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‹‹  ssIIhhnnuuccgg''VVnnKKuuNN®®ss&&yyBBIIeevvoottNNaamm ––
eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeess††ccssIIhhnnuucciiJJççwwmmbbMMbb""uunneeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨-̈-

CCaa  nnaassttvvttßßrr__11996600  [[cc∫∫SSggttttSSggCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ??...eeyyaagg
ttaammssMMeeNNrrrrbbss''eellaakk  NNaayy""aann''--ccaann''ddaa  KKWWmmkkBBIIrreess††ccssIIhhnnuuccgg
TTTTYYllssrrKKuuNNBBIIss®®ttUUvvssYYrrBBUUCC  ((yyYYnn))  ..  eebbIIddUUeecc~~HHEEmmnn  eess††ccssIIhhnnuuVV
nn®®ttwwmmEEtteeddIIrrttaammKKnn¬¬ggFFmm··rrbbss''eess††ccEExxµµrr  eessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''  eennAAkk~~¨g̈gyyuuKK
ssmm&&yy´́nnkkmmıı¨C̈CaaFF¬¬aakk''dduunnddaabb  ((ee®®kkaayyssmm&&yyGGggrr  mmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©    eeJJ
llCCaagg660000qq~~SSmmkkeehhIIyy))  ..  ®®BBHHssttƒƒaaTTII11  ((11557766--11559966))  VVnnCCYYyy
eessoomm[[cc∫∫SSggQQ~~HH®®bbeeTTssPPUUmmaa... lluuHHeessoommssggKKuuNNvviijj  kk**®®ttVVkk''yy
kkddIIEExxµµrrGGss''mmYYyyPPaaKK  ––  eexxtt††ssuurriinn,,  bbUUrrIIrruuSS,,  ssIIuussaaeekktt.....  eess††ccCC&&yyeeCC--
ddΩΩaaTTII22  ((11661188--11662288))  eehhttuuEEttccgg''VVnnssrrKKuuNNBBIIyyYYnn  kk**VVnnGGnnuuJJÔÔaa
tt[[yyYYnnmmkkttSSggeennAAkk~~¨g̈gddIÍ́ ®®BBnnKKrr... rrYYcceehhIIyyEExxµµrr®®ttUUvvVVnnbbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨¨
CCaaee®®kkaammCCaassƒƒaaBBrr  ..

lluuHHddll''eess††ccssIIhhnnuukk~~¨g̈gssttvvttßßrr__TTII2200vviijj  KKWWVVnncciiJJççwwmmeeyyookkkkuugg
--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  [[FFMMFFaatt''eennAAPPUUmmiiPPaaKKxxaaggeekkIItt´́nnkkmmıı¨C̈Caa... KKWW®®KKaann''
EEttGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeennHHvvaattddIIEExxµµrrkkNN††aallGGss''rrllIIgg  ttSSggBBIIxxaaggeekkIItteeTTAA
ddll''xxaagglliicc  rrhhUUtteeTTAAddll''TTll''EEddnneessoomm  ..  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11998822  eeBBll
eess††ccssIIhhnnuussrreessrrssMMbbuu®®tteeTTAA®®VVbb''ppSS--yyuuSSggdduugg  [[yyYYnnddkkffyyBBIIkk
mmıı¨C̈Caa  CCnneennHHmmiinnTTSSggVVnnEEhhkklliixxiittrrbbss''eess††ccEExxµµrreeddIImm∫∫IIGGaannppgg...

