
Çö:ülmelcr'le 13. Uluslararası İstanbul Film 
Festiı•ali'nde En İyi Yönetmen seçilen 
Yusuf Kurçenli: 

"Artik iyi film 
yapmak 
zorundayiz ... " 

T \ ~1 E R B .~ R -\ N 

........... iiti<!melcr, sizin için ne ifade ediyor? Filmi izlediğiniz

de naı.ıl değerlendirdiniz? 

~erıaryc>yu y~zdıkça, senal\" ıi:t·rınJc çalıştı~yJ. til

nu )L'ktı0imı: ;-;Un:-vi Je içine aLın bir süreçte, <lklınll~Lı huldu~u

mu:, t<tkar daha Jt·rinlerde kalan duvguhrımı:ı, hır seıı.ırvo y<Jpı~ı~ 

nın ·ıhl·-ıklı)":!ı Prand3 t1lnıe koyJuğumu dü~üniivurum. Bu Oc' kadar 

eyırı...ıY ... ~t:'\HllrOT. nt kddar kt:ıvabilmi~ızdır 1yrı; tım;_ı, hu ~urt>çlen 

\'aqmıı hır tn'-.ın l_ıbr~ik, LkrtnlerJe kalmış hr ri! ı. ırn ~e\ lc-rımı Je 

g,r tılın pıiırmt-1...: hir :ıbl, hır bılınç i~lllır Bu u:::t·rıı-ıc bastığım 

d,._.('l'\ 1 hun.Un Ü:L'Tindt• \·ürü.düm dffirl., 10 vıl ı:'YVtJim~fen, 3 \'tJ fin 

1 t:mJuı, hu vılund~m hir rak ı ın ckrm dt bılin\li lılırud~m hu tılınc 

' :n ıJıeını ı~urdüm. l'k;hı\"l'lıyLı., kt:ndirne \ı k.enJınıt:'.l· .ııı hır fılm 

\ ·t·ıı:ıın ı, m, 'r~'L .blı-ı ıw; ~lı.:-rJcn hu y.ıı1oı gdı.:n, hem ki~ı:o.ellıb~ 
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rok. hem de tPplııın.ı ;tir hırt.tkım )<'Vkrın bırıkıtninııı fl 
ı lll{ ~tı,.tj. 

ğinı dü~unlivuruııı. "Bilınçlı t'e bilmpız Jiahaldnn ti!(ılm-n · 
1 
.. 

ı ·ııchıl· 

cet,:inıı.:. hır ~l') \·.ır ılrt~hLı Ru tilmin lVt \'a Ja kütü ıılnıa~ın;.;h .. :, 

bir ~l'Y ~Jcğil, ıwyin yansıınoısı okiuğu nu ;.-1nLıtnıay;ı ~.ı.ılışıv(lnım r.
1 

fılm.in hentın i~ ın r1Sıl ~ln{'mt hurada. 

Mc"· bı Karatma (;.,,...lerı Musratcı Ur.ıl'ın h ıbn·" 

netnwn nlara k h ır ~l'Yk·r k.-ıtıyıır,"iutuız filıne. Pnun 1hıvgu~ıınu J 

yuvı ır:-. unu:;. Am:ı (;cı;:-aLmı.·l(;._·r'Jekı ııi.soınların 1-u:p~ı hdrri:, dıı~ıı 

\t\'hl bn <;l)S\<.1} rhıtfi.'flllJ da OtUtdUğtJ lÇİn, hli.L:Ütl, Jtiıı, hı· ıilt 

nhn ~evkrin yan:-ıım;ısı, o birikimlerin su \'i.ı;:unl ~ıknı.ı~ı. hır(l'\.1 

de- güç \"L·rınt?-.i. .. Hu fılmin diger fılmlerirnden .ıyrı nl.ın pnmııı 

bu olduğın ı u Ju~llniıvorum. \e Recep, \e :chm \ l "'·w'Je b.ıı 

kum. T.ıbıı kı l.ıhroımtınl.ım gı:ç.ıyorsunl):, t\ ,ınL·Hthl.ı \'Jr'·ıı:. 

