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B!R!NC!L!K ÖDÜLÜ

H!CRAN ERD!M

1993 yılında Amsterdam’da do"du. Aslen Konyalı olan 
yazar, dört karde!in en büyü"üdür. En büyük hayalini 
gerçekle!tirebilmek amacıyla kuaförlük okuluna gitmi!, 
okulu ba!arıyla tamamlayarak meslek hayatına atılmı!-
tır. 2016 yılında dünya evine girmi!, 2018 yılında Aren 
Mirza adında bir erkek çocuk sahibi olmu!tur. Hicran 
Erdim, hâlâ Hollanda’da ya!ıyor; dünyayı gezmek, özel 
anları foto"ra$amak istiyor.
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KIRMIZI RUJ

0IN\I�[WV]�O�Z�̫UMTMZQUQbQV�J]T]̫UI�VWS\I[Ü"�,IU�5Ma-
LIVÜ��*]O�V�UMaLIVLI������a�baÜTLIV�SITUI�O�TM\QV�LQVOQVTQɦQ�
^IZ��3QU�JQTQZ��J]�UMaLIVLI�W�bIUIV�)U[\MT�6MPZQ¼VLMSQ�JQZ�
S]ɦ]V]V�XM̫QVM�VM�PIaITTMZ�\ISÜTLÜ'�5ILMUM�<][[I]L�5�bM-
[Q¼VM�[ÜZ\ÜUÜ�^MZQX�PMZ�bIUIVSQ�JMSTMUM�JIVSÜUÜbLI�aMZQUQ�
ITÜaWZ]U��<Q\ZMaMV�\MTMNWVLI�)a̫M¼VQV�QTM\Q[QVQ�O�Z�aWZ]U"�¹ʈ̫�
aMZQVLM�Q̫TMZQU�JQZIb�]bILÜ��W\]b�LISQSIaI�WZILIaÜU�º�/MVMT-
LM�OMt�SITIV�PMX�JMV�WT]Z]U�IUI	

)a̫M�LM�tWK]ST]ɦ]V]�IVVM�JIJI��bTMUQaTM�3WVaI¼LI�OM-
tQZUQ̫��¹*IJIIVVMUQV��bMZQULM�tWS�MUMɦQ�^IZ�º�LMZLQ��*MTSQ�
J]�̫MPQZLM�LM�JQbQ�JQZJQZQUQbM�JIɦTIaIV�J]�SILMZ�JQZTQɦQaLQ�

<MTMNWV]ULIV� :]S[� 5]bM]U¼LISQ� M[MZTMZQ� QVKMTQaWZ]U��
*QZ�IZI�JIVI�aISTI̫IV�JQZ�O�^MZKQVM�O�bTMZQU�\ISÜTÜaWZ��VM�SI-
LIZ�LI�O�bMT�ILÜU�I\ÜaWZ��IPM[\M�IPM[\M��3ÜZUÜbÜ�JIKISTIZ��bM-
ZQVM�bIZQN �\ÜZVISTIZ°�*]�ZMVS�K�UJ�̫��JQZ�IV�QTSWS]T��ɦZM\-
UMVQUQ�PI\ÜZTI\ÜaWZ"�;IJIPI\�lɦZM\UMV��;IJIPI\�lɦZM\UMV#�
WZ\I�JWaT]��SÜ^ÜZ�SÜ^ÜZ�[ItTÜ��ZMVOpZMVS�OQaQVMZMS�JQbM�PMZ�UM^-
[QU�JIPIZÜ�OM\QZMV��SÜ^ZIS�<�ZStM[QaTM�JQbM��ZVMS�WTIV�JQZQaLQ��
=V]\UILIV�JQZ�LM�;IJIPI\�lɦZM\UMVQV�SÜZUÜbÜ�Z]R]	

3ÜZUÜbÜ�ZMVOQ�[M^UMU�JMTSQ�LM�J]VLIVLÜZ"�3ÜZUÜbÜ�IZIJI-
TIZ��SÜZUÜbÜ�XIZL�[���SÜZUÜbÜ�O�T�^M�SÜZUÜbÜ�Z]R°�)aZÜKI�SÜZUÜ-
bÜ�ZMVOQ�[M^UMULM��IVIVMUQV�IVTI\\ÜɦÜ�¹3ÜZUÜbÜ�*I̫TÜSTÜ�3Übº�
UI[ITÜVÜV�M\SQ[QVQ�O�b�IZLÜ�MLMUMU	�)U[\MZLIU¼LISQ�IVVMUTM�
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JIJIUÜ��bTMLQɦQUQ�O�bTMZQULMV�PMUMV�IVTIZLÜ�IVVMIVVMU��
¹3ÜVITÜ�AIXÜVKIɦÜUº�LQaMZMS�aI\IɦÜUÜV�JI̫ÜVI�W\]Z]Z��J]T]\-
TIZÜV��bMZQVLM�aWTK]T]S�aIX\ÜZÜZLÜ�JIVI��

m	�mm	�mm:m	�
*QZ�PÜ̫ÜUTI�aI\IɦÜULIV�SITS\ÜU��)VVMIVVMU�tWS\IV�SIP-

^IT\ÜaÜ� PIbÜZ� M\UQ̫\Q�� 8I[ISTÜ��iQTTQ°�-^M\�� J]�8I[ISTÜVÜV� a]-
U]Z\I[ÜaLÜ��*QZIb�\]b��PWWWWX�UQLMaM°

;�\t��� [�\t�����	� 0I[IV� IUKIVÜV� [M[QVQ� L]a]aWZ]U��
7S]T�bQTQVM�LM�Ib�SITLÜɦÜVÜ�O�[\MZQaWZ�J]�[M[��8IU]S�VQVMUQV�
aIVISTIZÜVLIV��X�aWZ]U�^M�SW̫IZIS�WS]TI�OQLQaWZ]U��;IJI-
PI\�lɦZM\UMV�tWS\IV�OMTUQ̫�JQTM��

%�/�VIaLÜV�tWK]STIZ	�*]O�VS��LMZ[\M�¹)QTMº�SWV][]�^IZ�
7�IVLI� QtQUQ� [ÜSIV�JQZ� \WX�� O�ɦ[�U�V��bMZQVM�W\]Z]aWZ��

pLM\I�VMNM[QUQ�SM[MV�JQZ�IɦÜZTÜS�J]"
%�/�T[�U��IQTM�VMLQZ'�
*]� [WZ]aTI� VMNM[QUQV� \IUIUMV� SM[QTLQɦQVQ� PQ[[MLQaWZ]U��

/�bTMZQULMV�L�S�TMV�aI̫�^M�PÜtSÜZÜS"�/�Z�TMV�^M�L]a]TIV�[I-
LMKM�J]�

%�/�T[�U��TI^IJWaI�OQLMJQTQZ[QV�
% °
%�3ÜVITÜ�AIXÜVKIɦÜU��OMTLQV�UQ'
%�8IU]S�VQVMU��aIb�\I\QTQVM�LIPI�tWS�U]'
%�*QZ�Ia�^IZ�S]b]U�
)VIVMU��JQZ�Ia�[WVZI�IVVMUTM�JIJIUÜV�OMTMKMɦQVQ�[�aTMUQ̫-

\Q��7�IV��QtQU��aTM�ZIPI\TIUÜ̫\Ü�SQ�ZIPI\�JQZ�VMNM[�ITUÜ̫\ÜU��8I-
U]S�VQVMUQV�IS�[ItTIZÜ�OQJQ�JMUJMaIb�JQZ�J]T]\�a]UIɦÜ�WT]X�
WZILIV�WZIaI�[I^Z]TU]̫\]U�

m	�m�	�m��	�m�Z���	�
*Ia�iITIZ�;II\��tITUÜ̫\Ü�IUI�J]O�V�WS]T�aWS\]��)ZSI[ÜVLIV�

\IS� \IS� \IIIS�� SIXÜ� [M[Q"�)aZÜTÜɦÜV� ^M� SI^]̫UIVÜV� [M[Q�� 8IU]S�
VQVMUQV�¹3]b]TIZÜU�PW̫�OMTLQVQb	º�LMaQ̫QVQ�L]a]VKI�WLIULIV�
]tIZIS�tÜS\ÜU��SMVLQUQ�JIJIUÜV�SWTTIZÜVI�I\\ÜU��<�U�L�VaIaÜ�
OMbMJQTMKMS�JQZ�J]T]\]V�O�K�VLM�^M�PIÅÆQɦQVLMaLQU�
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0MLQaMTMZ�� PMLQaMTMZ°� ¹,WɦL]ɦ]V� aMZ� LMɦQT�� LWaL]ɦ]V�
aMZ�º� LMZLQ� PMX� VQVMU�� 8IU]S� VQVMU� O�bTMZQ� LWTIZIS� JIVI�
JIS\Ü��)aZÜTÜS�JISÜ̫Ü°

0MX�UMZIS�MLMZLQU�O�Sa�b�VLM�[�b�TMV�J]�LM^I[I�LMUQZ�
S]̫TIZÜV�VI[ÜT�]t\]ɦ]V]'�̪QULQ�JMV�LM�J]�LMUQZ�S]̫TI�SIVI\-
TIVÜX�]tIKIS\ÜU��AI^Z]�JQZ�S]̫�SWZS\]ɦ]VLI�SITJQ�VI[ÜT�PÜbTI�
^M�PMaMKIVTI�tIZXIZ[I"�8Ü\�XÜ\�XÜ\°�̪]�IV��aTM	

,MUQZ�S]̫��JQbQ���aTM�PÜbTÜ�]t]Z]aWZL]�SQ�O�Sa�b�V��SIXTI-
aIV�W�SWKIUIV�J]T]\TIZ�SMVIZI�tMSQTMZMS�aWT�^MZQaWZL]��)TtITIV�
]tIS��[WTI�LWɦZ]�[�b�TL�ɦ�VLM��aMUaM̫QT�\IZTITIZÜV�a�bTMZKM�O�-
TM\QV�IZI[ÜVLI�)U[\MZLIU�̫MPZQ�� I̫IɦÜLI�S�t�K�S�O�Z�V�aWZ-
L]��=tIS� ITtITIZIS�;KPQXWT�0I^ITIVÜ¼VI� [MZ\� JQZ� ̫MSQTLM� QVLQ��
7�IVLI�\]\U]̫\]U�JIJIUÜV�MTQVQ�[ÜU[ÜSÜ��0I^IITIVÜ�W�SILIZ�
J�a�S\��SQ�JIJIUÜV�MTQVQ�JÜZIS[IU�SIaJWTIKIɦÜUÜ�L�̫�VL�U��
,QTQVQ�JQTUMLQɦQU�ZMVOpZMVS�QV[IVTIZ��WZILIV�WZIaI�PÜbTÜ�PÜbTÜ�
SW̫]̫]aWZL]�� ʈV[IVTIZ� JQZ� IVLI� LMɦQ̫UQ̫\Q��=b]V�JWaT]�� OM-
VMTLM� [IZÜ̫ÜV� ^M� MV��VMUTQ[Q� O�TMZ� a�bT�°�/QLMKMɦQU�WS]T-
LISQ�tWK]STIZ�LI�J]�QV[IVTIZ�OQJQ�O�TMZ�a�bT�a[M�J]ZIaI�SWTIa�
]a]U�[IɦTIaIJQTQZLQU�

=b]V�JWaT]�QZQ�SÜaÜU�JQZ�XWTQ[��JQbQ�L]ZL]ZL]��5I^Q�MTLQ^MV-
TMZQVQ�OQaMZMS�^ITQbTMZQUQbQ�ItUIUÜbÜ�Q̫IZM\�M\\Q��*IJIU�^M�XWTQ[�
IVTIUILÜɦÜU�LQTLMV�SWV]̫\]TIZ"

%�,IVS�RM�
7�SILIZ�QV[IVÜV�QtQVLMV�VMLMV�JQbQ�[MtUQ̫\Q'
*IJIU��UM\ZWaTI�+MV\ZIT¼I� OQLMKMɦQUQbQ� [�aTMLQ��5M\ZW-

V]V�UMZLQ^MVTMZQVQ� PÜbTÜKI� QVMZMS� PIZMSM\� M\UMS��bMZM� WTIV�
UM\ZWaI�[WV�IVLI�aM\Q̫\QS��)U[\MZLIU�+MV\ZIT¼I�^IZUÜ̫\ÜS��*I-
JIU�[�ZMSTQ�IVTI\ÜZLÜ�JQ[QSTM\TMZQV�tWS�WTL]ɦ]V]�IUI�J]�SILIZ�
tWS�WTL]ɦ]V]�\IPUQV�M\UMUQ̫\QU��AIVÜUÜbLIV�PÜbTI�OMtMV�JQ-
[QSTM\TMZ��J]�̫MPQZLM�JQZ�IV�IZIJI�SIbI[ÜVLIV�tWS�JQ[QSTM\�SIbI-
[ÜVÜV�WTIJQTMKMɦQVQ�L�̫�VL�ZL���

*�a�S�[IZÜ�\ZMVTMZ°�;IVÜZÜU�¹[IZÜ��S�bº�LMLQSTMZQ�J]VTIZ#�
JIJIULIV� tWS� L]aU]̫\]U�� *]� �S�bTM� )U[\MZLIU¼ÜV� -I[\�
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J�TOM[QVLMSQ�S�t�S�̫QZQV�M^QUQbM�OMTUQ̫\QS��ʈtQULM�JMTQZMV�\]-
PIN �JQZ�L]aO]�^IZLÜ��̪QULQLMV�8IU]S�VQVMUQ�tWS��bTMUQ̫\QU��
iQTTQ��8I[ISTÜ�^M�\IJQQ�SQ�*Ia�iITIZ�;II\��[QbQ�LM�tWS��bTMLQU�

*QZ�PIN\I�[�ZMV�WS]T� Q̫TMUTMZQVLMV�[WVZI�¹*MZTIOM�;KPWWT¼Iº�
SIaLÜU�aIXÜTUÜ̫\Ü��8IbIZ\M[Q�O�V��WS]TI�JI̫TIaIKIS\ÜU��8IbIZ\M[Q�
O�V��JIJIUTI�WS]TI�OQ\\QɦQULM�<�ZSQaM¼LMSQ�[MZ^Q[�IZItTIZÜ�
SIZOI̫I[ÜVÜV�WTUILÜɦÜVÜ� O�ZL�U��*Q[QSTM\TMZ��TSM[QVLMSQ�JQZ�
WS]TLI� VM� SIZOI̫I[Ü� WTIJQTQZLQ'� *Q[QSTM\� [MXM\QVLMSQ� S�t�S�
tWK]STIZ��PMVOpUMaM�\I\TÜ�JQZ�O�Z�V\��LM�SI\UÜaWZ�LMɦQTLQ�

AQZUQ�SQ̫QTQS�[ÜVÜN\I�SMVLQUM�IZSITIZLI�JQZ�aMZ�J]TU]̫\]U��
;IZÜ̫ÜV��M[UMZ�PMZ�UQTTM\\MV�tWK]S�^IZ�OQJQaLQ�[ÜVÜN\I��mt�JM̫�
SQ̫Q�LÜ̫ÜVLI�J�\�V�tWK]STIZ�SW̫]aWZ��bÜXTÜaWZ��MɦTMVQaWZL]��-TQV-
LM�[QaIP�tIV\I[ÜaTI�[IZÜ̫ÜV��JMaIb�\MVTQ��S�t�S�O�bT�STMZQ�WTIV�JQZ�
JIaIV�QtMZQ�OQZLQ��*�\�V�tWK]STIZ�PÜbTÜKI�aMZQVM�OMt\Q�

%�/WML�UWZOMV�SQVLMZMV	
;IJIPI\� lɦZM\UMVQUQbQV� ʈVOQTQbKM� LMZ[QVLM� �ɦZM\\QɦQ�

¹/WWL�UWZVQVO�KPQTLZMVº�SITÜJÜVI�tWS�JMVbQaWZL]��/ITQJI�VM�
LMLQɦQVQ�IVTIUÜ̫\ÜU��ɦZM\UMVQV��,QTQVQ�JQTUMLQɦQU� QV[IVTIZ��
NIZSTÜ�S�T\�ZLMV�JQZ�[�Z��QV[IV°

ʈtQULM� IZ\IV� SIaOÜaI�� JQZ� [�Z�� JISÜ̫ÜV� JIVI� L�VUM[QaTM�
PMaMKIV�LI�MSTMVUQ̫\Q��+ÜTÜb�JQZ� [M[� \WV]aTI�¹/�T[�Uº�LQaM-
JQTLQU�

lV�ULMSQ�:IX]VbMT�[ItTÜ�M[UMZ�SÜb�LI�)a̫M��LMLQ��,QɦMZTMZQ-
VQV�SMVLQ[QVQ�\IVÜ\UIUI[Ü�[ÜVÜN\I�[ILMKM�QSQUQbQV�aMVQ�WTL]ɦ]V]�
O�[\MZQaWZL]��7�IVLI�JQZLMV�J]�SÜbI�QtQU�SIaVIUÜ̫\Ü��*I\ISTÜS-
\I�\]\]VIKIS�JQZ�LIT�OQJQ�L�̫�VU�̫\�U�

<MVMٺ�[\M�JQZ�S�̫MaM�tMSQTUQ̫�W\]Z]aWZL]��AIVÜVI�aISTI̫-
\ÜU"

%�<�ZSQaM¼LMV�UQ�OMTLQV'
%�-^M\�
%�ʈ[\IVJ]T¼LIV�UÜ'
%�0IaÜZ�
%�AIVÜVI�W\]ZIJQTQZ�UQaQU'
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%����
A�b[�bT�S�aIXIZIS�aIVÜVI�W\]ZL]U��
7S]T� tÜSÜ̫ÜVLI� JIJIUÜ� O�Z�VKM� SW̫IZIS� aIVÜVI� ^IZLÜU��

[ÜU[ÜSÜ�MTQVQ�\]\\]U��*QZ�]UUIVLI�O�^MVTQ�JQZ�OMUQ°
7S]TI�OQLMZSMV�IaISTIZÜU�OMZQ�OMZQ�OQLQaWZL]��lbO�Z�WT-

[IU�LI�IVILQTQVQ�SWV]̫IUIUIS��OMTMVMS�^M�O�ZMVMSTMZQVLMV�
]bIS�SITUIS�I[TÜVLI�M[IZM\QV�\I�SMVLQ[QaUQ̫��)a̫M�LM�J]�SIZ-
OI̫ILI��bO�ZT�ɦ�V�SMVLQ[QaLQ��*]�VMLMVTM�WVI�tWS�Ü[ÜVUÜ̫\ÜU�

ʈSQUQb�LM�.MTMUMVStMaQ�PÜbTÜKI��ɦZMVQaWZL]S��*W̫�bIUIVÜUÜb-
LI�P]b]ZM^QVM�OQLMZMS�aI̫TÜ� QV[IVTIZI�aIZLÜU�M\UMaQ�PWJQ�MLQV-
UQ̫\QS��0IN\I�[WVTIZÜ�,IU�5MaLIVÜ¼VLI�J]T]̫]Z��)U[\MZLIU�[W-
SISTIZÜVLI�XMLIT�tM^QZQZLQS��lbMTTQSTM�aIbÜV�aMUaM̫QT�S�aTMZM�XMLIT�
tM^QZQZ��LWɦIaTI�J�\�VTM̫QZLQS�

)KÜUI[Üb�KIVI^IZ"�BIUIV	�/MtMV�aQZUQ�aÜT°�*QZ�Q̫�SILÜVÜ�
VM�SILIZ�bIUIV�J]TIJQTQZ�XMLITTIUIaI'�:IX]VbMT�^M�JMV��^I-
SQ\�J]T]VKI��bO�ZKM�XMLITTIUIS\IV�PQtJQZ�bIUIV�^IbOMtUMLQS��
*QZ�LM�LQɦMZ�^IbOMtQTUMbQU�IVI^I\IVI�PMZ�OQLQ̫\M�VQVMU�^M�;I-
JIPI\�lɦZM\UMVQV�SIJQZTMZQ�QtQV�SÜZUÜbÜ�TITM�[WɦIVTIZÜ����<IJQQ�SQ�
SÜZUÜbÜ�Z]R��I[TI�^IbOMtUMU	

*MSTMVMV�[M[�5ILMUM�<][]IL�5�bM[Q¼VQV��V�VLMV�OMTUQ̫\Q"�
%�/�T[�U��+MV\ZIT¼I�SILIZ�aIZÜ̫I�^IZ�UÜ[ÜV'
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!K!NC!L!K ÖDÜLÜ

ASLI KAYA

1986 yılında, #stanbul Fatih’te dünyaya geldi. Babasının 
i!inden dolayı küçük ya!tan itibaren çe!itli ülkelerde 
okudu. #lkokulu Fransa ve Almanya’da, ortaokulu Türki-
ye’de, liseyi #sviçre’de okudu. Lozan Üniversitesi Siyasal 
Bilimi Bölümünde lisans ve yüksek lisans e"itimlerini 
tamamladı. Daha sonra Cenevre Üniversitesinde #slam 
ve Politika üzerine ileri lisansüstü e"itim sertifikası aldı. 
Cenevre Kantonu Sosyal Uyum Ba!kanlı"ında sosyal 
danı!man olarak görev yapıyor. Aynı görevi daha önce 
Lozan Belediyesi’nde de icra eden Aslı Kaya, Türkiye ve 
#sviçre’de bulunan STK’larda da çalı!tı. Bu ba"lamda 
çocuklar ve göçmenler yararına projeler gerçekle!tirdi. 
Çok küçük ya!lardan itibaren Türk, Fransız ve Dünya 
edebiyatına, özellikle de klasik roman ve öykülere ilgi 
duydu. Türk Edebiyatından çok etkilendi. Türkçeye 
olan tutkusu onu Türkçe yazmaya sevk etti. Ayrıca yeni 
yerler ke!fetmek, izlenimlerini payla!mak için yazılar 
yazmaktan keyif alıyor. Bir süredir Fransızca bir kitap 
projesi üzerine çalı!ıyor. #sviçre’nin Cenevre !ehrinde 
ikamet eden Aslı Kaya, anadil seviyesinde Fransızca, ile-
ri derecede #ngilizce ve orta derecede Almanca biliyor. 
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YILDIZLARI GÖRME SANATI

Dünyalılar!

-N[IVMTMZQaTM��VT��A]VIV�5Q\WTWRQ[Q��JQZ�SQ̫QVQV�]V]\]TUI-
[ÜaTI�PMX�MS[QS�SITLÜ��

/�V�U�b�)\QVI¼[ÜVLI��JQZJQZQVLMV�KW̫S]T]�SQ̫QTMZ�\QaI\ZW-
V]V� I^T][]VLI� \WXTIVLÜTIZ��0MZSM[QV�UIZQNM\QVQ� ItÜSTIaIKIɦÜ�
\WXTIV\ÜLI��^ISQ\�SIaJM\UMLMV�S]ZI�tMSQUQVM�JI̫TIVLÜ��ʈTS�[M-
tQTMV��O�tT��BM][�WTL]��3Ü[SIVt�^M�PIaZIV�JISÜ̫TIZÜV�IZI[ÜVLI�
S�Z[�aM�tÜSIV�BM][��O�Z�[M[QaTM"�

¹;QbTMZ�� JMVQU� ̫IV[TÜ� WTL]ɦ]U]� L�̫�V�aWZ[]V]b� [M^OQTQ�
7TQUXW[T]TIZ�IUI�aIVÜTÜaWZ[]V]b��̪IV[��ISÜTTÜ�WTUIaIVI�aIZI-
aIKIS�JQZ�\M[IL�N �LMɦQTLQZ��*MV��ILITM\QV�^M�L�bMVQV�[IɦTIVUI[Ü�
QtQV� tITÜ̫IKIɦÜU��;�b�V�� \]\UIaIVTIZÜV� SWZS][]�� KM[IZM\[QbTM-
ZQV�L�̫UIVÜ�WTIKIɦÜU��0MZSM[�M^QVLM� [�S�\� QtQVLM�]a]aIJQTQZ�
t�VS��JMV��O�^MVQ�PpSQU�SÜTIKIɦÜU��;QTIPÜU�LI�̫QU̫MS�WTIKIS��
*�aTMTQSTM�aIVTÜ̫TIZÜV� \MXM[QVM�O�S�O�Z�T\�[��OQJQ� t�SMKMɦQU	º�
LQaM�PIaSÜZLÜ�

3WV]̫UI�M[VI[ÜVLI�ITSÜ̫TIZ�Q̫Q\QTQZSMV��SWZS]�LWT]�JISÜ̫TIZ�
LI�O�Z�TL��NISI\�BM][��WVTIZÜ�]U]Z[IUILIV�aMVQ�O�ZM^TMZQVQ�
OMZtMSTM̫\QZUMS��bMZM�]bISTI̫\Ü��

<IZIN[Üb�S]ZI�tMSQKQ[Q��QSQVKQ�WTIZIS�)ZM[¼Q�tIɦÜZLÜ��3�Z[�aM��
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MTQVLM�JMaIb�JQZ�WSTI�tÜSIV�)ZM[¼QV�SMVLQVLMV�tWS�MUQV�JQZ�
L]Z]̫]�^IZLÜ��

¹BM][¼]V�LI�[�aTMLQɦQ�OQJQ�IVKIS�IX\IT�WTUIaIVTIZ��VTMZQVM�
tÜSIV�NÜZ[I\TIZÜ� QaQ�LMɦMZTMVLQZQZTMZ��*MV��[I^I̫TIZLIV�[WZ]UT]�
WTIKIɦÜU��*]�SWV]LI�JI̫IZÜTÜ�WTIKIɦÜUI�MUQVQU��;M[QUQ�a�S-
[MT\\QɦQU�bIUIV�PMZSM[��JQVTMZKM�SQ̫QVQV�VIZI�I\\ÜɦÜVÜ�[IVÜaWZ��
;I^I̫IVTIZÜ�LM[\MSTMaMKMS��WVTIZ�QtQV�MV�QaQ�WZ\IUÜ�PIbÜZTIaI-
KIɦÜUº�LMLQ�

)ZM[¼QV�J]�ÅSZQ�SQU[MaQ�̫I̫ÜZ\UILÜ��-[SQLMV�JMZQ�SIVI�tWS�
PM^M[TQaLQ��3�Z[�LMV�QVQX�aMZQVQ�)Z\MUQ[¼M�JÜZIS\Ü��)Z\MUQ["

¹7TQUXW[T]TIZ��JQTQaWZ[]V]b�SQ�JMV��]b]V�bIUIVLIV�JMZQ�
WZUIVTIZ� ^M� LIɦTIZÜV� IZI[ÜVLI� aI̫IaIV� JQZQaQU�� *]� a�bLMV�
^IP̫Q�aI̫IUÜV�[IPQJQ�WTIKIɦÜU�º�LMLQ��

)Z\MUQ[¼QV� IZLÜVLIV�� S]ZI� tMSQKQ[Q� [�b�� L]aO][IT�,MUM-
\MZ¼M�^MZLQ�

¹;M^OQTQ�7TQUXW[¼]V� �VLM� OMTMVTMZQ	� *IVI� O�ZM� L�VaILI�
M[I[�WTIV�\WXZIS\ÜZ��<WXZIS��PMU��T�U��PMU�LWɦ]U]�PI\ÜZ-
TI\ÜZ��*MV�� \IZÜULIV�[WZ]UT]�WTIKIɦÜU��3ÜbÜU�8MZ[MXPWVM¼]�
O�ZL�ɦ�U�bIUIVTIZLI��\WXZIS\IV�tQtMSTMZ�^M�UMa^MTMZ�tÜSI-
ZIKIɦÜU#�SÜbÜULIV�IaZÜ�SITLÜɦÜULI�Q[M�\WXZIɦÜ�SIZTI��SÜ̫TI��Z-
\MZMS�[IJZMLMKMɦQUº�LMLQ�P�b�VT��[M[QaTM�

,MUM\MZ�� [�b�V�� JQ\QZLQS\MV� [WVZI�� S�Z[�LMV� QVLQ� ^M� SW-
V]̫UI�[ÜZI[ÜVÜ�LM^ZM\\Q��/�VM̫�JI\IVI�SILIZ�PMZSM[�[�b�ITLÜ��
<IU� \WXTIV\Ü� JQ\MKMSSMV� JQZQ�� VMNM[� VMNM[M� SW̫IZIS� OMTLQ� ^M�
aWZO]VT]ɦ]V]� OQbTMaQX� S�Z[�LMV� [M[TMVUMS� Q[\MLQ�� <IZIN[Üb�
S]ZI�tMSQKQ[Q���b�TMZMS�^M�[ÜSÜTIZIS�WV]V�SWV]̫UI[ÜVÜ�MVOMTTM-
UMS�bWZ]VLIaLÜ��

¹mbO�V�U�-\W[��J]�[MNMZ�OMt�SITLÜVº�LMLQ��
-\W[��\WXTIV\Ü�IPITQ[QVM�L�VMZMS��
¹6M�WT]Z��JMV�LM�[MtQUQUQ�aIXIaÜU��*QTQaWZ[]V]b�SQ�LIPI�

�VKM�L�Z\�LMNI�S�Z[�aM�tÜS\ÜU�IUI�S�\��PI^ILIV�LWTIaÜ�SW-
V]̫UIU� PMX� MZ\MTMVLQU�� *]O�V� PI^I� U�SMUUMT� IUI� J]�
LMNI�LI�OMt�SITLÜU��*IVI�NÜZ[I\�^MZQV��*MVQU�[QbLMV�J]�Q[\MɦQU�
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JQZ�IaZÜKITÜS�LMɦQT��PISSÜU�WTIV�JQZ�̫MaLQZº�LMLQ�
)PITQ��-\W[¼I�IKÜLÜ��.QSQZ�ITÜ̫^MZQ̫QVQV�IZLÜVLIV��SMVLQ[QVM�

JQZ� ̫IV[�LIPI�^MZQTUM[QVM�SIZIZ�^MZQTLQ��-\W[��S�Z[�LM� \M̫MS-
S�ZTMZQVQ�[]VL]S\IV�[WVZI��

¹*MVQU�ITIVÜU�JIZÜ̫�WT[]Vº�LMLQ��
¹*]V]�SIJ]T�MLMUMaQb�t�VS��7TQUXW[¼]V�JIZÜ̫ÜVLIV�IZ\ÜS�

-QZMVM�[WZ]UT]L]Zº�LMLQ�S]ZI�tMSQKQ[Q�
¹7� bIUIV���� )LITM\� WT[]V�� )LITM\�� QaQ� a�VM\QUTMZLM� PMX�

OMZMSTQLQZ�º
¹5IITM[MN � W� LI� QUSpV[Üb� -\W[�� *]VLIV� J�aTM�6MUMUQ[�

ILITM\\MV� [WZ]UT]L]Z�� )̫ÜZÜ� SQJQZ� ^M� U]\T]T]S� O�[\MZMVTMZQV�
KMbI[ÜVÜ�^MZUMS�QtQV�tWS\IV�aWTI�tÜS\Ü�JQTM�º�

¹8MSQ��7�bIUIV�O�VM̫�WT[]V�º
¹7�LI�[MtQTLQ�-\W[��*]VLIV�J�aTM�PMZ�[IJIP�0MTQW[��,W-

ɦ]¼LISQ�M^QVLMV�tÜSÜX�IT\ÜV�[IZÜ[Ü�IZIJI[ÜaTI�O�Sa�b�V��LWTI̫I-
KIS��0MZ�IS̫IU�LI�*I\Ü¼LISQ�M^QVM�tMSQTQX�LQVTMVMKMS�º

¹5ILMU��aTM����)a�WT[]V	º
¹)aÜV�O�VM̫\MV�LIPI�Ib�ZIɦJM\�O�ZMKMɦQVQ�UQ�[IVÜZ[ÜV�-\W['�

0MTQW[� O�Sa�b�V�� IZ̫ÜVTIZSMV�� IS̫IUTIZÜ� LI� ;MTMVM�� O�U�̫�
IZIJI[ÜaTI�a�b�V��O�[\MZMKMS�º

-\W[��Q̫QVQV�VM�LMZMKM�bWZ�WTL]ɦ]V]�IVTILÜ��=U]\TI�XIZTI-
aIV�O�bTMZQ�tIZM[QbTQSTM�J]T]\TIVLÜ"�

¹8MSQ�aI�\ÜX'º�LQaM�[WZL]�[WV�JQZ�]U]\TI�
�¹<ÜX�LI�)[STMXQW[¼I�L�̫\���*QTQaWZ[]V�SQ�PWKI[Ü��[IVI\TIZ�̂ M�

JQTQUTMZQV�[ÜZTIZÜVÜ�JQTMV�̪QZWV¼L]Z�º
-\W[��SMVLQ[QVQ�VMaQV�JMSTMLQɦQVQ�IVTIUÜ̫�OQJQ�LMZQV�JQZ�Qt�

tMS\Q��
¹*]�L]Z]ULI��OMZQaM�KMPMVVMUTMZ�SITÜaWZ���º
¹-\W[���T�TMZ�^M�KMPMVVMUTMZQV�SI\UIVTIZÜ�JQTM�ITÜVLÜ��0I-

LM[¼QV�J]�SWV]LISQ�tITÜ̫UITIZÜ�JI̫TIUIS��bMZM��6M�aIbÜS�SQ�[�a-
TMLQSTMZQV�QtQV�tWS�OMt��,IPI�NIbTI�JMSTMaMUMaQb��;MV�NÜZ[I\ÜVÜ�
SItÜZLÜV��)UI�[IVI�JQZ�\MSTQÅU�^IZ��/MTMKMS�\WXTIV\ÜaI�SILIZ�
L�̫�V�^M�W�bIUIV�SMVLQVQ�QNILM�M\��)VKIS�]V]\UI��aITVÜbKI�JQZ�
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̫IV[ÜV� WTIKIS��*QbM� O�ZM� ISTI� OMTMJQTMKMS� J�\�V�UIZQNM\TMZQV�
IZ\ÜS�[WZ]UT][]�̂ IZ��-ɦMZ�[MV��JQbQU�aIVÜTLÜɦÜUÜbÜ�SIVÜ\TIZ��tWS�
U�PQU�JQZ��bMTTQS�J]T]Z[IV��W�bIUIV�[MVQ�S]\TIZÜb�º

