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BENEDICT A~p~)l.SQN'IN 
TORKiYE iZDUSUMU 
SELiM DERiNGiL 

Sotiyal bilimler ve tarih dilnya6mm onemli i6imlerlnden Benedict Ander6on 13 Araltk 

2015'te 79 ya9mda vebat etti. Omril boyunca emperyalizm ve kolonyalizmin kar~u,mda 

duran Ander6on. milliyetrilik. milli kimlik, va.tanda9ltk, aidiyet gibi konulan ele alan 

literaturun temel kavramlanndan birl haline gelen "hayali cemaatler"in yarat1cu,1 ve 

ingiltere 'de , 960 'lard a otu9an ·yeni Sol" ak1mmm ba9ltea teori6yenlerindendi. 

Benedict 
Ander.;on 
(1936-2oi5). 

Sosyal bilimler ve tarih alanmda en 
6nemli simalardan biri olan Bene
dict Anderson, 26 Agustos 1936'da 
<;in'in Kunming kentinde dogdu. 
lngiliz son donem koloniyal elitleri
nin klasik egitim giizergahm1 izleyen 
Anderson, Eton Lisesi ve Cambridge 
Oniversitesi'ni bitirdi. Elit gecmi~ine 
kar~m gene ya~ta Marksist bir diinya 
gorii?iinii benimsedi. Siyasi gorii?le
rinin ~ekillenmesinde, 1956 Suez Kri
zi S1rasmda lngiltere ve fransa'nm 
M1s1r·1 i?gal etme giri~imi etkin oldu 
ve Anderson antiemperyalist ve an
tikolonyalist duru~unu omrii boyun
ca korudu. lngiltere'de 196o'larda 
olu~an Yeni Sol (New Lebt) ak,mmm 
ba?hca teorisyenlerindendi. 

Anderson, Cornell Oniversitesi'nde 
sosyal antropoloji ogreniml gordii 
ve Endonezya iizerine cah~arak dok
toras1rn ald1. Daha doktora ogrencisi 
iken Endonezyah diktator Suharto'yu 
amans1zca ele~tiren yaz1lan yiizi.in
den Endonezya'ya giri~i yasakland1. 
Ele?tirel yaz1lan ozellikle rejim kar
~1t1 Endonezyah aktivistler arasmda 
yogun ilgi gordi.i. Gi.iney Asya dille
rinden Endonezya dili, Javaca, Thai 
ve Filipinler'in Tagalog diline tama
men hakimdi. 

En i.inlii eseri olan Imagined Com
munitie6: Reblection6 on the Origin 
and Spread ob Nationali6m (1983), 
Hayali Cemaatler: Milliyetrilisin 

Kokenleri ve Yay1lma.i1 ba?hg1yla 
ve lskender Sava?1r'm harika ceviri
siyle Ti.irkceye kazand1r1ld1. 1 Sava?,r, 
Tilrkiye'de cok nadir gorulen bir i~e 
imza attl; Anderson'm k1vrak ve kJv1l
c1mh lngilizcesini aynen yakalayarak 
(hatta yer yer dipnot hatalarm, du
zelterek) halen bir kaynak eser olan 
metni olu?turdu. (Bu yaz1daki tum 
ahnt1lar Sava?1r'm cevirisindendir.) 

Anderson'a gore, Marksist teorinin 
en onemli eksigi milliyetciligi yete
rince cozilmleyemeyi?idir: 'Milliyet
ciligin Marksist teori icin rahats1zhk 
verici bir anomali oldugunu ve tam 
bu yi.izden hesaba kaulmaktan cok 
hasir alu edildigini soylemek daha 
dogru olur. •• 

BENEDICT ANDERSON'IN 

ESERLERiYLE TANI~MA 

Benedict Anderson ve eserlerinin 
bu satirlarm yazan icin cok ozel bir 
yeri vardir. Bogazici Oniversitesi'nde 
1979 y1lmdan itibaren ilk ders ver
meye ba?lad1g1m y11larda Ti.irkiye sol 
cevreleri feodalizm, Asya tipi uretim 
tarzi, feodalizmden kapitalizme geci~ 
gibi konulari hararetle tart1?1yordu. 
Milliyetcilik ve onun ne oldugu konu
su bu tart1~malara epeyce gecikmeli 
olarak eklendi. Herkes milliyetciligin 
kotii bir ~ey oldugunu 'biliyordu' ama 
nesnenin tabiatl hakkmda teorik tar
t,?madan cok varsay,mlarla hareket 
ediliyordu. Bogazici Oniversitesi'ocie 