A;n~t Çıi:-iilmt.'kl·'Jekıkrin hep'ı ya senı.:ın, y~ı y.ıhın trk.-ıJaşnt~lr 

,~Lı huraJ;1kı Adnan, Tunca'nın l)\ı'lladığı nıl 1 hund.m hır k.ıç 

Öth.T ~\lcn, hı~ ın-ı ku~akun ~!.lk d:-d bir ın'an; Atıl Lı r\Nıy. ~har 

yuvu onu \_lü~iinud, yazdun. Hl~y Llüşünmcdigırn hu; ı \-•1)-.'nşını 

hu nılü yeniLlt·n c: k .ılmanıı gerektirdi. Tun~,.a'nın da ı1nu vakın.1n 

ren surrı:lcrlc ~ar~ıi.Nn.ıyo h.J;Iıvı>rsun. Tabıı hdkı Tunc ı\ı' 

le seçmeının nc-,leni, ıınıın dd :\rilhı'vı t.ı.nıynr ıılrn:ı..,ıJır hırPlıfY 

de 

Filmde. Jeği~mi~ toplumsal koşnilann içinde, eski arkaJat 

lıklannı sllrduren bir grup insan var; 681iler .•. 

SartLm kııhıdınu~ ,ıııı.ı lc::etlerı d.ımakLırınJ;ı blnıı: 

dır c>. ~;ırtbrı kayh .. lJııgu ıçın de, duygusal :orlanı •. ılarl' ı'' ıeb 

len bır şevdır. ~·ı.inkü u arkad::ı.~lık1ar, ll şartLırın hırlıktclıgırdt' 

duııeınin .ırbJ:.,L: !.ırın ı G·f're yakalamak ıııünıkiın degil. 

{<nenılı hır )t'Y, hıc "Y"·'' hirlikrdiklerı uLın insJnhrJık 
():d yaıcıml.ır d.ı hunc< katılıyordu. Bi.nıik roplunı,al ke·ııkr 

kuçuk rar~-ııtte""ler yı ık fılrnde, \ı ınsanLuın u:.ennde n~,, ıkı u~ m 

s,ının .u.ısınd.ıkı ılı,kıleden ·ı:.ın [,ır şeı ',ır E ver. turlıını>JI · 

gerçekkrc .mtlar y.ıf··ılıyor. ama bıreysel ılışl..ılerde. 

Filmde en çok dikkatimi çeken, Uğur'un ya:dığı romana 

avin giıriıntübivdi. Filmde birkaç kez ver alan bu bölumleriıı 

amacı neydi~ Bir gönderme, ya da bir metafor ularak mı du)llll' 

dün üz? 

T.::tbıı ılı~kı~·e h ır ı..:•ııhlt rme, Jn1a hı n:.. d..ıha ~..:ri\it'n .ı!roilk l 

~ını. Rılınıvt•nım hi:ıın kuşa~r,1kı diğt·r ark:.ıJaJ;:ır&ı v:1rnıı.ım 

.;,ıılculıık. rt. '-llti ıdeı\lı lJl) 1~: çatıştıı?ı, Jc-Yietk h.ı. ... ının ..ierJ~ cirJı·· 

bırç• ık e\~rdt..::rden gcçcr._l aynı ::amanJa h ır "1'\ lııluk y,ır:ıtmı;ır 

Y.ıı1ı hcphnız hır p . .ırça "u~lu g~-lrüni.: k:enJlmizı ln,anlar ı~ın tn 

ş.:yk·r i..,tenıemı::t" r.~~ınen, bir tarıhctn Ju .... uçluluk duvgı!'IU rırJı 
ır ,.e hr 

c;onu~ ,)l:H:ık han ın-s~ınbrda ~uçluluk Juygusu VJr,ltnuşt ' 

tim ılııkıkrın ışk·yı~ınc etki crmıştit 

ı, 

ır, 1 

·ı ' 



1. ı;r, bnk~ınt .,., ıl Ju')ırnı..derını \er 

·ri'H·hnJı.ı 1! \1.ııı ul.ı~·~nı, k,ırdı..-.1 
.'. r,lul u n<.ııtıı)tır V ı 1 ~ b'lül. 12 

11 ,,:·rırı J,1 ih~ serr hır nıud,ılwledır "-to 

·:,, ,nl.ııılır kı, k.ırJc·~ı .ı<ılmııtır flu, 
; ~,·un .•:t·l y.l~.ııııınJ.1 .. ıılt• ının ıın;ı 

·; ,1 hır .u\Lıın.ı\ lır ( unııı ı ıle ı ,ul 

~ıtlrn !ının Ç'Jgunııı:-un ıılckrının 
ll .aJır ııwktır Kı~ı,.!ınlıkbrının .ı,: 

