dduurruu--
mmuudduurr…… VVee bbuunnddaann bbööyyllee rruuhhllaarr››nn›› yyiittiirrmmiiflfl bbiirr
ttoopplluummssaall vvaarrll››kk oollaarraakk kkaarr››flfl››rrllaarr kkaallaabbaall››kkllaarr iiççii--
nnee.. KKuuflflaattmmaa''ddaa NNiiggaarr aabbllaayy›› iizzlleeyyeenn NNaazzaann,, BBee--
nniimm SSiinneemmaallaarr››mm''ddaa ssaannkkii NNaazzaann''›› iizzlleeyyeenn NNeessii--
bbee kkaaddeerr bbiirrllii¤¤ii iiççiinnddeeddiirr..

YYaazzaarr››nn iillkk yyaapp››tt›› PPaarraass››zz YYaatt››ll››,, kkiittlleelleerriinn
aarrzzuussuunnuunn bbiilliinncciiddiirr.. FFüürruuzzaann,, eesseerriinnee vveerrddii¤¤ii bbuu
iissiimmllee bbaaflflllaatttt››¤¤›› yyaazz››nn sseerrüüvveenniinnddee ggeenniiflfl ookkuurr
kkiittlleelleerriinnee uullaaflfl››rr.. YYaazzaarr››nn yyaakkaallaadd››¤¤›› bbuu bbaaflflaarr››--
ddaa,, oonnuunn yyaazz››nn ((eeddeebbiiyyaatt)) ggüüccüü ööllççüüssüünnddee ddöönnee--
mmiinn ee¤¤iittiimm ssoorruunnuunnaa ppaarrmmaakk bbaass››ll››yyoorr oollmmaass››
ddaa eettkkiinnddiirr.. ''TTaaflflrraall››''nn››nn ookkuummaayyaa dduuyydduu¤¤uu aaççll››--
¤¤››nn ddaa aalltt›› ççiizziilleenn PPaarraass››zz YYaatt››ll››''ddaann bbaaflflkkaa aarrtt aarr--
ddaa yyaayy››mmllaadd››¤¤›› yyaapp››ttllaarr››nnddaann bbiirrii ddee BBeenniimm SSii--
nneemmaallaarr››mm''dd››rr.. 

BBuurraaddaa,, ggööççmmeenn vvee ggööççmmeennlliikk oollgguussuu iiflflllee--
nniirrkkeenn yyuurrdduunnddaann yyuuvvaass››nnddaann,, yyaaflflaadd››¤¤›› ttoopprraakk--
ttaann kkooppaann iinnssaannllaarr››nn yyaaflflaammllaarr›› ssaarrss››cc›› bbiiççiimmddee
aannllaatt››ll››rr.. OOnnllaarr››nn tt››kk››lldd››kkllaarr›› ddaarr eevvlleerr ççaarreessiizzllii--
¤¤iinn,, yyaazz››nnssaallll››¤¤›› aaflflaann ssoommuutt ggöösstteerreenniiddiirr.. VVeebbaa
ççaa¤¤››nnaa bbiirr ggöönnddeerrmmeeddiirr ssaannkkii.. AArrdd››nnddaann ddöönnee--
mmiinn iiflfl kkoollllaarr›› vvee ggööççmmeennlleerriinn ççaall››flflaabbiilleecceekklleerrii
aallaannllaarr aannllaatt››ll››rr.. GGööççmmeennlleerriinn iiflfl ss››nn››rrll››ll››¤¤›› vvee ddüü--
flflüülleenn dduurruummllaa iillggiillii yyaakk››nnmmaallaarr bbaaflflllaarr..

BBEERRLL‹‹NN’’DDEE TTÜÜRRKK GGEETTTTOOLLAARRII

ÖÖzzeelllliikkllee yyaakk››nn ttaarriihhttee yyaaflflaannaann ttoopplluummssaall
oollaayy vvee oollgguullaarr›› öönn ppllaannaa çç››kkaarr››pp ggiittttiikkççee bbeelllleekk--
ssiizzlleeflflttiirriilleenn ttoopplluummaa bbiirr bbeelllleekk kkaazzaanndd››rrmmaa iiflfllleevvii
ddee ggöörreenn HHaalldduunn TTaanneerr''iinn ööyykküülleerriinnddeenn ""fifieeyy--
ttaann TTüüyyüü"" öönneemmlliiddiirr..

ÖÖyykküü,, AAllmmaannyyaa''ddaa yyaaflflaayyaann bbiirriinnccii nneessiill iiflfl--
ççiilleerr ssoorruunnuunnuu kkoonnuu aall››rr.. ÖÖyykküü kkiiflfliissii ÖÖkkkkeeflfl''iinn
kkeennddiinnee vvee eemmee¤¤iinnee yyaabbaanncc››llaaflflmmaass›› ççaarrpp››cc›› bbiirr
bbiiççiimmddee aannllaatt››ll››rr.. ÖÖkkkkeeflfl,, yyaarraatttt››¤¤›› vvee yyaaflflaadd››¤¤››
''AAyy››'' kkiimmllii¤¤iiyyllee mmuuttlluudduurr.. BBuu mmuuttlluulluu¤¤uunn bboozzuull--
mmaammaass››nn›› iisstteerr.. BBuunnuu kkoorruummaakk iiççiinn ddee bbiirraaddeerrii
oollaarraakk ggöörrddüü¤¤üü HHiiddaayyeett AA¤¤aa''nn››nn yyeerriinnee ggeeççiiccii
oollaarraakk bbaakkmmaass››nn›› iisstteeyyeenn bbiirr mmeekkttuupp yyaazzaarr.. 

BBööyylleeccee HHiiddaayyeett AA¤¤aa''nn››nn ddaa ss››kk››nntt››llaarr››nnddaann
kkuurrttuullaaccaa¤¤››nn››,, aarraadd››¤¤›› sseevvggiiyyee ffaazzllaass››yyllaa uullaaflflaaccaa--
¤¤››nn›› bbiillddiirriirr.. TTaarriihhsseell ggöönnddeerrmmeelleerrddee bbuulluunnaann bbuu
mmeekkttuuppttaa yyaaflflaannaann YYaahhuuddii kk››yy››mm››nnddaann ssoonnrraa
TTüürrkk iiflflççiilleerriinnee yyöönneelleenn öörrttüüllüü flfliiddddeetttteenn ssöözz eeddii--
lliirr.. OOnnllaarr››nn aaflflaa¤¤››llaannmmaass›› üüzzeerriinnddee dduurruulluurr..

MMaaxx FFrriisscchh''iinn ""‹‹flfl ggüüccüü iisstteennddii,, iinnssaannllaarr ggeell--
ddii"" ssöözzüü aassll››nnddaa ööyykküüyyüü öönncceelleerr.. ‹‹llggii iinnssaannaa ddee--
¤¤iill,, iiflfl ggüüccüünneeddiirr.. TTaanneerr,, bbuunnuu BBeerrlliinn MMeekkttuuppllaarr››
aaddll›› ggeezzii nnoottllaarr››nnddaa flflööyyllee aaçç››kkllaarr::

""YYeennii NNaazziilleerr TTüürrkklleerree ddüüflflmmaann.. HH››rriissttiiyyaann
DDeemmookkrraattllaarr bbiizzii iisstteemmiiyyoorr.. KKoohhll hhüükküümmeettiinniinn
iiflflççiilleerriimmiizzii uuzzaakkllaaflfltt››rraaccaakk yyeennii kkaannuunnllaarr çç››kkaarr--
mmaass›› oollaass››ll››¤¤›› bbüüyyüükk…… SSaannaayyiilleerriinnddeekkii bbüüyyüükk iiflfl--
ççii ggeeddii¤¤iinnii kkaappaammaamm››zz iiççiinn bbiizzii bbaaflflttaacc›› eeddeennlleerr,,
flfliimmddii iiflfllleerrii bbiittttii yyaa,, bbiizzii bbaaflflllaarr››nnddaann ddeehhlleemmeenniinn
yyoolluunnuu aarr››yyoorrllaarr..””

MMeekkttuubbuu yyaazzaann ÖÖkkkkeeflfl,, ööyykküünnüünn bbaaflfl kkaahhrraa--
mmaann››dd››rr ddaa.. HHeemm vveerrddii¤¤ii öörrnneekklleerrllee hheemm iiççiinnddee
bbuulluunndduu¤¤uu dduurruummllaa hheemm ddee vvaarrdd››¤¤›› ssoonnuuccaa bbaa--
kk››lldd››¤¤››nnddaa ggöörrüülleecceekkttiirr kkii EE..FFiisscchheerr''iinn ""YYaabbaanncc››--
llaaflflmmaayy›› yyookk eettmmeekk iiççiinn oonnuu yyeennmmeellii"" ggöörrüüflflüü--
nnüünn uuzzaa¤¤››nnddaa bbiirr yyeerree ddüüflfleerr::

""‹‹flflttee bbööyyllee HHiiddaayyeettccii¤¤iimm…… AAllaammaannllaarr iinn--
ssaann ggaaddrrii bbiillmmeeyyoollaarr ddeeyyii hheeçç üüzzüüllmmee.. AAyy›› oolluunn--
ccaa bbuunnllaarrllaa ddaahhaa bbiirr eeyyii aannllaaflfl››yyoorr iinnssaann..""

ÖÖkkkkeeflfl''iinn mmuuttlluulluukk ggeerrççeekkllii¤¤ii,, ççooccuukkllaarr››nn,,
ggeennççlleerriinn vvee yyaaflflll››llaarr››nn sseevvggiissiinnii kkaazzaannmm››flfl oollmmaa--

ss››nnddaann kkaayynnaakk--
llaann››rr.. AAnnccaakk
bbuu ggeerrççeekklliikk
ÖÖkkkkeeflfl iiççiinn ddee--

¤¤iill,, BBeerrlliinn''iinn ssiimmggeessii oollaann ""AAyy››"" iiççiinn ggeeççeerrlliiddiirr..
fifieeyyttaann TTüüyyüü''nnddee ÖÖkkkkeeflfl''iinn kküüllttüürreell aaççmmaazz--

llaarr›› vvee yyaabbaanncc››llaaflflmmaass››yyllaa bbiirrlliikkttee,, ÖÖkkkkeeflfl''iinn ggöö--
zzüünnddeenn bbiirr AAllmmaannyyaa ççiizziilliirr.. AAnnccaakk,, AAvvrruuppaa BBiirr--
llii¤¤iinnee ggiirrmmeessii iiççiinn ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn yyaaflflaanndd››¤¤›› TTüürrkkii--
yyee,, bbuu ttoopplluulluu¤¤aa üüyyee oolluupp mmooddeerrnniizzee oolluurrssaa ÖÖkk--
kkeeflfl''iinn dduurruummuu aayyrr››ccaa ttaarrtt››flfl››llaaccaakk,, bbuu dduurruummddaa
bbaakk››flfl aaçç››mm››zz›› ddee¤¤iiflflttiirreecceekkttiirr.. BBuu yyaann››yyllaa ÖÖkk--
kkeeflfl''iinn yyaann››tt mmeekkttuubbuu hhââllââ ddee¤¤eerriinnii kkoorruurr mmuu,,
ddee¤¤eerriinnddeenn nneelleerr yyiittiirriirr ((??)) bbaakk››flfl››nn›› ddaa ggöözzaarrdd››
eettmmeeddeenn ttoopplluummssaall yyaarraayyaa ddöönnüüflfleenn AAllmmaannyyaa
oollgguussuunnuu,, ÖÖkkkkeeflfl''iinn ööyykküüssüünnddeenn ookkuummaakk,, ttaarrtt››flfl--
mmaakk,, iinncceelleemmeekk ggeerreekkiirr..

TTÜÜRRKK SS‹‹NNEEMMAASSIINNDDAA GGÖÖÇÇ,, 
YYAABBAANNCCIILLAAfifiMMAA

11996611 AAnnaayyaassaass››''nn››nn ggeettiirrddii¤¤ii ddüüzzeennlleemmeelleerr
TTüürrkk ssiinneemmaass››nnddaa ddaa yyeennii bbiirr aannllaatt›› ddiilliinniinn,,
TToopplluummssaall GGeerrççeekkççiilliikk aakk››mm››nn››nn yyeeflfleerrmmeessiinnee
oollaannaakk ssaa¤¤llaarr.. BBööyylleeccee TTüürrkk ssiinneemmaass››nnddaa oo ggüü--
nnee ddee¤¤iinn ddee¤¤iinniill((ee))mmeeyyeenn ttoopplluumm ssoorruunnllaarr››,, ggeerr--
ççeekkççii ddeenniilleebbiilleecceekk bbiiççiimmddee eellee aall››nnmmaayyaa bbaaflflllaarr..
GGööçç vvee ggeecceekkoonndduullaaflflmmaa,, ggrreevv vvee sseennddiikkaallaaflfl--
mmaa,, iiflflççii vvee iiflflvveerreenn ssoorruunnllaarr››,, yyaabbaanncc››llaaflflmmaa,,
ppaarrççaallaannmm››flfl aaiilleelleerr,, kkaadd››nn››nn ttoopplluumm hhaayyaatt››nnddaakkii
yyeerrii vvee öönneemmii,, TTüürrkk ssiinneemmaass››nnddaa yyeennii yyeennii aann--
llaamm››nn›› bbuullaann,, eelleeflflttiirreell ddiillllee aannllaatt››llmmaayyaa ççaall››flfl››llaann
kkoonnuullaarr aarraass››nnddaadd››rr..

BBuu yyöönneelliimm,, MMeettiinn EErrkkssaann''››nn yyöönneettttii¤¤ii ““GGee--
cceelleerriinn ÖÖtteessii””(( 11996600)) ffiillmmiiyyllee bbaaflflllaarr.. ““YY››llaannllaarr››nn
ÖÖccüü”” ((MMeettiinn EErrkkssaann,, 11996622)),, ““OOttoobbüüss YYoollccuullaarr››””
((EErrtteemm GGöörreeçç,, 11996611)) ““fifieehhiirrddeekkii YYaabbaanncc››”” ((HHaa--
lliitt RReeffii¤¤,, 11996622)),, ““SSuussuuzz YYaazz”” ((MMeettiinn EErrkkssaann,,
11996644)),, ““KK››zzgg››nn DDeelliikkaannll››”” ((EErrtteemm GGöörreeçç,,
11996644)),, ““KKaarraannll››kkttaa UUyyaannaannllaarr”” ((EErrtteemm GGöörreeçç,,
11996644)),, ““HH››zzll›› YYaaflflaayyaannllaarr”” ((NNeevvzzaatt PPeesseenn,,
11996644)) vvee ““BBiittmmeeyyeenn YYooll”” ((DDuuyygguu SSaa¤¤››rroo¤¤lluu,,
11996655)) ffiillmmlleerrii ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççii ffiillmmlleerriinn
öönneemmllii öörrnneekklleerrii oollaarraakk ss››rraallaannaabbiilliirr..

GGÖÖÇÇ OOLLGGUUSSUUNNDDAANN 
EETTKK‹‹LLEENNEENN RREESSSSAAMMLLAARR

NNuurrii ‹‹yyeemm,, TTuurrgguutt ZZaaiimm,, YYüükksseell AArrssllaann,, CCii--
hhaatt BBuurraakk,, MMüümmttaazz YYeenneerr,, NNeeddiimm GGüünnssüürr,, NNee--
flfleett GGüünnaall ggiibbii rreessssaammllaarr,, ggööçç oollgguussuunnddaann eettkkii--
lleennmmiiflfl//eessiinnlleennmmiiflfl ççaall››flflmmaallaarr››yyllaa ddiikkkkaatt ççeekkeerr..

TTüürrkkiiyyee''ddee 11995500''ddeenn ssoonnrraa,, ssiiyyaassii vvee eekkoo--
nnoommiikk aallaannllaarrddaa yyaaflflaannaann ddee¤¤iiflfliimmlleerr ttoopplluummssaall
yyaaflflaammddaa oorrttaayyaa çç››kkaann ggööçç oollgguussuunnddaann bbaaflflkkaa
bbiirrççookk ssaannaattçç›› ddaa eettkkiilleennmmiiflflttiirr.. BBuunnllaarrddaann
11995522''ddee NNeeddiimm GGüünnssüürr,, PPaarriiss''tteekkii öö¤¤rreenniimmiinnii
ttaammaammllaayyaarraakk ddöönnddüü¤¤üünnddee,, ttoopplluummssaall ggeerrççeekkççii
ssaannaatt ee¤¤iilliimmiinniinn yyeenniiddeenn vvee ggüüççllüü bbiirr bbiiççiimmddee
ggüünnddeemmee ggeellmmeessiinnee kkaattkk››ddaa bbuulluunnmmuuflflttuurr..

YYeennii ffiiggüürr yyoorruummllaarr››nnddaa iiççeerrii¤¤ee öönneemm vveerree--
rreekk bbuu yyöönnddee öönnccüüllüükk yyaappaarr.. KKööyy -- kkeenntt bbüüttüünn--
lleeflflmmeessiinnii vvee mmaaddeennccii yyaaflflaamm››nn›› iirrddeelleeyyeenn GGüünn--
ssüürr,, vvaarroolluuflflççuu bbiirr ddüüflflüünnsseell yyöönneelliiflflii yyaannss››tt››rr..

11996600''llaarrllaa ssoonnrraass››nnddaa yyaapptt››¤¤›› rreessiimmlleerriinnddee
ttoopplluumm vvee bbiirreeyy,, yyaaflflaamm vvee ssaannaatt ssoorruunnuunnuu bbiirr--
bbiirriinnddeenn aayy››rrmmaayyaarraakk iiçç iiççee kkuullllaann››rr.. DDüüflfl kk››rr››kk--
ll››kkllaarr››yyllaa uummuutt,, üüzzüünnttüüyyllee sseevviinnçç aayyrr›› aayyrr›› eellee aall››--
nn››rrkkeenn bbuunnllaarr bbaazzeenn bbiirr aarraaddaa ssuunnuulluurr..

NNuurrii ‹‹yyeemm vvee NNeeflfleett GGüünnaall,, üürreettttiikklleerriiyyllee
kkeennddiilleerriinnee öözzggüü ssaannaatt aannllaayy››flflllaarr››nn››,, kkeennddii aannllaa--
tt››mm bbiiççiimmlleerriinniinn öözzggüünnllüükklleerriinnii oorrttaayyaa kkooyyaarrllaarr;;
bbuunnuunn yyaann››nnddaa ssaannaattaa vvee ssaannaatt ee¤¤iittiimmiinnee kkooyy--
dduukkllaarr›› kkaattkk››llaarrllaa ddaa TTüürrkk RReessiimm SSaannaatt››nnddaa ssaa¤¤--
llaamm bbiirr yyeerr eeddiinnmmiiflfl iikkii ssaannaattçç››dd››rr oonnllaarr.. 

TToopplluummccuu--ggeerrççeekkççii ssaannaatt aannllaayy››flfl››nnddaakkii ssaa--
nnaattçç››llaarr,, ''AAnnaaddoolluu'' tteemmaass››nn›› kkeennddiilleerriinnee öözzggüü ssaa--
nnaattssaall yyaakkllaaflfl››mmllaarr››yyllaa yyoorruummllaamm››flflllaarr,, ddöönneemm

yyaapp››ttllaarr››nnaa ttoopplluummccuu--ggeerrççeekkççii ddaammggaallaarr vvuurr--
mmuuflflllaarrdd››rr.. ÖÖzzeelllliikkllee NNuurrii ‹‹yyeemm vvee NNeeflfleett GGüünnaall,,
CCuummhhuurriiyyeett TTaarriihhii''nniinn ttoopplluummssaall,, ssiiyyaassaall vvee kküüll--
ttüürreell aakk››flfl›› iiççeerriissiinnddee,, ssaannaattçç›› oollaarraakk vvaarr oollmmaann››nn
ttüümm zzoorrlluukkllaarr››nnaa kkaarrflfl››nn ssüürreekkllii üürrüünnlleerr vveerrmmiiflfl,,
sseerrggiilleerr aaççmm››flflllaarrdd››rr..

SSAANNAATTIINN DDIIfifiLLAANNMMAASSII
1122 EEYYLLÜÜLL vvee SSOONNRRAASSII

SSiiyyaasseettiinn,, ssiiyyaassaall eerrkkii eelliinnddee bbuulluunndduurraannllaa--
rr››nn ssaannaatt››,, ssaannaatt››nn hheerr ttüürrüünnüü,, öözzeelllliikkllee ddee ssooll vvee
ssoossyyaall iiççeerriikkllii TToopplluummssaall GGeerrççeekkççii ssaannaatt››,, ssaannaatt--
çç››yy›› bbaasskk››llaammaass››,, ççoo¤¤uu zzaammaann eenn cceebbeerruutt yyöönn--
tteemmlleerrllee yyaassaakkllaammaass›› 1122 EEyyllüüll 11998800''ddeenn ssoonnrraa
bbüüssbbüüttüünn ss››rraaddaannllaaflflmm››flfltt››rr aammaa bbuu ssooyyssuuzzlluu¤¤uunn
bbaaflflllaanngg››cc›› 1122 EEyyllüüll''üünn öönncceessiinnddeeddiirr..

1122 EEyyllüüll ggeerriicciillii¤¤ii ddüünnyyaaddaa tteekktteenn ddee¤¤iillddiirr;;
bbüüttüünn ddüünnyyaayy›› ssaarraann ssaarrmmaallaayyaann ddiinncciilliikkllee,, eettnnii--
ssiitteenniinn öönnee çç››kkaarr››lldd››¤¤›› ››rrkkçç››ll››kkllaa,, mmeezzhheeppççiilliikkllee vvee
ddee bbiirreeyyiinn ''ssaanncc››llaarr››''nnddaann bbaaflflkkaa iinnssaannii hheerr flfleeyyiinn
yyookk ssaayy››lldd››¤¤›› bbiirr ''iinnssaannll››kk aannllaayy››flfl››''yyllaa bbiirrlliikkttee yyaa--
flflaammaa ggeeççiirriillmmiiflflttiirr.. BBuu ssüürreeccee ggiirriillmmeekk üüzzeerreeyy--
kkeenn ssaannaatt ççeevvrreelleerriinnddee ss››kkççaa ttaarrtt››flfl››llaann kkoonnuullaarr--
ddaann bbiirrii ddee flfluuyydduu:: SSaannaatt ssiiyyaasseettee hhiizzmmeett eettmmeellii
mmii eettmmeemmeellii mmii??””

BBuurraaddaa öönnee çç››kkaarr››llmmaayyaa ççaall››flfl››llaann,, ssaannaattttaa
ssiiyyaassii ttuuttuummuunn oollmmaammaass››,, yyaannii ssaannaatt››nn ssaalltt ssaa--
nnaatt ppeeflfliinnddee oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iiyyddii.. OOyyssaa kkiittlleesseell
bbooyyuuttttaa ttuuttttuurruullmmaayyaa ççaall››flflaann bbuu ggööll mmaayyaass›› ddaa
bbaall ggiibbii ssiiyyaassaall bbiirr dduurruuflflttuu.. BBuunnuu ggöörrmmeezz--
ddeenn//bbiillmmeezzddeenn ggeelleennlleerr,, aalleemmii kköörr hheerrkkeessii sseerr--
sseemm ssaann››yyoorr oollmmaall››llaarr kkii TToopplluummccuu GGeerrççeekkççii eenn
ss››kk›› ssaannaatt yyaapp››ttllaarr››nn›› bbiillee kküüççüümmsseeddiilleerr,, ggöörrmmeezz--
ddeenn ggeellddiilleerr,, yyookk ssaayydd››llaarr.. 

OOnn yy››llllaarrccaa ssüürreenn bbuu ggaarriippllii¤¤iinn aadd››nnaa ddaa
““PPoosstt--mmooddeerrnniizzmm”” ddeeddiilleerr.. GGeerrççeekk aannllaammddaa
PPoosstt--mmooddeerrnniizzmm oonnllaarr››nn ddeeddii¤¤ii ggiibbii ddee¤¤iillssee ddee
““ssaannaatt››nn yyüükksseellttiillddii¤¤ii”” bbuu ssüürreeççttee ggeenneell aannllaammddaa
ssaannaatt,, öözzeell oollaarraakk TToopplluummssaall GGeerrççeekkççii ssaannaatt ddaa
ggeerrççeekktteenn ssaannaattssaallll››kkttaa çç››ttaayy›› yyüükksseellttmmee oollaannaa¤¤››--
nnaa kkaavvuuflflmmuuflflttuurr.. 

GGüünnüümmüüzzüünn TToopplluummssaall GGeerrççeekkççii ssaannaattçç››llaa--
rr›› ddaa aarrtt››kk kkaabbaa ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn ppeeflfliinnddee bbaa¤¤››rraann,,
ssööyylleevv aa¤¤››rrll››kkll›› bbiirr nniitteelliikktteenn kkuurrttuullmmuuflfl üürrüünnlleerriinn
eenn ggüüzzeelllleerriinnii yyaarraatt››rr oollmmuuflflllaarrdd››rr.. ÇÇüünnkküü bbuu ssaa--
nnaattçç››llaarr,, iinnssaannll››¤¤››nn bbiillddii¤¤ii bbüüttüünn ssaannaatt aakk››mmllaarr››nn--
ddaann yyaarraarrllaannaarraakk,, ssaannaatt››nn hheerr oollaannaa¤¤››nn›› hhaakkkk››yy--
llaa kkuullllaannaarraakk ttoopplluummccuu,, ssoossyyaall iiççeerriikkllii üürrüünnlleerr
vveerrmmeekktteeddiirrlleerr..

DDeerrlleerr yyaa;; zzaammaann hheerr flfleeyyiinn iillaacc››dd››rr…… YYiinnee
ööyyllee oolldduu.. SSaannaatt ssaannaatt iiççiinnddiirr ddiiyyeerreekk ssaannaatt››
ttoopplluummddaann kkooppaarrmmaayyaa ççaall››flflaannllaarr ddaa,, ssaannaatt ttoopp--
lluumm iiççiinnddiirr ddiiyyeerreekk eesstteettii¤¤ii yyeetteerriinnccee öönneemmssee--
mmeeyyeennlleerr ddee bbiilliiyyoorr oollmmaall››llaarr kkii TToopplluummssaall GGeerr--
ççeekkççii yyoolluunn yyoollccuussuu ssaannaattçç››llaarr,, eeflfliittssiizzllii¤¤ii,, ççeelliiflflkkii--
yyii,, ssöömmüürrüüyyüü ggöörrmmeezzddeenn ggeellmmeezzlleerr;; ggeeççmmiiflfliinn
bbiirriikkiimmlleerriinnii bbuuggüünnüü aannllaammaakk iiççiinn kkuullllaann››pp ggeellee--
cceekk kkuurrgguussuunnuu ddaa bbuu tteemmeell üüzzeerriinnee oottuurrttuurrllaarr..
BBuunnuu yyaappaarrkkeenn ddee oollgguullaarr›› bbiilliinnççttee eesstteettiizzee eett--
ttiikklleerrii ssaannaattssaall yyaarraatt››llaarr››nn›› yyiinnee ttoopplluummaa ssuunnaarr--
llaarr..SSaannaattçç››nn››nn,,
ççaa¤¤››nnaa kkaarrflfl›› vvee
ççaa¤¤››nnddaann ssoo--
rruummlluu oolldduu¤¤uu
bbiilliinncciiyyllee iinnaann››--
yyoorruuzz kkii ggeellee--
ccee¤¤ee,, ttoopplluumm--
ccuu ggeerrççeekkççii
ççiizzggiissiinnii eessttee--
ttiikkllee bbuulluuflflttuu--
rraannllaarr kkaallaaccaakk--
tt››rr.. AAflflkk oollssuunn
oonnllaarraa,, aaflflkk ooll--
ssuunn!!
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OOrrttaakk nnoottaall››,, iinnccee eezzggiillii,, ddeerriinnddeenn aakkaann bbiirr
ttüürrkküüddüürr yyaaflflaamm.. BBiizz ssoolluukkssuuzz ççaallaann bbuu ttüürrkküünnüünn
nnoottaallaarr››yy››zz.. BBaazzeenn hhüüzzüünnllüü,, bbaazzeenn ttaaflflkk››nn eenn ççookk
ddaa nneerrddee oolluurrssaakk oollaall››mm bbüüttüünnee uullaaflflmmaa sseevvddaall››ss››--
yy››zz..

BBiirr ttüürrkküü ttuuttttuurrdduu iinnssaann yyüüzzlleeflfliinnccee ggüünneeflflllee,,
ggüünneeflflee ddöönnddüü.. SSoonnrraa yyaa¤¤mmuurrllaarrllaa eeflfl bbiirr bbüüyyüüyyee
kkaapp››lldd››.. BBaakktt›› hheerr flfleeyy bbiirr aakk››flfl,, aakkmmaakk iisstteeddii.. HHeerr
flfleeyy bbiirr bbüüttüünnkkeenn bbaahhaarrllaannmmaakk iisstteeddii.. BBiirr eell yyeett--
mmeezzddii eekklleemmlleennmmeeyyee bbaahhaarraa;; uuzzaa¤¤aa nnee ddee yyaakk››--
nnaa.. ‹‹llkk eelllleerrii bbuullaaflfltt›› bbaaflflkkaa eelllleerree.. DDookkuunnuunnccaa ss››--
ccaakkll››¤¤›› eelllleerriinn yyaannmmaayy›› bbiillddii.. HHeerr flfleeyy aaflflkkllaa bbiirrbbii--
rriinnee aakkmmaakk iiççiinnddii..

TTaabbiiaatt kkaarrflfl››ss››nnddaa yyeenniillddiikkççee yyüürree¤¤iinnii kkeessttii,,
bbiiççttii yyeenniiddeenn ddiizzddii.. BBuu aakk››flflttaa eelllleerr yyaarr››nnllaarr››nndd››;;
yyaarr››nnllaarr››nn ttüürrkküüssüü hheerrkkeessiinnddii..

ÖÖnncceelleerrii ttaabbiiaatt kkaarrflfl››ss››nnddaa ssoonnrraaddaa kkaarrflfl››ll››kkll››
bbiirrbbiirriiyyllee ggiirrddii¤¤ii hheerr mmüüccaaddeelleeddee yyeenniillddii iinnssaann..
YYeenniillddiikkççee yyaarraatttt››,, yyaarraatttt››.. TTaabbiiaattaa ggiiddeerrkkeenn kkeenn--
ddiinnii bbuulldduu,, bbaaflflkkaallaarr››nnddaayyssaa ttaabbiiaattaa rraassttllaadd››..

OOrrttaakk kkaavvggaann››nn aadd››dd››rr ssaannaatt,, oorrttaakk yyaaflflaamm››nn..
TTüümm iizzlleerr bbuunnuu iiflflaarreett eeddeerr,, bbuurraaddaann yyaayy››ll››rr ccoo¤¤--
rraaffyyaallaarraa.. TToohhuummuunn bbüüyyüüssüü iinnssaann eelliinnee bbuullaaflflaall››
bbeerrii ssaannaattss››zz hhaayyaatt ddüüflflüünnüülleemmeeddii.. ÖÖyylleeyyssee ssaannaatt
ddoo¤¤aa iillee aarraamm››zzddaakkii rreennkklleerriinn,, sseesslleerriinn,, ssöözzlleerriinn
bbiittiimmssiizz nnoottaallaarr››dd››rr.. ÇÇaalldd››¤¤››mm››zzddaa yyaayy››lldd››,, ssuussttuurr--
dduu¤¤uummuuzzddaa nneeffeessii tt››kkaanndd›› nnoottaallaarr››nn..

‹‹llkk iinnssaann››nn flflaarrkk››ss›› yyaaflflaamm››nn rrüüzzggaarr››yyllaa ddeevvaamm
eeddiiyyoorr;; yyeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennee…… OO
ggüünn bbuu ggüünn aaflflkk›› ççoo¤¤aallttmmaakk,, kkaavvggaayy››,, ssaavvaaflfl›› ssoonn--
llaanndd››rrmmaakk iiççiinn oorrttaakk dduuyygguullaarraa kk››ll››ff aarraadd›› iinnssaann,,
mmeesskkeenn aarraadd››.. KKeennddiinnddeekkii yyaarraatt›› ggüüccüünnüü ffaarrkk eett--
ttiikkççee ggöörrüünnmmeekk iisstteeddii.. YYüüzzlleeflflmmeekk iiççiinn yyaaflflaammllaa
ööllüümmüünn yyüüzzüünnüü ççiizzddii,, ööllüümmee flflaarrkk››llaarr hheeddiiyyee eettttii..

SSaannaatt,, bbiirreeyysseell yyaaflflaammllaarr››nn bbiirrbbiirriinnee eekklleemm--
lleennmmee kkaavvflflaa¤¤››.. RReennkklleerriinn,, ddüüzzlleemmlleerriinn,, sseesslleerriinn
vvee nneessnneelleerriinn rruuhhuunnaa ookkuunnaann,, ddüü¤¤üümmlleenneenn kkaavv--
flflaakkllaarr.. BBeeddeennlleerrii tteemmiizz rruuhhllaarraa bbaa¤¤llaayyaann kkaavvflflaakk--
llaarr…… ÇÇüünnkküü bbiirr bbeeddeenn bbiirr yyaaflflaamm›› kkaalldd››rrmmaayyaa
ggeerrççeekktteenn yyeettmmeezzddii.. DDüü¤¤üümmlleeyyeerreekk bbaaflflkkaallaarr››nnaa
uullaaflflaann kk››ssaa yyoollllaarr kkeeflflffeettttii iinnssaann.. RRuuhh iikkiizziinnee
uullaaflfltt›› bbuu yyoollllaarrddaa..

BBiirr yyeenniillmmeezz oonnuurrdduurr ssaannaatt.. EEmmee¤¤ee hhaayyaatt
vveerreenn,, iiflfllleeyyeenn,, ddookkuunndduurraann.. BBaarr››flfl››nn bboolllluu¤¤uu bbee--
rreekkeettii.. DDoossttlluu¤¤uunn yyaaflflaammaa ttuuttuunnmmaa kkaavvggaass››..

SSaannaatt,, mmuuttlluulluu¤¤uu bbiirr rreessiimmddee ttooppllaammaayyaa ççaa--
ll››flflmmaakktt››rr,, ffoottoo¤¤rraaffllaammaakk vvee ggeelleeccee¤¤ee mmiirraass bb››--
rraakkmmaakk.. TTaarriihhee kkaayy››tt ddüüflflmmeekk ''''YYaaflflaammaa SSaannaa--
tt››''''yyllaa oolluurr mmeesseellaa.. YYaaflflaamm››nn›› ssaannaattaa ççeevviirrmmiiflfl
ttoopplluummllaarr vvaarr.. YYeemmee¤¤iinnii,, ssuuyyuunnuu,, ççaayy››nn››,, kkaahhvvee--
ssiinnii ssaannaattaa ççeevviirreenn......

KKeennddii iiççiinnee eenn ddeerriinn ddaallmmaa uuyykkuussuunnddaa yyaa--
nn››nnddaa bbaaflflkkaallaarr››nnaa yyeerr aaççmmaakk zzoorruunnddaa hhiisssseettttii
kkeennddiinnii iinnssaann.. KKeennddiinnii bbiilleenn,, bbiillddiirreenn iinnssaann.. BBuu,,
ttüümm rruuhhllaarr››nn uullaaflflaabbiilleeccee¤¤ii bbiirr zzeennggiinnlliikk oollaammaadd››
aammaa bbaazzeenn iinnssaann kkeennddiinnii yyaallnn››zz vvee yyookkssuull hhiisssseett--
ttii.. ‹‹nnssaannaa kkeennddiissiinnii aannllaattmmaakk kkooflfluulluuyyllaa hheerr flfleeyyii

hhiisssseettttiirreebbiilliirrssiinniizz..
AAllddaattmmaaddaann yyookk--
ssuulllluu¤¤uu,, aacc››ttmmaa--
ddaann aacc››mmaass››zzll››¤¤››,,
yyaakkmmaaddaann yyaanngg››--
nn››,, ttiittrreettmmeeddeenn ssoo--
¤¤uu¤¤uu hhiisssseettttiirreebbii--
lliirrssiinniizz.. AAmmaa iinnssaann
oollmmaaddaa iinnssaannll››¤¤››,,
aaflfl››kk oollmmaaddaann aaflflkk››
aannllaattaammaazzss››nn››zz..
‹‹nnssaannll››¤¤››nn iiççiinnddee
aaflflkk oollmmaayyaaggöörr --
ssüünn,, oo zzaammaann ssaa--

nnaatt flflaahhaa kkaallkkaarr,, yyaaflflaamm hhaallaayyaa dduurruurr.. YYaa hhaallaayyaa
dduurruurrssuunn yyaa flflaarrkk››ss››zz kkaall››rrss››nn!!

DDeevvlleettlleerr,, yyöönneettiimmlleerr üüssttüü oollaann bbiirr hhaallkkllaarr vvaarr
bbiirr ddee ssaannaatt.. EErrkklleerriinn bbuu iikkii ddee¤¤eerree ggüüccüünnüünn yyeett--
ttii¤¤ii ggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr.. SS››nn››rr ttaann››mmaazz hheerr iikkiissii ddee.. SSaa--
vvaaflfl ttaann››mmaazz,, yyookk oollmmaakkttaann kkoorrkkmmaazz,, yyookk eettmmee--
¤¤ii bbiillmmeeddii¤¤ii iiççiinn eellbbeettttee.. PPiirraammiiddiinn üüssttüünnddee nnee
ggeerrççeekklleeflfliiyyoorr oolluurrssaa oollssuunn,, aallttttaa,, hhaallkkttaa,, ssaannaattttaa
ddoo¤¤aall bbiirr aakk››flfl vvaarrdd››rr.. BBaaflflkkaa hhaallkkllaarraa,, bbaaflflkkaa ccoo¤¤--
rraaffyyaallaarraa,, bbaaflflkkaa bbaahhaarr vvee aaflflkkllaarraa.. ZZoorrbbaall››¤¤›› yyee--
nneecceekk ttüürrddeenn bbiirr aakk››flfl.. ‹‹mmggeessii hheemm kkeennddiinnddeenn
hheemm ddee bbeennzzeerriinnee kkeennddiinnii ggöösstteerreecceekk ttüürrddeenn bbiirr
yyaayy››llmmaa rruuhhuu iikkiissii ddee.. PPaarrççaallaannaammaayyaaccaakk kkaaddaarr
ssaa¤¤llaammdd››rr hhaarrççllaarr›› ssaannaatt››nn vvee hhaallkkllaarr››nn.. BBeenncciilllliikk--
lleerrii yyookkttuurr.. KKeennddiinnii ssuunndduukkççaa ççoo¤¤aallaaccaa¤¤››nn››nn ffaarr--
kk››nnddaadd››rr hhaallkk.. SSaannaatt bbööyylleessiinnee hhaallkk››nn eelllleerriiyyllee
bbaaflflkkaa hhaallkkllaarraa aarrmmaa¤¤aann eeddiilliirr.. BBeessttee oolluurr,, rreessiimm
oolluurr,, flfliiiirr oolluurr ddiilllleenniirr yyaaflflaamm.. AAmmaa hhaallkk››nn ssaannaatt››
hhaannggii mmaallzzeemmeeyyllee flfleekkiilllleenniirrssee flfleekkiilllleennssiinn ttüümm
zzaammaannllaarrddaa ssöözzeellddiirr.. NNee kkaaddaarr ssöözzeellssee oo kkaaddaarr
eellee ggeeççiirriillmmeezz.. BBeellkkii ddee yyaaflflaamm››nn aannllaamm››nn›› eellee
ggeeççmmeemmee ffeellsseeffeessii üüzzeerriinnee kkuurrmmaakkllaa ddeevvaamm›› ggee--
lleecceekk ggüüzzeelllliikklleerriinn.. BBaa¤¤››mmss››zz aazz››nnll››kkllaarr››nn yyoolluunnddaa
ggiittmmeeyyeenn hheerr oollgguuyyuu yyookk eettmmee aaflflkk››,, ssaannaatt aaflflkk››yy--
llaa oollaaccaakk bbeellkkii..

UUlluussuu oollmmaayyaann oollgguullaarr iiççeerriissiinnddee eenn aannllaaflfl››ll››rr
oollaann›› ssaannaatt,, DDüünnyyaayyaa ggeelleenn hheerr bbeebbee¤¤iinn rrüüyyaass››yy--
llaa bbaarr››flfl››,, iiyyiillii¤¤ii,, ggüüzzeellllii¤¤ii vvee ddooyygguunnlluu¤¤uu eeflfliittllii¤¤ee,,
kkaarrddeeflflllii¤¤ee aarrmmaa¤¤aann eettmmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr..

YYEERREELLDDEENN EEVVRREENNSSEELLEE SSAANNAATT

SSaannaatt eesseerrlleerrii,, dduuyyaarrll››ll››kk kkaayynnaa¤¤››nn›› ççaa¤¤ddaaflfl
dduuyygguullaarrllaa ttüümm eettiikk ddee¤¤eerrlleerriinn ttooppllaamm››nnddaa,, ttoopp--
lluummuunn öözz ddee¤¤eerrlleerriinnddee iiyyiiyyii,, ddoo¤¤rruuyyuu,, ggüüzzeellii iiççee--
rreenn ggüüçç kkaayynnaakkllaarr››yyllaa ddoolluudduurr.. BBuu oorrttaakkll››kk ssaannaatt
eesseerrlleerriinniinn ppaayyllaaflfl››llmmaass››nn››,, ggöörrüünnüürr oollmmaass››nn›› zzoo--
rruunnlluu kk››llaarr.. SSaannaatt vvee ssaannaattçç›› ttaann››nndd››kkççaa ddee¤¤eerr
kkaazzaann››rr..

BBüüttüünn ççaa¤¤llaarr›› vvee kküüllttüürreell aayyrr››nntt››llaarr››nn›› ttaann››ttaann
oorrttaakk bbiirr ddiillddiirr ssaannaatt.. ZZaammaannaa ttaakk››llmmaayyaann,, ss››nn››rr--
llaarr›› aaflflaann bbiirr ddiill.. TTüümm zzaammaannllaarraa yyaayy››llaann ppaayyllaa--
flfl››mm oollaannaa¤¤›› bbuulluurr kkeennddiinnee.. NNaass››ll mm››?? EEllbbeettttee ssaa--
nnaattsseevveerrlleerriinn oorrttaakk ççaabbaallaarr››yyllaa.. DDüü¤¤üünn ddeerrnneekkllee
bbaaflflllaayyaann bbiirr eesstteettiikk ddaavvrraann››flfl ççookk rraahhaatt kkooppyyaallaa--
nn››pp bbiirr ggüünn uulluussllaarr aarraass›› ffeessttiivvaalllleerrddee sseerrggiilleenneebbii--
lliirr,, iillggii ggöörreebbiilliirr,, ddüüflflüünnddüürreebbiilliirr,, yyaakk››nnllaaflfltt››rraabbiilliirr
iinnssaannllaarr››.. BBiirr flfliiiirr zzaammaann nneeddiirr bbiillmmeeddeenn,, hhuudduuddaa
ttaakk››llmmaaddaann ffaarrkkll›› kküüllttüürrlleerriinn aattllaassllaarr››nnddaa nnaammeeyyee
ddöönnüüflfleebbiilliirr,, aannllaamm›› ççoo¤¤aallmm››flfl bbiirr hhaallddee sseesslleennddiirrii--
lleebbiilliirr ss››nn››rrss››zzccaa.. ÇÇüünnkküü  aacc››llaarr,, yyookkssuulllluukkllaarr,, yyaall--
nn››zzll››kkllaarr,, aaflflkkllaarr,, ttuuttkkuullaarr iinnssaann››nn oolldduu¤¤uu hheerr yyeerr--
ddee vvaarrdd››rr.. NNee rreennkk oolluurrssaa oollssuunn bbuu oollgguullaarr aakkaa--
ccaakk oorrttaakk rruuhhllaarr bbuulluurr,, bbuullmmaall›› ddaa..

fifiiiiirrlleerree ssiinneenn oorrttaakk sseess,, rreessiimmlleerree ddüüflfleenn oorr--
ttaakk rreennkk,, ööyykküülleerree ss››¤¤aann yyüüzzlleeflflmmee,, yyüüzzlleeflflttiirrmmee--
lleerr ssaannaatt eezzggiissiinnii,, bbüüyyüüssüünnüü bbaarr››nndd››rr››yyoorrssaa ççoo¤¤aall--
mmaakk kkaannuunnuunnddaa vvaarr.. YYeerriinnddee hhaappsseeddiilleemmeezz..
GGüünnüümmüüzzddee hheerr aallaannddaakkii kküürreesseelllleeflflmmeenniinn eenn
ggüüzzeell eettkkiilleerrii,, eenn vveerriimmllii aallaann›› ssaannaatt››nn ççoo¤¤aallmmaass››--
dd››rr..