)PITQ�LIɦÜTLÜ��-\W[��S�Z[�LM�\MS�JI̫ÜVI�SITLÜ��,�VaILI�^IZ�
WTIV� PMZ� IaZÜV\ÜVÜV� [I^]V]K][]� ^IZLÜ"� :�bOpZÜV�� J]T]\TIZÜV��
LMVQbTMZQV��OMVtTQɦQV��I̫SÜV��[IVI\ÜV��̫ QQZQV��JQTOMTQɦQV����3MVLQ[Q�
QtQV�VM�SITUÜ̫\Ü�SQ'�3INI[ÜVLI�J]�[WZ]aTI�O�VTMZKM�OMbLQ��,Iɦ-
TIZÜV� M\MSTMZQVLM�� ISIZ[]TIZÜV� M\ZINÜVLI��WZUIVTIZÜV�LQJQVLM��
L]ZUILIV��aWZ]TUILIV��IaISTIZÜ�SIVIaÜVKIaI�SILIZ�a�Z�L���
*QZ�IS̫IU�JQZ�MTUI�IɦIKÜVÜV�O�TOM[QVLM�W\]ZUIaI�SIZIZ�^MZLQ��
;ÜZ\ÜVÜ�IɦIKÜV�O�^LM[QVM�LIaIaÜX�O�bTMZQVQ�SIXI\\Ü��.ISI\�JQZ�[�ZM�
[WVZI��tM^ZM[QVLM�JQZQVQ�PQ[[M\\Q��/�bTMZQVQ�It\ÜɦÜVLI��SIZ̫Ü[ÜVLI�
6IZ[Q[��WVI�JISÜaWZL]��-\W[��IaIɦI�SITSUIS�Q[\MLQ��

¹,]Z�L]Z�º�LMLQ�6IZ[Q[��¹3WZSUI��[ILMKM�]a]a]X�]a]UI-
LÜɦÜVI�JISUIS�Q[\MUQ̫\QU�º

¹=a]U]aWZ��LQVTMVQaWZL]U�º
¹<WXTIV\ÜaÜ�UÜ�L�̫�V�aWZL]V'º
¹-^M\��.ISI\�[MV�VMZMLMV�JQTQaWZ[]V'�7ZILI�LMɦQTLQV�º
¹,MɦQTLQU�t�VS��J]VKI�SQ̫QVQV�IZI[ÜVLI�WTUIS��JMSTMUMS��

SWV]̫IVTIZI�ITSÜ̫� \]\UIS����*]VTIZ�JIVI�JW̫�OMTQaWZ��m[\MTQS�
JMV� SQU[MaQ� \MJZQS� MLMUMU�� aITVÜbKI� SMVLQUQ� JMɦMVQZQU��
*�aTM� WZ\IUTIZLI� ^ISQ\� �TL�ZMKMɦQUM�� SMVLQUTM� QTOQTMVQZQU��
LIPI�QaQ�º

¹laTMa[M�[MV�SMVLQVM��^O�TMZ�aIɦLÜZUIaI�LM^IU�M\��JMV�
LM�Q̫QUM�JISIaÜU�º

¹,]Z�-\W[��IKMTM�M\UM��;IVI�aIZLÜUKÜ�WTIJQTQZQU�º
¹;MV�UQ'�;MV�JIVI�VI[ÜT�aIZLÜU�MLMJQTQZ[QV�SQ'�*I̫SITIZÜVI�

IaÜZIKIS�bIUIVÜV�WTUIb�[MVQV�º
¹0ISTÜ[ÜV� WTUIb�� .ISI\� MɦMZ� JQZ� ÅSQZ� J]TIUIb[IV� [�ZMSTQ�

OMbMKMS��[]TIZI��LIɦTIZI�OMTQX�JMVQU�O�bMTTQɦQUM�ZIPI\tI�JIS-
UIUÜ�MVOMTTMaMKMS[QV��;IVI�aIZLÜU�MLMZ[MU�[MV�7TQUXW[¼\ISQ�
aMZQVQ�ITÜZ��JMVQU�WTL]ɦ]U�aMZTMZM�OMTUMb��JMVQ�ZIPI\�JÜZISÜZ-
[ÜV�º
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¹8MSpTp��6IZ[Q[��[�aTM�W�bIUIV��JMV�VMaQV�[QUOM[Q�WTIJQTQ-
ZQU'�)STÜVI�VM�OMTQaWZ'º

6IZ[Q[��tWS�NIbTI�L�̫�VUMLMV��¹3Ü[SIVtTÜɦÜVº�aIVÜ\ÜVÜ�^MZ-
LQ��.ISI\�-\W[¼]V�SINI[ÜVÜV�SIZÜ̫\ÜɦÜVÜ�O�Z�VKM��ÅSZQVQ�ItÜSTI-
UIS�Q[\MLQ"

¹*MV�� aI̫ILÜɦÜU� U�LLM\tM�� O�bMTTQɦQUQ� SÜ[SIVIVTIZ� tWS�
WTIKIS��3Ü[SIVtTÜS��[WV[]bT]ɦ]V�MV�J�a�S�[WZ]VTIZÜVLIV�JQZQ�
WTIKIS��QVIV�JIVI��;MVQV�QtQV��VMUTQ�JQZ�]V[]Z�º

-\W[��̫QU̫MS�PÜbÜaTI�IaIɦI�SITS\Ü��6IZ[Q[¼\MV�ISÜTTÜ�JQZ�K�UTM�
]UL]ɦ]�QtQV�XQ̫UIVLÜ�

¹)P�6IZ[Q[��QV[IV�aITVÜbKI�SMVLQ[QaTM�QTOQTMVQZ[M�M\ZINÜVLISQ�
O�bMTTQSTMZQ�SItÜZÜZ��aI̫IUILIV�PIaI\I�O�bTMZQVQ�a]UIZ�º

¹*]��JI̫SITIZÜ�QtQV�OMtMZTQLQZ�-\W[��ʈVIV�JIVI��J]O�VM�LMS�
SMVLQU�OQJQ�JQZQaTM�SIZ̫ÜTI̫UILÜU��*]�a�bLMV�LM�SMVLQULMV�
JI̫SI[ÜVÜ�I[TI�JMɦMVUMLQU��-\ZIN\I�O�bMTTQS�aWS�SQ�SItÜZIaÜU	º

¹6IZ[Q[��J]V]�[MV�[�aT�aWZ[]V��.ISI\�[]TIZI�MɦQTQX�SMVLQVM�
JIS\ÜɦÜV� QtQV� \WXTIV\ÜTIZI� OQ\UMLQV�� .IZSÜVLI�UÜ[ÜV� JQTUQaW-
Z]U�IUI�O�bMTTQS�LMVQVKM�ISÜTTIZI�)NZWLQ\�LM�OMTQaWZ�º�

¹;MV�LM�]V]\UI�SQ�)NZWLQ\� O�bMTTQSTMZQV� Q[UQ�WTL]	�7a[I�
J]��JI̫TÜ�JI̫ÜVI�JQZ�PI\ILÜZ��i�VS��L�VaILI�JQZ� \MS�O�bMTTQS�
^IZ��W�LI�JMVQU��/�bMTTQS�tWɦ]T�WTIUIb�º

¹;MVQVTM� \IZ\Ü̫UIS� QUSpV[Üb�6IZ[Q[	� .ISI\� JMVKM� QV[IVÜV�
SMVLQ[QVQ��^UM[Q�JQZ�̫Ma�QNILM�M\UMb��*IVI�O�ZM�JI̫SITIZÜVÜV�
ÅSQZTMZQ�LIPI��VMUTQLQZ��*I̫SI[Ü� [MVQ��^MZ[M�W�bIUIV�bMSpV-
LIV�� O�bMTTQɦQVLMV� MUQV� WT]Z[]V�� ;MV�� Ü[[Üb� JQZ� ILILISQ� \MS�
tQtMS� OQJQ[QV��<MS� WTL]ɦ]V� QtQV� SMVLQVM� PIaZIV[ÜV��3MVLQVQ�
LM�\MS�bIVVM\UMaM�LM^IU�MLQaWZ[]V��)UI�[MVQV�OQJQ�JQVTMZKM�
ILILI�JQVTMZKM�tQtMS�^IZ��;MV�JQZIb�L�̫�V��AI�LI�SMVLQVM�JIS-
UIaI�LM^IU�M\�º

-\W[��6IZ[Q[¼QV�aIVÜVLIV�]bISTI̫ÜZSMV��PMZSM[QV�O�b���bM-
ZQVLMaLQ��0MZSM[�JQZ�ÅSQZ�J]T]X�J]TIUILÜɦÜVÜ�UMZIS�MLQaWZL]��
-^QVM� OQZQX� aMUMS� aMUMLMV� ]bIVLÜ�� 3MVLQ[QVQ� tWS� aWZO]V�
PQ[[MLQaWZL]�IUI�PMU�SINI[Ü�LWT]aL]�PMU�LM�IZITÜS[Üb�S�XMS�
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]T]UITIZÜ�Q̫Q\\QɦQVLMV��JQZ�\�ZT��]a]aIUÜaWZL]��)aIɦI�SITSÜX�
M^QVQV� QTMZQ[QVLMSQ� SIaIVÜV� �bMZQVM� W\]ZL]�� ;ISITTÜ� SWU̫][]�
S�XMɦQaTM�JQZTQS\M�OMbQV\QaM�tÜSUÜ̫\Ü��-\W[¼]�O�Z�VKM�WV]V�aI-
VÜVI�LWɦZ]�OQ\\Q��

¹/MKM�OMKM�VM�aIXÜaWZ[]V�J]ZILI�-\W[	�6QaM�]a]U]aWZ-
[]V'º

¹)ZMUQ[��JIVI�UMZIS�M\\QɦQV��OQbMUTQ�^M�IaVÜ�bIUIVLI�O�-
bMT�JQZ�̫Ma�[�aTM��)VKIS�W�bIUIV�]a]aIJQTQZQU�º

)ZMUQ[��\WXTIV\ÜLI�WTIVTIZÜ�L]aL]ɦ]VLIV��-\W[¼]V�[ÜSÜV\Ü[Ü-
VÜ�IVTILÜ��

¹-\W[��JMVQU�[MVQ�a�VTMVLQZUMU�LWɦZ]�WTUIb��;MV��[WV[]bI�
LMS�\I̫ÜaIKIɦÜV�JQZ�UIZQNM\�IZÜaWZ[]V��*QZ�JI̫SI[ÜVÜV�[�aTMaM-
KMɦQaTM�PIZMSM\�MLMUMb[QV��3MVLQ�VIUÜVÜ�SMVLQV�J]TIKIS[ÜV�º�

¹3It�bIUIVLÜZ�L�̫�V�aWZ]U��-V�IbÜVLIV�JQZ�ÅSZQU�WT-
[IaLÜ��)UI�JMaVQU�[IVSQ�L]ZL]�º

¹-\W[��MUQVQU�MV�[WV]VLI�ISTÜVI�JQZ�ÅSQZ�OMTMKMS��<IPUQV�
MLMUQaWZ�WTUIV�[MVQ�aÜTLÜZUI[ÜV��3QU�JQTQZ��JQZ�O�V�JQZ�aMZM�
JISIZ[ÜV��WZILI�JQZ�Ü̫ÜS�O�Z�Z��JQZ�[WV]KI�]TI̫ÜZ[ÜV��;ISÜV�IKMTM�
M\UM��=V]\UI�SQ�[]a]V�ISÜ̫ÜVÜ�LQSSI\TQKM�\ISQX�MLMZ[MV�a�bMZ-
[QV�IUI�IKMTM�MLQX� []aI�I\TIZ[IV�PM[IX�M\UMLQɦQV�JQZ�ISÜV\Ü�
[MVQ�JWɦIJQTQZ�º

)ZMUQ[��S�XMɦQaTM�JQZTQS\M�a�Z�UMaM�LM^IU�M\\Q��-\W[��SI-
aITÜɦÜV��bMZQVLM��[IɦÜVI��[WT]VI��IZSI[ÜVI���V�VM�JIS\Ü��-\ZIN-
\I�\MS�JQZ�KIVTÜ�aWS\]��

¹*MV�VM�aIXIKIɦÜU��ISTÜUI�J]VKI�bIUIV�JQZ�̫Ma�OMTUM-
LQ��J]VLIV�[WVZI�OMTQZ�UQ'º�LQaM�[�aTMVLQ��*I̫ÜVÜ�O�Sa�b�VM�
SITLÜZIZIS�[ÜbTIVUIaI�LM^IU�MLMV�-\W[��JQZLMVJQZM�O�bTMZQVQV�
�V�VLM�JMTQZMV�aÜTLÜbTIZÜ�O�ZL���3WU̫][]�)ZMUQ[¼Q�J]TUIS�QtQV�
SW̫UIaI�JI̫TILÜ��)ZMUQ[��JQZ�S]a]V]V�aIVÜVLI�LQVTMVQaWZL]�

¹)ZMUQ[��)ZMUQ[	�*]TL]U	º
¹0IaÜZLÜZ�-\W[	º
¹)ZMUQ[�� UIZQNM\QUQ� J]TL]U	� ;MV� PISTÜ� tÜS\ÜV�� 3MVLQUQ�

[WZO]TIZSMV�� SINIUÜ� JQZ� SITLÜZLÜU�� aÜTLÜbTIZÜ� O�ZL�U��,IPI�
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�VKM�^IZTÜSTIZÜVÜ�JQTUQaWZL]U�IUI�JQZLMVJQZM�LQSSI\QUQ�tMS-
\QTMZ��7VTIZ�OMKMaQ�IaLÜVTI\IV��[�[TMaMV�Ü̫ÜSTIZ	º

)ZMUQ[�� ̫I̫SÜV�JISÜ̫TIZTI�-\W[¼]�LQVTMZSMV�I[TÜVLI�VM�LM-
UMS�Q[\MLQɦQVQ�IVTÜaWZ�OQJQaLQ��

¹)ZMUQ[��JMV�̫QULQ�OQ\UMTQaQU��)b�[WVZI�JI̫TIaIKIS�\WXTIV-
\ÜaI�PIbÜZTIVUITÜaÜU��-V��VMUTQ[Q�[�aTMaMKMSTMZQUQ�L�̫�VUMTQ-
aQU�º

-\W[�� M^QVM�L�V�X�O�VM̫� a�S[MTQVKMaM� SILIZ� tITÜ̫\Ü��-Z\M[Q�
O�V��\QaI\ZWV]V�I^T][]VLI�\WXTIVIV�PITS��-\W[¼]V�JI̫ÜVI�aQVM�
JMSTMVUMLQS�JQZ�PpT�OMTMKMɦQVQ�SWV]̫]aWZL]��.ISI\�SITIJITÜS�
SÜ[UMV�aIVÜTLÜ��-\W[��^IS\QVLM�S�Z[�aM�tÜSUIaÜ�JI̫IZLÜ��

¹;M^OQTQ�7TQUXW[¼]V�aMZTQTMZQ	�*IVI�^MZLQɦQVQb� [�ZM�LWTL]�
^M�JMV�SIZIZÜUÜ�^MZLQU��*MV��[ILMKM�aÜTLÜbTIZLIV�[WZ]UT]�WT-
UIS�Q[\QaWZ]U�º

*]�ÅSQZ��\IZIN[Üb�S]ZI�tMSQKQ[QVQV�S]TIɦÜVI�tWS�PW̫�OMT[M�LM�
BM][�J]VI�SIZ̫Ü�tÜS\Ü��

¹7TUIbº�LMLQ�¹*QTQaWZ[]V�SQ�O�STMZ�JMVQU��*]�L]Z]ULI�
aÜTLÜbTIZ�LI�JMVQU�LMUMS\QZ�º

¹-TJM\\M�BM][��.ISI\�JMVQU�[�aTMUMS�Q[\MLQɦQU�JI̫SI��*MV��
aÜTLÜbTIZI� JISUIS\IV�� WVTIZTI� IVTI̫UIS\IV� JIP[MLQaWZ]U��
7VTIZÜV�Q[QUTMZQVQ�JQTUMS��QVKMTMUMS�^M�WVTIZÜ�SM̫NM\UMS�Q[\Q-
aWZ]U��AIVQ�WVTIZÜ�\IU�IVTIUÜaTI�O�ZUMS�Q[\QaWZ]U�º

-\W[¼]V�IɦbÜVLIV�tÜSIVTIZ��7TQUXW[T]TIZÜV�PW̫]VI�OQ\UQ̫�
WTIKIS�SQ�PMZSM[QV�a�b�VLM�JQZ�\MJM[[�U�WT]̫\]��.ISI\�BM][��
-\W[¼I�SIZ̫Ü�OMTUMS\M�Ü[ZIZTÜaLÜ��

¹8MSQ��-\W[	�*�\�V�aÜTLÜbTIZÜ�VI[ÜT�QVKMTMaMKMS[QV'º
¹7VTIZÜV� PMX[Q� JQZJQZQVLMV� NIZSTÜ� IUI� bIUIVTI� �ɦZMVMKM-

ɦQU��)VKIS�QaQKM�SI^ZILÜS\IV�[WVZI�QV[IVTIZI�IVTI\IKIɦÜU��6M�
WT]Z[I�WT[]V��MV�SIZIVTÜS�IVTIZLI�JQTM�XIZTIaIV�aÜTLÜbTIZÜV�JQbTM-
ZM�IVTI\IKISTIZÜ�MTJM\\M�^IZLÜZ�º

BM][��J]�LMNI�-\W[¼I�PMZPIVOQ�JQZ�SIZ̫ÜTÜS�^MZUMbSMV�IPI-
TQVQV�UMZIS�LWT]�O�bTMZQVQ�O�ZUM[Q�OMKQSUMLQ��,IPI�-\W[�SMV-
LQVQ� SIVÜ\TIUIUÜ̫SMV�JQTM� \WXT]T]S�WV]VTI� tWS� QTOQTQaLQ��-\W[��
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bIUIVTI�BM][¼]V�VIUÜVÜ�MTQVLMV�ITIJQTQZLQ��BM][��VM�aIXÜX�MLQX�
J]VI�MVOMT�WTUITÜaLÜ�

¹8MSQ��-\W[��;MV�SIbIVLÜV��)STÜVI�OMTMV�ÅSQZ�QTOQVt�O�Z�V�-
aWZ��.ISI\� QKZII\ÜVI� OMtUMLMV� �VKM� [MVQVTM�7TQUXW[¼]V� OM-
TMKMɦQ� PISSÜVLI� SWV]̫UIS� Q[\QaWZ]U�� ʈ̫TMZQUQb� �VMUTQ� IUI�
7TQUXW[�SILIZ�IKQT�LMɦQT��*]�a�bLMV�[MVQ�6MUM[Q[�JIPtM[QVLM�
JMSTMaMKMɦQU�º

¹<IUIUº�LQaM�aIVÜ\TILÜ�[IN �-\W[��
6M�aIbÜS�SQ�W�O�VLMV�[WVZI�-\W[��JQZ�LIPI�O�Z�VUMLQ��:Q^I-

aM\TMZLM��O�K�V��XIaTI̫UIS�Q[\MUMaMV�BM][¼]V�WV]��TL�ZL�ɦ��
IVTI\ÜTÜZ��AÜTLÜbTIZ��SITTM̫TQɦQVM�̫IPQ\�WTL]STIZÜ�BM][¼]�I[TI�IٺM\-
UMLQ�

)UI�[IJZMLMVM�JQZ�JI̫SI�ZQ^IaM\�LIPI�^IZ��
-N[IVMaM�O�ZM��I[TÜVLI�-\W[��TUMLQ��/�Sa�b�VLM��tWS�UM-

ZIS�M\\QɦQ�aÜTLÜbTIZÜV�IZI[ÜVLI�aWTK]T]S�M\UMaM�LM^IU�MLQaWZ��
*QZ� aÜTLÜbÜV� IZSI[ÜVI� \]\]V]X�WV]VTI� [MaIPI\� M\\QS\MV� [WVZI��
PMUMV�JI̫SI�JQZ�\IVM[QVM�I\TIaÜ^MZQaWZ�

*]�a�bLMV�O�Sa�b�VM�LQSSI\TQKM�JISIJQTMV�XMS�Ib�L�VaITÜ��
JIbMV�S]aZ]ST]�aÜTLÜb�O�ZL�ɦ�V��L�̫�V�Z�
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

MEHMET BOLAT

1994 yılında Almanya’nın Krefeld !ehrinde dünyaya 
gelen Mehmet Bolat, ilk ve orta ö"renimini burada 
tamamladı. Ardından Duisburg-Essen Üniversitesinde 
#ngilizce ve Fransızca ö"retmenli"i lisansını tamamla-
dı. Aynı üniversitede yüksek lisans tahsili yaptı. Genç-
li"inden beri Türk, Alman ve dünya edebiyatına büyük 
bir merak duydu. Klasik ve modern eserlerin yanı sıra 
polisiye romanlara özel ilgi duydu"u alanlar arasında 
yer aldı. Türk, Alman, #ngiliz ve Fransız edebiyatının 
önemli eserlerini okudu. Bu ilgi onu, Türkçe yazmaya 
sevk eden en önemli nedenlerden biri oldu. Okuma 
a!kından kaynaklanan, duygu ve his aktarımını bizzat 
tecrübe etmek ve geni!leyen kelime hazinesinin verdi"i 
özgüvenle ba!ladı yazmaya. Öykü ve deneme kategori-
lerinde yazmaya devam ediyor. Bolat, ayrıca, yeni yerler 
ke!fetmek ve foto"raf çekmekten büyük keyif alıyor. 
Hâlen Almanya’nın Krefeld !ehrinde ikamet eden yazar, 
ana dil seviyesinde Türkçe ve Almanca, çok iyi derecede 
#ngilizce, Fransızca, orta derecede #talyanca ve #span-
yolca konu!uyor. 
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!K! ARADA

»,Wɦ]X�J�a�L�ɦ�V�aMZ�[MVQV�^I\IVÜVLÜZ�¼�3MUIT��SQ\IX\I�WS]L]-
ɦ]�J]�K�UTMVQV�IVTIUÜVÜ�^M�WV]V�PIaI\ÜVLI�SIXTILÜɦÜ�tMTQ̫-
SQaQ� PMV�b� QLZIS� MLMUMUQ̫\Q�� *QZ� IV� �VKM�)TUIVKI� �LM^TM-
ZQVQ� JQ\QZQX� IZSILI̫TIZÜaTI� \WX� WaVIUIS� Q[\QaWZL]��)VVM[QVQV�
SIXÜaI�^]Z]X�¹7ɦT]U�IVVMIVVMV�\MTMNWVLI��OMT�LM�JQZ�PpTQVQ�
PI\ÜZÜVÜ�[WZ�º�LMUM[QaTM�QZSQTLQ��

)VVMIVVM[QVQ� tWS� [M^MZLQ� 3MUIT�� AIb� \I\QTQVLM� IQTMKMS�
IZIJIaI�LWT]̫]X�tQTM�LWT]�QSQ�O�V�[�ZMV�aWTK]T]S\IV�[WVZI�WVI�
SI^]̫\]ɦ]VLI�aWZO]VT]ɦ]VLIV�M[MZ�SITUIbLÜ��¹)VVMIVVM�aIII�
[MVQ�tWS��bTMLQUº�LMaQX�JWaV]VI�I\TIZLÜ��¹0ITTWW�7UI1��VI[ÜT-
[ÜV'�*MV�LM�QaQaQU��)ZSILI̫TIZTI�\WX�WaVIaIKIɦÜb�Ib�[WVZI��AI-
bÜV�<�ZSQaM¼aM�OMTLQɦQUQbLM�JIVI�W�t�ZMS\MV�aIXIZ�UÜ[ÜV�aQVM'�
;MVQ�tWS�[M^QaWZ]U�IVVMIVVMU��L�VaIVÜV�MV�O�bMT�IVVMIV-
VM[Q[QV��)VVMUM�^MZQaWZ]U�PILQ�\[KP�[[2��º�

/MKM�\I^IVÜ�QbTMZSMV�WV]�Qt\MV�QtM�ZIPI\[Üb�MLMV��KM^IJÜVÜ�
JQTUMLQɦQ�JQZ�[WZ]�OMTLQ�3MUIT¼QV�ISTÜVI��6M�SILIZ�WU]ZOI-
[Üb�O�Z�V[M�LM�OMKMTMZQ�JI̫ÜVÜ�aI[\ÜɦI�SWaL]ɦ]�OQJQ�]a]aIJQ-
TMVTMZLMV� LMɦQTLQ�� /�V�V� U]PI[MJM[QVQ� aIXIZ�� U]P\MUMTMV�
PQt� OMZtMSTM̫UMaMKMS� SWV]̫UITIZ� \I[IZTIZLÜ� SINI[ÜVLI�� »,Wɦ]X�
J�a�L�ɦ�V� aMZ� [MVQV� ^I\IVÜVLÜZ�¼� ,WɦZ]� U]aL]� SQ\IX\I� aIbIV'��

1 Alo Anneanne.
2 Görü!ürüz.
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)TUIVaI¼VÜV�JI\Ü[ÜVLISQ�3ZMNMTL�̫MPZQVLM�LWɦ]X�J�a�U�̫\���
*]� K�UTMaM�O�ZM�WV]V�^I\IVÜ�)TUIVaI�WTUITÜaLÜ��)TUIVaI�
WV]V�^I\IVÜ�UÜaLÜ'�,�̫�VKMTMZQVQ�LIPI�LI�tÜSUIbI�[�Z�STM-
aMKMS�[WZ]a]�[WZL]�SMVLQVM"�

¹>I\IV�VMLQZ'º�
)VVM[QaTM� JIJI[ÜVÜV� <�ZSQaM¼LMV� [�ZMSTQ� ^I\IVTIZÜ� WTIZIS�

JIP[M\\QSTMZQVQ�IVÜU[ILÜ��8MSQ��VMLMV�<�ZSQaM�WV]V�^I\IVÜ�WT-
[]VL]'�;MVMVQV�[ILMKM�JM̫�PIN\I[ÜVÜ�OMtQZQaWZL]�WZILI��¹;M^-
LQɦQV� QV[IVTIZ� VMZMLMa[M� WZI[Ü� [MVQV� ^I\IVÜVLÜZº� LQaM� OMtQZLQ�
QtQVLMV��)VVM[Q��JIJI[Ü��IJTI[Ü�^M�IɦIJMaQ�WV]VTI�JQZTQS\M�)T-
UIVaI¼LITIZLÜ��8MSQ�� IVVMIVVM[Q�� \MabMTMZQ��LIaÜTIZÜ�� IUKI[Ü'�
7VTIZÜ�LI�̫�XPM[Qb�tWS�[M^QaWZL]��¹AWS��J]�LI�WTUILÜº�LQaM�
OMtQZLQ� QtQVLMV�3MUIT��6M�XIPI[ÜVI�WT]Z[I�WT[]V�JQTUMS� Q[-
\MLQɦQ�[WZ]V]V�KM^IJÜVÜ�ITIUIUÜ̫�WTUIVÜV�J]Z]ST]ɦ]aTI�\M[-
TQU�WTL]�]aS]aI��AIZÜV�)TUIVKI�LMZ[QVLMV�[WVZI�tWS�[M^LQɦQ�
�ɦZM\UMVQ� 0MZZ�� 3ZIUMZ¼M� SQ\IX\I� WS]L]ɦ]� K�UTMaTM� QTOQTQ�
ÅSZQVQ�[WZIKIS\Ü��0MZZ�3ZIUMZ�WV]�tWS�[M^QaWZL]��¹<�ZS�LW[-
\]Uº�LQaM�JIP[MLMZLQ�WVLIV�IZI�IZI��7Z\IWS]T]V�JI̫TIZÜVLI�
)TUIVKI� OZIUMZQaTM� JWɦ]̫]ZSMV� MXMaKM� aIZLÜUKÜ� WTU]̫\]�
3MUIT¼M��)P�W�IZ\QSMTTMZ��aWS�U]aL]�W�IZ\QSMTTMZ°�*QZ�VM[VM-
VQV�VI[ÜT�JQZ�KQV[QaM\Q�WTIJQTQZLQ'�m[\MTQS�JQZ�LM�LMZ��LQM��LI[�LQaM�
IaZÜTUI[Ü�OMZMSQaWZL]�[�ZMSTQ��0MZZ�3ZIUMZ�J�\�V�L�ɦ�UTMZQ�
t�bMKMS\Q��J]VLIV�MUQVLQ��

,MZ[\MV�[WVZI�J�\�V�O�V�J]�IVÜ�JMSTMUMVQV�^MZLQɦQ�PMaM-
KIVTI�IXIZ�\WXIZ��ɦZM\UMVQVQV�aIVÜVI�SW̫\]�3MUIT��

%�3MUIT��PIaÜZLÜZ'�,MZ[�JWa]VKI�PIaTQ�L]ZO]VL]V��6M�J]�
MVMZRQ��LMLQ�O�TMZMS�0MZZ�3ZIUMZ�

%�lɦZM\UMVQU��[QbQV�QtQV�^I\IV�VMLQZ��VMZM[Q�^I\IVLÜZ��LQ-
aMZMS�JWLW[TIUI�LITLÜ�SWV]aI�[IJÜZ[Üb�3MUIT�

%� *MVQU� ^I\IVÜU� )TUIVaI� IUI� PMZPIVOQ� JQZ� �TSM� LM�

3 Bay.
4 Tanımlıklar.
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WTIJQTQZLQ��0IVOQ� �TSMLM� aI̫ÜaWZ[IV� PIVOQ� �TSMLM� ^MZOQTMZQVQ�
�LMaQX�^I\IVLI̫TÜS�PISTIZÜVI�[IPQX[MV�PIVOQ��TSMVQV�LQTQVQ�SW-
V]̫]aWZ[IV�WZI[Ü�[MVQV�^I\IVÜVLÜZ�

%� )UI� JMV�� PMU� )TUIVKI� PMU� <�ZStM� SWV]̫]aWZ]U��
)aZÜKI�)TUIVaI¼aÜ�LI�<�ZSQaM¼aQ�LM�tWS�[M^QaWZ]U�

%�,MUMS�SQ�[MVQV�QSQ�\IVM�^I\IVÜV�^IZ��7TIUIb�UÜ��LQaMZMS�
O�T�U[MLQ��ɦZM\UMVQ��3MUIT¼QV�LQɦMZ��ɦZMVKQTMZ�OQJQ�WTUILÜɦÜ-
VÜ�JQTQaWZL]�0MZZ�3ZIUMZ��*]�aI̫\I�J�aTM�SWV]TIZI�SINI�aWZUI-
[Ü�JQTM�J]V]V�Q[XI\ÜaLÜ��

lɦZM\UMVQVQV�^MZLQɦQ�KM^IXTIZ�PQt�\I\UQV�M\UMLQ�3MUIT¼Q��
0MU�KM^IJÜVÜ�JQTUMLQɦQ�JQZ�[WZ]�LIPI�[WZIZIS�Q̫TMZQ�WTL]ɦ]V-
LIV�LIPI�LI�tÜSUIbI�[WS\]��ɦZM\UMVQ��»,MUMS�SQ�[MVQV�QSQ�\IVM�̂ I-
\IVÜV�̂ IZ��7TIUIb�UÜ'¼�/MZtMS\MV�WTIJQTQZ�UQaLQ'�)UI�̂ I\IV��bMT�
JQZ�̫Ma�LMɦQT�UQaLQ'�7VLIV�[ILMKM�JQZ�\IVM�WTUI[Ü�OMZMSUMb�
UQaLQ'�*QZ�IV��VKM�M^M�OQLQX�JIJI[ÜVÜV�Q̫\MV�L�VUM[QVQ�JMSTM-
UMS\MV�JI̫SI�tIZM[Q�aWS\]��*]�SWV]�PISSÜVLI�WV]V�LI�ÅSZQVQ�
ITUIS�Q[\QaWZL]��3MUIT¼QV�JIJI[Ü�6IbQN��*I\Ü�)TUIVaI¼VÜV�[I-
VIaQ�[MUJWT��WTIV�<Pa[[MV¼LM�tITÜ̫ÜaWZL]���!���[MVM[QVLM�OMVt�
^M� JIJIaQɦQ\� 6IbQN�� JIJI[ÜaTI� JQZTQS\M� )TUIVaI¼VÜV� *WKP]U�
̫MPZQVM�OMTUQ̫\Q��*WKP]UMZ�>MZMQV�ÅZUI[ÜVLI�tMTQS�MZQ\UM�SIbIVÜ�
\MUQbTQaWZTIZLÜ��3MUIT¼QV�LMLM[QVQV�^MNI\ÜVLIV�[WVZI�JIJI[ÜaTI�
IVVM[Q�\IVÜ̫UÜ̫�^M�IVVM[QVQV�Q[\MɦQ��bMZQVM�3ZMNMTL¼M�\I̫ÜVUIaI�
SIZIZ�^MZUQ̫TMZLQ��<�ZSQaM¼LM� ISZIJITIZÜaTI�JQZ� IZIaI� OMTLQS-
TMZQVLM�JIJI[ÜVÜV�[ÜS�[ÜS�¹)TUIVTIZÜV�aIXUIS�Q[\MUMLQɦQ�\�U�
Q̫TMZQ� JQb� aIXÜaWZL]S�� )TUIVaI¼VÜV� SITSÜVUI[ÜVLI� JQbQU� LM�
MUMɦQUQb�^IZ�º�LMLQɦQVQ�IVÜU[ILÜ�3MUIT��0MZ� QSQ��TSMLM�LM�
aI̫IUÜ̫�^M�J]�SILIZ�\MKZ�JM�[IPQJQ�JQZQ�WTIZIS�JIJI[Ü�WV]V�[W-
Z][]VI�U]\TISI�JQZ�KM^IX�J]TIKIS\Ü��)S̫IU�aMUMɦQVLMV�[WVZI�
X�ZLQSSI\�\MTM^QbaWV�QbTMaMV�JIJI[ÜVI��ZSMS�JQZ�[M[TM"

%�*IJI��^I\IV�VMLQZ'�*MVQU�^I\IVÜU�VMZM[QLQZ'
%�7ɦT]U��VMZMLMV�tÜSÜaWZ�J]�[WZ]TIZ'
%�0QQQQQt°�laTM�
%�-bIVÜUÜbÜV�L]a]TL]ɦ]��UQVIZMTMZQUQbQV�O�Z�TL�ɦ���OQ\UMS�
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QtQV�PMaMKIV�L]aL]ɦ]U]b���bTMU�PQ[[M\\QɦQUQb�aMZ�JQbQU�^I-
\IVÜUÜbLÜZ�

*IJI[ÜVÜV� <�ZSQaM¼aQ� JQZ� PIaTQ� �bTMLQɦQVQ� PQ[[M\\Q� 3MUIT��
,]aO]TIZÜVÜ�O�[\MZUMaMV�JQZQ�WTUI[ÜVI�ZIɦUMV�J]�LMNI��P�b�V�
LWT]�O�bTMZQ�WV]�MTM�^MZUQ̫\Q��;M^LQɦQ�aMZLMV�]bIS�WTUIS�VI[ÜT�
JQZ�PQ[\Q'�*I̫SI��TSMLM�LIPI�QaQ�̫IZ\TIZLI�aI̫IUIS�QtQV�LWɦ]X�
J�a�L�ɦ�V�aMZQ�JÜZISUIS�VI[ÜT�JQZ�L]aO]aL]�IKIJI'�3MVLQ[Q��
XIZI�SIbIVUIS�QtQV�JQTM�WT[I�)TUIVaI¼LISQ�PIaI\ÜVÜ�JÜZISÜX�JI̫-
SI�JQZ��TSMLM�aI̫ILÜɦÜVÜ�L�̫�VMUQaWZL]��7�IV�JIJI[ÜVI�[ÜU[ÜSÜ�
[IZÜTUIS�Q[\MLQ�3MUIT��*IJI[ÜaTI�LMLM[QVQV�[ÜZN �IQTMTMZQVM�LIPI�
QaQ�JQZ�aI̫IU�[]VIJQTUMS�QtQV�VMTMZLMV�^IbOMt\QSTMZQVQV�W�IV�
NIZSÜVI�^IZLÜ�

%�8MSQ��*IJI��JMV��J]ZILI�LWɦ]X�J�a�L�U��*�\�V�IZSI-
LI̫TIZÜU�J]ZILI��<�ZSQaM¼aQ�[MVMLM�JM̫�PIN\I�O�Z�aWZ]U�[I-
LMKM��)TUIVaI¼aÜ�<�ZSQaM¼LMV�LIPI�NIbTI�[M^UMU�OMZMSUQaWZ�
U]'�

%�7T]Z�U]��aTM�̫Ma	�;MVQV�O�VT�V�VMZMLMa[M�a]ZL]V�WZI[ÜLÜZ��
J]V]�]V]\UI�3MUIT	

%�<IUIU�JIJI�
)[TÜVLI�JIJI[Ü�LI�\IU�WTIZIS�Q[\MLQɦQ�KM^IJÜ�^MZMUMUQ̫\Q�

3MUIT¼M��;�aTMLQSTMZQ�tWS�UIV\ÜSTÜ�OMTQaWZL]�IUI��ɦZM\UMVQ-
VQV�[�aTMLQSTMZQ�LM�JQZ�W�SILIZ�UIV\ÜSTÜaLÜ��̪]�IV�QtQV�[WZ]TIZÜ-
VI�KM^IX�ITIUIaIKIɦÜVÜ�SIJ]TTMVLQ��*IbÜ�[WZ]TIZÜV�KM^IJÜVÜV�
aI̫ILÜStI�^M�aI̫�ITLÜStI�J]T]VIJQTMKMɦQVQ�L�̫�VL��





33Türkçe Ödülleri Seçkisi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

RUMEYSA ÖZTÜRK

1994’te Avusturya’nın ba!kenti Viyana’da dünyaya gel-
di. Viyana Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun oldu. Aynı zamanda Goethe Enstitüsünde Yaban-
cı Dil Almanca Ö"retimi kursunu ba!arıyla tamamladı. 
E"itiminin ardından Viyana Belediyesi Merkez Kütüp-
hanesinde (Hauptbücherei Wien) Kütüphane Görevlisi 
olarak çalı!tı. 2008 yılından itibaren Viyana’da önemli 
bir STK konumunda olan WONDER’de hem Türk-#s-
lam Gelene"i hem de Avrupa Medeniyetine dair ders-
lere, seminerlere ve okuma gruplarına katıldı. Burada 
dört yıl e"itmen olarak görev üstlenip atölye çalı!ma-
larına devam etti. Ayrıca Türkiye’nin ve Avrupa’nın pek 
çok !ehrini kapsayan kültür gezilerine katıldı. Küçük 
ya!lardan itibaren anadili Türkçeyi düzgün bir !ekilde 
konu!maya ve Türkçe kitaplar okumaya ba!ladı. Ti-
tizlikle okumak ve not tutmak yazmayı beraberinde 
getirdi. Üniversite bölümü sayesinde dil üzerinde de-
rinlemesine çalı!maya devam etti. Bunun bir meyvesi 
olarak “Ça"da! Türk-#slam Dü!üncesinin Yapıta!larının 
Almancaya Tercümesi Projesi” kapsamında çeviri çalı!-
malarında bulundu. Hüsn-i hat, resim, foto"raf, Viya-
na’ya özgü kahve kültürü ile klasik, etnik ve enstrüman-
tal müzik ilgi duydu"u alanlar arasında yer almaktadır. 
Kısa süreden beri #stanbul’da ikamet eden Öztürk, öykü 
yazmaya ve çeviri çalı!malarına devam ediyor.
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TOPARLANIYORUM

AI^I̫�aI^I̫�tMSQTUM�bIUIVÜ�OMTLQ�OITQJI�
/MtMV� O�V� LMLMUTM� QtQVLM� SÜ̫TÜSTIZÜUÜV� WTL]ɦ]� JI^]T]�

O�VLMZLQS��*MV�OQ\UMLMV�JQZ�UM^[QUQU�OQ\UQ̫\Q�JQTM�
0IaI\ÜUTI� QTOQTQ� JQZ\ISÜU� XTIVTIZ� aIXUIaI� JI̫TILÜɦÜULI�

�VQ^MZ[Q\MLM�QSQVKQ�[ÜVÜN\IaLÜU��aI̫ÜU�WV�LWS]bL]��6M�SILIZ�
JMSTMaMKMɦQUQbQ� JQTUMLMV� aÜTTIZÜV� PM[IJÜVÜ� aIXÜaWZL]S�� BI-
UIV�Q̫TMLQ��AÜTTIZ�OMt\Q��IaTIZÜ�[IaUIaI�JI̫TILÜS��*]ZILI�[WV�
SÜ̫ÜU��[WV�JIPIZÜU�^M�̫QULQTMZLM�[WV�:IUIbIV¼ÜU�LMZSMV�OM-
ZQaM� SITIV� O�VTMZQ� [IaIZ�PpTLMaQU�IZ\ÜS��*]� OMZQ� [IaÜU�VI[ÜT�
LI�PMU�J�a�S�JQZ�[M^QVKQ�PMU�LM�LMZQV�JQZ�P�bV��JQZ�IZILI�
JIZÜVLÜZÜaWZ	�<WXIZTIVÜaWZ]U�

;�b�SWV][]�SÜaINM\�WT]VKI�O�\�ZUMS�^M�JÜZISUIS�Q[\MLQS-
TMZQUQ�JMTQZTMUMS�SWTIaLÜ"�;M^MZMS�OQaLQSTMZQU��aMVQ�ITLÜSTIZÜU�
^M�IZ\ÜS�OQaUMS�Q[\MUMLQSTMZQU��O�bLMV�tÜSIZLÜSTIZÜU��-TMLQS-
tM�PIÅÆQaWZL]U��BWZ�WTIV��LWTIJÜUÜV�LQɦMZ�SÜ[UÜVÜ�WT]̫\]ZIV�
J�T�ULM� [MtQU� aIXUIS\Ü�� 3]\]TIZ� ^M� tMSUMKMTMZ°�7ZILI�
J]T]VIVTIZÜV�PMX[QVQ�aIVÜULI�O�\�ZMUMbLQU��/�VTMZKM��IZI�
IZI�LWTIJÜUÜV�SIZ̫Ü[ÜVI�OMtQX��aTMKM�L]ZL]U��0IaI\ÜV�\Wb]V]�
ITUIS� QtQV�JMSTMLQU��A�ZMɦQUQ� ^M� bQPVQUQ�PIÅÆM\UMTQaLQU��
-^M\�� [ÜZI� PI\ÜZITIZÜUÜ� [�bUMaM� OMTUQ̫\Q�� *MVQ�� JMV� aIXIVÜV�
IKÜ[ÜaTI� \I\TÜ[ÜaTI� aI̫ILÜSTIZÜU� WTL]ɦ]VI� QVIVÜZLÜU�� /MtUQ̫�
bIUIVÜUI�̫IPQ\TQS�MLMV�M̫aITIZLIV�^IbOMtUMS�SMVLQUQ�SIa-
JM\UMS�IVTIUÜVI�OMTMJQTQZLQ��8MSQ��JIbÜ�PI\ÜZITIZÜV�UQILÜ�LWTIZ�
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UÜaLÜ'�)VÜU[IUIS��O�ZUMS�Q[\MUMLQɦQU�̫MaTMZ�^IZ�UÜaLÜ'
-^LM�aITVÜb�WTL]ɦ]U�JQZ�^ISQ\�\MLQZOQVTQɦQULMV�[ÜaZÜTÜX�JQZ�

KM[IZM\TM� tMSUMKMTMZTM� S]\]TIZÜV� QtQVLMSQTMZQ� WLIUÜV�PMZ� aMZQ-
VM�[It\ÜU��*]�[ÜZILI�[M[[QbTQɦQUM�¹-̫aITIZ�\WXTIVUÜ̫�[MVQVTM�JQZTQS\M��
IVÜTIZ�[ItÜTUÜ̫�WLIaI�PMZ�aMZM���º�LQaM�UÜZÜTLIVÜaWZL]U��ʈ̫\M�UIbQU�
[WVJIPIZLI� [I^Z]TIV�aIXZISTIZ�OQJQ�JQZ�JQZ�L�S�TL���V�UM"�
.W\WɦZIÆIZ�� O�VT�STMZQU�� VW\� LMN\MZTMZQ�� ZM[QUTMZ�� PMLQaMTMZ��
UMS\]XTIZ��OMbLQɦQU�aMZTMZM�LIQZ�QZQTQ�]NISTÜ�JQJTWTIZ��SIZ\XW[-
\ITTIZ°�/�b�UM�QTS�tIZXIV�̫Ma��JQZ�PIX�̫Q̫M[Q�WTL]��<IZQPQV�MV�
SWZS]T]�^M�\MLI^Q[Q�]b]V�[WT]ST]�J]TI̫ÜKÜ�PI[\ITÜSTIZÜVLIV�JQZQ-
VM�aISITIVUÜ̫\ÜU��*]�̫Q̫M��W�L�VMULM�J�\�V�aI̫ILÜSTIZÜUÜV�
JQZ�ÅTU�̫MZQLQ�OQJQ�O�b�U�V��V�VLMV�OMtUM[QVM��JWɦIbÜUÜV�
L�ɦ�UTMVUM[QVM� [MJMX� WTL]�� ʈaQTM̫MTQ� WV� S�[]Z� aÜT� WTU]̫\]��
7V]��J]�bIUIVI�SILIZ�[ISTIUÜ̫\ÜU��IZ\ÜS�^MLI�M\\QU�

°
AÜTTIZ�JQZJQZQVM�LWTIVÜ^MZUQ̫\Q��*QZ�IVLI�SIZLM̫QUQV�̂ M��ɦZMV-

KQTMZQUQV�ZM[QUTMZQVQ�[ISTILÜɦÜU�LW[aIVÜV�IZI[ÜVLIV�tWK]ST]ɦ]U�
VM̫MaTM�JI̫ÜVÜ�]bI\\Ü��A�b�ULM�SWKIUIV�JQZ�\MJM[[�U�JMTQZQ^MZ-
LQ��;IVÜZÜU�JIaZIULÜ��3IZLM̫QU��JIJIU�QtQV�J�a�S�JQZ��bMVTM�
tQbUQ̫\Q�J]�ZM[UQ"�3IXÜS]TM�SIXÜ[ÜVLIV�OMtMV�IZIJIUÜb��IT\ÜV-
LI�LI�¹<�ZSQaM¼aM�OQLMKMS�UQaQb'º�[WZ][]�

iWK]SSMV� SIZLM̫QUTM� XIaTI̫\ÜɦÜU� ]NIKÜS� WLILI� ]aS]T]�
O�bTMZQUQbQ�\I^IVI�LQSMZ"�¹*]�[MVM�<�ZSQaM¼aM�OQLMKMS�UQaQb'º�

¹ʈV̫ITTIP�OQLMJQTQZQb°º�
¹,]I�MLMTQU�SQ�OQLMTQU�º�LQaM�NÜ[ÜTLI̫ÜZLÜS��
*IbÜ�aIbTIZ�OQ\UMS�VI[QX�WTUIbLÜ��
¹<�ZSQaM¼aM�JQZ�OQZMTQU��IZIJILIV�QVMZ�QVUMb�aMZLMV�JQZ�I^]t�\WXZIS�

ITÜX��XMKMɦQU	º�¹lVKM�JMV��XMKMɦQU	º�LQaM�aIZÜ̫\ÜɦÜUÜb�O�VTMZ�^IZ-
LÜ°�7�bIUIVTIZ��aIbÜV�<�ZSQaM¼aM�OQLMKMS�WTUIUÜb�IVVMUQV�
JQbM�^MZMJQTMKMɦQ�MV�J�a�S�U�RLMaLQ�

;WV]� <�ZSQaM¼aM� ^IZIV� ]b]V� aWTTIZÜ� IQTMKMS� tWS� [M^MZLQS��
)^][\]ZaI� O�UZ�ɦ�VLMV� tÜSÜX�5IKIZQ[\IV�� ;ÜZJQ[\IV�� 0ÜZ^I-
\Q[\IV�� *]TOIZQ[\IV� aWTTIZÜ#� LIɦTIZ�� \MXMTMZ�� W\WJIVTIZ�� \�VMTTMZ��
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SI[IJITIZ�� ̫MPQZTMZ�� SQUQ� bIUIV� JQZ� \IZINÜ� ]t]Z]UI� JISIV�
aWTTIZ��SI^]Z]K]�[ÜKISTIZLI�O�UZ�S�SIXÜTIZÜVLI�[II\TMZ�[�ZMV�
JMSTMaQ̫TMZ��UWTITIZ��]N]S\I�O�VM̫QV�LWɦ]̫]�^M�JI\Ü̫Ü��aIɦU]Z-
TIZ�� LWT]TIZ�� OMKMVQV� [Wɦ]ɦ]�� aWT� IZSILI̫TÜSTIZÜ�� aWT� JWa]VKI�
LQVTMLQɦQUQb� \�ZS�TMZ�� ]aS]TIZÜUÜbÜV� PMZ� J�T�VL�ɦ�VLM� SIZ-
LM̫QUTM�¹/MTLQS�UQ'º���¹6M�SILIZ�SITLÜ'º�LQaM�JQZ�JQZQ�IZLÜVKI�LQb-
LQɦQUQb�[WZ]TIZÜV�VQPIaM\M�MZQX�<�ZS�JIaZISTÜ�O�UZ�S�SIXÜ[ÜVÜ�
O�Z�VKM�IVVMULMV�Q̫Q\\QɦQUQb�̫�S�Z�L]ITIZÜ°�*�\�V�J]VTIZ�
^M�LIPI�VQKM[Q�O�b�U�bM��S]TIɦÜUÜbI��a�ZMɦQUQbM��JMVTQɦQUQbM�
Q̫TMVUQ̫�<�ZSQaM¼aM�OQ\UM�[M^QVKQ�LMUMS\Q�

8MSQ�aI�<�ZSQaM¼LMV�L�V�̫'�
0MZ�aIb�WZILIV�IaZÜTUIS� Q[\MUMaMZMS�IZIJIaI�JQVQ̫QUQb��

JQbQ�SIXÜ��V�VLM�SQUQ�bIUIV�IɦTIS�O�bTMZTM�]ɦ]ZTIaIV�LMLMTM-
ZQU��IVVMIVVMU��¹)aIɦÜVÜbI�\I̫�LMɦUM[QV���º�LQaMZMS�XM̫QUQbLMV�
SW^IaTI� []�L�SMV�JIJIIVVMU°�0MZ�aIb��ɦZMVLQɦQUQb�aMVQ�
Wa]VTIZÜV� WZ\I[ÜVLI#� ¹;MVMaM� OMTLQɦQVQbLM� JQZ� LIPI� L�VUMaQV�� PMX�
J]ZILI�SITÜV�� \IUIU�UÜ'º�LQaMV�LIaÜ��IUKI��\MabM��PITI�tWK]S-
TIZÜ����>M�OMTLQɦQUQbLM�WS]TTIZ�JI̫TIaÜX�Z]\QV�PIaI\I�L�VMZSMV�
�V�U�bLMSQ�aIb�QtQV�aMVQLMV�PIaITTMZ�S]ZUIaI�JI̫TIaIV�JQb��
JQbM�M̫TQS�MLMV�IVVMUQb����*QbQ�PMZ�bIUIV��bTMaMV�̂ M�JMSTMaMV��
OQLMKMS�aMZQUQb��a]ZL]U]bL]�<�ZSQaM�

���
,MLMUTMZ�J]ZIaI�QTS�OMTMVTMZLMV��M̫�̂ M�tWK]STIZÜVÜ�UMUTM-

SM\\M�JÜZISÜX�JQZSIt�aÜT�tITÜ̫\ÜS\IV�[WVZI�IQTM[QVQ�J]ZIaI�OM\QZMV�
^M�W\]b�aÜTTÜS�JQZ�MUMɦQV�IZLÜVLIV�L�VMVTMZLMVLQ��)QTM�UMKTQ[-
TMZQVLM�IZI�IZI�aQVM�IaVÜ�PMaMKIVTI�IVTI\ÜZ�J]ZIaI�OMTQ̫�PQSp-
aM[QVQ#�J]ZILISQ�QTS�aÜTTIZÜVÜ��ITLIVÜ̫TIZÜ��LQT�JQTUMbTQS\MV�LWɦIV�
bWZT]STIZÜ��PWZ�O�Z�T�̫TMZQ��JWLZ]U�SI\TIZÜVLI�JQV�JQZ�MUMSTM�
S]Z]TIV�UM[KQ\TMZQ��LW[\T]STIZÜ����*IbÜ�SÜ̫TIZ�JQbQ�bQaIZM\M�OMT-
LQɦQVLM#� ¹*Qb�� J]� PI[\IVMLM� tITÜ̫\ÜSº�� ¹;MVQV� OQ\\QɦQV� �VQ^MZ[Q\M� ^IZ�
aI��WZILI�LMLMVQV�LM�MUMSTMZQ�^IZ��SITWZQNMZTMZQVQ�aIX\ÜSº��¹*]�[IVIaQLM�
LMLMVQb��VQKM�[MVMTMZ�\MZ�L�S\����º�LQaM�IVTI\ÜZSMVSQ�PpTQVQ�tWS�[M^M-
ZQU��)aVÜ�bIUIVLI�WV]V�MUMSTMZQVQV��bMZQVLM�J]T]VL]ɦ]U]�
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JQTUMS�� JQZ� [WZ]UT]T]S� a�STMZ� JIVI�� ;�bTMZQVQV� [WV]VLI�J]�
MUMɦQV�SIZ̫ÜTÜɦÜVÜ�^MZMKMɦQUQbQ� QNILM�MLMV�O�bTMZ�IZIZ�aW[]V�
aM̫QTQ�O�bTMZQ��-^M\��LMLMUQV�]UL]ɦ]�J]L]Z��JQTQZQU��ʈ̫\M�̫ QULQ�
J]�a�bLMV�UMb]VQaM\�NW\WɦZIÆIZÜUÜ�O�Z�VKM�]b]V�]b]V�JISÜX�
¹,MUMS�SQ�WS]T]V]�JQ\QZLQV���º��¹*]�S�Z[�LM�UQ�SWV]̫\]V'º��
¹)NMZQV� SÜbÜU�� tWS�UMUV]V� WTL]Uº� LQaMV� IɦÜZ� [M[Q� ^M� IɦÜb�
LWT][]�pUQV�LMLQZ\MV�L]ITIZÜ�S]TIɦÜULI�tÜVTILÜ�

3]\]TIZLIV�JQZQVQ�[ÜZN �OMbLQɦQU�aMZTMZM�LIQZ�NW\WɦZIN��VW\�^M�
PI\ÜZI� WTIZIS� [ISTIVIJQTMKMS�JQZ\ISÜU�WJRMTMZ� QtQV� IaÜZUÜ̫\ÜU��
0MZ� aIb� PWKITIZÜUTI� NIZSTÜ� O�bMZOpPTIZ� �bMZQVLMV�<�ZSQaM¼aQ�
SIZÜ̫�SIZÜ̫�OMbUQ̫\QS��7�S]\]a]�MTJM\\M�J�a�S�JQZ�̫M^STM��tMSQV-
UMLMV� PMUMV� It\ÜU"� ʈTS� NW\WɦZINÜU� ʈ[\IVJ]T¼LIV�� ʈ[\IVJ]T����
7V]�QTS�O�ZL�ɦ�ULM�WV�L�Z\�aI̫ÜVLIaLÜU��0IN\I�[WV]�WS]T]U��
ʈ[\IVJ]T�SIUXÜ�L�bMVTMUQ̫\Q��*�a�TMVUQ̫\QU��7�bIUIVTIZ�ISÜTTÜ�
\MTMNWVTIZ�aWS\]��ÅTUTQ�NW\WɦZIN �UISQVMUTM�O�bMT�J]TL]ɦ]U�PMZ�
aMZQ�tMSUQ̫\QU��MV�tWS�LI�O�ɦ�V�̂ M�aMZQV�UI^Q[QVQ��-̫[Qb�[IPQTTMZ��
[IaÜ[Üb�KIUQQ��PI[ZM\TM�S]KISTIUIS�Q[\MLQɦQUQb�MbIV�[M[Q��U�JI-
ZMS�bI\TIZ��pTQUTMZ��̫IQZTMZ����7V]��LIPI�O�ZUMLMV�JI̫TIaIV�JQZ�
PIaZIVTÜS\Ü�J]�I[TÜVLI��6I[ÜT�UÜ'�3IUXÜ�L�bMVTMaMV�PIN\I�[WV]�
WS]T]U]V� L�VMU� [WV]� SIXIVÜ̫� XZWOZIUÜVLI� 6MKQX� .IbÜT¼ÜV�
¹+IVÜU� ʈ[\IVJ]Tº� ̫QQZQVQ� WS]aIKIS\ÜU��;IPVMaM� tÜSÜX� PWKITI-
ZÜUÜV��IQTMUQV��IZSILI̫TIZÜUÜV�^M�LQɦMZ�UQ[IÅZTMZQV�P]b]Z]VLI�
[IVSQ�J]O�VTMZM�[M[TMVMKMS\QU"

¹:]P]U]�MZQ\QX�LM�SITÜX\I�LWVL]ZU]̫TIZ#
»»7V]�ʈ[\IVJ]T�LQaM�\WXZIɦI�SWVL]ZU]̫TIZ�º
3IUX�O�VTMZQVQV�JQZQVLM�8QMZZM�4W\Q�\MXM[QVLM�LQVTMVUMS�

�bMZM�tIaÜUÜbÜ�a]L]UTIZSMV��)TQ�0WKIU�¹0IaLQ	º�LMLQ��L]Z-
L]�� M\ZINÜVI�JISÜVLÜ�� ¹*QZ�LM�UIVbIZIaI�SIZ̫Ü� WS]� ̫QQZQVQ���º�
6I[ÜT� PMaMKIVTIVUÜ̫\ÜU	� 5Ü[ZITIZÜUÜ�� W� aÜTTIZLI� \IVÜLÜɦÜU�
LW[\]U]V� O�bTMZQVM� JISIZIS� \IUIUTÜaWZL]U�� -VQ[M¼aTM� OM-
TMKMɦM�LIQZ�PIaITTMZQUQbQ�¹W�UIVIaÜ�J]TUISº�QtQV�ʈ[\IVJ]T¼TI�
[�[TMUQ̫��PMZ� NÜZ[I\\I�MɦQ\QUQUQbQ� \IUIUTIaÜX� ʈ[\IVJ]T¼I�aMZ-
TM̫UM�ÅSZQVQ�XMSQ̫\QZUQ̫��J]O�VTMZM�LMS�[�ZL�ZU�̫\�S�
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���
;II\�JQZ�PIaTQ�QTMZTMUQ̫��O�VM̫�][]TKI�tMSQTUQ̫\Q�WLIULIV��

*QZ�IVLI�tITIV�\MTMNWV��JMVQ�UIbQULMV�SWXIZUÜ̫\Ü��,IɦÜ\UIS�
^M�LIɦÜTUIS�SWTIa��\WXIZTIVÜX�OQ\UMS�bWZL]�

*]VTIZ�>QaIVI¼LIV�L�VUMLMV�JQZ�O�V��VKMaLQ�
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GÖKYÜZÜ BEKÇ!S!