en keyif alarak verdi~im dersler, bu 

y11lardaki HIST 311 Feudall6m (Feo

daltzm) ve HIST 411 Nationafi6m and 

lmperlali6m (Mllliyet(ilik ve Ernper

yaltzm) dersleridir. Bu derslerln en 

temel mettnlerlnden biri de Hayoll 

Cemaatler olmu~tur. Milliyet~ilik ve 

ulus-devletin lnsanoglu uzerindeki 

olaganustO etklsinin tahlilini yapar

ken Anderson'm ~u sat1rlarm1 kim 

unutabilir: ·1nsanm -genellikle ken

di se~medigi- i.ilkesi ugruna olmesl, 

l~cl Partisi, Amerikan Tip Dernegi 

ya da Uluslararas1 Af Orgutu ugruna 

olmeslnin rekabet edemeyecegi bir 

ahlaki gorkem ta~ir:i 

·Hayali cemaatler" kavram1, milliyet

cilik, milli kimlik, vatanda~hk, aidi

yet gibi konulan ele alan literaturde 

-art1k almu i~aretleri icine almma

yacak kadar- herkesln ne oldugunu 

bildiginin varsayild1g1 bir ana kavram 

halini ald1. Hatta kitabmm en son 

bask1sma (2006) yazd1g1 onsozde An

derson, ·hayali cemaatler"in olur ol

maz yerlerde SJradan bir terim olarak 

kullamlmasma tepkisini ~u sozlerle 

dile getirir: •siradanhgm vampirleri 

~imdiye kadar ondan emilecek biitun 

kam emdi." 

AncakAnderson'm as1I metnini bura

da haurlamakta yarar var: ·o halde, 

antropolojik bir ruhla, ulus hakkmda 

~u tamm1 oneriyorum: Ulus hayal 

edilmi~ bir siyasal topluluktur; ken

disine aym zamanda hem egemenlik 

hem de smirhhk ickin olacak ~ekilde 

hayal edilmi~ bir cemaattir." Ulusun 

hayal edilmi~liginin uc ana ekseni 

vardir: hayal edilmi~tir, 6m1rlt ola

rak hayal edilmi~tir ve egemen ola

rak hayal edilmi~tir.4 

Anderson'm ulusu, "hayal edilmi~tir, 

ciinkii en ku~iik ulusun uyeleri bile 

diger Oyeleri tammayacak, onlarla 

tani~mayacak, ~ogu hakkmda hi~bir 

~ey i~itmeyecektir ama yine de her 
birinin zihninde toplamlarmm ha

yali ya~amaya devam eder."5 Buna 

ilaveten, ·u1us 6m1rlt olarak hayal 

edilir, ~iinki.i belki bir milyar insam 

kapsayan en buyuguniin bile otesin

de ba~ka uluslara mensup insanlarm 

Ya$ad1g1 esnek de olsa smirlan var
d1r."6 

Bu baglamda insanm akhna lster is

temez Turkiye fo~istlerlnin "Biitiin 

dunya Ti.irk olsun!" slogan1 geliyor. 

Bu muhteremlerin hayali cemaati 

Anderson'mkini bir hayli a~1yor anla

~1lan. Ger~ekten de Turkiye toplumu 

Anderson'm du~Oncelerinin bir tur 

·uygulama laboratuvan" olarak go

rulebilir ve biz de derslerde hep onu 

Dunya Sava~1 SJrasmda Almanhg1 

cagn~t1ran Hannover adm1 birak1p 

Windsor adm1 aldilar) olduklanm 

·ke~fetmeleri" olmu~tur. Boylelikle 

milliyetcilik ak1mlan tarafmdan teh

dit edilen cokuluslu imparatorluklar 

bizzat milliyetciligin ideolojik silah

lanm dev~irerek, bu silahlan onlara 

kar~1 kullanma yoluna gittiler. Ancak 

BENEDICT ANDERSO 

\r 

vurgulad1k. Hayali cemaatin ·orada 

bir koy var uzakta, gormesek de git

mesek de o koy bizim koyiimiiz"den 

daha giizel bir ifadesi olabilir mi? 