PPaayyllaaflflmmaakk aadd››nnaa ççoo¤¤aallmmaa ggüüzzeellddiirr.. AAnnccaakk
hheerr ppaayyllaaflfl››mm nnee yyaazz››kk kkii aayynn›› ööllççüüddee iiyyii nniiyyeett
bbaarr››nndd››rrmmaazz.. BBiirr uulluussuu eellee ggeeççiirriipp ttaarriihh ssaahhnnee--
ssiinnddeenn ssiillmmeenniinn eenn kkoollaayy kkaalleessii ssaannaatt›› ddaa iiççiinnddee
bbuulluunndduurraann kküüllttüürr ööggeelleerriinniinn iiflflggaalliiyylleeddiirr.. YYaarraatt››--
cc››ll››¤¤›› kkaaddaarr ssaannaatt››nn yy››kk››cc››ll››¤¤›› ddaa bbuurraaddaann ggeelliirr..
SSaannaatt›› eelliinnddeenn aall››nnmm››flfl bbiirr uulluuss hhiiççbbiirr flfleeyyddiirr.. SSaa--
nnaatt eesseerrlleerriinniinn iiççiinnddee oorrttaakk bbiirr rruuhh ssaakkll››dd››rr ççüünn--
kküü.. ÜÜllkkeelleerr iiflflggaall eeddiillddii¤¤iinnddee mmüüzzeelleerrii yy››kk››ll››rr,, ddaarr--
mmaaddaa¤¤››nn eeddiilliirr.. MMeerrkkeezziinnddeekkii hheeyykkeelllleerr ttuuzzllaa

bbuuzz...... EEnn ddee¤¤eerrllii ttaabblloollaarr kkaaçç››rr››ll››rr.. BBööyylleeccee bbiirr
hhaallkk zziinncciirree vvuurruulluurr.. BBiilliinnççllii ttoopplluummllaarr››nn hheerr zzaa--
mmaann bbuu iiflflggaalllleerree kkaarrflfl›› öönnlleemm ppllaannllaarr›› vvaarrdd››rr..

SSaannaatt›› eevvrreennsseellee ttaaflfl››mmaa ssaa¤¤llaamm vvee ggüüççllüü vvee
iiyyii nniiyyeettllii iinnssaann vvee kkuurruulluuflflllaarr››nn ççaabbaallaarr››yyllaa oolluurr..
NNeessiillddeenn nneessllee,, eellddeenn eellee,, ddiillddeenn ddiillee aakkaann ssaa--
nnaatt,, ggüünnüümmüüzzddee ttüükkeettiimm ttoopplluummllaarr››nn››nn yy››kk››cc›› hh››zz››
kkaarrflfl››ss››nnddaa tteehhlliikkeellii aannllaarraa ggeebbee.. ZZaammaann hh››zzll›› aakk››--
yyoorr,, iinnssaannllaarr bbiilliinnççssiizzccee tteekknnoolloojjiinniinn eelliinnddee ssaavv--
rruulluuyyoorr.. KK››yymmeettllii ddee¤¤eerrlleerriinn yyeerriinnii ggüünnllüükk ttüükkee--
ttiimm vvee ddoollaaflfl››mm mmeettaallaarr›› aall››yyoorr..

EEsskkii oorrttaakk rruuhhuu ssaannaattaa vvee ggüüzzeellee,, eesstteettii¤¤ee
bbaa¤¤llaayyaann ddee¤¤eerrlleerrii kkoorruummaakk vvee yyaayygg››nnllaaflfltt››rrmmaakk
aadd››nnaa bbööllggeemmiizzddee 99  yy››lldd››rr TTYYSS''yyllee AArraapp YYaazzaarr--
llaarr BBiirrllii¤¤ii''nniinn ddeessttee¤¤iiyyllee ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflflii--
mmii''nniinn ddüüzzeennlleeddii¤¤ii UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGüünnlleerrii,, ggüüççllüü ssaannaattçç›› kkaatt››ll››mm››yyllaa bbööllggeeyyee ssaannaatt--
ssaall kkaattkk››yyaa  öönnccüüllüükk eeddiiyyoorr.. AArraapp ddüünnyyaass››nn››nn  vvee
TTüürrkkii ccuummhhuurriiyyeettlleerriinn ssaannaattçç›› ddeessttee¤¤iiyyllee bbööllggee--
nniinn ssaannaatt ddaammaarr›› ççoo¤¤aall››yyoorr.. fifiiiiirrlleerr kkeennddii ddiilliinnddee
ookkuunnuuyyoorr,, hheerrkkeess aayynn›› dduuyygguuyyaa ttuuttuulluuyyoorr..

BBuu ccoo¤¤rraaffyyaann››nn iiççiinnddee bbuulluunndduu¤¤uu ssaavvaaflfl ggeerr--
ççee¤¤iinnee  ssaannaatt mmeerrhheemm oolluuyyoorr.. SSaannaatt,, oorrttaakk bbiirr
ddiillddee ““ssaavvaaflflaa hhaayy››rr”” ddiiyyoorr.. BBaarr››flfl››nn mmeeccrraass›› oolluu--
yyoorr.. ‹‹nnssaann oolluuyyoorr,, ddoosstt oolluuyyoorr,, sseevvggii,, aaflflkk oolluuyyoorr..

TTOOPPLLUUMMSSAALLLLAAfifiMMAADDAA 
SSAANNAATTIINN RROOLLÜÜ ((�))

fifieehhiirrlleerrii flfleehhiirr yyaappaann,, aannllaammll›› vvee ffaarrkkll›› kk››llaann;;
ttaarriihhii ddookkuussuu,, ççaarrflfl››ss››,,ttüürrkküülleerrii,, ffoollkklloorrüü,, yyöörreesseell
yyeemmeekklleerrii iissee ssaannaattttaa;; bbiirreeyyiinn ttoopplluummssaallllaaflflmmaa--
ss››nnddaa,, iinnssaannllaarr››nn rruuhhssaall ggeerreekkssiinniimmlleerriinnii kkaarrflfl››llaa--
mmaaddaa,, kkeennddiinnee ggüüvveenneenn bbiirreeyylleerr yyeettiiflflttiirrmmeessiinnddee
öönneemmllii bbiirr yyeerree ssaahhiippttiirr..

SSaannaatt eesseerrlleerrii bbiizzii,, ttoopplluummuunn yyaaflflaadd››¤¤›› ddöönneemm
hhaakkkk››nnddaa bbiillggiilleennddiirriirr.. BBuu aaçç››ddaann ttoopplluummssaall yyaa--
flflaamm ssaannaattçç››yy›› vvee ttoopplluummuu eettkkiilleeddii¤¤ii ggiibbii ssaannaatt
eesseerrii ddee ttoopplluummuu eettkkiilleemmeekktteeddiirr.. SSaannaattçç›› oo ttoopp--
lluumm iiççiinnddee yyaaflflaayyaann iinnssaannllaarrddaann ddaahhaa ffaarrkkll›› bbiirr
bbaakk››flflaa ssaahhiipp oollaarraakk eesseerrlleerriinnii yyaarraatt››rr.. YYaarraatt››llaann
eesseerr,, ttoopplluumm iiççiinnddee bbuulluunnaann ffaarrkkll›› iinnaannçç vvee kküüllttüü--
rree ssaahhiipp iinnssaannllaarraa kkaarrflfl›› bbiirrlleeflflttiirriiccii bbiirr rrooll aalldd››¤¤››nn--
ddaa,, bbiirrlleeflflttiirriiccii oolluurr.. AAkkssii ttaakkddiirrddee aayyrr››flfltt››rr››cc›› oolluurr..
BBuu ddaa yyaapp››llaann ssaannaatt››nn vvee ssaannaattçç››nn››nn ttoopplluummssaall--
llaaflflmmaaddaa rroollüünnüünn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü oorrttaayyaa kkooyyaarr..

TToopplluummllaarrddaa,, ssaannaattçç››nn››nn uullaaflflmmaakk iisstteeddii¤¤ii kkiitt--
llee ççookk öönneemmlliiddiirr.. TToopplluummuunn ddee¤¤eerr yyaarrgg››llaarr››nn››
öönneemmsseeyyeerreekk yyaapp››llaann eesseerrlleerr mmuuttlluu vvee bbaaflflaarr››ll››
bbiirr nneessiill oolluuflflttuurruurr.. BBuu ddaa ttoopplluummssaallllaaflflmmaa ddaa
öönneemmllii bbiirr rrooll aall››rr.. ÖÖrrnnee¤¤iinn,, ggeennççllii¤¤iinn yyaazzaarr›› oollaa--
rraakk bbiilliinneenn ‹‹ppeekk OOnngguunn.. KK››zzllaarr››mm››nn ggeelliiflfliimm ççaa--
¤¤››nnddaa bbaannaa,, kk››zzllaarr››mmaa vvee ddaahhaa bbiirrççookk ggeennccee ttoopp--
lluummssaall hhaayyaattaa aaddaappttaassyyoonnddaa yyaarrdd››mmcc›› vvee yyooll
ggöösstteerriiccii oolldduu¤¤uunnaa iinnaann››yyoorruumm.. YYaazzdd››¤¤›› rroommaann--
llaarrllaa ggeennççlleerriinn ddüünnyyaass››nnaa sseevvggiiyyllee ggiirrmmiiflfl,, ppeekk
ççookk iinnssaann››nn
ggöörrddüü¤¤üü,, aann--
ccaakk ffaarrkk eeddee--
mmeeddii¤¤ii flfleeyylleerrii
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GGeerreekk,, 99.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt
GGüünnlleerrii iizzllee¤¤iinniinn ““SSaannaatt vvee TToopplluummssaall--
ll››kk”” oollmmaass››,, ggeerreekkssee bbuunnuu yyaapp››ttllaarr››yyllaa bbaa--

flflaarraarraakk ÇÇuukkuurroovvaa''ddaann ddüünnyyaa eeddeebbiiyyaatt ggöönnddeerrii--
nnee uullaaflfl››llaabbiilliirrllii¤¤ii kkaann››ttllaayyaann YYaaflflaarr KKeemmaall''ee ssuu--
nnuullmmaass›› ddoollaayy››ss››yyllaa bbuu yy››ll iikkiinnccii ddoossyyaa kkoonnuussuu--
nnuunn ““YYeerreellddeenn EEvvrreennsseellee SSaannaatt”” oollmmaass››nn››nn uuyy--
gguunn ddüüflfleeccee¤¤iinnee kkaarraarr vveerrddiikk.. BBuu ddoossyyaamm››zz›› ddaa
AAnnttaakkyyaa ÇÇSSGG GGöönnüüllllüülleerrii SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, SSee--
vviimm HHaabbiipp,, GGüüllnnaazz KKaavvvvaass,, NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,,
YYüükksseell GGüünnaayy,, HHüüllyyaa GGüüll,, CCeemmiillee CCeerreepp,,
NNeebbiihhee KKaarraassuu iimmeecceeyyllee hhaazz››rrllaadd››.. BBee¤¤eenniinniizzee
ssuunnuuyyoorruuzz..
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ffaarrkkll›› dduuyygguullaarr kkaattaarraakk ssaannaatt››nn›› iiccrraa eettmmiiflflttiirr.. BBuu
aaçç››ddaann bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa ssaannaattçç››,, aayynn›› zzaammaannddaa ttoopp--
lluumm vviiccddaann››nn››nn sseessiiddiirr..

SSiinneemmaaddaa ggöösstteerriimmee ggiirreenn bbiirr ffiillmmii iizzlleemmee¤¤ee
ggiittttii¤¤iimmiizzddee,, ttiiyyaattrroo ssaalloonnuunnddaa ttiiyyaattrroo iizzlleemmee¤¤ee
ggiittttii¤¤iimmiizzddee,, kkaatt››lldd››¤¤››mm››zz bbiirr rreessiimm sseerrggiissii,, ddiinnllee--
mmee¤¤ee ggiittttii¤¤iimmiizz bbiirr kkoonnsseerr,, mmeeyyddaannaa ggeettiirriilleenn
hheeyykkeelltt››rraaflfl oo ttoopplluummuunn ddee¤¤eerr yyaarrgg››llaarr››nnddaa bbiirrlleeflfl--
ttiirriiccii rrooll ooyynnaarr.. ‹‹nnssaannllaarr››nn bbiirr aarraayyaa ggeellmmeessiiyyllee
ttoopplluummssaall oollaayyllaarr››nn iiççiinnddee,, ffaarrkk››nnddaa oollmmaaddaann yyeerr
aall››rr››zz.. 

BBuurraaddaa ddaa ssaannaatt››nn bbiirrlleeflflttiirriiccii rroollüü oorrttaayyaa çç››--
kkaarr.. ““BBiirr mmiilllleett ssaannaattttaann vvee ssaannaattkkâârrddaann mmaahh--
rruummssaa ttaamm bbiirr hhaayyaattaa mmaalliikk oollaammaazz.. BBööyyllee bbiirr
mmiilllleett bbiirr aayyaa¤¤›› ttooppaall,, bbiirr kkoolluu ççoollaakk,, ssaakkaatt vvee aalliill
bbiirr kkiimmssee ggiibbiiddiirr.. SSaannaattss››zz kkaallaann bbiirr mmiilllleettiinn hhaa--
yyaatt ddaammaarrllaarr››nnddaann bbiirrii kkooppmmuuflfl oolluurr..'''' UUlluu ÖÖnnddeerr
AAttaattüürrkk''üünn ssöözzüüyyllee yyaazz››mmaa ssoonn vveerriirrkkeenn,, ssaannaatt››nn
ttoopplluummssaallllaaflflmmaaddaa oolldduu¤¤uu kkaaddaarr hhaayyaatt››nn kkeennddii
iiççiinnddee ddee nnee kkaaddaarr öönneemmllii oolldduu¤¤uunnuu iiffaaddee eett--
mmeekk iisstteerriimm..

SSAANNAATT vvee ‹‹NNSSAANN ((��))

““GGüünneeflfliinn ççiiççeekklleerrii rreennkklleennddiirrmmeessii ggiibbii ssaannaatt
ddaa hhaayyaattaa rreennkk vveerriirr..””

SSaannaatt eesseerrlleerrii,, ssaannaattçç›› ttaarraaff››nnddaann iiccrraa eeddiilliirr..
SSaannaattllaarr››nn ggaayyeessii,, rruuhhttaa hheeyyeeccaann yyaarraattmmaakk,, rruu--
hhuu ookkflflaammaakktt››rr.. SSaannaatt›› vvee SSaannaattçç››yy›› bbuulluunndduu¤¤uu
ttoopplluummddaann ssooyyuuttllaammaakk mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. ÇÇüünn--
kküü ssaannaatt ttoopplluummllaarr››nn öözz ddee¤¤eerrlleerriinnddeenn ddoo¤¤aarr vvee
bbüüyyüürr.. ‹‹nnssaann››nn kkiiflfliillii¤¤ii,, ddüüflflüünncceelleerrii,, dduuyygguullaarr››
ttoopplluumm iiççiinnddee ggeelliiflfliirr…… BBuu yyüüzzddeennddiirr kkii,, ssaannaatt
ttoopplluummuunn dd››flfl››nnddaa oonnddaann aayyrr›› oollaarraakk ddüüflflüünnüüllee--
mmeezz.. 

‹‹nnssaannoo¤¤lluu,, ççeeflfliittllii aammaaççllaarrllaa mmaaddddeeyyee bbiiççiimm
vveerrmmiiflfl;; ttaaflflllaarr›› yyoonnttmmuuflfl,, mmaa¤¤aarraa dduuvvaarrllaarr››nnaa rree--
ssiimmlleerr ççiizzmmiiflfl,, ppiirraammiittlleerrii yyaappmm››flfl…… VVee bbuunnllaarr
ggüünnüümmüüzzee kkaaddaarr ggeellmmiiflfl…… 

SSaannaatt oollmmaassaayydd›› ddüünnyyaa nnaass››ll bbiirr yyeerr oolluurrdduu??
‹‹nnssaann››nn rruuhh ssaa¤¤ll››¤¤›› bboozzuulluurrdduu.. ‹‹nnssaannii dduuyygguullaarr--
ddaann uuzzaakk,, kkeennddiinnii,, ççeevvrreessiinnii ttaann››mmaayyaann,, dduuyyaarr--
ss››zz,, iillkkeell eesstteettiikk dduuyygguullaarrddaann mmaahhrruumm iinnssaannllaarr
oolluurrdduukk.. PPssiikkoolloojjiimmiizziinn bboozzuulldduu¤¤uu zzaammaannllaarrddaa,,
ssaannaatt››nn hheerr hhaannggii bbiirr ddaall››,, bbiizzii hhaayyaattaa bbaa¤¤llaarr……
GGüüzzeell bbiirr ttaabbllooyyuu sseeyyrreettmmeekk,, kkiittaapp ookkuummaakk……
rruuhh ssaa¤¤ll››¤¤››mm››zzaa iiyyii ggeelliirr.. 

SSaannaatt,, iinnssaannllaarr›› bbiirreeyysseelllliikktteenn kkuurrttaarr››pp ssoossyyaall--
lleeflflttiirriirr.. YYaannii ttaamm,, iinnssaann oollmmaamm››zzaa yyaarrdd››mmcc›› oolluurr..
YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz ddüünnyyaayy›› aannllaammaaddaa,, kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››mm››zz
ssoorruunnllaarraa kkaarrflfl›› ççöözzüümm yyoolluu bbuullmmaaddaa,, öözz ggüüvveennii--
mmiizziinn aarrttmmaass››nnddaa,, öönneemmllii bbiirr rrooll üüssttlleenniirr.. 

FFaarrkkll›› eettnniikk,, ddiinnsseell,, bbööllggeesseell ggrruuppllaarr aarraass››nnddaa
kkööpprrüü  kkuurraarr,, ffaarrkkll››ll››kkllaarr››,, ççaatt››flflmmaallaarr›› bbiirr ttaarraaffaa
bb››rraakktt››rr››rr.. BBiirrlliikkttee yyaappaabbiillmmee bbeecceerriilleerriinnii,, ddeennee--
mmeelleerriinnii ssaa¤¤llaarr…… ‹‹nnssaann›› hhooflflggöörrüüllüü yyaappaarr,, ddii¤¤eerr--
lleerrii iiççiinn sseevvggii,, ssaayygg›› hhiisslleerriinniinn yyüükksseellmmeessiinnee nnee--
ddeenn oolluurr.. DDüünnyyaa ddoossttlluu¤¤uunnuu aannllaammllaanndd››rr››rr......

SSaannaattllaa yyoo¤¤rruullaann uulluussllaarr hheepp ggeelliiflfliipp uuyyggaarrllaaflfl--
mm››flfltt››rr.. GGeeççmmiiflfltteenn ggüünnüümmüüzzee kkaaddaarr ssaannaatt ttoopp--
lluummllaarr›› aayyaakkttaa ttuuttmmuuflflttuurr.. ““yyüükksseekk uuyyggaarrll››¤¤››nn
mmeerrddiivveennii ssaannaatttt››rr”” ddeemmiiflfl.. MMuussttaaffaa KKeemmaall AAttaa--
ttüürrkk..

LLeevv TToollssttooyy:: ““BBiirr eesseerriinn,, bbüüttüünn iinnssaannll››kk iiççiinn
yyaarraarrll›› oollmmaass›› iiççiinn,, iiyyii vvee kkööttüüyyüü aayy››rrmmaass››,, ggüüzzeell
vvee aannllaaflfl››llaabbiilliirr oollmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr.. SSaannaatt aann--
ccaakk,, bbeellllii bbiirr ss››nn››ff iiççiinn ddee¤¤iill,, bbüüyyüükk kkiittlleelleerr iiççiinn
yyaarraarr ssaa¤¤llaadd››¤¤›› zzaammaann,, ssöözzüü eeddiilleebbiilliirr bbiirr ddee¤¤eerree
uullaaflfl››rr.. SSaannaatt;; ddüüflflüünneebbiilleenn,, ggeerrççee¤¤ii ggöörreebbiilleenn,,
ttoopplluummuu aannllaayyaabbiilleenn iinnssaannllaarr››nn iiflfliiddiirr..”” ddeemmiiflfl..

KK››ssaaccaa ssööyy--
lleemmeekk ggeerreekkiirr--
ssee ssaannaatt,, yyaaflflaa--
mm››nn aayynnaass››,,

aannllaamm››,, aakk››ll ff››rrççaass››,, rruuhhuunn gg››ddaass››dd››rr.. YYaaflflaamm›› ttaaçç--
llaanndd››rraann eenn ggüüççllüü ddee¤¤eerrddiirr.. 

““EEzziilleennddeenn,, mmaazzlluummddaann,, ssöömmüürrüülleennddeenn yyaannaa
eesstteettiikk bbiirr iissyyaanndd››rr..”” SSaannaatt ssaahhiibbii,, yy››kk››cc›› ddee¤¤iill yyaa--
pp››cc››dd››rr.. SSaannaattllaa uu¤¤rraaflflmmaayyaann iinnssaann hheerr zzaammaann yy››--
kk››cc›› oollmmuuflflttuurr.. HHeerrkkeess ssaannaatt››nn bbiirr ddaall››yyllaa iillggiilleenn--
ssee;; nnee ssaavvaaflfl oolluurr,, nnee ddee kkaattlliiaammllaarr……

SSAANNAATT VVEE TTOOPPLLUUMMSSAALLLLAAfifiMMAA ((���))

SSaannaatt yyaarraatt››cc››ll››kk,, hhaayyaall ggüüccüü vvee ggöörrsseell ssaannaatt--
llaarr aannllaamm››nnddaa kkuullllaann››ll››rr.. SSaannaatt iinnssaann››nn yyöönnüünnüü
ggüüççlleennddiirriirr,, bbiiççiimmlleennddiirriirr vvee ttoopplluummssaall vvaarrll››¤¤››nn››nn
bbiirr ppaarrççaass››nn›› oolluuflflttuurruurr.. BBiirreeyyiinn ttoopplluummssaallllaaflflaabbiill--
mmeessii iiççiinn ssaannaatt iillee iiçç iiççee oollmmaass›› ggeerreekkiirr.. SSaannaatt››nn
hheerr ddaall››,, ttoopplluummssaallllaaflflmmaaddaa ggüüççllüü bbiirr aarraaççtt››rr..

DDeevvlleettiinn ssaannaattaa mmüüddaahhaallee eeddiipp tteekkeelliinnee aall--
mmaakk iisstteemmeelleerrii hhiiçç ddee aaddiill ddee¤¤iill.. CCuummhhuurriiyyeett iinn
kkuurruulluuflfl yy››llllaarr››nnddaa ddeevvlleettiinn ssaannaattaa vvee ssaannaattçç››yyaa
vveerrddii¤¤ii öönneemm vvee ddeesstteekk bbüüyyüükkttüü.. fifiiimmddiikkii yy››llllaarrddaa
iissee CCuummhhuurriiyyeettii kkuuttllaammaammaakk iiççiinn hheerr yy››ll bbiirr ssoo--
rruunnllaa kkaarrflfl››llaaflfl››yyoorruuzz.. NNee yyaazz››kk kkii bbuu sseennee ddee
CCuummhhuurriiyyeett bbaayyrraamm››mm››zz›› kkuuttllaayyaammaadd››kk.. SSuu aalltt››nn--
ddaa kkaallaann mmaaddeenn iiflflççiilleerriimmiizzee AAllllaahhttaann rraahhmmeett ddii--
lliiyyoorruumm..

CCuummhhuurriiyyeett ii bbaallttaallaammaakk ddeemmeekk ssaannaatt›› vvee ssaa--
nnaattçç››yy›› bbaallttaallaammaakktt››rr.. SSüürreekkllii ddeemmookkrraattiikk bbiirr hhuu--
kkuukk ddeevvlleettii oolldduu¤¤uummuuzzuu yyiinneelleeyyiipp dduurruuyyoorruuzz.. NNee
yyaazz››kk kkii ssaaddeeccee ssöözzddee kkaall››yyoorr.. DDeemmookkrraattiikk bbiirr
ddeevvlleett oollaabbiillmmeekk iiççiinn iinnssaannllaarr››nn sseerrbbeessttççee üürreettee--
bbiilleeccee¤¤ii bbiirr ssaannaatt oorrttaamm›› oolluuflflttuurruullmmaall››dd››rr.. 

SSaannaattçç››llaarr››nn vvee ssaannaatt››nn öözzggüürr oollmmaadd››¤¤›› ttoopp--
lluummllaarr›› flflaarrllaattaannllaarr aayydd››nnllaatt››rr.. SSaannaattçç››nn››nn,, yyaazzaa--
rr››nn,, flflaaiirriinn.. RReessssaamm››nn yyaapp››ttllaarr››nnaa ssaannssüürr vvuurruulluu--
yyoorr.. 

CCuummhhuurriiyyeett bbaayyrraamm››nnddaa FFaazz››ll SSaayy aa yyaapp››llaann
hhaakkss››zzll››kk hhaazzmmeeddiilleecceekk ggiibbii ddee¤¤iill.. CCuummhhuurrbbaaflfl--
kkaannll››¤¤›› SSeennffoonnii OOrrkkeessttrraass››nn››nn 22001144-- 22001155 sseezzoo--
nnuu iiççiinn hhaazz››rrllaadd››¤¤›› üüçç eesseerrii KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤››nn››nn
ssaannssüürrüünnee uu¤¤rraadd››.. AAnnttaallyyaa PPiiyyaannoo FFeessttiivvaalliinniinn
eelliinnddeenn aall››nndd››¤¤››nn››,, BBoorruussaann OOrrkkeessttrraass›› iillee hheerr yy››ll
yyaapptt››kkllaarr›› kkoonnsseerriinn ttuuhhaaff bbiirr bbaahhaanneeyyllee iippttaall eeddiill--
ddii¤¤iinnii bbaass››nnddaa ssööyylleemmiiflflttii.. ““ BBüüttüünn ddüünnyyaaddaa ssuunn--
dduu¤¤uumm ssaannaatt››mm›› kkeennddii mmeemmlleekkeettiimmddee ssuunnaammaazz
hhaallee ggeettiirrddiilleerr.. AAmmaaçç nneeddiirr??”” ddiiyyee bbiirr ssoorruu ssoorr--
mmuuflflttuu.. SSoorruussuunnaa cceevvaapp aallaammaadd››.. BBeenn ddee mmeerraakk
eeddiiyyoorruumm bbuu ttoopplluumm nneerreeyyee ggiiddiiyyoorr??

SSaannaattçç››nn››nn hheerr ssööyylleeddii¤¤iinnee,, ççiizzddii¤¤iinnee,, yyaazzdd››--
¤¤››nnaa flflüüpphhee iillee bbaakk››llmmaass›› ssaannaatt››nn vvee ttoopplluummssaall
iilleettiiflfliimmiinn kkooppmmaass››nnaa nneeddeenn oolluurr..

““TToopplluummssaallllaaflflmmaa ((ssoossyyaalliizzaassyyoonn)),, ttoopplluummuunn,,
mmeevvccuutt ddee¤¤eerr vvee nnoorrmmllaarr››nn››nn iinnssaannllaarraa öö¤¤rreettiill--
mmeessii ssüürreeccii oollaarraakk ttaann››mmllaannaabbiilliirr..”” BBiirreeyy ttoopplluumm
iillee bbüüttüünnlleeflfliirr vvee ttoopplluummuunn bbiirr ppaarrççaass›› hhaalliinnee ggee--
lliirr.. TToopplluummuunn ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr flfleekkiillddee bbüüyyüümmeessii ttoopp--
lluummssaallllaaflflmmaa ssiisstteemmiinniinn ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr flfleekkiillddee ssüürrmmee--
ssii iillee mmüümmkküünnddüürr.. TToopplluumm iiççiinnddee ffaarrkkll›› kkuuflflaakkllaa--
rr››nn bbiirrbbiirrlleerriiyyllee oollaann iilleettiiflfliimmiinnii vvee eettkkiilleeflfliimmiinnii
ssaa¤¤llaarr..

AAiillee,, iinnssaann››nn yyaaflflaamm››nnddaa eenn öönneemmllii vvee iillkk ttoopp--
lluummssaallllaaflflmmaa kkuurruummuunnuu oolluuflflttuurruurr.. KKiiflfliillii¤¤iinn bbii--
ççiimmlleennmmeessiinnddeekkii öönneemmllii eettkkeenn ddee aaiillee oollmmaakkttaa--
dd››rr.. AAnnnnee ççooccuu¤¤uunn yyaaflflaamm››nnddaa ççookk öönneemmllii bbiirr kkii--
flfliiddiirr.. DDoo¤¤uuflflttaann yyaarraatt››cc›› ggüüççlleerree ssaahhiipp bbiirreeyyiinn,, bbuu
ggüüccüünnüünn oorrttaayyaa çç››kkaarr››llmmaass›› ssaannaatt vvee ee¤¤iittiimm yyoo--
lluuyyllaa ggeerrççeekklleeflfliirr.. KKiiflfliilliikk ee¤¤iittiimmii ssaannaatt ee¤¤iittiimmiinniinn
aammaaççllaarr››nnddaann bbiirrii oollmmaakkttaadd››rr.. SScchhiilllleerr,, ““‹‹nnssaann››nn
EEsstteettiikk EE¤¤iittiimmii ÜÜzzeerriinnee MMeekkttuuppllaarr”” aaddll›› eesseerriinn--
ddee,, tteekk yyöönnllüü ee¤¤iittiimmiinn iinnssaann kkiiflfliillii¤¤iinnddeekkii uuyyuummuu
bboozzdduu¤¤uunnuu ssaavvuunnuurr.. DDuuyygguu iillee aakkll›› eenn iiyyii bbüüttüünn--
lleeflflttiirreenniinn ggüüzzeell ssaannaattllaarr ee¤¤iittiimmii oollaaccaa¤¤››nn›› bbeelliirrttiirr..
BBuu bbaa¤¤llaammddaa aannnneenniinn ee¤¤iittiimmllii oollmmaass›› ggeelleecceekk
iiççiinn ççookk öönneemmllii.. BBiizziimm üüllkkeeddee kk››zzllaarr››nn ookkuuttuullmmaa--
mmaass›› nnee kkaaddaarr ggeerriiddeenn ggeellddii¤¤iimmiizziinn iissppaatt››dd››rr..
ÇÇooccuu¤¤uunn ddaahhaa ssoonnrraakkii yy››llllaarr››nnddaa ooyyuunn aarrkkaaddaaflfl--

llaarr››,, ookkuullddaa öö¤¤rreettmmeenn,, tteelleevviizzyyoonn vvee bbiillggiissaayyaarr
ggiibbii bbaaflflkkaa kkaayynnaakkllaarr ddaa ttoopplluummssaallllaaflflmmaa ssüürreeccii--
nnee kkaatt››ll››rrllaarr.. EE¤¤iittiimmiinn,, hheerr zzaammaann ssoonnuuççllaarr››nn›› iillee--
rriiddee aallaaccaa¤¤››mm››zz bbiirr yyaatt››rr››mmdd››rr.. KKaappssaammll›› bbiirr ssaa--
nnaatt ee¤¤iittiimmii ddee uuzzuunn vvaaddeellii bbiirr yyaatt››rr››mm oollaaccaakktt››rr..
RReessiimm,, mmüüzziikk,, ttiiyyaattrroo eettkkiinnlliikklleerrii ççooccuukkllaarr››nn kkiiflflii--
llii¤¤iinnii ggeelliiflflttiirreenn ddeerrsslleerrddiirr.. SSaannaatt,, bbiirreeyyiinn ttoopplluumm--
ssaall flfleekkiilllleennmmeenniinn,, ddee¤¤iiflfliimm vvee ddöönnüüflflüümmüünn öönnccüü--
ssüüddüürr.. AAyyrr››ccaa ddüünnyyaayy›› ttaann››yy››pp ddee¤¤iiflflttiirreebbiillmmeessii
iiççiinn ssaannaatt ggeerreekklliiddiirr.. GGüünnüümmüüzzddee tteekknnoolloojjii ooll--
ssuunn,, uuyyuuflflttuurruuccuu,, ssiiggaarraa vvee bbeennzzeerrii kkööttüü aall››flflkkaann--
ll››kkllaarr›› ggöörrddüükkççee ssaannaatt ddaahhaa ddaa bbiirr öönneemm kkaazzaann--
mmaakkttaadd››rr.. ÇÇüünnkküü ssaannaatt mmuuttlluu oollmmaann››nn aannaahhttaarr››--
dd››rr.. SSaannaattllaa uu¤¤rraaflflaann iinnssaannllaarr››nn hheepp bbiirr öö¤¤rreenn--
mmee,, kkeeflflffeettmmee ççaabbaass›› iiççeerriissiinnddee oolldduukkllaarr››nn›› ggöörrüü--
yyoorruuzz.. GGeelliiflflmmeemmiiflfl ttoopplluummuunn bbeennllii¤¤iinnddeenn uuzzaakk--
llaaflflmm››flfl ssaannaatt,, ttoopplluummaa ggeettiirriissiinnddeenn ççookk ttoopplluummuu
ppaarrççaallaammaayyaa hhaazz››rrllaarr.. SSaannaatt iinnssaann››nn ddoo¤¤aass››nn››
ggüüzzeelllleeflflttiirrddii¤¤ii ggiibbii,, hhooflflggöörrüüyyüü,, kkeeflflffeettmmee¤¤ii aallgg››ss››--
nnaa vvaarrdd››¤¤›› bbiirr yyoollccuulluukkttuurr..

SSaannaattss››zz bbiirr bbiirreeyy ttoopplluummssaallllaaflflaammaazz…… DDiillee¤¤ii--
mmiizz ggeelliiflfleenn bbiirr ttoopplluummddaa,, ssaannaatt ddaa ggeelleenneekklleerriinnii
kkoorruuyyaarraakk ggüünncceelllleenniipp,, ttoopplluummssaallllaaflflmmaass››dd››rr……

GGEELLEECCEE⁄⁄EE UUZZAANNAANN EEVVRREENNSSEELL 
SSAANNAATT AANNLLAAYYIIfifiII ((����))

““SSaannaatt,, ssaannaatt iiççiinnddiirr nnee ddeemmeekk??””ddiiyyeenn bbiirr
EEddeebbiiyyaatt ÖÖ¤¤rreettmmeennii,,””SSaannaatt ggeerrççeekklleerrii aannllaammaa--
mm››zz›› ssaa¤¤llaayyaann yyaallaanndd››rr””,, ddiiyyeenn PPaabblloo PPiiccaassssoo ggii--
bbii ggüünnllüükk hhaayyaattttaa iiççiinnddee ssaannaatt ggeeççeenn bbiirrççookk
ccüümmllee……

SSaannaatt BBüüyyüükk LLaarroouussssee AAnnssiikkllooppeeddiissiinniinn ttaann››--
mm››yyllaa hheerrhhaannggii bbiirr eettkkiinnllii¤¤iinn yyaapp››llmmaass››yyllaa iillggiillii
yyöönntteemmlleerriinn,,bbiillggiilleerriinn vvee kkuurraallllaarr››nn bbüüttüünnüüddüürr..
HHaassaann NNaaiill CCaannaatt''aa ggöörree;; ““GGüüllüü iinncciittmmeeddeenn ggüüll
yyaapprraa¤¤››nnaa flfliiiirr yyaazzmmaakk,, EEbbeerrss''ee ggöörree ““SSaannaatt bbiizzii
AAllllaahh''aa ggööttüürreenn kkööpprrüü””....

MMeeddeenniiyyeettlleerriinn bbaaflflllaammaass››yyllaa ssaannaatt ddaa bbaaflflllaa--
mm››flfltt››rr.. HHaayyaattttaa aallgg››llaannaabbiilleenn eesstteettiikk dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn
bbüüttüünnüüddüürr.. SSaannaatt bbeeflfl dduuyyuummuuzzaa hhiittaapp eeddeenn,, ddoo--
¤¤aall iiflfllleeyyiiflfliinn zzeerraaffeett kkaazzaannmmaass››dd››rr.. EEttkkiilleeyyiiccii bbiirr
ppaarrffüümm,, lleezzzzeettllii bbiirr yyeemmeekk,,öözzeennllee ddüüzzeennlleennmmiiflfl
bbiirr bbaahhççee,,tteebbeessssüümmllee ssööyylleennmmiiflfl bbiirr ssöözz,,iippeekk iibbrrii--
flfliimmllee ddookkuunnmmuuflfl bbiirr bbiirr eeflflaarrpp,,iinnssaann rruuhhuunnddaa ttaa--
rriiff eeddiilleemmeezz dduuyygguullaarr bb››rraakktt››¤¤››nnddaa ssaannaattaa uuzzaannaann
kkaapp››llaarr›› aarraallaarr..

AAttaa''nn››nn ssööyylleeddii¤¤ii:: ““SSaannaattss››zz kkaallmm››flfl ttoopplluummllaa--
rr››nn hhaayyaatt ddaammaarrllaarr››nnddaann bbiirrii kkooppmmuuflfl ddeemmeekkttiirr””,,
ssöözzüü rruuhhuummuuzzuunn iihhttiiyyaaçç dduuyydduu¤¤uu ssaannaatt aannllaayy››flfl››--
nn›› vvuurrgguullaarr..

SSaannaatt›› oollmmaayyaann bbiirr kkiiflflii eellii aayyaa¤¤›› yyookk ggiibbiiddiirr..
SSaannaatt iinnssaann››nn iiççiinnddeeddiirr,, mmeesseellaa rreessiimm ççiizzeerrkkeenn
iillhhaamm ggeelliirr.. AAkkll››mm››zzllaa flfluu flfluuyydduu,,bbuu bbuuyydduu ddiiyyee
ddee¤¤iill ssaannaatt iinnssaannddaadd››rr.. OO yyüüzzddeenn ssaannaatt›› hhaaffiiffee
aallmmaayy››nn.. AAllmmaannyyaa''ddaa bbiirr ssaavvaaflfl ssoonnrraass›› yyaapp››llaann
iillkk flfleeyy mmüüzzeelleerriinn vvee ttiiyyaattrroo bbiinnaallaarr››nn››nn ttaammiirr eeddii--
lliipp ddüüzzeellttiillmmeessiiyyddii.. SSaannaatt kkiimmlliikkssiizz,, öözznneellddiirr vvee
bbüüttüünn iinnssaannll››¤¤aa hhiittaapp eeddeerr.. SSaannaatt ggöörreecceellii vvee ççee--
flfliittlliillii¤¤ii bbooll oollaann bbiirr ttüürrddüürr..

‹‹llkk eettaappttaa ssaannaatt›› kkeennddii ddee¤¤eerrlleerriimmiizzddee aarraa--
mmaakk llaazz››mm.. MMiillllii
bbiirr bbüüttüünnllüü¤¤üünn
iiççiinnddeenn eevvrreennsseellee
ddoo¤¤rruu uuzzaannmmaall››
ssoonnrraass››nnddaa.. KKeenn--
ddii kküüllttüürrüünn--
ddeenn,,kkeennddii öörrff vvee
aaddeettlleerriinnddeenn bbeess--
lleenneerreekk ççeeflfliittlleenniirr--
ssee ssaannaatt ggaayyeessiinnee
uullaaflfl››rr.. SSaannaatt bbaaflflll››
bbaaflfl››nnaa ffaarrkkll››ll››kkllaa--
rr››nn üürrüünnüü ddee¤¤iill
mmiiddiirr?? NNeerrddee bbiirr
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ddee¤¤iiflfliikk nneeffeess,, sseess,, ddookkuu...... BBiirr kkeemmaann››nn tteelllleerriinn--
ddeenn ttiittrreeyyeenn tt››llss››mm,, bbiirr ssaazz››nn tteelllleerriinnddeenn iiççiimmiizzee
ddoollaann oo mmüütthhiiflfl nnaa¤¤mmeelleerr…… DDoo¤¤uu iillee BBaatt››''nn››nn
hhaarriikkaa sseenntteezziinnddeenn oolluuflflaann bbiizzee ssoonnssuuzzlluu¤¤uu vvee
ggüüzzeellllii¤¤ii vvaaddeeddeenn ssaannaatt;;iinnssaannll››¤¤›› eesstteettii¤¤iinn ddoorruukk--
llaarr››nnaa çç››kkaarraann mmüükkeemmmmeell bbiirr kkoommpplleekkssttiirr..

KKiiflfliisseell hh››rrssllaarrddaann aarr››nnmm››flfl ttoopplluummuu bbiirr nneebbzzee
ddee oollssaa iilleerrii ggööttüürrmmeeyyii aammaaççllaayyaann ddaa iinnssaann,, bbiirr
ddüünnyyaa ggöörrüüflflüü vvee bbiirr dduurruuflfluu oollaann,, ööffkkeessiinnee yyeenniill--
mmeeyyeenn,, mmaaflflaa oollaarraakk kkuullllaann››llmmaayyaann,, kkeennddiinnddeenn
vveerrmmeessiinnii bbiilleenn ddee iinnssaanndd››rr.. SSaannaattaa aannllaamm kkaattaann
vvee ssaannaatt oollgguussuunnuu ttoopplluummaa kkaazzaanndd››rraann ddaa iinnssaann--
dd››rr.. ÜÜrreettkkeennllii¤¤iinniinn yyaann›› ss››rraa kkiiflfliillii¤¤iiyyllee bbüüttüünnlleeflfl--
mmiiflfl iinnssaann ddaa ssaannaattllaa uu¤¤rraaflflaann ssaannaattçç›› kkiimmllii¤¤iinniinn
hhaakkkk››nn›› vveerreenn kkiiflfliiddiirr..

SSaannaattçç›› kkiimmlliikklleerr iinnssaann››nn ddiilllleennddiirreemmeeddii¤¤ii ppssii--
kkoossoossyyaall ssoorruunnllaarr››nnaa ççöözzüümm oollaabbiilleecceekk eesseerrlleerr
üürreetteerreekk ttoopplluumm oollaarraakk rruuhhuummuuzzuu ddaa tteeddaavvii
eeddeerr.. TToollssttooyy,, ””‹‹nnssaann››nn bbiirr zzaammaannllaarr yyaaflflaamm››flfl ooll--
dduu¤¤uu dduuyygguuyyuu,, kkeennddiinnddee ccaannllaanndd››rrdd››kkttaann ssoonnrraa
aayynn›› dduuyygguuyyuu bbaaflflkkaallaarr››nn››nn ddaa hhiisssseeddeebbiillmmeessii iiççiinn

hhaarreekkeett,, sseess,, ççiizzggii,, rreennkk vveeyyaa kkeelliimmeelleerrllee bbeelliirrllee--
nneenn bbiiççiimmlleerrllee iiffaaddee eettmmee iihhttiiyyaacc››nnddaann ssaannaatt oorr--
ttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr””,, ddeerr..

‹‹nnssaann nnaass››ll dduuyymmaayyaa,, ddüüflflüünnmmeeyyee bbaaflflllaadd››¤¤››
aannddaann iittiibbaarreenn kkeelliimmeenniinn ggeerrççeekk aannllaamm››yyllaa hhaa--
yyaattaa ggiirrmmiiflfl oolluurrssaa,, iinnssaannll››kk ddaa dduuyygguullaarr››nn›› vvee ddüü--
flflüünncceelleerriinnii sseesslleerr,, ççiizzggiilleerr vvee rreennkklleerrllee ccaannll›› vvee
ccaannss››zz ssiimmggeelleerr hhaalliinnddee flfleekkiilllleennddiirrmmeeyyee bbaaflflllaadd››--
¤¤›› aannddaann iittiibbaarreenn ggeerrççeekktteenn ttaarriihh ssaahhnneessiinnee çç››kk--
mm››flfl oolluurr..

TTüürrkk mmuussiikkiissiinnii,, TTüürrkk EEddeebbiiyyaatt››nn››,, TTüürrkk mmii--
mmaarriissii vvee mmoozzaaii¤¤iinnii flfleekkiilllleennddiirreerreekk oonnllaarraa nneeffeess
vveerreerreekk UUlluussllaarraarraass›› SSaannaatt AAnnllaayy››flfl›› tteeoorriissiinnee
aayyaakk uuyydduurruupp bbuu ddee¤¤eerrlleerrii kkiittlleelleerree dduuyyuurraabbiillii--
yyoorrssaakk aannccaakk oo zzaammaann ggeerrççeekk bbiirr ssaannaattçç›› oolluurruuzz..
ZZiirraa,, eevvrreennsseell ddee¤¤eerrlleerrllee bbüüttüünnlleeflflmmeeyyeenn ssaannaatt
aammaacc››nnaa uullaaflflmmaamm››flfl,, mm››flflççaass››nnaa yyaapp››llmm››flfl bbiirr ssaa--
nnaatt››nn öötteessiinnee ggiiddeemmeemmiiflfl,, uunnuuttuullmmaayyaa yyüüzz ttuutt--
mmuuflfl bbiirr eesseerr oollaarraakk kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkaarr.. VVeerriilleenn
eemmeekk vvee ççaabbaa ssaabbuunn kkööppüü¤¤üü ggiibbii aavvuuççllaarr››mm››zz››nn
aarraass››nnddaann kkaayyaarr,, ggiiddeerr..

ÜÜssttaatt YYaaflflaarr KKeemmaall ssaannaatt››nn eevvrreennsseellllii¤¤ii vvuurr--
gguussuunnuu nnee ddee ggüüzzeell iiflfllleemmiiflfl ööddüüll kkoonnuuflflmmaass››nnddaa::

““TTeekk kküüllttüürrllüü bbiirr ddüünnyyaaddaa iinnssaannll››¤¤››nn hhaalliinnii bbiirr
ggöözzöönnüünnee ggeettiirreelliimm:: TTeekk ççiiççee¤¤ee kkaallmm››flfl,, tteekk rreenn--
ggee,, tteekk kkookkuuyyaa kkaallmm››flfl bbiirr iinnssaannll››kk vvee tteekk ddiillee kkaall--
mm››flfl bbiirr ddüünnyyaa......

BBööyyllee oollaaccaa¤¤››nnaa,, ddoo¤¤aall bbiirr yyoollddaann ddüünnyyaayy››
ddüüzzeellttmmeenniinn yyoolluunnuu sseeççsseekk oollmmaazz mm››?? BBiirr ssoonnuu--
ccaa vvaarraabbiillmmeekk iiççiinn ddoo¤¤aall yyooll,, yyaallnn››zz vvee yyaallnn››zz,,
ggeerrççeekk bbiirr ddeemmookkrraassiiddeenn ggeeççeerr.. DDeemmookkrraassii ddee
ddee¤¤iiflflkkeennddiirr..