¹0IaLQ��aQVM�OMt�SITIKIS[ÜV	º�
*QZ�aIVLIV�MTQVLMSQ�tIV\IVÜV�QtQVM�XISM\TMVUQ̫�JQZ�[IVL^Qt�

[ÜSÜ̫\ÜZÜZSMV�JQZ�aIVLIV�LI�IKMTMaTM�aMZLMSQ�SÜaINM\TMZQ�\WXTIaIV�
IVVM[Q��W�XIbIZ\M[Q�[IJIPÜ�*MVVW¼aI�Q̫\M�J�aTM�[M[TMVLQ"�

¹0MZ�[IJIP�IaVÜ�̫MaQ�[�aTMUMS\MV�JÜS\ÜU�IZ\ÜS	º�
*MVVW��IVVM[QVQV�[�aTMVUMTMZQ�M̫TQɦQVLM�PMZ�O�V�M^LMV�J]�

[II\TMZLM�tÜSIZ��WS]TI�LWɦZ]�\MTI̫TI�aWTI�SWa]T]ZL]��-^LMV�tÜ-
SÜVKI��VKM�\ZIÅS�Ü̫ÜSTIZÜVLIV�OMtUMS�QtQV�\MZ[�a�VM�LWɦZ]����
UM\ZM�SILIZ�a�Z�ZL���;WVZI�IVIaWTLIV�QTMZTMZ��[WTI�L�VMZ�^M�
aWT]V� Qt�SÜ[UÜVI�OQbTMVUQ̫�JQZ�tWK]S�XIZSÜVLIV�OMtMZLQ��-\-
ZINÜVÜ�QSQ�SI\TÜ�M^TMZQV�[IZLÜɦÜ�XIZS\I�]b]V�UM̫M�IɦItTIZÜ�^IZLÜ��
8IZSÜV�WZ\I[ÜVLI� Q[M�JQZ� [ITÜVKIS��JQZ�SIaLÜZIS��JQZ�LM� QtQVLM�
Wa]V�S]U]�WTIV�JQZ�J�TUM°�A]^IZTIS�UMaLIVÜV�SMVIZTIZÜVI�
\IP\I�JIVSTIZ�SWV]TU]̫\]��

*MVVW��W�XIbIZ\M[Q�\MTI̫TI�M^LMV�tÜS\ÜS\IV�[WVZI�PMZ�bIUIV�
�V�VLMV�OMt\QɦQ�J]�tWK]S�XIZSÜVLISQ�JIVSTIZLIV�JQZQVLM�]NIS�
JQZ�MZSMS�tWK]ɦ]�O�ZL���iWK]S��[Iɦ�MTQVQ�tMVM[QVQV�IT\ÜVI�SWa-
U]̫��SIZVÜVÜV��[\�VM�SWaL]ɦ]�[WT�MTQVQ�LM�[Iɦ�LQZ[MɦQVM�LM[\MS�
aIXIZIS�O�Sa�b�VM�JISÜaWZL]��)ZILI�O�Sa�b�VM�JIS\ÜɦÜ�SQZ-
XQSTMZQVQ�SIXI\ÜX�ItÜaWZ��J]V]V�LÜ̫ÜVLI�VMZMLMa[M�PQt�PIZMSM\�
M\UQaWZL]��

*MVVW��W�O�V�WS]TLI��aITVÜb�JI̫ÜVI�W\]Z]X�SÜUÜTLIUILIV�
O�Sa�b�VM�JISIV� tWK]ɦ]�L�̫�VL���lɦTMLMV� [WVZI�WS]TLIV�
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SW̫IZIS�tÜS\Ü��6MNM[�VMNM[M�XIZSI�OMTLQɦQVLM�[ITÜVKIS\I�[ITTI-
VIV� QSQ� tWK]S� LÜ̫ÜVLI� SQU[MaQ� O�ZMUMLQ��/�Sa�b�VM� JISIV�
tWK]S�OQ\UQ̫\Q��-Z\M[Q�O�V�IVVM[Q��PMV�b�[�aTMVUMaM�JI̫TIUI-
LIV�*MVVW��PIbÜZTIVÜX�SIXÜVÜV��V�VLM�LQSQTLQ��0ÜbTÜKI�IaIS-
SIJÜTIZÜVÜ� OQaQVQZSMV� QtQVLMV� JQZ� [M[�� W� tWK]ɦ]V� aQVM� XIZS\I�
WTIKIɦÜVÜ� [�aT�aWZL]��0MZ� O�V� WaITIVIZIS� OMt\QɦQ� aWTTIZLIV�
J]� SMb�PÜbTÜKI� OMt\Q�� 8IZSI� ^IZLÜɦÜVLI� aIVÜTUILÜɦÜVÜ� IVTILÜ��
iWK]S��WZILI�W\]ZU]̫��O�Sa�b�VM�JISÜaWZL]��

*MVVW�� \IU�JQZ�PIN\I�JWa]VKI�PMZ� [IJIP�WS]TI�OQLMZSMV�
XIZS\IV�PMZ�OMtQ̫QVLM�tWK]ɦ]�O�ZL���0MZ�O�V�[IJIPTIZÜ�O�S-
a�b�VM�JISIV�tWK]S��IS̫IU�*MVVW�M^M�L�VMZSMV�SIaJWT]aWZ-
L]��*MVVW��QaQKM�UMZISTIVUÜ̫\Ü��

0IN\I�[WV]�OMTLQɦQVLM�IVVM[QVLMV�XIZSI�OQ\UMS� QtQV� QbQV�
ITLÜ��*]�[MNMZ�O�Sa�b�VM�JISIV�tWK]STI�SWV]̫IKIS��WVI��VM-
LMV�aITVÜb�JI̫ÜVI�W\]ZL]ɦ]V]�[WZIKIS\Ü��8IZSI�OQ\\QɦQVLM�tW-
K]S� WZILIaLÜ�� *MVVW�� tWK]ɦ]V� aIVÜVI� aISTI̫ÜX� ¹5MZPIJIº�
LMLQ�� ¹*MVQU�ILÜU�*MVVW��LWS]b� aI̫ÜVLIaÜU�º�/�Sa�b�VM�
JISIV� tWK]S�� *MVVW¼V]V� [M[QaTM� �VKM� QZSQTLQ�� )ZLÜVLIV� JQZ�
̫MaTMZ�[�aTMUMS�Q[\MZ�OQJQ�O�T�U[MLQ�^M�W\]ZL]ɦ]�aMZLM�\WXIZ-
TIVLÜ��)ɦbÜVLI�JQZ� ̫MaTMZ�OM^MTMaQX� [][\]��*MVVW�� \MSZIZ�M\\Q��
¹*MVQU�ILÜU�*MVVW��7aVIUIS�Q[\MZ�UQ[QV'º

/�Sa�b�VM�JISIV�tWK]S��J]�[MNMZ�[ILMKM�]\IVIZIS�O�T�U-
[MLQ��*MVVW�� ̫I̫ÜZUÜ̫� ^M� �b�TU�̫\���iWK]ɦ]V�WV]VTI� WaVI-
UIS�Q[\MUMLQɦQVQ�L�̫�VL���

8IbIZ\M[Q� O�V��� XIZSÜV� �V�VLMV� OMtMZSMV� tWK]ɦ]� aQVM�
O�ZL���*MVVW¼V]V�OMt\QɦQVQ�NIZS�MLMV�tWK]S��J]�[MNMZ�WVI�MT�
[ITTILÜ��*]�[MNMZ�LM�JQZ�PIN\I�JWa]VKI�PMZ�O�V�*MVVW��XIZSÜV�
aIVÜVLIV�OMtMZSMV�]bIS\IV�JQZJQZTMZQVM� MT� [ITTILÜTIZ��*MVVW��
PIN\I�[WV]�O�Sa�b�VM�JISIV�tWK]STI�JQZ�SMb�LIPI�SWV]̫UIaÜ�
LMVMUMaM�SIZIZ�^MZLQ��

0IN\I�[WV]�aQVM�IaVÜ�[II\\M�XIZSI�OQ\\QɦQVLM�tWK]ɦ]�O�S-
a�b�VM� JISIZSMV� J]TL]�� AIVÜVI� OQ\\Q�� <IU� SWV]̫IKISSMV�
J]�[MNMZ��O�Sa�b�VM�JISIV�tWK]S�SWV]̫\]��;Iɦ�MTQVQ�O�ɦ[�VM�
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SWaIZIS�¹*MVº�LMLQ��¹)UUIZº��*]V]�LMLQS\MV�[WVZI�PMUMV�
O�Sa�b�VM� JIS\Ü�� ;WVZI� O�TMZMS� JI̫ÜVÜ� *MVVW¼aI� tM^QZLQ� ^M�
¹0MV�b�JQTUQaWZ]U�º�LMLQ��*MVVW��[WV]VLI�O�Sa�b�VM�JI-
SIV�tWK]STI�\IVÜ̫\ÜɦÜVI�[M^QVUQ̫�IUI�JQZ�W�SILIZ�LI�̫ I̫ÜZUÜ̫\Ü��
)KIJI�)UUIZ��VMaQ�JQTUQaWZL]'�>M�VMLMV�[�ZMSTQ�O�Sa�b�VM�
JISÜaWZL]'

*MVVW¼aTI�)UUIZ��JQZJQZTMZQVM�]bIS\IV�MT�[ITTIaIZIS�SWKI�
JQZ�PIN\I�LIPI�OMtQZLQTMZ��0MZ�QSQ[QVQV�LM�PMaMKIVTI�PIN\I�[WV]-
V]V�OMTUM[QVQ�JMSTMLQSTMZQ�IVTI̫ÜTÜaWZL]�

*QZ� [WVZISQ� PIN\I� [WV]� *MVVW�� )UUIZ¼TI� J]T]̫\]ɦ]VLI�
XMS� SWV]̫IUILÜTIZ�� )UUIZ�� *MVVW¼V]V� [WZ]TIZÜVÜ� IVTIaI-
UÜaWZL]��;ILMKM�O�T�U[�aWZ��IZLÜVLIV�LI�PMUMV�KQLLQTM̫QX�
O�Sa�b�VM�JISÜaWZL]��¹7ZILI�VM�^IZ�SQ'º�LQaM�[WZL]�*MVVW��
¹;ILMKM�JW̫�JQZ�O�Sa�b�	º�)UUIZ¼ÜV�IVTIUIUÜ̫�a�b�QNILM[QVQ�
O�Z�VKM�LM�MTQaTM�O�Sa�b�V��O�[\MZQX�aI^I̫tI�PMKMTMaMZMS�\MS-
ZIZTILÜ"� ¹6M�LMV�W�ZI�aI�JI�SÜ�aWZ�[]V'�7�ZI�LI�JQZ�̫Ma� aWS�
SQ	º�)UUIZ�� [Iɦ� MTQaTM� ]tIS� \ISTQLQ� aIX\Ü�� *]� M[VILI� IɦbÜV-
LIV�¹^]]]]^^º�LQaM�JQZ�[M[�tÜSIZ\ÜaWZL]��;WVZI�Q̫IZM\�^M�WZ\I�
XIZUIɦÜVÜ�O�bTMZQVM�O�\�Z�X�IZLÜVLIV�O�Sa�b�V��Q̫IZM\�M\\Q��
*MVVW��PQtJQZ�̫Ma�IVTIUIUÜ̫\Ü��0MZPITLM�)UUIZ��O�Sa�b�V-
LMSQ�]tISTIZÜ�QbTMUMS\MV�bM^S�ITIV�UMZISTÜ�JQZ�tWK]S\]��

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��XIZSI�MTQVLM�J�a�S�JQZ�ZM[QU�LMN\MZQ�
^M�JWaI�SITMUTMZQaTM�OQ\\Q��*MTSQ�)UUIZ�SWV]̫IUÜaWZL]�IUI�
PMZPITLM�[�aTMUMS�Q[\MLQSTMZQVQ�ZM[UMLMZMS�IVTI\IJQTQZLQ��*MV-
VW��ZM[QU�LMN\MZQVQ�^M�SITMUTMZQ�)UUIZ¼I�]bI\ÜZSMV��¹*]�VI�
ZM�[QU�aI�XI�JQ�TQZ�[QVº�LMLQ�aI^I̫�aI^I̫�PMKMTMaMZMS��)UUIZ��
[M^QVtTM�ZM[QU�LMN\MZQVQ�IT[I�LI�Q̫IZM\�LQTQaTM��W�[ÜZILI�O�Sa�-
b�VM�JIS\ÜɦÜVÜ�IVTI\\Ü��)VTI̫ÜTIV�)UUIZ��W�IV�ZM[QU�aIXUIS�
Q[\MUQaWZL]��*MVVW��¹8MSQ�W�bIUIVº�LQaMZMS�WU]bTIZÜVÜ�[QTS-
\Q��¹*ISITÜU�J]�O�Sa�b�VLM�VM�^IZUÜ̫�º�LMaQX�W�LI�)UUIZ�
OQJQ�O�Sa�b�VM�JISUIaI�JI̫TILÜ��ʈSQ�tWK]S��JQZ�[�ZM�[M[[QbKM�
O�Sa�b�V��QbTMLQ��)UUIZ��IZILI�JI̫ÜVÜ�*MVVW¼aI�tM^QZQX�O�-
T�U[�aWZL]�
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;WVZISQ� PIN\I� )UUIZ�� JQZ� aIVLIV� O�Sa�b�VM� JISIZSMV�
JQZ�aIVLIV�LI�*MVVW¼aTI�SWV]̫UIaI�JI̫TILÜ��)[TÜVLI�¹SWV]̫-
UIaI�tITÜ̫\Üº�LMUMS�LIPI�LWɦZ]�WT]ZL]��*]�aIZÜU�aIUITIS�
SWV]̫UI�M[VI[ÜVLI�*MVVW��)UUIZ¼ÜV�K�UTMTMZQVQ��bMVTM�\I-
UIUTILÜ��*IbÜ�SMTQUMTMZQ�aIVTÜ̫� [�aTMLQɦQVLM�LWɦZ]�SMTQUMaQ�
[�aTMaMZMS� KM^IX� ^MZLQ�� )UUIZ� [][\]ɦ]VLI�� *MVVW� WVI� JQZ�
̫MaTMZ�IVTI\\Ü��7VI�IVVM[QVQV�M^M�ITUI[ÜVI�QbQV�^MZUMLQɦQ�aI^-
Z]�SMLQLMV��JQZ�O�V�JISSITI�OQLMZSMV�aMZLM�O�ZL�ɦ��^M�]b]V�
]b]V�[MaZM\\QɦQ�S�t�K�S� NIZMLMV��WLI[ÜVLI�XMVKMZM�SMVIZÜVI�
Iɦ��ZU�̫��Z�UKMS\MV�JIP[M\\Q�� ;WVZI�WS]TLI� \]^ITM\� SpɦÜLÜ�
Z]TWTIZÜVLIV� aIX\ÜSTIZÜ� ZWJW\]�� OMtMV� PIN\I� IVVM[QaTM� OQ\\QɦQ�
N]IZLI�SIZ̫ÜTI̫\ÜɦÜ�JMaIb�[ItTÜ�XZWNM[�Z�V�WV]�I[Q[\IVÜ�aIXUIS�
Q[\MLQɦQVQ�IVTI\\Ü��:M[QU�aIXIZSMV�SITMUQ�VI[ÜT�\]\UI[Ü�OMZMS\Q-
ɦQVQ�\IZQN �M\\Q�]b]V�]b]V"�¹3ITMUQ�SpɦÜLI�VM�tWS�JI[\ÜZUITÜ�VM�
LM�tWS�a]U]̫IS�\]\UITÜº�LMLQ��m[\�SWU̫]TIZÜVÜV�]NIS�JMJMɦQ-
VQV�OMKMTMZQ�IɦTILÜɦÜVÜ�[�aTMLQ��<IU��t�Ia�PIZtTÜɦÜVÜ�JIPtMLMSQ�
LMUQZ�SIXÜVÜV�LMTQɦQVLM�JQZQS\QZLQɦQVQ��[WVZI�XIZITIZÜ�WZILIV�
tÜSIZIUILÜɦÜVÜ� IVTI\ÜZSMV� SIPSIPITIZI� JWɦ]TL]�� *MVVW¼V]V�
SI\ÜTI�SI\ÜTI�O�TL�ɦ�V��O�ZMV�)UUIZ�LI�O�TUMaM�JI̫TILÜ��

;WVZISQ�PIN\I�)UUIZ��*MVVW�QTM�O�Sa�b�VM�JISIZSMV�JQZ�
aIVLIV�LI� ¹*MV��3WZ]UIS��/�Sa�b��º� SMTQUMTMZQVLMV�WT]-
̫IV�JQZ�K�UTM�S]ZUIaI�tITÜ̫\Ü��*MVVW¼V]V�ISTÜVI��I\UW[NMZLM-
SQ�SWZ]a]K]�OIbTIZLIV�JIP[MLQTMV�LMZ[�OMTLQ��ʈtQVLMV�¹3M̫SM�
LMZ[Q�LIPI�QaQ�LQVTM[MaLQU�º�LQaM�PIaÜÆIVLÜ��¹)UUIZ��O�Sa�-
b�VLMSQ�J]�SWZ]a]K]�\IJISIaÜ�SI[\MLQaWZ�WTUITÜ�º�LQaM�Qt�OM-
tQZLQ��*]VTIZÜ� L�̫�VL�S\MV� [WVZI�)UUIZ¼I�JQZ� PIN\I� QtQVLM�
VMTMZ�aIX\ÜɦÜVÜ�IVTI\UIaI�JI̫TILÜ��7S]T]��M^Q��WaVILÜɦÜ�Wa]V-
TIZÜ��IVVM[QaTM�JQVLQɦQ�\ZIU^IaÜ��\ZIU^IaLI�M^[Qb�JQZ�ILIUÜV�
]a]UI[ÜVÜ�� IVVM[QVQV� IZSILI̫ÜVÜV� M^QVLM� ]NIS� JQZ� SÜb� tWK]-
ɦ]aTI�WaVILÜɦÜ�Wa]VTIZÜ����)UUIZ��*MVVW¼a]�JI̫ÜVÜ�[ITTIaIZIS�
LQVTMLQ��JQZ�aIVLIV�LI�O�Sa�b�VM�JISUIaI�LM^IU�M\\Q��

;WVZISQ�PIN\I�)UUIZ��*MVVW�QTM�SWV]̫UIaI�JI̫TILÜ��
*MVVW�� M^TMZQVQ� JI[IV� SIZÜVKITIZÜ� MSUMS� XIZtITIZÜaTI�
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JM[TMLQɦQVQ�IVTI\ÜZSMV�)UUIZ��PMaMKIVTI�aMZLMSQ�SIZÜVKITIZÜ�
O�[\MZLQ��*MVVW��WS]TLI�[]�QtMZSMV�JQZ�IZSILI̫ÜVÜV�WV]�O�TL�-
Z�X�[]a]�X�[S�Z\\�ɦ�V��IVTI\ÜZSMV�)UUIZ�LI�SIPSIPITIZTI�
O�TL���

0IN\ITIZ� JQZJQZQVQ� SW^ITILÜ�� )UUIZ� QTM� *MVVW� PMZ� PIN-
\I� [WV]� XIZS\I� J]T]̫UIaI� LM^IU� M\\Q�� *]� M[VILI� XIZS\ISQ�
IɦItTIZÜV�aIXZISTIZÜ�[IZIZUIaI��[WVZI�LI�L�S�TUMaM�JI̫TILÜ��
0I^I�[MZQVTMUQ̫\Q��)UUIZ�IZ\ÜS�*MVVW�QTM�ISÜKÜ�JQZ�̫MSQTLM�SW-
V]̫IJQTQaWZL]�

;WVZISQ�PIN\I�)UUIZ�VQPIaM\�*MVVW¼aI�VMLMV�O�Sa�b�VM�
JIS\ÜɦÜVÜ�IVTI\UIaI�JI̫TILÜ��*QZ�aIVLIV�O�Sa�b�VM�JISIZSMV�
JQZ�aIVLIV�LI�NÜ[ÜTLIaIZIS��¹;IVI�IVTI\\ÜSTIZÜUÜ�SQU[MaM�[�a-
TMUMUMTQ[QV�º�LMLQ�)UUIZ��¹i�VS��J]��tWS�OQbTQ�JQZ�O�ZM^	º�
*MVVW��JI̫XIZUIɦÜ�QTM�Q̫IZM\�XIZUIɦÜVÜ�JQZTM̫\QZQX�IɦbÜVI�JQZ�
NMZU]IZ�tMSMZUQ̫�OQJQ�aIX\Ü��)ZLÜVLIV�LI�PIaITQ�JQZ�IVIP\IZTI�
IɦbÜVÜV�SMVIZÜVÜ�SQTQ\TMLQ�^M�IVIP\IZÜ�WUb]V]V��[\�VLMV�IZ-
SIaI�NÜZTI\\Ü�

)UUIZ�� JQZ� aIVLIV� O�Sa�b�V�� O�bTMaQX� IZILI� LI� *MV-
VW¼V]V� O�bTMZQVM� JISIZIS� NÜ[ÜT\ÜaTI� IVTI\UIaI� LM^IU� M\\Q"�
¹*MV�� JQZ� O�Sa�b�� JMStQ[QaQU�� /�ZM^QU�� O�Sa�b�V�� JMSTM-
UMS��*]�OQbTQ�O�ZM^Q�\IU�IT\Ü�IaLÜZ�aIXÜaWZ]U��0MZ�O�V�[IJIP�
[MSQb�QTM�LWS]b�IZI[ÜVLI�JQZ�[II\�O�Sa�b�V��O�bM\TQaWZ]U�º

¹8MSQ��IUI�VMLMV'º�LQaM�NÜ[ÜTLILÜ�*MVVW�UMZISTI��¹AWS[I�
O�tUMV�S]̫TIZÜ�UÜ�JMSTQaWZ[]V'º

¹0IaÜZ	º� LMLQ� )UUIZ�� ¹*MV� WZILIV� OMTMKMS� \MPTQSMTMZM�
SIZ̫Ü�QV[IVTIZÜ�SWZ]UIS�QtQV�JMSTQaWZ]U�O�Sa�b�V��º

*MVVW��IVTIUIUÜ̫\Ü��/�Sa�b�VLMV�VI[ÜT�JQZ�\MPTQSM�OMTMJQ-
TQZLQ�SQ'�AQVM�LM�LIPI�NIbTI��[\MTMUMLQ��*I̫ÜVÜ#�¹,MUMS��aTM	º�
LMZ�OQJQ�I̫IɦÜ�a]SIZÜ�[ITTIaIZIS��O�Sa�b�VM�JISIV�)UUIZ¼I�
SI\ÜTLÜ��

;WVZISQ�PIN\I�)UUIZ��*MVVW¼aI�OQbTQ�O�ZM^QVQV�QVKMTQSTMZQVQ�
IVTI\UIaI�JI̫TILÜ��¹,Ü̫IZÜLIV�JISÜTLÜɦÜVLI�SWTIa�OQJQ�L]Z]aWZ��
)UI��aTM�LMɦQT��*]�O�ZM^M�QTS�JI̫TILÜɦÜULI�JWaV]U�JQZSIt�O�V�
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\]\]TU]̫\]�º�LMLQ�)UUIZ��*MVVW��)UUIZ¼TI�\IVÜ̫\ÜS\IV�[WV-
ZI�MV[M[QVM�OMTQX�aMZTM̫MV�IɦZÜVÜV�VMLMVQVQ�VQPIaM\�IVTIaIZIS��
¹,WɦZ]	º�LMLQ�

¹;WVZI� JI̫ÜU� L�VL��º� LQaM� LM^IU� M\\Q� )UUIZ�� ¹;WVZI�
ITÜ̫\ÜU��0I\\I�aMVQ�\MSVQSTMZ�J]TL]U��-TQUQ�tMVMUM�SWaUIS��
SINIUÜ�IZSIaI�aI[TIUIS�OQJQ���º�*MVVW��UMZISTI�[WZL]"�¹8MSQ�
PQt� [ÜSÜTUÜaWZ�U][]V�O�Sa�b��JMStQTQɦQ� aIXIZSMV'º�)UUIZ��
JI̫ÜVÜ�QSQ�aIVI�[ITTILÜ"�¹6QaM�[ÜSÜTIaÜU�SQ'�*]�OQbTQ�O�ZM^Q�L�V-
aILI�JQZ�\MS�JMV�aIXÜaWZ]U��)VVMU��[ILMKM�tWS�O�tT��^M��bMT�
tWK]STIZÜV�J]V]�aIXIJQTMKMɦQVQ�[�aTMLQ�º

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��XIZSI�OQLMZSMV�SIZIZTÜaLÜ��7�LI�O�S-
a�b��JMStQ[Q�WTUIS�Q[\QaWZL]��*�a�S�JQZ�KQLLQaM\TM�)UUIZ¼I�
SMVLQ[QVQV�LM�O�Sa�b��JMStQ[Q�WT]X�WTIUIaIKIɦÜVÜ�[WZL]��)U-
UIZ��J]�\MSTQÅ�[M^QVtTM�SIJ]T�M\\Q"�¹ʈSQ��JQZLMV�QaQLQZ	º�

*]�OQbTQ�O�ZM^M�SIJ]T�MLQTMV�*MVVW�UMZISTI��¹.ISI\�O�S-
a�b�VLM� O�ZL�ɦ�U� ̫MaTMZLMV� PIVOQTMZQVQV� \MPTQSMTQ� WTL]ɦ]-
V]�VI[ÜT�JQTMJQTQZQU'º�LQaM�[WZL]��¹5M[MTI�XIXIɦIVTIZ�aI�LI�
]t]Z\UITIZ� \MPTQSMTQ�UQ'º�)UUIZ�� [M[QVQ� QaQKM� SÜ[IZIS� KM^IX�
^MZLQ"�¹/�Sa�b�VLM�JQZ�XIZI̫�\�O�ZL�ɦ�V�bIUIV�PMUMV�M\-
ZIN\ISQ� QV[IVTIZI�[ISTIVUITIZÜVÜ�[�aTMUMTQ[QV�º�*MVVW��JI̫ÜVÜ�
WVIaTIZ�OQJQ�[ITTILÜ��

;WVZISQ� PIN\I� *MVVW�� XIZSI� OQ\UMLMV� �VKM� JWLZ]ULISQ�
IZLQaMaM�]ɦZILÜ��7ZILI�IVVMIVVM[QVQV�aIbTÜS�M^QVM�OQLMZSMV�
S]U[ITLI�O�VM̫TMVUMS� QtQV�S]TTIVLÜSTIZÜ� SI\TIVIJQTQZ� QSQ� S�-
t�S�̫MbTWVO�J]TL]��8IZSI�OQLMZSMV�J]VTIZÜ�aIVÜVLI�O�\�ZL���
*�aTMKM�QSQ�O�Sa�b��JMStQ[Q�O�ZM^TMZQVQ�aIXIZSMV�LIPI�ZIPI\�
W\]ZIJQTMKMSTMZLQ��)UUIZ��̫MbTWVOTIZÜ�O�Z�VKM�MTTMZQVQ�[M^QVt-
TM�tÜZX\Ü��ʈSQ[Q�LM�aIV�aIVI�W\]Z]X�MTTMZQVQ�JI̫TIZÜVÜV�IZSI[ÜVLI�
SMVM\TMaQX�O�ZM^TMZQVQ�aIXUIaI�JI̫TILÜTIZ�

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��¹/�Sa�b�VLMV�JQZ�\MPTQSM�OMTUMaM-
KMɦQVM�VM�bIUIV�MUQV�WTIJQTQZQb'º�LQaM�[WZL]��¹AIVQ�J]�JMStQ-
TQS�VM�bIUIVI�SILIZ�[�ZMKMS'º�)UUIZ��O�b�V��O�Sa�b�VLMV�
IaÜZUILIV� KM^IX� ^MZLQ"� ¹-ɦMZ� JQZ� O�V� O�Sa�b�VLM� SÜZUÜbÜ�
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JQZ�JITWV�O�Z�Z[MS�Q̫\M�W�bIUIV�O�bM\TMUMaQ�JÜZISIJQTQZQb��7�
bIUIV�QV[IVTIZ�IZ\ÜS�JQZJQZTMZQaTM�[I^I̫UÜaWZ�LMUMS\QZ�º�¹3ÜZ-
UÜbÜ� JITWVTIZ� PI	º� LMLQ� *MVVW�� )UUIZ�� SIZIZTÜTÜSTI� JI̫ÜVÜ�
[ITTILÜ�� *MVVW�� O�Sa�b�VLM� IPMVSTM� \ISTI� I\IV� O�^MZKQVTMZM�
JISIZSMV�)UUIZ��ZMVOpZMVS�]tIV�JITWVTIZÜV�PIaITQVQ�S]Z]-
aWZL]��

;WVZISQ�PIN\I��PI^I�IZ\ÜS�QaQKM�[Wɦ]U]̫��aIɦU]Z�JI̫TIUÜ̫-
\Ü��)VVM[Q�W�[IJIP��*MVVW¼V]V�XIZSI�OQ\UM[QVM�QbQV�^MZUMLQ��
*MVVW�� XMVKMZMLMV� aIɦIV� aIɦU]Z]� QbTMZSMV� JQZ� aIVLIV� LI�
)UUIZ�QtQV�MVLQ̫MTMVLQ��

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��XIZSI�OQLMZSMV�aIVÜVI�J�a�S�^M�̫MN-
NIN �JQZ�̫ MU[QaM�ITLÜ��)UUIZ��OMtMV�PIN\I�aIɦU]Z�IT\ÜVLI�V�JM\�
\]\IZSMV�[ÜZÜT[ÜSTIU�WTL]ɦ]V]�IVTI\\Ü��IZLÜVLIV�LI�JQZSIt�SMb�
PIX̫ÜZLÜ�� /�Sa�b�� JMStQTMZQ�� ̫MbTWVOTIZÜVI� S]Z]T]ZSMV� aQVM�
aIɦU]Z�JI̫TILÜ��*MVVW��̫MU[QaMaQ�It\Ü��AIɦIV�aIɦU]Z�O�Z�̫�
ItÜ[ÜVÜ�SÜ[Ü\TI[I�LI�OZQ�O�Sa�b��� ̫MU[QaMVQV�IT\ÜVLIV�ZIPI\tI�
O�Z�VMJQTQaWZL]��/�VM̫�� [QaIP�J]T]\TIZÜV�IZI[ÜVLIV�XIZTÜaWZ��
]bISTIZLI�̫QU̫MSTMZ�tISÜaWZL]��

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��)UUIZ¼I�J]�OQbTQ�O�ZM^M�QTS�VM�bI-
UIV�^M�VMZMLM�JI̫TILÜɦÜVÜ�[WZL]��¹-^QUQbLMaLQS�º�LMLQ�)U-
UIZ��¹iWS� NIbTI�XI\TIUI� [M[Q� ^IZLÜ��)VVMU��JIbÜ� QV[IVTIZÜV�
JIbÜ�QV[IVTIZI�tWS�SÜbLÜɦÜVÜ��J]�a�bLMV�LM�JQZJQZTMZQVM�[ITLÜZ-
LÜSTIZÜVÜ�[�aTMLQ��*]T]\TIZÜV�JQZJQZQVM�SÜbÜX�̫ QU̫MS�tÜSIZ\UITIZÜ�
OQJQaUQ̫�º�)UUIZ��JQZIb�a]\S]VL]��;WVZI�LM^IU�M\\Q"�¹*QZ�O�V�
JIJIU��SIZLM̫QUTM�JQZTQS\M�M^LMV�LÜ̫IZÜ�tÜS\Ü�^M�JQZ�LIPI�LI�OMZQ�
L�VUMLQTMZ��*Qb�LM�IVVMUTM�aITVÜb�SITLÜS��3IZLM̫QU�OQ\\QɦQ�QtQV�
�b�T�aWZL]U��*IJIUÜ�LI��bTMUQ̫\QU��8I\TIUI�[M[TMZQ�tWɦITUÜ̫\Ü��
8MVKMZMLMV�JIS\ÜɦÜULI�JQZ�]tIS\IV�I\ÜTIV�XIZI̫�\TMZQ� O�ZL�U��
8IZI̫�\TMZQV�L�̫\�ɦ��aMZLMV�L]UIVTIZ�a�S[MTQaWZL]��iWS�SWZS]-
aWZL]U��)VVMU��JQZ�O�V�JMVQ�aIVÜVI�tIɦÜZLÜ�̂ M�JIVI�tWS��VMUTQ�
JQZ�O�ZM^�̂ MZMKMɦQVQ�[�aTMLQ��*]VLIV�[WVZI�WV]VTI�JQZTQS\M�PMZ�[I-
JIP�\MZI[I�tÜSIKIS�^M�O�Sa�b��JMStQTQɦQ�aIXIKIS\ÜS��/�Sa�b�VLM�
XIZI̫�\�O�ZL�ɦ�U�b�bIUIV�PMUMV�SWU̫]TIZÜUÜbI�PIJMZ�^MZQX��
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[ISTIVIKIS\ÜS��)VVMU��J]� O�ZM^QV� IVI� [WZ]UT]T]ɦ]V]�JIVI�
^MZUQ̫\Q��W��JIVI�[ILMKM�aIZLÜU�MLQaWZL]��;ILMKM�JMVQU�OQJQ�
KM[]Z�JQZ�tWK]ɦ]V�J]�O�ZM^QV��[\M[QVLMV�OMTMKMɦQVQ�[�aTMUQ̫\Q��
*QZSIt�SMZM�XIZI̫�\TMZQ�O�Z�X�SWU̫]TIZÜUÜbI�PIJMZ�^MZLQS�^M�
PMUMV�[ISTIVLÜS��;WVZI�JQZ�O�V�JQb�V�JM\� \]\UILÜɦÜUÜb�JQZ�
IVLI�XI\TIUI�WTL]��*]UUU�LQaM�JQZ� [M[� tÜS\Ü�º�*MVVW¼V]V�
O�bTMZQ�SWZS]aTI�ItÜTUÜ̫\Ü��)UUIZ�IVTI\UIaI�LM^IU�M\\Q"�¹*QZ�
IVLI�M^QUQb��JI̫ÜUÜbI�aÜSÜTLÜ��/�b�U��JQZ�PI[\IVMLM�It\ÜU��
7ZILI�JQZSIt�O�V�SITLÜS\IV�[WVZI�LIaÜU�OMTQX�JMVQ�ITLÜ��)V-
VMUQ�JQZ�LIPI�PQt�O�ZUMLQU��,IaÜU��IVVMIVVMU�^M�S]bMV-
TMZQUTM�JQZTQS\M� aWTI� tÜS\ÜS��A�Z�L�S�� a�Z�L�S�� a�Z�L�S��*QZ�
SIZÜVKIVÜV� a]^I[ÜVI� a�Z�UM[Q� OQJQ� ]b]V� ]b]V� a�Z�L�S��*QZ�
OMKM�LMVQbQ�OMt\QS��JQZ�OMKM�LM�JQZ�SIUaWV]V�IZSI[ÜVLI�OQb-
TMVMZMS� QTMZTMLQS��;WVZI�J]ZIaI�OMTLQS��0I[\IVMLMV�tÜS\ÜS\IV�
[WVZI�JMV��PMZ�O�V�O�Sa�b��JMStQTQɦQVM�LM^IU�M\\QU��*]ZIaI�
OMTLQɦQULMV�JMZQ�LM�PMZ�O�V�IaVÜ�[II\\M�OQbTQ�O�ZM^QUQ�aIXÜaW-
Z]U��m[\MTQS�̫QULQ�[MV�LM�^IZ[ÜV�^M�JIVI�aIZLÜU�MLQaWZ[]V	º�

*MVVW��)UUIZ¼ÜV�IQTM[QVLMV�IaZÜTUÜ̫�WTUI[ÜVI�tWS��b�TU�̫-
\���)UUIZ¼ÜV�JI̫ÜVLIV�OMtMVTMZQ�LQVTMZSMV�JI̫ÜVÜ��V�VM�MɦLQ�
^M�M^QVQ�SIaJM\UMVQV�VI[ÜT�JQZ�̫Ma�WTIKIɦÜVÜ�L�̫�VL���

;WVZISQ�PIN\I�)UUIZ��XIZSI�OMTQZSMV�aIVÜVLI�*MVVW¼V]V�
WVI� PIN\ITIZ� �VKM� ^MZLQɦQ� ZM[QU� LMN\MZQVQ� OM\QZLQ�� *QZ� ZM[QU�
aIXUÜ̫\Ü��:M[QULM�JQZ�M �̂�M^QV�aIVÜVLI�)UUIZ��SIZLM̫Q��IVVM-
[Q�̂ M�JIJI[Ü�̂ IZLÜ��3ÜZUÜbÜ�JQZ�JITWV��O�TMZ�a�bT��O�VM̫M�LWɦZ]�
]t]aWZL]��;IaNIVÜV�SMVIZÜVLISQ�JIVS\I�aQVM�O�TMZ�a�bT��JQZ�
tWK]S�W\]Z]aWZL]��)UUIZ��¹*]�tWK]S�[MV[QV�º�LMLQ�XIZUI-
ɦÜaTI�O�[\MZMZMS��*MVVW��aMVQ�IZSILI̫ÜVÜV�PIaI\ÜVLI�aMZ�MLQV-
LQɦQ�QtQV�[M^QVUQ̫\Q��7�LI�)UUIZ¼Ü�U]\T]�M\UMS�QtQV�JQZ�̫MaTMZ�
aIXUIaI�SIZIZ�^MZLQ�

;WVZISQ�PIN\I�*MVVW��XIZSI��MTQVLM�SÜZUÜbÜ��]tIV�JQZ�JI-
TWVTI�OMTLQ��*ITWV]�)UUIZ¼I�^MZQZSMV�̫�aTM�LMLQ"�¹-^QVQ��IV-
VMVQ�� JIJIVÜ� ^M� SIZLM̫QVQ� tWS��bTMUQ̫� WTUITÜ[ÜV��7VTIZI�JQZ�
UMS\]X�aIbUIaI�^M�J]�JITWVTI�UMS\]J]�WVTIZI�O�VLMZUMaM�
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VM� LMZ[QV'�-UQVQU�WVTIZ� LI� [MVLMV� JQZ�UMS\]X� ITLÜSTIZÜVI�
tWS�[M^QVQZTMZ�º

)UUIZ¼ÜV�a�b��VM̫MaTM�IaLÜVTIVLÜ"�¹*]�PIZQSI�JQZ�ÅSQZ	º�
LMLQ��¹7VTIZ�QtQV�aIX\ÜɦÜU�ZM[UQ�LM�O�VLMZMJQTQZQU�J�aTMKM	º�
)UUIZ��*MVVW¼V]V�OM\QZLQɦQ� SpɦÜ\TI�SITMUQ�ITÜX�JQZ�UMS\]X�
aIbUIaI�JI̫TILÜ��*MVVW��NIZSTÜ�PIZÆMZTM�aIbÜTIV�J]�UMS\]J]�
IVTIUIUÜ̫�WTUI[ÜVI�ZIɦUMV�W�LI�UMS\]J]V�SMVIZTIZÜVI�JQZ�
IZIJI�� JQZ� IɦIt�� JQZ� LM� \WX� tQbLQ�� ʈSQ[Q� LM�UMS\]J]� ^M�)U-
UIZ¼ÜV�aIX\ÜɦÜ�ZM[UQ�SI\TIaIZIS�JITWV]V�QXQVM�JIɦTILÜTIZ��

*MVVW��JITWV]V�QXQVQ�)UUIZ¼I�]bI\ÜZSMV�O�T�U[MLQ��)U-
UIZ��JQZIb�L]ZISTILÜ��[WVZI�JITWV]V�QXQVQ�aI^I̫tI�[MZJM[\�JÜ-
ZIS\Ü��3ÜZUÜbÜ�JITWV��[ITÜVI�[ITÜVI�a�S[MTUMaM�JI̫TILÜ��*ITWV�
O�Sa�b�VLM�SIaJWTIVI�SILIZ�WV]�QbTMLQTMZ��ʈSQ�tWK]S��JITWV]V�
O�VLMZQTLQɦQ� ILZM[M�]TI̫\ÜɦÜVLIV� MUQV�WTL]STIZÜVLI�)UUIZ��
LMZQV�JQZ�VMNM[�ITLÜ��3ÜZUÜbÜ�JITWV��O�Sa�b��JMStQTQɦQVQV�LM�
[WVI�MZLQɦQ�IVTIUÜVI�OMTQaWZL]��)UUIZ��¹0IaLQ	º�LMLQ��¹/Q-
LMTQU�^M� QtQVLM�XIZI̫�\�WTUIaIV�JQZ�Wa]V�S]ZITÜU	º�*MVVW�
PMaMKIVTI�JI̫ÜVÜ�[ITTILÜ�
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

GÜL !NCE BEGO

1984 yılında Karabük’te do"du. Yüksek lisans yaparken 
tez ara!tırması için #talya’ya gitti ve 2009 yılında, kuzey 
#talya !ehri Vercelli’de #ngiliz ve #spanyol Dili ve Ede-
biyatı Bölümüne kaydolup !iir çevirisi üzerine yaptı"ı 
tezle 2011 yılında mezun oldu. 2013 yılında #talya’da ya-
!ayan göçmen kadınlara yönelik “Lingua Madre” isimli 
ulusal edebiyat yarı!masında “Mare vuol dire Deniz” 
isimli öyküyle birincilik ödülünü kazandı. #talya’da ya-
!ayan Türk göçmen aileler üzerine yaptı"ı ara!tırma ile 
2018 yılında doktorasını tamamladı. Türk ve #talyan ya-
yınevleri ve gazeteleriyle çalı!tı. 'u an #talyan Ulusal #! 
ve Ekonomi Kurumunda (CNEL) Avrupa ülkelerindeki 
sı"ınmacı politikaları üzerine kar!ıla!tırmalı bir ara!-
tırma yürütüyor. Beqo, üç dilde de hikâye ve bilimsel 
makale yazıyor. Ancak Türkçe yazarken hissetti"i öz-
gürlü"ü ve sınırsızlı"ı hiçbir dilde hissetmedi"ini ifade 
ediyor. Hâlen #talya’da ya!amını sürdüren yazar, gönüllü 
olarak okullarda göçmen Türk çocuklarına #talyanca 
ö"retiyor. Yazmak, okumak ve seyahat etmek hobileri 
arasında yer alıyor.
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G!TMEYENLER!N ZAMANI

0MZ�aIZIVÜV�O�V�OMTQX�SIXIVIKIɦÜVI�QVIVÜTLÜɦÜ�bIUIVTIZ-
LÜ��*]ZILI��aTMaLQ�MV�IbÜVLIV��*QZ�\�ZT��SIXIVUIaIV�aIZIaI�
QVIVUIaIKIS�SILIZ�O�bMT� QV[IVTIZÜV�aI̫ILÜɦÜ�bIUIVTIZ��0MZ�
tWK]ɦ]V�NIZSTÜ�ZMVSTMZLM�KIVÜVÜV�aIVLÜɦÜ�^M�IɦTILÜStI�PMZ�JQZQ�
NIZSTÜ�SWSIV�tWK]STIZÜV�aI̫ILÜɦÜ�bIUIVTIZ�JQZ�LM���

*MV�UQ[IT�� �b�TL�StM� SIZIVÅT� SWSIZLÜU��7� OQLQVKM� �aTM�
tWS�IɦTIUÜ̫ÜU�SQ�[][IaÜU�LQaM�SIZIVÅT�\IVMTMZQ�I\UÜ̫�IɦbÜUI�
\MabMU��*QbQU�WZILI��aTM�QUQ̫�pLM\���b�TMVQV�IɦbÜVI�QSQ�\IVM�
SIZIVÅT� SWaIZTIZUÜ̫�� S�t�S� J�a�S� LMUMLMV�� mb�TM[Q� OMTMV�
PMUMV�OQZQ^MZQZUQ̫�SIZIVÅT�[ÜZI[ÜVI��-V�tWS�LI�JIJI[Ü�OQLMV-
TMZM��IVVM[Q�WZILI��TMVTMZM�QaQ�OMTQZUQ̫��

¹*]V]V�\ILÜ�QtQVLMSQ�IKÜaÜ�ITÜZº�LMZLQ��/�T�U[MZ�\MabMU��
¹ʈV[IV� �b�T�VKM�� tWS� �b�T�VKM� IUI� UQLM[QVLMV� IɦZÜZ�� SIT-
JQVLMV�IɦZÜZ��MTTMZQVLMV�� \ÜZVIS�M\TMZQVLMV�JQTM�IɦZÜZ�� ʈV[IVÜV�
\ÜZVIS�M\Q�IɦZÜZ�UÜ��LMUM��IɦZÜZ�º�LMZLQ��¹ʈ̫\M�J]�JQZ�tQN\�SIZIV-
ÅT�^IZ�aI�J]��QV[IVÜV�IɦbÜVLISQ�W�IKÜU\ÜZIS�\ILÜ�ITÜZ�º�ʈ̫\M�J]�
a�bLMV���b�TL�StM�SIZIVÅT�SWSIZLÜU�JMV��*IJI[Ü�OQLMVTMZQVSQ�
OQJQ�LMɦQT�IUI�IVVM[Q�WZILI��TMVTMZQVSQ�OQJQ�SWSIZLÜU�

¹0ILQ�JMVQU�IKIZ�WɦT]U��VM�tWS�[M^MZLQU�IKIZ�WɦTIV�WT-
UIaÜ��IKIZÜV�S]TISTIZÜULI�tÜVTI\\ÜɦÜ�W�[M[Q��VM�tWS�[M^MZLQU��
PILQ�JMVQU�aQɦQ\�WɦT]U�º�;M[Q�\Q\ZMZLQ�PMX�J]VTIZÜ�LMZSMV��JMV�
�b�T�ZL�U��/�T�U[MZ�\MabMU�IɦTIZLÜ��¹)t�IɦbÜVÜ��\IUIIU��[I-
SÜV�tÜSIZUI�M�UQ�JMVQU�O�bMT�WɦT]U��UQ[�SWS]T]�M[UMZ�WɦT]U�º�
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*MV��LIPI� [MSQb� aI̫ÜVI�JQTM�JI[IUIUÜ̫� ^M�PQt�JI[IUIaIKIS�
WTIV�-[UMZ�A][]N �·QV[IV�PMX�IVVM[QVQV��TL�ɦ��aI̫\I�SITÜaWZ��
JQZ�IKIZ�WT]aWZL]U�\MabMUQV�SILQNM�[M[QVLM��JQZ�aQɦQ\��JQZ�O�bMT�
WT]aWZL]U��JQZ�M[UMZ��¹ʈV[IV�tWS��b�TUMaM�O�Z[�V��WTUIaIV�
aMZTMZQ�JQTM�IɦZÜZ�º�3Ü[IKÜS��UZ�U�V�[WV�IT\Ü�IaÜVÜ� QV[IV�^�-
K]L]V]� WTUIaIV� aMZTMZQVLMV� JQTM� ^]ZUIaÜ� JI̫IZIV� IɦZÜTIZ-
LIV�SWV]̫IZIS�OMtQZUQ̫\QS��/QLMTQ��t�[MVM��WZILI��TMTQ�IT\Ü�Ia�
WTU]̫\]��¹*]ZILI��TMaLQ�/�T�U[MZ��WTUILÜ�J�aTM��WZILI��TUM-
aMaLQ� QaQaLQ�/�T�U[MZ��6M� aIXUITÜ� VM� M\UMTQ�/�T�U[MZ�� J]�
tWK]ɦI�VI[ÜT�QaQ�OMTUMTQ�I�/�T�U[MZ'º�,MLMUQV�\�U�[WZ]TIZÜ�
WVIaLÜ�� WZILI� �TUMVQV� \�U� O�VIPÜ� WV]V� JWaV]VIaLÜ� [IVSQ��
)P�/�T�U[MZ�\MabMU��QaQ�OMTQZ�[IVÜaWZL]��LWS\WZ�¹3WV]̫[]V��
IUIV�QtQVLM�L]ZUI[ÜV��L�S[�V��ZIPI\TI[ÜV	º�LMUQ̫��W�LI�JMV��
QtQUQ�L�SMaQU�LQaM��JIVI�L]ZUILIV��QVI\TI�IVVMUQV�aIVÜVI�
O�UUMaM�tITÜ̫\ÜɦÜU�IɦZÜTIZÜUÜ�PI\ÜZTI\ÜaWZL]��*]�LWS\WZ�Q̫QVQ��
QV[IVTIZI�aITVÜbKI�VM�aIXUITIZÜ�OMZMS\QɦQVQ�[�aTMaMV�IUI�OM-
ZMSMVQV�aIXÜTIJQTUM[Q�QtQV�MV�]NIS�JQZ�aIZLÜULI�J]T]VUIaIV�
LIaÜU�[WSU]̫\]�\MabMUQV�ISTÜVI��)S[IS�JIKIɦÜ�a�b�VLMV�JQZ�
\�ZT�� WZIaI� ^IZIUIaIV�LIaÜU��3MVLQ�OQLMUMaQ̫QaTM�IVVMUQV�
OQ\UM[QVQ�U�US�V�SÜTIV�^M�IVVM[QbTQɦQUQV�^MJITQVQ�IS[IS�JI-
KIɦÜ�OQJQ�JQZ��U�Z�JWa]�XM̫QVLM�[�Z�STMaMKMS�WTIV�LIaÜU��

¹)VSIZI¼LI�O�[\MZMKMɦQbº�LMLQ�LMLMU�JQZ�OMKM��)VVMIVVMUQV�
ZIPI\[ÜbTÜɦÜVLI�0IKM\\MXM¼aM�[ÜS�[ÜS�OQLQX�OMTUQ̫TMZLQ��-V�IbÜVLIV�
KQ^IZÜ�JQTQaWZL]#�;;3¼[QVQV�JWa]VI�JISUILIV�0IKM\\MXMTQ�JQZ�X[Q-
SQaI\ZQ[\\MV�L�Z\�[MIV[TÜS�JQZ�\MZIXQ�ZIVLM^][]�ITUÜ̫\Ü��,�Z\�OQLQ̫��
L�Z\�OMTQ̫��0QtJQZ�Q̫M�aIZIUIaIV�[MSQb�aWTK]T]S��̪QULQ�[WZ[IV�J]�
)VSIZI�bQaIZM\TMZQVLMV�ISTÜULI�\MS�SITIV�\]bT]�̂ M�OM^ZMS�)VSIZI�
[QUQLQLQZ��<MZUQVITLM��JMSTMUM�[ITWVTIZÜVÜV�JQZQVLM��LMLMUQV�^M�
\MabMUQV�IZI[ÜVLI�W\]Z]X�aMLQɦQU�)VSIZI�[QUQ\TMZQ��mbMZQUM�L�-
S�TMV�aIVÜS�[][IU�\IVMTMZQVM�JQTM�SÜaIUIb��JI̫XIZUIɦÜUÜ�Ü[TI\ÜX�
\MS�\MS�PMX[QVQ�aMZLQU��¹*IS[IVI�JIJI	º�LMZLQ�/�T�U[MZ�\MabMU�
SÜ[ÜS� [M[TM��LMLMUM�JMVQ� O�[\MZMZMS�¹,WS\WZ�� \ISÜV\ÜTIZÜ� WTIJQTQZ��
LMLQ�aI�[][IUI�\ISÜTUI[ÜV�J]�LI�º�
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%�AI^�/�T�U[MZ��tWK]S�[QUQ\�aQaWZ��VM�\ISÜV\Ü[Ü��VM�[][IUÜ�
aI�P]	�,QaM�LQaM�[WV]VLI�tWK]ɦI�SINIaÜ�aMLQZ\MKMS[QV�PI	�*IS-
UI�tWK]ɦI�O�bTMZQVQ�JMTMZ\M�JMTMZ\M	

mb�T�ZL��\MabMU�J]�bIUIVTIZLI��;�ZMSTQ�JQZ�̫MaTMZQ�aIV-
TÜ̫�aIXUIVÜV�^MZLQɦQ�]\IVtTI�SIZÜ̫ÜS��b�V\��OMTQZ�� \II�O�ɦ[�-
VM�t�SMZLQ��)VTIZLÜU��WU]bTIZÜ�L�̫MZLQ��IɦÜZTI̫ÜZLÜ��*IVI�QaQ�
WTIUILÜStI�SMVLQVM�b�T�WT]ZL]��,�ZL�VK�� [MIV[ÜV� [WV]VLI�
LWS\WZ��JMVQU�SWV]̫UIU��LMZLQUQ�L�SUMU�OMZMS\QɦQVM�SIVI-
I\�OM\QZUQ̫\Q��<MabMU��J]VI�ILIUÜ̫\Ü�̫QULQ�LM�SMVLQVQ��VM�XI-
PI[ÜVI�WT]Z[I�WT[]V�JMVQ�SWV]̫\]ZUIaI�tITÜ̫ÜaWZL]��¹;M^QUº�
LQaWZL]� \MTMNWVLI� NÜ[ÜZ� NÜ[ÜZ�� JMV� L]aUIUIaÜU� LQaM� IPQbMaQ�
MTQaTM�SIXI\ÜaWZ�IUI�]ɦZI̫\ÜStI�[M[Q�tIZM[QbTQS\MV�QaQKM�a�S[MTQ-
aWZL]��W�a�S[MS�[M[TM�NÜ[ÜTLILÜStI�JMV��PMZ�aMZQ�LIV\MTTM�JMbMTQ�
\MTM^QbaWVI� QaQKM�aIVI̫ÜaWZ��<MUMT�:MQ[¼QV�SI[TIZÜVÜV� ̫Q̫UM[QVQ�
JMSTQaWZL]U��¹,WS\WZ��SWV]̫\]Z]V�LQaWZ�;M^QU��IVTI\UI[Ü��QtQ-
VQ�L�SUM[Q�TIbÜU�LQaWZ��AWS[I�IKÜ�J]��L]ZUIb��̫Q̫MZ�̫Q̫MZ��)TTIP�
[ISTI[ÜV��JI̫SI�JQZ�aMZQVLMV�XI\TIS�^MZQZ��LQaWZ��*Qb�LM�\IU�\MZ-
[QVM�]V]\\]ZITÜU��aWS�MNMVLQU�SIZIVÅTLQ��tQbOQ�ÅTULQ�LQSSI\QVQ�
LIɦÜ\ITÜU�LQaM�]ɦZI̫ÜaWZL]S��,WS\WZ��JQTQaWZ�\IJQQ�VM�LMLQɦQVQ��
*]�WɦTIVKÜS[I�[][\]StI�[][]aWZ��JMV�SWV]a]�ItUI[IU�JQZ�SM-
TQUM�MLMKMɦQ�aWS�º

*MV�LM�Ü[XIVIɦÜ�tWS�[M^MZQU��i�VS��ILÜU�<MUMT�:MQ[��LMVQbKQaQU�JMM	�
¹/�bMT�WɦT]U�JMVQU��̫]� \MTM^QbaWV]�IbÜKÜS�SIXI\ITÜU�LI�

OMT� [MVQVTM� SWV]̫ITÜU�º� ;][IZIS� \IUIU� LQaWZ]U�� ¹*IS� VM�
LQaMKMɦQU��PUUU��JIbMV��QV[IVTIZÜV�JI̫ÜVI°�*IbMV�QV[IV-
TIZÜV�JI̫ÜVI�tWS�S�\��̫MaTMZ�OMTMJQTQZ��laTM�WT]VKI�LI��b�T�Z�
QV[IV� \IJQQ�� iWS� �b�TUMaM� O�Z[�V�� WTUILÜS� ̫MaTMZ� L�̫�V�Z��
IɦTIZ��[WVZI�KIVÜ�aIVIZ��iWS��b�T�VKM�QV[IVÜV�WTUIaIV�aMZTMZQ�
JQTM�IɦZÜZ��6I[ÜT�OMtMZ�XMSQ�J]�IɦZÜTIZ'�,�̫�V�JISIaÜU�JQZ��VI-
[ÜT�OMtMZUQ̫#�IVTI\ÜVKI��;MVQV�OQJQ�O�bMT�tWK]STIZ�\MabMTMZQVM��
LIaÜTIZÜVI��IUKITIZÜVI��b�V\�TMZQVQ�IVTI\[���º

6M�SILIZ�LI�O�bMT�SWV]̫]ZL]�/�T�U[MZ�\MabMU��<MUMT�:M-
Q[¼QV�3IJI[ISIT�QTM�L�^�̫UM[QVM�\IVÜSTÜS�M\UMU�QTM�IZIULISQ�\MS�
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MVOMTLQ�IUI�WT[]V��,QVTMUMaQ�tWS�[M^MZLQU�WV]��)KIZ�WɦT]U��
LM[QV�LQaM�JMSTMZLQU��;WVZI��WTUIaIV�aMZTMZQV�VMZMTMZ�WTL]ɦ]-
V]�L�̫�V�ZL�U��JQZ�LM�VI[ÜT�IɦZÜLÜSTIZÜVÜ��/MKMTMZQ�Z�aITIZÜ-
UI�WTUIaIV�aMZTMZQ�IɦZÜaIV�QV[IVTIZ�OQZMZLQ��*QTUMLMV�VMZMTMZ�
WTL]ɦ]V]��O�b�U�SIXITÜ�SIZIVÅT�JI[IZLÜU�aIZITIZÜVI��UQVQKQS�
MTTMZQUTM�JWa]ULIV�J�a�S�IɦZÜTIZI�QaQ�OMTQZLQU��7�OMKMTMZQV�
[IJIPÜVI�]aIVUIS�SILIZ�O�bMTQ�aWS\]��aIXUIU�OMZMSMV�̫MaQ�
aIXUÜ̫�aIP]\�aIXIJQTUQ̫�WTUIVÜV�^MZLQɦQ�Qt�ZIPI\TÜɦÜaTI�]aI-
VÜZ�� aI\IS\IV� SITSUILIV� �VKM� SWTTIZÜUÜ� JI̫ÜUÜV� IT\ÜVI� ITÜZ��
Z�aIUÜV� J�\�V� IaZÜV\ÜTIZÜVÜ� PI\ÜZTIUIaI� tITÜ̫ÜZLÜU��:�aITIZ�
pTMUQVM�OMtQ̫QU�tWS�PÜbTÜ�WT]ZL]��O�bTMZQUQ�SIXIZ��aI\IɦI�OQZ-
LQɦQU�SÜaINM\TMZTM�WTUILÜS�aMZTMZLM�J]T]ZL]U�SMVLQUQ��AIb-
[I�MɦMZ��PI^I�aIXÜ̫�aIXÜ̫[I��bMZQULM�SWT[]b��JMaIb�JQZ�I\TM\��
IT\ÜULI�UI^QTQ�JMaIbTÜ�t]J]S�LM[MVTQ�QÅT�QÅT�JQZ�S]UI̫\IV�LQ-
SQTUQ̫��LMLMUQV�OQaLQɦQ�XQRIUIVÜV�WV�JMLMV�S�t�ɦ���UMU]Z�
XQRIUIU�WT]ZL]��*MV��S]̫�]tUIb�SMZ^IV�OMtUMb�WZUIVTIZLI�
aIP]\�[IX[IZÜ�S]UTIZÜV��^M�XMS�\IJQ�t�T�KQVTMZQVQV��P�S�U�[�Z-
L�ɦ��]t[]b�J]KIS[Üb�t�TTMZLM�MTQVLM�SIZIVÅT�\IVMTMZQaTM�JQZLMV�
JQ\Q^MZMV��\I̫�tI\TI[ÜV�����[IV\QUTQS�JQZ�S�t�S�ILIU�WT]^MZQZ-
LQU��3Ü̫[I�MɦMZ��PI^I�tWS�[Wɦ]S[I��bMZQULM�UI^Q�aM̫QT�JMVMSTQ�
XIbMV�XQRIUIU�WT]ZL]��*]�[MNMZ�Z�aIVÜV�UQbIV[MVQ�LM�SÜ̫TÜS�
XQRIUITIZÜUI�]aO]V�WT]ZL]��AMZTMZQV�J]b�SM[\QɦQ��]tIV�S]̫TI-
ZÜV�PI^ILI�LWVISITLÜɦÜ��QV[IVTIZÜV�[Wɦ]S\IV�KIULIV�JQTM�LÜ̫I-
ZÜ�JISIUILÜSTIZÜ�Ü[[Üb�̫MPQZTMZLM�QV[IVTIZÜV�WTUIaIV�aMZTMZQVM��
W�aMZTMZQV�[MJMX�WTL]ɦ]�IɦZÜTIZI�PÜbÜZ�OQJQ�aM\Q̫QZLQU��

*]�[IJIPTIZLI��aI\IS\IV�]b]V�[�ZM�tÜSUIUÜ̫[IU�MɦMZ�/�T�U-
[MZ�\MabMU��aIVÜUI�OMTQZLQ��*MVQ��aTMKM��SWTTIZÜU�JI̫ÜUÜV�IT\ÜVLI�
[ÜZ\�[\��aI\IZSMV�J]T]VKI�MTTMZQVQ�W^]̫\]ZIZIS�aI̫ÜVI�^M�\MabMTQ-
ɦQVM�ISZIVTIZÜVÜV�aISÜ̫\ÜZUIaIKIɦÜ�JQZ�PÜVbÜZTÜSTI#�¹3Ia�IbÜKÜS�
SIa��Wɦ]TK]ɦ]U�º�LMZLQ��

¹7ɦ]TK]ɦ]U	º� )VVMU� LM� JMVQ� J�aTM� [M^MZLQ�� A]U]̫IS�
O¼VQV�PIÅNtM�^¼aM�UMaTM\\QɦQ�JQZ�\MTIٺ]bTI����;WVZI�SMVLQ�OQ\\Q��
aMZQVM�UMS\]XTIZÜ�OMTLQ��¹7ɦ]TK]ɦ]Uº�OQ\\Q�¹5MQV�STMQVM[�*IJaº�



54 Yurtdı!ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba!kanlı"ı

OMTLQ��-V�[WV�JQZSIt�^IILQ�SITLÜ�OMZQaM��JQZ�LM�JMV#�WZILI�J�-
a�UM[Q�OMZMSQZSMV�J]ZILI�SITISITIV�JMV��?IZ]U�PIJM�QKP�SMQVM�
5]\\MZ�UMPZ'1�AM\MZQVKM��ɦZMVUQ̫�UQaQU�IVVMKQɦQU'�)P	�8IZ-
LWV	�5MQVM�OMTQMJ\M�5]\\MZ	2

*IbMV�W��̂ ¼aM�UMaTMLMV�a]U]̫IS�O¼aQ�PI\ÜZTIZLÜU��W�bIUIV�
JQZLMVJQZM��aI\\ÜɦÜU�aMZLM��PMZ�aMZQU�IɦZÜZLÜ�� ʈV[IVÜV� \ÜZVIS�
M\Q�LM�IɦZÜZ�UÜ'�)ɦZÜZLÜ��/Mt[QV�LQaM�JMSTMZLQU��3IZIVÅT�[Ü-
ZI[ÜVI� OQZUMaMaQU� LQaM� \MabMUM� LM� JQZ� ̫Ma� JMTTQ� M\UMbLQU��
*IbMV�LM�MɦMZ�Z�aIaÜ�PI\ÜZTIUISTI�UM̫O]T[MU�PI\ÜZTIUIbLÜU�
IVVMUQV�WTL]ɦ]V]��0MUMVKMKQS��NIZSÜVLI�JQTM�WTUILIV�\Ma-
bMUQV�Wɦ]TK]ɦ]�WT]ZL]U��7�Q[M�tM^QSTQSTM�aI\IɦI�OQZMZ��JIVI�
[IZÜTÜZ�� [ItTIZÜUÜ�WS̫IZLÜ��;ÜZ\ÜUÜ�L]^IZI�aI[TIZLÜU��O�ɦ[�U��
\MabMUM��ʈV[IVTIZÜV�aITVÜbKI�tWK]SSMV�PQ[[MLMJQTMKMɦQ�SILIZ�
O�^MVLM�PQ[[MLMZLQU�SMVLQUQ��W�IVI�SILIZ�PQt��̫�UMUQ̫�^M�W�
IVLIV�[WVZI�PQt��̫�UMaMKMS�OQJQ����)aISTIZÜU�LÜ̫IZÜLI�SITÜZLÜ�
JIbMV��SWZSIZLÜU��IVVMUQV�aWST]ɦ]�JMVQ�IaISTIZÜULIV�^]ZI-
KIS�[IVÜZLÜU��<MabMU��PMUMV�IVTIZLÜ��tÜZXÜ�JIKISTIZÜUÜ�JI-
KISTIZÜVÜV�IZI[ÜVI�ITÜ^MZQZLQ��<MabMUQV�[IJ]V��aMUMS�^M�SILÜV�
SIZÜ̫ÜUÜ�SWS][]VLI�]NITÜZ��]NITÜZLÜU��,Iɦ�OQJQ�JQZ�[QVMaM�[IS-
TIVUÜ̫��JQZ�S�t�S�A][]Nt]S��7ɦ]TK]ɦ]U��A][]Nt]ɦ]U��JMVQU�
IKIZ�WɦT]U��A�b�U��PIÅN �I[ÜS�O�Z�Z[M�SIZIVÅT�[ÜZI[ÜVI�[WS-
UILIV�JMVQ��JQZ�̫MaTMZ�IVTI\UIaI�JI̫TIZLÜ��*QZ�[IJIP��SMVLQ-
UQ�WV]V�[ÜKIKÜS�O�ɦ[�VM�\M[TQU�M\UQ̫SMV��Qt�tMS\QɦQUQ�L]aU]̫�
WTIKIS��S]TIɦÜUI�LWɦZ]�aIVI̫ÜX"�¹;IVI�JQZ�[ÜZ�^MZMaQU�UQ'º�
LQaM�[WZL]��tWK]S[]�JQZ�PÜVbÜZTÜSTI��¹>MZ[MVM�º�LMLQU�PMUMV��
^IbOMtQX�LM�[�aTMUMUM[QVLMV�SWZSIZIS��¹*QTQaWZ�U][]V�JMV�
OMKMTMZQ�� LMLMV�� [MV�� PMZSM[� aI\\ÜS\IV� [WVZI� QTMZLMSQ� TWSITQV�
JIPtM[QVLM�̫IZSÜ�[�aT�aWZ]U��)[[WTQ[\�WTIZIS�º

%�6M�WTIZIS'�
%�)[[WTQ[\��aIVQ�̫IZSÜKÜ��JI̫�̫IZSÜKÜ�

1 Neden bir annem yok artık?
2 Sevgili anneci"im!



55Türkçe Ödülleri Seçkisi

¹>Ia�JMMM	º�)Z\ÜS�VI[ÜT�JIɦÜZIZIS�̫I̫ÜZLÜa[IU�SILÜVKIɦÜb�
MTQaTM�IɦbÜUÜ�SIXI\UIS�bWZ]VLI�SITUÜ̫\Ü��¹<IJQQº�LMLQ��W�LI�
a�S[MS� [M[TM� Å[ÜTLIaIZIS�� ¹0MZ� IS̫IU�� I[[WTQ[\� SÜaINM\TMZQUQ�
OQaQX�[IPVMaM�tÜSÜaWZ��̫IZSÜ�[�aT�aWZ]U�º�0MZSM[QV�IaIS\I�IT-
SÜ̫TILÜɦÜ�JQZ�\MabMU�WTL]ɦ]�QtQV�SMVLQUTM�PISTÜ�WTIZIS�O]Z]Z�
L]a]aWZL]U��

% 0IVOQ�̫IZSÜTIZÜ�[�aT�aWZ[]V'�
%�7PWWW	�6M�Q[\MZ[MV°�.IZ]S�<ÜVIb��+W̫S]V�;IJIP��BM-

SIQ�<]VKI��
%�*IVI�LI�[�aTMZ�UQ[QV�\MabM'�
%�<IJQQ��VM�LMUMS�MNMVLQU��7�bIUIV�̫QULQ�LM�A][]Nt]S�

QtQV�JQZ�S]XTM��
AIT^IZÜZÜU�UMS\]X�aIb��JM̫�LISQSIVÜ�IaÜZ�LI�[]�[MZX�aIVIV�JIɦZÜUI�

[IɦTÜɦÜVÜ�L]a]Z�LI��aIJIV�O�T��OQJQ[QV��LIɦLI��SÜZLI�JIaÜZLI°
;M[QVQ�JQTMZMS�̂ M�PI\\I�JQZIb�bWZTIaIZIS�\Q\ZM\QaWZL]�J]�S]X-

TMTMZQ�[�aTMZSMV��JMV[M�O�bTMZQU�SIXITÜ��\MabMUQ�Ü̫ÜT\ÜTÜ�SÜaINM\-
TMZ�QtQVLM��]X]b]V�JQZ�SIJTW[]�WTIV�UQSZWNWVTI�a�bTMZKM�SQ̫QaM�
̫IZSÜ�[�aTMZSMV�PIaIT�MLQaWZL]U��,MUMS�JQbQ�]a]\]VKI�M^LMV�
tÜSÜaWZ�^M�[IJIPI�SILIZ�SMVLQVQ�NIV\MbQ�U�bQɦQV�SWTTIZÜVI�JÜ-
ZISÜaWZL]��

%�,MLMU�SÜbUÜaWZ�U]�XMSQ�\MbM��[MV�OMKMTMZQ�M^LMV�tÜSÜaWZ-
[]V�LQaM'

%�̪̫̫P̫̫̫	�;ILMKM�IVVMV�JQTQaWZL°�<MTI̫TIVÜZLÜ�IVVM�LM-
LQStM��\MPTQSMTQ��aIVTÜ̫�aWTTIZI�[IXUÜ̫�OQJQ�JMVQ�PMX\MV�aMZTM�JQZ�
M\UMS\MV�SWZSIZ�OQJQ�OMZQ�ITÜZLÜ�[�b�V���

%�,MLMV� JQTUQaWZ�� W� ]aIVUILIV� M^M� OMZQ� OMTQaWZ]U� SQ��
;MV�LM�[ISÜV�JQZ�̫Ma�[�aTMUM��WTL]�U]'�*]�JQbQU��[ILMKM�QSQ-
UQbQV�[ÜZZÜ�WT[]V��M�UQ'

)Z\ÜS�[ÜZLI̫�LI�WTU]̫\]S��<MabMUQV�JIVI�^MZLQɦQ�[ÜZ��IVVM-
UQV�OQ\UM[QaTM�L]ZIV�bIUIVÜ�PIZMSM\M�OMtQZUQ̫\Q��W�IV�SMVLQ-
UQ�J�a�U�̫�PQ[[M\\QU��

;WVZI� LMLMU� SITSIZLÜ�� <MabMUQ� SWS][]VLIV� \IVÜaWZ[IU�
LMLMUQ� [M[QVLMV�� IaIS� [M[QVLMV� \IVÜZLÜU�� )t\ÜɦÜ� U][T]ɦ]V�
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[M[QVLMV��<:<�ZILaW[]VLIV��6M̫M\�-Z\I̫¼I�M̫TQS�M\UM[QVLMV�
\IVÜZLÜU��0MX�U]\NIS\I�W\]Z]ZL]��aMUMS�aMZSMV��ZILaW�LQV-
TMZSMV�� OIbM\M� WS]ZSMV�� ¹*IJI� OMT�� QtMZQLM�LQ^IVI�]bIV� IbÜ-
KÜS�aI�LI�OMT�SWT\]ɦI�W\]Z��JMTQV�IɦZÜaIKIS�[IVLITaM�\MXM[QVLM�
J�\�V�O�V�º�LMZLQ�\MabMU�IUI�VIÅTM��0MZ�[IJIP�RQTM\�OQJQ�\Ü-
ZI̫ÜVÜ� WT]Z�� O�bMTKM� OQaQVQZ�� OMTQZ�U]\NIS�UI[I[ÜVI� W\]Z]ZL]��
*IbMV�MTMS\ZQSTMZ�OQLMZLQ��ZILaW�[][IZLÜ��W�bIUIV�LI�ÜPTIU]Z�
IɦIKÜVÜV� [M[QVQ� LQVTMZLQ�� )VVMIVVMUQV� IZSI� JIPtMaM� LQS\QɦQ�
ÜPTIU]Z�IɦIKÜ��W��T�VKM�J�a�UMaQ�JÜZISUIUÜ̫��QVILÜVI��IT�aI-
VISTÜ�O�ZJ�b�tWK]STIZ�UQ[ITQ��[IɦTÜS�NÜ̫SÜZUÜ̫\Ü�PMZ�aIVÜVLIV��
*�a�U�̫� LM� J�a�U�̫�� �aTM� J�a�U�̫� SQ� [WV� QSQ� �t� [MVMLQZ�
U]\NIS�KIUÜVI�U][ITTI\�WTU]̫\]��7�ÜPTIU]Z�IɦIKÜVÜV�UQ[�SW-
S][]�\MabMU[M�\ÜSÜZ\Ü[Ü�LMLMU�LMUMS\Q�JMVQU�QtQV��

)STÜULIV�PQt�tÜSUIaIV�tWS�IVÜU�^IZ�tWK]ST]ɦ]UI�LIQZ�
IUI� IɦTIaIZIS� ]aIVLÜɦÜU�W� OMKMTMZLMV�JQZQ� JMVQU� QtQV� tWS�
JI̫SILÜZ��ʈV[IVTIZÜV�WTUIaIV�aMZTMZQVQV�IɦZÜTIZÜVI�QaQ�OMTLQɦQU�
Z�aITIZLIV�JQZQVLMaLQU��7ZILIaLÜU�OMVM�� IVVMUQV� �TL�ɦ��
aMZLM��AIVQ�I[TÜVLI�PMX�WTUIU�OMZMSMV�aMZLM��-\ZINÜU��WTUIaIV�
SWT]��JIKIɦÜ�aIP]\�[ÜZ\Ü�IɦZÜaIV�a�bTMZKM�QV[IVTI�LWT]aL]��JMV�^M�
JQZSIt�aIZLÜUKÜU�LM^�SIZIVÅT� \IVMTMZQ� QTM�VM�aIX\ÜɦÜVÜ�JQTMV�
QV[IVTIZÜV� \ISÜVLÜɦÜ� KQLLQ� JQZ� \I^ÜZTI�� J]� QV[IVTIZI� aIZLÜUKÜ�
WT]aWZL]S��0MX[QVQV�a�b�VLM��JQbM�UQVVM\\IZ�WTL]STIZÜVÜ�JMTTQ�
MLMV�[M^MKMV�JQZ�O�T�U[MUM�^IZLÜ��;WVZI��W�SITIJITÜɦÜV�IZI-
[ÜVLI�JQZLMV�IVVMUQ�[MtMZ�OQJQ�WTL]U��W�bIUIVI�SILIZ�\IVÜLÜS�
WTIV�\�U�IKÜTIZ�aIJIVKÜ�WTL]��L]^IZ�aIbÜTIZÜVÜ�WS]aIUIb��SIZ-
̫ÜULISQVQV� M\\QɦQ� \M̫MSS�Z�� IVTIUIb� WTL]U� JQZLMVJQZM�� <MS�
JQTLQɦQU�IVVMULQ�^M��TMKMS�WTL]ɦ]°�ʈV[IVTIZI�WU]b�I\I�I\I�
QTMZTMaMZMS�aISTI̫UIaI�tITÜ̫ÜaWZL]U��)VKIS�JMV�PÜbTIVLÜStI�W�
LI�PÜbTIVÜaWZL]��=X]b]V�[ItTIZÜVÜ�[I^]ZIZIS�SItÜaWZL]�JMV-
LMV��3MVLQVLMV�MUQV�\I^ZÜULIV�M[MZ�SITUIUÜ̫\Ü��iIZM[QbKM��
PI\\I�aIT^IZIZIS�L]ZUI[ÜVÜ�[�aT�aWZL]U��)VTIUÜaWZL]�JMVQ��
IVTI[I� L]Z]X� [IZÜTIKIS\Ü� JM[JMTTQ�� *MV[M� IVVMLMV� JI̫SI� LQT�
JQTUQaWZL]U��¹6¼WT]Z�IVVMMM	º�LQaM�JIɦÜZÜZSMV�]aIVUÜ̫ÜU��
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3ITJQU� MV� Ib� Z�aILI� WTL]ɦ]� SILIZ� PÜbTÜ� tIZXÜaWZL]�� QtQUQ�
tMSM�tMSM��[M[[QbKM�IɦTIUIaI�JI̫TILÜU��Q[\MU[QbKM��,]ZU]aWZ-
L]��/�baI̫TIZÜUÜ�L]ZL]ZIUÜaWZL]U��<II�\ÜZVIS�M\TMZQUM�SILIZ�
OMVM�PMZ�aMZQU�IɦZÜUIaI�JI̫TIUÜ̫\Ü��ʈtQUQ�tMS\QStM�IɦZÜU�IZ\Ü-
aWZ��IɦZÜU�IZ\\ÜStI�IɦTIUI�Q[\MɦQU�tWɦITÜaWZL]��3MVLQ�JI̫ÜUI�
QLIZM�MLMJQTMKMS�OQJQ�LMɦQTLQU��IVVM[QbTQɦQUQV��[\�VLMV�IVKIS�
JQZ�tQN\�SIZIVÅT�OMTMJQTQZLQ��)ɦTIUIS\IV�O�bTMZQU�̂ M�J]ZV]U�̫ Q̫-
UQ̫��PpTp�]aS]�[MZ[MUQ�JQZ�PpTLM�U]\NIɦI�OQ\\QU��Ü̫ÜɦI�JWa]U�
aM\UQaWZL]��QtMZQ[Q�bQÅZQ�SIZIVTÜS\Ü��KIUI�^]ZIV�ÜPTIU]Z]V�[M-
[QVQ�L]a]aWZL]U��;WVZI�JQZLMV�SWZI�JMVbMZ�SÜXSÜZUÜbÜ�JQZ�̫Ma�
aIVLÜ��PIÅN �JQZ�tÜ\ÜZLIUI�[M[QaTM�JQZTQS\M��)ɦZÜTIZÜU�JQZ�aIVI�
QtQULMSQ� [ÜSÜV\ÜaI�JQZ�LM�SWZS]�MSTMVUQ̫\Q�� ¹)VVMMMMM	º�LQaM�
KIVPÜZI̫�JIɦÜZUÜ̫ÜU��)ZLÜVLIV�JQZ�[IVLITaM�\ÜSÜZ\Ü[Ü�L]aL]U�
^M� ̫IS�� TIUJI� aIVLÜ��,MLMU� MTQVLM� aIZÜTIVUÜ̫� [QOIZI[Ü�� JM-
VQUSQVQV� IaVÜ[Ü� JMaIb� I\TM\Q� ^M� tQbOQTQ� XQRIUI[Ü� QTM� SIZ̫ÜULI�
LIɦ�OQJQ�L]Z]aWZL]��̪I̫SÜVTÜɦÜ�a�b�VLMV�WS]V]aWZL]�

% A][]N��I�WɦT]U��V¼IXÜaWZ[]V�OMKMVQV�JQZ�aIZÜ[Ü'�*MVQ�LM�
SWZS]\\]V�PI	�

,MLMUQV� OMKMTMZQ� LWɦZ]� L�bO�V� ]a]aIUILÜɦÜVÜ�� [ÜS� [ÜS�
SITSÜX�[QOIZI�Qt\QɦQVQ�W�OMKM��ɦZMVLQU��

% ̪Maº�LMLQU��\Q\ZMS�JQZ�[M[TM��¹3IZIVÅT�[ÜZI[ÜVI�OQZUMU�
TIbÜU�º�OMKMVQV�W�[II\QVLM�JMVLMV�JI̫SI�SIZIVÅTM�\ITQX�WTIV�
JQZQ�^IZUÜ̫�OQJQ�

%�3IZIVÅT�[ÜZI[Ü�UÜ'�
%�-^M\��JIJI��SIZIVÅT�[ÜZI[Ü�\IJQQ�aI����
<MabMU��]X]b]V�XIbMV�OMKMTQɦQVQV��[\�VM�QSQ�aIVLIV�KMXTQ��

KM^Qb�aM̫QTQ�JQZ�aMTMS�OMtQZUQ̫��[ItÜ�JI̫Ü�LIɦÜVÜS�JQZ�PpTLM�U]\-
NIS�SIXÜ[ÜVLI�JMTQZUQ̫\Q��

%�ʈV[IVÜV�IɦZÜTIZÜVI�QaQ�OMTQZ�aI�SIZIVÅT��0IVQ��b�T�VKM��
tWS��b�T�VKM�IUI�SIZIVÅT�^MZQZTMZ�aI�QV[IVI��*QbQU�WZITIZLI�
�aTMLQZ�aI�PIVQ��JIJI��;M[Q�\Q\ZQaWZL]��IɦTIUISTÜ�WTL]ɦ]V]�PQ[-
[MLMJQTQaWZL]U��/�ZUMLQU�IUI�MUQVQU�LMLMUM�SI̫�O�b�LM�
aIXÜaWZL]��
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%�)II��LWɦZ]��\IJQQ�aI��6I[ÜT�LI�]V]\U]̫]U��>MZQV�PMUMV�
JMVQU�WɦT]UI�JQZ�tQN\�SIZIVÅT��

3IZIVÅTTMZQ�IɦbÜUI�I\IZ�I\UIb�SITX�I\Ü̫ÜU�aI^I̫TIUÜ̫��VM-
NM[QU�L�bMVM�OQZUMaM�JI̫TIUÜ̫\Ü��,MLMUQV�S]KIɦÜVLI�SIZIV-
ÅTTMZ� IɦbÜULI� MZQaQX� OQLMVM� SILIZ� W\]ZL]U��*]� XWbQ[aWVLI�
UI\Z]̫SITIZÜ� IVLÜZÜaWZL]S�� JQZ� �ZVMS� XQRIUITIZÜUÜbTI� LMLM-
UQV�QtQVLMV�tÜSUÜ̫�OQJQaLQU��

%�)III�\MabM��[MV�TWSITM�OQ\UMLQV�UQ'�*QZLMV�ISTÜUI�OM-
TQ^MZUQ̫\Q��

%�6M�TWSITQ�/�T�U[MZ'�,MLMU��JQZLMV�KQLLQTM̫QX�\MabMUQV�
[WZ][]VI� PMUMV� KM^IX� ^MZUM[QVQ� OMZMS\QZMV� JQZ� [M[� \WV]aTI�
[WZU]̫\]��

%�AWS��JIJI��VM�TWSITQ�ITTI[MV��A][]N ¼I��aTM�LMLQU��4WSITM�
OQLQaWZ]U�JIbMV�LMLQaLQU��iWK]S�Q̫\M��KQLLQaM�ITUÜ̫��BI^ITTÜ�
\MabMU��]\IVKÜVLIV�SÜXSÜZUÜbÜ�WTU]̫\]��

)VVMU�J]�PQSpaMVQV�VMZM[QVLMaLQ��\MabMU�OMZtMS\MV�OMKM-
TMZQ�OQbTQ�OQbTQ�aIZITÜ�O�V�TTMZM�QaQ�OMTQaWZ�U]aL]��JQTUQaWZ]U�
IUI�JMV��\MabMUQV�MV�tWS�J]�PQSpaM[QVM�aISÜ̫\ÜZÜZLÜU�IVVM-
UQ�� /Q\UM[MaLQ� LMZLQU�� [ÜZLI̫Ü� WT]ZL]� I[[WTQ[\� /�T�U[MZ¼QV�
^M�OMKMTMZQ�M^LMV�SItUI[ÜVI�aIZLÜU�MLMZLQ��aI�LI�SQU�JQTQZ����
¹/Q\UM[MaLQ���º�LMZLQU��¹*Qb�LM�M̫TQS�MLMZLQS�OMKMTMZQ�\MabM-
UQV�O�V�T�aWZIV�\Q\ZMS�[M[QVMº�LMZLQU�[WVZI����¹/Q\UM[MaLQ���º�
LMZLQU����7ZIaI�OQ\UM[MaLQ�QaQ�WT]ZL]�LMZLQU����;WVZI�\MabMU�
OMTQZ�aIZITIZÜUI�QTQ̫QZLQ�^M�J]ZILI�SITUÜ̫TÜɦÜUÜV�IKÜ[Ü�IbÜKÜS�LI�
WT[I�LQVMZLQ��

i�VS��VM�LQaWZL]U��PMZ�aIZIVÜV�O�V�OMTQX�SIXIVIKIɦÜVI�
QVIVÜTLÜɦÜ�bIUIVTIZLÜ�W�bIUIVTIZ��*MVQU�bIUIVTIZÜULÜ�WVTIZ��
J]ZIaI�IQ\��WZIaI�PQt�OQ\UMaMKMS�WTIVTIZ�
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B!R!NC!L!K ÖDÜLÜ

BÜ"RA AKYÜZ

1995 yılında Konya’nın Ere"li ilçesinde dünyaya geldi. 
#lkö"renimini burada tamamladı; ortaokul sekizinci sı-
nı&a ailesiyle Fransa’ya geldi. E"itimine kaldı"ı yerden 
devam ederek lise ve üniversiteyi Fransa’da tamamladı. 
Paris’in 13. bölgesinde bulunan Do"u Dilleri ve Mede-
niyetleri Enstitüsünde (INALCO) Türkoloji Bölümün-
de lisans e"itimini tamamladı. 'u an aynı üniversitede 
Dil Bilimi’nde yüksek lisans e"itimine devam ediyor. 
Uluslararası #li!kiler lisansının da son senesinde. Çe-
!itli sivil toplum kurulu!larında gönüllü olarak görev 
üstlenmekle beraber, kitap okuma aktiviteleri ve Türkçe 
e"itmenli"inde de gönüllü olarak hizmet vermektedir. 
Ba!ta Türk Edebiyatı olmak üzere Dünya Edebiyatına 
özellikle Fransız ve #spanyol edebiyatına büyük ilgi du-
yuyor. Klasik eserler bir tarafa yeraltı edebiyatı eserleri 
onun için çok önemli. Üniversitenin ikinci yılında yazı 
derslerine katıldı. Hocasının ve arkada!larının te!vikiy-
le yazmaya ba!ladı. Kitap okumayı, ara!tırma yapmayı, 
film izlemeyi, yeni yerler ke!fetmeyi, foto"raf çekmeyi, 
resim çizmeyi çok seviyor. Daha önce bir okul dergisi 
çıkarma giri!iminde bulunmu! fakat çe!itli sebeplerden 
dolayı ilk sayıdan sonra bu giri!imi devamlılı"ını sür-
düremedi. Anadil seviyesinde Fransızca, iyi derecede 
#ngilizce’yle #spanyolca biliyor.
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TÜRKÇE: B!R D!LDEN DAHA FAZLASI...

Son zamanlarda yabancı kelimelerin istilasına u"ramaya 
ba!layan dilimizin tehlikeli bir kirlenmeye do"ru sürüklen-
di"i bariz bir gerçektir. Ülkemizde, !ehirlerimizin ana cad-
delerinden, ara sokaklarına kadar tüm i!yerlerinde yabancı 
isimlerle donatılmı!, her yeri kaplamı! ı!ıklı levhalar, panolar, 
reklamlar ve markalar; sokaktaki insanı, yabancıya dönü!-
türmektedir. Vatanda!ları yabancı kelimeler olmadan cümle 
kuramayan bir ülkeye dönü!tü"ümüzde kendimize hâlâ “Tür-
kiye” diyebilir miyiz? Bu durumun hiç !üphesiz ecdadımızın 
kemiklerini sızlattı"ı, bizim ruhumuzda yaralar açtı"ı da bir 
gerçektir. Fakat Türkçenin asıl derdi, sokaklarımızı, caddele-
rimizi saran yabancı kelimeler de"il, bizim Türkçe ya!amayı-
!ımızdır. Bizim ya!am biçimimizi etkileyen; yersiz özentimiz, 
alı!veri!, yeme içme, oturup kalkma anlayı!ımız gibi bir takım 
kültürel de"erlerimizin aldı"ı darbelerdir asıl Türkçeyi yara-
layan. Bir zamanlar suyu üç yudumda içmeye özen gösteren 
neslin; Fransız gibi bardak tutmaya çalı!an, sofraya besme-
leyle oturup sofradan !ükürsüz kalkmayan neslin; Batılı gibi 
çatal bıçak kullanabilmenin derdine dü!en, bir vakit sünnete 
tabii sakal bırakan dedelerimizin; moda diye sakal bırakan, 
saçını Amerikan tarzı kestiren torunlarıyız. Velhasıl taklit etti-
"imiz hayat, zaten bizim de"il, onların hayatı. Yabancı kelimelere 
meylediyoruz çünkü hayatımızı Türkçe ya!amıyoruz. Türkçenin 
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derdine derman olmak istiyorsak önce ba!kalarının hayatını 
ya!amaktan vazgeçmeliyiz. Ba!kalarının hayatını ya!ıyorsak 
Türkçe, elbette bize kırılacak ve yetmeyecektir.

Türkiye’de Türkçeyi usulüyle konu!an biri, kınayan bakı!la-
ra maruz kalıyor: Mekân isimlerini veyahut bir markayı Türkçe 
okudu"unda uzaydan inmi! muamelesi görüyor. O ki!i, cahil, 
geri kalmı! diye mimleniyor: Kendi ülkesinde, kendi bayra"ı-
nın altında yabancı konumuna dü!üyor. Ke!ke sadece bu ka-
darla sınırlı kalsa ama maalesef dahası var. #!galci kelimelerin 
kuca"ında, masalları ve ninnileri göz ardı ederek televizyon 
gürültüsüyle çocuk uyutuyor, gece yarılarında yorganın altını 
fenerle aydınlatarak kitap okuma a!kıyla yanan ecdadımızın 
yerini tablet ya da telefonun ı!ı"ında uyuyan bir nesle bıra-
kıyoruz. Deyim ve atasözlerinden bîhaber, bir takım yabancı 
kelimeleri oldu"u gibi kabullenen, günlük ya!amlarına kata-
rak benimseyen ve rahatsızlık duymayan bir nesle... Çok satan 
romanların gündemini tutan fakat Dede Korkut H!kâyeler!’nin 
kapa"ını açmamı!, yüce destanımızdan habersiz bir nesle... 
Kendinden, özünden, tarihinden, kültüründen kopmu! bir 
nesil yeti!tiriyoruz. Do"ru mu, yanlı! mı diye sorgulamadan, 
geli!igüzel kabul ediyor hatta kırmızı halılarla kar!ılıyoruz 
yabancı kökenli kelimeleri. Biri de çıkıp itiraz etmiyor; itiraz 
edenin de sesi cılız kalıyor ba"ıran on binlerin arasında. Bir 
!iirinde “Özün el d!l!ne özend!"!ne !ç!n!z yananınız var mı?” 
diye haykıran Yunus Yanç’a kulak vermeli. Vermeli ki görmeli 
usul usul fakat bir o kadar da can alıcı bir !ekilde süzülen söz-
cükleri. Dilimizde yaralar, benli"imizde çatlaklar açıyorlar ve 
i!te öz Türkçemiz bu çatlaklardan sızıyor yava! yava!. 

Dede Korkut’un bahsi geçmi!ken de"inmeden olmaz; aslı 
bizden kilometrelerce uzakta, cam bir kutuda muhafaza edilen 
destanımız... Kelimelerimiz, kültürümüz, örf ve âdetimiz, bizim 
dü!üncelerimiz, gönülden kâ"ıda ahenkle damlayan bizim mü-
rekkebimiz. Nüshası foto"ra$arda; tek bir sayfasını çekebilmek 
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için para verdi"imiz kendi Dede Korkut’umuz. Bizim hikâyemiz, 
ba!kalarının ellerinde. #lkokullarda okutulması gereken, gençli"e 
a!ılanması gereken de"erlerimizden biri... Bununla birlikte bir de 
durumun hassasiyetini idrak edemeyen yeti!kinlerimiz var tabii. 
Kim bilir, belki de bu, yıllar önce Bulgaristan’a sattı"ımız tren do-
lusu tarihî evrakın sessiz tokadıdır!

Bilinçsizlikten, tarihimize ve özümüze kar!ı vurdumduy-
mazlıktan, cehaletten dem vurmu!ken birkaç örne"e daha 
de"inmenin yerinde olaca"ını dü!ünüyorum. Evvela bayram-
larımız var mesela bizim; dedelerimizden, ninelerimizden 
dinleyebildi"imiz sadece. Hıdrellez’imiz, Nevruz’umuz var. 
Hatırlıyorum. Ninemin dört gözle bekledi"i, havaya, topra"a, 
suya dü!en cemrelerimiz var. Köy kokan, yurt kokan, mem-
leket kokan destanlarımız, me!hur sazımız, sözümüz ve â!ık 
atı!mamız var. Çe!it çe!it fıkramız, manimiz ve tekerlemele-
rimiz var. Millet olarak, engin !uur eksikli"imiz sa" olsun, !u 
an hepsi kütüphanelerin tozlu ra$arında kö!elere sıkı!tırılmı!, 
sararmı! kitaplarda yer bulabiliyor kendilerine. Kimsenin eli-
ni sürmedi"i kitaplar... Açılmayan binlerce kitabın kapa"ı… 
Öyle ki kütüphanelerimizde bir matem havası hâkim artık. 
Okumuyoruz. Dü!ünmüyoruz. Beyinlerimizi yapay zekâlara 
teslim ediyoruz. Kitap ra$arının yerine televizyon ünitesi yer-
le!tiriyor, ba!ucu kitaplarını yerlerinden edip prizler koyuyo-
ruz. Selamı bile bir mesajla veriyor, hâli hatırı gönderilerden 
ö"reniveriyoruz. Sanala aldanıyor, sanalla!ıyoruz. Ve evet, 
okumuyoruz. “Kitaptan de"il, kitapsızlıktan korkmalıyız” diye 
bo!una dememi!tir elbet Cemil Meriç.

Dil; bir toplumun âdetlerinin, alı!kanlıklarının, inançları-
nın kısaca kültür ve kimli"inin yansımasıdır. Dilin, dı! dünyaya 
açılan bir pencere oldu"unu varsayarsak kültürümüzü ya!ata-
cak olan bu pencereye sahip çıkmak da boynumuzun borcu-
dur. Nihad Sami Banarlı’nın dedi"i gibi “Bir milletin ataları,  
asırlarca o kelimelerle doymu!, onlarla dü!ünmü!; birbirlerini 
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ve evlatlarını tamamıyla milli bir sanatla i!leyip Türk yapmı!-
sa evlatlar, artık o kelimelere dü!man kesilemezler.” 

Türkçemiz, dünya üzerinde geni! bir co"rafyada yaygın-
lık göstermi!, tarih boyunca birçok devlet kurmu! olan Türk 
milletinin dilidir. Türk milletinin hiç durmadan fetih ruhu ile 
hareket etmesinden sebep bu kadar geni! bir co"rafyaya ya-
yılmı!, birçok millet üzerinde iktidarını sürdürmü!tür. Macar 
Türkolog V. Vambery: “Balkanlardan çıkan birisi Türkçe konu-
!a konu!a Çin’e kadar seyahat edebilir.” diyerek Türkçe yurdu-
nun büyüklü"ünü anlatmaktadır. Türkçe bizim kimli"imizdir. 
Türkçe, Türk milletidir. Türkçe, Yunus Emre’nin kırk yıl odun 
ta!ıdı"ı dergâhtır. Türkçe, dedelerimizin karadan yürüttü"ü 
gemilerdir. Türkçe, Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te fethetti"i 
#stanbul'dur. Türkçe, Seyit Onba!ı’nın sırtında ta!ıdı"ı 215 ki-
loluk top mermisidir. Türkçe, bir gece vakti Mehmet Âkif ’in 
içine do"an “#stiklal Mar!ı”dır. Türkçe, Türkiye’dir. Türkçe, bizi 
biz yapandır; ba!kası olmayı benli"imizden silebilendir.

“Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste 
ve meydanda Türkçeden ba!ka dil kullanılmayacaktır.” diyen 
Karamano"lu Mehmet Bey gibi kararlı durmalı ve dilimi-
zi esas almalıyız. Millet olarak birlikte ya!amanın ancak dil 
birli"i sayesinde mümkün olaca"ına inanmalıyız. Türkçenin 
biz, bizim de Türkçe oldu"umuza inanmalıyız. Türkçenin bizi 
koruyaca"ına inanmalıyız, kelimelerini ku!anmalıyız. Türkçeyi 
korumak istiyorsak atılımlar gerçekle!tirmeli, üretmeliyiz. #s-
tanbul'un fethinde dünyanın ilk kez !ahit oldu"u büyüklükte 
toplar döktüren Fatih misali, bugün biz de yerli üretime ciddi 
manada katkı sa"lamalıyız.

Dil; bir milletin aynası, varlı"ı, namusu, var olma sebebi 
ve sembolüdür. Ve yok edilmeye çalı!ılan bir dil, bir milleti 
yok etmek için kullanılan en sinsi ve en etkin silahtır. Dilimiz 
yok olursa biz de yok olmaya mahkûm oluruz. Ünlü dü!ünür 
Konfüçyüs, “Bir milleti yok etmek istiyorsanız önce dilinden 
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ba!layın.” diyerek dilin bir millet için ne kadar hayati bir de"e-
re sahip oldu"unu belirtmi!tir. 

Ulu önder Atatürk, “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk 
dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek dildir. 
Onun için her Türk, dilini çok sever ve yükseltmek için çalı-
!ır. Bir de Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. 
Çünkü Türk milleti, geçirdi"i nihayetsiz badireler için de ah-
lakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini velhasıl bugün 
kendi milliyetini yapan her !eyin, dili sayesinde muhafaza ol-
du"unu görüyor. Türk dili, milletin kalbidir, zihnidir.” diyerek 
dilimizin önemine ve hakikatine de"inmi!tir. 

Bizim ilk sözlüklerimizden birisi olan ve 1072 yılında Ka!-
garlı Mahmut tarafından hazırlanan D!van-ı Lügat!’t-Türk’te 
9.200 kelime tespit edilmi!tir. Bu sözlükten sonra 1901 yılında 
'emsettin Sami Bey, Kamus-ı Türkî adında bir sözlük hazırla-
mı!tır ki içinde 18.000 kelime bulunmaktadır. Türk Dil Kuru-
mu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’te ise bugün 111.027 
kelime yer almaktadır. Biz, aslında varlık içinde yokluk çe-
kenleriz. Kelime hazinemiz oldukça zengin. Bu zenginlikten 
faydalanmalı, Türkçe konu!malı, Türkçe yazmalı, kendi dilini, 
kendine yetirmeli. Unutmamalı ki hürmet etti"imiz kadar yü-
celtiriz ve yüceliriz.

Ararsak, her kelimenin elbet vardır bir Türkçesi. Ancak 
önce dü!ünmemiz, aramamız, ara!tırmamız gerek ki bulalım. 
Unutma, sen Türksün, bir ülken var; kendi dilini konu!mak ve 
ya!atmak için. Bir dilin var; kendi ülkende anla!mak, anla!ıl-
mak için. Neden kendini ifade etmek için yabancı kelimeleri 
diline aracı edesin ki? Neden kendi dilini hor görür ve a!a"ılar-
sın? Neden kelimelerini yabancı bir dilin boyunduru"u altında 
tutarsın? “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu 
dil, bilinçle i!lensin. Ülkesini, yüksek ba"ımsızlı"ını koruması-
nı bilen Türk Ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduru"un-
dan kurtarmalıdır.” der Atatürk. Bilmelisin ki dilini ölmeden 
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topra"a gömdü"ünde, aynı zamanda kendini, ba"ımsızlı"ını ve 
!uurunu da onunla birlikte gömmü! olacaksın. Türkçeyi, derin 
bir nefes gibi çek ki içine, ya!am bulasın.