eeyyaaggttaammeellaakk  NNaayy""aann''--ccaann''ddaa  ««eennAAeeBBllEEddllssÂÂggaammkkMMBBuugg
eeLLIIggkkMMssYYlleeBBjjbbnnÊÊ¨k̈keennAAeevvoottNNaamm  eennAAee®®kkaayyqq~~SS11996655... BBYYkkeeyyoo
kkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvvkkaarrTTIICCMMrrkkeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa    ®®BBmmTTSS
ggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ  eellIIsseeBBllNNaa@@TTSSggGGss''  -- eesscckkII††®®ttUUvvkkaarrmmYYyyEEdd
llsseemm††ccssIIhhnnuummaannssuuqqnnÊÊ:nnwwggbbMMeeBBjj  yy""aaggeess©©øømmss©©aatt''  eennAAee®®kkaammpp¬¬aa
kk´́nnGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB  ..    eebbIIeeTTaaHHCCaassIIhhnnuukkMMBBuuggeeFFII√√kkaarrbb®®gg˚åabbeellIIBBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeeddaayy´́ddEEddkkyy""aaggNNaakkII††  ®®TTgg''VVnn®®bbkkaassffaa  ®®TTgg''mmaannccMMNNUUll
cciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  CCaammYYyyBBYYkkeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  eennAAeeBBllEEddll®®TTgg''
ddaakk''eeTTaassBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††LLËËkkaall''  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  ffaaCCaaBBYYkkPP~~aakk''ggaarrhhaaNNUU
yynniiggeebb""kkSSgg  ®®TTgg''VVnnccaatt''TTuukkffaa  ssÂÂggaammeevvoottNNaammmmaannxx¬¬wwmmssaarrCCaa
ssÂÂggaammeess~~hhaaCCaattii  ttTTll''nnwwggGGnn††rraaKKmmnn__dd**GGyyuuttii††FFmm··mmkkBBIIbbrreeTTss  ..
ddUUcc´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ®®TTgg''VVnnssaarrPPaaBBeennAAkk~~¨g̈gssMMeeNNrrGGnnuussßßaavvrrIIyy__rrbbss''
®®BBHHGGgg... eess††ccVVnnbbiiTTEEPP~~kkccMMeeJJHHCCMMrrMMTTIIttSSggrrbbss''eevvoottNNaamm    GGMMBBIImmnnIIÊÊrr
eeBBTT¥¥  GGMMBBIIXX¬¬SSggddaakk''ee®®KKOOggååbbeePPaaKK--bbrriieePPaaKKeeyyookkkkuugg  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨ ̈ 
CCaa  ..  ®®TTgg''VVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[nnaavvaacciinn,,  ssUUeevvoott,,  eeqqkkUU  nniiggrrbbss''®®bbeeTTssss--
ggmmnniiyymmdd´́TTCCaaee®®ccIInneeTToott  [[ddwwkkeess∫∫øøggnniiggGGaavvuuFFssMMrraabb''®®bbKKll''[[

eeyyookkkkuugg  rrhhUUttmmkkddll''®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvddwwkkCCJJÇÇËËnnyy""aa
ggeess©©øømmss©©aatt''  eeqqııaaHHeeTTAA®®BBMM®®bbTTll''EEddnnyyYYnn eeddaayyTTuukkmmYYyyPPaaKKyy""aaggttUUcc
ssMMrraabb''kkggTT&&BBEExxµµrr»»  ..

««ccMMNNgg''rrbbss''ssIIhhnnuu      kk~~¨g̈g®®bbkkaarrCCYYyyssÊÊÁÁyyeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††
ddUUeecc~~HH  KKWWmmkkBBII®®BBHHGGggmmaann®®BBHHtt®®mmiiHHyy""aaggvv&&yyqq¬¬aatt  ffaa®®TTgg''nnwwggVVnnTTTTYYll
PPaaKKccMMeeNNjj  BBIIBBYYkkGG~~kkEEddllTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHCCaayyffaaeehhttuu  ..  ««bbuuBB√√eehhttuu
EEddllCCMMrruujj[[xxMM∆∆¨ëeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyeevvoottNNaamm»»,,    ssIIhhnnuuEEff¬¬ggeennAA´́ff©©ee®®kkaa
yymmkk  ««KKWWxxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaa  [[eevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††CCMMJJkk''KKuuNNkkmmıı¨C̈Caa
yy""aaggxx¬¬SSgg    rrhhUUttddll''BBYYkkeennHHEEllgghhflflaanneellIIkk´́ddbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®bbeeTTssCCaa
ttiieeyyIIgg,,  ®®bbCCaaCCnneeyyIIgg  EEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNNeeTTAAeellIIBBYYkkeeKKeeKK»».....