‹‹nnssaann hhaakkllaarr›› bbiillddiirrggeelleerriinnee dduurrmmaaddaann hhaakkllaarr
eekklleenniiyyoorr.. BBuu eekklleemmeelleerr bbiillee,, ddaahhaa flfliimmddiiddeenn yyeett--
mmiiyyoorr.. DDeemmookkrraassii ggiittttiikkççee ddee¤¤iiflfliiyyoorr,, ggeenniiflfllliiyyoorr..
DDeemmookkrraassiilleerrddee hheerr flfleeyy ggiittttiikkççee ssaayyddaammllaaflflaaccaakk,,
yyeennii aannllaammllaarr kkaazzaannaaccaakk..

AAnnaaddoolluu,, ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaann vvee ççookk kküüllttüürrllüü bbiirr
ttoopprraakk oollmmaass›› ddoollaayy››ss››yyllaa ddüünnyyaa kküüllttüürrüünnee kkaayy--
nnaakkll››kk eettmmiiflflttiirr.. AAnnaaddoolluu''nnuunn zzeennggiinn kküüllttüürr bbiirriikkii--
mmiinnee ss››rrtt››mm››zz›› ddaayyaayy››nnccaa ggeennee ddüünnyyaa kküüllttüürrüünnee

kkaattkk››mm››zz oollaaccaakk..
AAnnaaddoolluu''ddaa yyaaflflaayyaann hheerr

hhaallkk,, kkeennddii aannaaddiilliinnii kkuullllaannaa--
ccaakk,, kkeennddii aannaaddiilliinnddee ee¤¤iittiimm
ggöörreecceekk,, kkiittaappllaarr yyaazzaaccaakk,,
ffiillmmlleerr ççeekkeecceekk.. BBiizz ççookk kküüll--
ttüürrllüü,, ttoopprraakk oolldduu¤¤uummuuzzuunn,,
çç››kkaarr››mm››zz››nn yyaassaakkttaa ddee¤¤iill,, öözz--
ggüürrllüükkttee oolldduu¤¤uunnuu bbiilliinncciinnee
vvaarraaccaa¤¤››zz..

““BBeenn hhiiççbbiirr zzaammaann kkaa--
rraammssaarr oollmmaadd››mm.. BBeennii ookkuu--
yyaannllaarr ddaa kkaarraammssaarr oollmmaass››nn--
llaarr..”” ((YY..KKeemmaall)) 

TTeekk bbiirr kküüllttüürree mmuuhhttaaçç
oollmmaayyaann bbiillaakkiiss ççookk kküüllttüürrllüü
bbiirr ccoo¤¤rraaffyyaayyaa hhiizzmmeett eettmmiiflfl
AAnnaaddoolluummuuzzuunn ssoolluu¤¤uunnuu eevv--
rreennsseell ddee¤¤eerrlleerree uullaaflfltt››rrmmaayy››
hheeddeefflleeyyeenn YYaaflflaarr KKeemmaall,, ssaa--
nnaattçç››llaarr››nn ddaa bbuu kkoonnuuddaa hhaass--
ssaass ddaavvrraannmmaass››nn›› iissttiiyyoorr eell--
bbeettttee.. HHüürrrriiyyeett yyookkssuunnuu,,
bbaa¤¤nnaazz ffiikkiirrlleerrllee kk››ss››ttllaannmm››flfl,,
kkeennddiinnii ggeerrççeekklleeflflttiirreemmeeyyeenn
ssaannaatt aannllaayy››flfl›› kkeennddiinnii yyookk eett--
mmeeyyee mmaahhkkuummdduurr YYaaflflaarr KKee--
mmaall''ee ggöörree..

KKüüllttüürrlleerr bbiirrbbiirriinnddeenn eettkkii--
lleeflflttiikkççee,, uulluussllaarr bbiirrbbiirriiyyllee ddii--
yyaalloogg iiççiinnddee oolldduu¤¤uu ssüürreeccee,,
ssaavvaaflfl yyeerriinnee bbaarr››flfl vvee hhooflflggöö--
rrüü iiççiinnddee iinnssaannllaarr bbiirrbbiirriinnee
kkeenneettlleennddiikkççee ssaannaatt bbüüyyüürr,,
kkooccaammaann oolluurr,, aammaacc››nnaa uullaa--
flflaarraakk kkllaassiikklleerr aarraass››nnddaa yyeerr
aall››pp nneessiillddeenn nneessiillee aakkttaarr››ll››rr..

BBaarr››flfl vvee kkaarrddeeflflllii¤¤iinn ssaa--
nnaattllaa ssüüsslleennddii¤¤ii aayydd››nnll››kk bbiirr
AAnnaaddoolluu iiççiinn eell eellee,, yyüürreekk
yyüürree¤¤ee vveerreerreekk ssaannaatt›› bbuulluunn--
dduu¤¤uu kkoonnuummddaann ççookk üüsstt
mmeerrtteebbeelleerree ttaaflfl››yyaarraakk eevvrreenn--
sseelllleeflflttiirrmmeekk iiççiinn bbiizz ssaannaattçç››--
llaarraa ççookk bbüüyyüükk ggöörreevvlleerr ddüüflfl--
mmeekktteeddiirr.. 

((�)) GGüüllnnaazz NNuurrlluu KKaavvvvaass
((��)) NNeeccllaa KKaarraattaaflfl
((���)) SSeevviimm YY.. HHaabbiipp
((����)) GGüülleerr KKaalleemm
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� MERS‹N
� GAZ‹ANTEP

44 kkeennttttee 8811 eettkkiinnlliikk
99.. UUlluussllaarraarraassıı ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ((99.. UUÇÇSSGG)) bbuu yyııll 1188-- 2222 MMaarrtt 22001155 ttaarriihhllee--

rrii aarraassıınnddaa ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa 44 mmeerrkkeezzddee ((AAddaannaa,, AAnnttaakkyyaa,, MMeerrssiinn,, GGaazziiaanntteepp)) eeflfl
zzaammaannllıı eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleenneecceekk..

99.. UUÇÇSSGG''nniinn aaççııllııflfl ttöörreennii vvee ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü ssuunnuummuu 1188 MMaarrttttaa AAddaannaa''ddaa,, bbuu yyııllkkii
kkaappaannııflfl ttöörreennii iissee 2211 MMaarrttttaa AAnnttaakkyyaa''ddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleecceekk..

SSööyylleeflflii vvee ppaanneelllleerriinn öönnee ççııkkttıı¤¤ıı 99.. UUÇÇSSGG eettkkiinnlliikklleerrii kkaappssaammıınnddaa;; 55 kkoonnsseerr,, 1155
ssööyylleeflflii,, 1133 ppaanneell,, 11''ii hhaaiikkuu-- hhaaiikkaa ffoottoo¤¤rraaff,, 88''ii rreessiimm,, 1100 sseerrggii,, 22 ggöösstteerrii,, 11 ggööss--
tteerrii--ssööyylleeflflii,, 66 flfliiiirr ddiinnlleettiissii,, 11 kkllaassiikk bbaattıı mmüüzzii¤¤ii ddiinnlleettiissii,, 11 kkllaassiikk bbaattıı mmüüzzii¤¤ii rreessii--
ttaallii,, 11 bbeellggeesseell ssuunnuumm,, 66 ggöörrsseell ssuunnuumm,, 22 ffoottoo¤¤rraaff ggöösstteerriissii,, 11 hhaallkk ooyyuunnuu ggööss--
tteerriissii,, 11 ttiiyyaattrroo,, 11 ssookkaakkttaa ddaannss,, 22 ssookkaakkttaa flfliiiirr,, 11 ssookkaakkttaa öözzggüünn mmüüzziikk,, 22 ssoo--
kkaakkttaa ttüürrkküülleerr 11 kkeenntt ggeezziissii oollmmaakk üüzzeerree 8811 eettkkiinnlliikk ddüüzzeennlleenneecceekk..

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i9

ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii GGöönnüüllllüülleerrii,, UUÇÇSSGG''nniinn ggeelleeccee¤¤iinnddeenn uummuuttlluu

Her y›l daha iyiye, güzele
� ÖÖzzeell GGüülltteekkiinn
99..UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii iillkklleerrii iiççiinnddee
ttaaflfl››yyaann bbiirr ssaannaatt flflöölleenniiddiirr.. TTüümm ssaannaattsseevveerrlleerree
üüccrreettssiizz oollaarraakk uullaaflflaann ssaannaatt ggüünnlleerrii ggiirriiflfliimmcciilleerrii hheerr
ggeeççeenn yy››ll ddaahhaa ggüüzzeellee ddoo¤¤rruu
eemmiinn aadd››mmllaarrllaa
iilleerrlleemmeekkttiirr..BBiirrççookk yyeerreell vvee
uulluussaall ssaannaatt eettkkiinnllii¤¤iinniinn ddee
öörrnneekk aalldd››¤¤›› bbuu ggiirriiflfliimm
yyeerreellddeenn uulluussaallaa--uulluussaallddaann
eevvrreennsseellee ddoo¤¤rruu
kkaannaattllaarr››nn›› aaççmm››flfltt››rr.. 22001155
ddee YYaazzaarr YYaaflflaarr
KKeemmaall''ee ggiiddeecceekk oollaann
““ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü””nnüünn:: ggeelleecceekk
yy››llkkii ssaahhiibbii mmeerraakk
eeddiillmmeekktteeddiirr..EEmmee¤¤ii
ggeeççeenn hheerrkkeessee
ssaayygg››llaarr››mm››zz›› ssuunnuuyyoorruumm..

� MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee
UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii''nniinn
ggeelleeccee¤¤ii ççookk aayydd››nnll››kk......
ÇÇüünnkküü oonnuu,, yyüürree¤¤ii iinnssaann vvee ssaannaatt sseevvggiissiiyyllee ddoolluu,,
aayydd››nnll››kk,, uummuuttlluu vvee yyüürreekkllii iinnssaannllaarr hhaazz››rrll››yyoorr
yyaarr››nnllaarraa.. OOmmuuzz oommuuzzaa nniiccee ggüüzzeell yy››llllaarraa...... 

� SSaabbaa KK››rreerr
YYaaflflaarr KKeemmaall,, OOrrhhaann KKeemmaall vvee YY››llmmaazz GGüünneeyy''iinn ddee
yyaaflflaadd››¤¤›› ccoo¤¤rraaffyyaaddaa ddoo¤¤mmuuflfl oollmmaakk iinnssaannaa aappaayyrr›› bbiirr
gguurruurr vveerrmmeekkttee.. BBuu ttoopprraakkllaarr ‹‹nnccee MMeemmeedd rroommaann››
bbuurraaddaa vvüüccuutt bbuulldduu¤¤uu iiççiinn,, BBeerreekkeettllii TToopprraakkllaarr
bbuurraaddaann ddoo¤¤dduu¤¤uu iiççiinn,, UUmmuutt,, YYooll,, DDuuvvaarr ffiillmmlleerrii
bbuurraaddaann bbiirr aaflflkkllaa ddüünnyyaa ssiinneemmaass››nnaa aarrmmaa¤¤aann oolldduu¤¤uu
iiççiinn öönneemmlliiddiirr bbeenniimm iiççiinn.. YYaallnn››zzccaa,, yyaallnn››zzccaa

bbuunnllaarrddaann bbiirrii oollssaayydd›› bbiillee iinnssaann››nn gguurruurr dduuyymmaass›› iiççiinn
yyeetteerriinnccee bbiirr nneeddeennii oolldduu¤¤uu aaçç››kkççaa aannllaaflfl››llaabbiilliirrddii ddee
üüsstteelliikk.. 

BBuu ttoopprraa¤¤›› ddee¤¤eerrllii kk››llaann ppaammuu¤¤uu,,
ppoorrttaakkaall››,, zzeeyyttiinnii,, ççiinnkkoossuu,, ddeemmiirrii,,
kkrroommuudduurr.. AAmmaa bbuu ttoopprraakkllaarr››
ddüünnyyaayyaa ttaaflfl››yyaann,, oonnuu eevvrreennsseell
kk››llaann yyaann›› kkuurrflfluunnuu,, aalltt››nn››,, ççiinnkkoossuu,,
ppaammuu¤¤uu ddee¤¤iill ssaannaattçç››llaarr››nn››nn vveerrddii¤¤ii

eesseerrlleerrddiirr.. 
UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
ggeeççmmiiflfliinnddeenn aalldd››¤¤›› zzeennggiinnlliikklleerrii
yyaaflflaattmmaass›› vvee bbuunnuu ggeelleeccee¤¤ee

ttaaflfl››yyaaccaakk nnüüvveelleerrii oolluuflflttuurrmmaass››
aaçç››ss››nnddaann bbööllggeeddee ssoonn ddeerrccee öönneemmllii
bbiirr mmiissyyoonnuu üüssttlleennmmiiflfl dduurruummddaadd››rr.. 
TTeemmeennnniimm MMeerrssiinn,, AAnnttaakkyyaa,, AAnntteepp,,

HHaalleepp kkaarrddeeflflllii¤¤iinniinn ddaahhaa ddaa
ggeelliiflflttiirriilleerreekk yyeennii flfleehhiirrlleerriinn,, yyeennii

üüllkkeelleerriinn kkaatt››ll››mm››yyllaa ggeenniiflfllleettiillmmeessiiddiirr..
ÇÇuukkuurroovvaa ppoorrttaakkaall››nnddaann KKaalliiffoorrnniiyyaa

ppoorrttaakkaall››nnaa;; YYaaflflaarr KKeemmaall''ddeenn JJoohhnn
SStteeiinnbbeecckk''ee,, YY››llmmaazz GGüünneeyy''ddeenn
MMaarrttiinn SSccoorrsseessee''ee uuzzaannaann bbiirr

zzeennggiinnllii¤¤ii bbaa¤¤rr››nnddaa ttaaflfl››mmaass››dd››rr.. 

� NNaassaann BBaallcc››
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii ÇÇuukkuurroovvaa

ttoopprraa¤¤››nn›› ssaannaattllaa,, ssaannaattçç››yyllaa hheerr yy››ll
MMaarrtt aayy››nnddaa ‘‘YYeerreellddeenn uulluussaallaa,, uulluussaallddaann eevvrreennsseellee’’
kkiimmllii¤¤iiyyllee,, yyeenniiddeenn bbeerreekkeettlleennddiirriiyyoorr.. 
ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGiirriiflfliimmii GGöönnüüllllüülleerrii eemmeekklleerriiyyllee,,
yyüürreekklleerriiyyllee 99 yy››llddaann bbeerrii yyaapp››llaann kküüllttüürr ssaannaatt
eettkkiinnlliikklleerriiyyllee AAddaannaa’’mm››zzaa bbiirr kküüllttüürr flfleehhrrii kkiimmllii¤¤ii
kkaazzaanndd››rrmmaayyaa,, AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii’’nnii ççoo¤¤aallttmmaayyaa
ççaall››flfl››yyoorr.. 
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SSAANNAATT,, ‹‹NNSSAANNII BB‹‹LL‹‹NNCCEE 
YYAAKKLLAAfifiTTIIRRIIRR ((�))
‹‹nnssaann ttoopplluummssaall bbiirr vvaarrll››kktt››rr.. KKiiflfliinniinn ddaavvrraann››flfl--

llaarr››,, ddiillii,, kküüllttüürrüü iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤›› ttoopplluummuunn üürrüünnüü--
ddüürr.. KKiiflfliinniinn kkiimmllii¤¤iinniinn oolluuflflmmaass››nnddaa,, ttoopplluumm yyaa--
pp››ss››nn››nn,, yyöönneettiimm bbiiççiimmiinniinn,, ccoo¤¤rraaffyyaann››nn eettkkiissii
vvaarrdd››rr.. ‹‹nnssaann ttoopplluummssaall bbiirr vvaarrll››kk oolldduu¤¤uunnaa ggöörree,,
oonnuunn üürreettttii¤¤ii ssaannaatt ddaa ttoopplluummssaalldd››rr.. SSaannaatt,, ttoopp--
lluumm kküüllttüürrlleerriinniinn ssoommuuttllaaflflmm››flfl bbiirr bbiiççiimmiiddiirr..

‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhii 33 ddöönneemmddee iinncceelleenneebbiilliirr::
11.. YYaa¤¤mmaacc›› ((aavvcc››)) ttoopplluumm,,
22.. TTaarr››mm ttoopplluummuu,,
33.. SSaannaayyii ((bbiilliimmsseell tteekknnoolloojjii)) ttoopplluummuu..
SSaannaatt,, mmaa¤¤aarraa dduuvvaarrllaarr››nnaa ççiizziilleenn vvee kkaayyaallaa--

rraa ooyyuullaann rreessiimmlleerrllee bbaaflflllaadd››.. MMaa¤¤aarraa dduuvvaarrllaarr››nnaa
ççiizziilleenn rreessiimmlleerrllee ggüünnllüükk yyaaflflaamm››nn ddaahhaa kkoollaayy ggee--
ççeeccee¤¤ii,, kkööttüüllüükklleerrddeenn uuzzaakk kkaall››nnaaccaa¤¤›› uummuulldduu..
BBööyylleeccee,, hheerr ddaavvrraann››flfl bbiirr ggeerreekkssiinniimmiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››
oolldduu.. SSaannaatt kkaavvrraamm›› oorrttaayyaa çç››kkmmaaddaann ssaannaatt iinn--
ssaannllaa yyaaflfl››tt oolldduu..

BBuu üürrüünnlleerrii oorrttaayyaa kkooyyaann kkiiflfliilleerr,, yyaapptt››kkllaarr›› iiflflii
eenn iiyyii bbiiççiimmddee kkoottaarrmmaayyaa bbaakktt››llaarr.. ÇÇüünnkküü oorrttaayyaa
kkooyydduukkllaarr›› yyaapp››tt nnee ddeennllii ggüüzzeell oolluurrssaa,, oo ddeennllii
eettkkiillii oollaaccaa¤¤››,, iiflfllleerriinnii kkoollaayyllaaflfltt››rraaccaa¤¤›› ddüüflflüünnüüllddüü..
ZZaammaannllaa bbiilliimm vvee tteekknnoolloojjii ggeelliiflflttiikkççee ssaannaatt ddaa
ddee¤¤iiflflttii.. ÇÇüünnkküü ddöönneemmiinn rruuhhuunnaa uuyymmaayyaann ssaannaatt,,
yyaaflflaammaa oorrttaamm›› bbuullaammaadd››..

SSaannaatt,, iinnssaann›› bbiilliinnccee yyaakkllaaflfltt››rr››rr.. AAyynn›› ssaannaatt
yyaapp››tt››nn›› iizzlleeyyeenn,, ggöörreenn,, ddiinnlleeyyeenn kkiiflfliilleerr,, bbiirrbbiirriinnee
yyaakk››nnllaaflfl››rrllaarr.. AArraallaarr››nnddaa bbiirr dduuyygguuddaaflflll››kk ddoo¤¤aarr..
GGöörrüüflfl bbiirrllii¤¤ii oolluuflfluurr.. SSaannaatt››nn ggüüccüü uulluussaall ss››nn››rrllaarr››
aaflfl››pp ööbbüürr ttoopplluummllaarr›› ddaa eettkkiilleeyyeebbiilliirr..SSaannaatt ddüü--
flflüünncceeyyii bbeesslleeyyeenn,, ddaahhaa iilleerrii ddüüflflüünncceelleerriinn ddoo¤¤--
mmaass››nnaa kkaattkk›› ssaa¤¤llaayyaann bbiirr eettmmeennddiirr.. ‹‹llkkeell ttoopp--
lluummllaarrddaa ssaannaatt bbiirr ggeerreekkssiinniimmddeenn ddoo¤¤mmuuflflttuu..
GGüünnüümmüüzzddeeyyssee bbiilliinnççllii bbiirr ddüüflflüünncceenniinn üürrüünnüüddüürr..
SSaannaatt,, bbiirr ttoopplluummuunn ggeelliiflflmmeessii iillee ddoo¤¤rruu oorraanntt››ll››--
dd››rr.. ‹‹ççeerrddii¤¤ii ggüüzzeelllliikklleerrllee ssaannaatt,, iinnssaann››nn ddüüflflüünnsseell,,
dduuyygguussaall,, eesstteettiikk yyöönnddeenn ggeelliiflflmmeessiinnii ssaa¤¤llaarr..

GGüünnüümmüüzzddee,, bbiilliimm vvee tteekknnoolloojjii yyoo¤¤uunn bbiirr bbii--
ççiimmddee uuyygguullaann››rrkkeenn,, iinnssaannllaarr››nn ssaannaattttaann uuzzaakk
kkaallmmaallaarr›› bbiirr ssoorruunn oollaarraakk kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkmmaakkttaa--
dd››rr.. ÖÖzzeelllliikkllee,, iinnssaann yyaaflflaamm››nnddaa vvaazzggeeççiillmmeezz bbiirr
yyeerree uullaaflflaann iilleettiiflfliimm oollaannaakkllaarr››,, ssaannaatt aannllaayy››flfl››nn››
vvee ssaannaattaa uullaaflfl››mm›› ddaa ddeerriinnddeenn eettkkiilleemmeekktteeddiirr..

SSaannaatt iinnssaann››;; ssöözzeell,, yyaazz››ll››,, ggöörrsseell oollaarraakk eettkkii--
lleerr.. BBuu bbaa¤¤llaammddaa ddiill,, iinnssaann››nn üürreettttii¤¤ii eenn ggöörr--
kkeemmllii ssaannaatttt››rr.. ÇÇüünnkküü ddiillddee bbiirr ttoopplluummuunn ttaarriihhii,,
ggeelleenneekklleerrii,, ggöörreenneekklleerrii,, rruuhhuu vvaarrdd››rr.. DDiill bbiirr ttoopp--
lluummuunn bbüüttüünn bbiirreeyylleerriinniinn oorrttaakk üürrüünnüü oollmmaass›› ddoo--
llaayy››ss››yyllaa ddaa eeflflssiizz bbiirr ssaannaatt üürrüünnüüddüürr..

TToopplluummuunn bbüüttüünn kkuurruummllaarr›› bbiirrbbiirriinnee bbaa¤¤ll››dd››rr..
BBuu kkuurruummllaarrddaann bbiirriinnddee oollaann ddee¤¤iiflflmmeelleerr,, ttoopplluu--
mmuunn ddüüflflüünncceessiinnii,, ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnüü,, yyaaflflaanntt››ss››nn››,,
ggeelleenneekklleerriinnii ddee¤¤iiflflttiirriirr.. DDiill ddee ttoopplluummssaall nniitteelliikkttee
bbiirr kkuurruummdduurr.. TToopplluummddaa oorrttaayyaa çç››kkaann bbiirr ggeelliiflfl--
mmee ddiillii ddee eettkkiilleerr.. BBuu yyöönnüüyyllee TTüürrkkççeemmiizz iiyyii bbiirr
öörrnneekkttiirr.. OOssmmaannll›› ddöönneemmiinnddee,, AArraappççaa vvee FFaarrss--
ççaa bbaaflflttaacc›› eeddiilliirrkkeenn,, TTüürrkkççee iittiilliipp kkaakk››llmm››flfltt››rr..
CCuummhhuurriiyyeett kkuurruulldduukkttaann ssoonnrraa,, ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn
bbiilliinnççllii ççaall››flflmmaallaarrllaa TTüürrkkççeemmiizz AArraappççaa FFaarrssççaa--
ddaann bbüüyyüükk oorraannddaa aarr››nnmm››flfl,, bbiirr yyaazz›› ddiillii oollaarraakk
kkeennddiinnii kkaann››ttllaamm››flfltt››rr..

‹‹nnssaann››nn iiçç vvee dd››flfl ddüünnyyaayy›› aallgg››llaammaass›› ddiill aarraacc››ll››--
¤¤››yyllaadd››rr.. DDiill,, ttoopplluummllaarr››nn ddüüflflüünnsseell ddöönnüüflflüümmüünnddee
öönneemmllii bbiirr eettmmeennddiirr.. OO nneeddeennlleeddiirr kkii,, KKoonnffüüçç--
yyüüss,, ““BBiirr üüllkkeeyyii yyöönneettmmeeyyee ççaa¤¤rr››llssaayydd››nn››zz yyaappaa--

ccaa¤¤››nn››zz iillkk iiflfl nnee
oolluurrdduu??”” ssoorruu--
ssuunnaa flfluu yyaann››tt››
vveerrmmiiflflttiirr:: ““DDiillii

ggöözzddeenn ggeeççiirrmmeekkllee bbaaflflllaarrdd››mm iiflflee.. DDiill kkuussuurrlluu
oolluurrssaa,, ssöözzccüükklleerr ddüüflflüünncceeyyii iiyyii aannllaattaammaazz.. DDüü--
flflüünnccee iiyyii aannllaaflfl››llmmaazzssaa,, yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkllii iiflfllleerr
ddoo¤¤rruu yyaapp››llaammaazz.. ‹‹flflttee bbuunnuunn iiççiinn ddiill öönneemmlliiddiirr..””

DDiilliinniizz ttaattll››,, ggüünnüünnüüzz ssaannaattll››,, ddüüflflüünncceenniizz kkaa--
nnaattll›› oollssuunn..

SSAANNAATT FFAARRKK EETTMMEEKK,, 
FFAARRKK EETTTT‹‹RRMMEEKKTT‹‹RR ((��))
DDüünnyyaamm››zz››,, ggüünnddüüzz ggüünneeflfliinn ggeeccee aayy››nn vvee yy››ll--

dd››zzllaarr››nn aayydd››nnllaatttt››¤¤›› ççaa¤¤llaarrddaa,, EEggee kk››yy››ss››nnddaa kküü--
ççüükk bbiirr aaddaaddaa kküüççüükk bbiirr kkrraallll››kk vvaarrmm››flfl.. KKrraall bbuu
aaddaayy›› eeflfliiyyllee bbiirrlliikkttee yyöönneettiirrmmiiflfl.. HHaallkk ggeeççiimmiinnii
bbaall››kkçç››ll››kk vvee hhaayyvvaanncc››ll››kkttaann ssaa¤¤llaarrmm››flfl.. AAddaayyaa bbaa--
zzeenn kküüççüükk ssaallllaarrllaa nneerreeddeenn ggeellddiikklleerrii bbiillmmeeddiikklleerrii
iinnssaannllaarr ggeelliirrmmiiflfl.. OOnnllaarrllaa ttaakkaass uussuullüü aall››flflvveerriiflfl
yyaappaarrllaarrmm››flfl.. BBuu aaddaann››nn kkuuzzeeyyiinnddee kkaahhvveerreennggii--
nniinn hheerr ttoonnuunnuu bbaarr››nndd››rraann pp››rr››ll pp››rr››ll,, hheeyybbeettllii vvee
ssaarrpp bbiirr kkaayyaa vvaarrmm››flfl.. KKrraall bbiirr ggüünn bbuu kkaayyaann››nn
kkaarrflfl››ss››nnaa ggeeççiipp,, ““BBaannaa hhaallkk››mm››nn vvee aaddaamm››nn sseessii--
nnii dduuyyuurraaccaakkss››nn!!”” ddeemmiiflfl.. KKaayyaa flflaaflfl››rrmm››flfl!! ““NNaass››ll
yyaannii??'''' ddeemmiiflfl.. KKrraall,, ““ GGaayyeett kkoollaayy,, ssaannaa ggeelleenn
ttüümm sseesslleerrii bbaannaa yyaannss››ttaaccaakkss››nn,,”” ddiiyyee kkaarrflfl››ll››kk
vveerrmmiiflfl.. KKaayyaa,, ““TTaammaamm'''' ddeemmiiflfl.. KKrraall oottuurrdduu¤¤uu
ssaarraayyddaann uuzzuunn yy››llllaarr bbuu kkaayyaaddaann ggeelleenn ggüüzzeell sseess--
lleerrii ddiinnlleemmiiflfl..

YY››llllaarr ggeeççmmiiflfl,, aaddaaddaa yyaaflflaayyaann iinnssaannllaarr ççoo¤¤aall--
mm››flfl.. AAddaaddaakkii kkaayynnaakkllaarr oorraaddaa yyaaflflaayyaannllaarraa yyeett--
mmeezz oollmmuuflfl.. ‹‹nnssaannllaarr››nn mmuuttssuuzzlluu¤¤uu kkaayyaayyaa,, kkaayyaa--
ddaann ddaa kkrraallaa yyaannss››mmaayyaa bbaaflflllaamm››flfl.. KKrraall dduuyydduukk--
llaarr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa ççaarreessiizz vvee bbiirr oo kkaaddaarr ddaa mmuuttssuuzz--
mmuuflfl.. BBiirr ggüünn kkaayyaayyaa ddeemmiiflfl kkii,, ““SSaannaa ggeelleenn kköö--
ttüü sseesslleerrii yyuutt,, bbeennii mmuuttlluu eeddeecceekk sseesslleerrii ggöönn--
ddeerr!!”” KKaayyaa,, ““HHaayy››rr bbuunnuu yyaappaammaamm.. BBaannaa ssiizz
ttüümm sseesslleerrii dduuyyuurr ddeemmiiflflttiinniizz..””

BBuunnuunn üüzzeerriinnee kkrraall kk››zz››pp kkaayyaayy›› yy››kktt››rrmm››flfl……
‹‹nnssaannllaarr››nn bbiirrççoo¤¤uu aaddaaddaann kkaaççmm››flfl.. BBiirr ssüürree

ssoonnrraa kkrraall oonnllaarr›› ggeerrii ççaa¤¤››rraarraakk,, ““HHaallkk››mm››nn hheerr
ttüürrllüü sseessiinnii dduuyymmaakk iissttiiyyoorruumm.. BBuunnuunn iiççiinn yy››kktt››rr--
dd››¤¤››mm kkaayyaann››nn yyeerriinnee bbiirr aammffii ttiiyyaattrroo yyaappaaccaa--
¤¤››zz,,”” ddeemmiiflfl……

‹‹nnssaannll››¤¤››nn vvaarroolluuflfluunnddaann bbeerrii ssaannaatt hheepp ooll--
mmuuflflttuurr.. SSaannaatt ffaarrkk eettmmeekkttiirr,, ffaarrkk eettttiirrmmeekkttiirr..
DDoo¤¤aayy››--ddoo¤¤aallll››¤¤››,, iiyyiiyyii--kkööttüüyyüü,, ggüüzzeellllii¤¤ii--ççiirrkkiinnllii¤¤ii,,
yyookkssuulllluu¤¤uu--zzeennggiinnllii¤¤ii,, üürreettiimmii--ttüükkeettiimmii,, mmuuttlluulluu--
¤¤uu--hhüüzznnüü kk››ssaaccaa yyaaflflaamm›› ffaarrkk eettmmeekk vvee eettttiirrmmeekk--
ttiirr..

‹‹nnssaann aassll››nnddaa ggöözzüüyyllee ddee¤¤iill,, rruuhhuuyyllaa,, bbeeyynniiyyllee
ggöörrmmeekk iisstteeddii¤¤iinnii ggöörrüürr.. HHeerrkkeess kkeennddii ççaapp››nnddaa
ssaannaattçç››dd››rr.. YYaaflflaammaakk vvee yyaaflflaamm››nn tteemmeell ggeerreekkssii--
nniimmlleerriinnddeenn ggiiyyiinnmmeekk,, bbaarr››nnmmaakk,, bbeesslleennmmeekk vvee
kkoonnuuflflmmaakk ssaannaatt iisstteerr.. BBaazz››llaarr›› bbuu ssaannaattttaakkii rroollllee--
rriinnii bbiilliinnççllii vvee hhaazz››rrll››kkll›› ooyynnaarr,, bbaazz››llaarr›› ddoo¤¤aaççllaammaa
ooyynnaarr,, bbaazz››llaarr›› ddaa öö¤¤rreettiillddii¤¤ii ggiibbii ooyynnaarr..

SSaannaatt,, iinnssaannllaarr››nn ggeelliiflfliimmii eessnnaass››nnddaa kkaarrflfl››llaaflfl--
tt››¤¤›› nneessnneelleerrii sseemmbboolliizzee eettmmeelleerrii,, sseessllii ddüüflflüünnmmee--
lleerrii vvee ddiill oollaarraakk kkaarrflfl››ll››kk vveerrmmeelleerriiyyllee ssüürreekkllii ggee--
lliiflflmmiiflfl vvee kkooccaa bbiirr çç››nnaarr aa¤¤aacc›› ggiibbii ddaallllaarraa aayyrr››llaa--
rraakk bbüüyyüümmüüflflttüürr..

SSaannaatt aassll››nnddaa iiççiinnddeenn çç››kktt››¤¤›› ttoopplluummllaarr›› vvee oo
ttoopplluummllaarr››nn oo zzaammaann ddiilliimmlleerriinnddeekkii yyaaflflaammllaarr››nn››nn
yyaannss››mmaass››dd››rr.. SSaannaatt››nn eevvrreennsseell öözzeellllii¤¤iinniinn yyaann››nn--
ddaa oottaannttiikk öözzeellllii¤¤iinniinn oolldduu¤¤uu ddaa bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. BBiirr
ttoopplluummuunn ggüüllddüü¤¤üünnee,, üüzzüüllddüü¤¤üünnee vvee dduuyyaarrll››ll››kk
ggöösstteerrddii¤¤iinnee bbaaflflkkaa bbiirr ttoopplluumm aayynn›› tteeppkkiiyyii vveerr--
mmeeyyeebbiilliirr..

SSaannaatt››nn vvee ssaannaattçç››nn››nn iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤›› kkeennttiinn,,
üüllkkeenniinn,, ddüünnyyaann››nn ggüünncceelllleerriinnee dduuyyaarrss››zz kkaallmmaass››
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. SSaannaatt vvee ssaannaattçç›› ttooppllaammllaarr››nn
ggöözzüü--kkuullaa¤¤›› yyaannii dduuyyuu oorrggaannllaarr››dd››rr.. AAllgg››llaarr››nn››
eelliiyyllee,, ddiilliiyyllee,, vvüüccuutt ddiilliiyyllee,, kkaalleemmiiyyllee,, ggöörrsseelllleerriiyy--
llee yyaannss››ttmmaakkttaadd››rrllaarr.. SSaannaattçç››llaarr öözzggüürr oollmmaall››dd››rr..
ZZaatteenn öözzggüürrllüü¤¤üü sseevveerrlleerr.. BBaasstt››rr››llmm››flfl,, yyöönn vveerriill--

mmeeyyee ççaall››flfl››llmm››flfl bbiirr ssaannaatt ggeerrççeekk ggöözzlleemmlleerriinn
yyaannss››mmaass›› ddee¤¤iillddiirr..

SSaannaatt nnee kkaaddaarr iinnssaannllaa bbuulluuflfluurrssaa oo kkaaddaarr
ççookk kköökk ssaallaarr,, bbeesslleenniirr vvee mmeeyyvvee vveerriirr.. SSaannaatt
aa¤¤aacc››nn››nn mmeeyyvveelleerriinnddeenn ççookk iinnssaann yyaarraarrllaannmmaall››--
dd››rr..

SSAANNAATT,, TTOOPPLLUUMM vvee DD‹‹LL ÜÜÇÇGGEENN‹‹ ((���))
‹‹nnssaann ççookk yyöönnllüü ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreenniimm ggeerreekkssiinnii--

mmii oollaann bbiirr vvaarrll››kktt››rr.. BBuu bbaa¤¤llaammddaa ddaa¤¤aarrcc››¤¤››nn››nn
yyeettkkiinnlleeflflmmeessiinnee ssaaddeeccee ggeenneell ee¤¤iittiimm yyeetteerrllii ggeell--
mmeezz.. FFoorrmmaall,, iinnffoorrmmaall vvee öörrggüünn ee¤¤iittiimm ddee ggeenneell
ee¤¤iittiimmiinn ddeesstteekklleeyyiicciilleerriiddiirr.. GGeenneell ee¤¤iittiimm bbiirreeyyii
yyaaflflaamm››nnddaa ddoo¤¤aall oollaarraakk ggeelliiflflttiirriirrkkeenn;; ddii¤¤eerrlleerrii iiss--
tteenniilleenn kkaazzaann››mmllaarr›› eellddee eettmmeessiinnii ssaa¤¤llaarr..

‹‹nnssaann ee¤¤iittiimmiinnee yyöönn vveerreenn bbiilleeflfleennlleerrddeenn bbiirriissii
ddee ssaannaatt ee¤¤iittiimmiiddiirr.. SSaannaatt ee¤¤iittiimmii bbiilliimm,, tteekknniikk,,
ffeellsseeffee ggiibbii aallaann ee¤¤iittiimmlleerriiyyllee bbiirrlliikkttee bbiirreeyysseell vvee
ttoopplluummssaall ee¤¤iittiimmiinn vvaazzggeeççiillmmeezziiddiirr.. SSaannaatt ee¤¤iittii--
mmii ssaalltt ee¤¤iittiiccii kkuurrssllaarrddaann,, kkiittaapp vvee ddeerrggiilleerrddeenn
aall››nnmmaazz.. BBuunnuu mmüüzzeelleerr,, sseerrggiilleerr,, ggeezziilleerr,, hheerr ttüürr--
llüü ggöörrsseell vvee iiflfliittsseell aarraaççllaarrllaa ddeesstteekklleeyyiipp,, bbeessllee--
mmeekk ggeerreekkiirr.. YYaaflflaamm››mm››zz››nn aayyrr››llmmaazz ppaarrççaass›› oollaann
ssaannaatt›› nneerreeyyee bbaakkaarrllaarrssaakk bbaakkaall››mm kkoollaayyccaa ggöörree--
bbiilliirriizz.. DDoo¤¤aaddaann bbaaflflllaayy››pp,, ggiiyyssiilleerriimmiizzee,, ssooffrraallaarr››--
mm››zzaa kkaaddaarr hheerr yyeerrddee ssaannaatt vvaarrdd››rr.. BBaazz››llaarr››mm››zz
ffaarrkk››nnddaa oollaarraakk,, bbaazz››llaarr››mm››zz oollmmaaddaann ssaannaattllaa iiçç
iiççeeddiirr.. SSaannaatt,, iiflfllleevvsseell yyöönnüü yyaann››nnddaa,, bbiiççiimmii,,
rreennkklleerriiyyllee eesstteettiikk yyöönnüümmüüzzüü ddee yyaannss››ttmmaakkttaadd››rr..
HHaayyaall iillee ggeerrççee¤¤iimmiizzii bbiirrlleeflflttiirreennddiirr.. KKiiflfliillii¤¤iimmiizzii
yyaannss››ttaann ssaannaattssaall sseeççiimmlleerriimmiizzllee mmuuttlluulluu¤¤uu bbuulluu--
rruuzz.. BBööyylleelliikkllee rruuhhuummuuzzuunn kkaarraannll››kk ppeenncceerreessiinnii
kkaappaatt››pp;; ddüünnyyaayyaa vvee yyaaflflaammaa aayydd››nnll››kk,, rreennkkllii,, hhuu--
zzuurrlluu vvee sseevvggii ddoolluu bbiirr ppeenncceerreeddeenn bbaakkmm››flfl oolluu--
rruuzz.. ‹‹lleerriiyyii ggöösstteerrddii¤¤ii kkaaddaarr ggeerriiyyee ddee ››flfl››kk ttuuttaann--
dd››rr ssaannaatt.. GGeeççmmiiflfl kkaavviimmlleerriinn ssöönnmmeeyyeenn mmeeflflaallee--
ssiiddiirr.. TTaarriihhii ssaannaattllaa kkuuccaakkllaarr;; ggeeççmmiiflfltteenn ggeelleeccee--
¤¤ee vvaazzggeeççiillmmeezz oo ggöörrkkllüü kkööpprrüüyyüü dduuyygguullaarr››mm››zz››nn
vvee hhaayyaalllleerriimmiizziinn öönnddeerrii oollaann ssaannaatt mmeeflflaalleessiiyyllee
ggeeççeerriizz.. BBiirreeyylleerrii bbiirrlleeflflttiirreenn,, zzeennggiinnlleeflflttiirreenn,, öözz--
ggüünnlleeflflttiirreenn vvee öözzggüürrlleeflflttiirreennddiirr ssaannaatt..

SSeesslleerrddeenn oolluuflflmmuuflfl bbiirr aannllaaflflmmaa ssiisstteemmii oollaann
ddiillssee ccaannll››,, ssoossyyaall vvee oorrttaakk bbiirr vvaarrll››kktt››rr kkii vvaarrll››¤¤››
iinnssaannllaarr››nn vvaarrll››¤¤››yyllaa mmüümmkküünnddüürr.. BBiirr mmiilllleettiinn
vvaarrll››¤¤›› ddaa aannccaakk ddiilliinniinn vvaarrll››¤¤››yyllaa mmüümmkküünn oolluurr..
KKoonnffüüççyyüüss''ee ssoorraarrllaarr::““BBiirr üüllkkeeyyii yyöönneettmmeeyyee ççaa¤¤--
rr››llmm››flfl oollssaayydd››nn››zz
iillkk oollaarraakk nnee yyaa--
ppaarrdd››nn››zz”” BBüü--
yyüükk ddüüflflüünnüürr
flflööyyllee cceevvaapp vvee--
rriirr:: ““BBiirr üüllkkeenniinn
yyöönneettiimmiinnii eellee
aallssaayydd››mm,, yyaappaa--
ccaa¤¤››mm iillkk iiflfl,, hhiiçç
kkuuflflkkuussuuzz ddiilliinnii
ggöözzddeenn ggeeççiirr--
mmeekk oolluurrdduu..
ÇÇüünnkküü ddiill kkuu--
ssuurrlluu iissee kkeelliimmee--
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SSaannaatt››nnddaa ttoopplluummuu ddiilliiyyllee yyaakkaallaa--
mm››flfl,, oo ddiillii iiççsseelllleeflflttiirriipp yyeerreellddeenn
eevvrreennsseellee ttaaflfl››mm››flfl bbiirr yyaazz››nn uussttaa--

ss›› YYaaflflaarr KKeemmaall,, 99.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuu--
kkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii iizzllee¤¤ii ddee ““SSaa--
nnaatt vvee TToopplluummssaallll››kk”” oolluunnccaa üüççüünnccüü
ddoossyyaamm››zz››nn kkoonnuussuunnuunn ““SSaannaatt,,
TToopplluumm vvee DDiill”” oollmmaass›› kkaaçç››nn››llmmaazz--
dd››…… BBuu ddoossyyaamm››zz›› ddaa MMeerrssiinn ÇÇSSGG
GGöönnüüllllüülleerrii HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy,, KKeemmaall
KK››rrmm››zz››,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, NNaazzmmii BBaayy--
rr››,, TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr,, OOrrhhaann ÖÖzz--
ddeemmiirr iimmeecceeyyllee hhaazz››rrllaadd››....
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SSAANNAATT,, ‹‹NNSSAANNII BB‹‹LL‹‹NNCCEE 
YYAAKKLLAAfifiTTIIRRIIRR ((�))
‹‹nnssaann ttoopplluummssaall bbiirr vvaarrll››kktt››rr.. KKiiflfliinniinn ddaavvrraann››flfl--

llaarr››,, ddiillii,, kküüllttüürrüü iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤›› ttoopplluummuunn üürrüünnüü--
ddüürr.. KKiiflfliinniinn kkiimmllii¤¤iinniinn oolluuflflmmaass››nnddaa,, ttoopplluumm yyaa--
pp››ss››nn››nn,, yyöönneettiimm bbiiççiimmiinniinn,, ccoo¤¤rraaffyyaann››nn eettkkiissii
vvaarrdd››rr.. ‹‹nnssaann ttoopplluummssaall bbiirr vvaarrll››kk oolldduu¤¤uunnaa ggöörree,,
oonnuunn üürreettttii¤¤ii ssaannaatt ddaa ttoopplluummssaalldd››rr.. SSaannaatt,, ttoopp--
lluumm kküüllttüürrlleerriinniinn ssoommuuttllaaflflmm››flfl bbiirr bbiiççiimmiiddiirr..

‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhii 33 ddöönneemmddee iinncceelleenneebbiilliirr::
11.. YYaa¤¤mmaacc›› ((aavvcc››)) ttoopplluumm,,
22.. TTaarr››mm ttoopplluummuu,,
33.. SSaannaayyii ((bbiilliimmsseell tteekknnoolloojjii)) ttoopplluummuu..
SSaannaatt,, mmaa¤¤aarraa dduuvvaarrllaarr››nnaa ççiizziilleenn vvee kkaayyaallaa--

rraa ooyyuullaann rreessiimmlleerrllee bbaaflflllaadd››.. MMaa¤¤aarraa dduuvvaarrllaarr››nnaa
ççiizziilleenn rreessiimmlleerrllee ggüünnllüükk yyaaflflaamm››nn ddaahhaa kkoollaayy ggee--
ççeeccee¤¤ii,, kkööttüüllüükklleerrddeenn uuzzaakk kkaall››nnaaccaa¤¤›› uummuulldduu..
BBööyylleeccee,, hheerr ddaavvrraann››flfl bbiirr ggeerreekkssiinniimmiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››
oolldduu.. SSaannaatt kkaavvrraamm›› oorrttaayyaa çç››kkmmaaddaann ssaannaatt iinn--
ssaannllaa yyaaflfl››tt oolldduu..