Demem o ki Türkçenin temeline inmek, okyanusun de-
rinliklerine dalmak gibidir. Ba!ka dillerin çakıllarını bırakıp 
dalsan kendi dilinin engin sularına, kıymetini bilsen dilinin 
incilerinin ve öyle ba!lasan konu!maya. Bırak azat edilmi! bir 
köle misali dökülsün kelimelerin dudaklarından. Bırak aksın 
bir ça"layan misali öz dilinin öz sözcükleri. 

“Yabancı bir sözcü"ün Türkçesi kendili"inden ortaya çık-
maz. Dü!ünmek, arayıp bulmak, kaynaklarda yoksa türetmek 
gerekir. ‘Türkçesi yok’ denilen yabancı sözcük, kendi dilinde 
nasıl var olmu!tur? Dili, konu!anlar zenginle!tirirler. ‘Türkçe-
leri yok’ diye elimiz, dilimiz ba"lı oturdukça bu yokluk sürer 
gider. ‘Ba!ka dillerde var olan sözcükler benim dilimde de var 
olabilir’ inancıyla çalı!ırsak yoklu"u yeneriz.” der Ömer Asım 
Aksoy. Velhasıl kelam, Türkçe kar!ılı"ı yok diye yabancısını 
ye"lersek yozla!ır dilimiz.

Ne ülkeler var, sömürge altında, ne bir bayra"ı var, ne bir 
lisanı. Köklü bir geçmi!i var senin dilinin ve her noktası tarih 
kokan, her virgülü tarihe çivi çakan bir dil Türk Dili. Yüzyılla-
rın eme"i var o dilde; ba"ımsızlık katan. O hâlde Türkçe ya!a. 
Ya!adı"ını konu!. Yıllardır dilsizmi!, sa"ırmı! gibi konu!. Bir 
annenin yavrusunu sahiplendi"i gibi sahiplen, sımsıkı sarıl 
diline. Çölde su bulmu! biri gibi kana kana iç dilinden. Ko! 
diline, olimpiyatlarda rakibine fark atmak isteyen bir ko!ucu 
misali. Bir çınar a"acının köklerinin topra"a tutundu"u gibi 
tutun diline. #lk kez, hatta son kez konu!uyormu! gibi konu! 
aheste aheste. Çeyizi için nakı! i!leyen bir genç kız gibi özen, 
özenle konu!. Yaptı"ı yeme"e sevgisini de katan annelerimiz 
misali sevgini katarak konu!. Duru bir su gibi tertemiz konu!. 
Sözün kısası, sev ve sahip çık diline! 

Ben bir Türkçe sava!çısıyım. Dilimi düzgün kullanmaya ve 
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çevremi bilinçlendirmeye adadım kendimi hep. Türkçeye a!ı-
"ım. Dilime vurgunum. Dilim, benim kimli"im. Dilim, tari-
himin dayandı"ı temel ta!. Siz hiç dilinize hasret kaldınız mı? 
Ben hep, Karacao"lan'ın “D!ller! var b!z!m d!le benzemez” de-
di"i, Ziya Gökalp’in “Güzel d!l Türkçe b!ze/Ba#ka d!l gece b!ze” 
dedi"i yerdeyim. On yıldır gurbetteyim. Dilime ve memleke-
time hasretim. Bir gün ansızın çaldı gurbet kapımızı ve tası ta-
ra"ı topladık gittik. Ben sadece annemin ve babamın ardı sıra 
gittim ama asla gitmedim memleketimden, dilimden, kültü-
rümden. Yaban ellerde, e"itimimi, üniversite yıllarımda yine 
dilime ve tarihime yönelttim, iyi bir Türkolog olma u"runa 
yıllardır gayret gösterdim ve ömrüm yetti"i sürece de gayret 
göstermekten geri durmayaca"ım. 

Ben do"du"um topraklara uzak olsam da gönül rahatlı"ıy-
la sahip çıktım diyebilirim ana dilime. Peki ya sen? Sen de di-
yebilir misin aynısını? Bulundu"un topraklarda herhangi bir 
mücadele verdin mi dilin için? Ne kadar sahip çıktın ya da 
sahiplendin onu? Cevabın olumlu ya da olumsuz olsun fark 
etmez, hiçbir !ey için geç kalınmı! sayılmaz! “Zararın neresin-
den dönsen kârdır” demi! atalarımız. 'imdi var mısın birlik-
te farkındalık yaratmaya, bilinçlenmeye ve bilinçlendirmeye? 
Var mısın bana katılmaya, bir Türkçe sava!çısı olmaya ve bir 
Türkçe sava!çısı olarak dilimizi düzgün kullanmak ve çevre-
mizi de bilinçlendirmek görevini üstlenmeye? Unutma ki ne 
kadar çok insanın Türkçeyi düzgün kullanmasına vesile olur-
sak ne kadar çok insanın bilinçlenmesinde katkımız olursa 
Türkçenin ve Türkiye’nin gelece"i o kadar parlak olacaktır. En 
önemlisi, kültürümüzün ve dilimizin zenginli"ini korumaya 
yönelik sen de bir adım atmı! olacaksın.
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!K!NC!L!K ÖDÜLÜ

CENNET Ç!M

1995 yılında, Fransa’nın Haguenau !ehrinde do"du. #l-
kö"retim, kolej ve liseyi Genel bakalorya Sosyal ve Eko-
nomik serisinin alınmasıyla, e"itimini Bischwiller !eh-
rinde tamamladı. #ktisadi ve #dari bilimler fakültesinde, 
Ekonomi ve Yönetim alanında lisansını tamamladı. 
2016 yılında yabancı dil bilgisine yöneldi ve e"itmen-
lik dalında bir deneyim yapmak için #ngilizce anima-
törlük sınavını geçti. Bu ba!arısının ardından bir sene 
boyunca ilkö"retim okullarında #ngilizce derslerini ve 
atölye çalı!malarını üstlendi. E"itimini, bir e"itmen ola-
rak sürdürdü. Aynı zamanda, bir formasyon ba!vuru-
sundan kabul cevabı aldı ve Bischwiller Belediyesi’nde, 
e"itim servisinde çalı!maya ba!ladı. #! hayatına Haziran 
2017’den itibaren Strasbourg Eurometropol’da, Bischhe-
im Belediyesi’nde devam ediyor. Kimlik, nüfus, nikâh 
ve seçim bürosu i!lemlerinde ve di"er farklı misyonlar-
da görev alıyor. Fransa’da do"up büyümesine ra"men 
Türkçeyi di"er dillerden daha fazla önemsedi"ini ve 
Türkçenin hayatının merkezinde oldu"unu her fırsatta 
dile getiriyor. Kitap okumak, sinema, do"a manzaraları 
ve hayvan foto"ra$arı çekmek, anıları biriktirmek hobi-
leri arasında yer alıyor.
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SAM!M!YET

Ne kadar samimiyiz?
Hiç kendinize bu soruyu sordunuz mu? #nanın bu sorunun 

cevabı sadece sizde; ki!ili"inizde, davranı! ve dü!üncelerinizde 
gizli. Bu yüzden ilk önce kendinizi sorgulamanız gerekir. #n-
sanlara yansıttı"ınız karakter, kimli"iniz, sizin gerçek ki!ili"iniz 
mi? Yoksa bir filmden esinlenerek, yönetmenli"ini de üstlendi-
"iniz bir ba!rol karakterini mi canlandırıyorsunuz? Peki, sizin 
gerçek mesle"iniz oyunculuk de"ilse, siz kimsiniz? Di"er hikâ-
yelerden rol çalarak mı ya!atacaksınız kendinizi? Oysa gerçek-
leri, hakikatleri alıntı yapmadan ya!amak ve ya!atmak varken... 
Hiçbir ispata gerek duymadan kendi öykünüzü yazarak ve onu 
hayata geçirerek, kendi filminizin ba!rolü olmaya ne dersiniz? 
#!te, hissetmek ve hissettirmek, duyguyu kar!ımızdakine geçi-
rebilmektir samimiyet. #lk buradan ba!layalım.

Peki, ne kadar samimiyiz ve tam olarak ne kadar gerçek-
çiyiz? Samimi olmaktan kastım, insanın içiyle dı!ının bir 
olması, ne kendine ne de ba!kalarına yalan söylemesidir. Gü-
nümüzde güvensizlik artıyor ve bu her alanda kendini göste-
riyor, artık insan insandan korkuyor. Örne"in, i! hayatında, 
arkada! ortamında, en yakınımızda olan insanlara kar!ı yani 
ailemize kar!ı bile güven kaybı ya!ıyoruz. Bu güvensizlik, 
karı koca ili!kilerinde bile ayrılma nedenlerinden biri olarak 
kendini gösteriyor. Peki, güven duygusu neden yok oluyor, 
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sorun bizde mi yoksa kar!ımızdaki insanda mı?
Bir insana güven verebilmek için ki!ini ilk önce kendisine 

olan güveninin sa"lam olması gerekir. Siz kendinize güvene-
miyorsanız kar!ınızdaki insan size nasıl güvenebilir ki? Evet, 
özgüven sahibi olun. Kimse mükemmel de"ildir tabii ki ama 
kusurlarınızı bilin ve ba!kaları sizi yargılamadan önce ken-
dinizin ve eksiklerinizin farkında olup, bu yönlerinizi, far-
kında oldu"unuz özellikleriniz olarak anlatın onlara. #nanın 
size bakı! açıları bile de"i!ecektir. #!te samimi olmaktan söz 
ediyorduk, kendinizi tanıyın ve ruhunuzla bedeninizle barı!ık 
biri olun. Kendinizi sevin ve sevdirin, tüm takıntılarınızdan 
kurtulun! Egosuz olmak size iyi gelecektir. Kompleksleriniz-
den uzak kalmak sizi kusursuz hissettirecektir. Olumlu, realist 
ve do"al bir insan olmayı becerebilirsiniz. Bu, sandı"ınızdan 
daha da kolay! Kusurlarınızı örtün demiyorum ama onlarla 
birlikte ya!amayı ö"renin.

Samimiyet, önce insanın kendisine yakın olmasıdır. Sade-
ce ba!kaları için de"il kendiniz için de ya!amayı unutmayın. 
Hepimiz çocukluktan bu yana birçok evre atlatıyoruz; tabii ki 
ya!ıyorsak ailemiz için çaba sarf ediyoruz, sevdiklerimizi mut-
lu etmek için u"ra!ıyor, onları gururlandırıyoruz. Fakat yeri 
geldi"inde, kendinize sorun, ben ne kadar mutluyum? Hayal-
lerim var mı? Hayallerinizden vazgeçmeyin! Unutmayın siz 
programlanmı! bir robot de"il bir insansınız. #deallerinizden 
vazgeçmeyin! Onları erteleyebilirsiniz ama mücadeleci bir ru-
hunuz olsun. Sava!madan hiçbir galibiyet elde edilemez, her 
vazgeçi! bir ma"lubiyettir daima.

Bunu ba!ardınız, tüm tabularınızdan kurtuldunuz ve o kı-
ramadı"ınız duvarları yıktınız, i!te o zaman daha sevecen ve iç-
ten davranıyor olacaksınız. Siz, siz olmayı ba!arıyorsunuz yava! 
yava!.

Onun için samimi olmak sadece içten geldi"i gibi davran-
mak de"ildir, samimiyet duygusu; dü!üncelerimizdir. Örne"in, 
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sevmedi"iniz birisine “senden nefret ediyorum” derseniz sami-
mi olmu! olmazsınız. Aynı ki!iye, “seni seviyorum” da diyemez-
siniz yoksa rol yapmı! olursunuz. Yani kısacası, samimiyet as-
lında bir karakter, bir dü!ünme !eklidir, iyimser olmaktır. Tıpkı 
gülmek gibi; ne güzel bir !eydir gülmek, herkese pozitif enerji 
verir. Ama gülmek sadece bir yüz ifadesi de"il aynı zamanda 
da içimizdeki gerçek duyguların ifadesidir. Sevgi gibi, i!te bu 
yüzden sever gibi yapmayın, sevin gerçekten; hayatı, ya!amayı, 
gülmeyi, insanları... E"er yaptı"ınız her !eye sevginizi katarsa-
nız samimiyet duygusunu o zaman elde etmi! olursunuz. Zaten 
en çok da sözde samimiyetler yormuyor mu yıpratmıyor mu 
bizi, ruhumuzu, sevgimizi?

'imdi, kendinizi buldunuz, kim oldu"unuzu kanıtladınız, 
güvenilir ve sevgi dolu birisi olmayı ba!ardınız fakat samimi 
olabilmek için bunlar yeterli midir? Hayır, ö"renmemiz gereken 
birkaç püf noktası daha var. Kendinizi ispatlamaktan vazgeçin, 
bu size mutluluktan çok üzüntü verecektir, çünkü mutlu"un is-
pata ihtiyacı yoktur, o sadece bir hissiyattır. E"er bir !eyleri ispat-
lama çabası veya gösteri! içerisindeyseniz bu bir avunma !ek-
lidir. Bu yüzden yapmanız gereken sadece sahip olduklarınıza 
de"er vermek ve onlara sadık kalabilmektir. Hani bir söz vardır 
ya «sahip olmadan ait olmayı bilmek» i!te olay bu kadar basit. 
A!k, sevgi, kısacası tüm duygular hep kar!ılıklıdır. E"er bu tek 
tara$ı olursa bunun adı bencillik olur ve yalnızlı"ın simgesidir.

'imdi hayatın, mutlulu"un dengesini kurmak sizin elinizde. 
Ne eksik ne abartılı bir !ekilde, tam kıvamını tutturabilmek için 
do"ru dengeyi bulun. Gururunuzu ön planda tutmak yerine a!-
kınızı seçerek, mantı"ınızı de"il de kalbinizin sesini dinleyerek 
hareket edin. Ve en önemli formülü uygulayın; daima gülün, 
sadece dudaklarınızla de"il gözlerinizle de gülün. Unutmayın 
samimiyet dilsizdir, o, gözlerden anla!ılır ve kalpte hissedilir. Ve 
samimiyet lazım hepimize, tüm insanlı"a da halis bir niyet… 
Çünkü niyetimiz neyse o bizim dü!üncemiz olur. #yiliklerden 
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uzakla!ırsak kötülükler hep bizi bulur. Hislerimiz, konu!mamı-
zı, hareketimiz ise karakterimizi belirler. Bunların tümü kade-
rimize yansır. #lk önce, nasıl biri oldu"umuzu sorgulayalım ve 
bunu kimseyi yargılamadan yapalım. Kim oldu"umuz sorusu 
kim olaca"ımız sorusuna da cevap verir. Kendiniz olun çünkü 
hayat ne bir ba!kası olmak için ne de ba!kaları u"runa ya!a-
mayı göze almak içindir. Hayat, geçmi!in korkusuyla, gelece"in 
kaygısıyla ve anı ya!arken verilen ya!ama mücadelesidir. Öl-
mek için yasamayın, onu göze alarak hiç de"il, ölümü bilerek 
ve bekleyerek ya!ayın. Varlı"ınızı ölümsüzle!tirin ve iz bırakın, 
yoksa ya!ayan bir ölüden farkınız olmaz. #!te o farkı yaratmak 
sizin elinizde. Anı ya!ayın ve ya!atın. Hissedin ve hissettirin. 
Okuyun ama yazmayı da ihmal etmeyin. Payla!mak insanın 
hamurunda var. Ve bunları dostça, insanca yapın. Niyetinizin 
ne oldu"unu bilin ve hede$erinize ula!mak için do"ru yolu bu-
lun. Yürüdü"ünüz yolda, çıkmaz sokaklar olsa da tüm engellere 
ra"men yolunuzdan !a!mayın. Kendinize inanın ve aldı"ınız 
kararlardan dönmeyin. Amaca yürürken kendiniz olarak sonu-
ca ula!ın. Ba!arıya giden yolda sadece sizin iziniz olsun, kendi 
hikâyenizin yazarı ba!kası olmasın.

Unutma! Hayal etmek için de"il, hayallerini gerçekle!tirmek 
için buradasın ve bu senaryoda hayal ürününe yer yok. Hepimiz 
canlı yayındayız ve izleniyoruz, hatalı sahnelerin telafisi olma-
yabilir, i!te bu yüzden dikkatli ol çünkü kayıttasın. Hayallerini, 
ya!amakta oldu"un hayatın fragmanı olarak dü!ün. Kural basit, 
gözlerin görüyor ve kalbin hissediyorsa en güzel yoldasındır, gi-
dece"in yol zaten senin içinde. 'imdi al kalemi eline, yeni bir 
ba!langıç yapmak için henüz vaktin var. Sen istemedikçe kimse 
seni de"i!tiremez. Hayat bize bazı seçenekler sunar ve biz kendi 
öz irademizle seçimler yaparız, böylelikle di"erlerinden vazgeç-
mi! oluruz. Yani, insan hayatını kendi potansiyelleri kadar ya!ar. 
Bu serüven dolu hikâyenin kahramanı sen olabilirsin, içinde bu-
lundu"un bu yolculuk senin kaderin, güzel yaz, güzel ya!a!
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

B!LGE Ç!MEN

1988 yılında Almanya’nın Göppingen !ehrinde do"du. 
Lise e"itiminin ardından Eberhard Karls Üniversitesin-
de #ngiliz Dili ve Edebiyatı & Yakın Do"u Bilimleri Bö-
lümünü tamamladı. Yüksek lisansını ise Otto Friedrich 
Üniversitesi Türkoloji Bölümünde “Ein jeder kehre vor 
seiner Tür”-Die Stadtreinigung im Spätosmanischen 
Istanbul [“Herkes kendi kapısınının önünü temizle-
se”-Geç Osmanlı Döneminde #stanbul’un Kent Temiz-
li"i] ba!lıklı tezi ile bitirdi. Çe!itli kurumlarda e"itim 
görevlisi olarak çalı!tı.
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TÜRKÇE KONU"AN ARANIYOR

Türkçe mi? Ne gere"i var! Almanya’da ya!ıyorsanız ve ana-
dilinizin önemini savunuyorsanız bu ve buna benzer cümle-
leri o kadar çok duyarsınız ki neredeyse dilinize sahip çıkmak 
istedi"iniz için size suçlu muamelesi yaparlar. Üstelik bir de 
bölüm olarak Türkoloji’yi seçmi!seniz ele!tirilerin ardı arkası 
kesilmez: #! bulmakta zorlanmanız tamamen sizin suçunuz-
dur. Türkçe bildi"iniz hâlde Türkoloji okumanız vakit kaybı-
dır ve hatta senelerinizi bu u"urda harcamanız ahmaklıktır. 
-Sahi kim dedi ki bana Almanya’da Türkoloji oku diye?- Suçlu 
de"ildik ama !üphesiz kader mahkûmuyduk, daha do"rusu 
kader mahkumu edilmeye çalı!ılıyorduk. 

#nanın bazı yabancıların Türklere kar!ı olan ön yargıları-
nı kırmak kadar zor anadilin önemli oldu"unu kabullendire-
bilmek. Âdeta akıntıya kar!ı yüzmek gibi. Okuma alı!kanlı"ı 
olmayan bir millete; “Okuyarak ana dilinizi geli!tirmelisiniz.” 
Demek, dünyanın en zor i!i gibiydi. Maalesef kitap okumayan 
bir millet, hiçbir alanda kendini geli!tiremeyece"i gibi dilini 
kaybetmeye de mahkûmdur. Çünkü Türkçenin en güzel ör-
neklerini te!kil eder romanlar, hikâyeler, yazılar ve !iirler… 
Mesle"im gere"i de dilimizin güzelli"ini edebiyatımızdan 
eserlerle göstermem ama öncelikle okuma alı!kanlı"ını a!ıla-
mam gerekiyordu. Ah, o önemsemedikleri mesle"in zorlukla-
rını bir bilselerdi. 
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Eskilerin evlatlarına temennilerinden biri de vatana mille-
te hayırlı olmalarıydı. Ne güzel bir temenni de"il mi? Vatana 
millete hayrı dokunsun, insanlara hayrı dokunsun. 

Türk milleti ahlakını, ananelerini, hatıralarını kısaca her 
!eyini bugüne kadar dili sayesinde muhafaza etmi!tir. 'imdi-
ki ebeveynler, dilimizi kaybetti"imizde en ba!ta kimli"imizi 
kaybedece"imizin farkına varamıyorlardı bir türlü. Türkçe 
anlıyor ama konu!amıyor diye savundukları çocuklarından 
ilerde beklentileri nedir acaba? Bir insan kimli"ini kaybettik-
ten sonra nereye ait oldu"unu bilemeden oradan oraya savru-
lurken vatana millete nasıl hayrı dokunabilirdi? Kendine dahi 
faydası olabilir miydi? Farkında mısınız artık edebiyat tarihi-
mizde önemli bir yer alabilecek eserler çıkmıyor. Kimin elin-
den çıkabilirdi ki zaten? Daha da önemlisi bu !iirler ve des-
tanlar kime ithafen yazılacaktı? Adına methiyeler düzülecek 
“asımın nesli” neredeydi? Özünden uzakla!maya meyleden 
bir nesil var artık ne yazık ki. Gün gelir de içlerinden biri çıkıp 
bu gidi!ata dur der mi acaba? Vakti zamanında Karamano"lu 
Mehmet Bey’in yaptı"ı gibi atalarımızdan yadigâr kalan Türk-
çemize sahip çıkar mı?
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Avusturya’nın Bregenz !ehrinde, 1994 yılında dünyaya 
geldi. #lkö"renimini ve ortaö"renimini burada bitirdi. 
Ticaret a"ırlıklı akademide e"itim alarak lise diploması-
nı aldı. #nnsbruck Üniversitesinde E"itim Bilimleri Bö-
lümünde, “Göç” alanında lisansını ve yüksek lisansını 
tamamladı. Çe!itli sivil toplum kurulu!larında faaliyet 
gösterdi. #lkö"retim ve lise ö"rencilerine özel dersler 
verdi. Üniversitede ara!tırmacı olarak görev aldı ve bu 
kapsamda göç ile ilgili ara!tırmalar yapıp proje geli!tir-
meye katkı sa"ladı. Türk, Alman ve dünya edebiyatına 
büyük ilgi duydu"u için bu alanlarda kitaplar okuyor. 
Kendi alanında bilimsel yazılar okumaktan keyif alıyor. 
Çocuklu"undan bugüne, gerek Türkçe gerekse Alman-
ca okuyarak her iki dilde kendini geli!tirmeye devam 
ediyor. Hede$eri arasında hem Türkçe hem de Almanca 
akademik yazılar yazmak var. Ayrıca el sanatları ile u"-
ra!maya ve seyahat etmeye önem veriyor. Innsbruck’ta 
ikamet ediyor. Anadil seviyesinde Almanca, iyi derece-
de #ngilizce ve #spanyolca biliyor.
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ÇOK YURTTA"LIK

#nsanlar, çe!itli sebeplerden ötürü bulundukları ülkeyi terk 
edip ba!ka bir ülkeye göç ediyor. Dünyanın bir bölgesinden ba!-
ka bir bölgesine geçi! yapmak, farklı ya!am tarzlarını bir araya 
getiriyor. Göç etmi! toplumun insanları, kendilerine hem bu-
lundukları ülkenin hem de geldikleri ülkenin kültürü ile birlikte 
bir ya!am tarzı belirliyorlar. Birey, bir yönde seçim yapmaktan 
ziyade, kültürleri birle!tirip kendisine uygun hale getirerek yeni 
bir kimlik olu!turuyor. Göç, yani mobilizasyon sebebi ile sür-
dürülen çok kültürlü ya!am tarzı hibrit kimlikler kavramı adı 
altında de"erlendiriliyor. Dünyanın devletlere bölünmesi ile 
beraber bölgesel sınırlar çizildi. Co"rafik bölünme kapsamında 
olu!an normlar, milletler arası farklılıkları ortaya koydu. Bu sı-
nırlar içerisinde farklı örf ve âdetler geli!tirildi. Günümüzde bu 
farklılıklar adeta hiyerar!ik bir sıralama ile sını$andırılıyor. Bir 
milletin örf ve âdetleri en üst sını&a yer alırken farklı toplu-
lukların örf ve âdetleri alt sını&a yer alıyor. Bu da demek olu-
yor ki kimi bölgelerin kültürüne gıpta edilirken kimilerinki 
ise küçümseniyor ve problem haline getiriliyor. Gerek siyaset 
gerekse medya yolu ile kültürel farklar vurgulandıkça göç et-
mi! toplumun ya!antısı zorla!tırılıyor. Bu kapsamda homojen 
bir toplum algısı olu!turuluyor ve farklılıklara yer verilmiyor. 
Hatta farklılık gösteren insanlar marjinalle!tirilerek toplum 
dı!ı bırakılıyor ve entegre olmamak ile suçlanıyorlar. Ayrıca  
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odaklar, insanların yapamadıklarında yo"unla!ıp, yapabildik-
lerini ise gölgede bırakıyor. Hiyerar!ik bir algı insanlar arası 
ayrımcılı"ı tetikliyor ve milletleri iyi veya kötü genellemesi ile 
kategorilere ayırıyor. Bu kapsamda ‘yerli’ ve ‘yabancı’ ayırımı 
basitle!mek ile beraber sınırlar getiriyor. Öyle ki insan !art-
landırılarak kendisini tek bir yere ait hissetme durumuna sevk 
ediliyor. Örne"in, Avusturya’da ya!ayan üçüncü veya dördüncü 
ku!aktan bir bireyin ‘Nereden geliyorsun?’ sorusuna verdi"i, 
Avusturya sınırları içerisinde herhangi bir !ehir, hiçbir zaman 
kabul görmüyor. Dı! görünü!ten ötürü olsa gerek kar!ı taraf 
ısrarla sorusunu tekrar etmekten çekinmiyor. Ta ki Avusturya 
sınırları dı!ından bir ülke söyleyene dek… Tuhaf bir biçimde 
kar!ı tarafın yüzündeki merak ifadesi kayboluyor ve tatmin 
olmu! bir ifade alıyor yerini. Bu durumda ‘yerli’ olarak ken-
disini tanımlayan kar!ı taraf üçüncü veya dördüncü ku!aktan 
olan bireyi yabancıla!tırmı! ve Avusturya’ya olan aidiyetini 
reddetmi! oluyor. Yerli ve yabancı ayrımı ne tuha&ır. Bir ül-
kede hatta bölgede ‘yabancı’ olarak tanımlanıyorsan, ne kadar 
zaman geçerse geçsin ‘yerli’ kategorisine ula!mak neredeyse 
imkânsızdır. #ster o ülkede do"up büyümü! ol dilini anadi-
lin gibi konu!, ister giyimini ku!amını de"i!tir vs. her daim 
ayrı!tırılacak bir durum çıkıyor, hatta elinde olmayan etken-
ler problem hâline getiriliyor. Örne"in insanın ten, göz ve saç 
rengi, ismi ve soy ismi, ailesi vb. de"i!tiremeyece"i birçok fak-
tör etkili oluyor. Bu da demek oluyor ki insan, elinde olmayan 
sebeplerden dahi sorumlu tutuluyor ve bu kapsamda u"radı"ı 
dı!lanma ve ayrı!tırılma me!rula!tırılmı! oluyor. Bu durum 
Türkiye’de de pek farklı olmuyor. Avusturya’da Türkiye’nin 
herhangi bir !ehrine ait oldu"unu söyleyenler, o !ehirde yine 
oranın ‘yerlisi’ olmamak ile beraber ‘Avrupalı’ yani ‘yabancı’ 
olarak damgalanıyor. Avrupa’da hayat sürdüren ve Türkiye’ye 
giden hemen hemen herkese en çok yöneltilen sorulardan bir 
tanesi; “orası mı güzel, yoksa burası mı?” sorusudur. #nsan, ta 
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çocukken bir seçim yapmaya zorlanıyor ve belli kalıplara soku-
luyor. Bu hususta en çok da ‘iki kültür arasında sıkı!mı! nesil’ 
deyimi kullanılıyor. Oysa bu deyim sorgulanacak niteliktedir 
çünkü hibrit kimlikli insanların ya!antısını ifade etmiyor. #n-
sanlar iki kültür arasında ne sıkı!ırlar ne de büyürler! Aksine 
farklı kültürler ile birlikte büyürler. Kelimelerin kullanımı ve 
önemine dayanarak bu konu ele alınırsa deyimin karamsarlı"ı 
öne çıkıyor. Bir insanın ya da toplumun ‘#ki kültür arasında’ 
büyüdü"ünü dü!ünmek, o insanın sanki bir kapana sıkı!mı!, 
sanki nereye gidece"ini bilmeyen, sanki yolunu kaybetmi! vs. 
imajı çiziyor ama aslen bu durum öyle de"ildir. Ailevi ortamda 
ö"renilen kültür, okulda ve sosyal ya!amda ö"renilen kültür, 
ba!ka bir uyruktan olan kom!udan ö"renilen kültür vs. bun-
ları bölüp insanı aralarına sıkı!tırmak yerine, her birini bir-
le!tirip bir bütün olarak bakıldı"ında durum çok farklıdır. Bu 
!ekilde, insan parçalara ayrılmak zorunda olmuyor, aksine bir 
bütünün içinde farklılıklar barındıran bir birey oluyor. #nsan 
farklılıklar ile beraber kendisine bir yol çizmi! ve ya!am tarzı 
geli!tirmi! oluyor. Bireylerin gerek e"itim hayatında gerekse 
sosyal ya!amında avantajları dezavantajmı! gibi lanse edili-
yor. Sırf bir dil, bir lisan daha fazla bildikleri için kimi zaman 
dı!lanıyorlar, kimi zamansa o dilde konu!maları yasaklanıyor. 
Her alanda iki dil konu!abilmenin avantajları sayılamayacak 
kadar çokken, bu durumun bir dezavantaj oldu"u dayatılıyor. 
Kültürler arasında keskin çizgiler çekilerek farklılıkları ortaya 
koyuldukça, bireylerin kültürel zenginlikleri asla ra"bet gör-
müyor. 