~.1 ;Jl'lıllı_ııyı .ın.1 hııiJ~tırdtl:l ıçın 
; !rı 1 ın;ı P hul1~1 ırm.ının ı;,nnul u 
~~lrı~rn ıJ.Hn l'dilnıe~ının t.ııurı ı 
, ,ıkurılır Dun,:n . ._ıl ,)larc~k \'clpılır 
:1tCf. mnf ıvir k. ınıı~m.ık ı· ktnP ı 

.,,. ,.1 •\ ıkustu, h n lırıı ıçıkl.ınuk 

.,1 1!L ı.:qırı..tı,ı ... lt' hlgıluıdirınevı ıs· 
tılm Ru c~ lındı. l ;:.!ur'un hı\:hır 

nn~ı\lrgı l'rr .ıutlır. Lırdı..·~ınııı 

l'arlınii,tll*":•ıvl< 1·,; ,b hır ı,c,ıı knıJı1ie he< ıp-
ı ll .llıLııntl.ı d. ı h ır ını tık ı •rtdnı 

lckıllJi!.!l hır ~t-rtlır. ""ı<l) ltkdJı)JIYI 
ını. )lını ... ın ı rcl.r..:ıııc-n. hııturı hu 

1 Jinı 4 Lı~tıfc11l \t iıh.lfen llll)~lt.:rııı-

ı ~ı-ı.:kıUı:.;ı nı ı tık l'ır PH:ımı vt:t::ler 
,1 tlf~ıJ.ı \tı~yıi ... t· gdmlVC ç:ı/ı-

1 !ını •lLhl:ııı t·le ;ı\ııı.l\cl ç.ılı~ır. T.ı

,.Lın,..·\trı r••ın<H1tnı y.ı:nı.ı\.ıı,:.ılı,-

r'e ilı~kin kalam.ı takıbn 

noktJ ,J.ı, iilnıJr bir ı;e-iı 

mıJeı\ in".ın tndn:Jr.tl.lrı" l:ıi 
rıJırdhilt!cı.:gırııi:. h(ılumlt'rin 

l·ınlunı ..... ,I'.Jı. Nlh,d'e t..ıkakta '"n:ı,an, 
Ja i ır ınhan1n l.Jq tr ·ı a·Lım, u ... 

ı ıl. tlt \ n l-ı ir l -r ... r rı. ren \'l•nda .. 

. : ı~ ı d' 1 ı '1 ~ ' 'lı ı ı. ':ı 

'" 

.,ı l'· 1 

ı ,, 

'" r. 
ı rlu ,, ll 

iltııııı d ı lı ~ı 
ıı ır.' l•l·l\1 .~ .. · 

~---~-~- -~--~-

1 "iyi sinema, yeni 

insanların eliyle oluşacak. 
Bu kuşağın rastlantısal 
olarak böyle bir görevi var. 
iyi film yapmayı bilince 

çıkartmak iyi film yapmak 

demek değildir. Belki iyi 

filmi Yusuf yapmayacak, 

1 

Ahmet yapacak." 

L-----~------ -------
Benzer hir hıılllm Je filmin başında 

v.ırdı. Uğur, r.ıJibl f,lamcılann g<hteri
.ı,.i içine düşer \'e nt.·:.ın·tt" atılır ••• 

U. hır tc~'"· Tıirlıvc'Jc mulıalcktın 
radık.ıl j.,J ırnı ıLır t;ır.ıtınJ ın \.ıpıldı~ını 
(\ft.IVd J...,,\.ın tt•pluın .... ll hır tt.•..;pıt .ırn.ıtıv· 
Lı •H.-1\-'1 kıınulmu?tlır. lJ~ur'un ll..', tınl.ı
ıııı ,ır.1'>tni:1 tfu~mt: ı, l'tlınlb 1_ 'ğur'u ukt>n 
~~ir 1 .ırit ol:-ır;'lk git-.rt·rır ( )nLır d,ı ..,ı-ıyll'r 
kr, "Bt:;:dcn ulm. .. ı..lı.~ıııı 'ny·it'rl::, .~t'nı lıuukır
ltlr'' Jerlc:r U~ur';ı. (:l"'unku Uğur, lmLırJ:m 
olltlchlığı ~ıhı, artık "'- ışo,ılerJen vanoJır, 
ne ~.-k ı\ vrren ... l~n Bnı,.le hır nı ıktayJ gd
mı tır. Uğur'un :-.ıinıklı:'nınc-.inın fılmdl'kı 
,ın!Jmı huJur. 