(Sevgili eski ogrencim Giil lnanc'a bu 

parallelige derste dikkat ~ektigi icin 

te~ekkur ederim.) 

Anderson'm bir diger onemli kav

ramsalla~11rmas1 ise 19. yuzy1lda eski 

dunya hanedanlanndan Romanovla

rm Rus, Hohenzollern'lerin Alman, 

Hannover'lerin lngiliz (sonra Birinci 

.. .. · 

bu hanedanlarm ·ulusal kimliklere 

dogru yana~ma yoniinde belirgin 
bir egilim"lerinin7 bulunmas1 aym 

zamanda tehlikeli bir taktik de olabi

liyordu. Ara kademeleri (siyasi parti, 

parlamento, nazirlar vs.) aradan c1-

kanp halkla dogrudan bir karizmatik 

ili~ki kurmay1 hedefleyerek, "Kaiser 
II. Wilhelm kendisine '1 no'lu Alman' 

roliinii bictiginde, kendisinin kendi

siyle aym turden bir siirii icinden biri 

oldugunu, i~levinin temsili oldugunu 

ve dolay1s1yla ilkece Alman yolda~-

Benedict 
Anderson, 
Imagined 
Communltle&: 
Reflection& 
on the Origin 
and Spread ot 
Naltonalum, 
Londra ve 
New York: 
Verso, 1983. 
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lanna ihanet edebilecegini orti.ik 

olarak teslim etmi~ oluyordu."
8 

Nite· 
kim Birinci Di.inya Sava~1 sonrasmda 
Alman hanedam ~6kti.i ve Wilhelm 

sava~ su~lusu ilan edildi. 

Benzer bir bi~imde, kendini ·1 no'lu 

Osmanh/fi.irk" haline getiren 11. 

Abdi.ilhamid'e hal' fetvas1m okuyan 

Avrupa'da olu~an "kapitalist yaymc1· 
hk • olgusunu tar11~mas1dir. Matba_a 

teknolojisinin yaygmla~mas1yla b1~ 
ticari meta haline gelen kitap k~nd1 
piyasas1m yaratirken. Latince g1de
rek yerini "idari halk dilleri"9 olan 

lngilizce, Almanca, Frans1zca ve daha 

sonra Macarca, Leh~e. Rumence ve 
Yunanca gibi mahalli dillere b1rakt1. 

"Hayali cemaatler" kavramt, mllllyet~ilik, milll klmllk, 

vatanda¢ltk. aldlyet glbi konulan ele alan literatiirde 

herke6in ne oldugunu bildiginin vart>aytldtgt bir ana 

kavram halinl aldt. Hatta kltabmm en t,On bat>ktt>tna 

yazdtgt on6i5zde Andert>on. "hayali cemaatler"in olur olmaz 

yerlerde t,tradan bir terlm olarak kullantlmat>ma tepkit>ini 

¢U t>ozlerle dlle getirlr: "Siradanlrgm vampirleri ¢imdiye 

kadar ondan emllecek biHiin kant emdi." 

heyet "Millet seni hal' etti" demi~
tir. Vahideddin'in lngil1z sava~ ge
misiyle ka~ttgmm haberi Ankara'da 
TBMM'de duyuruldugunda baz1 (ule
madan) mebuslar Mustafa Kemal'e 
~1k1~m1~. ·pa~a! Pa~a! Sana s6yledik, 
bu henb boyle bir ~ey edecek ded1k" 
demi~lerdir. Zira Osmanh sultant ve 
halife olan Mehmed Vahideddm, Ke
malistlere cephe alarak sultanhgm 
ve hilafetin ti.im karizmas,ni yltir
mi~. ulemadan zevat nezdinde dahi 
"herif' olmu~tu. Anderson'm teorik 
izdi.i~umi.ini.i Ti.irk/Osmanh tarihinin 
bu gibi sefahatinde izlemek fevkala
de ogretici oldu hepimiz i~in. 

