
 



ÖN SÖZ 
 

İLK SAYIMIZI, SİGMUND FREUD’UN ‘‘BİLİNÇ ALTI’’ ADLI KİTABININ ANISINA 

YAYINLIYORUZ… 

Aziz ve muhterem fanzin okurlarımız, 

Öncelikle her birinizi en kalbi duygularımız ile selamlar, eserimizin gençlere ve 

geleceğimize okuma alışkanlığı kazandırmasını diliyoruz. 

Kıymetli okurlarımız, 

İki koca yıldır üzerinde çalıştığımız ve hamdolsun bugün yayınlanması ile yeni bir fanzin 

ürünü ortaya attığımız ‘‘Bilinç6 Fanzin’’in başarılı bir tiraj yakalamasını ümit ederek ve 

kitleleri kendine bağlayacak bir okur seviyesi yakalamasını umut ederek, bugün yayın 

hayatımıza başlamış bulunuyoruz. 

Her daim inandığımız yolda ilerleyerek ve birbirinden farklı olan yazılarımız ile alanında 

uzman yazarlarımızla birlikte, sizlere en realist ve rasyonel yazıları sunacağımızdan hiç 

kuşkunuz olmasın. Ancak böyle bir başarıyı elde edebilmek için, siz kıymetli 

okurlarımızdan da arzlarımız bulunmaktadır. Fanzinimiz ile birlikte fotoğraflar çekerek, 

eserimizi tanıtarak, emeğimizi arkadaşlarınızla paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.  

Her daim dediğimiz gibi, ‘‘Edebiyatın yer altı dünyası olan Bilinç6 Fanzin’imize hoş 

geldiniz, sefalar getirdiniz’’… 

Sevgiyle ve Edebiyatla Kalınız… 

 

Devrim AKTÜRK 

Bilinç6 Fanzin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



VEJETARYENLİK NEDİR? 

 

Bahar ALTIN -  Diyetisyen 

 

Vejetaryen Beslenmesi  

 
https://iyi21.com/iyi-beslen/vejetaryenler-ne-yer-ne-icer/ 

 

Vejetaryenlik, hayvansal tarafından elde edilen 

gıdaları veya et kullanmayı kabul etmeyen 

veya sınırlı tüketmeyi bir yaşam stili haline 

getirmesidir. Vejetaryen beslenmesinin bir çok 

çeşitleri bulunmaktadır. Lakto vejetaryen, ovo 

vejetaryen, lakto vejetaryen ve vegan olarak 

sınıflandırılır. Bu durumun oluşması kimi 

vejetaryen için sağlıklı olduğunu düşündüğü 

için kimileri için hayvan hakları ve saygı 

gösterilmesi gerektiğini, bu yüzden 

kesilmelerine karşı oldukları için etlerini tercih 

etmemektedir. Bazen din, ekolojik, lezzet ve 

kültürel durumlardan dolayı da vejetaryenlik 

yaşam stili halini tercih edebiliyor. Tek tip 

beslenme sonucunda eksiklikler doğmaktadır. 

Vitamin B12, vitamin D, kalsiyum, demir, çinko 

ve yağ asitleri gibi eksikler görüldüğü 

belirtilmektedir. Vejetaryen beslenen bireyler 

bu eksikleri tamamlayacak bir sağlıklı 

beslenme programı almalıdırlar. Tabi ki 

hayvansal besinlerin tüketimi azalacağından 

dolayı sebzeler ve kurubaklagil tüketimi artış 

gösterecek. Bu da vejetaryen bireyini beden 

kütle indeksi, kolesterol, hipertansiyon, felç, 

diyabet ve kansere karşı koruyucu olmaktadır. 

 
https://www.yeniakit.com.tr/haber/vegan-beslenme-nedir-

vejetaryen-ve-vegan-beslenmesi-diyeti-718045.html 

 

Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve 

sağlığın korunması için besinlerin organizmaya 

alınmasıdır. İyi dengelenmiş bir vejetaryen 

beslenme programı normal büyüme ve 

gelişimi sağlayabildiği gibi; aynı zamanda kalp 

ve damar sağlığı, tansiyon, diyabet, kanser gibi 

birçok hastalığa karşı olumlu yanıtlar 

vermektedir. Yanlış beslenme vücut direncini 

düşürüp saç dökülmesi ve daha bir çok 

hastalıklara yakalanma olasılığını artırmakta ve 

hastalıkların seyrini daha çok 

ağırlaştırmaktadır. Bu yüzden vejetaryen 

beslenen bireyler beslenme uzmandan 

protein, kalsiyum, demir, çinko, vitamin B12, D 

vitamini, iyot ve yağ asitlerini yeterli miktarla 

olduğu beslene programı desteği almalıdır. 
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VEGANLIK NEDİR? 

 

 

Şirvan YÜCEL - Gazeteci 

VEGANLIK NEDİR? 

 Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan 

kaynaklı yumurta, bal, deri, süet, yün ve ipek 

gibi ürünleri de reddeder.” Veganlığın 

temelinde çevreyi koruma, sağlıklı beslenme, 

dini inanışlar gibi sebepler olsa da; en büyük 

neden, hayvanlara saygı... Günümüzde 

çiftliklerde hayvanların çok kötü şartlarda 

yetişmekte, eziyet görmekte ve bazılarının çok 

cani yöntemlerle öldürülmekte olduğu sır 

değil. 

 Yukarıda tanımını yaptığımız, vejetaryenlik ve 

veganlık ile ilgili konularda bir çok yorumlar 

var. İnsan bedeni çok karmaşık olmasına 

rağmen, organ ve besin konusunda nettir. Yani 

bedeni sağlıklı beslersek beden uzun ömürlü 

olur. Bu durumda yediklerimize ve içtiklerim 

çok dikkat etmeliyiz. Öncelike beden yapımızı 

tanımalıyız ve tanıdığımız bedeni ona göre 

beslemeliyiz. Bunun için bizde uzmanlara 

başvurduk 55 yıllık tecrübesi ve zengin bilgi 

birikimlerini bizlere sunan Dünya Değişim 

Akademisi Uzmanları vejetaryenlik ve veganlık 

ile ilgili şunları söylüyor: 

 

 

 

 

 

İNSAN BEDEN, DÜŞÜNCE. DUYGU VE 

YAŞAM TARZI İLE OTOBUR BİR CANLIDIR 

 

https://fularsizentellik.com/journal/2017/9/10/

veganlik 

 İnsanın diş yapısı çiğ eti koparmaya, 

parçalamaya ve ağız içinde öğütmeye elverişli 

değildir. Bunun için çok pişirilmek gerekmekte, 

buda pişmesi sırasında yaralı olduğu savunulan 

besinlerin kaybolmasına aksine zararlı 

bakterilerin üremesine yol açmaktadır.  

 İnsanın doğal besini bünyesine uygun olan, 

genellikle meyveler, kökler ve bitkilerin sulu 

kısımlarıdır. İnsanın diş, mide ve bağırsak 

yapısı eti parçalamaya, hazmetmeye ve 

sindirmeye uygun değildir. 

 Örneğin Dişler; etoburlarda köpek dişleri kalın 

ve uzundur. öğütücüdişler ise sivri ve keskin 

çünkü avladıkları hayvanları parçalayarak 

yutarlar. Otoburların ise bunların tam tersidir.  

 Mide; etoburların yaygın ve bir sıra olmadığı 

için çiğ eti çiğnemeden parçalayarak yutarla ve 

bunun hazmını mide kaslarına bırakırlar. İnsan 

karaciğerinin eti uzaklaştırmaması kişide çeşitli 

rahatsızlıklara neden olur.  