BBuu üürrüünnlleerrii oorrttaayyaa kkooyyaann kkiiflfliilleerr,, yyaapptt››kkllaarr›› iiflflii
eenn iiyyii bbiiççiimmddee kkoottaarrmmaayyaa bbaakktt››llaarr.. ÇÇüünnkküü oorrttaayyaa
kkooyydduukkllaarr›› yyaapp››tt nnee ddeennllii ggüüzzeell oolluurrssaa,, oo ddeennllii
eettkkiillii oollaaccaa¤¤››,, iiflfllleerriinnii kkoollaayyllaaflfltt››rraaccaa¤¤›› ddüüflflüünnüüllddüü..
ZZaammaannllaa bbiilliimm vvee tteekknnoolloojjii ggeelliiflflttiikkççee ssaannaatt ddaa
ddee¤¤iiflflttii.. ÇÇüünnkküü ddöönneemmiinn rruuhhuunnaa uuyymmaayyaann ssaannaatt,,
yyaaflflaammaa oorrttaamm›› bbuullaammaadd››..

SSaannaatt,, iinnssaann›› bbiilliinnccee yyaakkllaaflfltt››rr››rr.. AAyynn›› ssaannaatt
yyaapp››tt››nn›› iizzlleeyyeenn,, ggöörreenn,, ddiinnlleeyyeenn kkiiflfliilleerr,, bbiirrbbiirriinnee
yyaakk››nnllaaflfl››rrllaarr.. AArraallaarr››nnddaa bbiirr dduuyygguuddaaflflll››kk ddoo¤¤aarr..
GGöörrüüflfl bbiirrllii¤¤ii oolluuflfluurr.. SSaannaatt››nn ggüüccüü uulluussaall ss››nn››rrllaarr››
aaflfl››pp ööbbüürr ttoopplluummllaarr›› ddaa eettkkiilleeyyeebbiilliirr..SSaannaatt ddüü--
flflüünncceeyyii bbeesslleeyyeenn,, ddaahhaa iilleerrii ddüüflflüünncceelleerriinn ddoo¤¤--
mmaass››nnaa kkaattkk›› ssaa¤¤llaayyaann bbiirr eettmmeennddiirr.. ‹‹llkkeell ttoopp--
lluummllaarrddaa ssaannaatt bbiirr ggeerreekkssiinniimmddeenn ddoo¤¤mmuuflflttuu..
GGüünnüümmüüzzddeeyyssee bbiilliinnççllii bbiirr ddüüflflüünncceenniinn üürrüünnüüddüürr..
SSaannaatt,, bbiirr ttoopplluummuunn ggeelliiflflmmeessii iillee ddoo¤¤rruu oorraanntt››ll››--
dd››rr.. ‹‹ççeerrddii¤¤ii ggüüzzeelllliikklleerrllee ssaannaatt,, iinnssaann››nn ddüüflflüünnsseell,,
dduuyygguussaall,, eesstteettiikk yyöönnddeenn ggeelliiflflmmeessiinnii ssaa¤¤llaarr..

GGüünnüümmüüzzddee,, bbiilliimm vvee tteekknnoolloojjii yyoo¤¤uunn bbiirr bbii--
ççiimmddee uuyygguullaann››rrkkeenn,, iinnssaannllaarr››nn ssaannaattttaann uuzzaakk
kkaallmmaallaarr›› bbiirr ssoorruunn oollaarraakk kkaarrflfl››mm››zzaa çç››kkmmaakkttaa--
dd››rr.. ÖÖzzeelllliikkllee,, iinnssaann yyaaflflaamm››nnddaa vvaazzggeeççiillmmeezz bbiirr
yyeerree uullaaflflaann iilleettiiflfliimm oollaannaakkllaarr››,, ssaannaatt aannllaayy››flfl››nn››
vvee ssaannaattaa uullaaflfl››mm›› ddaa ddeerriinnddeenn eettkkiilleemmeekktteeddiirr..

SSaannaatt iinnssaann››;; ssöözzeell,, yyaazz››ll››,, ggöörrsseell oollaarraakk eettkkii--
lleerr.. BBuu bbaa¤¤llaammddaa ddiill,, iinnssaann››nn üürreettttii¤¤ii eenn ggöörr--
kkeemmllii ssaannaatttt››rr.. ÇÇüünnkküü ddiillddee bbiirr ttoopplluummuunn ttaarriihhii,,
ggeelleenneekklleerrii,, ggöörreenneekklleerrii,, rruuhhuu vvaarrdd››rr.. DDiill bbiirr ttoopp--
lluummuunn bbüüttüünn bbiirreeyylleerriinniinn oorrttaakk üürrüünnüü oollmmaass›› ddoo--
llaayy››ss››yyllaa ddaa eeflflssiizz bbiirr ssaannaatt üürrüünnüüddüürr..

TToopplluummuunn bbüüttüünn kkuurruummllaarr›› bbiirrbbiirriinnee bbaa¤¤ll››dd››rr..
BBuu kkuurruummllaarrddaann bbiirriinnddee oollaann ddee¤¤iiflflmmeelleerr,, ttoopplluu--
mmuunn ddüüflflüünncceessiinnii,, ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnüü,, yyaaflflaanntt››ss››nn››,,
ggeelleenneekklleerriinnii ddee¤¤iiflflttiirriirr.. DDiill ddee ttoopplluummssaall nniitteelliikkttee
bbiirr kkuurruummdduurr.. TToopplluummddaa oorrttaayyaa çç››kkaann bbiirr ggeelliiflfl--
mmee ddiillii ddee eettkkiilleerr.. BBuu yyöönnüüyyllee TTüürrkkççeemmiizz iiyyii bbiirr
öörrnneekkttiirr.. OOssmmaannll›› ddöönneemmiinnddee,, AArraappççaa vvee FFaarrss--
ççaa bbaaflflttaacc›› eeddiilliirrkkeenn,, TTüürrkkççee iittiilliipp kkaakk››llmm››flfltt››rr..
CCuummhhuurriiyyeett kkuurruulldduukkttaann ssoonnrraa,, ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn
bbiilliinnççllii ççaall››flflmmaallaarrllaa TTüürrkkççeemmiizz AArraappççaa FFaarrssççaa--
ddaann bbüüyyüükk oorraannddaa aarr››nnmm››flfl,, bbiirr yyaazz›› ddiillii oollaarraakk
kkeennddiinnii kkaann››ttllaamm››flfltt››rr..

‹‹nnssaann››nn iiçç vvee dd››flfl ddüünnyyaayy›› aallgg››llaammaass›› ddiill aarraacc››ll››--
¤¤››yyllaadd››rr.. DDiill,, ttoopplluummllaarr››nn ddüüflflüünnsseell ddöönnüüflflüümmüünnddee
öönneemmllii bbiirr eettmmeennddiirr.. OO nneeddeennlleeddiirr kkii,, KKoonnffüüçç--
yyüüss,, ““BBiirr üüllkkeeyyii yyöönneettmmeeyyee ççaa¤¤rr››llssaayydd››nn››zz yyaappaa--

ccaa¤¤››nn››zz iillkk iiflfl nnee
oolluurrdduu??”” ssoorruu--
ssuunnaa flfluu yyaann››tt››
vveerrmmiiflflttiirr:: ““DDiillii

ggöözzddeenn ggeeççiirrmmeekkllee bbaaflflllaarrdd››mm iiflflee.. DDiill kkuussuurrlluu
oolluurrssaa,, ssöözzccüükklleerr ddüüflflüünncceeyyii iiyyii aannllaattaammaazz.. DDüü--
flflüünnccee iiyyii aannllaaflfl››llmmaazzssaa,, yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkllii iiflfllleerr
ddoo¤¤rruu yyaapp››llaammaazz.. ‹‹flflttee bbuunnuunn iiççiinn ddiill öönneemmlliiddiirr..””

DDiilliinniizz ttaattll››,, ggüünnüünnüüzz ssaannaattll››,, ddüüflflüünncceenniizz kkaa--
nnaattll›› oollssuunn..

SSAANNAATT FFAARRKK EETTMMEEKK,, 
FFAARRKK EETTTT‹‹RRMMEEKKTT‹‹RR ((��))
DDüünnyyaamm››zz››,, ggüünnddüüzz ggüünneeflfliinn ggeeccee aayy››nn vvee yy››ll--

dd››zzllaarr››nn aayydd››nnllaatttt››¤¤›› ççaa¤¤llaarrddaa,, EEggee kk››yy››ss››nnddaa kküü--
ççüükk bbiirr aaddaaddaa kküüççüükk bbiirr kkrraallll››kk vvaarrmm››flfl.. KKrraall bbuu
aaddaayy›› eeflfliiyyllee bbiirrlliikkttee yyöönneettiirrmmiiflfl.. HHaallkk ggeeççiimmiinnii
bbaall››kkçç››ll››kk vvee hhaayyvvaanncc››ll››kkttaann ssaa¤¤llaarrmm››flfl.. AAddaayyaa bbaa--
zzeenn kküüççüükk ssaallllaarrllaa nneerreeddeenn ggeellddiikklleerrii bbiillmmeeddiikklleerrii
iinnssaannllaarr ggeelliirrmmiiflfl.. OOnnllaarrllaa ttaakkaass uussuullüü aall››flflvveerriiflfl
yyaappaarrllaarrmm››flfl.. BBuu aaddaann››nn kkuuzzeeyyiinnddee kkaahhvveerreennggii--
nniinn hheerr ttoonnuunnuu bbaarr››nndd››rraann pp››rr››ll pp››rr››ll,, hheeyybbeettllii vvee
ssaarrpp bbiirr kkaayyaa vvaarrmm››flfl.. KKrraall bbiirr ggüünn bbuu kkaayyaann››nn
kkaarrflfl››ss››nnaa ggeeççiipp,, ““BBaannaa hhaallkk››mm››nn vvee aaddaamm››nn sseessii--
nnii dduuyyuurraaccaakkss››nn!!”” ddeemmiiflfl.. KKaayyaa flflaaflfl››rrmm››flfl!! ““NNaass››ll
yyaannii??'''' ddeemmiiflfl.. KKrraall,, ““ GGaayyeett kkoollaayy,, ssaannaa ggeelleenn
ttüümm sseesslleerrii bbaannaa yyaannss››ttaaccaakkss››nn,,”” ddiiyyee kkaarrflfl››ll››kk
vveerrmmiiflfl.. KKaayyaa,, ““TTaammaamm'''' ddeemmiiflfl.. KKrraall oottuurrdduu¤¤uu
ssaarraayyddaann uuzzuunn yy››llllaarr bbuu kkaayyaaddaann ggeelleenn ggüüzzeell sseess--
lleerrii ddiinnlleemmiiflfl..

YY››llllaarr ggeeççmmiiflfl,, aaddaaddaa yyaaflflaayyaann iinnssaannllaarr ççoo¤¤aall--
mm››flfl.. AAddaaddaakkii kkaayynnaakkllaarr oorraaddaa yyaaflflaayyaannllaarraa yyeett--
mmeezz oollmmuuflfl.. ‹‹nnssaannllaarr››nn mmuuttssuuzzlluu¤¤uu kkaayyaayyaa,, kkaayyaa--
ddaann ddaa kkrraallaa yyaannss››mmaayyaa bbaaflflllaamm››flfl.. KKrraall dduuyydduukk--
llaarr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa ççaarreessiizz vvee bbiirr oo kkaaddaarr ddaa mmuuttssuuzz--
mmuuflfl.. BBiirr ggüünn kkaayyaayyaa ddeemmiiflfl kkii,, ““SSaannaa ggeelleenn kköö--
ttüü sseesslleerrii yyuutt,, bbeennii mmuuttlluu eeddeecceekk sseesslleerrii ggöönn--
ddeerr!!”” KKaayyaa,, ““HHaayy››rr bbuunnuu yyaappaammaamm.. BBaannaa ssiizz
ttüümm sseesslleerrii dduuyyuurr ddeemmiiflflttiinniizz..””

BBuunnuunn üüzzeerriinnee kkrraall kk››zz››pp kkaayyaayy›› yy››kktt››rrmm››flfl……
‹‹nnssaannllaarr››nn bbiirrççoo¤¤uu aaddaaddaann kkaaççmm››flfl.. BBiirr ssüürree

ssoonnrraa kkrraall oonnllaarr›› ggeerrii ççaa¤¤››rraarraakk,, ““HHaallkk››mm››nn hheerr
ttüürrllüü sseessiinnii dduuyymmaakk iissttiiyyoorruumm.. BBuunnuunn iiççiinn yy››kktt››rr--
dd››¤¤››mm kkaayyaann››nn yyeerriinnee bbiirr aammffii ttiiyyaattrroo yyaappaaccaa--
¤¤››zz,,”” ddeemmiiflfl……

‹‹nnssaannll››¤¤››nn vvaarroolluuflfluunnddaann bbeerrii ssaannaatt hheepp ooll--
mmuuflflttuurr.. SSaannaatt ffaarrkk eettmmeekkttiirr,, ffaarrkk eettttiirrmmeekkttiirr..
DDoo¤¤aayy››--ddoo¤¤aallll››¤¤››,, iiyyiiyyii--kkööttüüyyüü,, ggüüzzeellllii¤¤ii--ççiirrkkiinnllii¤¤ii,,
yyookkssuulllluu¤¤uu--zzeennggiinnllii¤¤ii,, üürreettiimmii--ttüükkeettiimmii,, mmuuttlluulluu--
¤¤uu--hhüüzznnüü kk››ssaaccaa yyaaflflaamm›› ffaarrkk eettmmeekk vvee eettttiirrmmeekk--
ttiirr..

‹‹nnssaann aassll››nnddaa ggöözzüüyyllee ddee¤¤iill,, rruuhhuuyyllaa,, bbeeyynniiyyllee
ggöörrmmeekk iisstteeddii¤¤iinnii ggöörrüürr.. HHeerrkkeess kkeennddii ççaapp››nnddaa
ssaannaattçç››dd››rr.. YYaaflflaammaakk vvee yyaaflflaamm››nn tteemmeell ggeerreekkssii--
nniimmlleerriinnddeenn ggiiyyiinnmmeekk,, bbaarr››nnmmaakk,, bbeesslleennmmeekk vvee
kkoonnuuflflmmaakk ssaannaatt iisstteerr.. BBaazz››llaarr›› bbuu ssaannaattttaakkii rroollllee--
rriinnii bbiilliinnççllii vvee hhaazz››rrll››kkll›› ooyynnaarr,, bbaazz››llaarr›› ddoo¤¤aaççllaammaa
ooyynnaarr,, bbaazz››llaarr›› ddaa öö¤¤rreettiillddii¤¤ii ggiibbii ooyynnaarr..

SSaannaatt,, iinnssaannllaarr››nn ggeelliiflfliimmii eessnnaass››nnddaa kkaarrflfl››llaaflfl--
tt››¤¤›› nneessnneelleerrii sseemmbboolliizzee eettmmeelleerrii,, sseessllii ddüüflflüünnmmee--
lleerrii vvee ddiill oollaarraakk kkaarrflfl››ll››kk vveerrmmeelleerriiyyllee ssüürreekkllii ggee--
lliiflflmmiiflfl vvee kkooccaa bbiirr çç››nnaarr aa¤¤aacc›› ggiibbii ddaallllaarraa aayyrr››llaa--
rraakk bbüüyyüümmüüflflttüürr..

SSaannaatt aassll››nnddaa iiççiinnddeenn çç››kktt››¤¤›› ttoopplluummllaarr›› vvee oo
ttoopplluummllaarr››nn oo zzaammaann ddiilliimmlleerriinnddeekkii yyaaflflaammllaarr››nn››nn
yyaannss››mmaass››dd››rr.. SSaannaatt››nn eevvrreennsseell öözzeellllii¤¤iinniinn yyaann››nn--
ddaa oottaannttiikk öözzeellllii¤¤iinniinn oolldduu¤¤uu ddaa bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. BBiirr
ttoopplluummuunn ggüüllddüü¤¤üünnee,, üüzzüüllddüü¤¤üünnee vvee dduuyyaarrll››ll››kk
ggöösstteerrddii¤¤iinnee bbaaflflkkaa bbiirr ttoopplluumm aayynn›› tteeppkkiiyyii vveerr--
mmeeyyeebbiilliirr..

SSaannaatt››nn vvee ssaannaattçç››nn››nn iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤›› kkeennttiinn,,
üüllkkeenniinn,, ddüünnyyaann››nn ggüünncceelllleerriinnee dduuyyaarrss››zz kkaallmmaass››
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. SSaannaatt vvee ssaannaattçç›› ttooppllaammllaarr››nn
ggöözzüü--kkuullaa¤¤›› yyaannii dduuyyuu oorrggaannllaarr››dd››rr.. AAllgg››llaarr››nn››
eelliiyyllee,, ddiilliiyyllee,, vvüüccuutt ddiilliiyyllee,, kkaalleemmiiyyllee,, ggöörrsseelllleerriiyy--
llee yyaannss››ttmmaakkttaadd››rrllaarr.. SSaannaattçç››llaarr öözzggüürr oollmmaall››dd››rr..
ZZaatteenn öözzggüürrllüü¤¤üü sseevveerrlleerr.. BBaasstt››rr››llmm››flfl,, yyöönn vveerriill--

mmeeyyee ççaall››flfl››llmm››flfl bbiirr ssaannaatt ggeerrççeekk ggöözzlleemmlleerriinn
yyaannss››mmaass›› ddee¤¤iillddiirr..

SSaannaatt nnee kkaaddaarr iinnssaannllaa bbuulluuflfluurrssaa oo kkaaddaarr
ççookk kköökk ssaallaarr,, bbeesslleenniirr vvee mmeeyyvvee vveerriirr.. SSaannaatt
aa¤¤aacc››nn››nn mmeeyyvveelleerriinnddeenn ççookk iinnssaann yyaarraarrllaannmmaall››--
dd››rr..

SSAANNAATT,, TTOOPPLLUUMM vvee DD‹‹LL ÜÜÇÇGGEENN‹‹ ((���))
‹‹nnssaann ççookk yyöönnllüü ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreenniimm ggeerreekkssiinnii--

mmii oollaann bbiirr vvaarrll››kktt››rr.. BBuu bbaa¤¤llaammddaa ddaa¤¤aarrcc››¤¤››nn››nn
yyeettkkiinnlleeflflmmeessiinnee ssaaddeeccee ggeenneell ee¤¤iittiimm yyeetteerrllii ggeell--
mmeezz.. FFoorrmmaall,, iinnffoorrmmaall vvee öörrggüünn ee¤¤iittiimm ddee ggeenneell
ee¤¤iittiimmiinn ddeesstteekklleeyyiicciilleerriiddiirr.. GGeenneell ee¤¤iittiimm bbiirreeyyii
yyaaflflaamm››nnddaa ddoo¤¤aall oollaarraakk ggeelliiflflttiirriirrkkeenn;; ddii¤¤eerrlleerrii iiss--
tteenniilleenn kkaazzaann››mmllaarr›› eellddee eettmmeessiinnii ssaa¤¤llaarr..

‹‹nnssaann ee¤¤iittiimmiinnee yyöönn vveerreenn bbiilleeflfleennlleerrddeenn bbiirriissii
ddee ssaannaatt ee¤¤iittiimmiiddiirr.. SSaannaatt ee¤¤iittiimmii bbiilliimm,, tteekknniikk,,
ffeellsseeffee ggiibbii aallaann ee¤¤iittiimmlleerriiyyllee bbiirrlliikkttee bbiirreeyysseell vvee
ttoopplluummssaall ee¤¤iittiimmiinn vvaazzggeeççiillmmeezziiddiirr.. SSaannaatt ee¤¤iittii--
mmii ssaalltt ee¤¤iittiiccii kkuurrssllaarrddaann,, kkiittaapp vvee ddeerrggiilleerrddeenn
aall››nnmmaazz.. BBuunnuu mmüüzzeelleerr,, sseerrggiilleerr,, ggeezziilleerr,, hheerr ttüürr--
llüü ggöörrsseell vvee iiflfliittsseell aarraaççllaarrllaa ddeesstteekklleeyyiipp,, bbeessllee--
mmeekk ggeerreekkiirr.. YYaaflflaamm››mm››zz››nn aayyrr››llmmaazz ppaarrççaass›› oollaann
ssaannaatt›› nneerreeyyee bbaakkaarrllaarrssaakk bbaakkaall››mm kkoollaayyccaa ggöörree--
bbiilliirriizz.. DDoo¤¤aaddaann bbaaflflllaayy››pp,, ggiiyyssiilleerriimmiizzee,, ssooffrraallaarr››--
mm››zzaa kkaaddaarr hheerr yyeerrddee ssaannaatt vvaarrdd››rr.. BBaazz››llaarr››mm››zz
ffaarrkk››nnddaa oollaarraakk,, bbaazz››llaarr››mm››zz oollmmaaddaann ssaannaattllaa iiçç
iiççeeddiirr.. SSaannaatt,, iiflfllleevvsseell yyöönnüü yyaann››nnddaa,, bbiiççiimmii,,
rreennkklleerriiyyllee eesstteettiikk yyöönnüümmüüzzüü ddee yyaannss››ttmmaakkttaadd››rr..
HHaayyaall iillee ggeerrççee¤¤iimmiizzii bbiirrlleeflflttiirreennddiirr.. KKiiflfliillii¤¤iimmiizzii
yyaannss››ttaann ssaannaattssaall sseeççiimmlleerriimmiizzllee mmuuttlluulluu¤¤uu bbuulluu--
rruuzz.. BBööyylleelliikkllee rruuhhuummuuzzuunn kkaarraannll››kk ppeenncceerreessiinnii
kkaappaatt››pp;; ddüünnyyaayyaa vvee yyaaflflaammaa aayydd››nnll››kk,, rreennkkllii,, hhuu--
zzuurrlluu vvee sseevvggii ddoolluu bbiirr ppeenncceerreeddeenn bbaakkmm››flfl oolluu--
rruuzz.. ‹‹lleerriiyyii ggöösstteerrddii¤¤ii kkaaddaarr ggeerriiyyee ddee ››flfl››kk ttuuttaann--
dd››rr ssaannaatt.. GGeeççmmiiflfl kkaavviimmlleerriinn ssöönnmmeeyyeenn mmeeflflaallee--
ssiiddiirr.. TTaarriihhii ssaannaattllaa kkuuccaakkllaarr;; ggeeççmmiiflfltteenn ggeelleeccee--
¤¤ee vvaazzggeeççiillmmeezz oo ggöörrkkllüü kkööpprrüüyyüü dduuyygguullaarr››mm››zz››nn
vvee hhaayyaalllleerriimmiizziinn öönnddeerrii oollaann ssaannaatt mmeeflflaalleessiiyyllee
ggeeççeerriizz.. BBiirreeyylleerrii bbiirrlleeflflttiirreenn,, zzeennggiinnlleeflflttiirreenn,, öözz--
ggüünnlleeflflttiirreenn vvee öözzggüürrlleeflflttiirreennddiirr ssaannaatt..

SSeesslleerrddeenn oolluuflflmmuuflfl bbiirr aannllaaflflmmaa ssiisstteemmii oollaann
ddiillssee ccaannll››,, ssoossyyaall vvee oorrttaakk bbiirr vvaarrll››kktt››rr kkii vvaarrll››¤¤››
iinnssaannllaarr››nn vvaarrll››¤¤››yyllaa mmüümmkküünnddüürr.. BBiirr mmiilllleettiinn
vvaarrll››¤¤›› ddaa aannccaakk ddiilliinniinn vvaarrll››¤¤››yyllaa mmüümmkküünn oolluurr..
KKoonnffüüççyyüüss''ee ssoorraarrllaarr::““BBiirr üüllkkeeyyii yyöönneettmmeeyyee ççaa¤¤--
rr››llmm››flfl oollssaayydd››nn››zz
iillkk oollaarraakk nnee yyaa--
ppaarrdd››nn››zz”” BBüü--
yyüükk ddüüflflüünnüürr
flflööyyllee cceevvaapp vvee--
rriirr:: ““BBiirr üüllkkeenniinn
yyöönneettiimmiinnii eellee
aallssaayydd››mm,, yyaappaa--
ccaa¤¤››mm iillkk iiflfl,, hhiiçç
kkuuflflkkuussuuzz ddiilliinnii
ggöözzddeenn ggeeççiirr --
mmeekk oolluurrdduu..
ÇÇüünnkküü ddiill kkuu--
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SSaannaatt››nnddaa ttoopplluummuu ddiilliiyyllee yyaakkaallaa--
mm››flfl,, oo ddiillii iiççsseelllleeflflttiirriipp yyeerreellddeenn
eevvrreennsseellee ttaaflfl››mm››flfl bbiirr yyaazz››nn uussttaa--

ss›› YYaaflflaarr KKeemmaall,, 99.. UUlluussllaarraarraass›› ÇÇuu--
kkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii iizzllee¤¤ii ddee ““SSaa--
nnaatt vvee TToopplluummssaallll››kk”” oolluunnccaa üüççüünnccüü
ddoossyyaamm››zz››nn kkoonnuussuunnuunn ““SSaannaatt,,
TToopplluumm vvee DDiill”” oollmmaass›› kkaaçç››nn››llmmaazz--
dd››…… BBuu ddoossyyaamm››zz›› ddaa MMeerrssiinn ÇÇSSGG
GGöönnüüllllüülleerrii HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy,, KKeemmaall
KK››rrmm››zz››,, MMiinnee BBaahhççeeccii,, NNaazzmmii BBaayy--
rr››,, TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr,, OOrrhhaann ÖÖzz--
ddeemmiirr iimmeecceeyyllee hhaazz››rrllaadd››....
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lleerr ddüüflflüünncceeyyii iiyyii iiffaaddee eeddeemmeezz.. DDüüflflüünnccee iiyyii iiffaa--
ddee eeddiilleemmeezzssee,, ggöörreevvlleerr vvee hhiizzmmeettlleerr ggeerree¤¤ii ggiibbii
yyaapp››llaammaazz.. GGöörreevv vvee hhiizzmmeettiinn ggeerreekkttii¤¤ii flfleekkiillddee
yyaapp››llaammaadd››¤¤›› yyeerrlleerrddee ttöörree,, kkuurraall vvee kküüllttüürr bboozzuu--
lluurr.. TTöörree,, kkuurraall vvee kküüllttüürr bboozzuulluurrssaa,, aaddaalleett yyaannll››flfl
yyoollllaarraa ssaappaarr.. AAddaalleett yyoollddaann çç››kkaarrssaa,, flflaaflflkk››nnll››kk
iiççiinnee ddüüflfleenn hhaallkk nnee yyaappaaccaa¤¤››nn››,, iiflfliinn nneerreeyyee vvaa--
rraaccaa¤¤››nn›› bbiilleemmeezz.. ‹‹flflttee,, bbuunnuunn iiççiinnddiirr kkii,, hhiiççbbiirr
flfleeyy ddiill kkaaddaarr öönneemmllii ddee¤¤iillddiirr..””

VVee AAttaattüürrkk''üünn ssööyylleemmii:: ““ÜÜllkkeessiinnii vvee yyüükksseekk
iissttiikkllââlliinnii  kkoorruummaass››nn›› bbiilleenn TTüürrkk mmiilllleettii,, ddiilliinnii ddee
yyaabbaanncc›› ddiilllleerriinn bbooyyuunndduurruu¤¤uunnddaann kkuurrttaarrmmaall››dd››rr..
TTüürrkk ddiillii,, TTüürrkk mmiilllleettiinniinn kkaallbbiiddiirr,, zziihhnniiddiirr..””

DDiill vvee ssaannaatt ssoossyyaall yyaapp››nn››nn tteemmeell ttaaflfl›› vvee aayy--
nnaass››dd››rr.. DDiilliinnii vvee kküüllttüürrüünnüü yyiittiirreenn ttoopplluummllaarr›› yy››kk--
mmaakk ççookk kkoollaayydd››rr.. BBuunnddaanndd››rr kkii:: SSoo¤¤uukk ssaavvaaflfl--
llaarrddaa ddüüflflmmaannllaarr,, hheeddeeff aalldd››¤¤›› üüllkkeenniinn yy››kk››mm››nnaa
ddiilliinnddeenn vvee kküüllttüürrüünnddeenn bbaaflflllaarr..

SSaannaatt››nn ddiillii iissee eevvrreennsseellddiirr.. DDiilliinn öönneemmiinnii
oolluuflflttuurraann,, tteemmeellii vvee aarraacc›› ddiill oollaann ggüüzzeell ssaannaattllaa--
rr››nn bbaaflfl››nnddaa ddaa eeddeebbiiyyaatt ggeelliirr.. ‹‹nnssaann››nn kkeennddiissiinnii,,
ççeevvrreessiinnii vvee ddüünnyyaayy›› ttaann››mmaass››,, ddaahhaa ssaa¤¤ll››kkll›› bbiirr
bbiiççiimmddee ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii vvee dduuyyaarrll››kk kkaazzaannmmaass››
iiççiinn,, eeddeebbiiyyaatt ee¤¤iittiimmii bbüüyyüükk öönneemm ttaaflfl››rr.. DDiill vvee
eeddeebbiiyyaatt ee¤¤iittiimmiinnddee tteemmeell hheeddeeff,, bbiirr flfleeyy bbeelllleett--
mmeekk,, bbiillggii yyüükklleemmeekk ddee¤¤iill;; ddiillii sseevvddiirrmmeekk,, ddiilliinn
ddüüzzggüünn kkuullllaann››llmmaass››nn›› ssaa¤¤llaammaakktt››rr.. BBiirreeyy bbiirr
eeddeebbii eesseerrii ookkuurrkkeenn,, ddiilliinniinn vvee ggeenniiflfl aannllaatt››mm oollaa--
nnaakkllaarr››nn››nn ffaarrkk››nnaa vvaarr››rr.. BBiilliinnccii zzoorrllaannmmaaddaann kkaa--
zzaann››rrkkeenn,, dduuyyaarrll››ll››¤¤›› ddaa kkaazzaannmm››flfl oolluurr.. BBuu bbiirrii--
kkiimm,, eettkkiilleeflfliimmee ddöönnüüflflüürr.. EEsseerriinn iiççeerrii¤¤ii vvee kkaarraakk--
tteerrlleerr;; sseezzggii vvee yyaaflflaanntt›› yyoolluuyyllaa bbiirreeyyee kkeennddiillii¤¤iinn--
ddeenn kkaazzaanndd››rr››llmm››flfl oolluurr..

KK››ssaaccaass›› öözzggüürr vvee öözzggüünn ddüüflflüünneemmeeyyeenn bbiirreeyy--
lleerrddeenn oolluuflflaann bbiirr ttoopplluumm:: YYaarraatt››cc››ll››¤¤›› ggeelliiflflmmee--
mmiiflfl,,  öözzggüüvveennii oollmmaayyaann,, eezzbbeerrccii vvee kkaaddeerrccii bbiirr
ttoopplluummdduurr.. BBuu ddaa bbiirr üüllkkeenniinn ggeelleeccee¤¤ii aaçç››ss››nnddaann
tteehhlliikkeeddiirr.. TTeekknnoolloojjiinniinn hh››zzllaa ggeelliiflflttii¤¤ii DDüünnyyaaddaa
yyeennii bbuulluuflflllaarr oorrttaayyaa kkooyyaammaayyaann üüllkkeelleerr yyookk ooll--
mmaayyaa mmaahhkkûûmmdduurr.. BBuu sseebbeepptteenn ddiilliinn yyoozzllaaflflmmaa--
ss››,, yyookk oollmmaass›› öönnlleennmmeellii;; ssaannaatt ee¤¤iittiimmii ssaaddeeccee
ssaannaattssaall yyeetteennee¤¤ii oollaann bbiirreeyylleerree ddee¤¤iill,, ttüümm ttoopp--
lluummaa vveerriillmmeelliiddiirr..

SSAANNAATTÇÇII KKEENNDD‹‹ DD‹‹LL‹‹NN‹‹ 
YYAARRAATTMMAALLII ((����))

GGöökk kkuubbbbeenniinn aalltt››nnddaa ssööyylleennmmeeddiikk ssöözz,, yyaa--
pp››llmmaadd››kk iiflfl kkaallmmaamm››flfltt››rr ddeenniillssee ddee yyaapp››llmmaamm››flfl
iiflfllleerriinn vvee ssööyylleennmmeeddiikk ssöözzlleerriinn oolldduu¤¤uunnaa iinnaannaa--
rraakk yyeennii bbiirr flfleeyylleerr ssööyylleemmeeyyee yyaa ddaa kkeennddiimmiizzccee
bbiirr flfleeyylleerr yyaappmmaayyaa ççaall››flfl››rr››zz.. ‹‹flflttee bbuu kkeennddiimmiizzccee
bbiirr flfleeyylleerr ssööyylleemmeeyyee,, yyaappmmaayyaa ççaall››flflmmaakk bbiizzii
ffaarrkkll›› kk››llaarr.. KKeennddiinnccee flflaarrkk››,, ttüürrkküü ssööyylleemmeekk,, yyaazz››
yyaazzmmaakk,, rreessiimm yyaappmmaakk,, ffoottoo¤¤rraaff ççeekkmmeekk……

TTaabbiiii kkeennddiinnccee bbiirr flfleeyylleerr yyaappmmaakk bbiirriikkiimm iiss--
tteerr.. NNaass››ll kkii ddiipptteenn kkaayynnaayyaann ssuu,, yyüüzzeeyyee çç››kkmmaa--
ddaann yyaappaammaazzssaa,, iinnssaann ddaa iiççiinnddeenn ggeeççeennlleerrii dd››flflaa
vvuurrmmaaddaann yyaappaammaazz.. 

‹‹nnssaannoo¤¤lluu hheerr ddeevviirrddee kkeennddiinnii mmuuttlluu kk››llmmaakk,,
yyaaflflaamm››nn›› aannllaammllaanndd››rrmmaakk iiççiinn kkeennddiissiinnddeenn öönnccee

yyaapp ›› ll aann ll aa rr ll aa ,,
ssööyylleenneennlleerrllee
yyeettiinnmmeemmiiflflttiirr..
YYeettiinnsseeyyddii yyaa--
flflaamm aannllaammss››zz--
llaaflfl››rrdd››.. OOyyssaa
yyaaflflaamm hheerr zzaa--
mmaann ggüüzzeellddiirr
iinnssaannoo¤¤lluu iiççiinn..
EEnn aazz››nnddaann yyee--
nnii bbiirr flfleeyylleerr
yyaapptt››¤¤››nnaa kkeenn--
ddiinnii iinnaanndd››rraa--
rraakk,, uummuudduunnuu

yyiittiirrmmeeddeenn ççaabbaa ggöösstteerriirr hheerr aallaannddaa..
PPoozziittiiff bbiilliimmlleerrddee aaflflaammaallaarr kkaayyddeeddiilliiyyoorr ssüü--

rreekkllii.. BBuu bbiirr ggeerrççeekk,, bbuu ggeerrççeekklliikk eekkoonnoommiikk,,
ssoossyyaall,, kküüllttüürreell aallaann›› ddaa eettkkiilliiyyoorr hhaalliiyyllee..

‹‹nnssaannll››¤¤››nn hheerr ddöönneemmiinnddee ffaarrkkll›› yyaaflflaamm bbiiççiimm--
lleerrii ssüürreeggeellmmiiflflttiirr bbuu ggüünnee kkaaddaarr.. TToopplluummllaarr››nn
ddiinnsseell iinnaann››flflllaarr››,, bbuunnddaann eettkkiilleennmmeelleerrii bbeelliirrlleeyyiiccii
oollmmuuflflttuurr.. AAyyrr››ccaa bbiinnlleerrccee yy››llddaann bbuu yyaannaa ttaaflfl››dd››kk--
llaarr›› ggeelleenneekklleerrii,, öö¤¤rreettiilleerrii tteerrkk eeddeemmeemmee ddee ffaarrkk--
ll›› bbaakk››flfl aaçç››llaarr›› ddoo¤¤uurrmmuuflflttuurr yyaaflflaammaa ddaaiirr..

‹‹nnssaann››nn nneeddeennssee kkeennddiinnii iiffaaddee eettmmee ggiibbii bbiirr
ddeerrddii oollmmuuflflttuurr hheepp.. KKeennddiinnii iiffaaddee eeddeerrkkeenn ssüürree--
ggeelleenn aall››flflkkaannll››kkllaarrllaa ddee¤¤iill,, ffaarrkkll›› bbiirr dduurruummllaa ooll--
ssuunn iisstteemmiiflflttiirr.. BBiiyyoolloojjiikk vvee ssoossyyaall bbiirr yyaarraatt››kk
oollaann iinnssaann››nn aacc››llaarr››,, üüzzüünnttüülleerrii,, nneeflfleessii,, ööffkkeessii iiçç--
ggüüddüüsseell bbiirr oollgguudduurr.. BBuunnllaarr›› aannllaatt››rrkkeenn,, aaçç››¤¤aa
vvuurruurrkkeenn rreennkklleennddiirrmmiiflfl,, aabbaarrttmm››flfltt››rr ççoo¤¤uu zzaa--
mmaann.. BBuu aabbaarrtt››nn››nn aalltt››nnddaa eesskkii zzaammaannllaarraa ddaayyaa--
nnaann bbiirr ttaakklliittççiilliikk ddee ssöözz kkoonnuussuu oollaabbiilliirr.. YYookkssaa
aacc›› vvee sseevviinnçç ddoo¤¤aaddaa bbüüttüünn ccaannll››llaarr iiççiinn ggeeççeerrllii--
ddiirr.. DDii¤¤eerr ccaannll››llaarr bbuunnuu aabbaarrttmmaazz,, ddoo¤¤aall yyaaflflaarr--
kkeenn,, iinnssaannoo¤¤lluu kkoommeeddii,, ddrraamm kkaattaarraakk ddiikkkkaatt
ççeekkmmeekk iisstteemmiiflflttiirr kkeennddiissiinnee..

TToopplluummllaarr››nn ggeeççttii¤¤ii ssüürreeççlleerr,, eekkoonnoommiikk,, ssooss--
yyaall,, kküüllttüürreell yyaapp››llaarr››,, ssaannaatt››nn oolluuflfluummuunnuu ddaa eettkkii--
lleemmiiflflttiirr.. SSaannaatt üüttooppiikk kkaayygg››llaarr ttaaflfl››ssaa ddaa üüttooppiikk
oollssaa ddaa bbiirreeyyiinn öözzggüünn üürreettiimmiiddiirr.. ‹‹ççiinnddeenn ddoo¤¤dduu--
¤¤uu ttoopplluummuunn yyaannss››mmaass››dd››rr.. BBuu kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr..
BBaaflflkkaa ttüürrllüü ddee oollaammaazzdd›› zzaatteenn.. BBaasskk›› yyookkssaa öözz--
ggüürr,, ssoonnssuuzz ddüüflflüünneebbiilliirr bbiirreeyy.. GGeelleecceekk iillee iillggiillii
bbüüyyüükk ddüüflfllleerr kkuurrgguullaayyaabbiilliirr.. BBuu ddüüflfllleerriinn ppeeflfliinn--
ddeenn kkooflflaabbiilliirr.. BBaasskk›› aalltt››nnddaayyssaa ddüüflfllleerrii kkeessiinnttiiyyee
uu¤¤rraayyaabbiilliirr.. BBuu nneeddeennllee ssoossyyoolloojjiikk oolluuflfluummllaarr
ttoopplluummddaann ttoopplluummaa ddee¤¤iiflfliikklliikk ggöösstteerriirr.. BBüüttüünn
bbuu oolluuflfluummllaarr ddaa bbiirreeyylleerree ffaarrkkll›› yyaannss››rr..

ÖÖyyllee iissee ssaannaatt››nn yyaannss››mmaass›› tteekk ddüüzzee ddee¤¤iill
ffaarrkkll›› ffaarrkkll››dd››rr.. SSaannaatt ttaakkiipp eeddeerreekk ddee¤¤iill kkeennddii
yyoolluunnddaa ggiiddeerreekk yyaarraatt››ll››rr.. ÖÖzzggüünn bbiirr yyaarraatt››dd››rr..
SSaannaatt ttoopplluummllaarr›› çç››kkmmaazzllaarrddaann,, yyookk oollmmaakkttaann
kkuurrttaarr››rr aayynn›› zzaammaannddaa.. BBiirr nneevvii aayynnaa ttuuttaarr.. NNaass››ll
bbiirr dduurruummddaa oolldduukkllaarr››nn›› ggöösstteerriirr..

SSaannaatt››nn çç››kk››flfl nnookkttaass›› ttoopplluummllaarr››nn yyaaflflaamm bbii--
ççiimmlleerriiyyllee iillggiillii iissee nnaass››ll bbiirr ddiillllee çç››kkmmaall››dd››rr oorrttaayyaa
vveeyyaa kkeennddiinnii nnaass››ll iiffaaddee eettmmeelliiddiirr?? SSaannaatt››nn ddiillii
ttoopplluummuunn oorrttaakk ddiillii mmii oollmmaall››dd››rr?? 

VVeeyyaa ssaannaatt kkeennddiinnee öözzggüü ddiilliiyyllee mmii kkeennddiinnii
ssuunnmmaall››dd››rr?? SSaannaatt,, ttoopplluumm vvee ddiill üüççggeennii bbiirr bbüü--
ttüünnsseelllliikk ttaaflfl››mmaall›› mm››dd››rr,, ttaaflfl››mmaammaall›› mm››dd››rr?? SSaannaatt
kkeennddii ddiilliinnii yyaarraattmmaall››,, ttoopplluummuunn kkeennddiissiinnii aannllaa--
yy››pp aannllaammaammaass››nn›› ddüüflflüünnmmeemmeelliiddiirr,, ddeerrsseekk,, ssaa--
nnaatt››nn aannllaattmmaakk iisstteeddii¤¤ii nneeddiirr oo zzaammaann?? ‹‹ççiinnddeenn
çç››kktt››¤¤›› ttoopplluummuunn aallgg››ss›› ddüüzzeeyyiinnddee bbiirr ddiill kkuullllaannaann
ssaannaatt ggeerrççeekk ssaannaatt mm››dd››rr?? UUççuukk bbiirr ddiill yyaarraattaarraakk
ttoopplluummuu hhiiççee ssaayyaann ssaannaatt,, ssaannaatt mm››dd››rr ppeekkii,, ddii--
yyee ddee ddüüflflüünnüürrsseekk kkaapp››yy›› aarraall››kk ttuuttmmaamm››zz ggeerreekk--
mmeeyyeecceekk mmiiddiirr??

SSaannaatt››nn ttoopplluummllaarr››nn aayydd››nnllaannmmaass››nnddaa bbiirr iiflflllee--
vvii oollmmaall››dd››rr oollgguussuunnddaann hhaarreekkeett eeddeerrsseekk ee¤¤eerr,,
ssaannaatt››nn ddiillii,, iiççiinnddeenn çç››kktt››¤¤›› ttoopplluummuunn aallgg››ss››nnddaann
uuzzaakk oollmmaammaall››dd››rr.. BBiirr aannllaammddaa ssaannaatt ttoopplluumm
iiççiinn oollmmaall››dd››rr ddiiyyee ddüüflflüünnmmeelliiyyiizz.. SSaannaatt ttoopplluumm
iiççiinn mmuuttllaakkaa oollmmaall››dd››rr,, bbööyyllee bbiirr ddeerrddii oollmmaayyaann
ssaannaatt ttoopplluummuunn ggeerrççeekklleerriinnddeenn ssooyyuuttllaarr kkeennddiinnii
vvee kkooffttuurr..

AAnnccaakk ssaannaatt eesstteettiikk kkaayygg›› ttaaflfl››mmaall››dd››rr.. EEsstteettiikk
kkaayygg›› ttaaflfl››mmaazz,, kkeennddii ddiilliinnii yyaarraattmmaazz iissee vvaarr oollaa--
mmaazz.. SSaannaattçç›› kkeennddii ddiilliinnii aarraayyaann,, ddiillsseell ssoorruunnuunnuu
ççöözzeenn,, kkeennddii eesstteettiikk oollgguullaarr››nn›› yyaarraattmmaakk iiççiinn ççaa--
bbaa ggöösstteerreenn kkiiflfliiddiirr aayynn›› zzaammaannddaa..

GGüünnddeelliikk ddiill ssaannaatt iiççiinn yyeetteerrllii oollaammaayyaaccaa¤¤››nnaa
ggöörree ssaannaattçç››,, ssaannaattssaall yyaarraatt››ss››nn›› oorrttaayyaa çç››kkaarrtt››rr--
kkeenn üüsstt ddiilliinnii ggöösstteerrmmeellii,, eesstteettiikk hhüünneerriinnii yyaannss››tt--
mmaall››dd››rr.. SSaannaatt oo zzaammaann ssaannaatttt››rr.. BBuuggüünnee oolldduu¤¤uu
kkaaddaarr,, aass››ll,, ggeelleecceekk kkaayygg››ss›› ttaaflfl››mmaall›› vvee ggeelleeccee¤¤ee
yyaassllaannmmaall››dd››rr……

DD‹‹LL,, YYAAfifiAAMM BB‹‹ÇÇ‹‹MM‹‹NN‹‹NN AAYYNNAASSII 
((�����))

SSaannaatt ggeelliiflflmmiiflfl ttoopplluummllaarrddaa bbüüyyüürr,, ddiill oorraallaarr--
ddaa ddaahhaa ççookk ggeelliiflfliirr.. GGeelliiflfleemmeemmiiflfl ttoopplluummuunn iinn--
ssaannllaarr›› ggeeççiimm ddeerrddiinnddeenn bbaaflflllaarr››nn›› kkaalldd››rr››pp ssaannaattaa
bbaakkaammaazz.. KKaarrnn›› ttookk iinnssaann,, kkeennddiinnee zzaammaann yyaarraa--
ttaarraakk hheerrhhaannggii bbiirr ssaannaatt››nn uuccuunnddaann ttuuttaarr.. RReessiimm
ççiizzeerr,, yyoonnttuu yyaappaarr.. fifiiiiirr,, ööyykküü,, rroommaann yyaazzaarr.. YYee--
tteennee¤¤ii yyookkssaa,, yyaappmmaakk iisstteemmiiyyoorrssaa ddaa yyaapp››llaannaa
iillggii dduuyyaarr.. GGaalleerriilleerrii ggeezzeerr,, yyaazz››nn eettkkiinnlliikklleerriinnii iizz--
lleerr,, ssiinneemmaayyaa,, ttiiyyaattrrooyyaa ggiiddeerr..