Çözülmeler, ~ok ilginç ~ir başl ı k. 
Bende, gelenl'bel toplum vapımı:ın ar
tık çüzülmeye ba~laması anlamında hir 
~a~rı~ım Ja yarattı. Ne dcrı;;ini:! 

\ il::rılmı.:l .. :r, h.•rlum ı 1 de~i~t:n Şl) lerı.:, 
111 ınl.ınn ıkılı ılıJıkrın.kn vol ı i•lc.:r.ıl 
b. ık 111 bır !ıl nı. K ılır.ınıanLırı ,·lı yk, c·nlco
rın Llı~l ılerının l'l \n,lı•.iı L1dand.ı bu IIJ• 

:tvk·re lı.d ;ıh1k·n bir \.qıbı Yu. Hu ıw 
tk·nk (, o~ı~im .. ·l~.,.,- ı. ·Hl~t. hı ~ıh•,.ıl ,ıl.ıyl ı-

rı ·.J ımı ın H ıl H If ıtiı ll 
c! · . .!Jıın '" ' J•_ı ıılı.ı• .ın ı: ,, 
nflııı.J ,,ı, .... , tılllı ı 1 

ı-.~-n ı 1\,ıı ~ 11 t" ım .. Jı11.ı. ııf 1 
\<_' lıınt: lif .~ı _ı dt.:•t: rtıl 

mıiiJııun ıtln, ırn..ı. ırd.ır· k' 1) ı 1 ~ 
•,(·~ulıı1ı: 1 --·ur'unkı T lilL 

mr ı ı ı~! Ili~ i· ıh ı! :ll J 
brm le:..:ı nu ı ~-:ı.·:h ıudt: i 

Hl llıd ı ,j ı lf \,tH ~ı; }ı. r+ ıl it. n 1H 

duru: .ııt .t.ındt.:ıJı. l•nl1•- \· ır11k Bıı L 
111 .ıııl.ır ı unu h ııı ı..tı,Jurm '...'ll11ııın. 
lt'r. hen ı -Jl.. hınıı l ıtı ·ı~. ın : trı ,. ~ 

Yalnız tilının kdhramanları ı;1hı in
sanlarda Jo~l. tum t<'rlumumu: içın de 
aynı şev geçerli belkı~ •• 

C_)i..ıılumıı: lt kı ıhil)ıç. Ç·,~ulm ·mek d 
L!'tl. (unkıı •.ırı.;n kelınıen:ol k,·ıı-fı m ir. 
hır hııtunluk. hır tıunhıl \ ıı hr Rır hıriln 
\'cU \C dnı.hn .l)lı ı ılın ıl, ıvrı'ıı' ı~ nıl• 
ı ıııK.I.J ·\·J·ulmı 

ın,Jı ~.ıvle hr hıııırıluk ·k 1_ ıı ı, 
htınun ~ı-··.:ıılme ı 2~"L'4. ~l-l~ vılııu...l.ı ,. 
k.~nu .. ı.ı (ıl.ıc.ıkrır. TJltpkr Ct-ı.a.ıı c.:·r · 
hilmd,, ·ı gıırı !~·ırtını..:n hl.·~..k:tkı:_ \• •nelr 
hilırıt;k ı~ırı.(ı~·..iı.: ınt:-.,dderd.rl\ lı <..J.)':lı 
J.ıh 1 .ı\.n .\uhr .n nı t .. ı~ ı ı_ 

8ugun ır ı .1nl Hlfı ıııt tl e: ı 1, l·tı['lrt
lıı~u hılm ık tır Bııılen .. ı \IIJır _elt:n 'L 
\.ırın.ı u:JnJn ~ıdı~ ı~ındc. lıltu h: h~i
ka olıı~tııırn -ı\L tıık elkn:k J-..ır \ ı·ı f't .ıl
ma ilıtı\'·al ı ',ır lır Y.ını. ~.:lı ı ~1t· ...,_,,_rıl 
me t.Hn.lml.ırıılıl~rıt Burun lu~ _ıı ·ıHıt ıl 
uJır 

A\nı kd\·rarmn. Turk ~ın~m.ısı i~in 
de gc,crli t.'ldbllcce--~ini Juşunu,urum. 