 Bağırsaklar; etoburların bağırsakları kısadır. 

İnsan bağırsaklarının uzunluğu onun etobur 

olmadığının bir göstergesidir. 
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VEGANLAR NASIL BESLENMELİ? 

 
https://www.haberturk.com/veganlik-nedir-2248879 

 Et yerine geçen kurubaklagiller, soya, tofu gibi 
besinleri ana öğünlerde tüketilmesi önemli yer 
tutar. 

 Tüm besin ögelerini vücudunuza alabilmek 
için besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Sadece süt 
ürünü tüketiyorsanız yoğurt, peynir, kefir, süt 
çeşitlerinden her birini beslenmeye dahil 
edilebilir. Diğer besin gruplarından sebze, 
meyve, tahıllarda da aynı şekilde çeşitlerini 
tüketmeniz önemlidir. 

 Hiçbir hayvansal besini yemiyorsanız süt-
yoğurt yerine soya sütü; peynir, yumurta 
yerine soyadan yapılmış tofu gibi yiyeceklerin 
tüketilmesi uygundur. Bu durumda da B12 
vitamini ve kalsiyum alımınada dikkat 
edilmelidir. 

 Balık tüketmeyen bir vejeteryansanız mutlaka 
kurubaklagilleri ve kuruyemişleri, bitkisel 
yağlar tüketilebilir. 

 Balık tüketmediğinizde günde 2 porsiyon 
omega-3 yağları içeren besinleri tüketin. 
Bunların 1 porsiyon değerleri; bir yemek kaşığı 

(10 ml) kanola veya soya yağı; bir yemek kaşığı 
(10 ml) keten tohumu yağı; 1 yemek kaşığı (10 
g) ezilmiş keten tohumu; 2 avuç (60 g) 
cevizdir.. 

 Beyazlatılmış tahılların yerine saflaştırılmamış 
tahıl ürünlerini tercihedilebilir. Örneğin; beyaz 
ekmek yerine tam buğdaydan yapılan esmer 
ekmek veya ekşi mayalı karabuğday ekmeği; 
pirinç yerine bulgur tüketilebilir. 

 Yeterli sıvı aldığınızdan emin olmalısınız. 
Kilogram başına 35 mililitre su tüketimi 
yeterlidir. 

 Kısıtlı bir beslenme tipi olduğundan, günlük 
alınan vitamin ve mineral değeri az 
miktardadır. Bunu engellememek için çay ve 
kahveyi yemekten bir saat önce ve bir saat 
sonra tüketimelidir. Böylelikle besinlerden 
aldığınız vitamin ve minerallerin emilimini 
engellememiş olursunuz. 

Özel durumu olan bebek, çocuk, ergen, yaşlı, 
eve bağımlı birey veya sporcu iseniz ve 
vejetaryen veya vegan tipi besleniyorsanız 
yeterli ve dengeli beslenebilmek için bir 
doktora başvurabilirsiniz. 

 Yukarıda belirtilmiş olan vejeteryan ve vegan 
beslenme çeşitlerinin bir kısmıdır.Bu besin 
tarzına uygun birçok meyve, sebze, protein, 
vitamin vs. içerikli bilgileri doktorunuzdan veya 
güvenilir kitap ve sitelerden de edinebirsiniz.  

SAĞLIK İLE KALIN! 

KAYNAK: Dünya Değişim Akademisi 
Uzmanları 

www.dunyadegisimakademisi.com.tr 
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SİGMUND FREUD 

 

Metin AYDOĞDU – Rehberlik ve Psikoloji 

Danışmanlık Öğrencisi 

Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856’da 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
kalan bir parçası olan Moravya’nın 
Freiberg şehrinde doğmuştur. O dönem 
Moravya’da yaşayan Yahudilerin çoğu gibi 
Freud’un ailesi de yoksuldu. Bir yün tüccarı 
olan babası Freud dört yaşındayken ailesi 
ile birlikte Viyana’ya taşındı ve Freud 
1938’de Nazilerin Avusturya’yı işgal 
etmelerine kadar, neredeyse yaşamının 
tamamını bu kentte geçirdi. Viyana’da 
Yahudilere yönelik şiddetli düşmanlıklara 
maruz kalsa da bu kent, Freud’un dünyaca 
üne kavuştuğu gerçek yurduydu. 

 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 

Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Yunanca, 
Latince, İtalyanca ve İspanyolca bilen 
Freud; 1881 yılında Viyana 
Üniversitesi’nden tıp diploması alarak 
mezun oldu. Mezun olduktan sonra hocası 

olan Ernst Brücke’ün fizyoloji 
laboratuarında çalışmayı sürdürdü ve 
burada nitelikli araştırmalar gerçekleştirdi. 
Daha sonra Viyana Genel Hastanesi’nde 
doktorluğa başladı. Üç yıl sonra Fransa’nın 
ünlü tıp adamı Jean-Martin Charcot ile 
çalışmak üzere beş aylık bir burs kazandı. 
Bu deneyim Freud’un klinik kariyerinin 
başlangıcıydı. Freud kuramında her ne 
kadar cinselliğe vurgu yapmış olsa da 30 
yaşına kadar bakir kaldığı bilinmektedir. 30 
yaşından, evlendikten sonra da  eşine 
sadık biri olarak kalmıştır. Freud kuramını 
insanoğlunun saldırganlık ve cinsellik 
güdülerine bağlamıştır. Yani insanların 
yapmış olduğu tüm davranışların altında 
bu iki güdü; saldırganlık ve cinsellik 
güdüsünün yattığını ifade etmiştir. 
Psişenin kaynağı yani ruhun enerjisi ona 
göre cinsellik ve saldırganlıktı. Freud insan 
ve insan davranışına karşı her zaman ilgili 
olmuştur ve kişiliği açıklarken üç parçaya 
bölmüş ve bu üç parçanın karşılıklı 
etkileşimi sonucu düşünce ve davranışların 
ortaya çıktığını ifade etmiştir. İnsan 
kişiliğini id, ego, süperego diye üç bölüme 
ayırmıştır. İd; insan kişiliğinin ilkel yanıdır 
küçük bir çocuk gibi her ortamda her 
zaman diliminde isteklerinin yerine 
getirilmesini ister, süperego; kişiliğin 
ahlaki-toplumsal yönüdür kişinin toplum 
normlarına, ahlaki kurallara uyma eğilimini 
ifade eder. Çeşitli durumlar karşısında 
ahlaki ve vicdani kuralları dikkate alır ve bu 
şekilde çalışır. Ego ise id ve süperego 
istekleri arasında mantıklı bir seçim yapıp 
uygulama,  mantıklı kararlar alma yönünü 
ifade eder.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


https://dusunbil.com 

Ego mekanizması her iki mekanizmanın 
isteklerini değerlendirir ve sonucunda 
mantıklı bir seçim yapmaya çalışır. İşte 
Freud kişiliği araştırırken böyle bir 
üçlemeyle ele almıştır. Freud’u aykırı biri 
olarak tanımlayabiliriz çünkü Freud 
psikoloji dünyasına bir derin ve şaşırtıcı 
günün şartları itibariyle aykırı hatta kabul 
edilemez görüşler öne sürmüştür. Bireyin 
davranışlarının kaynağını özellikle 
cinselliğe bağlaması psikoloji dünyasında 
büyük tepkilere yol açmıştı ancak Freud 
yine de düşündüklerini açıklamaktan 
çekinmeyip kararlarının arkasında şaşırtıcı 
derecede kararlı bir şekilde duruyordu. 
Nitekim öğrencisi ve psikoloji dünyasına 
büyük katkıları olmuş Carl Gustav Jung 
onun bu düşünce biçiminin farklılığı ve 
düşüncesinde kararlılığı karşısında hayrete 
düştüğünü ifade etmiştir. Freud’un 
psikoloji dünyasına kazandırdığı en önemli 
kavramlardan birisi ise insanın düşünme 
biçimi ile ilgili olan bilinçdışıdır. Freud 
düşüncelerini ifade ederken ve kuramını 
oluştururken en çok bu kavram üzerinde 
durmuş ve davranışlarımızı zihin 
boyutunda yöneten işlevin bilinçdışı 
olduğunu ifade etmiştir. Freud bilinci de 
üçe ayırmıştır ona göre bilinç: içinde 
bulunduğumuz anda farkında 
olduklarımızdır. Bilinç öncesi: biraz 
zorlama ile hatırlayabileceğimiz bilgilerin 
olduğu yerdir ancak bilinçdışı ise içinde 
bulunan anda farkında olunmayan 
zorlamayla da ulaşamayacağımız yerdir. 
Freud Burada çeşitli psikanalitik teknikler 
kullanılarak bilinçdışını bilinç düzeyine 