««®®bbEEhhllCCaa®®TTgg''PP&&yyxx¬¬aaccffaa  BBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnnwwggmmaannllTTÏÏ
PPaaBBbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj®®TTgg''  ååbbmmaaeebbII®®TTgg''hhflflaann®®bbqqSSggnnwwggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''BBYY
kkeeKKkk**mmiinnddwwgg  ..    eess††cceeCCOOCCaakk''cc∫∫aass''NNaass''ffaa  cciinneehhIIyynniiggeevvoottNNaa
mmcc∫∫aass''CCaannwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa  kktt††aa´́nnCC&&yyCCMMnnHHmmYYyyyy""aaggFFMM  eennAAkk~~¨g̈gPPBBGGaassIIuu
eennAAeeBBllEEddllGGaaeemmrriikkSSggddkkffyyeeccjjeeTTAA  ..  eennAAkk~~¨g̈gEExxssIIhhaa11996633
ssIIhhnnuupp††aacc''TTUUttBBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhIIyybbnnÊÊaabb''mmkkVVnn««TTaatt''»»CCMMnnYY--
yyeessddΩΩkkiiccççnniiggeeyyaaFFaassMMrraabb''kkmmıı¨C̈CaaBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eennAAkk~~¨g̈gEExxååss
PPaa11996655 ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnpp††aacc''ccMMNNggTTUUttTTSSggGGss''BBII®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaann
sskkmmµµPPaaBBmmYYyyEEddllVVnnTTTTYYllkkaarrssrreessIIrryy""aaggxx¬¬SSggBBII®®kkuuggeebb""kkSSggnniigg
hhaaNNUUyy  eehhIIyyeennAAEExxmmiiffuunnaa´́nnqq~~SSddEEddlleennaaHH  ®®TTgg''kk**bbeeggII˚n̊nkkaarrKKSS®®TT
ddll''BBYYkkeeyyookkkkuugg  eeddaayypp††ll''CCMMnnYYyymmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ..  ®®TTgg''VVnn®®bbkkaasskk~~¨g̈g
EExxvviicciiœœkkaa11996655ffaa  ««GGaaeemmrriikkSSggGGaaccBBiiXXaattCCnneevvoottNNaamm    BBII1100eeTTAA2200
llaannnnaakk''VVnn  ..  bb""uuEEnn††yyUUrrnniiggqqaabb''... BBYYkkeennHHkkaann''EEtteeVVHHbbgg''eeccaalleevvoott--
NNaammeeTTAA[[BBYYkkGG~~kkQQ~~HH... sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnneellaattccUUllxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAA
kk~~¨g̈gkkaarrppßßggee®®BBggmmYYyy  EEddllccuuggccbb''eeTTAAnnwwggkk¬¬aayy  eeddaayyeeccoossvvaaggmmiinn
rrYYcceeTTAACCaakkaarrbbrraaCC&&yy»» ..

««kkaallssmm&&yyeennaaHH,,  eevvoottNNaammmmaannkkaarrddwwggKKuuNNccMMeeJJHHssIIhhnnuuBBiitt
EEmmnn,,  eehhIIyyKKµµaannGGII√√KKYYrrccEEmm¬¬kkeeTT  EEddlleennAAkk~~¨g̈gEExxeekk††AA´́nnqq~~SS11996655  eennAAeeBB--
llEEddllbb""uull--BBtteeFFII√√TTssßßnnkkiiccççssmm©©aatt''eennAAhhaaNNUUyy  mmuunnnnwwggqq¬¬ggkkaatt''
eeTTAA®®bbeeTTsscciinn,,  eevvoottNNaammVVnnCCMMrruujj[[eemmEExxµµrr®®kkhhmmmm~~aakk''eennHH  KKSS®®TTnn--
eeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddll®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††nniiyy
mm  ..  ®®bbssiinneebbIIBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeggIIbbeeLLIIggcc∫∫SSggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''sseemm††
ccssIIhhnnuu  vvaannwwggGGaaccbbNN††aall[[xxUUccxxaattddll''kkmmµµvviiFFIIyyuuTTÏÏssaa®®ss††EEvvggqq©©aayy
rrbbss''eevvoottNNaamm  ..  hhaaNNUUyymmiinnVVnnyyll''ffaa  TTeeggII√√ddUUcceennHHBBMMuuEEmmnnCCaa
kkaarrbbgg≈≈MM[[kkmmıı¨C̈CaaccuuHHjj""mm  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrbbss''eevvoottNNaammeennaaHH
eeLLIIyy  EEttBBYYkkeeKKeeCCOOCCaakk''ffaa  eeBBlleevvllaammiinnTTaann''mmkkddll''ssMMrraabb''kkmmıı¨C̈Caa
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssÂÂggaammvvNNˆ:̂TTll''nnwwggvvNNˆ:̂eennaaHHeeLLIIyy»»  ..

((Brother Enemy, p.61-62))

❑

‹‹  ssIIhhnnuuCCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''cciinn  ……kk**CCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''yyYYnn ??
mmhhaakkßß®®ttEExxµµrree®®ccIInnEEttnnSSssYYyyssaarrGGaakkrr  eeTTAAff√√aayyGGFFiirraaCCkkNN††aall

((cciinn))  kkaallssmm&&yyGGggrr  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[cciinnCCYYyykkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  ..
mmeeFF¥¥aaVVyyeennHHmmiinnVVnnssMMeerrcceeTT  eeddaayy®®bbeeTTsscciinnFF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈g{{nnPPaa
BBFF©©nn''FF©©rr  bbNN††aallmmkkBBIIkkllii¬¬yyuuKK´́ppÊÊkk~~¨g̈g  ..  eettII®®bbeeTTsscciinnkkaarrJJrr®®bbeeTT--
ssee®®kkAA‰‰NNaaVVnn  eebbIIcciinnkkaarrJJrrEEttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmiinnVVnnppgg  ttTTll''nnwwggkkaarrvvaa
yylluukkrrbbss''BBYYkkmm""uuggeeKK˙ȧall  ..    eennAAssmm&&yyGGnnaaFFiibbeettyy¥¥vvwwkkvvrr´́nnkkaarrFF¬¬aakk''
dduunnddaabbrrbbss''mmhhaarraaCCcciinn... mmhhaarraaCCkkmmıı¨C̈Caakk**VVnnFF¬¬aakk''dduunnddaabbCCaammYYyy