BBiirr ddee aassggaarrii üüccrreettllee ggeeççiinnmmeeyyee ççaall››flflaann,, iikkii--
üüçç ççooccuukklluu MM.. EEffeennddiiyyii ddüüflflüünneelliimm.. ÇÇooccuukkllaarr››nn››nn
ookkuulluunnaa,, eevviinniinn mmuuttffaa¤¤››nnaa yyeetteemmeeyyeenn,, aayy››nn ssoo--
nnuunnuu zzoorr ggeettiirreenn bbuu aaddaamm››nn 1100 lliirraa bbiilleettllee aaiilleessii--
nnii ttiiyyaattrrooyyaa ggööttüürrüüpp 4400-- 5500 lliirraa hhaarrccaammaass›› bbeekk--
lleennmmeezz.. BBiirr ddee oo kküüllttüürrüü ttaattmmaamm››flfl,, kkeeyyffiinnii çç››kkaarr--
mmaamm››flflssaa zzûûllddüürr ttiiyyaattrrooyyaa ggiittmmeekk..

GGüünnüümmüüzz ssaannaatt mmeerrkkeezzlleerriinniinn KKaallkküüttaa,, ‹‹ssllaa--
mmaabbaadd,, AAddddiiss AAbbaabbaa ggiibbii kkeennttlleerr oollmmaayy››pp nnee--
ddeenn NNeevvyyoorrkk,, PPaarriiss,, LLoonnddrraa oolldduu¤¤uu bbuunnuu bbeellllii
eeddeerr.. KKeezzaa üüllkkeemmiizz eekkoonnoommiissiinniinn yyüüzzddee kk››rrkk››nn››
oolluuflflttuurraann ‹‹ssttaannbbuull''uunn ddii¤¤eerr kkeennttlleerrddeenn ssaannaattllaa
ddaahhaa iiçç iiççee oollmmaass›› aayynn›› nneeddeennlleeddiirr..

GGeelliiflflmmiiflfllliikk ssaannaatt›› ggüüççlleennddiirriirr,, ssaannaatt ddaa ggeelliiflfl--
mmeeyyii tteettiikklleerr.. YYeennii uuffuukkllaarr aaççaarr iinnssaannaa,, yyaarraatt››cc››ll››--
¤¤››nn›› ççoo¤¤aalltt››rr.. DDiill,, ssaannaatt››nn eenn eettkkiillii ööggeessiiddiirr.. HHeerr
bbiirr ssaannaatt,, bbiirr aarraabbaann››nn ppaarrççaallaarr››yyssaa ee¤¤eerr,, ddiill oo
aarraabbaann››nn mmoottoorruudduurr.. EEddeebbiiyyaatt ddiillddiirr,, mmüüzziikk ddiill--
ddiirr,, ssiinneemmaann››nn ttiiyyaattrroonnuunn yyaarr››ss›› ddiillddiirr..

TToopplluummuunn eekkoonnoommiikk vvee kküüllttüürreell ddüüzzeeyyii,, ddiillii--
nniinn ggeelliiflflmmiiflflllii¤¤ii iillee ddoo¤¤rruu oorraanntt››ll››dd››rr.. KKaappiittaalliizzmmiinn
iillkk ggeelliiflflttii¤¤ii üüllkkee oollaann ‹‹nnggiilltteerree''nniinn ddiilliinnii ttüümm ddüünn--
yyaayyaa kkaabbuull eettttiirrmmeessii bbooflfluunnaa ddee¤¤iillddiirr.. DDöörrtt yyaann››--
mm››zz›› ssaarraann mmaakkiinneelleerriinn vvee ppaarrççaa aaddllaarr››nn››nn ‹‹nnggiilliizz--
ccee oollmmaass›› bbuunnddaanndd››rr..

TTüürrkkççeemmiizz iissee ((öözzeelllliikkllee AAnnaaddoolluu TTüürrkkççeessii))
hhaayyvvaanncc››ll››kk tteerriimm vvee ssöözzccüükklleerrii yyöönnüünnddeenn vvaarrss››ll--
dd››rr.. ÇÇoobbaann ttoopplluummddaann ggeellddii¤¤iimmiizz iiççiinn oollmmaall››;;
hhaayyvvaann bbaakk››mm››,, yyaayy››kk yyaayymmaa,, yyüünn-- kk››ll ddookkuummaa
ggiibbii eeyylleemmlleerrddee nnee kkaaddaarr ççookk ssöözzccüükk kkuullllaanndd››¤¤››--
mm››zzaa ttaann››kk oolluurruuzz.. SSöözzggeelliimmii;; kkeeççii yyaavvrruussuunnuunn
kkeeççii oolluunnccaayyaa kkaaddaarr aalldd››¤¤›› ((kköörrppee--oo¤¤llaakk--ggeerr-- yyaazz--
mm››flfl--kkeeççii)) aaddllaanndd››rrmmaallaarr››nn,, bbaaflflkkaa bbiirr ddiillddee bbuu
ddeennllii aayyrr››nntt››ll›› oollaaccaa¤¤››nn›› ssaannmm››yyoorruumm.. DDoo¤¤aallll››kkllaa
ddiill,, yyaaflflaamm bbiiççiimmiinniinn ddee aayynnaass›› oollmmaakkttaa..

**
MMeerrssiinn''iinn AAyydd››nncc››kk iillççee mmeerrkkeezzii bbiirr kkaassaabbaadd››rr..

OOrraaddaa bbiirr kküüllttüürr iinnssaann›› yyaaflflaadd››;; MMuussttaaffaa BB.. YYaallçç››--
nneerr.. OO kküüççüükk kkeenntt,, oonnuunn ssaayyeessiinnddee ppeekk ççookk bbüü--
yyüükk kkeennttiinn yyaappaammaadd››¤¤›› bbiirr kküüllttüürr aatteeflflii yyaakktt››..
AAllaannyyaa''ddaa AAssllaann BBaayy››rr yyaapp››yyoorr aayynn›› eettkkiinnllii¤¤ii
flfliimmddii..

''BBuu kküüllttüürr--ssaannaatt ooddaakkllaarr›› ççoo¤¤aallmmaall››,, kküüççüükk
aatteeflfllleerr bbiirriikkiipp kkooccaammaann bbiirr yyaall››mmaa ddöönnüüflflmmeellii,,
ttoopplluummuu ››flfl››ttmmaall››'' ddiiyyeennlleerr ttooppllaannmm››flfl.. MMeerrssiinn''ddeenn
FF.. SSaaaaddeett BBiilliirr,, AAddaannaa''ddaann ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,,
AAnnttaakkyyaa''ddaann MMeehhmmeett KKaarraassuu bbiirr aarraayyaa ggeellmmiiflfl--
lleerr.. KKeennttlleerriinnddee ››flfl››llddaayyaann oo kk››vv››llcc››mmllaarr›› kkooccaa bbiirr
yyaall››mmaa uullaaflfltt››rrmmaakk iiççiinn ççaabbaallaammaakkttaallaarr..

NNee mmuuttlluu aatteeflfl kk››vv››llcc››mmllaarr››nnaa vvee oonnllaarr›› bbiirr aarraa--
yyaa ggeettiirreennlleerree……

KKEENNTT KK‹‹MMLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹NN OOLLUUfifiMMAASSIINNDDAA 
SSAANNAATT ((������))

DDee¤¤eerrllii ffeellsseeffeeccii PPrrooff.. DDrr.. MMaacciitt GGöökkbbeerrkk''iinn
““FFeellsseeffeenniinn EEvvrriimmii”” aaddll›› kkiittaabb››nnaa ookkuurrkkeenn,, eesskkii
MMiillllii EE¤¤iittiimm bbaakkaannllaarr››nnddaann NNeeccddeett UU¤¤uurr''uunn kkiittaa--
bbaa yyaazzdd››¤¤›› öönn--
ssöözzddeekkii kkeenntt
yyaaflflaamm››nnaa iilliiflfl--
kkiinn kkiimmii ccüümm--
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lleelleerr iillggiimmii ççeekkmmiiflflttii.. UU¤¤uurr,, yyaazzdd››¤¤›› öönnssöözzddee,,
kkeennttlleerr vvee kkeennttlleerrddee oolluuflflaann yyeennii kküüllttüürr hhaakkkk››nnddaa
flfluu ssaappttaammaallaarr›› yyaapp››yyoorrdduu:: 

““KKoommflfluulluukk yyookk,, kkaassaabbaann››nn bbüüyyüükklleerrii,, kkööyyüünn
iihhttiiyyaarrllaarr›› yyookk.. GGeelleenneekklleerr,, ttöörreelleerr eettkkiissiizz;; ddee¤¤eerr
yyaarrgg››llaarr›› ggeeççeerrssiizz.. YYüüzzyy››llllaarrdd››rr ssüürreeggeelleenn kköökkeenn
vvee iinnaannçç aayyrr››ll››kkllaarr››nnaa ggöörree kkuurruulluu yyeerrlleeflflmmee ddüüzzee--
nnii aallttüüsstt oolluuyyoorr.. KKeennttlleerr hheerr ttüürrllüü iinnaannçç,, hheerr ttüürr--
llüü kköökkeennddeenn ggeelleenn iinnssaannllaarr››mm››zz›› iiçç iiççee yyaaflflaammaa--
yyaa,, bbiirrbbiirrlleerriiyyllee eevvlleennmmeeyyee,, bbiirrbbiirrlleerriiyyllee kkaayynnaaflfl--
mmaayyaa zzoorrlluuyyoorr.. DDee¤¤iiflfliikk kküüllttüürrlleerr,, ddee¤¤iiflfliikk ggeellee--
nneekklleerr aayynn›› kkaappttaa eerriiyyiipp bbüüttüünnlleeflfliiyyoorrllaarr.. ……
KKeennttttee yyeennii ööllççüülleerr,, yyeennii ddee¤¤eerr yyaarrgg››llaarr››,, yyeennii bbiirr
yyaaflflaamm bbiiççiimmii oolluuflfluuyyoorr..””

BBuu ssaappttaammaallaarr,, bbiizziimmkkii ggiibbii kkeenntt kküüllttüürrüünnüünn
yyeetteerriinnccee oolluuflflmmaadd››¤¤›› üüllkkeelleerrddee bbiirrççookk aaçç››ddaann
öönneemmllii ggiibbii ggöörrüünnüüyyoorr.. BBuu aall››nntt››ddaa,, ddaahhaa ççookk
kkeennddiillii¤¤iinnddeenn ggeelliiflfleenn bbiirr kkeenntt kküüllttüürrüünnddeenn ssöözz
eeddiillmmeekktteeddiirr.. KKeennddiillii¤¤iinnddeenn ggeelliiflfleenn kkeenntt kküüllttüü--
rrüünnüünn,, ççeeflfliittllii kküüllttüürrlleerrddeenn vvee eettnniikk kköökkeennlleerrddeenn
ggeelleenn iinnssaannllaarr›› kkaayynnaaflfltt››rrmmaass›› bbaakk››mm››nnddaann kkiimmii
oolluummlluulluukkllaarr iiççeerrddii¤¤ii ssööyylleenneebbiilliirr.. 

AAnnccaakk,, bbööyyllee bbiirr ggeelliiflflmmeenniinn,, ““ÇÇaarrpp››kk kkeenntt--
lleeflflmmee”” ggiibbii oolluummssuuzz yyaannllaarr››nn››nn ddaa oollaaccaa¤¤››nnddaann
kkuuflflkkuu dduuyymmaammaakk ggeerreekkiirr.. BBuu kkaavvrraamm,, ççaarrpp››kk
ssookkaakkllaarr››,, ççaarrpp››kk aallttyyaapp›› hhiizzmmeettlleerriinnii,, ççaarrpp››kk yyaa--
pp››llaaflflmmaayy››,, ççaarrpp››kk kkeenntt uullaaflfl››mm››nn››;; bbüüttüünn bbuunnllaarraa
bbaa¤¤ll›› oollaarraakk ddaa ççaarrpp››kk bbiirr kkeenntt kküüllttüürrüünnüü iiççeerr--
mmeekktteeddiirr..

ÇÇoo¤¤uu zzaammaann,, ssöözz kkoonnuussuu ççaarrpp››kk kküüllttüürrddeenn
kkuurrttuullmmaann››nn eenn kkeessttiirrmmee yyoolluunnuunn ee¤¤iittiimmddeenn
ggeeççttii¤¤iinnee vvuurrgguu yyaapp››llmmaakkttaadd››rr.. BBuu ee¤¤iittiimmddeenn ddee
ddaahhaa ççookk ççeeflfliittllii ddüüzzeeyyddeekkii ookkuullllaarr››nn kkaasstteeddiillddii¤¤ii
aannllaaflfl››llmmaakkttaadd››rr.. OOyyssaa ““ee¤¤iittiimm”” kkaavvrraamm››,, yyaallnn››zz--
ccaa ookkuullllaarrddaa vveerriilleenn ee¤¤iittiimmllee ss››nn››rrll›› ddee¤¤iillddiirr.. EE¤¤ii--
ttiimm,, eevvddee bbaaflflllaayyaann,, ssookkaakkttaa ddeevvaamm eeddeenn,, ookkuull--
llaarrllaa ddaa ddeesstteekklleenneenn bbiirr ssüürreeççttiirr.. ÇÇooccuukk eevvddeenn
çç››kktt››kkttaann ssoonnrraa,, ttaann››mmllaannmm››flfl,, ddüüzzeennllii ssookkaakkllaarr--
ddaann ggeeççiiyyoorr mmuu?? 

SSookkaakkllaarr aa¤¤aaççllaanndd››rr››llmm››flfl mm››?? DDiinnlleennmmeeyyee
ggiittttii¤¤ii ppaarrkkllaarrddaa vvee ççeeflfliittllii aallaannllaarrddaa yyeerr aallaann ssaa--
nnaatt yyaapp››ttllaarr›› ((hheeyykkeelllleerr)) ggöörreebbiilliiyyoorr mmuu?? KKeennttiinn
ggiiddiilleebbiilleecceekk mmüüzzeelleerrii vvee ssaannaatt ggaalleerriilleerrii vvaarr mm››??
KKeennttttee yyeerr aallaann bbiinnaallaarr,, bbiirr eesstteettiikk ggöörrüünnüümmee
ssaahhiipp mmii?? BBuu vvee bbuunnaa bbeennzzeerr ssoorruullaarr››nn yyaann››ttllaann--
mmaamm››flfl oollmmaass››nn››nn,, hheerr bbiirreeyyddee öönneemmllii bbiirr ee¤¤iittiimm
bbooflfllluu¤¤uu yyaarraattaaccaa¤¤››nnddaann kkuuflflkkuu dduuyyuullmmaammaall››dd››rr..
YYuukkaarr››ddaakkii ssoorruullaarraa vveerriilleecceekk oolluummlluu yyaann››ttllaarr,,
ççooccuukkllaarr››nn ookkuullddaa eeddiinnddii¤¤ii bbiillggiilleerrii kkeennttttee uuyygguu--
llaayyaabbiilleeccee¤¤ii aannllaamm››nnaa ggeellmmeekktteeddiirr.. 

EEvvddee vvee ookkuullddaa,, ssookkaakkllaarraa ççööpp aatt››llmmaammaass››
ggeerreekkttii¤¤iinnii öö¤¤rreenneenn ççooccuu¤¤uunn,, ssookkaakkttaa ççööpp kkuuttuu--
ssuu yyookkssaa öö¤¤rreennddiikklleerriinniinn ppeekk bbiirr öönneemmii oollmmaayyaa--
ccaakktt››rr.. DDoollaayy››ss››yyllaa,, bbiirr kkeennttii oolluuflflttuurraann bbüüttüünn bbii--
rriimmlleerr,, öözzlleenneenn bbiirr kkeenntt vvee kkeenntt kküüllttüürrüünnüünn oolluu--
flflaabbiillmmeessii iiççiinn bbiirrbbiirriiyyllee ppllaannll›› bbiirr eettkkiilleeflfliimm iiççiinnddee
oollmmaakk zzoorruunnddaadd››rr.. BBuu eettkkiilleeflfliimmiinn bbeellkkii ddee oorrttaakk
ppaayyddaass›› ssaannaatttt››rr..

BBiirr kkeennttiinn kkaavvflflaakk nnookkttaallaarr››nnddaakkii aallaannllaarr››nnddaa
yyeerr aallaann uussttaa iiflflii hheeyykkeelllleerr,, ggaalleerriilleerriinnddee sseerrggiillee--
nneenn ssaannaatt eesseerrlleerriinniinn ççookklluu¤¤uu,, kkeennttttee yyaaflflaayyaann
iinnssaannllaarr››nn ddaa kküüllttüürreell ggeelliiflflmmiiflflllii¤¤iinnii yyaannss››tt››rr.. KKeenntt
mmiimmaarriissii,, ggeelliipp ggiiddeennlleerrii eettkkiilleeyyeecceekk ggüüzzeelllliikkttee
oollaabbiilliirr.. ÜÜllkkeemmiizziinn ppoolliittiikkaacc››llaarr››,, bbaassiitt çç››kkaarr hhee--
ssaappllaarr››yyllaa ttoopplluummuu aayyrr››flfltt››rraaccaa¤¤››nnaa,, yyuurrttttaaflflllaarr››,,
ssaannaatt ggiibbii ddoo¤¤rruuddaann ggüüzzeellllii¤¤ee,, eevvrreennsseell ddüüflflüünn--
mmeeyyee ddaavveett eeddeenn oorrttaakk nnookkttaallaarrddaa bbuulluuflflttuurrmmaayy››
ddeenneeyyeebbiilliirrlleerr.. SSaannaatt››nn eevvrreennsseellllii¤¤iinnddeenn ssöözz
eeddiinnccee,, MMeevvllaannaa''nn››nn üünnllüü ddiizzeelleerriinnii aann››mmssaadd››mm::

GGeennee ggeell,, ggeennee
NNee oolluurrssaann ooll,, iisstteerr kkââffiirr ooll,,

‹‹sstteerr aatteeflflee
ttaapp,, iisstteerr ppuuttaa,,

‹‹sstteerr yyüüzz
kkeerree ttöövvbbee eett--

mmiiflfl ooll,, ‹‹sstteerr yyüüzz kkeerree bboozzmmuuflfl ooll ttöövvbbeennii……
UUmmuuttssuuzzlluukk kkaapp››ss›› ddee¤¤iill bbuu kkaapp››,,
NNaass››llssaann,,
ÖÖyyllee ggeell……
SSaannaatt››nn ddaa hheerrkkeessii kkuuccaakkllaayy››pp kkaayynnaaflfltt››rr››cc››

öözzeellllii¤¤iiyyllee kkeennttiinn vvee kkeenntt yyaaflflaamm››nn››nn ggüüzzeelllleeflflmmee--
ssiinnee öönneemmllii kkaattkk››llaarr vveerreeccee¤¤iinnii öönneemmsseemmeekk ggee--
rreekkmmeekktteeddiirr.. 

((�)) HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy
((��)) KKeemmaall KK››rrmm››zz››
((���)) MMiinnee BBaahhççeeccii
((����)) NNaazzmmii BBaayyrr›› 
((�����)) TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr
((������ )) OOrrhhaann ÖÖzz--

ddeemmiirr
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Karalar’dan YAZARLAR EV‹ müjdesi
TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› BBööllggee TTeemmssiillcciissii

vvee ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörrüü
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu''nnuunn öönneerriissii aammaacc››nnaa uullaaflfltt››.. AAddaa--
nnaall›› yyaazzaarrllaarr aarrtt››kk bbiirr ççaatt›› aalltt››nnddaa ttooppllaannaaccaakk.. SSeeyy--
hhaann BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› ZZeeyyddaann KKaarraallaarr,, AAddaannaa''yyaa
YYaazzaarrllaarr EEvvii yyaapptt››rr››llaaccaa¤¤››nn›› aaçç››kkllaadd››.. TTaarriihhii bbiirr kkoo--
nnaakkttaa rreessttoorraassyyoonn ççaall››flflmmaallaarr››nnaa bbaaflflllaanndd››¤¤››nn›› vvee
bbuurraann››nn ''YYaazzaarrllaarr EEvvii'' oollaarraakk kkuullllaann››llaaccaa--
¤¤››nn›› vvuurrgguullaayyaann BBaaflflkkaann KKaarraallaarr''››nn bbuu
mmüüjjddeessii yyaazzaarrllaarr aarraass››nnddaa ddaa sseevviinnççllee
kkaarrflfl››llaanndd››..

TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› BBööllggee
TTeemmssiillcciissii vvee ÇÇuukkuurroovvaa SSaannaatt GGüünnlleerrii
GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörrüü ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu
ddaa YYaazzaarrllaarr EEvvii öönneerriissiinnee ssaahhiipp çç››kkaann
BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› ZZeeyyddaann KKaarraallaarr''aa ttee--
flfleekkkküürr eettttii..

TTaarriihhii bbiirr kkoonnaa¤¤››nn ''YYaazzaarrllaarr EEvvii'' oollaa--
rraakk kkuullllaann››llaaccaa¤¤››nn›› mmüüjjddeelleeyyeenn ÇÇeettiinn YYii--
¤¤eennoo¤¤lluu,, SSeeyyhhaann BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› ZZeeyy--
ddaann KKaarraallaarr''››nn bbüüyyüükk ddeessttee¤¤iiyyllee yyaapptt››rr››--
llaaccaakk yyaazzaarrllaarr eevviinnddee üünnllüü yyaazzaarrllaarr››nn
kkoonnuukk eeddiilleeccee¤¤iinnii vvee ssaannaattssaall ttooppllaanntt››llaa--
rr››nn bbuurraaddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleeccee¤¤iinnii vvuurrgguullaa--
dd››..

YYii¤¤eennoo¤¤lluu,, ““EEsskkii vviillaayyeett bbööllggeessiinnddee--
kkii ttaarriihhii bbiirr kkoonnaakk,, hheemm ssööyylleeflflii ssaalloonnuu,,
hheemm ddee kkoonnuukkllaarr››nn kkaallaabbiilleeccee¤¤ii flfleekkiillddee
ddiizzaayynn eeddiilleecceekk.. BBööyylleeccee üünnllüü yyaazzaarrllaarr››
oorraaddaa aa¤¤››rrllaayyaaccaa¤¤››zz.. YYaazzaarr ddoossttllaarr››mm››zz››nn
ssaannaattssaall eettkkiinnlliikklleerrii
ddee bbuurraaddaa ggeerrççeekklleeflfl--
ttiirriilleecceekk..”” ddeeddii

SSaannaattaa vvee ssaannaatt--
çç››yyaa vveerrddii¤¤ii ddeesstteekk--
tteenn ddoollaayy›› ZZeeyyddaann
KKaarraallaarr''aa tteeflfleekkkküürr
eeddeenn YYii¤¤eennoo¤¤lluu,,
““AAddaannaa''ddaa ttaarriihhii bbiirr
kkoonnaa¤¤››nn YYaazzaarrllaarr
EEvvii oollaarraakk ddüüzzeennlleenn--
mmeessii yyaazzaarrllaarr aarraass››nn--
ddaa bbüüyyüükk sseevviinnççllee
kkaarrflfl››llaanndd››.. AAddaa--

nnaa''nn››nn bbööyylleessii öönneemmllii bbiirr bbiinnaayyaa iihhttiiyyaacc›› vvaarrdd››..
BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› ZZeeyyddaann KKaarraallaarr iillee bbuu ttaarriihhii bbii--
nnaaddaa iinncceelleemmeelleerrddee bbuulluunndduukk.. BBiinnaann››nn üüsstt kkaatt››
kkoonnuukkllaarr››nn aa¤¤››rrllaannaaccaa¤¤›› flfleekkiillddee yyaapp››llaaccaakk.. BBuurraaddaa
kkoonnuukk ooddaallaarr›› bbuulluunnaaccaakk.. AAlltt kkaatt››nnddaa ttooppllaanntt››llaarr››nn
vvee ssööyylleeflfliilleerriinn ggeerrççeekklleeflflttiirriilleeccee¤¤ii bbiirr ssaalloonn oollaa--
ccaakk..”” ddiiyyee kkoonnuuflflttuu..

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i9
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‹‹llkk bbaakk››flflttaa,, iikkii ööddüüllüümmüüzzüünn //ppllaakkeettlleerrii ddee BBaatt››
kküüllttlleerriinnddeenn,, mmiittoolloojjiilleerriinnddeenn eessiinnlleenniillmmiiflfl,, üüçç bboo--
yyuuttlluu iimmggeelleemmsseell bbiirr üürrüünn iizzlleenniimmii vveerreebbiilliirr.. KKuuflfl--
kkuussuuzz,, AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii iissmmiinnii vveerrddii¤¤iimmiizz ggeellee--
nneekksseell ppllaakkeett GGrreekk//YYuunnaann kköökkeennllii oolldduu¤¤uu öönnee
ssüürrüülleenn AAddoonniiss mmiittiinnddeenn,, ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn
ppllaakkeettiiyyssee RRoommaa kküüllttüü ddiiyyee ttaann››tt›› llaann MMiitt --
rraass''ttaann//MMiittrraaiizzmm''ddeenn eessiinnlleennmmeeddiirr..

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

AAddoonniiss ssööyylleenncceessiinnee ggeelliinnccee;;
GGeerreekk eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa,, ggeerreekkssee aannttiikkççaa¤¤ ÇÇuukkuu--

rroovvaa''ss››nnddaa GGrreekk eeggeemmeennllii¤¤iinniinn ttaarrtt››flflmmaall›› oolldduu¤¤uu--
nnuu öönncceelliikkllee bbeelliirrttmmeekkttee yyaarraarr vvaarr,, ççüünnkküü ÇÇuukkuu--
rroovvaa''ddaa GGrreekk eeggeemmeennllii¤¤iinnii ttaarrtt››flflmmaayy›› bbiirr yyaannaa bb››--
rraakk››nn››zz,, bbööyyllee bbiirr ssaavv›› öönnee ssüürrmmeekk bbiillee ççookk ççaabbaa
ggeerreekkttiirriirr..

PPeekkii,, nneeddiirr bbuu iiflfliinn aassll›› ddiiyyee ssoorruulluurrssaa bbiirraazz ppoo--
lliittiikk,, bbiirraazz ddiipplloommaattiikk çç››kkaarr ççaabbaass››//ssaavvaaflfl››mm›› ddiiyyee
bbiirr yyaann››tt vveerriilleebbiilliirr..

BBuunnddaa,, eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa ddaa eemmppeerryyaalliizzmmiinn bbaasskk››--
ss›› aalltt››nnddaa iinnlleeyyeenn AAnnaaddoolluu''nnuunn,, bbuu ttoopprraakkllaarr››nn,, bbuu
üüllkkeenniinn öözz ççooccuukkllaarr››nnaa ggüünnüümmüüzzddeekkii ggiibbii ççookk ggöö--
rrüüllmmeessii yyaattmmaakkttaayydd››.. EEmmppeerryyaalliisstt BBaatt››,,  ttaa oo zzaa--
mmaannddaa bbiillee kküüllttüürreell kköökkeenniinnii AAnnaaddoolluu''yyaa ddaayyaann--
dd››rrmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrdduu.. BBuu ggeelleenneekksseell yyaakkllaaflfl››mm//ppoo--
lliittiikkaa ggüünnüümmüüzzddee ddee ssüürrddüürrüüllüüyyoorr.. GGeerreekkççeelleerriinnii
eesskkii ççaa¤¤llaarr››nn ttaarriihhsseell ffaanntteezziilleerriinnee ddaayyaanndd››rraann AAll--
mmaannllaarr kköökkeennlleerriinnii HHiittiitt''ee,, ‹‹ttaallyyaann''llaarrllaa ‹‹nnggiilliizzlleerr
TTrruuvvaa''yyaa,, YYuunnaannll››llaarr iissee bbüüttüünnüüyyllee AAnnaaddoolluu''yyaa
ddaayyaammaayyaa//ssaahhiipp çç››kkmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. BBuu aarraayy››flfl--
llaarr,, mmaassuumm bbiirr aaiiddiiyyeett ççiizzggiissiinnddee kkaallssaa iiyyii,, aammaa
nniiyyeett bbaaflflkkaa oolldduu¤¤uu iiççiinn kkoonnuu ggeerreekkttii¤¤ii hheerr aann
ssaapptt››rr››llmmaakkttaa,, ssiiyyaassaall ssaavvaaflfl››mm››nn yyöönntteemmii yyaapp››ll--
mmaakkttaa,, bbuunnaa bbaa¤¤ll›› oollaarraakk ddaa ddoozzuu ggiittggiiddee aarrtt››rr››llaa--
rraakk ssöözzüü ““TTüürrkklleerr AAnnaaddoolluu''yyaa mmaaddeemm 11007711''ddee
ggeellddiilleerr,, oo zzaammaann ggeellddiikklleerrii ggiibbii ggiittssiinnlleerr..””ee ggeettiirr--
mmeekk iissttiiyyoorrllaarr..

KKuuflflkkuussuuzz,, bbuunnuunn oollaannaakkss››zz oolldduu¤¤uunnuunn ffaarrkk››nn--
ddaallaarr.. NNee vvaarr kkii,, AAnnaaddoolluu iinnssaann››nn››nn eenneerrjjiissiinnii bboo--
flflaa hhaarrccaattmmaann››nn hhiiçç aazz››mmssaannmmaayyaaccaakk bbiirr kkaazzaann››mm
oolldduu¤¤uunnuu ››sskkaallaammaayyaaccaakk ddeennllii cciinn ffiikkiirrlliilleerr.. UUyygguu--
llaammaakkttaann bbüüyyüükk hhaazz dduuyydduukkllaarr›› bbuu ssoo¤¤uukk ssaavvaaflflttaa,,
kküüllttüürr eemmppeerryyaalliizzmmii ppoolliittiikkaass››nn››nn eettkkiissiinnii iiyyii bbiill--
ddiikklleerrii iiççiinn flfliimmddiilleerrddee TTrruuvvaa''nn››nn,, --ggeerrççeekk TTrruu--
vvaa''nn››nn-- KKaarraatteeppee''ddee oolldduu¤¤uunnuu ssaavvllaammaayyaa bbaaflflllaadd››--
llaarr..

‹‹llkk aannddaa,, ““HHaaddii ccaann››mm sseenn ddee!!”” ddiiyyeennlleerr oollaabbii--
lliirr,, bbeenniimm ggiibbii aammaa nnee yyaazz››kk kkii ggeerrççeekk bbuu;; bbaassiitt
bbiirr ggeerrççeekk..

BBuu ggeerrççeekk,, AAllmmaannllaarr››nn YYuummuurrttaall››kk kk››yy››llaarr››nnaa
tteerrmmiikk ssaannttrraall ((‹‹SSKKEENN)) kkuurrmmaass››,, ççoo¤¤uunnlluukk hhiisssseellee--
rrii ‹‹ttaallyyaannllaarraa ((BBeerrlluussccoonnii''nniinn bbaaflfl››nn›› ççeekkttii¤¤ii)) aaiitt,,

ççookk oorrttaakkll›› bbiirr flfliirrkkeett--
lleerr bbiirrllii¤¤iinniinn tteerrssaa--
nnee,, ppeettrrooll,, ppeettrroo--
kkiimmyyaa,, oottoommoottiivv
tteessiisslleerrii kkuurrmmaayyaa
hhaazz››rrllaannmmaass››yyllaa yyaa--
kk››nnddaann iillggiillii..

BBööllggeenniinn kk››ssaa
ssüürreeddee ttaamm aannllaa--
mm››yyllaa bbiirr eenneerrjj ii
mmeerrkkeezzii kkoonnuummuunnaa
ggeelleecceekk oollmmaass››,, ssaa--
ddeeccee DDoo¤¤uu AAkkddee--
nniizz''iinn ddee¤¤iill,, bbüüttüü--
nnüüyyllee AAkkddeenniizz''iinn,,
OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKaaff--

kkaassllaarr››nn eenn öönneemmllii ççeekkiimm mmeerrkkeezzlleerriinnddeenn bbiirrii
oollaaccaa¤¤››nnaa kkeessiinn ggöözzüüyyllee bbaakk››llmmaass›› iiflflttaahhllaarr›› kkaabbaarr--
tt››yyoorr..

BBööllggeeyyee yyaakkllaaflfl››kk 110000 mmiillyyaarr DDoollaarrll››kk bbiirr yyaatt››--
rr››mm››nn ssiinnyyaalllleerrii ggeelliinnccee dduurruummddaann kkeennddiilleerriinnee ggöö--
rreevv çç››kkaarrttaann AAvvrruuppaall›› aarrkkeeoollooggllaarr,, bbiilliimm aaddaammllaarr››
44 bbiinn yy››llll››kk TTrruuvvaa''nn››nn aaddrreessiinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekkttee bbiillee
ssaakk››nnccaa ggöörrmmeeddii.. GGeeçç aannttiikkççaa¤¤ddaa ddaa bbeennzzeerr flfleeyy--
lleerriinn yyaaflflaanndd››¤¤››nn›› yyaazz››yyoorr ttaarriihh..

GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa ssiiyyaassaall aaçç››ddaann eeggeemmeenn
oollaammaadd››kkllaarr›› bbööllggeeyyee kküüllttüürreell aaçç››ddaann ddaammggaa vvuurr--
mmaayyaa ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn nneeddeennlleerrii aannllaatt››ll››yyoorr ççeeflfliittllii
kkaayynnaakkllaarrddaa;; ss››nnaayyaa-- yyaann››llaa öö¤¤rreennddiikklleerrii yyöönntteemm--
lleerrllee bbiirr üüllkkeenniinn kküüllttüürreell vvaarriissii oolluunndduu mmuu,, ssiiyyaassaall
eeggeemmeennlliikk kkaapp››ss››nn››nn kkoollaayyll››kkllaa nnaass››ll aaçç››lldd››¤¤›› ggöössttee--
rriilliiyyoorr tteekk tteekk..

BBiirr bbaaflflkkaa aaçç››ddaann yyaakkllaaflfl››lldd››¤¤››nnddaa GGrreekklleerriinn bbuu
kkoonnuuddaa hhiiçç ddee bbaaflflaarr››ll›› oollaammaadd››kkllaarr›› aannllaaflfl››ll››yyoorr;;
uuyydduurrmmaa ööyykküülleerrllee ggeerrççeekklleerriinn üüzzeerriinniinn hhiiççbbiirr zzaa--
mmaann öörrttüülleemmeeyyeeccee¤¤ii çç››kk››yyoorr oorrttaayyaa..

ÖÖrrnnee¤¤iinn bbuu ççaabbaallaarr,, bbiirr LLuuvvii iizziinnii bbiillee yyookk eett--
mmeeyyee yyeettmmeeddii.. BBuu üüllkkeenniinn,, AAnnaaddoolluu''nnuunn bbuu ppaarr--
ççaass››nn››nn eenn eesskkii kkaavvmmii LLuuvviilleerr''iinn iizzii bbiillee ssiilliinneemmeeddii,,
ssiilliinneemmeeyyeecceekk ddee.. ÇÇüünnkküü LLuuvvii kküüllttüürrüü bbiizz AAnnaaddoo--
lluu iinnssaann››nn››nn ddüünnyyaass››nnddaa yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüürrmmeeyyee
bbaaflflllaadd››.. KKuuflflkkuussuuzz bbiizz,, bbiizz ÇÇuukkuurroovvaall››llaarr LLuuvvii ddee--
¤¤iilliizz..  LLuuvvii kköökküünnddeenn ggeellmmeeddii¤¤iimmiizz ggiibbii oonnllaarrllaa
bbiirr kkaann bbaa¤¤››mm››zz ddaa yyookk.. BBuu dduurruummddaa AAnnaaddoo--
lluu''nnuunn bbuu yyeerrllii hhaallkk›› nneerreeyyee ggiittttii aaccaabbaa ddiiyyee ssoorraa--
ccaakk oollaannllaarraa tteekk yyaann››tt››mm››zz,, ““OOnnllaarr hhiiççbbiirr yyeerree ggiitt--
mmeeddii,, bbiizziimmllee yyaaflflaammaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr”” oolluurr..
EEvveett,, bbiizz LLuuvvii ddee¤¤iilliizz,, aammaa LLuuvvii''lleerr bbiizzddee.. BBiizz bbii--
rraazz ddaa LLuuvviiyyiizz.. OOnnuunn iiççiinn LLuuvviilleerrllee HHiittiittlleerriinn --kküüll--
ttüürreell-- mmiirraass›› ddaa YYuunnaannll››llaarrllaa AAllmmaannllaarrddaann,, ‹‹ttaall--
yyaannllaarrllaa ‹‹nnggiilliizzlleerrddeenn öönnccee bbiizzee ddüüflfleerr,, yyaannii mmiirraass--
çç›› bbiizziizz,, bbiizz AAnnaaddoolluu iinnssaannllaarr››..

ZZaatteenn GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa yyaapptt››¤¤›› tteekk iiflfliinn
ddaa¤¤aa,, ttaaflflaa,, nneehhrree,, hheerr flfleeyyee vveerriilleenn LLuuvviiccee iissiimmllee--
rrii GGrreekklleeflflttiirrmmeeyyee ççaall››flflmmaakk oolldduu¤¤uu ççookkttaann ggüünn ››flfl››--
¤¤››nnaa çç››kkaarrtt››lldd››..

AAnnttiikkççaa¤¤ ttaarriihh yyaazzaarrllaarr››nnaa ggöörree,, --bbuuggüünnüünn ttaa--
nn››mm››yyllaa ssööyylleerrsseekk-- oo ççaa¤¤ddaa bbiillee eettkkiinn oollaabbiilleenn
ggüüççllüü iiflflbbiirrlliikkççiilleerrllee uuflflaakkllaarr,, eekkoonnoommiikk öözzeerrkklliikk yyaa
ddaa ttiiccaarrii aayyrr››ccaall››kk ggiibbii üüçç kkuurruuflfllluukk çç››kkaarr uu¤¤rruunnaa ooll--
mmaadd››kk ddaallkkaavvuukklluukkllaarr yyaapp››yyoorrllaarrdd››.. UUyygguullaadd››kkllaarr››
yyöönntteemmlleerriinn bbaaflfl››nnddaa iissee eenn ggüüzzeell mmiittoolloojjiikk ööyykküü--
lleerr yyaazzmmaakk ggeelliiyyoorrdduu.. YYaazz››llaann bbuu ööyykküülleerriinn iizzllee¤¤ii
ddoo¤¤aall oollaarraakk GGrreekk oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii ggiibbii,, öözznneessii
ddee,, nneessnneelleerrii vvee bbüüttüünn ggöösstteerrggeelleerrii ddee GGrreekk oollaa--
ccaakktt››.. 

KKiimmii iinnssaannllaarr››nn eenn ggüüzzeell GGrreekk ööyykküüssüü yyaazzmmaakk
iiççiinn bbiirrbbiirriiyyllee yyaarr››flfltt››¤¤›› bbiirr ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ((KKiilliikkyyaa)),,
bbuuggüünn GGrreekklleerree//YYuunnaannll››llaarraa//BBaatt››ll››llaarraa ““SSiizz yyaazz››yy››
bbiillee ÇÇuukkuurroovvaa//KKiilliikkyyaa üüzzeerriinnddeenn aalldd››nn››zz”” ddeemmeekk,,
ggüünnüümmüüzzddee bbiirrççookk kkiimmsseeyyee aannllaammll›› ggeellmmeeyyeebbiilliirr..
““AAddoonniiss””iinn eettiimmoolloojjiikk kköökkeenniinniinn eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa
bbööllggeemmiizzddee kkoonnuuflfluullaann SSaammii ddiilllleerriinnddee ““bbeeyy,,
eeffeennddii,, ssaahhiipp”” aannllaammllaarr››nnaa ggeelleenn ““AAddoonn””aa ddaa--
yyaannmmaass›› ddaa bbiirrççookk iinnssaann›› iillggiilleennddiirrmmeeyyeebbiilliirr.. 

AAnnccaakk,, bbuu ggeerrççeekklliikklleerrii bbiilliirrsseenniizz AAddoonniiss''llee
MMiittrraass''aa bbiilliinnççllee yyaakkllaaflfl››rr,, bbuu ssööyylleenncceeyyllee bbuu kküüllttüünn
öözz vvaarriissii oolldduu¤¤uunnuuzzuu kkaavvrraarrss››nn››zz.. BBööyylleeccee yyuurrttssee--
vveerrllii¤¤iinn ttaaflfl››nn››rr ttaaflfl››nnmmaazz hheerr ttüürrllüü kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››nn››--
zzaa ssaahhiipp çç››kkmmaakkllaa bbaaflflllaayyaaccaa¤¤›› bbiilliinncciinnii eeddiinneebbiilliirr--
ssiinniizz.. BBuu ddaa aazz flfleeyy oollmmaadd››¤¤›› ggiibbii,, iiyyii bbiirr bbaaflflllaanngg››çç
ggiibbii ggöörrüünnüürr bbiizzee..

BBuu ggeerrççeekklliikklleerrii ggöözzöönnüünnddee ttuuttaarraakk iikkii ööddüüllüü--
mmüüzzüünn aaflflaa¤¤››ddaakkii ööyykküülleerriinnii ookkuummaann››zz›› ddiilleerriizz..

TTOORROOSSLLAARRIINN BBOO⁄⁄AASSII

ÇÇooookk ççookk eesskkiilleerrddee,, hheennüüzz ttaakkvviimmiinn bbiilliinnmmee--

ddii¤¤ii ddeevviirrlleerrddee HHoommoo TTaauurriiccuuss((TToorrooss)) iinnssaannllaarr››,,
““zzaammaann”” 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 yyeenniiddeenn
ddoo¤¤uuflfluunnuu-- yyeenniilleeyyiipp yyiinneelliiyyoorrllaarrdd››..

ZZaammaann üüzzeerriinnee kkuurrgguullaadd››kkllaarr›› rriittüüeelllleerrddee ggeeçç--
mmiiflflii yyookk eeddeerrkkeenn iinnssaann››nn,, ttoopplluummuunn ggüünnaahh vvee
yyaannll››flflllaarr››nn›› ssiilliiyyoorr,, ddüünnyyaa vvee eevvrreennii kkiirriinnddeenn aarr››nn--
dd››rr››yyoorr,, bbiirr ““yyeenniiddeenn ddoo¤¤uuflfl””uu ggeerrççeekklleeflflttiirrmmiiflfl oolluu--
yyoorrllaarrdd››.. KKoozzmmooggoonniikk eeyylleemmiinn bbuu bbiiççiimmddee ssoonnssuu--
zzaa ddeekk yyiinneelleenniiflflii,, hheerr yyeennii yy››ll›› yyeennii bbiirr ççaa¤¤››nn bbaaflfl--
llaanngg››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 kkuuttssaall
kkiimmlliikk kkaazzaanndd››rr››yyoorrllaarrdd››.. BBuu yyöönneelliimm ssoonnuuccuu
““ddüünnyyaayyllaa eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii”” vvee ““ggöö¤¤üünn kkaapp››--
ss››””nn››nn kkuuttssaall kkaabbuull eettttiikklleerrii ddaa¤¤››nn ddoorruukkllaarr››nnddaakkii
kkoozzmmiikk bbööllggeeddee bbuulluunndduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorrllaarrdd››..

FFiilliissttiinn''ddee TTaabboorr vvee GGeerriizzmm ddaa¤¤llaarr››,, HHiinnddiiss--
ttaann''ddaa MMeerruu ddaa¤¤››,, MMeezzooppoottaammyyaa''ddaa ÜÜllkkeelleerr ddaa¤¤››,,
((ZZiigggguurraatt ddaa bbiirr kkoozzmmiikk ddaa¤¤dd››rr)),, UUrraall--AAllttaayy bbööllggee--
ssiinnddeekkii SSuummeerruu ddaa¤¤››,, ‹‹rraann''ddaa EEll BBuurraa ddaa¤¤›› iillee LLaa--
ooss''ttaakkii ZZiinnnnaalloo ddaa¤¤›› ggiibbii TToorroossllaarr ddaa kkoozzmmiikk bbiirr
ddaa¤¤ oollaarraakk ddüünnyyaann››nn vvee eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii kkoonnuu--
mmuunnddaa ggöörrüüllüüyyoorrdduu.. YY››llaann bbaall››kkllaarr››nn›› yyuummuurrttllaa--
mmaakk iiççiinn ggiittttiikklleerrii MMeekkssiikkaa kk››yy››llaarr››nnddaann,, CCaarreettttaa
CCaarreettttaa kkaapplluummbbaa¤¤aallaarr››nn›› ddaa AAvvuussttrraallyyaa''ddaann ÇÇuu--
kkuurroovvaa kk››yy››llaarr››nnaa ççeekkeenn iillggiiddee,, ggüünnüümmüüzzddee bbiillee
kkoozzmmiikk bbiirr iizz,, kkoozzmmiikk bbiirr iimm aarraayyaann iinnssaannllaarr››nn
aattaallaarr›› oo ddöönneemmlleerrddee yyaarraatttt››kkllaarr›› hheerr mmiittee kkoozzmmiikk
aannllaammllaarr yyüükkllüüyyoorrllaarrdd››.. 