çıkarmıştır. Yalnızca bu tekniklerle 
bilinçdışı bilinç düzeyine çıkarılır. 
Psikanalitik kuramın odak noktası burasıdır 
çünkü Freud patolojilerinin kaynağının 
bilinçdışı olduğunu ifade eder. 
Bilinçdışında istemediğimiz kötü anılar, 
hatırlamadığımız çocukluk anıları, fantastik 
isteklerimiz, fantezilerimiz vb yer 
almaktadır ve bastırdığımız duygu 
düşünceler yer almaktadır. İnsan ruhsal 
sağlığını korumak, kişilik bütünlüğünü 
devam ettirebilmek için bu kötü anı ve 
düşünceleri bilincinin dışına itiyor 
bunlardan kurtulduğunu düşünüyordu 
ancak ifade edilmemiş duygular, 
düşünceler bilinçaltına itilen bu duygu 
düşünceler daha sonra kişinin etrafını kişi 
farkına varmadan sarıp bu duyguların daha 
kötü bir şekilde ortaya çıkmasına sebep 
oluyordu. Yani bastırılmış bilinçaltına 
atılmış düşüncelerden kurtulamıyorduk 
tam tersi kurtulduğumuzu sandığımız bu 
bilgiler bilinçaltına saklanarak büyüyor 
süresi gelince daha fena bir şekilde ortaya 
çıkıyordu. Freud patolojilerin ortaya 
çıkmasının sebebini bilinçaltına itilmiş bu 
düşüncelerden kaynaklandığını 
düşünüyordu bilinçaltındaki bu 
düşünceleri bilinç düzeyine özel tekniklerle 
çıkarıp hastayı tedavi etmeyi 
amaçlanıyordu. Bu özel tekniklerden 
bazıları; hipnoz, serbest çağrışım ki bu 
teknik kişinin aklına gelen saçma, mantıklı, 
spontan olarak kişinin ağzından çıkan 
cümlelerinden kayda değer olanlarının 
değerlendirilmesine dayanıyordu. Rüya 
analizi vb tekniklerle kişinin bilinçaltını 
bilinç düzeyine çıkararak sağaltımı 
hedefliyordu. Freud ayrıca insanların 
kendini ifade ederken, bir olaya karşı tepki 
verirken yine kişilik bütünlüğü korumak, 
ruh sağlığını korumak için çeşitli savunma 
mekanizmalarına başvurduğunu ifade 
ediyordu. Bu savunma mekanizmalarından 
bazıları yüceltme, yansıtma, karşıt tepki 
geliştirmedir. Ve daha sayılabilecek birçok 
savunma mekanizması tarif etmiştir. Bu 



savunma mekanizmalarının çok fazla 
kullanılması kişiyi gerçeklikten uzaklaştırıp 
patolojinin ortaya çıkmasına sebep olur. 
Ancak yerinde kullanıldığı takdirde kişinin 
ruh sağlığını korur ve kişilik bütünlüğünü 
sağlar. Freud ortaya attığı bu aykırı ve 
üzerinde yıllarca tartışılacak düşünceleriyle 
yıllardır tartışılmakta, yazılmakta 
oluşturduğu psikanaliz kuramı ile yeni 
kuramcılara bir güneş gibi enerji 
sağlamaktadır. Nitekim psikoloji alanında 
çalışmalar yürüten birinin Freud’u 
tanımaması imkansızdır. Bunun yanında 
Freud’dan sonra oluşturulan psikoloji 
kuramlarının neredeyse hepsinde 
Freud’un izi vardır ya da tamamıyla 
Freud’un kuramından yola çıkılarak bir 
kuram oluşturmuşlardır. Bu açıdan 
bakılınca Freud’un psikoloji dünyasındaki 
ve dünyadaki güzide yeri rahatlıkla 
anlaşılabilir. Freud günümüzde dahi birçok 
kimse için ilham kaynağıdır. Freud 
hayatının sonuna kadar çalışmalarını derin 
bir şekilde yürütmüş ve psikanalizi 
genişletmeye çalışmıştır. Ancak ilerleyen 
zamanlarda -pek tabii bunda çok fazla 
sigara içmesinin etkisi vardır- ağzında 
kanserojen bir madde gittikçe 
büyümektedir ve o dokunun büyümemesi 
için Freud neredeyse soluk bile almak 
istemez, hiç yemek yiyemez o sıralarda. Bu 
hastalık ona büyük acı vermektedir, acısı 
gittikçe artmaktadır. Böyle üstün bir 
zekaya sahip bir insan sonunu görmekte 
de zorlanmaz. 

https://onedio.com/haber/sigmund-freud-un-
hayat-hakkinda-soyledigi-10-aci-gercek-430432  

 

Acısının katlandığını, dayanılmaz hale 
geldiğini görüyor ve yolun sonuna vardığını 
biliyordu. Böyle bir durumda iken 
doktorunu yanına çağırır ve ona; “Sevgili 
Max, yıllar önce acı dayanılmaz noktaya 
gelince bana yardım edeceğini 
söylemiştin.”der. Doktoru Freud’un 
ellerine sarılarak; ‘‘Üzülerek söylüyorum 
ki, hatırlıyorum.’’der. 

Evet, Freud acılara dayanamayıp bunu 
ister hayatını kendi kararıyla sonlandırmak 
ötenazi olmak ister. Doktoruyla konuştuğu 
o günün ilerleyen saatlerinde bu işlem 
yapılır. 22 Eylül’de doktoru vücuduna 30 
mg’lik morfin enjekte eder. Freud derin bir 
uykuya dalıp, acısız bir yüz ifadesine 
kavuşuyor. Sonra ikinci bir 30 mg’lik doz ile 
Freud derin bir komaya giriyor ve yaşamı 
noktalanıyor. Hayatını insanı anlamaya 
adamış, hayatımızı kolaylaştırmaya 
uğraşan böyle bir bilim insanı hayata 
gözlerini yumuyor… 

 

 

 

 

 

https://onedio.com/haber/sigmund-freud-un-hayat-hakkinda-soyledigi-10-aci-gercek-430432
https://onedio.com/haber/sigmund-freud-un-hayat-hakkinda-soyledigi-10-aci-gercek-430432


KAR TANELERİNİN DAMLAYAN GÖZYAŞLARI 

 

 
 

Nazlı Kübra ÇEVİK – Şair, Yazar ve Oyuncu 

 

Başlangıç kısmından kesitler; 

*Defalarca kalbi duran bir bebeğin, yeniden 

hayata tutunmasıydı asıl mucize... 

