
 



ÖN SÖZ 

Heyecanlıyız, mutluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü hayallerimizin devamı olan Bilinç6 
Fanzin’imizin 3. sayısı olan ve ana tema olarak ırkçılığa uğramış bir siyahi kadının, Parks’ın 
yaşam serüveninde başına gelen en ilginç olayı ele aldığımız bölümü sizlere sunmanın 
gururu ve onuru içerisindeyiz… 
 
Ben de dahil olmak üzere, birkaç genç ve amatör yazarla yola çıktığımız bu serüvende 
birbirinden kıymetli insanlarla yolumuza devam ediyor, amatör olarak başladığımız 
yazarlık kariyerinde de kalfalığa yükselmenin gayreti ve mücadelesi içersinde olduğumuzu 
da huzurunuzda dile getirmek isteriz… 
 
Matbaada basamadığımızdan dolayı fotokopi olarak çoğalttığımız, ürünümüzü sizlere 
renkli olarak sunamadığımızdan ötürü siyah beyaz olarak aktardığımız Bilinç6 Fanzin’in 
okurları da gün geçtikçe çoğalıyor…  
 
Değerli bir büyüğüm olan ve sosyal medyadan tanıştığım Amine Abla’’mın bir yaz günü, 
kardeşi olarak gördüğü şahsıma 20 TL vererek, “Madem fanzin çıkarmak istiyorsun, o 
halde bu da senin sermayen” dediği destekle başarı sağladık. Ve bugün böyle bir konuma 
geldiysek, bu ürünün de en büyük emektarı ve savunucusunun Amine Abla’mın olduğunu 
dile getirmek isterim. Bu sayede kendilerine bir kez de huzurunuzda teşekkürlerimi eder, 
şükranlarımı sunarım… 
 
Ek olarak bu sayımızda da yer vereceğimiz üzere, Ömer Yaşar Özgödek Hoca’mın bizlere 
sunduğu katkıyla Bilinç6 Fanzin, Erzurum Sevdası Dergisi’nde tanıtıldı. Hem hocamıza, hem 
de dergimize Fanzin Ailesi olarak teşekkür ederiz… 
 
Son olarak, bu yıl içinde Afganistan'da ünlü komedyen Khasha Zwan, Kandehar eyaletinde 
boğazı kesilmiş halde bulunurken, sadece güldürdüğü ve güldürmenin haram olduğunu 
savunan Talabani Örgütü tarafından öldürüldü. Sadece Afganistan’da değil, tüm dünyada 
savaşın son bulması ve barışın hakim olması dileğiyle kendilerine Allah’tan rahmet diliyor, 
sanat camiasına ise başsağlığı mesajımızı iletiyoruz. 

Kültüre, sanata ve edebiyata dair yer verdiğimiz Bilinç6 Fanzin’imizde her daim dediğimiz 
gibi, ‘‘Edebiyatın yer altı dünyası olan Bilinç6 Fanzin’imize hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz’’… 

Sevgiyle ve Edebiyatla Kalınız… 

 

Devrim AKTÜRK 

Bilinç6 Fanzin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
 
 
 

 



ADİDAS VE PUMA’NIN DOĞUŞU

 
 

AHMET GENÇ 
GAZETECİ VE YAZAR 

 
Adolf(Adi) ve Rudolf(Rudi) Dassler, 
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde yer alan 
Herzogenaurach şehrinde doğmuş ve 
yetişmiş iki kardeştir. Babalarının izinden 
gidip 1924 yılında annelerinin 
çamaşırhanesinde Gebrüder Dassler 
Schuhfabrik’i (Dassler Kardeşlerin 
Ayakkabı Fabrikası) kurdular. İlk başlarda 
elektrikleri olmadığı için bisikletten 
ürettikleri enerji ile derileri kesip üretim 
yapıyorlardı. Amaçları özellikle atletizmle 
uğraşan sporcular için hafif, ince ve kaliteli 
ayakkabılar üretmekti. Bunun için Adolf 
ayakkabıları üretirken, Rudolf’da bu 
ayakkabıların satışını yapmaktan sorumlu 
oluyordu. Zıt karakterli kardeşler için 
durumlar iyi seviyedeydi. 
   