KK~~aappggEEddrr  eeddaayy®®bbeeTTssccMMVV""VVnneellIIkkTT&&BBmmkkvvaayybbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjnnKKrr
EExxµµrr  ®®BBmmTTSSggdduutt®®kkuuggGGggrreeqqHHeexxÊÊccxxIIÊÊ  eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyccuuggccbb''́́ nneess††ccEExxµµrr
dd**eeqqII~~mm  ssuurriiyyaavvrrµµ&&nnTTII22  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk®®bbeeTTss««GGNNˆâamm»»  ((CCaaJJkk¥¥cciinnEEdd
llmmaannnn&&yyffaa  ««TTwwkkddIIxxaaggtt∫∫ËËggEEddllmmaannssnnii††PPaaBB»»))  kk**VVnn®®bbqqSSggnnwwgg
GGaaCC∆∆aarrbbss''mmhhaarraaCCkkNN††aall  eeddaayyVVnnvvaayykkMMeeTTcc    eehhIIyy««eellbb»»TTwwkk
ddII®®bbeeTTssccMMVV""  ®®BBmmTTSSggVVnnccaabb''eeppII††mm««eellbb»»TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennAAkk~~¨g̈g
rrCCÇÇkkaall´́nn®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  ..

ddUUeecc~~HH  ttSSggBBIIssmm&&yyyyuuKKkkNN††aallmmkk    eess††ccEExxµµrree®®ccIInnEEttCCaammnnuussßß
rrbbss''yyYYnn  BBMMuuEEmmnnCCaammnnuussßßrrbbss''cciinneeTTootteeTT  ..  ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuuvvii
jjkk**CCaaTTIIggeemmaaggrrbb--ss''yyYYnnddUUccKK~~aaEEddrr... eebbIIeeyyaaggttaammssMMeeNNrrrrbbss''
eellaakk  NNaayy""aann''--ccaann''ddaa  eennAAkk~~¨g̈g  eessoovveePPAA  Brother Enemy ddEEddll  ..
ffII√√eebbIImmaann®®bbeeTTsscciinnCCYYyyppçç¨g̈geeppII††mmeess††ccEExxµµrr®®KKbb''CCMMhhaann  [[®®bbeeTTssss~~aa
kk''eennAA  eemmIIllEEffTTSSttSSggBBIICCmm©©WW®®bbccSSkkaayy  ((CCaakkaarrccMMEELLkk  ttaammEEPP~~kkBBYYkkssaa--
FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr... ssIIhhnnuuCCaammnnuussßßrrbbss''yyYYnnppgg  rrbbss''cciinnppgg... EEttttaamm
EEPP~~kkrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijj    ssIIhhnnuuCCaammnnuussßßrrbbss''yyYYnnssuuTTÏÏssaaFF))  ..

tteeTTAAeennHH  CCaaGGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakk  NNaayy""aann''--ccaann''ddaa  EEddllbbgg˙ȧajjffaa
kkaarrccaakk''ssSSggdduutt®®bbeeTTsskkmmıı¨¨CCaa  ee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700
CCaass~~aa´́ddrrbbss''eevvoottNNaammnniiggeess††ccTTIIggeemmaaggssIIhhnnuu  ..  ccMMEENNkkcciinn®®KKaann''
EEtteeddIIrrttaammee®®kkaayyKKnn¬¬ggFFmm··rrbbss''eevvoottNNaammbb""uueeNNˆâaHH  ––