*Oluk oluk içimde birikti kırıntılar, kocaman 

sevgiye dönüştü. Ciciannem, gülen yüzüm, en 

kıymetlim... 

*Bir çiçeği seviyorsan bırak yeşersin özgürce... 

Bakma dolu dolu gözlerle, sar kanatlarını 

merhametle... 

*Hayata asla bir pencereden bakmadım. 

Güneşin bir gün kalbime dokunup içimdeki 

yarayı ısıta ısıta iyileştireceğini biliyordum... 

YAZARIN KILAVUZU 

*Doktorların yaşama ümidini kestiği sekiz aylık 

prematüre doğan bir bebeğin, defalarca 

kalbinin durmasına rağmen hayata 

tutunmasına tanıklık eden bir azim hikayesi... 

*Doğduğundan beri küvezde kalan kafasından, 

serumlar enjekte edilerek yaşama tutunan, üç 

aylık iken annesinin hayat mücadelesi 

çabasından dolayı babaannesi ile köyde 

yaşamına devam eden bir kız çoçuğu 

düşünün... 

*İlkokulda iken sınıf öğretmeninin 

güvenmediği fakat o ısrarla çıkıp vurgulu, 

istekli, gururlu bir şekilde 'Andımız'ı okuyan bir 

kız çoçuğu... 

*İlkokul sıralarında iken yazısı çivi yazısı gibi 

olduğu için sınıf arkadaşları tarafından sürekli 

dalga geçilen, kalemi yere fırlatılan yine de 

asla pes etmeyen, kalemi üç parmak ile 

tuttukça öğretmeni tarafından iki parmak 

haline getirerek destek oldukça yazısı gittikçe 

düzelen... 

*İlkokul sıralarında iken yine orta kulak 

ameliyatı geçiren ve ailesinden uzakta 

büyüdüğü için ailesine adapte sorunları 

yaşayan, geçmişte onlara karşı yaşadığı hasreti 

dindirmeye çalışan bir çabanın içerisine giren... 

*Orta kulağından dolayı işitme sorunu yaşadığı 

için dudak okuyarak ders dinleyen ve 

anlamaya çalışan, aynı sene içerisin de babası 

kulak burun boğaz teknisyeni olduğu için 

erken teşhis edildiği için sağırlıktan kurtulan… 

*İkinci sınıfa geçtiğinde sınıfta kitap okuma 

yarışmalarında her seferinde birinci ya da 

ikinci olan, kitap okumayı çok seven, doğayı 

çok seven, sıcakkanlı bir kız çocuğu... 

*İçindeki enerjisini kore ve kıbrıs gazisi torunu 

olmasına bağlayan, babaannesine ve 

çocukluğunun filizlenmesine destek olan 

ninelerine ve teyzelerine minnettar olan... 

* Bebekliğinin ve çocukluğunun bir kısmı 

babaannesinin yanında geçerken ki safhada 

sürekli onun hayat hikayesini dinleyen, 

babaannesinin ağlayışlarına şahit olan, gözleri 

hüzün kokan bir babaanne düşünün... 

Büyüyüp gencecik bir kız haline gelen, yazarlık 

eğitimi aldıktan sonra babaannesinin hayat 

hikayesini süslü paragraflar halinde kitap 

haline getiren, ölmeden onun görmesini 

sağlayan bir kız çocuğu düşünün... 

*18 yaşından beri ekmeğini kendi kazanan, 

kendi ayakları üzerinde duran bir genç kız 



düşünün... 

*Babaannemle ilk defa ikinci sınıfta ayrıldık. O 

günü ikimizde hatırladıkça göz göze gelir, 

birbirimize dolu dolu gözlerle bakarız. O gün 

aklımın her köşesinde mıh gibi çakılı. Otobüse 

bindi babaannem, çığlık çığlığa ayrıldık. O gitti 

ben ise kaldım geride çölde su arayan mecnun 

misali. "Ailene alışman gerek, gitmem gerek 

kızım." dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak, 

merdivenleri çıkarak dördüncü kata geldim. 

Zor nefes alıyordum. Et tırnaktan ayrılır mı? 

dayanamadık, dayanamıyorduk işte... 

* Dolandırıcılık mağduru olan, yine de 

hayallerinden asla vazgeçmeyen bir genç kız 

düşünün... 

*21 yaşında dolandırıcılık yaşadığı için ilk 

kitabını kendi çapında çıkarmak zorunda kalan, 

matbaa da basmak zorunda kalan yine de 

etraftan güzel ilgiler ve okurlar alan, 

sonrasında ise destekçilerine kulak verip kendi 

çapında olan kitabına eklemeler yapıp yeniden 

kaleme alan, 23 yaşında yayınevi basım  süreci 

bittikten sonra gözyaşları içinde babaannesine 

kitabı ulaştırıp okuyan, hayat mücadelesinden 

asla ödün vermeyen, kişiliği o kadar kaliteli idi 

ki her zorluğa ve kötülüğe rağmen iyimserliğini 

kaybetmeyen... 

*Kitabım çok zor şartlarda meşakkatli olarak 

yayınlanmıştır. Buram buram emek, meşakkat, 

zorluklar kokuları altında siz değerli 

okuyuculara ışıklanmıştır. 

*Azminden asla vazgeçmeyen, kitabının 

yayınlanmaması için elinden gelenleri 

yapanlara inat var gücüyle hedefine kitlenen, 

tevekkülüyle başarıya ulaşan bir genç kız 

düşünün... 

*Orta okul da çeşitli şiir okuma ve sporsal 

aktivitelere katılan, lise de "Anneciğim" adlı 

şiiri okul dergisinde yayınlanan, Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ü hayatı boyunca örnek alan, 

almaya devam edecek olan bir genç kız 

düşünün... 

*Bu kitap manevi olarak yazılan bir kitap 

olduğu için, yazar maddi yönden kâr 

istemediği için çok duyulmuş bir yayınevinden 

çıkarmamış ve reklam amaçlı kitabını 

kullanmamıştır. Sattıklarını da babaannesi için 

kullanacaktır.  

 

*Şu anda elinde 400 adet vardır.  

*Kendini öğrenmeye, üretken olmaya ve 

bunları etrafındakilerle münazara yapmaya 

odaklı öğretmen, yazar, sanatla ulaşmayı 

kendine yol edinmiş bir birey düşünün... 

* Keman eğitimi alan, maddi durumları ve 

zamanı kısıtlı olduğu için ara vermek zorunda 

kalan ve ebru sanatına karşı ilgisi olan, bu ilgiyi 

su ile sanata dönüştürebilen, sekiz yıllık bir 

öğretmen... 

*Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro 

eğitimi kapsamında temel oyunculuk, diksiyon 

eğitimi alan ve hemen ardından konservatuara 

hazırlık sürecinde set çalışmalarına başlayan, 

hedeflerine kesin adımlarla ilerlemeye çalışan 

bir kız... 

*Atatürk onun hedeflerine adım atmasındaki 

en büyük lider... 

*Güzel insanlar; bu anlattıklarım sizelere ibret 

olsun, yolunuza yoldaş olsun. Kıymetli 

insanlar; sizlerinde hayalleriniz var ise (-ki 



muhakkak vardır), sizler de adım atmalısınız, 

emek ve çaba sarfetmelisiniz. En ufak 

olumsuzlukta vazgeçmemelisiniz. Yakınınızdaki 

insanların umutsuz sözlerine kulaklarınızı 

kapatıp yolunuza devam etmelisiniz. İçinizde 

ukde kalmamalı. Bu gerçek hayat hikayesinin 

sizin hayatınıza bir nebze dokunmasına ve 

ruhunuzdaki enginliklere ışık saçması 

dileğiyle... 