h-et. ralıl·ı ·uıcm.ım1: lı .ı 1 ır .•:ul
rnc v.u tiırıHHı J ı ı\<ı \t" k·liU \ır. i ın .u 
.'\rtı~ U,ı...ık Yı: ık,.ıın ~mı:nı ı 1 r .... ~JcJ:id!. 
EH:t ıt Ut.rrıı -k , ı··~ !ıdır !l!ı.ı nun\ ·r: 
ne lıı .t\ l.ı. Jı<:· nu: :Jm•ı! 1nlıı.ılı iıı 

Tarık Akan ve Nurseli ldiı tilmin bir sahnesınde: "Çozu/meler. topluma, degJ..,n 
ın .. nların lkll1 lliflc;ilerfndon yota Çikarak b kan bir film .. ."' 



1 ı 

Filmden bir INIIIne: "Bence oranın mistik bir ortam olması önemli, onun dıtında birebir bir ..-y du,ün~edim. • 

ıunHnl 1 kt:n~..h ,e.titH, kendı k~1lıhını 
1- ı!,k·•unt 1\lı..·\~rnevt~ 

f\ı ırtıl ıvı til m ı ıpm.ık :nrunJayıc 
hu hır )runhılul J:,· ... ·t, her ...,_ln,Hçı i vi bır 
L r v.H.itlr't·tb.. :ımınJ,ı ddut:unu hb"'eder 
un.ı v~cr l·,n d~.. kf'"~ullar :~.~rhı\'l)fo:.,,ı~ hu 
ı~ırlıUı col«r.ıl; hlınrc çıl.ır. F\ıı •••nın ıyi 
lilm \ ıpnı:,k -{ırunlulu~udur. Bu sorun r~,:k 
~ 1 md ıvı, lllumlu bir ı.evdır An1<1 eğd ıyı 
tılın y.ırm.ı~ ı t.ırıf e\,lc:mt>rniş"enı::, hu :r), 

rıınluluk •ı;ı J.ıha ,h l'"nlıı ıedet ı·~ırın.ı 
\ l ıtl r Pıu hır ~.lnJtÇlnU\ lendı hırq tl 
hıhnç \.tnıh.:~'>ı l'b.i--ılır, ama '-ınem.ının 
bır l:ı-t ll ıcı Y.tr, bunu de~rt:klc\'cn· ı.;\ ıp 

mak İ~ )'.ırnı.ı hd-..kısl, iyi film \·arm.:.ınm 
r .ırıtını. •ı yap nı lk la çahıtırıyur Bu yenı 
l•ır ;•rı ·h kın ılegıl, ama daha çok "''h'Unl.ı 
.\n htr s~ınJn. () zamlin l:b. ış vapnıJk, ti 

uuı <>lıruk, ılgın~ cılm:ık gihi, ,ıJlandırıl 
lll.ıl. rıı.ı,Lı huvıık tehlikeler oLın vnllar·ı 
~ıkılıı·•ı F\,ı:cn, Lx·v·le bir nitdeme var
mak j >gru ,ı\mavabilir ama, klasik Y<';ıl

"ı ıııı 'ınema ının gerı,ınc düşen ç :ı.ltjm<1 .. 
1 H t z. klıHtP•U olahıhwır İyı şeyler )·.lp

m ık c nın.J l t ıldu~umu:, sinernamı:cb Ü\ 

J, •rt 1 ıiJıı hılınınor [\u herhalde ;oııumıi: 
\le' ı !, •nt: mJt sınc-nı..aıuı:ı daha i.bt du:e 
\c \ık.m.ıcJk J,ıhd iv·ı filmler 1·arıhc ık 
tır 

~1< ~b hen/H'kn beri sınunı y.ıpıyo
ı·rıtn, m.Ll hu. ik ı "'t:'nt· ~unr.ı Ja .. tneına )a 

rı.1~..- tı,ım .ınl.mnrM gdm~ı. ty:i ıiinem:.ı, )e .. 

nı m. ~nLınn ·In· IP l\ltı~ucak Bu ku~ağm 
r:ı·rtıntı ,ıl cılar,ık hö,fe hir ı.:örevi ,.aT Iyi 
t•ım ' ıpınavı hilııK~ o; ık ırtnuk iv ı !ıl m 

v.ıpm.ık Jenıck dc>:ıldır hdlı ıyı tılmı 

Yu,ut \ ıpm"l ı.:~k • .-\lımcr v ıpıcal \nı.ı 
hu dü,uncl.·\~ !htı)'"J.Ç Yardır Bu hıt{"' ,, ı,· 

lenır .ıın:.ı pek ııvulnı.i:. P.u nedt·nlc, ını 
rırn ınl~ın.Jn..ın g\.'Ç mi~ dlınemlerlnde , )1 
rnadığı bdnr hır J,ıyanı~nıa \"ır Ritbıri
mr .. ln, ivi fılm \:lı•masını temt'nru t:Jıvo 
nı:. Ahmet ki•tü film yaptığı :aman "keş 