"KAPiTALiST YAYINCILIK" 

TARTl~MALARI 

Anderson'm en onemli katktlarm

dan biri de 16. yi.izy1ldan itibaren 

Ulusal kimligin olu~masmda kritik 
bir rol oynayan bu mahalli "iktidar 
dilleri", Anderson'm deyimiyle, ·veni 
hayal edilen ulusal topluluklann ha
yal edilebilirligine as1I olumlu etkide 
bulunan, yeni bir uretim ve uretim 
ili~kileri sistemi (kapitalizm), bir ile
ti~im teknolojisi (matbaa) ve insan
hgm mahkum oldugu dilsel ~e~itlilik 
arasmdaki, belki de rastlant1sal ama 
alti.ist edici etkile~imdi".'0 

lktidar dillerinin ulusal kimlik olu~
turmasImn ka\mtlmaz bir yan urunu 
ise egemen iktidar dilinin d1~mdaki 
d1llerin marjinalle~mesi oldu: ·rn
ger yandan ... devlet dili olarak be
nimsenmi~ olan halk dilleri giderek 
artan bir gu\ ve statu kazaniyordu. 
Ornegm lngilizce Galceyi lrlanda'n1n 
~ogu bolgesinden d1~an iteledi, Fran
sIzca Br6toncay1 duvara s1k1~t1rd1 ve 
Kastilyaca Katalancay1 marjinallige 
indirgedi."" Bilmem burada TC dene

yiminde Ki.irt~enin ak1betini hattrlat
mama gerek var mt? 

Matbaateknolojisinin bir digeronem
li etkisi ise milli dillerin yeknesak hale 

gelmesi olmu~tur. Zira elyazmas1 bir 

eser her kopyalam~mda kiitip hatas1 
veya bilin\li ~arpttmalardan oturu 
tahrifata ugrarken, basih kitaplarm 

mesajlanni nesilden n . 
es11e ak 

malan mumki.in ktltndi: .l<a . tar. 
yaymc1hk dile yeni bir b· P1tahst 

sa itlik ~-
zand1rd1. Bu sabitlik uz "4• 

. un '>'ad 
oznel millet kavramlan -1,.. !!de. 

,In so 
rece merkezi bir rol oynay n de. 

l .k r·kr· . . an kadi111 
1 1 mm m~a edilmesine ka · 
bulundu. •u tkida 

Bogazi~i'ndeki derslerde b· 1 1z er b 
"kadimlik" yarat1smm ve kurgusu u 

Ti.irk milliyet~iligine ne kadar -~:~ 
ri caizse- ·cuk oturdugunu· gordul 
Hele 1928 Harf Devrimi (lng1·1· Izceye 
vurunca tuhafhk daha da belirg• 

1 ine. 
~iyor, "Alphabet Revolution"!) sonra. 

s1 TDK etrafmda yarat1lan Giin~ Dil 
Teorisi efsanesi bir kez daha labora. 

tuvar metaforunun ne denli g~erli 
oldugunu ortaya koyuyordu. 

Anderson'm kitabmm ikinci baskis,. 
na dahil ettigi en onemli boliim ka
ntmca "Ni.if us Say1m1. Harita ve Miize· 
bolumudi.ir. Bu i.i\ aracm somiirgect 

gi.i~lerce topluma nas1I derinlemesi• 
ne nufuz etmek i.izere kullan1ld1~m1 
irdeleyen Anderson'm oznesi her ne 

kadar uzmanhk alam olan Uzakd~u 
ulkeleri ise de kurdugu model evren
seldir: 

"185o'lerden sonra somurge otorite
leri bir kavramsal ~ebekeler labiren
tine gore ve herhangi bir do~rudan 
mali ya da askeri ama~ giitmeksizln. 
i.istelik eskilerin hep ihmal ettikleri 
kadm ve ~ocuklan da dahil ederek 
ni.ifusu saymak i~in giderek daha ge
li~kin idari ara\lar kullanmaya ba~la
d1lar."11 

Model gene olduk~a tanid1k: 
Osmanh'da da ilk modern niifus sa
y1mlan 1880'1i y11larda ba~la11lm1~. 

bu uygulamayla askere alma ve 
vergilendirmeden ote adeta toplu· 

mun fotografm1 ~ekme hedefi gu· 
di.ilmu~ti.ir. Anderson'm Uzakdogu 
ulkelerinde bu somi.irgeci hedenere 

direni~. dini diren\ noktalarindan 
(Mi.isli.iman ve Budist) kaynaklanmi~· 
t1r. Gene maalesef fazlas1yla tamdik. 

lttihat~1lar Anadolu'da ya~ayan halk· 
I arm (ozel likle Erm em ve Kurtlennl 

sayilmasm1 roplum mi.ihenctishgi v: 
sonra da soykmm on hazirhgi olara 

kulland1lar. 



lktidan ellerinde tutanlarm gucle

rlnl me~rula~llrmak uzere seferber 

ettikleri bir diger arac ise haritayd1. 