*On beş yaşında iken dergi de yayınlanan 

"Anneciğim" adlı şiirim; 

 

Kitabımı; 

 n11.com, kitapyurdu.com, 

halkedebiyatidergisiyayinlari.com ve 

kitapavrupa.com adreslerinden temin edebilir; 

Bizzat Benden @nazlikubracevikk sosyal 

medya hesabıma mesaj atarak imzalı temin 

edebilirsiniz… 

Yorumlarınızı; 

nazlikubra123@icloud.com adresine 

yollayarak olumlu olumsuz düşüncelerinizi 

paylaşabilirsiniz. 

Destek için şimdiden teşekkürler...  

* Yazar telif Hakkına tabidir. 

KİTABIN İÇERİĞİ KONUSU; 

‘‘Kar Tanelerinin Damlayan Gözyaşları’’ adlı 

kitabım iki nesil Anadolu kadınının, 

babannemin annesinin ve babannemin 

hayatından kesitler sunarak geçmişteki 

kadınların yaşadıkları zorlukları, günümüzdeki 

kadınların rahat bir yaşam olanağı içinde 

yaşam tarzlarına hitaben önsezi yapma olanağı 

sunuyor.  

Hamide'nin dillere destan güzelliği ile sonu 

bedbaht biten kaderi… 

Çankırı'nın Topuzsaray köyü ile 

Kastamonu'nun Aşağı kayı köyüne değin 

uzanan bir yaşanmışlık hayat hikayesi... 

Mehmet Bey ve Yusuf Bey, Muzaffer ile 

Hamide'nin hayatına dair kesin kararı askerde 

iken vermişlerdi.  Hamide çaresiz razı oldu. 

Muzaffer'in onu sevme, ona değer verebilme 

ihtimali ruhunu dinginleştiriyordu. Fakat işin 

görünmeyen tarafı bambaşkaydı... 

Hamide'nin kızı Satiye bir buçuk yaşında 

annesi hayatta iken yetim kaldı, Hamide'nin 

göğsünden sütler aktı aktı. Gözleri yaşla 

doldu… 

Kitabımın arka kısmındaki yazıyı paylaşıp 

hikayenin devamı okumak isterseniz, kitabımı 

attığım adreslerden temin edip bu ibret dolu 

hayat hikayesini okuyup hayatınızı ona göre 

uyarlayıp şekillendirebilirsiniz. 

"Satiye yine bir gün bağda çalışırken sancısı 

başladı, ağrıdan kıvranıyordu. Ebe Ana 

olmadığı için dişini sıka sıka bağda tek başına 

doğumunu yaptı. Satiye tombul gül damlası 

gibi bir bebek dünyaya getirdi, kan sürülmeyen 

penyesinin arka kısmını yırttı. Bebeğini iyice 

sardı, hiçbir şey olmamış gibi kanlar 

içerisindeki bebeğini alıp evin yolunu tuttu. 

Yürüyordu, fakat artık takati kalmamıştı." 

 YAZAR: NAZLI KÜBRA ÇEVİK 
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TÜM OBJEKTİF YÖNLERİYLE: 

İRAN SİNEMASI 

 

 

Devrim AKTÜRK – Güneydoğu Güncel 

Gazetesi’nde Yazar 

 İran Sineması 1900’lü yıllarda başlayıp, 

günümüze kadar devam eden bir ülke 

sinemasıdır. Bu ülke sineması 4 döneme 

ayrılmaktadır: 

 Sessiz Dönem (1900 – 1930) 

 Sesli Dönem (1930 – 1960) 

 Modern Dönem (1960 – 1978) 

 Devrim Sonrası Dönem (1978 – 1994) 

 

1- Sessiz Dönem (1900 – 1930): 

 

 

‘‘ABİ VA RABİ’’ FİLMİNİN AFİŞİ 

https://www.imdb.com/title/tt0171045/ 

1900 – 1930’lu yıllarda İran Sineması, 

filmlerinin ana temasını kraliyet ailesinin tahta 

çıkmaları ve ülke gündemindeki haberleri konu 

etmiştir. Filmin tarzı ise sessiz sinemadır. 

Ayrıca filmlerde kurgusal olaylara hiç yer 

verilmemiştir. 

Bu dönemin filmleri hiçbir zaman alt (yoksul) 

sınıfa hitap etmemiş. Hitap ettikleri kesim, 

egemen olan zengin kesimlerdir. Keza bu 

yıllarda sinemanın, İran toplumunu 

bozabileceği de söylenmiştir. 

Sessiz Dönem’de çekilen ilk kurgusal film ise; 

‘‘Abi ve Rabi’’dir (1930). Filmin yönetmeni 

Avanes Ohanyan’dır. Aynı yönetmen, bir diğer 

uzun metrajlı filmi olan ‘‘Hacı Ağa 

Aktörü’’nüde çekmiştir.  

2- Sesli Dönem (1930 – 1960) 

 

 
https://www.filmloverss.com/ 

Bu dönemin ilk uzun metrajlı filmi, Andeşir 

İrani’nin çektiği ‘‘Duhteri Lor (Lor Kız)’’dur 

(1933). Bu film, İran milliyetçiliğinin yüceltildiği 

bir filmdir. 

Bu dönemde İsmail Kuşan’ın ‘‘Tufan-ı Zendegi 

(Hayat Fırtınası)’’ filmi çok önemlidir. Çünkü 

İsmail Kuşan’ın çektiği filmler, İran yerli film 

piyasasını artırmıştır. Filhakikat İsmail Kuşan, 

filmlerini her zaman Pars Stüdyosu’nda 

çekmiştir.  

1940’lı yıllarda, İran’da çok büyük bir film 

sansürü uygulanmıştır. Yalnız bu sansürler yerli 

filmlere değil, yabancı filmlere uygulanmıştır. 

Çünkü yabancı filmler ülke çapında birçok işe 

el atınca devlet bu filmlere sansür getirmiş ve 

yerli filmlere önem vermeye başlamıştır. 

https://www.imdb.com/title/tt0171045/
https://www.filmloverss.com/


Yerli ve önemlikle yabancı filmlerde uygulanan 

sansürün bir diğer sebebi; devrimleri, 

ayaklanmaları, grevleri, müstehcenliği, 

miskinliği, İslâm’a karşı çıkılmaları örtmek / en 

aza indirmektir. 

Soğuk Savaş’ın olduğu II. Dünya Savaşı’nda 

Amerika, komünizme karşı çıktığından dolayı 

Rusya, komşusu İran’la bir yakınlaşma 

girişimine girmiştir. 

1960’lı yıllarda Amerika şirketleri uzun metrajlı 

filmlerden TV programlarına, televizyon 

alıcılarından TV stüdyolarına kadar her alanda 

pazarlık yapmaya başlar. 

Bu dönemde dışarıdan gelen filmler izlenmeye 

başlanırken, yerli filmlerde geri planda kalır. 

Amma velâkin 1940’larda yerli filmler daha da 

önemli bir hale gelmeye başlar. Çünkü yabancı 

filmlere karşı bir sansür politikası söz konusu 

olur. 

İran’daki sinemada devlet yönetimi 

televizyonculuk yerine, özel ticari 

televizyonculuğu ön plana atmıştır. Yani artık 

İran topraklarında bir özelleş(tir)me politikası 

gün yüzüne çıkıyordu.  

İran, 1966 yılında Amerika’nın TV egemenliğini 

kendi ülkesinde de bulundurmak istiyordu. 