Adolf Hitler’in Almanya’da yükselişi ve 
ekonomiye getirdiği iyileştirmelerle birlikte 
iki kardeş 1933 yılında Nasyonal Sosyalist 
Alman İşçi Partisi’ne (Nazi Partisi) üye 
oldular. Her ne kadar Nazi Partisi’ne üye 
olmuş olsalar ve Nazi Partisi zencilere karşı 
bir tutum sergilesede iki kardeş 1936'da 
düzenlenen Berlin Olimpiyatları için Jesse 
Owens’a koşu ayakkabısı verdiler. Bu 
olimpiyatlarda Owens’ın 4 altın madalya 
kazanmasıyla birlikte bir anda ünlü birer 
ayakkabı üreticileri haline geldiler. Fakat 
bu ün birbiriyle anlaşamayan, eşleriyle 
birlikte aile evinde kalan kardeşler 

arasında kıskançlık tohumlarının iyice 
yeşermesine sebep oldu. 
II. Dünya Savaşı’nın başlarında iki kardeşin 
araları bozulmaya başladı. Buna sebep 
olan ilk olay Adolf ve eşinin, Rudolf ve 
karısının kendilerinin de bulunduğu 
sığınağa geldiğinde “Kahrolasıcalar yine 
geldiler” sözü oldu. Adolf bu sözü 
müttefikler için söylemiş olsa da Rudolf, 
bunu kendi üzerine alınır ve araları yavaş 
yavaş bozulmaya başladı. 
  
II. Dünya Savaşı devam ederken iki 
kardeşin de Nazi Partisi’ne olan bağlılığı 
devam ediyordu. Adolf Nazi Partisi’nin 
silahlı gücü olan Wehrmacht için savaş 
botu üretirken, daha koyu bir Nazi 
taraftarı olan Rudolf ise askere yazılmıştı. 
Daha sonra askerden firar eden ve 
tutuklanan Rudolf, buna kardeşinin sebep 
olduğunu düşünmüştür ve araları biraz 
daha açılmıştır. 
 

 
Adolf Dassler’e ait bir görüntü 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dassler 

 
Nazi Partisi, savaşın son yıllarına doğru 
fabrikaya el koydu ve burada askerler için 
postal üretmeye başladı. Bu olayın 
ardından Adolf ise ABD ile ilişkilerini 
geliştirdi ve müttefiklerle arasını iyi 
tutmayı başladı. Ardından Rudolf, Nazi 
Partisi’nin Gizli Polis Teşkilatı olan Gestapo 
için çalıştığı ihbar edilmesi 
üzerinemüttefikler tarafından tutuklandı. 
ABD’nin yayınladığı raporda ise ihbar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dassler


edenin,kardeşi Adolf olduğu ortaya çıktı. 
Bu olaydan sonra iki kardeş arasında ipler 
tamamen koptu. 
 
II. Dünya Savaşı’nın bitiminin ardından iki 
kardeş birbirlerinden tamamen kopsa da 
işlerine devam ediyorlar ve savaş sonrası 
işlerini bir nebze de olsa toparlıyorlardı. 
1948 yılına gelindiğinde ise Adolf işe ayrı 
devam etme kararı aldı. Rudolf’un karşı 
çıkmasına ve küçük bir şehir içinde iki 
ayakkabı fabrikasının fazla olacağını 
söylemesine rağmen, Adolf kararından geri 
adım atmadı ve iki kardeş ayrıldı. Nehrin 
iki yanına ayrıldılar ve yaptıkları anlaşma 
gereği Dassler ismini ürünlerinde ve 
şirketlerinde kullanmama kararı aldılar. 
Adolf çalışanların %40'ını alıp kendi ismini 
ve soyadını karışımı olan Adidas’ı kurdu. 
Rudolf ise çalışanların %13'ünü alıp 
kardeşinin izinden giderek, şirketi için 
Ruda ismini koydu.Ancak daha sonra daha 
atletik geldiği için ismi Puma’ya çevirdi. 
 

 
Rudolf Dassler’e ait bir görüntü 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dassler 

 
İki kardeş ayrıldıktan sonra yeni 
kurdukları fabrikalar II. Dünya 
Savaşı’ndan çıkan Almanya’nın 
ekonomisine ilaç gibi gelse de şehir 
artık ikiye bölünmüştü. Adidas 
tarafındakiler ve Puma tarafındakiler 
olarak ikiye bölünen şehirde, 
ilkokuldaki çocuklar ayakkabısına göre 
arkadaşlarını seçiyordu. Marketler ile 
restorantlar iki tarafa göre ayrılmıştı ve 
birine giden diğerine gitmiyordu. İki 