««bbnnÊÊaabb''BBIImmaannVVttuukkmmµµ®®bbqqSSggeevvoottNNaammeennAAPP~~MMeeBBjj      eehhIIyynniiggkkaarr
vvaayybbMMpp¬¬aajjTTUUtteevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeeddaayy®®kkuummnniissßßiittmmYYyyhh√√ËËgg,,  rrddΩΩss--
PPaaEEddllmmaannttMMNNaaggrraa®®ss††PPaaKKee®®ccIInnCCaaBBYYkkss††SSnniiyymm  kk**VVnnTTmm¬¬aakk''sseemm††
ccBBIIttMMEENNgg  ((1188mmiinnaa11997700))  eehhIIyykk**VVnn®®bbKKll''GGMMNNaacceeTTAAåått††mmeess
nniiyyllnn''--nnll''  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  EEddllTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kEEpp~~kk®®kkssYYggkkaarrJJrr®®bbeeTT--
ssppggEEddrr  ..  sseemm††ccssIIhhnnuueeBBlleennaaHHssiiƒƒtteennAATTII®®kkuuggmm""UUssËË  kkMMBBuuggeerroobbccMM
CCiiHHyynn††eehhaaHHeeqqııaaHHeeTTAA®®kkuuggeebb""kkSSgg  EEddllnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaallMMeennAATTII22rrbbss''
®®TTgg''  ..  

««rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu    eellcceeLLIIggCCaakkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggddll''
BBYYkkxxaaggeeqq√√gg´́ppÊÊkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa  ((EExxµµrr®®kkhhmm))ppgg  nniiggddll''CCMMrrMMeeyyookkkkuuggppgg
EEddllGGaaccddaacc''eess∫∫øøggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  KKWW®®BBwwttii††kkaarrNN__EEttmmYYyyeennHHeessaaHH
EEddllCCMMrruujj[[eevvoottNNaammnniiggEExxµµrr®®kkhhmm  ccggssmmıı&&nnÏÏeemm®®ttIIdd**llMMVVkkmmYYyy
eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggnnwwggss®®ttUUvvrrYYmm  KKWWrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  EEddllKKSS®®TTeeddaayyGGaa
eemmrriikkSSgg  ..  kktt††aassMMxxaann''eennAAkk~~¨g̈gccMMNNggmmiitt††PPaaBBffIIµµeennHH  KKWWrrUUbbbbuuKKllrrbbss''ss
eemm††ccssIIhhnnuuEEddlleeKKVVnnTTmm¬¬aakk''  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvkkaarr
®®BBHHnnaamm®®TTgg''  mmkkeeFFII√√CCaarrnnSSggttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  eeddIImm∫∫IIbbiiTTVVMMggsskkmmµµPPaaBBrrbbss''
BBYYkkxx¬¬ÁÁnnttaammpp¬¬ËËvvGGnn††rrCCaattii  ®®BBmmTTSSggTTaakk''TTaajj®®bbCCaakkssiikkrrkk~~¨g̈g®®ssuukk    [[ccuuHH
ccUUllVVnnkkuuHHkkrrppgg  ..  BBYYkkeevvoottNNaamm‰‰eeNNaaHHvviijj  VVnneemmIIlleeXXIIjjrrUUbbPPaa
BBsseemm††cc    mmiinnEEmmnn®®ttwwmmEEttCCaassssrr®®TTUUggkk~~¨g̈gkkaarrttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggsshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikknniiggllnn''--nnll''bb""uueeNNˆâaHHeeTT    kk**bb""uuEEnn††eeKKVVnnccaatt''TTuukkffaa  ®®TTgg''CCaakkaarr
FFaannaaGGHHGGaaggssMMxxaann''mmYYyyeeTToott    kk~~¨g̈g®®bbkkaarr®®KKbbssgg˚t̊t''eeTTAAeellIIGGMMNNaaccBBYYkk
®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllddwwkknnSSeeddaayybb""uull--BBtt  ..

««ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eeKKVVnneeXXIIjjffaa  eeKKaallCCMMhhrr´́nn®®bbeeTTsscciinnmmaannllkk≈≈
NN:mmiinncc∫∫aass''llaass''eessaaHHeennAAkk~~¨g̈geerrOOggxxaaggeellII  ..  ssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFF
nnUUvvkkaarrvviiPPaaKKmmYYyy  EEddllhhaaNNUUyynniigg®®bbeeTTssxxaagglliiccxx¬¬HHyyll''ffaa
CCaakkaarr®®ttwwmm®®ttUUvv... ffaa®®bbeeTTsscciinn  BBIIddMMbbUUggTTIImmaannkkaarrssÊÊaakk''eessIIÊÊrrkk~~¨g̈gkkaarrKKSS
®®TT®®TTgg''  ..  ««eeBBlleeyyIIggCCYYbbKK~~aaddMMbbUUgg  ((´́ff©©1199mmiinnaa))      eennAAkk~~¨g̈gddMMNNaakk''rrbbss''  
xxMM∆∆¨»̈»,,  eess††ccssIIhhnnuueeJJll  ««eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayynniiggxxMM∆∆¨ ̈ VVnn®®BBmmee®®BBooggffaa
ddMMeeNNIIrr´́nnrrddΩΩ®®bbhhaarr  EEddlleeKKccaatt''TTuukkffaaCCaaGGMMeeBBIImmYYyy®®bb®®BBwwtt††  rrYYccee®®ssccVV