Maksat ise televizyonun gücünü ele 

geçirmektir. Ancak İran halkı Amerika 

filmlerini değil, Mısır ve Hint melodramlarını / 

danslarını / müziklerini / popülerliğini 

benimsiyordu ve bunları uygulatmak istiyordu. 

1960’ların sonuna doğru ‘‘Sert Adam’’ filmleri 

yapılmaya – çekilmeye başlandı. Bu filmlerin 

adı ‘‘Luti (Sert Adam)’’ diye geçmekteydi. Luti 

filmlerinin başında Mesud Kimiya’nın ‘‘Kayser 

(1969)’’ filmi ön planda çıkmaktaydı. Çünkü bu 

film, İran geleneğini ve otantiğini savunan bir 

filmdir.  

1960’larda İran, ‘‘Yeni Dalga Akımı’’ dediğimiz 

döneme başlar. Bu dönemde Deryuş 

Mehrovi’nin ‘‘Göv (Sığır)’’ filmi çekilir. Bu 

filmin ana temasında köylere tekrar geri 

gidilmesi gerektiği, kentlerin artık yaşanmaz 

bir hal aldığını ve kentten artık hayır 

gelmeyeceği bildirilir. 

ABD Enformasyon Dairesi, İran’da büyük bir 

film gösterimi ve projesi başlatır. İran’da 16 

mm’lik filmlerin tasarlanıp üretildiği, 

laboratuarların kurulduğu, İranlılara belgesel 

ve eğitsel konularda eğitimlerin verildiği bir 

çalışma başlatır.  

‘‘Ahabar-i İran’’ adlı filmin (-ki bu film esasen 

İran’daki haberleri kapsamaktaydı) 402 

kopyası üretildi ve bu film tüm İran’da 

gösterime girdi. 

3- Modern Dönem (1960 – 1978): 

 

 
GAV Filminin Afişi 

https://www.imvbox.com/watch-persian-movie-

iranian-movies/the-cow-gav 

Bu dönemde İran, Amerika ile ilişkilerini 

düzeltiyor ve ortak çalışmalar yapmaya 

başlıyor. 

Dönem, 1960 – 1970’leri kapsayan bir 

dönemdir. Bu dönemde İran maddi bakımdan 

çok zengin bir ülke ama bu dönemde Şah 

Muhammed Rıza Pehlevi, İran’ın elinde çok 

fazla petrol bulundurmaya başlar. 

Bu yıllarda yapılan filmlerde devletin sansürü 

söz konusudur. Bu filmlerin sansür edilme 

sebebi ise, yurt dışından gelen filmlerin Şah 

Muhammed Rıza Pehlevi’nin aleyhine olan 

filmlerdir ve bu filmlerin yapılmış olmalarıdır. 

https://www.imvbox.com/watch-persian-movie-iranian-movies/the-cow-gav
https://www.imvbox.com/watch-persian-movie-iranian-movies/the-cow-gav


Örneğin Ferrch Gaffani’nin ‘‘Cenub-i Şehr 

(Şehrin Güneyi) filmi bu dönemde 

yasaklatılmıştır. Bu filmin konusu ise; 

Tahran’ın güneyinde yer alan yoksul kentleri, 

objektif bir biçimde anlatılmasıdır. Keza bu 

sebepten mütevellit film yasaklatılmıştır.  

Bu dönemde devlet önce GAV adındaki bir 

filmi yapıyor, sonrasında ise aynı filmi 

yasaklıyor. Çünkü GAV filmi, yeni dalga 

akımının İran sineması ile nasıl ayırt edilmesi 

gerektiğini anlatıyordu. 

Dönemin Önemli Filmleri: 

Dönemim en önemli filmleri; Davud 

Maulapur’un ‘‘Sevheri Ahu Hanım’’ filmi ile 

Behram Beyzai’nin ‘‘Ragban’’ filmidir. 

Bu dönemde hem MCA hem de Ulusal Radyo 

ve Televizyon kurulur. Bu kuruluşlar, güvenilir 

kraliyet mensupları tarafından yönetildi ve 

petrol gelirleri ile finanse edildi. Nitekim bu 

kuruluşlar belgesel ve kurgusal İran sinemasını 

da destekledi. Akabinde kültürel festivallere 

de yatırım yaptı ve büyük projelere imza attı. 

Bu dönemde yerli sinemada büyük bir gelişim 

söz konusudur. Yurt dışındaki kimi sinema 

eğitimi veren yönetmenler, yurt içindeki 

değerli ve saygın yazarlarla (önemlikle krala 

muhalif olan yazarlarla) işbirliği yaparlar. İran 

sineması bu dönemde kendi kültürüne yanaşır 

ortak filmler kazanıyor. Bu filmler gerçekçiliğin 

yükselmesi, karakterlerin psikolojisi ve daha 

yüksek teknik kalitenin geleneksel türlerden 

uzak kalmasını içerdi. Halk ise popüler eğlence 

filmlerine gitmek istiyordu. 

 

 

 

 

 

4- Devrim Sonrası Dönem (1978 – 1994):  

 

 
http://alihasar.blogspot.com/2015/08/devrim-

oncesi-iran-sinemasi.html 

Devrim Sonrası İran Sineması 3 bölüme ayrılır: 

 Geçiş Dönemi (1978 – 1982) 

 Sağlamlaştırma Dönemi (1983 – 1986) 

 Olgunlaşma Dönemi (1987 – 1994) 

 

 Geçiş Dönemi (1978 – 1982): 

 

Ayetullah Humeyni, mevcut kraliyet ailesine 

devrim yaparak İran İslam Cumhuriyeti’ni 

kurar. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 

sinemanın batılılaşması ve batının İran’ı 

sömürmesi anlamına gelen sinema, devrimle 

birlikte reddedilir ve sinema, Ayetullah 

Humeyni tarafından yasaklatılır. 

 

Rex Sineması yakılır, yakılan sinema salonunda 

ise 400 kişi ölür. Çünkü ülkede sinema 

istenmemeye başlanır. Sebebi ise; sinemayı ve 

sinema salonlarını yakıp yıkmak demek, Şah 

rejiminin yıkılması ve son bulmasını sağlamak 

için bir aşama demektir. 

 

Bu dönemde 181 tane sinema salonu yakılır, 

yıkılır. Yurt dışından gelen filmler ise, 

müstehcen filmler oldukları gerekçesiyle 

yasaklatılır. İlk başlarda çıplak kadınlar 

karalatılırken, daha sonraki zamanlarda artık 

kadın objesi tamamen sinemada çıkartılır. 

2208 tane terli filmden ise 1956 tanesinin 

gösterime girmesi yasaklatılır. Devrimden 

kaçan yönetmenler ise, İran’dan Kaçan 

Yönetmen Topluluğu’nu kurar. 

http://alihasar.blogspot.com/2015/08/devrim-oncesi-iran-sinemasi.html
http://alihasar.blogspot.com/2015/08/devrim-oncesi-iran-sinemasi.html


 Sağlamlaştırma Dönemi (193 – 

1986): 

Ayetullah Humeyni esasında sinemaya karşı 

bir siyasetçi ve devlet adamı değildi. 

Humeyni’nin niyeti Şah’a ve Amerika’ya karşı 

çıkmak ve onların üstesinden gelmektir. Çünkü 

Humeyni, Şah rejiminin İran’ı köleleştirmek 

için sinemanın çok iyi kullanıldığını biliyordu. 

Bu yüzden sinemanın kötüye kullanılmasına 

karşıydı. 