Anderson emperyalist devletlerin 

(ozellikle Britanya'nm) nas1l dunya 

haritasm1 renk kodlamas1yla adeta 

parsellediklerini anlat1r (Britanya 

kolonilerl pembe/k1rm1Z1, Fransa 

mavi, Hollanda san/kahverengi vb.) 

Benzer bir bicimde, bu mirasI devra

lan ulus-devletler de milli haritalan

m bir ·milli ikonaya" donu~turmekte 
gecikmez: 

·Bu ~ekliyle harita sonsuz bir yeni

den iiretilebilirlikle, afi~lere, resmi 

damgalara, antetli kagnlara, dergi ve 

ders kitab1 kapaklarma, masa ortule

rl ve otel duvarlarma aktanlabilir bir 

diziye kat1lm1~ oluyordu."'4 

Bir kez daha sevgili laboratuvanm1za 

gerl donelim: Turk bayrag1 haritas1yla 

dona11lm1~ taksiler, bayrak kanunu

nu a<;1ki;a ihlal eden kalpakh Mustafa 

Kemal resmiyle miizeyyen Turk bay

raklan ve haritalar, K1bns'1 k1rm1Z1ya 

boyayan ve Musul'u da Tiirkiye'nin 

pari;as1 gosteren milliyet<;i haritalar 

ilanihaye... Buna kar~m Suriye'de 

(Suriye'den ne kald1ysa ... ) okullarda 

tedrisatta kullamlan haritalarda Ha

tay halen Suriye'nin pari;asI olarak 

gosterilmekte. 

Anderson'm inceledigi gii<; i<;selle~

tirme ve me~rula~llrma ayg1tlarmm 

ucunciisii ise miizeler. ·cunkii mii

zeler de, miizele~tiren hayal giicii de 
koklii bir ~ekilde siyasaldir."•; 

Eski Topkap1 otogarmm arsasma ku

rulan ·Panorama 1453" zavalhhgmm 

servetlere mal olan ~ovenizm banyo

su bunun en iyi gostergelerinden de

iii mi? Bir diger ornek ise t;anakkale 

Sava~lan'nm amsImn yeni ve daha 

milli bir kisveye biiriindiilmesi ama

c1yla Gelibolu'da kurulan Canakkale 

Sava~lan Ara~tirma Merkezi. 

DIPHOTLU 
Bened,cl Anderson. Hayall Cemaaller: 

Alolhytrr,1,g,n l'6t,nlm Vt Jay1lmaa1, 
(rv. lskender Savaw <Istanbul. Meus 
Yayinlan. 1993). 
Anderson. as,. s 17. 
Ase. s 101. 

◄ Ase. s. zo. Vurxular orijinal meme a,1. 
5 Aym yrrde. 
b Ast. s z,. Vurxular oriJinal meme ait 

Ancak tiim biiyiik dii~iiniirler gibi, 

Anderson'm teorisi ve modeli de 

ele~tiriye ac1kt1r. Benedict Ander

son, eski diinya dinlerine olaganiistii 

gii<;lerini ve me~ruiyetlerini, ozellik

le de kendi deyimiyle "hakikat dilin

de ustala~ma" yoluyla verenin, dine 

dondiirme ve biinyesinde eritme 

giicii oldugunu soyler: 

·Hakikat dilleri olarakda, milliyetcili

ge biiyiik olciide yabanc1 bir egilime, 

'ba~kalarm1 kendi dinlerine dondii

rerek kazanma' egilimine sahiptirler. 