‹‹nnssaannoo¤¤lluunnuunn eesskkii ddeevviirrlleerrddeekkii bbuu ““zzaammaann”” vvee
““kkoozzmmiikk mmeerrkkeezz”” aarraayy››flflllaarr››nnaa bbaakkaarraakk ““BBoo¤¤aa””
aannllaamm››nnaa ggeelleenn ““TToorrooss”” iissmmiinnee bbiirr aannllaamm yyüükkllee--
mmeekk iillkk aannddaa uuyygguunn bbuulluunnmmaayyaabbiilliirr.. AAnnccaakk,,
““TToorrooss”” iissmmiinniinn eettiimmoolloojjiikk ggeeççmmiiflfliiyyllee ssuunndduu¤¤uu,,
mmeerrkkeezz ssiimmggeecciillii¤¤ii vvee yyeennii yy››ll sseennaarryyoollaarr››nn››nn iillkk
öörrnneekklleerriinnee iilliiflflkkiinn aanneekkddoottllaarr ddiikkkkaattee aall››nndd››¤¤››nnddaa
iillggiinnçç ggeerrççeekklliikklleerr çç››kkaarr oorrttaayyaa..

ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› vvee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ii kkuuccaakkllaayyaann bbuu
ggöörrkkeemmllii ddaa¤¤››nn,, bbuu TToorroossllaarr''››nn,, ggeeçç aannttiikk ççaa¤¤ddaa
bbiiççiimmlleenneenn bbiirr ddiinniinn ffeellsseeffeessii vvee sseemmbboolliizzmmaass››nn››nn
oolluuflfluummuunnddaa nnaass››ll öönneemmllii bbiirr iiflfllleevv üüssttlleennddii¤¤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 kküüllttüünn eenn aazz 66 bbiinn yy››llll››kk
ggeeççmmiiflflee ssaahhiipp TToorrooss iimmggeessiinnddeenn nnaass››ll eessiinnlleennddii¤¤ii
hheemmeenn aannllaaflfl››ll››rr.. 

MMiittrraass,, eesskkii bbiirr PPeerrss ttaannrr››ss›› oollaann ““MMiittrraa””nn››nn
LLaattiinnccee vvee YYuunnaannccaa bbiiççiimmii;; bbööllggeemmiizzddee,, öönncceelliikk--
llee TTaarrssuuss vvee eellbbeettttee AAnnaavvaarrzzaa öözzeelliinnddee ÇÇuukkuurroo--
vvaa''ddaa ddoo¤¤dduu,, ssoonnrraa DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ee,, zzaammaannllaa
AAkkddeenniizz''iinn hheerr yyeerriinnee yyaayy››llaann bbiirr ddiinn oollaarraakk iinn--
ssaannllaarr›› oolldduukkççaa eettkkiilleeddii.. SSooyyuutt TTaannrr››,, tteekk TTaannrr››
kkaavvrraamm››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa ççookk eettkkiillii oolldduu..

MMiittrraass,, bbaazz›› yyaazz››ttllaarrddaa ““ffeetthheeddiilleemmeezz ggüünneeflfl””
ddiiyyee nniitteelleennddiirriilliirr.. GGüünneeflflii ““TTaannrr››llaarr›› ddoo¤¤uurraann,, bbüü--
ttüünn vvaarrll››kkllaarr››nn bbaabbaass››”” ddiiyyee ttaann››mmllaayyaann SSooffookk--
lleess''iinn ddüüflflüünncceelleerriinnddeekkii hhaarreekkeett nnookkttaass›› bbuurraass››dd››rr..

BBuu ttüürr aassttrraall aarraayy››flflllaarr››nn ddaa eettkkiissiiyyllee bbiirr ffeellsseeffii
ddiissiipplliinn oollaarraakk MMiittrraaiizzmm SSttooaa''ddaann,, SSttooaa ddaa MMiittrraa--
iizzmm''ddeenn eettkkii --
lleennddii.. MMiittrraaiizzmm
iissee bbiirr ttüürr aasstt--
rraall ddiinn yyaa ddaa
yy››lldd››zz ttaappkk››ss››--
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‹‹llkk bbaakk››flflttaa,, iikkii ööddüüllüümmüüzzüünn //ppllaakkeettlleerrii ddee BBaatt››
kküüllttlleerriinnddeenn,, mmiittoolloojjiilleerriinnddeenn eessiinnlleenniillmmiiflfl,, üüçç bboo--
yyuuttlluu iimmggeelleemmsseell bbiirr üürrüünn iizzlleenniimmii vveerreebbiilliirr.. KKuuflfl--
kkuussuuzz,, AAddoonniiss ÇÇiiççeekklleerrii iissmmiinnii vveerrddii¤¤iimmiizz ggeellee--
nneekksseell ppllaakkeett GGrreekk//YYuunnaann kköökkeennllii oolldduu¤¤uu öönnee
ssüürrüülleenn AAddoonniiss mmiittiinnddeenn,, ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü''nnüünn
ppllaakkeettiiyyssee RRoommaa kküüllttüü ddiiyyee ttaann››tt›› llaann MMiitt --
rraass''ttaann//MMiittrraaiizzmm''ddeenn eessiinnlleennmmeeddiirr..

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

AAddoonniiss ssööyylleenncceessiinnee ggeelliinnccee;;
GGeerreekk eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa,, ggeerreekkssee aannttiikkççaa¤¤ ÇÇuukkuu--

rroovvaa''ss››nnddaa GGrreekk eeggeemmeennllii¤¤iinniinn ttaarrtt››flflmmaall›› oolldduu¤¤uu--
nnuu öönncceelliikkllee bbeelliirrttmmeekkttee yyaarraarr vvaarr,, ççüünnkküü ÇÇuukkuu--
rroovvaa''ddaa GGrreekk eeggeemmeennllii¤¤iinnii ttaarrtt››flflmmaayy›› bbiirr yyaannaa bb››--
rraakk››nn››zz,, bbööyyllee bbiirr ssaavv›› öönnee ssüürrmmeekk bbiillee ççookk ççaabbaa
ggeerreekkttiirriirr..

PPeekkii,, nneeddiirr bbuu iiflfliinn aassll›› ddiiyyee ssoorruulluurrssaa bbiirraazz ppoo--
lliittiikk,, bbiirraazz ddiipplloommaattiikk çç››kkaarr ççaabbaass››//ssaavvaaflfl››mm›› ddiiyyee
bbiirr yyaann››tt vveerriilleebbiilliirr..

BBuunnddaa,, eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa ddaa eemmppeerryyaalliizzmmiinn bbaasskk››--
ss›› aalltt››nnddaa iinnlleeyyeenn AAnnaaddoolluu''nnuunn,, bbuu ttoopprraakkllaarr››nn,, bbuu
üüllkkeenniinn öözz ççooccuukkllaarr››nnaa ggüünnüümmüüzzddeekkii ggiibbii ççookk ggöö--
rrüüllmmeessii yyaattmmaakkttaayydd››.. EEmmppeerryyaalliisstt BBaatt››,,  ttaa oo zzaa--
mmaannddaa bbiillee kküüllttüürreell kköökkeenniinnii AAnnaaddoolluu''yyaa ddaayyaann--
dd››rrmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrdduu.. BBuu ggeelleenneekksseell yyaakkllaaflfl››mm//ppoo--
lliittiikkaa ggüünnüümmüüzzddee ddee ssüürrddüürrüüllüüyyoorr.. GGeerreekkççeelleerriinnii
eesskkii ççaa¤¤llaarr››nn ttaarriihhsseell ffaanntteezziilleerriinnee ddaayyaanndd››rraann AAll--
mmaannllaarr kköökkeennlleerriinnii HHiittiitt''ee,, ‹‹ttaallyyaann''llaarrllaa ‹‹nnggiilliizzlleerr
TTrruuvvaa''yyaa,, YYuunnaannll››llaarr iissee bbüüttüünnüüyyllee AAnnaaddoolluu''yyaa
ddaayyaammaayyaa//ssaahhiipp çç››kkmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. BBuu aarraayy››flfl--
llaarr,, mmaassuumm bbiirr aaiiddiiyyeett ççiizzggiissiinnddee kkaallssaa iiyyii,, aammaa
nniiyyeett bbaaflflkkaa oolldduu¤¤uu iiççiinn kkoonnuu ggeerreekkttii¤¤ii hheerr aann
ssaapptt››rr››llmmaakkttaa,, ssiiyyaassaall ssaavvaaflfl››mm››nn yyöönntteemmii yyaapp››ll--
mmaakkttaa,, bbuunnaa bbaa¤¤ll›› oollaarraakk ddaa ddoozzuu ggiittggiiddee aarrtt››rr››llaa--
rraakk ssöözzüü ““TTüürrkklleerr AAnnaaddoolluu''yyaa mmaaddeemm 11007711''ddee
ggeellddiilleerr,, oo zzaammaann ggeellddiikklleerrii ggiibbii ggiittssiinnlleerr..””ee ggeettiirr--
mmeekk iissttiiyyoorrllaarr..

KKuuflflkkuussuuzz,, bbuunnuunn oollaannaakkss››zz oolldduu¤¤uunnuunn ffaarrkk››nn--
ddaallaarr.. NNee vvaarr kkii,, AAnnaaddoolluu iinnssaann››nn››nn eenneerrjjiissiinnii bboo--
flflaa hhaarrccaattmmaann››nn hhiiçç aazz››mmssaannmmaayyaaccaakk bbiirr kkaazzaann››mm
oolldduu¤¤uunnuu ››sskkaallaammaayyaaccaakk ddeennllii cciinn ffiikkiirrlliilleerr.. UUyygguu--
llaammaakkttaann bbüüyyüükk hhaazz dduuyydduukkllaarr›› bbuu ssoo¤¤uukk ssaavvaaflflttaa,,
kküüllttüürr eemmppeerryyaalliizzmmii ppoolliittiikkaass››nn››nn eettkkiissiinnii iiyyii bbiill--
ddiikklleerrii iiççiinn flfliimmddiilleerrddee TTrruuvvaa''nn››nn,, --ggeerrççeekk TTrruu--
vvaa''nn››nn-- KKaarraatteeppee''ddee oolldduu¤¤uunnuu ssaavvllaammaayyaa bbaaflflllaadd››--
llaarr..

‹‹llkk aannddaa,, ““HHaaddii ccaann››mm sseenn ddee!!”” ddiiyyeennlleerr oollaabbii--
lliirr,, bbeenniimm ggiibbii aammaa nnee yyaazz››kk kkii ggeerrççeekk bbuu;; bbaassiitt
bbiirr ggeerrççeekk..

BBuu ggeerrççeekk,, AAllmmaannllaarr››nn YYuummuurrttaall››kk kk››yy››llaarr››nnaa
tteerrmmiikk ssaannttrraall ((‹‹SSKKEENN)) kkuurrmmaass››,, ççoo¤¤uunnlluukk hhiisssseellee--
rrii ‹‹ttaallyyaannllaarraa ((BBeerrlluussccoonnii''nniinn bbaaflfl››nn›› ççeekkttii¤¤ii)) aaiitt,,

ççookk oorrttaakkll›› bbiirr flfliirrkkeett--
lleerr bbiirrllii¤¤iinniinn tteerrssaa--
nnee,, ppeettrrooll,, ppeettrroo--
kkiimmyyaa,, oottoommoottiivv
tteessiisslleerrii kkuurrmmaayyaa
hhaazz››rrllaannmmaass››yyllaa yyaa--
kk››nnddaann iillggiillii..

BBööllggeenniinn kk››ssaa
ssüürreeddee ttaamm aannllaa--
mm››yyllaa bbiirr eenneerrjj ii
mmeerrkkeezzii kkoonnuummuunnaa
ggeelleecceekk oollmmaass››,, ssaa--
ddeeccee DDoo¤¤uu AAkkddee--
nniizz''iinn ddee¤¤iill,, bbüüttüü--
nnüüyyllee AAkkddeenniizz''iinn,,
OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKaaff--

kkaassllaarr››nn eenn öönneemmllii ççeekkiimm mmeerrkkeezzlleerriinnddeenn bbiirrii
oollaaccaa¤¤››nnaa kkeessiinn ggöözzüüyyllee bbaakk››llmmaass›› iiflflttaahhllaarr›› kkaabbaarr--
tt››yyoorr..

BBööllggeeyyee yyaakkllaaflfl››kk 110000 mmiillyyaarr DDoollaarrll››kk bbiirr yyaatt››--
rr››mm››nn ssiinnyyaalllleerrii ggeelliinnccee dduurruummddaann kkeennddiilleerriinnee ggöö--
rreevv çç››kkaarrttaann AAvvrruuppaall›› aarrkkeeoollooggllaarr,, bbiilliimm aaddaammllaarr››
44 bbiinn yy››llll››kk TTrruuvvaa''nn››nn aaddrreessiinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekkttee bbiillee
ssaakk››nnccaa ggöörrmmeeddii.. GGeeçç aannttiikkççaa¤¤ddaa ddaa bbeennzzeerr flfleeyy--
lleerriinn yyaaflflaanndd››¤¤››nn›› yyaazz››yyoorr ttaarriihh..

GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa ssiiyyaassaall aaçç››ddaann eeggeemmeenn
oollaammaadd››kkllaarr›› bbööllggeeyyee kküüllttüürreell aaçç››ddaann ddaammggaa vvuurr--
mmaayyaa ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn nneeddeennlleerrii aannllaatt››ll››yyoorr ççeeflfliittllii
kkaayynnaakkllaarrddaa;; ss››nnaayyaa-- yyaann››llaa öö¤¤rreennddiikklleerrii yyöönntteemm--
lleerrllee bbiirr üüllkkeenniinn kküüllttüürreell vvaarriissii oolluunndduu mmuu,, ssiiyyaassaall
eeggeemmeennlliikk kkaapp››ss››nn››nn kkoollaayyll››kkllaa nnaass››ll aaçç››lldd››¤¤›› ggöössttee--
rriilliiyyoorr tteekk tteekk..

BBiirr bbaaflflkkaa aaçç››ddaann yyaakkllaaflfl››lldd››¤¤››nnddaa GGrreekklleerriinn bbuu
kkoonnuuddaa hhiiçç ddee bbaaflflaarr››ll›› oollaammaadd››kkllaarr›› aannllaaflfl››ll››yyoorr;;
uuyydduurrmmaa ööyykküülleerrllee ggeerrççeekklleerriinn üüzzeerriinniinn hhiiççbbiirr zzaa--
mmaann öörrttüülleemmeeyyeeccee¤¤ii çç››kk››yyoorr oorrttaayyaa..

ÖÖrrnnee¤¤iinn bbuu ççaabbaallaarr,, bbiirr LLuuvvii iizziinnii bbiillee yyookk eett--
mmeeyyee yyeettmmeeddii.. BBuu üüllkkeenniinn,, AAnnaaddoolluu''nnuunn bbuu ppaarr--
ççaass››nn››nn eenn eesskkii kkaavvmmii LLuuvviilleerr''iinn iizzii bbiillee ssiilliinneemmeeddii,,
ssiilliinneemmeeyyeecceekk ddee.. ÇÇüünnkküü LLuuvvii kküüllttüürrüü bbiizz AAnnaaddoo--
lluu iinnssaann››nn››nn ddüünnyyaass››nnddaa yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüürrmmeeyyee
bbaaflflllaadd››.. KKuuflflkkuussuuzz bbiizz,, bbiizz ÇÇuukkuurroovvaall››llaarr LLuuvvii ddee--
¤¤iilliizz..  LLuuvvii kköökküünnddeenn ggeellmmeeddii¤¤iimmiizz ggiibbii oonnllaarrllaa
bbiirr kkaann bbaa¤¤››mm››zz ddaa yyookk.. BBuu dduurruummddaa AAnnaaddoo--
lluu''nnuunn bbuu yyeerrllii hhaallkk›› nneerreeyyee ggiittttii aaccaabbaa ddiiyyee ssoorraa--
ccaakk oollaannllaarraa tteekk yyaann››tt››mm››zz,, ““OOnnllaarr hhiiççbbiirr yyeerree ggiitt--
mmeeddii,, bbiizziimmllee yyaaflflaammaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr”” oolluurr..
EEvveett,, bbiizz LLuuvvii ddee¤¤iilliizz,, aammaa LLuuvvii''lleerr bbiizzddee.. BBiizz bbii--
rraazz ddaa LLuuvviiyyiizz.. OOnnuunn iiççiinn LLuuvviilleerrllee HHiittiittlleerriinn --kküüll--
ttüürreell-- mmiirraass›› ddaa YYuunnaannll››llaarrllaa AAllmmaannllaarrddaann,, ‹‹ttaall--
yyaannllaarrllaa ‹‹nnggiilliizzlleerrddeenn öönnccee bbiizzee ddüüflfleerr,, yyaannii mmiirraass--
çç›› bbiizziizz,, bbiizz AAnnaaddoolluu iinnssaannllaarr››..

ZZaatteenn GGrreekklleerriinn aannttiikkççaa¤¤ddaa yyaapptt››¤¤›› tteekk iiflfliinn
ddaa¤¤aa,, ttaaflflaa,, nneehhrree,, hheerr flfleeyyee vveerriilleenn LLuuvviiccee iissiimmllee--
rrii GGrreekklleeflflttiirrmmeeyyee ççaall››flflmmaakk oolldduu¤¤uu ççookkttaann ggüünn ››flfl››--
¤¤››nnaa çç››kkaarrtt››lldd››..

AAnnttiikkççaa¤¤ ttaarriihh yyaazzaarrllaarr››nnaa ggöörree,, --bbuuggüünnüünn ttaa--
nn››mm››yyllaa ssööyylleerrsseekk-- oo ççaa¤¤ddaa bbiillee eettkkiinn oollaabbiilleenn
ggüüççllüü iiflflbbiirrlliikkççiilleerrllee uuflflaakkllaarr,, eekkoonnoommiikk öözzeerrkklliikk yyaa
ddaa ttiiccaarrii aayyrr››ccaall››kk ggiibbii üüçç kkuurruuflfllluukk çç››kkaarr uu¤¤rruunnaa ooll--
mmaadd››kk ddaallkkaavvuukklluukkllaarr yyaapp››yyoorrllaarrdd››.. UUyygguullaadd››kkllaarr››
yyöönntteemmlleerriinn bbaaflfl››nnddaa iissee eenn ggüüzzeell mmiittoolloojjiikk ööyykküü--
lleerr yyaazzmmaakk ggeelliiyyoorrdduu.. YYaazz››llaann bbuu ööyykküülleerriinn iizzllee¤¤ii
ddoo¤¤aall oollaarraakk GGrreekk oollmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii ggiibbii,, öözznneessii
ddee,, nneessnneelleerrii vvee bbüüttüünn ggöösstteerrggeelleerrii ddee GGrreekk oollaa--
ccaakktt››.. 

KKiimmii iinnssaannllaarr››nn eenn ggüüzzeell GGrreekk ööyykküüssüü yyaazzmmaakk
iiççiinn bbiirrbbiirriiyyllee yyaarr››flfltt››¤¤›› bbiirr ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa ((KKiilliikkyyaa)),,
bbuuggüünn GGrreekklleerree//YYuunnaannll››llaarraa//BBaatt››ll››llaarraa ““SSiizz yyaazz››yy››
bbiillee ÇÇuukkuurroovvaa//KKiilliikkyyaa üüzzeerriinnddeenn aalldd››nn››zz”” ddeemmeekk,,
ggüünnüümmüüzzddee bbiirrççookk kkiimmsseeyyee aannllaammll›› ggeellmmeeyyeebbiilliirr..
““AAddoonniiss””iinn eettiimmoolloojjiikk kköökkeenniinniinn eesskkii ççaa¤¤llaarrddaa
bbööllggeemmiizzddee kkoonnuuflfluullaann SSaammii ddiilllleerriinnddee ““bbeeyy,,
eeffeennddii,, ssaahhiipp”” aannllaammllaarr››nnaa ggeelleenn ““AAddoonn””aa ddaa--
yyaannmmaass›› ddaa bbiirrççookk iinnssaann›› iillggiilleennddiirrmmeeyyeebbiilliirr.. 

AAnnccaakk,, bbuu ggeerrççeekklliikklleerrii bbiilliirrsseenniizz AAddoonniiss''llee
MMiittrraass''aa bbiilliinnççllee yyaakkllaaflfl››rr,, bbuu ssööyylleenncceeyyllee bbuu kküüllttüünn
öözz vvaarriissii oolldduu¤¤uunnuuzzuu kkaavvrraarrss››nn››zz.. BBööyylleeccee yyuurrttssee--
vveerrllii¤¤iinn ttaaflfl››nn››rr ttaaflfl››nnmmaazz hheerr ttüürrllüü kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››nn››--
zzaa ssaahhiipp çç››kkmmaakkllaa bbaaflflllaayyaaccaa¤¤›› bbiilliinncciinnii eeddiinneebbiilliirr--
ssiinniizz.. BBuu ddaa aazz flfleeyy oollmmaadd››¤¤›› ggiibbii,, iiyyii bbiirr bbaaflflllaanngg››çç
ggiibbii ggöörrüünnüürr bbiizzee..

BBuu ggeerrççeekklliikklleerrii ggöözzöönnüünnddee ttuuttaarraakk iikkii ööddüüllüü--
mmüüzzüünn aaflflaa¤¤››ddaakkii ööyykküülleerriinnii ookkuummaann››zz›› ddiilleerriizz..

TTOORROOSSLLAARRIINN BBOO⁄⁄AASSII

ÇÇooookk ççookk eesskkiilleerrddee,, hheennüüzz ttaakkvviimmiinn bbiilliinnmmee--

ddii¤¤ii ddeevviirrlleerrddee HHoommoo TTaauurriiccuuss((TToorrooss)) iinnssaannllaarr››,,
““zzaammaann”” 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 yyeenniiddeenn
ddoo¤¤uuflfluunnuu-- yyeenniilleeyyiipp yyiinneelliiyyoorrllaarrdd››..

ZZaammaann üüzzeerriinnee kkuurrgguullaadd››kkllaarr›› rriittüüeelllleerrddee ggeeçç--
mmiiflflii yyookk eeddeerrkkeenn iinnssaann››nn,, ttoopplluummuunn ggüünnaahh vvee
yyaannll››flflllaarr››nn›› ssiilliiyyoorr,, ddüünnyyaa vvee eevvrreennii kkiirriinnddeenn aarr››nn--
dd››rr››yyoorr,, bbiirr ““yyeenniiddeenn ddoo¤¤uuflfl””uu ggeerrççeekklleeflflttiirrmmiiflfl oolluu--
yyoorrllaarrdd››.. KKoozzmmooggoonniikk eeyylleemmiinn bbuu bbiiççiimmddee ssoonnssuu--
zzaa ddeekk yyiinneelleenniiflflii,, hheerr yyeennii yy››ll›› yyeennii bbiirr ççaa¤¤››nn bbaaflfl--
llaanngg››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 kkuuttssaall
kkiimmlliikk kkaazzaanndd››rr››yyoorrllaarrdd››.. BBuu yyöönneelliimm ssoonnuuccuu
““ddüünnyyaayyllaa eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii”” vvee ““ggöö¤¤üünn kkaapp››--
ss››””nn››nn kkuuttssaall kkaabbuull eettttiikklleerrii ddaa¤¤››nn ddoorruukkllaarr››nnddaakkii
kkoozzmmiikk bbööllggeeddee bbuulluunndduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorrllaarrdd››..

FFiilliissttiinn''ddee TTaabboorr vvee GGeerriizzmm ddaa¤¤llaarr››,, HHiinnddiiss--
ttaann''ddaa MMeerruu ddaa¤¤››,, MMeezzooppoottaammyyaa''ddaa ÜÜllkkeelleerr ddaa¤¤››,,
((ZZiigggguurraatt ddaa bbiirr kkoozzmmiikk ddaa¤¤dd››rr)),, UUrraall--AAllttaayy bbööllggee--
ssiinnddeekkii SSuummeerruu ddaa¤¤››,, ‹‹rraann''ddaa EEll BBuurraa ddaa¤¤›› iillee LLaa--
ooss''ttaakkii ZZiinnnnaalloo ddaa¤¤›› ggiibbii TToorroossllaarr ddaa kkoozzmmiikk bbiirr
ddaa¤¤ oollaarraakk ddüünnyyaann››nn vvee eevvrreenniinn mmeerrkkeezzii kkoonnuu--
mmuunnddaa ggöörrüüllüüyyoorrdduu.. YY››llaann bbaall››kkllaarr››nn›› yyuummuurrttllaa--
mmaakk iiççiinn ggiittttiikklleerrii MMeekkssiikkaa kk››yy››llaarr››nnddaann,, CCaarreettttaa
CCaarreettttaa kkaapplluummbbaa¤¤aallaarr››nn›› ddaa AAvvuussttrraallyyaa''ddaann ÇÇuu--
kkuurroovvaa kk››yy››llaarr››nnaa ççeekkeenn iillggiiddee,, ggüünnüümmüüzzddee bbiillee
kkoozzmmiikk bbiirr iizz,, kkoozzmmiikk bbiirr iimm aarraayyaann iinnssaannllaarr››nn
aattaallaarr›› oo ddöönneemmlleerrddee yyaarraatttt››kkllaarr›› hheerr mmiittee kkoozzmmiikk
aannllaammllaarr yyüükkllüüyyoorrllaarrdd››.. 

‹‹nnssaannoo¤¤lluunnuunn eesskkii ddeevviirrlleerrddeekkii bbuu ““zzaammaann”” vvee
““kkoozzmmiikk mmeerrkkeezz”” aarraayy››flflllaarr››nnaa bbaakkaarraakk ““BBoo¤¤aa””
aannllaamm››nnaa ggeelleenn ““TToorrooss”” iissmmiinnee bbiirr aannllaamm yyüükkllee--
mmeekk iillkk aannddaa uuyygguunn bbuulluunnmmaayyaabbiilliirr.. AAnnccaakk,,
““TToorrooss”” iissmmiinniinn eettiimmoolloojjiikk ggeeççmmiiflfliiyyllee ssuunndduu¤¤uu,,
mmeerrkkeezz ssiimmggeecciillii¤¤ii vvee yyeennii yy››ll sseennaarryyoollaarr››nn››nn iillkk
öörrnneekklleerriinnee iilliiflflkkiinn aanneekkddoottllaarr ddiikkkkaattee aall››nndd››¤¤››nnddaa
iillggiinnçç ggeerrççeekklliikklleerr çç››kkaarr oorrttaayyaa..

ÇÇuukkuurroovvaa''yy›› vvee DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ii kkuuccaakkllaayyaann bbuu
ggöörrkkeemmllii ddaa¤¤››nn,, bbuu TToorroossllaarr''››nn,, ggeeçç aannttiikk ççaa¤¤ddaa
bbiiççiimmlleenneenn bbiirr ddiinniinn ffeellsseeffeessii vvee sseemmbboolliizzmmaass››nn››nn
oolluuflfluummuunnddaa nnaass››ll öönneemmllii bbiirr iiflfllleevv üüssttlleennddii¤¤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 kküüllttüünn eenn aazz 66 bbiinn yy››llll››kk
ggeeççmmiiflflee ssaahhiipp TToorrooss iimmggeessiinnddeenn nnaass››ll eessiinnlleennddii¤¤ii
hheemmeenn aannllaaflfl››ll››rr.. 

MMiittrraass,, eesskkii bbiirr PPeerrss ttaannrr››ss›› oollaann ““MMiittrraa””nn››nn
LLaattiinnccee vvee YYuunnaannccaa bbiiççiimmii;; bbööllggeemmiizzddee,, öönncceelliikk--
llee TTaarrssuuss vvee eellbbeettttee AAnnaavvaarrzzaa öözzeelliinnddee ÇÇuukkuurroo--
vvaa''ddaa ddoo¤¤dduu,, ssoonnrraa DDoo¤¤uu AAkkddeenniizz''ee,, zzaammaannllaa
AAkkddeenniizz''iinn hheerr yyeerriinnee yyaayy››llaann bbiirr ddiinn oollaarraakk iinn--
ssaannllaarr›› oolldduukkççaa eettkkiilleeddii.. SSooyyuutt TTaannrr››,, tteekk TTaannrr››
kkaavvrraamm››nn››nn oolluuflfluummuunnddaa ççookk eettkkiillii oolldduu..

MMiittrraass,, bbaazz›› yyaazz››ttllaarrddaa ““ffeetthheeddiilleemmeezz ggüünneeflfl””
ddiiyyee nniitteelleennddiirriilliirr.. GGüünneeflflii ““TTaannrr››llaarr›› ddoo¤¤uurraann,, bbüü--
ttüünn vvaarrll››kkllaarr››nn bbaabbaass››”” ddiiyyee ttaann››mmllaayyaann SSooffookk--
lleess''iinn ddüüflflüünncceelleerriinnddeekkii hhaarreekkeett nnookkttaass›› bbuurraass››dd››rr..

BBuu ttüürr aassttrraall aarraayy››flflllaarr››nn ddaa eettkkiissiiyyllee bbiirr ffeellsseeffii
ddiissiipplliinn oollaarraakk MMiittrraaiizzmm SSttooaa''ddaann,, SSttooaa ddaa MMiittrraa--
iizzmm''ddeenn eettkkii --
lleennddii.. MMiittrraaiizzmm
iissee bbiirr ttüürr aasstt--
rraall ddiinn yyaa ddaa
yy››lldd››zz ttaappkk››ss››--
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KKAAYYNNAAKK::
YYKKYY YYaaflflaarr KKeemmaall 
hhttttpp::////wwwwww..yyaassaarrkkeemmaall..nneett//oodduull//iinnddeexx..hhttmmll 

11995555 ““DDüünnyyaann››nn EEnn BBüüyyüükk ÇÇiiffttllii¤¤iinnddee YYeeddii GGüünn”” 
aaddll›› rrööppoorrttaajj ddiizziissii iillee 11995555 GGaazzeetteecciilleerr 
CCeemmiiyyeettii BBaaflflaarr›› AArrmmaa¤¤aann››

11995566 ‹‹nnccee MMeemmeedd iillee 11995566 VVaarrll››kk RRoommaann AArrmmaa¤¤aann››
11996666 TTeenneekkee''ddeenn aayynn›› aaddllaa uuyyaarrllaannaann ooyyuunnuu iillee 

11996666 ‹‹llhhaann ‹‹sskkeennddeerr AArrmmaa¤¤aann››
11996666 ““TTeenneekkee”” ooyyuunnuu iillee 11996666 UUlluussllaarraarraass›› 

NNaannccyy TTiiyyaattrroo FFeessttiivvaallii BBiirriinncciilliikk ÖÖddüüllüü
11997744 DDeemmiirrcciilleerr ÇÇaarrflfl››ss›› CCiinnaayyeettii iillee 

11997744 MMaaddaarraall›› RRoommaann AArrmmaa¤¤aann››
11997777 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr iillee 

11997777 FFrraannssaa EElleeflflttiirrmmeennlleerr SSeennddiikkaass›› 
EEnn ‹‹yyii YYaabbaanncc›› RRoommaann ÖÖddüüllüü 

11997788 ÖÖllmmeezz OOttuu iillee 11997788''ddee FFrraannssaa''ddaa 
EEnn ‹‹yyii YYaabbaanncc›› KKiittaapp ÖÖddüüllüü 

11997799 BBiinnbboo¤¤aallaarr EEffssaanneessii iillee 11997799 FFrraannssaa 
““BBüüyyüükk JJüürrii”” EEnn ‹‹yyii KKiittaapp ÖÖddüüllüü 

11998822 UUlluussllaarraarraass›› CCiinnoo DDeell DDuuccaa ÖÖddüüllüü 
11998844 FFrraannss››zz LLeeggiioonn dd''HHoonnnneeuurr ÖÖddüüllüü 

CCoommmmaannddeeuurr ppaayyeessii 
11998844 TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› HHaallkk ÖÖddüüllüü 

11998855 SSeeddaatt SSiimmaavvii VVaakkff›› EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüüllüü 
11998866 KKaallee KKaapp››ss›› iillee 11998866 OOrrhhaann KKeemmaall 

RRoommaann ÖÖddüüllüü 
11998888 TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› HHaallkk ÖÖddüüllüü 
11998888 FFrraannssaa KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› 

““CCoommmmaannddeeuurr ddeess AArrttss eett ddeess LLeettttrreess”” NNiiflflaann›› 
11999911 FFrraannssaa SSttrraassbboouurrgg ÜÜnniivveerrssiitteessii OOnnuurr DDookkttoorraass›› 
11999922 1111.. TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› OOnnuurr YYaazzaarr›› 
11999922 AAnnttaallyyaa AAkkddeenniizz ÜÜnniivveerrssiitteessii OOnnuurr DDookkttoorraass›› 
11999933 KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› BBüüyyüükk ÖÖddüüllüü 
11999944 MMüüllkkiiyyeelliilleerr BBiirrllii¤¤ii RRüüflflttüü KKoorraayy AArrmmaa¤¤aann›› 
11999955 MMoorrggeennaavviisssseenn JJyyllaaaanndd--PPöösstteenn ÖÖddüüllüü 

((DDaanniimmaarrkkaa)) 
11999966 TTüürrkkiiyyee YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

DDüüflflüünnccee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü ÖÖddüüllüü 
11999966 KKaannuunn SSeessii iillee 11999966 AAkkddeenniizz 

YYaabbaanncc›› KKiittaapp ÖÖddüüllüü ((PPeerrppiiggnnaann,, FFrraannssaa)) 
11999966 VVIIIIII KKaattaalluunnyyaa UUlluussllaarr aarraass›› ÖÖddüüllüü 

((BBaarrcceelloonnaa,, ‹‹ssppaannyyaa)) 
11999966 LLiilllliiaann HHeellllmmaann//DDaasshhiieellll HHaammmmeetttt BBaasskk››yyaa 

KKaarrflfl›› CCeessaarreett ÖÖddüüllüü ((NNeeww YYoorrkk,, AABBDD))
11999977 UUlluussllaarraarraass›› NNoonniinnoo ÖÖddüüllüü ((‹‹ttaallyyaa)) 
11999977 KKeennnnee VVaakkff›› DDüüflflüünnccee vvee 

SSöözz ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü ÖÖddüüllüü ((UUppppssddaa,, ‹‹ssvveeçç)) 
11999977 NNoorrvveeçç YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii ÖÖddüüllüü,, 

WWoollee SSooyyiinnkkaa iillee oorrttaakk
11999977 FFrraannkkffuurrtt KKiittaapp FFuuaarr›› 

AAllmmaann YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii ÖÖddüüllüü 
11999988 FFrreeii ÜÜnniivveerrssiitteessii BBeerrlliinn ffaahhrrii ddookkttoorraa 
11999988 BBoorrddeeaauuxx YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

YYaabbaanncc›› EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüüllüü 
22000022 BBiillkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii ffaahhrrii ddookkttoorraa 
22000033 ZZ.. HHoommeerruuss fifiiiiirr ÖÖddüüllüü 
22000033 SSaavvaannooss ÖÖddüüllüü ((SSeellaanniikk)) 
22000033 TTüürrkkiiyyee YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

YYaayy››nncc››ll››kk EEmmeekk ÖÖddüüllüü..
22000088 CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› KKüüllttüürr vvee 

SSaannaatt BBüüyyüükk ÖÖddüüllüü 
22001111 TTüürrkkiiyyee GGaazzeetteecciilleerr DDeerrnnee¤¤ii ÖÖzzeell OOnnuurr ÖÖddüüllüü
22001111 GGrraanndd OOffffiicciieerr ddaannss ll''OOrrddrree NNaattiioonnaall ddee llaa 

LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr NNiiflflaann›› 
22001133 EErrmmeennii KKrriikkoorr NNaarreeggaattssii NNiiflflaann›› 
22001144 BBeeyyaazz MMaarrtt›› EEddeebbiiyyaatt OOnnuurr ÖÖddüüllüü 

11997777 AAyy››flfl››¤¤›› KKuuyyuummccuullaarr›› 
((AA..VViiddaalliiee;; TThhiillddaa KKeemmaall iillee)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm,,

11995555 BBeeyyaazz MMeennddiill,, LLüüttffüü AAkkaadd
11995577 NNaammuuss DDüüflflmmaann››,, ZZiiyyaa MMeettiinn
11995599 AAllaaggeeyyiikk,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11995599 KKaarraaccaaoo¤¤llaann''››nn SSeevvddaass››,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11996666 ÖÖllüümm TTaarrllaass››,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11997744 AA¤¤rr›› DDaa¤¤›› EEffssaanneessii,, MMeemmdduuhh ÜÜnn
11998811 YY››llaann›› ÖÖllddüürrsseelleerr,, TTüürrkkâânn fifioorraayy
11998844 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, PPeetteerr UUssttiinnoovv
11998877 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr,, ZZüüllffüü LLiivvaanneellii

ÖDÜLLER‹

11995522 SSaarr›› SS››ccaakk,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk
11997755 BBüüttüünn HHiikkââyyeelleerr,, ‹‹sstt..:: CCeemm

11995555 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 11.. cc..,, ‹‹sstt.. 
11996699 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 22.. cc..,, ‹‹sstt.. 
11998844 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 33.. cc..,, ‹‹sstt..
11998877 ‹‹nnccee MMeemmeedd 44..cc..,, ‹‹sstt..
11995555 TTeenneekkee,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk,, 
11996600 OOrrttaa DDiirreekk ((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 11)) ‹‹sstt..:: RReemmzzii
11996633 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr 

((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 22)) ‹‹sstt..:: GGüüvveenn
11996688 ÖÖllmmeezz OOttuu,, ((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 33))‹‹sstt..:: AAnntt..
11997744 DDeemmiirrcciilleerr ÇÇaarrflfl››ss›› CCiinnaayyeettii 

((AAkkççaassaazz››nn AA¤¤aallaarr›› 11))  ,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997755 YYuussuuffccuukk YYuussuuff 

((AAkkççaassaazz››nn AA¤¤aallaarr›› 22)),, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997766 YY››llaann›› ÖÖllddüürrsseelleerr,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997766 AAll GGöözzüümm SSeeyyrreeyyllee SSaalliihh,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997788 AAllllaahh››nn AAsskkeerrlleerrii,, ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11997788 KKuuflflllaarr ddaa GGiittttii,, ((uuzzuunn ööyykküü)) ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11997788 DDeenniizz KKüüssttüü,, ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11998822 HHüüyyüükktteekkii NNaarr AA¤¤aacc››,, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11998800 YYaa¤¤mmuurrccuukk KKuuflfluu  ((KKiimmsseecciikk 11)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11998855 KKaallee KKaapp››ss››  ((KKiimmsseecciikk IIII)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11999911 KKaann››nn SSeessii ((KKiimmsseecciikk IIIIII)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11999977 FF››rraatt SSuuyyuu KKaann AAkk››yyoorr BBaakkssaannaa

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 11)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22000022 KKaarr››nnccaann››nn SSuu ‹‹ççttii¤¤ii 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 22)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22000022 TTaannyyeerrii HHoorroozzllaarr›› 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 33)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22001122 ÇÇ››ppllaakk DDeenniizz ÇÇ››ppllaakk AAddaa 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 33)),, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001133 TTeekk KKaannaattll›› BBiirr KKuuflfl,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

22001122 BBuuggüünnlleerrddee BBaahhaarr ‹‹nnddii,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11996677 ÜÜçç AAnnaaddoolluu EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: AArraarraatt..
11997700 AA¤¤rr››ddaa¤¤›› EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997711 BBiinnbboo¤¤aallaarr EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997722 ÇÇaakk››rrccaall›› EEffee,, ‹‹sstt..:: AArraarraatt..

11997755 YYaannaann OOrrmmaannllaarrddaa 5500 GGüünn,, ‹‹sstt..:: 
TTüürrkkiiyyee OOrrmmaanncc››llaarr CCeemmiiyyeettii..

11995555 ÇÇuukkuurroovvaa YYaannaa YYaannaa,, ‹‹sstt..:: YYeeddiitteeppee
11995577 PPeerriibbaaccaallaarr››,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk..
11997711 BBuu DDiiyyaarr BBaaflflttaann BBaaflflaa,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997744 BBiirr BBuulluutt KKaayynn››yyoorr,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
22001111 RRööppoorrttaajj YYaazzaarrll››¤¤››nnddaa 6600 YY››ll,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001133 ÇÇooccuukkllaarr ‹‹nnssaanndd››rr,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001144 NNeerreeddeessiinn AArrkkaaddaaflfl››mm,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001144 YYaa¤¤mmuurrllaa GGeelleenn,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11994433 AA¤¤››ttllaarr,, AAddaannaa:: HHaallkkeevvii..
11996611 TTaaflfl ÇÇaattllaassaa,, ‹‹sstt..:: AAttaaçç..
11997744 BBaallddaakkii TTuuzz,, 

((11995599--7744 ggaazzeettee yyaazz››llaarr››)) ‹‹sstt..:: CCeemm..
GGöökkyyüüzzüü MMaavvii KKaalldd››,, 
((hhaallkk eeddeebbiiyyaatt››nnddaann sseeççmmeelleerr,, SS.. EEyyüübboo¤¤lluu iillee))

11998800 AA¤¤aacc››nn ÇÇüürrüü¤¤üü:: YYaazz››llaarr--KKoonnuuflflmmaallaarr,, 
((ddeerr.. AAllppaayy KKaabbaaccaall››)) ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..

11998855 YYaayy››mmllaannmmaamm››flfl 1100 AA¤¤››tt,, ‹‹sstt..:: 
AAnnaaddoolluu SSaannaatt..

11999977 SSaarr›› DDeefftteerrddeekkiilleerr:: FFoollkklloorr DDeerrlleemmeelleerrii,, 
((hhaazz.. AAllppaayy KKaabbaaccaall››)) ‹‹sstt..:: YYaapp›› KKrreeddii..

11999955 UUssttaadd››rr AArr››,, ‹‹sstt..:: CCaann..
11999955 ZZuullmmüünn AArrttss››nn,, ‹‹sstt..:: CCaann..
22000099 BBiinnbbiirr ÇÇiiççeekkllii BBaahhççee,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001122 BBuu BBiirr ÇÇaa¤¤rr››dd››rr,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11997777 FFiilllleerr SSuullttaann›› iillee KK››rrmm››zz›› SSaakkaallll›› 
TTooppaall KKaarr››nnccaa,, ‹‹sstt..:: CCeemm..

ÖYKÜ ÇEV‹R‹
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ÇOCUK ROMANI

AAss››ll aadd›› KKeemmaall SSaadd››kk GGöökkççeellii.. VVaann GGööllüü''nnee
yyaakk››nn EErrnniiss ((bbuuggüünn ÜÜnnsseellii)) kkööyyüünnddeenn oollaann aaiilleessii--
nniinn BBiirriinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››''nnddaakkii RRuuss iiflflggaallii yyüüzzüünn--
ddeenn uuzzuunn bbiirr ggööçç ssüürreeccii ssoonnuunnddaa yyeerrlleeflflttii¤¤ii OOssmmaa--
nniiyyee''nniinn KKaaddiirrllii iillççeessiinnee bbaa¤¤ll›› HHeemmiittee kkööyyüünnddee
11992266''ddaa ddoo¤¤dduu.. DDoo¤¤uumm yy››ll›› bbaazz›› bbiiyyooggrraaffiilleerrddee
11992233 oollaarraakk ggeeççeerr..

OOrrttaaookkuulluu ssoonn ss››nn››ff öö¤¤rreenncciissiiyykkeenn tteerrkk eettttiikk--
tteenn ssoonnrraa ››rrggaatt kkââttiippllii¤¤ii,, ››rrggaattbbaaflfl››ll››kk,, öö¤¤rreettmmeenn
vveekkiillllii¤¤ii,, kküüttüüpphhaannee mmeemmuurrlluu¤¤uu,, ttrraakkttöörr ssüürrüüccüüllüü--
¤¤üü,, ççeellttiikk ttaarrllaallaarr››nnddaa kkoonnttrroollöörrllüükk yyaapptt››.. 11994400''ll››
yy››llllaarr››nn bbaaflflllaarr››nnddaa PPeerrtteevv NNaaiillii BBoorraattaavv,, AAbbiiddiinn
DDiinnoo vvee AArriiff DDiinnoo ggiibbii ssooll ee¤¤iilliimmllii ssaannaattçç›› vvee yyaa--
zzaarrllaarrllaa iilliiflflkkii kkuurrdduu;; 1177 yyaaflfl››nnddaayykkeenn ssiiyyaassii nneeddeenn--
lleerrllee iillkk ttuuttuukklluulluukk ddeenneeyyiimmiinnii yyaaflflaadd››.. 

11994433''ttee bbiirr ffoollkklloorr ddeerrlleemmeessii oollaann iillkk kkiittaabb››
AA¤¤››ttllaarr''›› yyaayy››mmllaadd››.. AAsskkeerrllii¤¤iinnii yyaapptt››kkttaann ssoonnrraa
11994466''ddaa ggiittttii¤¤ii ‹‹ssttaannbbuull''ddaa FFrraannss››zzllaarraa aaiitt HHaavvaaggaa--
zz›› fifiiirrkkeettii''nnddee ggaazz kkoonnttrrooll mmeemmuurruu oollaarraakk ççaall››flfltt››..
11994488''ddee KKaaddiirrllii''yyee ddöönnddüü,, bbiirr ssüürree yyiinnee ççeellttiikk ttaarr--
llaallaarr››nnddaa kkoonnttrroollöörrllüükk,, ddaahhaa ssoonnrraa aarrzzuuhhaallcciilliikk
yyaapptt››.. 