şirkette çalışanlar arasında flört ve 
evlilik de yasaklanmıştı. Babası Puma 
merkezinde çalışan futbolcu Lothar 
Matthaeus, ilk anlaşmasını 
malzemelerini Puma’dan temin eden 
Borussia Mönchengladbach’la 
imzalamıştı. Hatta bu ayrılık öyle bir 
seviyeye gelmişti ki, Herzogenaurach 
için kişilerin birbiriyle konuşmadan 
önce ayakkabılarına bakmasından 
dolayı “Eğik Boyunluların Şehri” lakabı 
takılmıştı. 
Vidalı kramponlar saha zeminine göre 
ayarlandığı için, özellikle futbolda büyük 
bir yenilik getirmişti. Fakat iki büyük firma 
arasındaki en büyük tartışma da bu vidalı 
kramponlar olmuştur. Adidas ve Puma, ilk 
olarak bu ayakkabıları kendilerinin 
ürettiğini savunmaktadır. Adidas, bu 
ayakkabıları ilk olarak 1954 Dünya Kupası 
için Alman Milli Takımı’na götürdü ve 
Alman Milli Takımı sürpriz bir şekilde 1954 
Dünya Kupası’nı kazandı. Puma ise bu 
ayakkabıları kendisinin yaptığını ve 
1954'ten önce bir çok yıldız futbolcunun 
bu kramponları kullandığını iddia etti. 
 
Rudolf’un satış ekibi ve ürün teslimatı 
Adolf’a göre iyiyken, Adolf’un da 
teknik bilgisi ve atletlerle arası daha 
iyiydi. Bu da Adolf’u yarışta bir adım 
öne çıkardı ve Adidas, Puma’dan daha 
iyi bir seviyeye geldi. Kardeşler 
arasındaki küslük de hiç bitmedi. 4 yıl 
arayla ölen kardeşlerin ikisi de aynı 
mezarlığın birbirinden uzak, en uç 
köşelerine defnedildiler. Şehirde iki 
kardeşin hikayesinin anlatıldığı bir 
müze de kuruldu ve iki firmanın da ana 
merkezi hala burada. 
Adidas ve Puma arasındaki süren 61 yıllık 
düşmanlık ise, 2009'da Dünya Barış Günü 
olan 21 Eylül’de Fifa’nın düzenlediği ve her 
iki firmanın CEO’su ve çalışanlarının yer 
aldığı futbol maçıyla sona erdi. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dassler


MELEK 
 

 
 

YILDIZ ALATAŞ 
YAZAR 

 
Üniversitemi okuyacağım şehir için 
otogara gittim. Otobüs beklerken sıkılıp, 
bir kadının yanına oturdum. Yanında ise 
melek vardı.  
 
Sohbet ettik meleğin annesiyle. İşittiğime 
göre memleketlerine dönüyorlarmış. Ha, 
bu arada otobüsüm gelmişti. Otobüs 
teknik bir arıza nedeniyle on dakika sonra 
yola çıkacakmış. Pencere kenarına 
oturdum. Melek ve annesini oturduğum 
yerden görebiliyordum. 
 
 El salladım, annesi ise direkt karşılıklı 
verdi. Fakat melek el sallamadığı gibi bir de 
selam da vermedi ve hemen başını öte 
yana çevirdi.  
 
Ona baktım bir süre ve nihayet bakmıştı 
bana, gülümsedim ona, utandı. Annesine 
baktı ve başını eğerek bana gülümsedi. 
Yanımda oturan kız ile sohbet ederken 
tekrar baktım onlara, gitmemişlerdi hala. 
Bu sefer benden adım beklemeden o 
gülümsemişti bana. Biz o an melek ile tek 
kelime konuşmadan arkadaş olduk. Onun 
utanarak ki gülümsemesi, benim içimde 
anlamadığım bir huzur oluşturmuştu.  
 

Bana işaret dili ile seni seviyorum demeye 
çalıştı. Yapamadığını anlayınca kendi 
kendine ağzını kapatıp kıkırdamaya 
başladı. Ama kendine güveniyordu. Ben 
gitmeden, bana seni seviyorum diyecekti 
illa, bu sefer başka bir yöntem denedi 
melek ve basit ama anlamlı eliyle kalp 
yaptı. Başarmıştı, mutluydu ve bu 
tebessümü yüzünden okunuyordu. 
 
Başarmanın verdiği haz ile tekrar kalp 
yaptı ve üstüne bir de öpücük yollamıştı. 
 
Hissediyordu Melek… Gitmeme az kalmıştı 
ki onun yüzünün düştüğünü gördüm. Ne 
oldu, işareti yaptım, başını çevirdi bana ve 
dayanamayıp yine el salladı. Biz, otobüs 
hareket edene kadar bakışıp gülüşmüştük 
melek ile. Ne vardı sende melek, beni bu 
kadar etkileyen neydi? Anladığım kadarıyla 
en büyük neden bizden farklı olmandı. Bu 
cennet yüzün adı melek değildi ama ben 
ona melek olmayı yakıştırmıştım. Çünkü 
gerçek bir melek idi.  
O, bütün insanlardan farklı bir insandı.  
 