Donmekten kastettigim, ~u ya da bu 

dinsel gorii~lerin benimsenmesinden 

<;ok, simyevi bir sogurulma. Bu siirec 

icinde eskiden barbar olanlar 'Orta 
Kralhk' olur, Atlas Daglan lsiamiyeti 

olur, llongo Htristiyanhg1 olur. lnsan 

varhgmm biitiin tabiau kutsall1k ba

k1mmdan i~lenebilir .... Nihayetinde, 
kutsal dil arac1hg1yla <linden donme 

olanag1 sayesinde, bir 'lngiliz' Papa, 

bir 'Mani;u' da Gogiin Oglu olabilmi~
tir. •ob 

l~te bu noktada, Anderson'la aym 

dii~iincede degilim; <linden don
mek hie de "biiyiik olcude milli

yetcilige yabancr" degildi. Osmanh 
lmparatorlugu'nda zaman i<;inde 

<linden donme vakalan ara~t1nld1-

gmda, cok farkh bir evrimle kar~1la

~1hyor. Milliyetciligin yay1lmas1yla 
din soniimlenmiyor, daha ziyade ih

tida ve irtidat yoluyla milliyet<;iligin 

boyundurugu altma giriyor. Daha 

onceki yuzy11larda, 16., 17., hatta 18. 

yiizy1lda, ihtida, yani Islam dinine 

girmek, arzu edilmeyen bir geli~me 

olarak goriiliirdii. Papazlar ve cema

atin ba~ka iiyeleri buna kotii gozle 

bakard1, ciinkii ihtida yiiziinden sa

y1lan azahyor, moraller! bozuluyor

du. Arna 19. yiizy1la geldigimizde, 

dini kimlik ile milli kimlik arasmda o 

kadar s1k1 bir baglanu vard1 ki Miis

liimanhg1 kabul etmek ve 1844'ten 

sonra Miisliimanhktan Htristiyanhga 

7 Ast, S. IOI 

8 Aym yerde. Vurxular onJinal meme a,t 
9 Ast, s. 6o. 
,o Ase, s. 58. 
11 Ase. s. 94-
rz Ase. s. 60 
13 Ase. s. 188. 
14 Ase. s. 195-
15 A9t, s. 198. 
16 Ase. s z9. ·orra Krall,k" Cin lmparatorlugu·nun 

gecme olas1hg1, bir kimlik yitimi. ba~

ka bir deyi~le korkunc bir felaketin, 

yani ulussuzla~mamn habercisi ola

rak goriilmekteydi. Bireysel olarak 

kmanacak bir eylem degil. biitiin ce
maatin a~ag1lanmas1, kendi bil incine 

sahip bir gruba yoneltilmi~ bir tehdit 

ve hakaret olarak alg1lamyordu. 

Benim derslerde ve daha sonraki tar

tJ~malarda getirdigim ba~hca ele~

tiri ~u bicimde ozetlenebilir: Evet, 

Anderson ve milliyer,iligi ele~tiren 

diger teorisyenler muhtelif veche

lerden gayet ~1k ve yetkm bicimlerde 

milliyetciligin ne kadar kof, uydurul

mu~. hayal edilmi~. ifi bo~ ve yIrtIcI 
bir ideoloji (hatta baz1lanna gore 

ideoloji bile degil) oldugunu gosterdi. 

Ancak halen ortahkta duran devasa 

bir gerceklik var, o da w Milliyetci· 
lik ve onun yara111gI devlet ~ekli olan 

ulus-devlet, diinya konjonktiiriinii 

belirlemeye devam edlyor ve daha 

uzunca bir sure de edecege benziyor. 

SnJM DEIUHGIL 

LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY 

(LOBNAH AMERIKAN ONIVERSITESI) 

unvamyd, Atlas Dailan lslam,yeu. Ku?ey 
Afnka'da Berber kabllelenmn lslamla~ma 
surecine goodenne yap1yor llongo 
Htru11yanhi1 Afnl..a'da H,nsuyanlo~ 
ben1mseyen l..ab1ltlere a11f11r Ilk ve tek 
lng,hz papas, 11,4•11,9 y,llan aras,nda papa 
olan Nicholas Bralespear dir MaO\lJlar Ona 

Asya'da ya}ayan Juchen l..abllelenyd,. 1664'te 
Cin'I fe1he111kten sonra "Manchu" ad,m ald,lar 
' GOgun ~ lu" Cin 1mpara1orunun unvamyd1. 

~nedlct 
Anderson, ffayaU 
Cemaatfn-: 
MUUynrlllgln 
Jalcnum ve 
y ayllmcu1, fev. 
lskender Sava51r, 
Istanbul: Metls 
Yaymlan, 1993. 
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