cc''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  ((ddUUccGGgg˚r̊rkk¬¬aayyeeTTAACCaaVVyy))  mmiinn®®ttUUvvTTTTYYllyykkVVnneeTT
..  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtt®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIIxxuusscc∫∫aabb''eennHH  rrhhUUttddll''ccuuggccbb''»»  ..    kk**bb""uu  
EEnn††eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayymmiinnVVnnCCMMrruujjeess††ccssIIhhnnuu  [[eeTTAAccUUllCCaammYYyynnwwgg
BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHeeLLIIyy  ..  eeyyaaggttaammeess††ccssIIhhnnuu    eellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11
cciinn  ®®KKaann''EEttJJMMnnSSyykkssaarrlliixxiittmmYYyyrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAmmkkbbgg˙ȧajj
eehhIIyyEEddllmmaanneesscckkII††ddUUcctteeTTAAeennHH  ––

««eebb""kkSSggnnwwggmmaannkkaarreeKKaarrBByy""aagghhµµtt''cctt''  nnUUvveesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''ss
eemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  eebbII®®TTgg''ccgg''bbJJççbb''CCIIvviittnneeyyaaVVyyrrbbss''®®TTgg''
eeddaayyssaarrEEttmmaannrrddΩΩ®®bbhhaarrkkaallBBIÍ́ ff©©mmßßiill  ®®bbeeTTsscciinnnnwwggcc∫∫aass''CCaa
GGnnuueellaammeeTTAAttaammeesscckkII††ssMMeerrcceennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††eebbIIsseemm††ccssIIhhnnuu  mmiinn®®BB
mmTTTTYYllyykkllTTÏÏppllccuuggccbb''́́ nnrrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  eehhIIyyssMMeerrccffaannwwggddwwkk
nnSSccllnnaaeess~~hhaaCCaattii  cc∫∫SSgg®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU®®bbqqSSgg  nnwwggGGaaeemmrriikkSSggeeddIImm∫∫IIrrMM--
eeddaaHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®bbeeTTsscciinnnnwwggeeFFII√√kkaarrKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuCCaammiinnxxaa
nn  ®®BBmmTTSSggpp††ll''®®TTgg''nnUUvvCCMMnnYYyy®®KKbb''EEbbbbyy""aagg»» ..

kkaarrGGFFiibb∫∫aayyrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuppÊÊaall''  kk**GGaaccBBnn¥¥ll''VVnn  ffaaeehhttuu
GGII√√VVnn  CCaa®®kkuuggeebb""kkSSggVVnnrrkkßßaaTTMMnnaakk''TTMMnnggGGss''  mmYYyyrryy:eeBBllCCaammYYyynnii
ggrrbbbbllnn''nnll''..  CCaakkaarrBBiittNNaass''  ®®bbeeTTsscciinnmmiinnVVnnccgg''pp††aacc''ccMMNNgg
eemm®®ttIIBBIIPP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm@@  BBIIee®®JJHHcciinn®®ttUUvvkkaarrrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyGGII√√eeppßßgg    ((ddaakk''ss
eemm††ccssIIhhnnuu[[ccUUllkkaann''GGMMNNaaccvviijj))  ee®®kkAABBIImmeeFF¥¥aaVVyy´́nnkkaarreeFFII√√ssÂÂggaa
mm  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  rrddΩΩ®®bbhhaarrPP~~MMeeBBjjVVnn®®bb®®BBwwtt††eeLLIIgg  eennAAee®®kkaayyeeBB--
llbbnnÊÊaabb''BBII®®bbeeTTsscciinn      mmaannkkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aayy""aaggxx¬¬SSgg  xxaaggEEpp~~kkeeyyaaFFaa
eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMM®®bbTTll''CCaammYYyynniiggsshhPPaaBBssUUeevvoott  ..    eemm""¬¬aaHHeehhIIyy
®®kkuuggeebb""kkSSggkkMMBBuuggEEttssmm¬¬wwggrrkkeemmIIllllTTÏÏPPaaBBssMMrruuHHssMMrrYYllssPPaaBBkkaarrNN__
eeJJllrrwwttccMMNNggeemm®®ttIICCaammYYyy®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaann  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eeFFII√√ss--
ÂÂggaammCCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''  KKWWcc∫∫aass''CCaannwwggbbeeggII˚t̊tååbbss&&KKddll''ccMMNNgg
eemm®®ttIICCaaBBMMuuxxaann  ..