11995500''ddee KKoommüünniizzmm pprrooppaaggaannddaass›› yyaapptt››¤¤››
iiddddiiaass››yyllaa ttuuttuukkllaanndd››,, KKoozzaann cceezzaaeevviinnddee yyaatttt››..
11995511''ddee ssaall››vveerriillddiikktteenn ssoonnrraa ‹‹ssttaannbbuull''aa ggiittttii,,
11995511--6633 aarraass››nnddaa CCuummhhuurriiyyeett ggaazzeetteessiinnddee YYaa--
flflaarr KKeemmaall iimmzzaass›› iillee ff››kkrraa vvee rrööppoorrttaajj yyaazzaarr›› oollaa--
rraakk ççaall››flfltt››.. BBuu aarraaddaa 11995522''ddee iillkk ööyykküü kkiittaabb›› SSaarr››
SS››ccaakk''››,, 11995555''ttee iissee bbuuggüünnee ddeekk kk››rrkkttaann ffaazzllaa ddiillee
ççeevvrriilleenn rroommaann›› ‹‹nnccee MMeemmeedd''ii yyaayy››mmllaadd››.. 

11996622''ddee ggiirrddii¤¤ii TTüürrkkiiyyee ‹‹flflççii PPaarrttiissii''nnddee ggeenneell
yyöönneettiimm kkuurruulluu üüyyeellii¤¤ii,, mmeerrkkeezz yyüürrüüttmmee kkuurruulluu
üüyyeellii¤¤ii ggöörreevvlleerriinnddee bbuulluunndduu.. YYaazz››llaarr›› vvee ssiiyyaassii eett--
kkiinnlliikklleerrii ddoollaayy››ss››yyllaa bbiirrççookk kkeezz kkoovvuuflflttuurrmmaayyaa uu¤¤--
rraadd››.. 11996677''ddee hhaaffttaall››kk ssiiyyaassii ddeerrggii AAnntt''››nn kkuurruuccuu--
llaarr›› aarraass››nnddaa yyeerr aalldd››.. 11997733''ttee TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr
SSeennddiikkaass››''nn››nn kkuurruulluuflfluunnaa kkaatt››lldd›› vvee 11997744--7755 aarraa--
ss››nnddaa iillkk ggeenneell bbaaflflkkaannll››¤¤››nn›› üüssttlleennddii.. 11998888''ddee kkuu--
rruullaann PPEENN YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii''nniinn ddee iillkk bbaaflflkkaann›› ooll--
dduu.. 11999955''ttee DDeerr SSppiieeggeell''ddeekkii bbiirr yyaazz››ss›› nneeddeenniiyyllee
‹‹ssttaannbbuull DDeevvlleett GGüüvveennlliikk MMaahhkkeemmeessii''nnddee yyaarrgg››--
llaanndd››,, aakkllaanndd››.. AAyynn›› yy››ll bbuu kkeezz IInnddeexx oonn CCeennssoorr--
hhiipp''tteekkii yyaazz››ss›› nneeddeenniiyyllee 11 yy››ll 88 aayy hhaappiiss cceezzaass››nnaa
mmaahhkkûûmm eeddiillddiiyyssee ddee cceezzaass›› eerrtteelleennddii..   

fifiaaflfl››rrtt››cc›› iimmggeelleemmii,, iinnssaann rruuhhuunnuunn ddeerriinnlliikkllee--
rriinnii kkaavvrraayy››flfl››,, aannllaatt››mm››nn››nn flfliiiirrsseellllii¤¤iiyyllee yyaallnn››zzccaa
TTüürrkk rroommaann››nn››nn ddee¤¤iill ddüünnyyaa eeddeebbiiyyaatt››nn››nn ddaa öönn--
ddee ggeelleenn iissiimmlleerriinnddeenn bbiirrii oollaann YYaaflflaarr KKeemmaall''iinn
yyaapp››ttllaarr›› kk››rrkk›› aaflflkk››nn ddiillee ççeevvrriillmmiiflflttiirr.. YYaaflflaarr KKeemmaall,,
TTüürrkkiiyyee''ddee aalldd››¤¤›› ççookk ssaayy››ddaa ööddüüllüünn yyaann›› ss››rraa yyuurrtt--
dd››flfl››nnddaa aarraallaarr››nnddaa UUlluussllaarraarraass›› CCiinnoo ddeell DDuuccaa
ööddüüllüü,, LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr nniiflflaann›› CCoommmmaannddeeuurr
ppaayyeessii,, FFrraannss››zz KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› CCoommmmaannddeeuurr
ddeess AArrttss eett ddeess LLeettttrreess nniiflflaann››,, PPrreemmii IInntteerrnnaaccii--
oonnaall CCaattaalluunnyyaa,, FFrraannssaa CCuummhhuurriiyyeettii ttaarraaff››nnddaann
LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr GGrraanndd OOffffiicciieerr rrüüttbbeessii,, AAllmmaann
KKiittaappçç››llaarr BBiirrllii¤¤ii FFrraannkkffuurrtt KKiittaapp FFuuaarr›› BBaarr››flfl ÖÖddüü--
llüü''nnüünn ddee bbuulluunndduu¤¤uu yyiirrmmiiyyii aaflflkk››nn ööddüüll,, iikkiissii yyuurrtt--
dd››flfl››nnddaa bbeeflflii TTüürrkkiiyyee''ddee oollmmaakk üüzzeerree,, yyeeddii ffaahhrrii
ddookkttoorrlluukk ppaayyeessii aalldd››..

YAfiAR KEMAL
yaflam öyküsü
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11995555 ““DDüünnyyaann››nn EEnn BBüüyyüükk ÇÇiiffttllii¤¤iinnddee YYeeddii GGüünn”” 
aaddll›› rrööppoorrttaajj ddiizziissii iillee 11995555 GGaazzeetteecciilleerr 
CCeemmiiyyeettii BBaaflflaarr›› AArrmmaa¤¤aann››

11995566 ‹‹nnccee MMeemmeedd iillee 11995566 VVaarrll››kk RRoommaann AArrmmaa¤¤aann››
11996666 TTeenneekkee''ddeenn aayynn›› aaddllaa uuyyaarrllaannaann ooyyuunnuu iillee 

11996666 ‹‹llhhaann ‹‹sskkeennddeerr AArrmmaa¤¤aann››
11996666 ““TTeenneekkee”” ooyyuunnuu iillee 11996666 UUlluussllaarraarraass›› 

NNaannccyy TTiiyyaattrroo FFeessttiivvaallii BBiirriinncciilliikk ÖÖddüüllüü
11997744 DDeemmiirrcciilleerr ÇÇaarrflfl››ss›› CCiinnaayyeettii iillee 

11997744 MMaaddaarraall›› RRoommaann AArrmmaa¤¤aann››
11997777 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr iillee 

11997777 FFrraannssaa EElleeflflttiirrmmeennlleerr SSeennddiikkaass›› 
EEnn ‹‹yyii YYaabbaanncc›› RRoommaann ÖÖddüüllüü 

11997788 ÖÖllmmeezz OOttuu iillee 11997788''ddee FFrraannssaa''ddaa 
EEnn ‹‹yyii YYaabbaanncc›› KKiittaapp ÖÖddüüllüü 

11997799 BBiinnbboo¤¤aallaarr EEffssaanneessii iillee 11997799 FFrraannssaa 
““BBüüyyüükk JJüürrii”” EEnn ‹‹yyii KKiittaapp ÖÖddüüllüü 

11998822 UUlluussllaarraarraass›› CCiinnoo DDeell DDuuccaa ÖÖddüüllüü 
11998844 FFrraannss››zz LLeeggiioonn dd''HHoonnnneeuurr ÖÖddüüllüü 

CCoommmmaannddeeuurr ppaayyeessii 
11998844 TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› HHaallkk ÖÖddüüllüü 

11998855 SSeeddaatt SSiimmaavvii VVaakkff›› EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüüllüü 
11998866 KKaallee KKaapp››ss›› iillee 11998866 OOrrhhaann KKeemmaall 

RRoommaann ÖÖddüüllüü 
11998888 TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› HHaallkk ÖÖddüüllüü 
11998888 FFrraannssaa KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› 

““CCoommmmaannddeeuurr ddeess AArrttss eett ddeess LLeettttrreess”” NNiiflflaann›› 
11999911 FFrraannssaa SSttrraassbboouurrgg ÜÜnniivveerrssiitteessii OOnnuurr DDookkttoorraass›› 
11999922 1111.. TTÜÜYYAAPP KKiittaapp FFuuaarr›› OOnnuurr YYaazzaarr›› 
11999922 AAnnttaallyyaa AAkkddeenniizz ÜÜnniivveerrssiitteessii OOnnuurr DDookkttoorraass›› 
11999933 KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› BBüüyyüükk ÖÖddüüllüü 
11999944 MMüüllkkiiyyeelliilleerr BBiirrllii¤¤ii RRüüflflttüü KKoorraayy AArrmmaa¤¤aann›› 
11999955 MMoorrggeennaavviisssseenn JJyyllaaaanndd--PPöösstteenn ÖÖddüüllüü 

((DDaanniimmaarrkkaa)) 
11999966 TTüürrkkiiyyee YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

DDüüflflüünnccee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü ÖÖddüüllüü 
11999966 KKaannuunn SSeessii iillee 11999966 AAkkddeenniizz 

YYaabbaanncc›› KKiittaapp ÖÖddüüllüü ((PPeerrppiiggnnaann,, FFrraannssaa)) 
11999966 VVIIIIII KKaattaalluunnyyaa UUlluussllaarr aarraass›› ÖÖddüüllüü 

((BBaarrcceelloonnaa,, ‹‹ssppaannyyaa)) 
11999966 LLiilllliiaann HHeellllmmaann//DDaasshhiieellll HHaammmmeetttt BBaasskk››yyaa 

KKaarrflfl›› CCeessaarreett ÖÖddüüllüü ((NNeeww YYoorrkk,, AABBDD))
11999977 UUlluussllaarraarraass›› NNoonniinnoo ÖÖddüüllüü ((‹‹ttaallyyaa)) 
11999977 KKeennnnee VVaakkff›› DDüüflflüünnccee vvee 

SSöözz ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü ÖÖddüüllüü ((UUppppssddaa,, ‹‹ssvveeçç)) 
11999977 NNoorrvveeçç YYaazzaarrllaarr BBiirrllii¤¤ii ÖÖddüüllüü,, 

WWoollee SSooyyiinnkkaa iillee oorrttaakk
11999977 FFrraannkkffuurrtt KKiittaapp FFuuaarr›› 

AAllmmaann YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii ÖÖddüüllüü 
11999988 FFrreeii ÜÜnniivveerrssiitteessii BBeerrlliinn ffaahhrrii ddookkttoorraa 
11999988 BBoorrddeeaauuxx YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

YYaabbaanncc›› EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüüllüü 
22000022 BBiillkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii ffaahhrrii ddookkttoorraa 
22000033 ZZ.. HHoommeerruuss fifiiiiirr ÖÖddüüllüü 
22000033 SSaavvaannooss ÖÖddüüllüü ((SSeellaanniikk)) 
22000033 TTüürrkkiiyyee YYaayy››nncc››llaarr BBiirrllii¤¤ii 

YYaayy››nncc››ll››kk EEmmeekk ÖÖddüüllüü..
22000088 CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› KKüüllttüürr vvee 

SSaannaatt BBüüyyüükk ÖÖddüüllüü 
22001111 TTüürrkkiiyyee GGaazzeetteecciilleerr DDeerrnnee¤¤ii ÖÖzzeell OOnnuurr ÖÖddüüllüü
22001111 GGrraanndd OOffffiicciieerr ddaannss ll''OOrrddrree NNaattiioonnaall ddee llaa 

LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr NNiiflflaann›› 
22001133 EErrmmeennii KKrriikkoorr NNaarreeggaattssii NNiiflflaann›› 
22001144 BBeeyyaazz MMaarrtt›› EEddeebbiiyyaatt OOnnuurr ÖÖddüüllüü 

11997777 AAyy››flfl››¤¤›› KKuuyyuummccuullaarr›› 
((AA..VViiddaalliiee;; TThhiillddaa KKeemmaall iillee)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm,,

11995555 BBeeyyaazz MMeennddiill,, LLüüttffüü AAkkaadd
11995577 NNaammuuss DDüüflflmmaann››,, ZZiiyyaa MMeettiinn
11995599 AAllaaggeeyyiikk,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11995599 KKaarraaccaaoo¤¤llaann''››nn SSeevvddaass››,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11996666 ÖÖllüümm TTaarrllaass››,, AAtt››ff YY››llmmaazz
11997744 AA¤¤rr›› DDaa¤¤›› EEffssaanneessii,, MMeemmdduuhh ÜÜnn
11998811 YY››llaann›› ÖÖllddüürrsseelleerr,, TTüürrkkâânn fifioorraayy
11998844 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, PPeetteerr UUssttiinnoovv
11998877 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr,, ZZüüllffüü LLiivvaanneellii

ÖDÜLLER‹

11995522 SSaarr›› SS››ccaakk,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk
11997755 BBüüttüünn HHiikkââyyeelleerr,, ‹‹sstt..:: CCeemm

11995555 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 11.. cc..,, ‹‹sstt.. 
11996699 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 22.. cc..,, ‹‹sstt.. 
11998844 ‹‹nnccee MMeemmeedd,, 33.. cc..,, ‹‹sstt..
11998877 ‹‹nnccee MMeemmeedd 44..cc..,, ‹‹sstt..
11995555 TTeenneekkee,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk,, 
11996600 OOrrttaa DDiirreekk ((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 11)) ‹‹sstt..:: RReemmzzii
11996633 YYeerr DDeemmiirr GGöökk BBaakk››rr 

((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 22)) ‹‹sstt..:: GGüüvveenn
11996688 ÖÖllmmeezz OOttuu,, ((DDaa¤¤››nn ÖÖttee YYüüzzüü 33))‹‹sstt..:: AAnntt..
11997744 DDeemmiirrcciilleerr ÇÇaarrflfl››ss›› CCiinnaayyeettii 

((AAkkççaassaazz››nn AA¤¤aallaarr›› 11))  ,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997755 YYuussuuffccuukk YYuussuuff 

((AAkkççaassaazz››nn AA¤¤aallaarr›› 22)),, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997766 YY››llaann›› ÖÖllddüürrsseelleerr,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997766 AAll GGöözzüümm SSeeyyrreeyyllee SSaalliihh,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997788 AAllllaahh››nn AAsskkeerrlleerrii,, ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11997788 KKuuflflllaarr ddaa GGiittttii,, ((uuzzuunn ööyykküü)) ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11997788 DDeenniizz KKüüssttüü,, ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..
11998822 HHüüyyüükktteekkii NNaarr AA¤¤aacc››,, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11998800 YYaa¤¤mmuurrccuukk KKuuflfluu  ((KKiimmsseecciikk 11)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11998855 KKaallee KKaapp››ss››  ((KKiimmsseecciikk IIII)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11999911 KKaann››nn SSeessii ((KKiimmsseecciikk IIIIII)),, ‹‹sstt..:: TToorrooss..
11999977 FF››rraatt SSuuyyuu KKaann AAkk››yyoorr BBaakkssaannaa

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 11)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22000022 KKaarr››nnccaann››nn SSuu ‹‹ççttii¤¤ii 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 22)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22000022 TTaannyyeerrii HHoorroozzllaarr›› 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 33)),, ‹‹sstt..:: AAddaamm..
22001122 ÇÇ››ppllaakk DDeenniizz ÇÇ››ppllaakk AAddaa 

((BBiirr AAddaa HHiikkaayyeessii 33)),, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001133 TTeekk KKaannaattll›› BBiirr KKuuflfl,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

22001122 BBuuggüünnlleerrddee BBaahhaarr ‹‹nnddii,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11996677 ÜÜçç AAnnaaddoolluu EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: AArraarraatt..
11997700 AA¤¤rr››ddaa¤¤›› EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997711 BBiinnbboo¤¤aallaarr EEffssaanneessii,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997722 ÇÇaakk››rrccaall›› EEffee,, ‹‹sstt..:: AArraarraatt..

11997755 YYaannaann OOrrmmaannllaarrddaa 5500 GGüünn,, ‹‹sstt..:: 
TTüürrkkiiyyee OOrrmmaanncc››llaarr CCeemmiiyyeettii..

11995555 ÇÇuukkuurroovvaa YYaannaa YYaannaa,, ‹‹sstt..:: YYeeddiitteeppee
11995577 PPeerriibbaaccaallaarr››,, ‹‹sstt..:: VVaarrll››kk..
11997711 BBuu DDiiyyaarr BBaaflflttaann BBaaflflaa,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
11997744 BBiirr BBuulluutt KKaayynn››yyoorr,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
22001111 RRööppoorrttaajj YYaazzaarrll››¤¤››nnddaa 6600 YY››ll,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001133 ÇÇooccuukkllaarr ‹‹nnssaanndd››rr,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001144 NNeerreeddeessiinn AArrkkaaddaaflfl››mm,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001144 YYaa¤¤mmuurrllaa GGeelleenn,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11994433 AA¤¤››ttllaarr,, AAddaannaa:: HHaallkkeevvii..
11996611 TTaaflfl ÇÇaattllaassaa,, ‹‹sstt..:: AAttaaçç..
11997744 BBaallddaakkii TTuuzz,, 

((11995599--7744 ggaazzeettee yyaazz››llaarr››)) ‹‹sstt..:: CCeemm..
GGöökkyyüüzzüü MMaavvii KKaalldd››,, 
((hhaallkk eeddeebbiiyyaatt››nnddaann sseeççmmeelleerr,, SS.. EEyyüübboo¤¤lluu iillee))

11998800 AA¤¤aacc››nn ÇÇüürrüü¤¤üü:: YYaazz››llaarr--KKoonnuuflflmmaallaarr,, 
((ddeerr.. AAllppaayy KKaabbaaccaall››)) ‹‹sstt..:: MMiilllliiyyeett..

11998855 YYaayy››mmllaannmmaamm››flfl 1100 AA¤¤››tt,, ‹‹sstt..:: 
AAnnaaddoolluu SSaannaatt..

11999977 SSaarr›› DDeefftteerrddeekkiilleerr:: FFoollkklloorr DDeerrlleemmeelleerrii,, 
((hhaazz.. AAllppaayy KKaabbaaccaall››)) ‹‹sstt..:: YYaapp›› KKrreeddii..

11999955 UUssttaadd››rr AArr››,, ‹‹sstt..:: CCaann..
11999955 ZZuullmmüünn AArrttss››nn,, ‹‹sstt..:: CCaann..
22000099 BBiinnbbiirr ÇÇiiççeekkllii BBaahhççee,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..
22001122 BBuu BBiirr ÇÇaa¤¤rr››dd››rr,, ‹‹sstt..:: YYKKYY..

11997777 FFiilllleerr SSuullttaann›› iillee KK››rrmm››zz›› SSaakkaallll›› 
TTooppaall KKaarr››nnccaa,, ‹‹sstt..:: CCeemm..
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AAss››ll aadd›› KKeemmaall SSaadd››kk GGöökkççeellii.. VVaann GGööllüü''nnee
yyaakk››nn EErrnniiss ((bbuuggüünn ÜÜnnsseellii)) kkööyyüünnddeenn oollaann aaiilleessii--
nniinn BBiirriinnccii DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››''nnddaakkii RRuuss iiflflggaallii yyüüzzüünn--
ddeenn uuzzuunn bbiirr ggööçç ssüürreeccii ssoonnuunnddaa yyeerrlleeflflttii¤¤ii OOssmmaa--
nniiyyee''nniinn KKaaddiirrllii iillççeessiinnee bbaa¤¤ll›› HHeemmiittee kkööyyüünnddee
11992266''ddaa ddoo¤¤dduu.. DDoo¤¤uumm yy››ll›› bbaazz›› bbiiyyooggrraaffiilleerrddee
11992233 oollaarraakk ggeeççeerr..

OOrrttaaookkuulluu ssoonn ss››nn››ff öö¤¤rreenncciissiiyykkeenn tteerrkk eettttiikk--
tteenn ssoonnrraa ››rrggaatt kkââttiippllii¤¤ii,, ››rrggaattbbaaflfl››ll››kk,, öö¤¤rreettmmeenn
vveekkiillllii¤¤ii,, kküüttüüpphhaannee mmeemmuurrlluu¤¤uu,, ttrraakkttöörr ssüürrüüccüüllüü--
¤¤üü,, ççeellttiikk ttaarrllaallaarr››nnddaa kkoonnttrroollöörrllüükk yyaapptt››.. 11994400''ll››
yy››llllaarr››nn bbaaflflllaarr››nnddaa PPeerrtteevv NNaaiillii BBoorraattaavv,, AAbbiiddiinn
DDiinnoo vvee AArriiff DDiinnoo ggiibbii ssooll ee¤¤iilliimmllii ssaannaattçç›› vvee yyaa--
zzaarrllaarrllaa iilliiflflkkii kkuurrdduu;; 1177 yyaaflfl››nnddaayykkeenn ssiiyyaassii nneeddeenn--
lleerrllee iillkk ttuuttuukklluulluukk ddeenneeyyiimmiinnii yyaaflflaadd››.. 

11994433''ttee bbiirr ffoollkklloorr ddeerrlleemmeessii oollaann iillkk kkiittaabb››
AA¤¤››ttllaarr''›› yyaayy››mmllaadd››.. AAsskkeerrllii¤¤iinnii yyaapptt››kkttaann ssoonnrraa
11994466''ddaa ggiittttii¤¤ii ‹‹ssttaannbbuull''ddaa FFrraannss››zzllaarraa aaiitt HHaavvaaggaa--
zz›› fifiiirrkkeettii''nnddee ggaazz kkoonnttrrooll mmeemmuurruu oollaarraakk ççaall››flfltt››..
11994488''ddee KKaaddiirrllii''yyee ddöönnddüü,, bbiirr ssüürree yyiinnee ççeellttiikk ttaarr--
llaallaarr››nnddaa kkoonnttrroollöörrllüükk,, ddaahhaa ssoonnrraa aarrzzuuhhaallcciilliikk
yyaapptt››.. 

11995500''ddee KKoommüünniizzmm pprrooppaaggaannddaass›› yyaapptt››¤¤››
iiddddiiaass››yyllaa ttuuttuukkllaanndd››,, KKoozzaann cceezzaaeevviinnddee yyaatttt››..
11995511''ddee ssaall››vveerriillddiikktteenn ssoonnrraa ‹‹ssttaannbbuull''aa ggiittttii,,
11995511--6633 aarraass››nnddaa CCuummhhuurriiyyeett ggaazzeetteessiinnddee YYaa--
flflaarr KKeemmaall iimmzzaass›› iillee ff››kkrraa vvee rrööppoorrttaajj yyaazzaarr›› oollaa--
rraakk ççaall››flfltt››.. BBuu aarraaddaa 11995522''ddee iillkk ööyykküü kkiittaabb›› SSaarr››
SS››ccaakk''››,, 11995555''ttee iissee bbuuggüünnee ddeekk kk››rrkkttaann ffaazzllaa ddiillee
ççeevvrriilleenn rroommaann›› ‹‹nnccee MMeemmeedd''ii yyaayy››mmllaadd››.. 

11996622''ddee ggiirrddii¤¤ii TTüürrkkiiyyee ‹‹flflççii PPaarrttiissii''nnddee ggeenneell
yyöönneettiimm kkuurruulluu üüyyeellii¤¤ii,, mmeerrkkeezz yyüürrüüttmmee kkuurruulluu
üüyyeellii¤¤ii ggöörreevvlleerriinnddee bbuulluunndduu.. YYaazz››llaarr›› vvee ssiiyyaassii eett--
kkiinnlliikklleerrii ddoollaayy››ss››yyllaa bbiirrççookk kkeezz kkoovvuuflflttuurrmmaayyaa uu¤¤--
rraadd››.. 11996677''ddee hhaaffttaall››kk ssiiyyaassii ddeerrggii AAnntt''››nn kkuurruuccuu--
llaarr›› aarraass››nnddaa yyeerr aalldd››.. 11997733''ttee TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr
SSeennddiikkaass››''nn››nn kkuurruulluuflfluunnaa kkaatt››lldd›› vvee 11997744--7755 aarraa--
ss››nnddaa iillkk ggeenneell bbaaflflkkaannll››¤¤››nn›› üüssttlleennddii.. 11998888''ddee kkuu--
rruullaann PPEENN YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii''nniinn ddee iillkk bbaaflflkkaann›› ooll--
dduu.. 11999955''ttee DDeerr SSppiieeggeell''ddeekkii bbiirr yyaazz››ss›› nneeddeenniiyyllee
‹‹ssttaannbbuull DDeevvlleett GGüüvveennlliikk MMaahhkkeemmeessii''nnddee yyaarrgg››--
llaanndd››,, aakkllaanndd››.. AAyynn›› yy››ll bbuu kkeezz IInnddeexx oonn CCeennssoorr--
hhiipp''tteekkii yyaazz››ss›› nneeddeenniiyyllee 11 yy››ll 88 aayy hhaappiiss cceezzaass››nnaa
mmaahhkkûûmm eeddiillddiiyyssee ddee cceezzaass›› eerrtteelleennddii..   

fifiaaflfl››rrtt››cc›› iimmggeelleemmii,, iinnssaann rruuhhuunnuunn ddeerriinnlliikkllee--
rriinnii kkaavvrraayy››flfl››,, aannllaatt››mm››nn››nn flfliiiirrsseellllii¤¤iiyyllee yyaallnn››zzccaa
TTüürrkk rroommaann››nn››nn ddee¤¤iill ddüünnyyaa eeddeebbiiyyaatt››nn››nn ddaa öönn--
ddee ggeelleenn iissiimmlleerriinnddeenn bbiirrii oollaann YYaaflflaarr KKeemmaall''iinn
yyaapp››ttllaarr›› kk››rrkk›› aaflflkk››nn ddiillee ççeevvrriillmmiiflflttiirr.. YYaaflflaarr KKeemmaall,,
TTüürrkkiiyyee''ddee aalldd››¤¤›› ççookk ssaayy››ddaa ööddüüllüünn yyaann›› ss››rraa yyuurrtt--
dd››flfl››nnddaa aarraallaarr››nnddaa UUlluussllaarraarraass›› CCiinnoo ddeell DDuuccaa
ööddüüllüü,, LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr nniiflflaann›› CCoommmmaannddeeuurr
ppaayyeessii,, FFrraannss››zz KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤›› CCoommmmaannddeeuurr
ddeess AArrttss eett ddeess LLeettttrreess nniiflflaann››,, PPrreemmii IInntteerrnnaaccii--
oonnaall CCaattaalluunnyyaa,, FFrraannssaa CCuummhhuurriiyyeettii ttaarraaff››nnddaann
LLééggiioonn dd''HHoonnnneeuurr GGrraanndd OOffffiicciieerr rrüüttbbeessii,, AAllmmaann
KKiittaappçç››llaarr BBiirrllii¤¤ii FFrraannkkffuurrtt KKiittaapp FFuuaarr›› BBaarr››flfl ÖÖddüü--
llüü''nnüünn ddee bbuulluunndduu¤¤uu yyiirrmmiiyyii aaflflkk››nn ööddüüll,, iikkiissii yyuurrtt--
dd››flfl››nnddaa bbeeflflii TTüürrkkiiyyee''ddee oollmmaakk üüzzeerree,, yyeeddii ffaahhrrii
ddookkttoorrlluukk ppaayyeessii aalldd››..
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““‹‹nnssaann ççüürrüümmeeddiikkççee flfliiiirr ççüürrüümmeezz..”” ddiiyyoorr eevv--
rreennsseell hheemmflfleehhrriimmiizzYYaaflflaarr KKeemmaall.. SSiizz ““flfliiiirrii”” rree--
ssiimm,, hheeyykkeell,, ssiinneemmaa,, ööyykküü,, rroommaann,, kkaarriikkaattüürr,, mmüü--
zziikk ddiiyyee aannllaayy››nn.. ‹‹nnssaann››nn oolldduu¤¤uu hheerr yyeerrddee ssoorruunn--
llaarr›› ddaa vvaarrdd››rr.. SSoorruunnllaarr››nn ççöözzüümmüünnüü yyaallnn››zzccaa eekkoo--
nnoommii eennddeekksslleerriinnee,, ssiiyyaassaall ddookkttrriinnlleerree bb››rraakk››rrssaann››zz
iinnssaann rruuhhuunnuu ççöözzüüllmmeessii ggeerreekkeenn bbiirr flfliiffrreeyyee ddöö--
nnüüflflttüürreebbiilliirrssiinniizz ooyyssaa iinnssaann rruuhhuu yyaallnn››zzccaa ggüünnddeelliikk
mmaaddddii ggeerreekkssiinniimmlleerriinniinn kkaarrflfl››llaannmmaass››yyllaa hhuuzzuurr
bbuullaaccaakk bbiirr yyeerr ddee¤¤iillddiirr.. OOnnuunn kkaarrmmaaflfl››kk yyaapp››ss››nn››,,
kkaarrmmaaflflaass››nn›› ddiinnggiinnlleeflflttiirreecceekk eenn aazz kkeennddiissii kkaaddaarr
ssooyyuutt aarraaççllaarraa ggeerreekkssiinniimmii vvaarrdd››rr.. fifiiiiirree,, ööyykküüyyee,,
rroommaannaa,, ssiinneemmaayyaa,, ttiiyyaattrrooyyaa,, rreessmmee,, hheeyykkeellee……

AAnnccaakk hhaallkk››nn kkaarrnn››nn›› ddooyyuurrmmaakkllaa hheerr ssoorruunnuu--
nnuu ççöözzddüü¤¤üünnee iinnaannaann yyöönneettiimmlleerr,, hhaallkk›› bbiirr mmaakkii--
nneeyyee ddöönnüüflflttüürrmmeenniinn yyöönneettmmeelleerriinnii kkoollaayyllaaflfltt››rraa--
ccaakkllaarr››nn›› bbiilliiyyoorrllaarr.. BBuunnuunn iiççiinn ddee ttoopplluummuu iinnssaa--
nn››nn ssoorruu ssoorrmmaa,, iittiirraazz eettmmee,, ssoorrgguullaammaa bbiilliinncciinnii
ggeelliiflflttiirreecceekk oollaann kküüllttüürr vvee ssaannaattttaann uuzzaakk ttuuttmmaayyaa
ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. KKüüllttüürrllee ssaannaattllaa ddee¤¤iiflfleenn,, ddöönnüüflfleenn iinn--
ssaann,, ssoorrgguussuuzz iittaaaatt eettmmeezz ççüünnkküü.. RRuuhhuunnuunn ss››kk››nntt››--
ss››nn›› aannllaammaayyaa ççaall››flfl››rr vvee bbuu ss››kk››nntt››yy›› yyaarraatt››yyaa ddöö--
nnüüflflttüürrüürr.. YYaarraattaann iinnssaannssaa,, yyaapp››tt››nnddaann bbaaflflkkaa hhiiçç--
bbiirr ggüüçç kkaarrflfl››ss››nnddaa bbooyyuunn ee¤¤mmeezz.. ZZaammaann oolluurr,, yyaa--
rraatt››ss››nnaa ddaa kkaaffaa ttuuttaarr,, oonnuu yyookk eeddeerr vvee oonnddaann yyee--
nnii aannllaammllaarr çç››kkaarrmmaayy›› ddeenneerr.. ““SSaannaa ccaann vveerrddiimm,,
kkaallkk vvee yyüürrüü..”” ddiiyyee kküükkrreeddii¤¤ii hheeyykkeelliinniinn yyüürrüümmee--
ddii¤¤iinnii ggöörrüünnccee oonnuu ttuuzz bbuuzz eeddeenn bbiirr hheeyykkeelltt››rraaflfl››nn
oo yyaarraatt››ddaa aarraadd››¤¤›› yyeennii aannllaamm,, yyeennii ggeerrççeekklliikk ggiibbii..

SSaannaattçç››nn››nn ddeerrddii,, yyaarraatttt››¤¤›› ggeerrççeekkllii¤¤ii yyeennii,, ssoo--
mmuutt ggeerrççeekkllii¤¤ee ddöönnüüflflttüürrmmeekkttiirr.. OO,, bbuu iikkii ggeerrççeekkllii--
¤¤ii ddee ggöörrüünneennddeenn,, ggeerrççeekktteenn aall››rr.. BBuu ggeerrççeekklliikk kkii--
mmii zzaammaann bbiirr iinnssaann››nn hhüüzzüünnllüü ööyykküüssüü,, kkiimmii zzaa--
mmaann bbiirr hhaallkk››nn ççiilleellii yyaaflflaamm››,, kkiimmii zzaammaann ddaa ttoopp--
lluummllaarr››nn eevvrreennsseell ss››kk››nntt››llaarr››dd››rr..

SSaannaattçç››,, ttoopplluummuunnddaann öötteeddee bbiirr yyeerrlleerrddee ddee--
¤¤iillddiirr,, oollmmaammaall››dd››rr.. OOnnuunn yyaarraatt››ss››,, iiççiinnee ddoo¤¤dduu¤¤uu
ttoopplluummuunn bbiirr üürrüünnüüddüürr.. TToopplluummuunnuunn ddeerrddii oollmmaa--
ssaa ssaannaattçç›› oo ddeerrddii aannllaammaakk vvee oonnaa bbiirr ççaarree yyaa ddaa
yyoorruumm ggeettiirrmmeekk iisstteemmeessee yyaarraattmmaa ddaa oollmmaazz.. KKüüll--
ttüürree vvee ssaannaattaa uuzzaakk ttoopplluummllaarr››nn bbööyyllee bbiirr yyaannss››tt--
mmaa aammaacc›› ddaa yyookkttuurr.. OOnnllaarr iittiirraazzllaa ddee¤¤iill,, kkaabbuullllee
yyaaflflaarrllaarr..

SSaannaatt›› öönneemmsseemmeeyyeenn ttoopplluummllaarrddaa kköörr iinnaannçç--
llaarr,, ggeelleenneekksseell aallgg››llaarr,, ss››rraaddaann zzaannaaaatt mmaallzzeemmeelleerrii
ssaannaatt››nn öönnüünnee ggeeççeerr vvee bbuu bbaassiitt ddee¤¤eerr vvee üürrüünnlleerr
ssaannaatt››nn kkeennddiissii ssaann››ll››rr.. BBuu ttoopplluummllaarr,, ggeerrççeekk ssaa--
nnaattllaa kkaarrflfl››llaaflfltt››kkllaarr››nnddaa ddaa oonnuu aannllaammaazzllaarr,, üürrkkeerr--
lleerr,, kküüççüümmsseerrlleerr.. PPooppüülleerr kküüllttüürr,, vvuurr ppaattllaass››nn ççaall
ooyynnaass››nn yyoozz ee¤¤lleennccee kküüllttüürrüü,, ggeerrççeekk kküüllttüürrüü bbiilliinn--
cciinn dd››flfl››nnaa aattaarr.. HHaallkk›› ooyyaallaammaann››nn eenn kkoollaayy yyoolluu
bbuu yyoozzlluukk oolldduu¤¤uu iiççiinn ddee ddee¤¤eerrssiizzlliikk ggöörrsseell,, iiflfliittsseell
vvee yyaazz››ll›› iilleettiiflfliimm aarraaççllaarr››yyllaa ppoommppaallaanndd››kkççaa ppoomm--
ppaallaann››rr.. OOyyssaa hhaallkkaa vveerriillmmeessii ggeerreekkeenn;; oonnuunn rruu--
hhuunnuu ggeerrççeekktteenn ddooyyuurraaccaakk,, iiççiinniinn ççiivviilleennmmiiflfl ppeenn--
cceerreelleerriinnii aaççaaccaakk oollaann ““eesstteettiikk aallgg››””,, ““eesstteettiikk bbaa--
kk››flfl””tt››rr..

GGeerrççeekk ssaannaattçç››llaarr››nn bbüüttüünn ççaabbaass›› bbuunnuunn iiççiinn--
ddiirr.. OOnnllaarr››nn iiflfllleerriinniinn ççookk zzoorr oolldduu¤¤uunnuu bbiilliiyyoorruuzz..
ÇÇüünnkküü ssöözzüünnüü eettttii¤¤iimmiizz bbaayyaa¤¤››ll››kkllaarrllaa ““ppoopp--ttoopp
kküüllttüürr””llee,, ““””ffaasstt ffoooodd kküüllttüürr””llee rruuhhuu,, aakkll›› tt››kkaa bbaassaa
ddoolldduurruullmmuuflfl bbiirr ttoopplluummuu,, eesstteettii¤¤ee hhaazz››rrllaammaakk ooll--
dduukkççaa ggüüççttüürr.. AAnnccaakk yy››llmmaammaakk ddaa ggeerreekkiirr..

ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa yy››llllaarrdd››rr ddüüzzeennlleenneenn kküüll--
ttüürr ssaannaatt bbuulluuflflmmaallaarr››nnddaa yyaarraatt››llmmaayyaa ççaall››--
flfl››llaann,, bbuu ppooppüülleerr bbaasskk››yyaa kkaarrflfl›› çç››kk››flfltt››rr..
HHaallkk›› aayynn››llaaflfltt››rraann,, ss››rraaddaannllaaflfltt››rraann,, bbeelllleekk--
lleeflflttiirreenn ggüünnddeelliikk,, ddee¤¤eerrssiizz ppooppüülleerr kküüllttüürree
kkaarrflfl›› eesstteettii¤¤ii öönncceelleeyyeenn bbiirr kküüllttüürrüünn,, ssaannaa--
tt››nn öönneemmii ggöösstteerriilliiyyoorr bbuu kküüllttüürr ssaannaatt ggüünn--
lleerriinnddee..

BBuu bbuulluuflflmmaallaarr››nn öözzeelllliikkllee ggeennççlleerriinn bbeelllleekkllee--
rriinnddee öönneemmllii iizzlleerr bb››rraakktt››¤¤››nn›› ddüüflflüünnüüyyoorruumm FFaarrkkll››
bbiirr flfliiiirr,, ffaarrkkll›› bbiirr ööyykküü,, ffaarrkkll›› bbiirr rreessiimm,, hheeyykkeell,,
mmüüzziikk oolldduu¤¤uunnuu ggöörreenn ggeennççlleerriinn,, kkeennddiilleerriinnee öönn--
cceessiinnddee ggöösstteerriilleennlleerriinn yyaannll››flflll››¤¤››nn›› aannllaammaallaarr›› vvee
““yyeennii””yyee yyöönneellmmeelleerrii aazz flfleeyy ddee¤¤iill..

BBuu aallgg›› ffaarrkkll››llaaflflmmaass››yyllaa,, vvaarrss››llll››¤¤››yyllaa ggeennççlleerriinn
kkeennddii flfliiiirrlleerriinnii,, ööyykküülleerriinnii,, rreessiimmlleerriinnii,, ooyyuunnllaarr››nn››

yyaarraatt››pp ççoo¤¤aallttaa--
ccaakkllaarr››nnaa iinnaann››--
yyoorruumm..     

NNiiccee ssaannaatt
ggüünnlleerriinnee……

Sanat›n yaflam›m›zdaki yeri
� MMeehhmmeett KKaarraassuu  

EEsskkii ççaa¤¤››nn bbüüyyüükk ffiilloozzooffllaarr››nnddaann PPllaattoonn,,
““TTüümm yyaarraatt››flfl vvee yyookklluu¤¤uunn vvaarrll››¤¤aa ggeeççiiflflii flfliiiirr vvee
bbiiççiimm vveerrmmeeddiirr vvee ttüümm ssaannaatt ssüürreeççlleerrii yyaarraatt››cc››--
dd››rr;; ssaannaattllaarr››nn uussttaallaarr›› ddaa ttüümm flflaaiirrlleerr vvee bbiiççiimm vvee--
rriicciilleerrddiirr..”” ddeerr..

BBuu ssöözzlleerree ggöörree,, yyaazz››nn,, mmüüzziikk,, rreessiimm,, ddaannss,,
bbaallee vvee ssaannaatt››nn ddii¤¤eerr ttüümm ddaallllaarr››,, kk››ssaaccaass›› ggeenneell
aannllaamm››yyllaa ssaannaatt iinnssaannaa öözzggüüddüürr vvee ttüümm yyaarraatt››mm--
llaarr iinnssaann iiççiinnddiirr,, iinnssaannaa öözzggüüddüürr..

‹‹nnssaannllaarr›› hhaayyvvaannllaarrddaann aayy››rraann eenn öönneemmllii
öözzeelllliikk ddee bbuudduurr:: ssaannaatt üürrüünnlleerrii oolluuflflttuurrmmaakk..

SSaannaatt,, ““HHooflflaa ggiiddeenn bbiiççiimmlleerr yyaarraattmmaa ççaabbaa--
ss››dd››rr.. BBuu bbiiççiimmlleerr,, ggüüzzeelllliikk dduuyygguummuuzzuu ookkflflaarr vvee
ggüüzzeelllliikk dduuyygguummuuzzuu ookkflflaayyaann dduuyyuullaarr››mm››zz aarraass››nn--
ddaakkii bbiiççiimm bbaa¤¤llaanntt››llaarr››nn››nn bbiirrllii¤¤ii vveeyyaa aahheennggiiddiirr..””

SSaannaatt,, iinnssaannllaarrddaa oorrttaakk dduuyygguu,, ddüüflflüünnccee vvee
ddee¤¤eerrlleerriinn oolluuflflmmaass››nn›› ssaa¤¤llaarr.. 

SSaannaatt iinnssaannllaarr›› bbiirrbbiirrlleerriinnee yyaakkllaaflfltt››rr››rr,, iinnssaann--
llaarr››nn bbiirrbbiirrlleerriinnii aannllaammaallaarr››nnaa yyaarrdd››mmcc›› oolluurr.. 

TToopplluummssaall vvee eevvrreennsseell bbaarr››flfl›› ssaa¤¤llaayyaann eenn
öönneemmllii uunnssuurr ssaannaatttt››rr.. SSaannaatt yyaarraatt››cc››ll››kktt››rr,, iinnssaa--
nn››nn bbee¤¤eenniissiinnii ggeelliiflflttiirriirr vvee ttoopplluummllaarr ssaannaattaa vveerr--
ddiikklleerrii öönneemm ööllççüüssüünnddee ggeelliiflflmmee kkaayyddeeddeerrlleerr..

SSaannaatt eevvrreennsseellddiirr.. PPiiccaassssoo''nnuunn,, AAllmmaann oorrdduu--
llaarr››nn››nn GGuueerrnniiccaa kkaassaabbaass››nn›› bboommbbaallaammaass››nn›› aannllaa--
ttaann GGuueerrnniiccaa aaddll›› eesseerrii ggöörrüünnccee FFaaflfliizzmmii llaanneettllee--
mmeekk iiççiinn AAllmmaann yyaa ddaa ‹‹ssppaannyyooll oollmmaakk ggeerreekkmmeezz
PPiiccaassssoo''nnuunn ssaavvaaflflaa vvee GGuueerrnniiccaa''nn››nn bboommbbaallaann--
mmaass››nnaa kkaarrflfl›› dduuyydduu¤¤uu ggüüççllüü nneeffrreettii,, ddiillii,, ddiinnii
mmeezzhheebbii nnee oolluurrssaa oollssuunn,, ““iinnssaann››mm”” ddiiyyeenn hheerr--
kkeess dduuyyaarr.. RReessiimmddeekkii,, iinnssaann vvee hhaayyvvaann ffiiggüürrlleerrii
hheerrkkeess iiççiinn,, aacc››,, hhüüzzüünn vvee ssaavvaaflflaa kkaarrflfl›› dduuyyuullaann
nneeffrreettii ççaa¤¤rr››flfltt››rr››rr.. 

BBuu vvee bbeennzzeerrii mmüüzziikk,, rreessiimm yyaapp››tt››nn›› iizzlleeyyeenn
iinnssaannllaarr aarraass››nnddaa ggüüççllüü bbaa¤¤llaarr oolluuflfluurr.. BBuu bbaa¤¤llaarr
ggüüççlleenniinnccee iinnssaannllaarr bbiirrbbiirrlleerriinnii ddaahhaa ççookk sseevveerr--
lleerr.. VVee iinnssaannllaarr bbiirrbbiirrlleerriinnii sseevviinnccee ggeezzeeggeenniimmiizz
ddaahhaa yyaaflflaann››ll››rr bbiirr dduurruummaa ggeelliirr..

SSaannaatt vvee ssaannaattçç›› kkaall››cc››dd››rr.. PPiirr SSuullttaann''››,, fifieeyyhh
BBeeddrreeddddiinn''ii,, NNeeff''ii''yyii iiddaammaa ggööttüürreennlleerriinn aadd››nn››
kkiimm aann››mmssaarr?? BBiizz oonnllaarr›› hhaallaa ookkuuyyoorr vvee sseevviiyyoo--
rruuzz.. ‹‹flflttee ssaannaatt››nn ggüüccüü bbuurraaddaa..

SSaannaatt bbiirr hhaallkk››nn yyaaflflaamm››nnddaa yyaaddss››nnmmaayyaaccaakk

bbiirr öönneemmee ssaahhiippttiirr..
SSaannaatt yyaaflflaammssaall bbiirr ddee¤¤eerrddiirr..

Sanat, toplum ve dil
� FF..SSaaaaddeett BBiilliirr  

AArriissttootteelleess,, ''BBiirr eeyylleemmiinn ttaakklliiddii'' oollaarraakk bbeelliirrttiirr
PPooeettiikkaa aaddll›› yyaapp››tt››nnddaa ssaannaatt››.. BBüüyyüü,, yyaannss››mmaa,,
aannllaatt›› kk››ssaaccaa hhaayyaatttt››rr ssaannaatt.. 

VVaarr eeddiilleenn yyaapp››tt,, ddöönneemmiinniinn ttoopplluummssaall,, yyöö--
nneettiimmsseell öözzeelllliikklleerriinnii ddee oorrttaayyaa kkooyyaarr.. YYaarraatt››ss››
nneeddeenniiyyllee ssaannaattçç››nn››nn bbaaflfl››nnaa ggeelleenn--ggeellmmeeyyeenn iissee;;
ddöönneemmiinn yyöönneettiimm öözzeellllii¤¤iinnii ggöösstteerriirr.. GGeeççmmiiflfliinn
aayynnaass››dd››rr bbiirr bbaakk››mmaa.. 