Humeyni 1982’de Film ve Video 

Yönetmenliği’ni kabul etti. Devlet, Farabi 

Sinema Vakfı’nı kurarak büyük çalışmalar 

yapmaya başladı. Kaliteli film yapan, İslâm 

değerlerine uyumlu olan filmlere destek 

sağlanırken; sinema için belediyeden alınan 

vergiler azaltıldı ve bilet fiyatları da yükseltildi. 

Dönemin Filmleri: 

Bu dönemin filmleri sırasıyla; Beyza-i’nin 

‘‘Beşu Garibe-i Kuşek (1985)’’ filmi, Naderi’nin 

‘‘Devande (1985) filmi ve Takvai’nin ‘‘Nuhuda-

yi Hurşit (Kaptan Hurşid)’’ filmidir. 

Artık yavaş yavaş sinema da kadınların 

görülmeye başlandığı filmler yapılır. Kadınlar 

teolojik (dinsel), ideolojik, siyasal ve estetik 

düşüncelerle sunuldu. Erkek ve kadın 

arasındaki bakış ise cinsel bakış değil, ilgisiz bir 

bakıştan ibaretti. 

 Olgunlaşma Dönemi (1984 – 1994): 

 

Bu yıllarda İran filmleri festivallere gönderilip 

ödül almaya başlar. 

 

Ödül Alan Filmler: 

 

Bu dönemde festivallerde iki önemli film ödül 

almıştır. Bu filmler; Mahmel Bef’in ‘ Aruzi-yi 

Huban’’ filmi ve Nasreddin Şah’ın ‘‘Aktor-ı 

Sinema’’ filmidir. 

 

Bu dönemde artık kadınların yönetmenlik 

koltuğuna oturduğu dönemlerdir. Nitekim 

filmlerde cinsel konulara da yer ayrılmaya 

başlanıyordu. 

 

Önemli Kadın Yönetmen ve Filmleri: 

 

 
Rahşan Banı İtimad’a Ait Bir Fotoğraf 

https://www.tsa.org.tr/tr/haber/haberdetay/1959/rah

san-beni-itimad-malatya-film-festivali%E2%80%99ne-

geliyor 

 

 İran sinemasının en önemli kadın yönetmeni 

hiç şüphesiz Rahşan Banı İtimad’dır. Yaptığı en 

önemli filmler ise sırasıyla; Hariç Ez, Mahdude 

(Sınırsız) ve Nergis filmleridir. 

 

Geçmiş dönemlerde yer alan birçok film 

sıkıntılı yayınlanmaktaydı. Ancak artık filmler 

1986’da yüksek kalitede başarı sağlamış 

yönetmenleri kontrol etmemeye başlıyordu. 

Çünkü o yönetmeler başarılı oldukları için, film 

ve senaryoları kontrol etmeye tenezzül 

görmüyordu. 

Şu konuyu da belirtmek gerekir. İran’da 1993 

yılında hiçbir yeni sinema salonu yapılmadı. Ek 

olarak ise, İran’da toplamda 168 sinema 

salonu bulunmaktaydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsa.org.tr/tr/haber/haberdetay/1959/rahsan-beni-itimad-malatya-film-festivali%E2%80%99ne-geliyor
https://www.tsa.org.tr/tr/haber/haberdetay/1959/rahsan-beni-itimad-malatya-film-festivali%E2%80%99ne-geliyor
https://www.tsa.org.tr/tr/haber/haberdetay/1959/rahsan-beni-itimad-malatya-film-festivali%E2%80%99ne-geliyor


Mutlaka İzlenmesi Gereken En Önemli 

İran Filmleri: 

 

 
Cennetin Çocukları Filminin Afişi 

httpswww.filmloverss.com 

 

İran sinemasını daha iyi anlamak, kavramak ve 

zihne yerleştirmek için mutlaka izlenmesi 

gereken 4 İran filmi bulunmaktadır. Bu filmler 

sırasıyla; 

Bahman Gubadi’nin 2004 yılında çekmiş 

olduğu ‘‘Kaplumbağalarda Uçar’’ filmi, 

Abbas Kiyarüstemi’nin 1997 yılında çekmiş 

olduğu ‘‘Kirazın Tadı’’ filmi, 

Mecid Mecidi’nin 1997 yılında çekmiş olduğu 

‘‘Cennetin Çocukları’’ filmi, 

Son olarak ise; aynı yönetmen olan Mecid 

Mecidi’nin 1999 yılında çekmiş olduğu 

‘‘Cennetin Rengi’’ filmidir. 

 

 

Kaplumbağalarda Uçar Filminin Afişi 

 http://www.beyazperde.com/filmler/film-58089/ 

 

 

 
Kirazın Tadı Filminden Bir Görüntü 

https://www.youtube.com/watch?v=TX6IbTbl3NE 

 

 

 

Cennetin Rengi Filminin Afişi 

http://www.beyazperde.com/filmler/film-21119/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beyazperde.com/filmler/film-58089/
https://www.youtube.com/watch?v=TX6IbTbl3NE
http://www.beyazperde.com/filmler/film-21119/


 

TARİHTE BİR KADIN: ALİEEN WUORNOS 

 

Şirin BAYIK  

marjinalfikirr.blogspot.com’da Blogger 

İlk kadın seri katil… 

Bir kadın kelimesi birbirine her ne kadar zıt 

gibi görünse de dünya, 20. yüzyılın ikinci yarısı 

tarihe bir kadın seri katil bıraktı. 

Alieen Wuornos bir seri katil olmasına rağmen, 

kamuoyu gözünde ve vicdanında masum kabul 

edilir. Bir kadının hayatı boyunca maruz 

saldırganlık ve şiddetin doğal bir tepkimesini 

temsil eder. Alieen bir katil, aynı zamanda 

kurban ve kadın olmasından kaynaklı maruz 

kaldığı ağır psikolojik travmalar yaşayan çoğu 

kadın örneğinden sadece biridir. 

Bu kadın(lar) yargılanmaktan önce anlaşılmayı 

hak ediyor. Tabi ki şiddete ve saldırganlığa 

karşı tepkisi herkes tarafından aynı kabulleri 

görmeyebilir. Ama anlaşılmayı ve sonuna 

kadar dinlenmesi, toplumsal yaralarımızdan 

birinin sarılması hususunda bir borçtur. 

Alieen, herhangi bir kadın veya herhangi bir 

insan nasıl bir (canavar) dönüştürülür? Bu 

gözden kaçırdığımız ama hepimizin hayatında 

az ya da çok hissettiği ve şahit olduğu bir 

durumdur. Bunu hem bir kadın olması hem de 

dönüşümü net yaşayan bir insan olması 

açısından Alieen Wuornos üzerinden 

açıklamak istedim.  

 

Kimdir Alieen ve Ne Yaşadı? 

 
http://www.infobit.co/tyria-moore-2016.html 

 

29 Şubat 1956 yılında ABD’de doğar. Annesi ve 

babası daha doğmadan boşanır. Annesi O’nu 

altı aylıkken bir mektupla terk eder. Hayata 

şansız başlayan bu kadının sorumluluğunu 

büyükannesi ve büyükbabası alır Daha 13 

yaşındayken bir sapkın kişinin tecavüzüne 

uğrayıp hamile kalır. Gayrimeşru çocuğu 

yüzünden evinden kovulan kadın sokaklara, 

kaderine tek başına mahkum edilir..! 