#nsanlar kalıpla!mı! fikirler ve dayatmalar ile bir cende-
reye sokulsalar da kendilerini birçok yere ait hissedebilirler. 
#nsanlı"ın var olu!undan günümüze dek göç her zaman in-
sanı etkileyen en önemli konulardan biri olmu!tur. Tarih bo-
yunca topluluklar göç etmi!, hem geldikleri ülkenin örf ve 
âdetleri hem de vardıkları ülkenin örf ve adetleri ile beraber  
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kendilerine bir ya!am biçimi olu!turmu!lardır. Sınırsızlık üze-
rine kurulan bir düzen olu!urken, insanın temel hakkı olan ai-
diyet duygusunu elinden almak ne kadar büyük bir paradoks. 
Günümüzde, dünyanın bir ucundan di"er ucuna ba"lanmak 
yadırganmayacak bir durum hâline geldi. Gün geçtikçe insan-
lar üzerinde ‘yerli’ kavramı anlamını ve kullanımını yitiriyor. 
Birçok etken bu hususta büyük rol oynuyor. Ula!ım ve irtibat 
kolayla!ıyor ve kolayla!tıkça insan kısıtlamalara kar!ı bir tavır 
alıyor. Her ne kadar bürokratik sebepler bu tür dü!üncelere 
bir engel te!kil etse de insanlar kimliklerini ve aidiyet duygu-
larını sınırlandırmamalıdır. Kimlik veya yurtta!lık co"rafik sı-
nırların ötesindedir ve birçok alanı, örne"in dil, aksan, müzik, 
ya!am tarzı vs. kapsar. Ne zaman bu durumlardan muzdarip 
insanlar üzerine konu!mak yerine, onlar ile birlikte teoriler 
üretilirse i!te o zaman çözüm odaklı adımlar atılmı! olur. Bu 
sayede çe!itlilik ve farklı ya!am tarzları tehdit olmaktan çıkıp, 
ilgi ve ho!görü ile kar!ılanacaktır. Sonuç olarak çok yurtta!lık 
kavramı küresel dünyada normal olarak kabul görecektir.
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

BELKIS KILIÇ

1995 yılında Avusturya’nın Viyana !ehrinde dünyaya 
geldi. #lk, orta ve lise ö"renimini burada tamamladı. Ar-
dından Viyana Üniversitesi E"itim Bilimler Fakültesini 
bitirdi. Aynı üniversitede Alman Dili ve Edebiyatı bölü-
münde yüksek lisansını yapmaktadır. 2015 yılından iti-
baren bir sivil toplum kurulu!unda görevler üstlenmi! 
ve 2017´den itibaren de bu kurulu!un proje sorumlusu 
olarak aktif çalı!malar yürütmeye ba!lamı!tır. Aynı !e-
kilde 2015 yılından itibaren birçok özel kurumda e"it-
men ve ö"retmen olarak görev yapmaktadır. Çok küçük 
ya!lardan itibaren Türk, Alman ve Dünya edebiyatına 
büyük bir merak duymu!, klasik eserlerin yanı sıra otobi-
yografiler özel ilgi duydu"u alanlar arasında yer almı!tır. 
Kısa sürede Türk Edebiyatı klasiklerini okumu!, bu ilgi 
onu, Türkçe yazmaya sevk eden en önemli nedenlerden 
biri olmu!tur. Ayrıca yeni yerler ke!fetmek ve bitkilerle 
ilgilenmekten büyük keyif almakta, psikoloji ve sosyal 
bilimlere büyük ilgi duymakta ve bu ilgisi kaleme aldı"ı 
yazılara da yansımaktadır. #lk yazıları Türkiye´de Sulu-
ova’nın Sesi isimli gazetede yayımlanmı!tır. Bunun yanı 
sıra, Avusturya‘da Yeni Hareket gazetesinde pedagoji 
a"ırlıklı kö!e yazıları yayımlamaktadır. Hâlen Avustur-
ya’nın Viyana !ehrinde ikamet eden Belkıs Kılıç; anadil 
seviyesinde Almanca, iyi derecede #ngilizce ve dü!ük 
seviyelerde Arapça ve #spanyolca biliyor.
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ÜLKEN!N M!SAF!R ÇOCUKLARI

Gurbette do"mu! ve büyümü! bir kız çocu"u olarak, öte-
kile!tirilmenin, istenmemenin ve yokmu!sun gibi davranılma-
sının ne demek oldu"unu çok iyi anlıyorum. Bu ya!ıma kadar 
biriktirdiklerim ile evreni süzüyorum. Evren, her yerde, özel-
likle çocukların göz bebeklerinde… Ne kadar çok !ey birikmi! 
çocukların gözlerinde. Minik yüreklerin a!a"ılanması, hor gö-
rülmesi ve alay edilmesi... Kimden bahsediyorsun? Bu ülkeye 
misafir olarak gelen sayısız çocuk var. #sterim ki bu yurdun o 
güzel misafir kültürü bu minik misafirlerimiz için de geçerli 
olsun. Mülteci çocuklar de"il mi? Hayır, bu ülkeye gelen mi-
safir çocuklardan bahsediyorum.

Ülkemizin misafir çocuklarının gözlerinin içlerine ne den-
li bakıldı !imdiye de"in bilmiyorum ama ben uzunca baktım. 
Gözleri uzaklara bakıyor; yurtlarına, kendilerini ait hissettik-
leri topraklara. Hiç kimse dilemez ba!kasına sı"ınmayı. Kimse 
istemez ba!kasının eline bakmayı. Kimse a!a"ılanmaktan ho!-
lanmaz. Ben de… Kim ikinci sınıf insan muamelesi görmek ister 
ki zaten?

Uzaklardan bu yurda gelen misafir çocuklarını çok iyi anlı-
yorum. Sıra kendisine gelmi! olmasına ra"men salınca"ı ba!-
ka bir çocu"a kaptıran ve hakkını savunamayan… O hakkı 
kendinde gör(e)meyen… Ne de olsa bu ülkenin çocu"u de"il 
o. Öyle mi? Yeti!kinler için küçük, çocuklar için bu büyük 
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haksızlı"ı seyreden yerli annelerin adalet sa"lamayı!ı, bir de 
üstüne bu haksızlı"ı alkı!layı!ı ve “Zaten benim çocu"umun 
önceli"i var” diye dü!ünü!ü. Gerçekten böyle dü!ünüyorlar 
mıdır?

Görülmemenin ne demek oldu"unu çok iyi biliyorum. 
Dondurma kuyru"unda beklerken bir yandan da cepteki bo-
zuk paraları saymaya çalı!mak ve birazdan dondurma yiyecek 
olmanın verdi"i o inanılmaz, tarifsiz, büyük mutluluk! #zliyo-
rum. Sıra ülkenin misafir çocuklarına geldi. Konu!amadılar. 
Ellerindeki parayı utançla gösterip, dondurmaya i!aret ettiler. 
Gözlerinin parladı"ını görüyorum, dudaklarının kibar bir 
gülümsemeyle !ekilleni!i. Neden uzattın lafı bu kadar? Sonuç 
ne? Dondurmayı aldılar mı? Alamadılar mı? Paraları yetme-
di de geri mi çekildiler? Yok, hayır, paraları yetti. Alabildiler 
dondurmayı. Lakin arkalarında dikilen yerli çocuklar, don-
durmalarını alıp uzakla!tıktan sonra anca alabildiler. Ama en 
önde onlar vardı. Ve en acısı da neydi biliyor musun? Hak-
larını savunamadılar. Çünkü öyle bir hak tanınmadı onlara. 
Dondurmacıya uzanan eller, resmen görülmedi. Bir kez daha 
adalet sa"lanmadı. Ben uzakla!ırken üç çocuk da dönüp gö-
züme baktılar. Yarı gülümsemeyle, acı bakı!larıyla… Sonra 
da sa" elime baktılar. “Utanç” kelimesinin ne a"ır bir kelime 
oldu"unu orada ö"rendim ben. Neden? Ne oldu? Elimdeki 
külahta üç top dondurma vardı. Ben ki Osmanlı Devleti’nin 
adalet sistemini çok iyi bir !ekilde bildi"i için gururlanan ki!i, 
orada adaleti es geçtim. Ben ki o anda o utanç ile yerin dibine 
girdim. Gurbette ötekile!tirilmi! çocuklu"umu unuttum. Ben 
de onlardan oldum. 

Eee sonra?
Aradan neredeyse bir sene geçti ama suçluluk duygum 

hâlâ körelmedi. Unutamıyorum. Kaleme alıyorum, çünkü giz-
lemeye niyetim yok. Çünkü... #stiyorum ki bu çocuklar da en 
az kendi çocuklarımız kadar ba! üstünde tutulsun. Diliyorum 
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ki dilinden, dininden, ten renginden, dı! görünü!ünden ve 
en önemlisi geçmi!inden dolayı hor görülmesinler. Umarım, 
bu çocuklara ‘sı"ınmacı’ ve ‘mülteci’ gibi isimlerle hitap edil-
mesin bir daha. “Mülteci çocuk!” Kaç çocuk kendi iradesiyle 
ba!ka bir topra"a sı"ınma kararı almı! olabilir ki? Aslında ba-
karsan ailelerinin pe!inden sürükleniyorlar ki aileleri de kal-
dıysa tabii! Bu çocuklar topraklarına döndüklerinde Türkiye 
devletini iyi yâd etmelerini istemez miyiz? Veyahut Türkiye’de 
serpilecek olan bu çocukların bu topraklara güzellikler getir-
mesini dilemez miyiz? Güzel olur aslında, neden olmasın?

Bo!una mı söylemi!tir 'eyh Edebali: “#nsanı ya!at ki devlet 
ya!asın.” 

#nsanı ya!atmak, özellikle de çocukları ya!atmak, göz be-
beklerinde birikenleri do"ru okuyabilmekten geçer. Tabii bir 
de mümkünse güzel anılar biriktirmelerini sa"lamak ile! #na-
nıyorum ki gözlerinin içi gülen bir çocuk oldu"u sürece, bu 
devlet var olacaktır. 

Dilerim ki vatanıma misafir olarak gelen çocuklara ada-
letli, ho! görülü ve merhametli davranılır. Umarım öyle olur.
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

ERTU#RUL SABUNCU

1994 yılında Almanya’nın Berlin !ehrinde do"du. Berlin 
Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ö"renimini 
“Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku’’ alanında “Mil-
letlerarası hukukta ki!isel verilerin korunması’’ konulu uz-
manlık teziyle bitirdi. Alman çevre hukukunun anayasal 
çerçevesi ve federal sistemde yasama yetkileriyle ilgili bir 
tez çalı!ması mevcuttur. Çe!itli ö"renci derneklerinde ve 
sivil toplum kurulu!larında görev aldı ve üniversite ö"-
rencilerine Türkiye’yi tanıtmak amacıyla üç yıl boyunca 
çalı!malar yaptı, ö"renci gezileri düzenledi. Berlin Yunus 
Emre Enstitüsündeki destek çalı!malarının yanı sıra 
sivil platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Çocuk-
luktan itibaren kitaplara ve özellikle Alman edebiyatına 
büyük merak duydu. #lkokulda düzenlenen Almanca 
okuma yarı!malarında ba!arı gösterdi; okulun ö"renci 
gazetesinde yazıları yayımlandı. Üniversitenin ilk yıl-
larında !iir yazmaya e"ildi. Kendisini Türkçe yazmaya 
sevk eden en önemli nedenlerden biri Sezai Karakoç’un 
!iirleri ve Türkiye seyahatleri oldu. #lk !iiri 2019 yılında 
Köprü dergisinde (Almanya) yayımlandı. Klasik Batı 
müzi"inde ileri seviyede ve tekniklerine uygun olarak 
piyano çalabilmektedir. Rus ve caz müzi"inin yanı sıra 
emprovizasyon teknikleri üzerine yo"un çalı!malar ger-
çekle!tirdi. Anadil seviyesinde Almanca, ileri derecede 
#ngilizce ve orta seviyede Fransızca biliyor.
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DEVELER

*|]�Q�\�NVHNOHUGH�ROPDVÕQÕ�ELOLULP�
dRFXNODUÕQ�PHUGLYHQGHQ�G�ú�ú�Q��
%LOHNOHULQGHQ�|S�OHVL�oRFXNODU�
9H�HWHNOHULQL�WRSOD\DQ�DQQHOHU

(YOHULQ�JÕUWOD÷ÕQGD�EX÷XOX�D\QDODUÕ�ELOLULP
.ÕUÕN�FDPODU�DOWÕQGD�HNPHN�SDUoDOD\DQ�HOOHUL�
%LOLULP�PDYL�J|]OHUL�J|÷�Q�HQ�WHSHVLQGH�
9H�E|O�QHQ�X\NXODUÕ
6DUÕ�ÕúÕNODU�LoLQGH�6DUD\ERVQD\Õ�ELOLULP
0HUGLYHQ�|Q�QGH�YH�LoLQGH�PHUGLYHQ�
%LOLULP�XPXGX�HQ�NHNUH�WDGÕ\OD�YH�KDQJL�
NXQGDNWD�VDOODQGÕ÷ÕQÕ
6HQ�\LQH�VHQGHQ�N�o�NOHUL�ELOHNOHULQGHQ�|S

/H\OHNOHULQ�JHOPLú�YH�JHoPLú�]DPDQÕQ�
(Q�E�\�N�\DODQFÕODUÕ�ROGX÷XQX�GD�ELOLULP
%LOLULP�JHOHFHN�]DPDQGD�GHYHOHU�JHWLUHFHN�
oRFXNODUÕ
+|UJ�oOHULQGHQ�YH�KH\EHOHULQGHQ�|S�OHVL�
GHYHOHU
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

NEB!YE H!LAL "AN

Almanya do"umlu olan 'an, ailesiyle bir süre Türkiye’de 
ya!adıktan sonra tekrar Almanya’nın yolunu tutmu!. Yük-
sek lisansını Albert-Ludwigs Freiburg Üniversitesinde 
tamamlamı!, doktorasını Heidelberg E"itim Üniversi-
tesi’nde “Göçmen Türkçesi’ndeki Dil Bozukluklarının 
Ölçme ve De"erlendirilmesi” konulu teziyle tamamladı. 
2010-2013 yıllarında Cochlear Implant Merkezi Fried-
berg’te #!itme ve Konu!ma Terapisti olarak çalı!tı. 2013 
yılından beri önce E"itim Bilimleri Ünviersitesi Heidel-
berg, daha sonra Avrupa Üniversitesi Flensburg’ta Özel 
E"itim Bölümünde iki dilli çocukların dil geli!imi ve dil 
bozuklukları hakkında ara!tırma görevlisi olarak çalı!ı-
yor. Çok küçük ya!lardan itibaren okumak ve yazmakla 
yakın ili!ki kurdu. Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiya-
tı’ndaki önemli eserleri büyük ölçüde okudu. #lk !iir 
ödülünü ilkokuldayken aldı. 'iir, deneme ve hikâye yaz-
maya devam ediyor. Almanca, #ngilizce ve #spanyolca 
biliyor. Yazmak, yan $üt çalmak, yoga yapmak, seyahat 
etmek hobileri arasında yer alıyor.
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KÖK - GÖK

���N�VXUXQFX�\ÕOÕQGD�J|o�Q�ND]DQÕODQ
YH�ND\EROXS�JLGHQ�KLND\HOHU
dXYDOODUGDQ��SD]DU�oDQWDODUÕQGDQ
dolar
WDúDU«
+LND\H�ELU�WUHQ�LVWDV\RQXQGD
EDúODU
Ve
+HS�IDUNOÕ�JHOLúVH�GH
$\QÕ�úHNLOGH�VRQODQÕU
KD\DWODU«
.|NOHULQH�WHNUDU�NDYXúPDN�LoLQ
2QFD�\ÕOÕQ�JHoPHVLQH�GH÷HU�PL"
Ya da kökler
øQVDQOD�ELUOLNWH�KHU�\HUH
JLGHU�PL"
9H\DKXW�N|NV�]OHúPLúNHQ
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Tekrar
YH�WHNUDU
.|N�P��VDODU�LQVDQ«
9H�DVÕO�N|NOHULQL�PL�XQXWXU"
'R÷XODQ�\HUGH�PL
'R\XODQ�\HUGH�PL
%X�N|NOHU"
'R÷GX÷XQ�YH�GR\GX÷XQ�\HU�D\QÕ\VD
.DUDNWHULQL�ROXúWXUDQ�\HU
IDUNOÕ\VD
+DQJLVL�VHQVLQ"
+DQJLVL�N|NWHQ�DOÕS
*|÷H�XODúWÕUÕU�VHQL"
Tam kökümden
*|÷�PH�XODúWÕP
'HUVLQ«
Olur
%LU�XoD÷ÕQ�VDQGXNDVÕ
6HQLQ�\HU
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

NUMAN !LKUT AYVAZ

Münih Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde lisansını tamamladı. Aynı üniversitede Ulus-
lararası Kamu Hukuku ve AB Hukuku alanında yüksek 
lisansını sürdürüyor. Almanya’da ve Türkiye’de çe!itli ku-
rumlarda staj yaptı. Sosyal sorumluluk projelerinde görev-
ler aldı. Edebî eserleri, e! zamanlı olarak Türkçe ve Alman-
ca okumaktan ayrı bir keyif alıyor. Ana dil seviyesinde 
Almanca ve Türkçe, iyi derecede #ngilizce ve Fransızca 
biliyor. Çe!itli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. 
Dergâh dergisinde bir !iiri yayınlandı.



98 Yurtdı!ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba!kanlı"ı

.$<=(5ø1�621�0(.78%8

%R\XP�X]XQFD��GHGHPVH�%DWXPOX�
7HQLPH�LNOLP�GL\H�VXQXOGX�EX�WRSUDNODU�
øWLUDIÕPGÕU��]HUUH�PXKDEEHW�GX\PDGÕP�
.Õú�J�QOHUL�+HLQH¶GHQ�PDVDOVÕ�V|]OHU�RNXQPDOÕ\GÕ�
0HQGHOVVRKQ��6D]Õ\OD�PHúJXO��]DYDOOÕ�D\GÕQ�
7RSUD÷ÕQ�VXoX�ROPDGÕ÷ÕQÕ�oRN�JHo�NDYUDVDP�QH�\D]DU�
6HPDODUGD�XoXúDQ�VHUoHOHUOH�DUDP�G�]HOGL�
$QODGÕP�QLKD\HW��HYHW�DQODGÕP�
+HU�ELUL�\DOQÕ]�RUWDN�QD÷PHOHU�V|\OHU�

%�\�NOHULPH�QD]DUDQ�
$ODIUDQJD\D�GD�D\DUODQPD]GÕ�]DPDQODUÕP�
'�Q\D\D�ELU�KÕúÕPOD�GD�D\DN�EDVPDGÕP�
%DEDP��LON�DQÕ�IÕUVDW�ELOLS
NXOD÷ÕPD�GLQJLQ�EHVWHOHU�IÕVÕOGDGÕ�
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<�U�G�P��UHKDYHWH�NDSÕOPDGDQ�
%HUUDN�YH�EHPEH\D]�ELU�VX�\ROXQD�
6ÕUW�oDQWDPD�ELU�PLV\RQ�\�NOHQGL�
øoHUL÷LQL�ELOPHGL÷LP��HIVDQHOHúHQ�PLV\RQ�

$ELOHULPOH�J�UHúLUNHQ�DQW�LoHU�
6DQ�-RVHI¶WH�\DúOÕ�WH\]HP�DOWÕPÕ�WHPL]OHUGL�
%RQN|U�GH÷LOGL�NDGÕQFD÷Õ]�
$PD�ÕVUDUOD�MDPERQOX�PDNDUQDVÕQGDQ�LNUDP�HGHUGL�
$UDEDGD\VD�SRS�P�]L÷H�UD÷EHW�ROPD]GÕ�KLo�
'R÷UXVX�EHQ��H]DQVÕ]�VHPWOHUH�GH�GR÷PDGÕP
%XQD�UD÷PHQ�DoDPDP�N|U�VDDWOHUGH�J|]OHUL�
$]�NDOVÕQNROXPD�ED÷OÕ��GXYDUODUÕPD�DVÕOÕ�
%LUoRN�DUNDGDúÕP�ROGX÷XQD�LQDQDFDNWÕP�
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+H\KDW��6RQXQGD�NLPLVL�DNUHS�NLPLVL�]LOOL�oÕNWÕ�
*�QHú�GR÷PDGDQ�GR÷DPDGÕP�J�QOHULPH�
8QXWWXP��|O�P�PHOH÷LQLQ�FDQÕPD�NDVWÕQÕ�
%RúX�ERúXQD�\D]ÕODQ�PÕVUD�DUDVÕ�WDYVL\HOHU�
7DúÕQÕU�NDIHVOHUGH��D÷ÕU�JDÀHWOHU�SDOD]ODQGÕ�
dDEDODVDP��N�UH÷LP�ERúD�VDYUXODFDN�
1H�D÷Õ]�NRNXVX�WHUEL\H�HGHU�LKWLUDVÕPÕ�
1H�GH�úHUHIHOHUGH�\�NVHOHQ�WDQÕNODUÕQ�LIDGHVL�
%XJ�Q�NHUYDQODU�EHONL�J|oP�\RU�DUWÕN�
%HONL�kúÕNODU�GD�DúN�LOH�\DQPÕ\RU�
$PD�ELU�WUHQ�JDUÕQD�NDQ�WHU�LoLQGH�YDUPDN�GDKL�]RU�JHOLU�
.DPXÀDMODUOD�LOHUOL\RUXP�úHKLU�PH\GDQÕQGD�
dDUH�\RN��YDJRQODU�JHoL\RU�EHGHQLPGHQ�
YH�NDOGÕUÕPGD�R�\RUJXQ�EHVWH��
6|\OHYOHULPGH�QLFH�QDKRú�QD÷PHOHU��
<�FH�PDNDPODU�oDOÕ\RU�
7DULK�\D]Õ\RUXP��IDUN�HGHQ�YDU�PÕ�



101Türkçe Ödülleri Seçkisi

%XQGDQ�E|\OH�DoÕN�NRQXúDFD÷ÕP�
(Q�\HQL�NDUDUQDPHOHULPL�ELOGLUL\RUXP�
.D\]HUOL÷LQGHQ�EÕNWÕP�EX�G�Q\DQÕQ�
+�N�PGDUÕQÕ]�GH÷LOLP�DUWÕN�VL]LQ�
ùDQV|O\HQL]L�J|UHYGHQ�DOGÕP�
/D÷YHWWLP�GHUHEH\OLNOHULPL�
%DYHU\D�PRWRUODUÕQD�HO�NR\GXP�
9DSXUODUÕ�o|]G�P��VDOGÕP�+DPEXUJ�LVNHOHVLQGHQ�
%HONL�*RGHVEHUJ
L�\|QHWPHN�KHVDEÕPD�\D]ÕOPDGÕ�
0�VDLW�GH�GH÷LOGLP��PHúJXO�\DKXW�GHQN�JHOPHGL�
)DNDW�VRQXQGD�HQ�VRQXQGD�
7HPL]��WHUWHPL]�WHVLVDWOÕ�ELU�JDVLOKDQH�DUÕ\RUXP�
+D]ÕUÕP��N|OH�ROPD\D��UD]Õ\ÕP���
$PD�ELOLQVLQ�
$OÕúPÕú�E�Q\HP��]DPDQOD�VÕPVÕFDN�VXODUD�
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JÜR! ÖZEL ÖDÜLÜ

ÖMER GENCER

1986 yılında Almanya’nın Hamm !ehrinde dünyaya gel-
di. Bonn Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı ve Felsefe 
Bölümü’nden mezun oldu. Çe!itli sivil toplum kurulu-
!unda e"itim faaliyetlerinde bulundu. 'u an özel bir i!-
letmede çalı!ıyor. Yazmaya ba!lama amacını ‘farkında 
olmaksızın yahut bile isteye gözden kaçan/kaçırılan 
hayatiyeti haiz püf noktalarına dikkat çekmek’ olarak 
ifade ediyor. Almanca ve #ngilizce biliyor. Hüsn-ü Hat 
sanatına yönelik çalı!maları var. Spor yapmayı seviyor.



104 Yurtdı!ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba!kanlı"ı

$+�7h5./h.��$+�'ø$6325$6,=/,.

7HUN�L�GL\DU�\RUJXQOXNOD�NkLPGLU
.DQGD�EHNOHQWLOHU�DúÕQGÕUDQ�*|NOHUHQL�ER÷DQ
6HUSHUHN�|F�Q��XV�oHSHUOHUL�LVWLNEDO�ND\JÕVÕ\OD�D÷XODQPÕú�
]HYDWÕQ�\D]JÕVÕQD
+LoELU�HVYDEÕQÕ�JHULGH�EÕUDNPDGDQ�JLGHU�LQVDQ
8KGHVLQGH�\DOYDo�WDUODODU�EDUÕQGÕUDQ�R�HQ�P�WHúkELK�
J|Q�OGDú
%D÷GDúÕN�UXKODUOD�|U�O��RGDODUGD�HVHQOLN�ELOGLUHQ�PLVYDN�
NRNXVX�W�P�]DPDQODUÕQ
.Õ\ÕODUGDNL�HQJLQOL÷H�YDUPÕú�ROPDQÕQ�V�N�QHWLQGHQ�GR÷DQ�
J|]�D\GÕQOÕ÷Õ
<DQL�W�P�NXWVDO�HPkQHWOHU��NL�W�P�HPkQHWOHU�NXWVDOGÕU�
.kLPGLU�KD\DW�DúND�RWD÷�\DUDWDQ�HKUDPODUOD�



105Türkçe Ödülleri Seçkisi

K!TAP DESTEK ÖDÜLÜ

KAZIM ATE"

1963 yılında Çorum’da do"du. Henüz 6 ya!ındayken ailesi 
ile önce Ankara’ya, 1969 yılında ise halen ya!amını sürdür-
dü"ü Avustralya’nın Melbourne !ehrine göç etti. #lk, orta 
ve yüksek e"itimini Avustralya’da tamamladı. 1985’de De-
akin Üniversitesi’nin Tercümanlık ve Sosyoloji bölümün-
den mezun olan Ate!, Melbourne Üniversitesi Ortado"u 
Bilimleri bölümünde Arapça, Monash Üniversitesi’nde 
ise ö"retmenlik e"itimi aldı. Çalı!ma hayatı boyunca de-
"i!ik bakanlıklara ba"lı hizmet birimlerinde tercüman ve 
danı!man olarak çalı!tı. Bir grup arkada!ıyla kurdu"u 
ve Freshplus süpermarketler zincirinin de sahibi olan 
Pacific International !irketi ile ticari hayata atıldı. 1977 
yılından itibaren çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kurulu!unda gönüllü olarak hizmette bulundu. 
Çok sayıda dernek, vakıf, okul ve caminin kurucu üye-
leri arasında yer aldı. Avustralya Türk toplumunu tem-
silen delege ve konu!macı olarak uluslararası toplantı-
lara katıldı. Uzun yıllardır gazete kö!e-yazarlı"ı yapan 
ve radyoda yorumlarda bulunan Ate!, evli ve bir çocuk 
babasıdır. 
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KÂ#ITTAN UÇAK

�3Q\IX\IV�JQZ�SM[Q\�
°
7�O�V��IVVMU�JQbQ� MZSMVLMV�]aIVLÜZLÜ��-^LM�J�a�S�JQZ�

\MTI̫�SWX\]��*]�\MTI̫ÜV�JMVbMZQ�JQbLM�[ILMKM�JIaZIUTIZLI�aI-
̫IVÜZLÜ��0pTJ]SQ� J]O�V�JIaZIU�LMɦQTLQ��)VVMU�JQZ� aIVLIV�
JQbQ��JQZ�aIVLIV�LI�^ITQbTMZQ�PIbÜZTÜaWZL]��

*QbM�MV�O�bMT� MTJQ[MTMZQUQbQ�OQaLQZLQ��*]�MTJQ[MTMZQ� MV� [WV�
XI[IXWZ\�NW\WɦZIÆIZÜ�tMS\QZUMS�QtQV�OQaQVUQ̫\QS��ʈ[UIQT¼TM�JM-
VQUSQ�IaVÜaLÜ��;ILMKM�ZMVOQ�LMɦQ̫QS\Q��+MUQTM�MV�]NIɦÜUÜbLÜ��
7�LI�O�bMT�MTJQ[MTMZQVQ�OQaUQ̫\Q�

*IJIU�LI�IVVMUM�aIZLÜUKÜ�WT]aWZL]��>ITQbTMZQ�W�LI�PI-
bÜZTÜaWZL]��<MTI̫ÜV� [MJMJQVQ�JQbM��¹*]O�V�)^][\ZITaI¼aI�OQLQ-
aWZ]b�º�LQaMZMS�ItÜSTIUIaI�tITÜ̫\Ü�

)^][\ZITaI�UÜ'�7ZI[Ü�tWS�]bISTIZLI�WTIV�aMZ�LMɦQT�UQaLQ'
=b]V�bIUIVLIV�JMZQ�M^QUQbLM�)^][\ZITaI�̂ M�)TUIVaI¼LIV�

[�b�MLQTQaWZL]��5IPITTMUQbM�bIUIV�bIUIV�)TUIVaI¼LIV�OM-
TMVTMZ�WT]aWZL]��iWS�O�bMT�IZIJITIZ�[�Z�aWZTIZLÜ��*Qb�LM�UQ�W�
IZIJITIZI�JQVMKMS\QS'�*Qb�LM�UQ�W�IZIJITIZTI�OQLMKMS\QS'�)T-
UIVaI� tWS�]bIS\I�JQZ� aMZUQ̫��iWZ]U¼LIV�LIPQ�]bIS\IaUÜ̫��
)^][\ZITaI�Q[M�)TUIVaI¼LIV�LI�]bIS\I�WTIV�JQZ�aMZUQ̫�

7S]TTIZ� aMVQ� ItÜTUÜ̫\Ü�� *�\�V� IZSILI̫TIZÜU� WS]TI� JI̫TI-
UÜ̫\Ü��*MV�JI̫TIUIUÜ̫\ÜU��)VVMU�¹;MV�WS]TI�)^][\ZITaI¼LI�
OQLMKMS[QVº� LMUQ̫\Q�� ,MUMS� SQ� )^][\ZITaI¼aI� OQLMKMɦQUQb��
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bIUIV�aISTI̫UÜ̫\Ü��
<WUJQ̫� )TQ¼aM� LIPI� �VKM� )^][\ZITaI¼LIV� JIP[M\UQ̫\QU��

¹*QbQU� SpɦÜLÜUÜb� tÜS\Ü�� )^][\ZITaI¼aI� OQLQaWZ]b�º� LMUQ̫\QU��
)TQ�LM�¹)^][\ZITaI�tWS�]bIS\I�JQZ�aMZ�WɦT]U��7ZIaI�OQLMUMb-
[QVQb�º�LMUQ̫\Q��

*MV�LM�¹>ITTIPI�JQTTIPI�OQLQaWZ]b��*IJIU�LMLQ�º�SIZ̫ÜTÜɦÜVÜ�
^MZUQ̫\QU�

;WVZI�)TQ��)^][\ZITaI�PISSÜVLI�JQTLQSTMZQVQ�IVTI\UÜ̫\Ü"�¹;MV�
)^][\ZITaI¼VÜV�VMZMLM�WTL]ɦ]V]�JQTQaWZ�U][]V�WɦT]U'�7ZI[Ü�
L�VaIVÜV�[WV]VLI	�7ZI[Ü�O�STM�aMZQV�JQZTM̫\QɦQ�aMZ	º

/�STM�aMZQV�JQZTM̫\QɦQ�aMZ�UQ'�AIVQ�JQZ�VWS\IaI�^IZÜVKI�O�ɦM�
MTQUQbTM�LWS]VIJQTMKMS�UQaQb�LQaM��L�̫�VU�̫\�U��*]��JMVQU�
PIaI\\I�MV�tWS�aIXUIS�Q[\MLQɦQU�̫MaTMZ�IZI[ÜVLIaLÜ��/�Sa�b�-
VM�LWS]VIJQTUMS����A]U]̫IS�UÜ��[MZQV�UQ�PMX�UMZIS�M\UQ̫\QU��

)TUIVaI�^M�)^][\ZITaI�aIJIVKÜTIZÜV�aI̫ILÜSTIZÜ� aMZTMZUQ̫��
7ZILISQTMZ�JI̫SI�LQT�SWV]̫]aWZU]̫��)VTIUIS�bWZU]̫��3WV]̫-
UIS�bWZU]̫��7��TSMTMZLM�PMZSM[�OMVtUQ̫��AI̫TÜ�QV[IV�PQt�aWS-
U]̫��

.ISI\�)^][\ZITaI�L�VaIVÜV�[WV]aU]̫��7ZILIV��\M[Q�aWS-
U]̫��,MUMS�SQ�J]�a�bLMV�WZIaI��O�Sa�b�aTM�aMZa�b�V�V�JQZ-
TM̫\QɦQ�aMZ�LQaWZTIZLÜ��

/�tUMS�JQbQU�QtQV�aMVQ�JQZ�̫Ma�LMɦQTLQ��,IPI��VKM�LM�O�tU�̫-
\�S�� 3IZIKI�ZMV� 3�a�¼VLMV� iWZ]U¼I�� WZILIV� LI� )VSIZI¼aI��
̪QULQ�LM�)^][\ZITaI¼aI�O�t�MLMKMS\QS�
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<7%�7¼UN§H��G¼OOHUL�� \XUWGñğñQGD�\DğD\DQ�YDWDQGDğODUñ-
Pñ]ñQ�7¼UN§H�\HWNLQOLNOHULQL��LIDGH�NDELOL\HWOHULQL�DUWñUPDN�YH�
7¼UN§H\L�KD\DWODUñQñQ�KHU�DODQñQGD�HWNLQ�ğHNLOGH�NXOODQPD-
ODUñ�L§LQ�IDUNñQGDOñN�ROXğWXUPD\ñ�DPD§ODPñğWñU��9DWDQGDğOD-
UñPñ]�EX�\DUñğPD\ñ�LOJL\OH�NDUğñODGñ��\¼NVHN�NDWñOñP�J¶VWHUGL�

<DUñğPD\D� NDWñODQ� §DOñğPDODUñQ� GHßHUOHQGLULOPHVLQGH�
PHWQLQ�GLO�ELOJLVL�YH�LPO¢�NXUDOODUñQD�X\JXQOXßX��HVHULQ�GLO�
\HWNLQOLßL�� PHWQLQ� ¶]J¼QO¼ß¼� YH� NXUJX� E¼W¼QO¼ß¼Q¼Q� JLEL�
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PDGD�¶QH�§ñNDUñOGñ�
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