««eennAAeeBBllee®®kkaayymmkk  kkaarreeXXaassnnaarrbbss''hhaaNNUUyyVVnnGGHHGGaaggffaa
®®kkuuggeebb""kkSSggVVnnssflfl˜˜uu®®KKllMMuuCCaammYYyynnwwggrrbbbbllnn''--nnll''    kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggkkMMuu
[[BBYYkkeeyyookkkkuuggTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  GG~~kknnSSJJkk¥¥dd**
ssMMxxaann''bbMMppuuttrrbbss''KKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaamm  eellaakkhhYYgg--TTuuggVVnn
®®VVbb''xxMM∆∆¨ ̈ ((NNaayy""aann''--ccaann''ddaa))  eennAAEExxee®®kkaayyEExxmmiinnaa11997700    ffaaBBYYkkcciinnmmiinn
ssUUvvCCaassbb∫∫aayycciitt††nnwwggeess††ccssIIhhnnuubb""uunnµµaanneeTT  EEddllVVnneeFFII√√kkaarrttiieeTToonnccMM
eeJJHHeellaakk®®bbFFaanneemm""AA  kkaallBBIIyyuuKKssmm&&yybbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  ..  

««ccMMEENNkkBBYYkkssmmmmiitt††kkuummµµ¨ÿynniiss††rrbbss''eeyyIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caa»»,,  eellaakkTTuugg
eeJJll  ««VVnncciiJJççwwmmcciitt††ssÌÌbb''eexxııIImmeess††ccssIIhhnnuuyy""aaggxx¬¬SSgg    BBIIee®®JJHHEEtt®®TTgg''
VVnnBBiiXXaattBBYYkkeeKKyy""aaggrrggaall  ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnnssmm¬¬aabb''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii--
ss††ee®®ccIInnNNaass''  BBIIcceenn¬¬aaHHqq~~SS11995555eeTTAA11996655  ..      eennAAeeBBllEEddllssIIhhnnuu
VVnnmmkkddll''eebb""kkSSgg  ((kk~~¨g̈gEExxmmiinnaa11997700))  TTSSggCCUU--eeGGnnLLaayy  TTSSggbb""uull--
BBtt  BBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjyykkeess††ccssIIhhnnuu    mmkkeeFFII√√eemmddwwkk
nnSSttssflflUU  ..  KKWWBBYYkkeeyyIIggeeTTAAvviijjeeTT  BBYYkkeevvoottNNaammEEddllVVnnccaatt''vviiFFaannkkaarr--
NN__eennHH ..    ppSS--yyuuSSggdduugg  ((EEddllVVnnddwwkknnSS®®bbttiiPPUUssmm©©aatt''mmYYyyeeTTAAeebb""kkSSgg
bbII´́ff©©ee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarr))  CCaaGG~~kkmmaannPPaarrkkiiccççxxaaggjj¨¨SSggCCUU--eeGGnnLLaayy,,
ccMMEENNkk  ppSS--hhflfluugg      ((ssmmaaCCiikkKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrkkNN††aallmm~~aakk''EEddlleeFFII√√ddMM--  
eeNNIIrrCCaammYYyyppSS--yyuuSSggdduugg))  mmaannPPaarrkkiiccççjj¨S̈Sggbb""uull--BBtt»» ..

««eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnnssaarrPPaaBBffaa  ®®TTgg''VVnnTTTTYYllkkaarreellIIkkTTwwkk
cciitt††BBIIppSS--yyuuSSggdduuggeeddaayyppÊÊaall''  ..    eennAA´́ff©©TTII2233mmiinnaa,,    ´́ff©©bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnCCYYbb
ssnnÊÊnnaaCCaammYYyyppSS--yyuuSSggdduuggyy""aaggyyUUrr,,  eess††ccssIIhhnnuukk**VVnneeFFII√√eesscckkII††®®bb--
kkaassttaammvviiTT¥¥¨ëebb""kkSSgg  [[EExxµµrreeggIIbbeeLLIIggeeFFII√√kkaarrttssflflUU  ((ccUUll´́®®BBmm""aaKKII))  ..  eennAA