~c "'' ,,ı('sa)'Jı diye samımı ularak düıu 
tıtivurııo :'>ıncın,ınm hdli hir Jiı:evc· o;ık 

ması herımı.::ın nruk du~ünLest n.: bu. bir 
".lıy.ıııı;m.1J.ıı..:t:urdi 

F\en d.ılıa on..:el.:i fılmlerimın hıı,hırı· 
nın en,lf\"ll...,unu \önetmen .:ır~ .ıdaşımu 

verm.eını~tım. Bunda ı'ıe g\.>nb aldım. 'ftı 

"iş yapma bask1s1, iyi film 
yapmanın tarifini, iş 

yapmakla çak1ştmyor. Bu 

yeni bir problem değil, 
ama daha çok yoğunlaşan 

bir sorun. O zaman da iş 
yapmak, ticari olmak, 
ilginç olmak gibi, 

adlandırdmalarmda büyük 
tehlikeler olan yollara 
ç1luhyor." 

.ır l'ir rırnck \ı.re\'1111. 1 ıhrntuıır rn 

oluyor hi.r yi1111:tmen '·jtıiJ.nl.ll ıh tf,l!!Wf 

d.ıfuı ıvı" dıvt ı.ırdım t•Jiym !'.•ık hı J 
vanı~ma vluw,r. BunJı:ın (Lı. nı hr, \n 
Ltbıhr Sınctu;.ı \.-q:.'i.ın ın,,ınLı.ııı ~~raf\' 

Lırndc.:ı .ıJı,verı.;olerının <~rtını\· rdurnlu 
Şt:)·lt·rın ön.e ,ıkın~:l..,ınıı. kt'ıt\ı t'\\c·Jt:,, 

;.Htnın:_ımı::a ).Hdtml ı tıtdıılır. Bu ·cnı 

ba,bmıj loir 'üreç, <>turmı>ı İitn clahı 1· 
\'lin-ır. 

Bunlar& katılıvorum ama, bir de gor· 
düğüımi: filmler var. Örne<.)in, i:ledi~ 
mi: herneo her yedi filmde, wnetm< 
nin, kendi sinemasını olusturan tum 
öğeler bakımıoda n hir aravı~ içinde ol· 
dui(unu, hatta kala>mın kanşık oıldugu· 
nu görtiyoru: ... 

Touuam aıua, Türk sıne-m•.ı'ı hu ınsan 
larb Jıovam etmeyebılır ,k ... Mesela "ılı 
ıneı, bu bfa k 1nıııUığıvla ı·n fa:[; 2 tılm 
JJha deney~hılır. Sonra >ıncmoJ,ı yer h" 
lanıa:. Divelıın kı, Jah.ı fa:Lı ılı;ki·ı ' 41 

s.ılnnL.udan bh(ltatıı\'<lfLıra L1lLır; g:t'nı 
J~. ivı film yaptnd konuqınJ<-1 turarlı l 
~.ıba t~>IYJll ımanlar. tahiı kı yeteneklll 
"eler J; ... ,öne geçerler. Diğ~..~rlt'rı lle' rt: Jı 
k,1Jırllır Bunun ı~rın 7('ı ~··~?ın:l gı:lınrlerıfij 
Je g~r~k ~.,ok, 50 y.ı<ınJ.ı d. ı den< dı•ı b 
hbılırler, ranı ulgunlıık ç'ıghrınJJ ~'" 
nLıbtlir hı. Re! kı ,;mat~ ı JeğılkrJır ıeı 
ı,ekrcn. Bdkı, me>eltlerine n.,ıl ~"' 
ınaları ger<:ktigtni ~i\rniytırlardır Oıı.;~ 
j ı h ı · ,·ır une 

1.. ı.i bir ftlın örgtıt 1.:mc ~~n· rı en l 
vnnetmcn u b nk. k.:ılm;ıl.;.;ırı sl'ı? ~~~mı~tı ll 
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