Hayatını hurdaya ayrılmış arabalar içerisinde 

geçirmeye başlar. Sokakta hayatını idare 

edebilmek için fahişelik yapmaya başlar. Bu 

sırada uyuşturucu ve alkole alışır. 20 yaşında 

bakımını üstlenmek isteyen 70 yaşında bir 

adam ile evlenir ve bilinmeyen sebeplerden 

ötürü evliliği bir ay sürer, bu sırada tekrar 

sokaklara düşer. 30 yaşında bir lezbiyen olan 

Tyria Moore ile tanışır. Hayatında ilk defa sevgi 

gören ve sevgiyle tanışan Wuornos, hayatını 

ona adamaya karar verir. Onunla yaşamaya 

başlayan Wuornos, hayatının aşkı için her şeyi 

feda etmeye ve her şeyi yapmaya hazırdır. 

Moore ile tanıştıktan sonra fahişelik 

yapmaktan vazgeçer ve yasal bir iş yapmaya 

karar verir. Fakat hayat tekrar ona, onun saf 

duyguları kadar temiz olmayan zorluklar 

çıkarır. Başvurduğu her yer iş tecrübesi ve 

üniversite diploması olmadığı için reddeder. 

http://www.infobit.co/tyria-moore-2016.html


 
https://allthatsinteresting.com/aileen-wuornos 

 

 Hayatının aşkı olarak gördüğü Moore için, 

istediği hayatı yaşatabilmek için tekrar 

fahişelik yapmaya başlar. Yolda otostop çektiği 

sırada karşılaştığı saldırgan ve sapık adamın 

biri onu ormanın ıssız bir yerine götürür. Ve 

kafasını sertçe torpidoya vurup tecavüz eder. 

Bayılan kadın kendine geldiğinde ellerinin 

sıkıca bağlanmış olduğunu görür. İplerden 

kendini kurtaran kadın arabada gördüğü silah 

ile adama birkaç el ateş eder. Olay yerinde 

ölen adamı ormanın ıssız bir yerine bırakır. 

Yanındaki parayı ve arabayı alan kadın ağır bir 

travma geçirir. Ardından hayata olan öfkesini 

ilk defa dışarı çıkarır. Bu onun geri kalan 

hayatını da tabi ki etkiler. Kadın, benzer 

şekilde bindiği birkaç adamı daha aynı şekilde 

öldürmeye başlar. Bu onda bir alışkanlık 

olmaya başlar. Karşısına çıkan sapkın zihniyetli 

adamları ıssız bir yerde öldürür, yanlarındaki 

para ve arabayı alır. Bunu öğrenen kız arkadaşı 

ile önce tartışır daha sonra durumu 

kabullenirler. Kız arkadaşı ile çalıntı bir 

arabayla yaptıkları bir yolcukta kaza yaparlar, 

bu da onların robot resimlerinin çizilmesine ve 

her yerde aranmasına sebep olur. 

Kız arkadaşı Tyria’nın korkusu, Wuornos’u 

ihbar etmesine yol açar. Böylece hayatında 

sevdiği tek insandan da darbe yer. Cezaevine 

alınan Alieen, telefon konuşması sırasında kız 

arkadaşının çekimser ve ağlamaklı sesi 

karşısında her şeyi itiraf eder. Kayıt altına 

alınan görüşme sonucunda Wuornos’un suçu 

ispatlanır. Yeterli deliller de elde edilince 

mahkemede işlediği cinayetleri itiraf eder.  

 
https://www.investigationdiscovery.com/ 

 

Cinayetleri önce yapılan saldırganlıktan 

kaynaklı yaptığını, daha sonra bunun altında 

yatan korkunç öfkesini belirtir. Keza kendisi 

idamını istemiştir. Çünkü tekrar dışarı çıktığı 

takdirde aynı şeyi yapmaya devam edeceğini 

söyler. Bunun üzerine mahkeme, Wuornos’un 

idamına karar verir. Kararın ardında Alieen; 

‘‘Ben masumum, umarım size de tecavüz 

ederler…’’ diye bağırmıştır. Alieen Wuornos, 

46 yaşında iken zehirli bir iğne ile idam edilir. 

Hayatı boyunca insanların sahip olmadığı ve 

göstermediği sevgi – saygı yüzünden bitirilen 

bir hayatın temsilcisi oldu. 

Gördüğü saldırganlık karşısında vahşileşen bir 

kurban profilidir. Her şey onun için farklı 

olabilirdi. Her şey saldırıya uğrayan ve hayatı 

kararan kadınlar ile çocuklar için de farklı 

olabilir. 

Alieen Wuornos bir katil olabilir. Ama her 

şeyden önce bir kurban. Herkesin hükümlü 

olduğu bir cinayetin kurbanı..! 

Geri kalan karar vicdanlarındır. 

 

 

 

 

 

 

https://allthatsinteresting.com/aileen-wuornos
https://www.investigationdiscovery.com/


HAYALLERİMİN KİRALIK KATİLLERİ 

 

Muhammed Sait KARA 

 ‘‘Bilinç6 Seyyahı’’ adlı kitabın yazarı 

Yıllardır hayallerimin cesetlerini taşıyorum 
içimin morglarında 
Maktullerin sayısını bile unuttum 
Hayat, hep kiralık katiller tuttu mutluluklarıma  
Ve hâlâ husumetliler sağ kalanlara… 
 
Herkesten gizli kaynayan evcil yaralarım var 
içimde 
Fırtınalar kopuyor ruhumun habitatlarında 
Ama yaslarım suskun… 
Yağmalandı yüreğim yıllarca, sevgi 
Vandallarınca 
Her gece çarmıha geriliyor ruhum, düşlerim 
ağır yaralı, 
Gülüşlerim yorgun… 
Yağmurlarla yıkıyorum ölü yanımı ve şiirlerle 
Ama ıssızlığımın ısırgan otları ısırıyor 
keşkelerimi bazen, 
Kanıyor yaralarım yeniden 
Ve içimde ters dönmüş bir kaplumbağa 
çaresizliği… 
 
Yine kavga var bu gece, aklımın arka 
sokaklarında,  
Maziyle tartışıyor unutmalar, 
İntihar ediyor beynimde hatıralar ve yağmurlar 
serpiyor 
Yüreğimde bulutlar 
Yine de sönmüyor içimdeki ateş,  
hâlâ ruhumun kanser yanı gülen yanıma küs. 
Bazen de borç teselliler alıyorum tefeci 
umutlardan 
Ama sonunda yine zararlardayım… 
 
Bilmiyordum daha ne kadar böyle gider 
Daha ne kadar sürer bu husumet? 

Bir gün barışır mı yıldızımız hayatla, hiç 
bilmiyorum… 
 
İçimde kriminal incelemeler gerektiren gizemli 
cinayetler var 
Ve bu kez tüm parmak izlerinin sahibi sen… 
Çapraz sorgularda tüm hatıralar  
Sana varıyor K9 köpekleri..! 
Hayatın benim için tuttuğu o kiralık katillerden 
biri de sendin 
Ve sen ne kadar yıkasan da ellerini hâlâ 
üzerinde aşkımızın kanı var… 
 
Birer biblo gibi tek tek hayallerimin cesetlerini 
diziyor 
Gözlerimin önünde polisler 
Aferin, temiz iş çıkarmışsın 
Bilirkişi raporunda tek kurşun var 
Bir ‘‘Elveda’’ koyarak şarjörüne, bitirmişsin 
işini tüm hayallerimin… 
 
Ama biliyorum hep üstünü örtecek hayat 
Hiçbir mahkeme tutanağında geçmeyecek bu 
cinayet 
Ve hiçbir haber bültenine konu olmayacak 
Faili hiçbir zaman tutuklanmayacak 
 
Sen unutsan da bu yürek asla unutmayacak 
seni 
Ve şiir affetmeyecek 
Şahit ol kalemim… 
 

 
http://www.haberyirmibir.com/erzurumda-yeni-bir-

sair-doguyor-muhammed-sait-kara-makale,229.html 
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