´́ff©©EEssÌÌkkeeLLIIgg  mmuunnnnwwggccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuuggeebb""kkSSgg,,  ppSS--yyuuSSggdduuggVVnneeppII∆∆llii
xxiittmmYYyyssrreessrreeddaayy´́ddeeTTAAssIIhhnnuu  mmaanneesscckkII††ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««xxMM∆∆¨s̈sUUmmssMM
EEddggnnUUvvmmeennaasseeJJççttnnaammiitt††PPaaBBdd**®®CCaallee®®CCAA  nniiggkkaarreessII∆∆ccssrreessIIrr´́nn
®®bbCCaaCCaattiieevvoottNNaammccMMeeJJHHsseemm††cc  ccMMeeJJHHnneeyyaaVVyyrrbbss''®®BBHHGGgg
nniiggccMMeeJJHHkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUrrbbss''®®TTgg''      kk~~¨g̈gzzaann:CCaaeemmddwwkknnSS®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
dd**kk¬¬aahhaann»» ..  GGss''rryy:eeBBll55qq~~SSee®®kkaayyBBIICCMMnnYYbb  ((CCaammYYyynnwwggppSS--yyuuSSgg
dduugg))  eennHHmmkkeemmddwwkknnSShhaaNNUUyyeehhIIyynniiggssIIhhnnuummaannTTMMnnaakk''TTMMnnggkkkk''
eekk††AA  ®®bbkkbbeeddaayyeesscckkII††®®ssLLaajj''rrvvaaggKK~~aaeeTToottppgg  ..

EEttbbIIbbYYnn´́ff©©bb""uueeNNˆâaHH  bbnnÊÊaabb''BBIIppSS--yyuuSSggdduuggVVnnssnn¥¥aaffaaCCYYyyKKSS®®TT
((eess††ccssIIhhnnuu))  BBYYkkkkggkkuummµµgg''ddUUeeyyookkkkuugg    VVnneeddIIrrccUUll®®bbeesscc®®bbssaacc
eeTTAAPPUUmmiinnaannaaeennAAxxaaggeekkIItt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayymmaannEEcckk®®ttaakk''  EEddllmmaann
rrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  ®®BBmmTTSSggEExxßßGGaatt''  EEddllmmaannsseemm¬¬ggGGMMJJvvnnaavvrrbbss''
®®TTgg''  EE®®sskk[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeggIIbbeeLLIIggttssflflUU  ..    eeddaayyssaarrEEtt®®bbCCaa®®bbiiyy
PPaaBBrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaammYYyynniigg®®bbCCaakkssiikkrr      kk**mmaannmmnnuussßßccuuHHccUUll
rraabb''rryyJJnn''nnaakk''  mmkk[[eevvoottNNaammhh√√wwkkhh√√WWnneeFFII√√CCaakkggTT&&BBssIIhhnnuu        EEddll  

mmaanneeQQµµaaHHffaaEExxµµrrrrMMeeddaaHH  ..    BBYYkk®®KKUUyyuuTTÏÏssaa®®ss††eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggkk**VVnn
eebbIIkkssaallaaeeyyaaFFaammYYyyeennAAPPaaKKxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt  eennAAeexxtt††®®kkeeccHH
eeddIImm∫∫IIbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonnBBYYkkEExxµµrrccMMNNUUllffIIµµTTSSggeennHH  ..

eennAAee®®kkaamm  ««EExxllkkaarrJJrr»»  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnccaatt''TTuukkffaa
««®®bbkkbbeeddaayyvvIIrrPPaaBBnniigg®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB»»  rrbbss''eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  BBYYkkkk--
ggTT&&BBEExxµµrrrrMMeeddaaHH  kk**VVnneekkIInneeLLIIgg  BBIIccMMnnYYnn44,,000000nnaakk''kkaallkk~~¨g̈gqq~~SS11997700
mmkkddll''bbIImmWWuunnnnaakk''eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997755  ..  kkSSeePPII¬¬ggFFuunnFF©©nn''  rrffee®®kkaaHH  ®®BBmmTTSSgg
TT&&BBeeffIIµµrreeCCIIggrrbbss''eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  VVnnvvaayykkMMeeTTccbbMMVVkk''qqÌÌwwggkkggTT&&BB
llnn''--nnll''  EEddllmmaannPPaarrkkiiccççmmkk  ««rrMMeeddaaHH»»  ®®ssuukk  EEddllkkaann''kkaabb''eeddaayy
BBYYkkEExxµµrrrrMMeeddaaHH  ..  eennAAccuuggqq~~SS11997722,,  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyy
nniiggEExxµµrrrrMMeeddaaHHccaabb''eeppII††mmeeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeBBlleennaaHHkkggTT&&BB
llnn''--nnll''VVnn®®ttUUvvvvaayyVVkk''qqÌÌwwggxx~~ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy      eeddaayyssaarrEEttkkggTT&&BB
CCaapp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''®®kkuugghhaaNNUUyy,,  eehhIIyyPPUUmmiiPPaaBBTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaammYYyyccMMnnYYnnFFMM
VVnn®®ttUUvv®®KKbb''®®KKggeeddaayyBBYYkkEExxµµrrttssflflUUrrYYcceeTTAAeehhIIyyEEddrr»»  ..

((Brother Enemy - Ibidem- p.64-65-66))