SSaannaattçç››llaarr,, bbaannaa ggöörree ttoopplluummuunn öönnccüü kkuuflflllaa--
rr››dd››rr.. OOnnllaarr,, yyaapp››ttllaarr››yyllaa ttoopplluummaa sseesslleenniirr,, iilleettiissiinnii
yyoollllaarr.. TToopplluummuu aayydd››nnllaatt››rr,, yyaannll››flflll››kkllaarr›› ggöösstteerriirr,,
ffaarrkkll››ll››kkllaarraa ssaayygg››ll››dd››rr.. SSaannaattçç››nn››nn ddiillii,, öözzggüürrllüükk,,
bbaarr››flfl,, ddoossttlluukk,, iinnssaanncc››ll››kk,, ddeemmookkrraassii vvee yyaapp››cc››ll››kk--
ttaann yyaannaadd››rr.. SSiiyyaassii ssööyylleemm iillee zz››tt oorraanntt››ll››dd››rr..

BBiirr ttaabblloonnuunn,, bbeesstteenniinn,, yyoonnttuunnuunn,, flfliiiirr,, ööyykküü
vvee rroommaann››nn rruuhhuummuuzzaa,, dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceemmiizzee
ssuunndduu¤¤uu ggüüzzeelllliikklleerrii ddüüflflüünnüürrkkeenn;; bbiirr ssiiyyaasseettççiinniinn
iilleettiissii iillee nnaass››ll ggeerriillddii¤¤iimmiizzii aann››mmssaayyaall››mm.. SSaannaattçç››
ddaa,, ssiiyyaasseettççii ddee ttoopplluummaa sseesslleenniirr.. BBiirriinniinn ddüüflfl ggüü--
ccüünnüü zzeennggiinnlleeflflttiirreenn,, öönnüümmüüzzee yyeennii ppeenncceerreelleerr
aaççaann,, ddii¤¤eerriinniinn bbiizzii ggeerreenn,, ssiinniirr ssiisstteemmiimmiizzii tteeppee--
ttaakkllaakk eeddeenn bbiirr ddiillii vvaarrdd››rr.. 

PPiirr SSuullttaann AAbbddaall''››nn,, '' DDoossttuunn aatttt››¤¤›› ggüüll yyaarraa--
llaarr bbeennii'' ddeeddii¤¤ii ggiibbii..

‹‹nnssaannllaarr rreessiimm,, mmüüzziikk,, ttiiyyaattrroo,, ooppeerraa,, bbaallee,,
ssiinneemmaa iillee ssaannaatt››nn eevvrreennsseellllii¤¤iinnddee ddoollaaflfl››rrkkeenn;;
ssiivvrriilliikklleerriinnddeenn,, aaflfl››rr››ll››kkllaarr››nnddaann kkuurrttuulluurr,, hhooflflggöörrüü--
llüü oolluurr.. SSaannaattçç›› yyaapp››ttllaarr›› iillee ttoopplluummuu aayydd››nnllaattmmaa--
yyaa,, oonnaa yyöönn vveerrmmeeyyee ççaall››flfl››rrkkeenn;; ssiiyyaasseettççii ssaannaatt--
ttaann uuzzaakkllaaflfltt››rraann,, aayyrr››flfltt››rraann bbiirr ddiillii sseeççeerr..

SSoonn yy››llllaarrddaa üüllkkeemmiizzddee ttrraaffiikk bbaaflflttaa oollmmaakk
üüzzeerree yyaaflflaamm››nn hheerr aallaann››nnddaakkii ööffkkee ppaattllaammaass››nn››nn
bbiirr nneeddeennii ddee ssaannaattttaann uuzzaakkllaaflfl››llmmaass››dd››rr.. DDeemmookk--
rraassiinniinn bbiirr aayyaa¤¤›› ddaa kkaarrflfl››ddaakkiinnee ssaayygg›› ddee¤¤iill
mmiiddiirr?? ''BBööyyllee ssaannaatt››nn iiççiinnee......'' ssööyylleemmii,, ssiiyyaasseett
ddiilliinnii yyaannss››tt››rr..  SSiiyyaasseett aaddaammllaarr››nn›› ooppeerraa,, bbaallee,,
ttiiyyaattrroo vvee ssiinneemmaaddaa;; bbiirr kkiittaabbeevviinnddee,, mmüüzzee yyaa ddaa
ssaannaatt ggaalleerriissiinnddee ggöörrsseekk;; ssoorruunn kkeennddiillii¤¤iinnddeenn
ççöözzüümmlleenniirr ggiibbii ggeelliiyyoorr bbaannaa.. BBiillggee YYuunnuuss''uunn
ddeeyyiiflfliiyyllee::

SSöözz oollaa kkeessee ssaavvaaflfl››
SSöözz oollaa kkeessttiirree bbaaflfl››
SSöözz oollaa aa¤¤uulluu aaflfl››
YYaa¤¤ iillee bbaall eeddee bbiirr ssöözz

99.. UUÇÇSSGG kkaappssaamm››nnddaa YYaazz››nn UUssttaamm››zz YYaaflflaarr
KKeemmaall''ee 1188 MMaarrtt 22001155''ttee ssuunnuullaaccaakk

ÇÇuukkuurroovvaa ÖÖddüüllüü iiççiinn ççaall››flflmmaallaarraa
EEkkiimm 22001144''ttee bbaaflfl--
llaanndd››.. 
ÇÇuukkuurroovvaa SSaa--
nnaatt GGiirriiflfliimmii

GGöönnüüllllüülleerriinniinn
öözzvveerriillii 

ççaall››flflmmaallaarr››yyllaa öönnccee ““YYaaflflaarr KKeemmaall,, ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü 22001155”” kkiittaabb››nn››nn ttaassaarr››mm›› yyaapp››lldd››..  YYaaflflaarr
KKeemmaall''iinn sseevvggiillii eeflflii AAyyflflee HHaann››mmllaa oo ddöönneemmkkii
ggöörrüüflflmmeelleerrddee UUssttaamm››zz››nn eesseennllii¤¤iiyyllee iillggiillii ggüüzzeell
hhaabbeerrlleerr aall››yyoorrdduukk.. ÇÇSSGG GGöönnüüllllüülleerrii sseevviinnçç,, bbiirr
oo kkaaddaarr ddaa ccooflflkkuuyyllaa iiflfliimmiizzee ooddaakkllaanndd››kk.. 
AAyyflflee HHaann››mmllaa tteelleeffoonn vvee ee--ppoossttaa yyoolluuyyllaa iilleettii--
flfliimm kkuurruuyyoorrdduukk.. ‹‹nnssaann››nn iiççiinnii ››ss››ttaann sseessii,, iinncceellii--
¤¤ii,, ddeessttee¤¤ii bbiizzee ppoozziittiiff eenneerrjjii,, ggüüçç vveerrddii.. BBuu ggüüçç--
llee,, eenn iiyyii ssoonnuuccaa uullaaflflaabbiillmmee aarrzzuussuuyyllaa yyüürrüüttttüükk
ççaall››flflmmaallaarr››mm››zz››..
1144 OOccaakkttaa UUssttaamm››zz››nn yyoo¤¤uunn bbaakk››mm üünniitteessiinnee
aall››nndd››¤¤››nn›› öö¤¤rreennddii¤¤iimmiizzddee ssaarrss››lldd››kk,, ççookk üüzzüüllddüükk..

YYaaflflaarr KKeemmaall iiççiinn oolluuflflttuurruullaann sseevvggii ççeemmbbeerriinnddee
bbuulldduukk kkeennddiimmiizzii..
AAddaannaa,, AAnnttaakkyyaa,, MMeerrssiinn,, GGaazziiaanntteepp ÇÇSSGG GGöö--
nnüüllllüülleerrii bbiirr aarraayyaa ggeelleerreekk çç››nnaarr››mm››zz››nn bbiirr aann öönn--
ccee eesseennllii¤¤ee kkaavvuuflflmmaass››nn›› ddiilleeddiikk.. BBuu ddiillee¤¤ee,, ddaa¤¤--
llaarr››,, tteeppeelleerrii,, ddeerreelleerrii,, aa¤¤aaççllaarr››,, kkaarr››nnccaallaarr››,, iillllee
ddee aarr››llaarr››,, kkeekklliikklleerriiyyllee ÇÇuukkuurroovvaa''nn››nn hheerr flfleeyyii kkaa--
tt››lldd››.. BBuu ggüüzzeell eenneerrjjiinniinn oonnaa uullaaflflaaccaa¤¤››nnddaann kkuuflfl--
kkuummuuzz yyookkttuu.. ‹‹yyiilleeflfleeccee¤¤iinnee ttooppaarrllaannaaccaa¤¤››nnaa
iinnaanncc››mm››zz ttaammdd››.. 
‹‹sstteeddiikk kkii,, yyaallnn››zz ÇÇuukkuurroovvaa''ddaa kkaallmmaass››nn bbuu sseevvggii,,
üüllkkeemmiizziinn hheerr kkööflfleessiinnee yyaayy››llss››nn…… BBuu dduuyygguuyyllaa,,
öönncceekkii yy››llllaarrddaa MMaarrtt aayy››nnddaa aaçç››kkllaannaann ÇÇuukkuurroovvaa
ÖÖddüüllüü''yyllee iillggiillii hhaabbeerrii bbuu yy››ll fifiuubbaatt aayy››nnddaa aaçç››kkllaa--
mmaayy›› uuyygguunn bbuulldduukk.. BBööyyllee ddee ggüüççllüü bbiirr aauurraa
oolluuflflttuurraabbiilleeccee¤¤iimmiizzee iinnaann››yyoorrdduukk.. BBuu ssaatt››rrllaarr››nn
yyaazz››lldd››¤¤›› aann UUssttaa--
mm››zz bbiizzii dduuyyuu--

yyoorrdduu bbiilliiyyoorruuzz..
BBüüyyüüyyeenn ççeemmbbeerriinn
iiççiinnddeekkii aakk››flfl›› hhiiss--
sseeddeecceekk,, eesseennllii¤¤ee
kkaavvuuflflaaccaakktt››……
SSeevvggiillii AAyyflflee
HHaann››mmaa iiççtteennllii¤¤ii,,
yyaarrdd››mmllaarr›› iiççiinn ççookk
tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruuzz..

ÇÇuukkuurroovvaa 
SSaannaatt 

GGiirriiflfliimmii

18-22
2015
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YYaaflflaarr KKeemmaall''iinn KKüüllttüürr EEllççiissii EEflflii AAyyflflee SSeemmiihhaa BBaabbaann''aa TTeeflfleekkkküürrlleerr
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1199 MMaarrtt 22001155 PPeerrflfleemmbbee
1100..0000 ““ÖÖyykküüddeenn ÇÇ››kktt››mm YYoollaa””,, RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa……

aa--ÖÖyykküüccüü RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa ssööyylleeflflii::
bb--AAnn››nnddaa ÖÖyykküü YYaarr››flflmmaass››
cc--ÖÖyykküü ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee,, ööddüüll ttöörreennii 

YYEERR SSoossyyaall BBiilliimmlleerr LLiisseessii
1133..0000 SSeerrggii aaçç››ll››flflllaarr››
SSeerrggii--11 ““NNaazz››mm HHiikkmmeett FFoottoo¤¤rraaffii SSeerrggiissii”” 

““MMeemmlleekkeettiimmii SSeevviiyyoorruumm””
YYuussuuff UUyyggaann ((FFoottooggrraaffii SSaannaattçç››ss››))

EEttkkiinnlliikk ÇÇaa¤¤ddaaflfl fifiaaiirr vvee YYaazzaarrllaarr DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› SSeerrggii SSaalloonnuu ggiirriiflfl kkaatt›› 
SSeerrggii--22//RReessiimm ““‹‹ççsseell ‹‹zzlleenniimmlleerr”” AArrtteemmiiss ((FFaattooflfl VVeerrggiillii))
SSeerrggii--33//RReessiimm ““TToopplluumm,, SSaannaatt vvee DDiill””

NNuurrsseerreenn TToorr,, AAyynnuurr SSiinnaann,, AArrzzuu ÇÇeevviikk,, 
BBaahhaarr KKuurruumm,, BBüüflflrraa fifiiimmflfleekk,, BBaaddaaggüüll UUççaann,, 
DDeenniizz MMaallaakk,, EEbbrraarr MMeeyyddaann AAccaarr,,FFaattmmaaggüüll YYeettiimm,, 
GGaayyee YYeeflfliillssooyy,, GGöökkhhaann CCeeyyllaann,, GGüüllnnuurr ÖÖnnddeerr,, 
GGüüllççiinn ÖÖnnttaaflfl,, MMeelliikkee TTooppaall,, MMüünneevvvveerr GGöökkbbaayy››rr,, 
NNiillggüünn DDeemmiirraall,, NNaazziiffee BBiillggiinn HHaazzaarr,, SSeerraapp AAyyggeennllii,, 
TTaammeerr AAyydd››nn,, ÜÜmmmmüü GGüüllssüümm ÇÇaall››flflkkaann,, 
VVeellaatt TToopprraakk,, YYuussuuff fifieenn,, YY››lldd››zz ÖÖzzff››rraatt,, 
ZZeeyynneepp NNuurr ÖÖzzttüürrkk

EEttkkiinnlliikk MMEE GGüüzzeell SSaannaattllaarr FFaakk..RReessiimm BBööllüümmüü ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› SSeerrggii SSaalloonnuu ((zzeemmiinn kkaatt))
1144..0000 BBeellggeesseell ssuunnuummuu ““NNââzz››mm HHiikkmmeett””

AAyyddaann YYaallçç››nn--MM.. MMaahhzzuunn DDoo¤¤aann
SSööyylleeflflii NNââzz››mm HHiikkmmeett ““MMeemmlleekkeettiimmii SSeevviiyyoorruumm”” 
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr AAyyddaann YYaallçç››nn  // MM.. MMaahhzzuunn DDoo¤¤aann
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1155..1155 AARRAA
1155..3300 SSööyylleeflflii

““YYaazzaarr NNee YYaazzaarr””
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy // TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr 
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1166..1155 AARRAA
1166..3300 SSööyylleeflflii

““EEddeebbiiyyaatt vvee FFaarrkk››nnddaall››kk””
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr // NNaazzmmii BBaayyrr››
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1177..0000 AARRAA
1177..1155 KKoonnsseerr

EEkkiinnccii MMüüzziikk AAkkaaddeemmiissii TT..HHaallkk MMüüzzii¤¤ii TToopplluulluu¤¤uu 
fifieeff HHaassaann EEkkiinnccii
SSaazzllaarr EErrhhaann PPeekkeerr,, EErrhhaann TToopprraakk,, 

AAhhmmeett ÖÖzzddeemmiirr,, GGöökksseell KKöössee
CCuurraa MMuuhhaammmmeett GGöözzccüü
KKaavvaall MMuuhhaammmmeett SSaarr››eerr,, KKeennaann ÖÖzzddeemmiirr 
PPeerrkküüssyyoonn MM.. SSaalliihh GGöökkhhaann EErrkkeeçç
RRiittmm MMeehhmmeett KKeesseerr
BBaass GGiittaarr BBaahhaattttiinn EEkkiinnccii
KKllaassiikk GGiittaarr ‹‹llkkeerr KKooddaann
KKOORR‹‹SSTTLLEERR 
BBaayyaannllaarr HHüüllyyaa YY››llmmaazz EEkkiinnccii,, FFiilliizz fifiaatt››rroo¤¤lluu AArr››kkaann,, 

ÖÖzzggüürr DDeenniizz OObbaann,, BBeerrnnaa TTaanneerr,, GGüüllsseerr KKeellllee,, 
YYaa¤¤mmuurr ÇÇ››lldd››rr,, HHaattuunn fifiiimmflfleekk

BBaayyllaarr MMuussttaaffaa BBaakkaarr,, FF››rraatt ÖÖzzmmeenn,, UU¤¤uurr BBaaflflyy››llmmaazz,, 
KKaammiill CCeennggiizzoo¤¤lluu,,HHaassaann ‹‹zzccii,, YYaakkuupp ÇÇeelliikk,, 
TToolluunnaayy UUççaannbbeelleenn,, MMeehhmmeett SSaall››cc››

YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1177..4455 AARRAA
1199..0000 FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriissii

BBrraanniissllaavv BBrrkkiiçç 
((SS››rrbbiissttaann FFoottoo¤¤rraaff FFeeddeerraassyyoonnuu BBflflkk..)) 

EEttkkiinnlliikk OOllbbaa FFoottoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR OOllbbaa FFoottooggrraaff DDeerrnnee¤¤ii TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu

2200 MMaarrtt 22001155 CCuummaa
1100..0000 SSööyylleeflflii

YYaazzaarr NNee YYaazzaarr?? 
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr HHüüsseeyyiinn GGüünneeyy

TTuurraann AAllii ÇÇaa¤¤llaarr
YYEERR GGüünneeyy GGeelliiflfliimm KKoolleejjii
1100..0000 SSööyylleeflflii 

““ EEddeebbiiyyaatt vvee EElleeflflttiirreell DDüüflflüünnmmee””
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr

NNaazzmmii BBaayyrr››
KKeemmaall KK››rrmm››zz››

YYEERR OODDTTÜÜ KKoolleejjii

1144..0000 SSööyylleeflflii ““ÇÇooccuukk DDüünnyyaass››nnddaa EEddeebbiiyyaatt””
KKoonnuuflflmmaacc›› KKeemmaall KK››rrmm››zz››
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass››
1144..3300 AARRAA
1144..4455 HHaallkk OOyyuunnuu GGöösstteerriissii // SSiilliiffkkee YYöörreessii
EEttkkiinnlliikk DDaannsseeddeenn AAnnaaddoolluu HHaallkk OOyyuunnllaarr›› DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1155..0000 PPaanneell

““MMeeddyyaa vvee SSaannaatt””
YYöönneettkkeenn OOrrhhaann ÖÖzzddeemmiirr
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr AAbbiiddiinn YYaa¤¤mmuurr // TTaahhiirr ÖÖzzggüürr // FFaattiihh AAllkkaarr
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1166..1155 AARRAA
1166..3300 SSööyylleeflflii

““SSaannaatt››nn ‹‹lleettiiflfliimmsseellllii¤¤ii””
KKoonnuuflflmmaacc›› PPrrooff.. DDrr.. FFaaiikk KKaannaattll››
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1177..0000 AARRAA
1177..1155 TTiiyyaattrroo

““‹‹ssyyaanncc››llaarr””
EEsseerr HHüüsseeyyiinn AAssllaannkkööyyllüü
OOyyuunnccuullaarr ÜÜmmmmüü KKuurrtt,, BBeehhiiyyee YYaann››kk,, CCeennnneett GGüünneeflfl,, 

FFaattmmaa FFaattiihh,, ZZeeyynneepp FFaattiihh,, FFaattmmaa KKaahhrraammaann
EEttkkiinnlliikk AAssllaannkkööyy ÇÇaadd››rr TTiiyyaattrroossuu KKaadd››nnllaarr TToopplluulluu¤¤uu 
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu

2211 MMaarrtt 22001155 CCuummaarrtteessii
DDÜÜNNYYAA fifi‹‹‹‹RR GGÜÜNNÜÜ EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹
1144..0000 DDiinnlleettii

SSoonn UUmmuutt MMüüzziikk GGrruubbuu
HHaammzzaa ZZoorrlluullaarr,, MMuuhhaammmmeedd DDoorruukk AArr››mmuumm,, 
NNuurrppeerrii AArr››mmuumm,, BBuukkeett TTaaflflddeelleenn

fifiiiiirr DDiinnlleettiissii ““MMeerrhhaabbaa AAflflkk””
MMiinnee BBaahhççeeccii,, MMuussttaaffaa TTüürrkküüccüü,, MMeelliihhaa ÜÜnnaall KKaarr,, 
NNeeccmmiiyyee DDuurruu,, MMuurraatt AArr››cc››,, YY››llmmaazz BBoozzaann,, 
HHiikkmmeett EErrggüünn

YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1155..0000 AARRAA
1155..1155 KKoonnsseerr

PPoolliiffoonniikk KKoorroollaarr DDeerrnnee¤¤ii KKoorroossuu
KKOORR‹‹SSTTLLEERR EEssiinn TTooggaayy,, EEssrraa EErrddoo¤¤aann KKaayyaa,, HHaannddaann GGüünneeyyllii,, 

MMüüflfleerrrreeff ÖÖrrüünnkk,, NNeeccllaa AAkkbbuulluutt,, ÖÖzzccaann DDaaflfl››yy››cc››,, 
SSeelliinn EEvvrreenn,, SSeevviill ÖÖzz,, DDiilleekk YY››lldd››rr››mm,, 
YYaasseemmiinn AAlltt››nnookk,, BBeeyyhhaann AAllaa,, DDeenniizz SSuunngguurr,, 
TTaannsseell SSaalllluuhhuu,, SSiimmaayy TTooggaayy,, EEssrraa SSeevviinnçç,, 
FFiilliizz MMüüddeerrrriiss,, GGüüllflfleenn BBoozzddoo¤¤aann,, 
GGüüllüümmsseerr DDöönnmmeezz,, HHaattiiccee EEnneess,, MMeehhttaapp SSoo¤¤uukk,,
MMüürrvveett BBeeyyddaa¤¤››,, NNeessrriinn BBaaccaakk,, NNeevvaall ÇÇaall››kkoo¤¤lluu,, 
NNiillggüünn DDeenniizz,, ÖÖzzddeenn DDaaflflkk››nnll››,,SSaabbaahhaatt YYüükksseell,, 
SSeellmmaa YYaa¤¤cc››,, SSaalliihh ÖÖzzbbaayy,, DDoolluunnaayy GGüüvveenn

YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1155..4455 AARRAA
1166..0000 fifiiiiirr DDiinnlleettiissii

““fifiiiiirrlleerrddee GGeezziinnttii””
HHaassaann TTaarrhhaann,, EElliiff EEzzddeerr,, MMuuhhaammmmeett KKaarraaccaa,,
KKeemmaall PPoollaatt,, AAggiitt AAyyssaann,, PPeelliinn SSaabbaanncc››,, 
ZZoozzaann BBiillmmeeddii,, HHiillddee GGüünnddoo¤¤aann,, BBeerrffiinn ÖÖnnddeerr,, 
NNiillaayy ÇÇaakk››rr

EEttkkiinnlliikk MMEE ÜÜ EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessii TTüürrkkççee BBööll.. öö¤¤rreenncciilleerrii
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
1166..3300 AARRAA
1166..4455 SSööyylleeflflii

““MMeerrssiinn''ddee SSaannaatt””
PPrrooff.. DDrr.. NNuurrsseerreenn TToorr

YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu
KKAAPPAANNIIfifi
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
YYEERR MMaallii MMüüflflaavviirrlleerr OOddaass›› TTooppllaanntt›› SSaalloonnuu

1199 MMaarrtt 22001155 PPaazzaarr
1199..0000 FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriissii::

OOzzaann SSaa¤¤dd››çç ((DDeevvlleett SSaannaattçç››ss››)) 
EEttkkiinnlliikk GGaazziiaanntteepp ‹‹ppeekkyyoolluu FFoottoo¤¤rraaff DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR GG‹‹FFSSAADD SSaalloonnuu
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1144..0000 PPaanneell
ÇÇeevvrree vvee EEddeebbiiyyaatt

YYöönneettkkeenn MMeehhmmeett TTaaflflaarr
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr CCooflflkkuunn KKaarraabbuulluutt

‹‹llkkaayy TTuunnaa
UUmmuurr GGüürrssooyy
AAttiillaa EErr
GGüüllddeerreenn CCaannyyuurrtt 
AAllii OOzzaanneemmrree 

EEttkkiinnlliikk AAYYSSAADD ((AAddaannaa YYaaflflaamm SSaannaatt DDeerrnnee¤¤ii))
YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1155..0000 AARRAA
1155..3300 PPaanneell

““ÇÇooccuukk EEddeebbiiyyaatt›› vvee ÇÇooccuukk MMeeddyyaass››””
YYöönneettkkeenn YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ‹‹llkkeerr ÖÖzzddeemmiirr
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. SS..YYeettkkiinn IIflfl››kk

YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. TTüüllaayy AAttaarr AAvvflflaarr
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. EEnnggiinn ÇÇeelleebbii

YYEERR ÇÇÜÜ ‹‹lleettiiflfliimm FFaakküülltteessii SSaalloonnuu
BBaallccaall›› KKaammppüüssüü//AADDAANNAA

1188..3300 HHaaiikkuu--HHaaiikkaa SSeerrggiissii
HHaaiikkuullaaflfltt››rr››llaann DDüüflflüünncceelleerr 

EEttkkiinnlliikk AAlltt››nnoorraann HHaaiikkuu GGrruubbuu
YYEERR AAlltt››nnoorraann DDüüflflüünnccee vvee SSaannaatt PPllaattffoorrmmuu GGaalleerriissii 
1199..0000 GGöösstteerrii--SSööyylleeflflii

BBrraanniissllaavv BBrrkkiiçç 
((SS››rrbbiissttaann FFoottoo¤¤rraaff FFeeddeerraassyyoonnuu BBflflkk..)) 
FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriissii
OOzzaann SSaa¤¤dd››çç ((DDeevvlleett SSaannaattçç››ss››)) 
fifiiiiirr DDiinnlleettiissii--FFoottoo¤¤rraaff GGöösstteerriissii

EEttkkiinnlliikk AAlltt››nnoorraann
YYEERR AAlltt››nnoorraann DDüüflflüünnccee vvee SSaannaatt PPllaattffoorrmmuu GGaalleerriissii

2211 MMaarrtt 22001155 CCuummaarrtteessii
DDÜÜNNYYAA fifi‹‹‹‹RR GGÜÜNNÜÜ
EEttkkiinnlliikk SSuunnuumm NNaazzaann BBaallcc››
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk// BB.. HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii
1144..0000 KKllaassiikk BBaatt›› MMüüzzii¤¤ii RReessiittaallii

BBaahhaarr YYaarrgg›› // ppiiyyaannoo
ZZeeyynneepp YYaarrgg›› // kkeemmaann

YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1144..3300 fifiiiiirr SSuunnuummuu

““fifiiiiirrllee UUmmuuddaa YYoollccuulluukk””
GGöörrsseelllleerr vvee SSuunnuumm BBaaflflaakk HH.. EEkkmmeekkççii
KKaatt››ll››mmcc››llaarr CCooflflkkuunn KKaarraabbuulluutt

GGüüllddeerreenn CCaannyyuurrtt
DDuurraann AAyydd››nn
AAttiillaa EErr
DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann
fifiaahhiinn TTaaflfl
MMeellaahhaatt BBaabbaall››kk
MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee
DDeenniizz YYeeddiieevvllii
GG››yyaassii AAyyddeemmiirr
NNiissaa LLeeyyllaa

EEttkkiinnlliikk AAYYSSAADD
YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1155..3300 ““DDüünnyyaa fifiaaiirrlleerrii,, fifiiiiirrlleerrii””

GGöörrüünnttüüllüü mmüüzziikk eeflflllii¤¤iinnddee flfliiiirr ssuunnuummuu
AAddaannuuss fifiiiiirr EEkkiinn TToopplluulluu¤¤uu ((NNaazzaann BBaallcc››,, 
HHaalliitt GGöökkmmeenn,,SSeevviinnçç KKöökkeennlleerr,, OOnnuurr ÖÖzzssoollaakk))
SSaabbaanncc›› MMeesslleekkii vvee TTeekknniikk AAnnaaddoolluu LLiisseessii 
fifiiiiirr TToopplluulluu¤¤uu
BBaaflflaakk HHüüllyyaa EEkkmmeekkççii
‹‹ssmmaaiill TTiimmuuççiinn
MMuussttaaffaa ÖÖzzkkee
DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann
YYuussuuff ZZiiyyaa HHaalleeffoo¤¤lluu
SSeemmaa EErrddoo¤¤aann
DDuurrmmuuflfl AAllii ÖÖzzkkaallee
MMeessuutt EErraayy
DDeenniizz YYeerrddeelleenn
MM..DDeemmiirreell BBaabbaaccaannoo¤¤lluu
DDeenniizz YYeeddiieevvllii
fifiaahhiinn TTaaflfl
GG››yyaassii AAyyddeemmiirr

YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1188..0000 KKAAPPAANNIIfifi
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu

1199 MMaarrtt 22001155 PPeerrflfleemmbbee
1144..0000--1177..3300 HHaassaann ÖÖzzkk››ll››çç''llaa ÖÖyykküüllüü SSaaaattlleerr
YYöönneettkkeenn CCeemmiillee CCeerreepp
YYEERR SSAAKKLLII EEVV
1188..0000 SSEERRGG‹‹ AAÇÇIILLIIfifiLLAARRII

AAyyeett NNaammll››--AAtt››ff SSoo¤¤uukkssuu FFoottoo¤¤rraaff SSeerrggiissii
SSuunnuumm NNeebbiihhee KKaarraassuu
YYEERR AAnnttiioocchh HHAANN PPLLAAZZAA ((EEsskkii AAddlliiyyee bbiinnaass››,, 22.. KKaatt))
1199..0000--2200..0000 MMiinnii KKoonnsseerr

BBaarr››flfl vvee HHooflflggöörrüü KKeennttiinnddeenn EEzzggiilleerr
AAnnttaakkyyaa DDeeffnnee BBaarr››flfl vvee DDoossttlluukk KKoorroossuu

YYEERR AAnnttiioocchh HHAANN PPLLAAZZAA ((EEsskkii AAddlliiyyee bbiinnaass››,, 22.. KKaatt))

2200 MMaarrtt 22001155 CCuummaa
1133..0000 ““ÖÖyykküüddeenn ÇÇ››kktt››mm YYoollaa””,, RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa……

aa--ÖÖyykküüccüü RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa ssööyylleeflflii::
bb--LLiisseelliilleerr ÖÖyykküü YYaarr››flflmmaass››
cc--ÖÖyykküü ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee,, ööddüüll ttöörreennii 

YYEERR NNeeccmmii AAssffuurroo¤¤lluu AAnnaaddoolluu LLiisseessii
1144..0000 PPaanneell

HHaattaayy EEddeebbiiyyaatt›› UUlluussaall EEddeebbiiyyaatt››nn NNeerreessiinnddee??
YYöönneettkkeenn SSeellaammeett BBaa¤¤cc››
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr ‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu

AAddiill OOkkaayy
FFaarriiss KKuusseeyyrrii
NNiissaa LLeeyyllaa

YYEERR NNeeccmmii AAssffuurroo¤¤lluu AAnnaaddoolluu LLiisseessii SSaalloonnuu
1166..0000 AARRAA
1177..0000 SSeerrggii

CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii SSeerrggiissii
SSuunnuumm GGüüllnnaazz KKaavvvvaass
YYEERR CCaannsseevveenn BBaahhççeeccii RReessiimm AAttööllyyeessii 

((KKuurrttuulluuflfl CCdd.. NNoo:: 1199))

2211 MMaarrtt 22001155 CCuummaarrtteessii
1144..0000 PPaanneell

"" TToopplluummssaall YYaaflflaammddaa SSaannaatt››nn YYeerrii vvee EEttkkiilleerrii""
YYöönneettkkeenn NNaamm››kk KKuuyyuummccuu
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr AAzzrraa KKoohheenn

HHüüsseeyyiinn CCeennggiizz
NNiillüüffeerr AAçç››kkaall››nn

EEttkkiinnlliikk DDeesstteekk YYaayy››nnllaarr››
YYEERR HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass›› ((SSvveeyykkaa RReessttoorraann AArrkkaass››))
1155..0000 AARRAA
1155..1155 fifiiiiirr vvee HHaayyaatt
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr BBaakkii AAyyhhaann TT

‹‹ssmmaaiill CCeemm DDoo¤¤rruu
MMuussttaaffaa FF››rraatt

YYEERR HHaattaayy TTaabbiipp OOddaass›› ((SSvveeyykkaa RReessttoorraann AArrkkaass››))
1166..4455 DDÜÜNNYYAA fifi‹‹‹‹RR GGÜÜNNÜÜ KKUUTTLLAAMMAASSII

KKeenntt fifiiiiirrlleerrii
SSuunnuumm SSeevviimm HHaabbiipp -- SSeevvaall KKaarraattaaflfl
KKaatt››ll››mmcc››llaarr FFaarriiss KKuusseeyyrrii,, SSeellaammeett BBaa¤¤cc››,, 

fifiiirriinn ZZaaffeerryy››lldd››zz››,, BBeeddiirr HHaatteemm,, 
MMuurraatt DDeemmiirrkkooll,, BBeeddrraann CCeebbiirroo¤¤lluu,, 
SSüühhaa KK››yyaakk,, MMuussttaaffaa SSööyylleemmeezz,, 
MMeehhmmeett AAttiillaayy,, MMeessrruurr SSaabbaahhoo¤¤lluu,, 
OOrrhhaann DDeemmiirreell,, NNuurreettttiinn BBeelllluurr,, 
NNeeccllaa KKaarraattaaflfl,, DDoolluunnaayy AAkkeerr,,
fifieekkiipp GGüüzzeellmmaannssuurr,, AAyydd››nn ZZeeyyffeeoo¤¤lluu,, 
FFeerrhhaatt ZZiiddaannii,, HHaassaann KKaarraaççaayy

YYEERR GGaazziilleerr EEvvii  
KKAAPPAANNIIfifi::
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
YYEERR HHaattaayy KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

2222 MMaarrtt 22001155 PPaazzaarr
EEttkkiinnlliikk KKeenntt GGeezziissii
GGüüzzeerrggââhh EEsskkii AAnnttaakkyyaa,, HH››dd››rrbbeeyy,, VVaakk››ffll››,, 

KKaapp››ssuuyyuu AAyyhhaann KKaarraa
VVaakk››ff EEvvii,, TTiittüüss TTüünneellii

KKaallkk››flfl SSaaaattii 0088..0000,, ÖÖzzeell DDoo¤¤uuflfl OOkkuullllaarr›› ÖÖnnüü.. 
NNoott ““GGeezziimmiizz hheerrkkeessee aaçç››kk vvee üüccrreettssiizzddiirr””..

ANTAKYAADANA



ADANA
1188 MMaarrtt 22001155 ÇÇaarrflflaammbbaa
1188..0000 AAÇÇIILLIIfifi 

ÇÇUUKKUURROOVVAA ÖÖDDÜÜLLÜÜ 22001155
YYAAfifiAARR KKEEMMAALL

TTöörreenn SSuunnuumm NNaazzaann BBaallcc››
GGöörrsseell SSuunnuumm FFeerrhhaatt ‹‹flfllleekk
AAçç››ll››flfl KKoonnuuflflmmaass››
FF..SSaaaaddeett BBiilliirr ((UUÇÇSSGG MMeerrssiinn KKoooorrddiinnaattöörrüü))
MMeehhmmeett KKaarraassuu ((UUÇÇSSGG KKuurruuccuussuu//HHaattaayy KKoooorrddiinnaattöörrüü))
ÇÇeettiinn YYii¤¤eennoo¤¤lluu ((UUÇÇSSGG KKuurruuccuussuu//GGeenneell KKoooorrddiinnaattöörr))
MMuussttaaffaa KKöözz ((TTüürrkkiiyyee YYaazzaarrllaarr SSeennddiikkaass›› GGeenneell BBaaflflkkaann››))
ÖÖddüüll SSuunnuummuu YYAAfifiAARR KKEEMMAALL
1188..3300 KKoonnsseerr

““AAnnaaddoolluu''ddaann EEzzggiilleerr””
AAnnttaakkyyaa DDeeffnnee BBaarr››flfl KKoorroossuu 

YYEERR BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu

AAÇÇIILLIIfifi GGÜÜNNÜÜ EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹::
11--““SSEERRGG‹‹LLEERR””
1100..0000 SSeerrggii 11

KKaarrmmaa EEbbrruu SSeerrggiissii
KKaatt››ll››mmcc››llaarr GGüüllaayy GGüülltteekkiinn

FFiilliizz KKooyyuuttüürrkk
NNeessrriinn KKuurraall

EEttkkiinnlliikk GGüüllffiinneess EEbbrruu GGrruubbuu
YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii
1166..3300 SSeerrggii 22

AAddaannaa RReessssaammllaarr DDeerrnnee¤¤ii
KKaarrmmaa SSeerrggiissii

YYEERR BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyee TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu FFuuaayyeessii
1177..0000 SSeerrggii 33 ((rreessiimm sseerrggiissii))

““KKaadd››nn””
GGüünnaayy KKaarraakkuuflfl

YYEERR AAbbiiddiinn DDiinnoo PPaarrkk››
22--ÖÖBBÜÜRR EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR
1100..0000 RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa ““ÖÖyykküüddeenn ÇÇ››kktt››mm YYoollaa””……

aa--ÖÖyykküüccüü RReemmzzii KKaarraabbuulluutt''llaa ssööyylleeflflii::
bb--AAnn››nnddaa ÖÖyykküü YYaarr››flflmmaass››
cc--ÖÖyykküü ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee,, ööddüüll ttöörreennii

YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii
1111..0000 SSööyylleeflflii

““SSaavvaaflfl vvee BBaarr››flflttaa TToopplluummssaall PPaayyllaaflfl››mm””
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. YYuussuuff ZZiiyyaa HHaalleeffoo¤¤lluu

YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii
1122..1155 ““SSAANNAATT SSOOKKAAKKTTAA””
11..GGöösstteerrii PPaannddoommiimm 
SSaannaattçç››llaarr HHaakkaann AAvvflflaarr

NNuurrii ÇÇeerrii
‹‹nnaannçç ÜÜnnaall

22..GGöösstteerrii ““DDoo¤¤aann››nn DDiilliinnddee DDaannss”” 
DDaannssöörrlleerr CCaann AAtteeflfl ((MMiittsseell ffiiggüürrlleerrllee ddaannss))

YYuussuuff KKaarr ((‹‹sskkaannddiinnaavv ddaannss››))
HHaammiiddoouu KKaammaallaa//SSEENNEEGGAALL ((AAffrriikkaa DDaannss››))

33..PPaanneell TToopplluummssaall CCiinnssiiyyeett
YYöönneettkkeenn DDeenniizz UUsslluu
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr SSeellddaa KKaayyaa

PPeelliinn SSeenneerr
SSeerraapp KKaayyaa

44..EEttkkiinnlliikk FFrraannss››zzccaa flfliiiirr ookkuummaa::
HHaammiiddoouu KKaammaallaa ((SSEENNEEGGAALL))
TTüürrkkççee''yyee ççeevviirrii HHaammiiddoouu KKaammaallaa 

55..EEttkkiinnlliikk ““‹‹flflççiilleerrddeenn fifiiiiirrlleerr””
KKaatt››ll››mmcc››llaarr YY››llmmaazz EEsseenn

AAhhmmeett TTüürrkkeeflfl
HHüüsseeyyiinn SSiinnccaarr 
RR››ddvvaann ÇÇiiççeekk

66..EEttkkiinnlliikk ÖÖzzggüünn MMüüzziikk
fifiiiaarr YYaa¤¤››zz // ssaannttüürr
BBaarraann fifiaahhiinn // bbaa¤¤llaammaa
AAllii EErrkkaassaapp // ggiittaarr
FFeerrhhaatt TTüürreettkkeenn // ddeeff

77..EEttkkiinnlliikk YYeeddii RReennkkllii TTüürrkküülleerr
((TTüürrkkççee,, RRuummccaa,, EErrmmeenniiccee,, 
‹‹bbrraanniiccee,, KKüürrttççee,, AArraappççaa))
ZZoozzaann KKaayyaa
GGöözzddee KKaappllaann 
FFeerriihhaann EEssmmeerr 

88..EEttkkiinnlliikk HHaallkk TTüürrkküülleerrii
GGaammzzee PPeekkaall
CCaann AAtteeflfl
ÇÇaa¤¤llaa CCeemmaallii

99..EEttkkiinnlliikk SSeerrüüvveenn KKüüllttüürr
YYEERR AAbbiiddiinn DDiinnoo PPaarrkk››

1155..0000 PPaanneell
““SSaannaatt vvee SSaannaattçç››nn››nn TToopplluummuu 
ÇÇaa¤¤ddaaflflllaaflfltt››rrmmaaddaakkii  ‹‹flfllleevvii””

KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPrrooff.. DDrr.. EErrmmaann AArrttuunn
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ZZeekkiiyyee ÇÇaa¤¤››mmllaarr 

YYEERR BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1166..3300 KKllaassiikk BBaatt›› MMüüzzii¤¤ii DDiinnlleettiissii

ÇÇÜÜ DDeevvlleett KKoonnsseerrvvaattuuvvaarr›› SSaannaattçç››llaarr››
EEttkkiinnlliikk ÇÇÜÜ KKoonnsseerrvvaattuuvvaarr›› 
YYEERR BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyee TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu FFuuaayyeessii

1199 MMaarrtt 22001155 PPeerrflfleemmbbee
0099..3300 PPaanneell

""GGeennççlliikk vvee SSaannaatt"" 
YYöönneettkkeenn NNaamm››kk KKuuyyuummccuu
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPeelliinn BBaattuu

HHüüsseeyyiinn CCeennggiizz
AAzzrraa KKoohheenn
NNiillüüffeerr AAçç››kkaall››nn

EEttkkiinnlliikk DDeesstteekk YYaayy››nnllaarr››
YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii
1100..3300 AARRAA
1144..0000 SSööyylleeflflii

““TToopplluummssaall EEvvrriimmddee SSaannaatt››nn ‹‹flfllleevvii”” 
KKoonnuuflflmmaacc›› SSeezzaavveerr SSeeççkkii
YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii..
1155..1155 PPaanneell
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr PPssiikkoolloogg OObbeennggüüll EEjjddeerr

““TToopplluummssaallllaaflflmmaaddaa SSaannaatt TTeerraappiissii””
PPrrooff.. DDrr.. FFiikkrrii AAkkddeenniizz
““TToopplluummllaa SSaannaatt ‹‹lliiflflkkiissiinnddee BBiilliimmiinn YYeerrii””

YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu 
1166..1155 SSööyylleeflflii

““GGeenneellddee ssaannaatt,, öözzeellddee mmüüzziikk ee¤¤iittiimmiinniinn 
bbiirreeyyee,, ttoopplluummaa kkaattkk››llaarr››””

KKoonnuuflflmmaacc›› TTuu¤¤rruull GGöö¤¤üüflfl
EEttkkiinnlliikk ÇÇuukkuurroovvaa MMüüzziikk DDoossttllaarr›› DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu 
1177..0000 AARRAA
1177..1155 PPaanneell

""TToopplluummssaall YYaaflflaammddaa SSaannaatt››nn YYeerrii vvee EEttkkiilleerrii""
YYöönneettkkeenn NNaamm››kk KKuuyyuummccuu
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr AAzzrraa KKoohheenn

HHüüsseeyyiinn CCeennggiizz
NNiillüüffeerr AAçç››kkaall››nn
PPeelliinn BBaattuu

EEttkkiinnlliikk DDeesstteekk YYaayy››nnllaarr››
YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
1188..1155 AARRAA
1188..2200 SSeerrggii

SSeevviinnçç HH.. KKöökkeennlleerr RReessiimm SSeerrggiissii
YYEERR AAttööllyyee EErrttee
1188..3300 PPaanneell

““EE¤¤iittiimm vvee SSaannaatt””
YYöönneettkkeenn DDeemmeett DDuuyyuulleerr DDoo¤¤aann
KKoonnuuflflmmaacc››llaarr AAhhmmeett NNeeccmmii YYaaflflaarr ((PPrrooff.. DDrr..))       

““EE¤¤iittiimm vvee SSaannaatt””
ZZeehhrraa GGüürrooll ((LLiioonnss KK.. GGeenneell YYöönneettmmeennii))
““LLiioonnss KKEEPP PPrroojjeessii””
YYaaflflaarr AAtteeflfloo¤¤lluu  ((LLiioonnss KK.. GGeeççmmiiflfl DDöönneemm 
KKoonnss.. BBflflkk)) ““LLiioonnss KKEEPP PPrroojjeessii””

YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu
KKoonnsseerr KKeemmaann//PPiiyyaannoo RReessiittaallii

““AAzzeerrii --TTüürrkk  EEzzggiilleerrii””
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr..FFeerrhhaatt TTaann BBeerrkk // kkeemmaann
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. AArrzzuu MMuussttaaffaayyeevvaa // ppiiyyaannoo

YYEERR AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyeessii TTiiyyaattrroo SSaalloonnuu

2200 MMaarrtt 22001155 CCuummaa
1100..0000 SSööyylleeflflii

““GGeenneellddee SSaannaatt,, öözzeellddee mmüüzziikk 
ee¤¤iittiimmiinniinn bbiirreeyyee,, ttoopplluummaa kkaattkk››llaarr››””

KKoonnuuflflmmaacc›› TTuu¤¤rruull GGöö¤¤üüflfl
EEttkkiinnlliikk ÇÇuukkuurroovvaa MMüüzziikk DDoossttllaarr›› DDeerrnnee¤¤ii
YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii
1111..0000 GGöösstteerrii 

KKaarraaggöözz--HHaacciivvaatt
SSuunnuumm MMaahhmmuutt HHaazz››mm 

KK››ssaakküürreekk
YYEERR AAddaannaa KKoolleejjii

uulluussllaarraarraass››
ç u k u r o v a
s a n a t  g ü n l e r i9