Farklıydı ve özledi. Çünkü melek down 
sendromluydu. Yanına ilk oturduğumda 
bana yüzünü kapatmasının nedeni, tüm 
insanların onu hor görüp dışlamasıydı. Biz 
onları değil, asıl onların bizi hor görmeleri 
gerekirdi. Çünkü onlar bizden bir 
kromozom fazlaydı. Biz her zaman, bizden 
tek bir şeyi fazla olan insanı üstün gördük 
ama onları değil... 
 
Melek, eğer seni tekrar görebilme şansım 
olsaydı, sana tanıdığım en güzel ve en özel 
insan olarak yaratıldığını söylerdim… 
Kendine iyi bak, Sevgili Melek… 

 

 

 

 

 

 

 



YUGOSLAVYALI ÇİNGENENİN ACI DOLU 

YAŞAMI (ÇİNGELER ZAMANI) 

 

 
 

ARAŞTIRMACI, GAZETECİ VE YAZAR 

 

Yugoslavya'ya bağlı bir çingene köyünde 

dünyaya gelen ve hayata gözlerini 

açmasından kısa bir süre sonra annesini 

kaybedip, babasının kim olduğunu hiçbir 

zaman öğrenemden, büyükannesi ile 

birlikte yaşama tutulmaya çalıaşan zayıf, 

çelimsiz ve çocuklar gibi mutlu bir yaşam 

süren Perhan'ın umut dolu mücadelesini 

anlatan ve efsaneleşen Ederlezi müziğiyle 

80 kuşağının zihnine kazınan Çingeneler 

Zamanı filmi, sinema tarihinin gelmiş 

geçmiş en büyüleyici filmi olmasının yanı 

sıra, Çingenece çekilen ilk sinema filmi 

olma özelliğini de barındırmaktaıdr. 

 

 
https://www.soylentidergi.com/ederlezi-cingeneler-zamani-

time-of-the-gypsies/ 

 

Yönetmenlik koltuğunda Emir 

Kusturica'nın oturduğu 1988 yapımı 

Yugoslav film, gösterime girdikten hemen 

sonra birçok ödülü de kapan ender 

filmlerden biri olma özelliğini taşınıyor. 

Neden mi? Çünkü bu filmde hem müzik 

hem aşk hem ihanet hem de akıl dışı bir 

serüven görmek mümkün de ondan.  

 

Filmin esas konusu, ana karakter Perhan 

üzerinden izleyiciye sunulsa da, onun 

güzeller güzeli genç aşkı Azra'nın da 

başarılı oyunculuğu,izleyiciyi gözyaşlarına 

boğan nedenlerden sadece biridir. 

 

Perhan, kimi kuramcılar tarafından 

telekinezik terimine gelen, yani nesneleri 

duygularıyla hareket ettirme gücüne sahip 

bir çocukluk geçirirken; kız kardeşi 

Danira'nın sakat ayağından dolayı hem ona 

hem de yaşlı büyükannesine ev işlerinde 

yardımcı olan ve çok sevdiği bir horozu, 

neredeyse hiç hazmetmediği dayısıyla aynı 

çatı altıında yaşamını sürdürmekte iken, o 

çok sevdiği Azra'sını tanır ve iki kez birlikte 

olurlar. İlk mutluluklarını açık hava 

sinemasında yaşarlarken, ikinci sevinçlerini 

çingenelerin her sene kutladıkları hıdırellez 

bayramında yaşarlar. Perhan çocuksu aklı 

ve saf yüreğiyle Azra'yı ailesinden 

istemeye gider. Ama ailesi güzeller güzeli 

kızı için başlık parası şartı talep eder. Bu 

durum hiç şüphesiz büyükannenin yüreğini 

derinden etkilemektedir. Çünkü kızından 

kalmış tek emaneti, torunu Perhan'ın her 

zaman mutlu olmasını istemektedir. 

Nitekim son parasını kızın ailesine vermek 

istese de, aile verilen parayı çok az 

gördüğünden kızını Perhan'a vermemiştir.  

 

 
https://www.soylentidergi.com/ederlezi-cingeneler-zamani-

time-of-the-gypsies/ 

 



Bir gün Milano'dan gelen ve Perhan'ın 

yaşamını değiştiren Ahmed, ayağı sakat 

olan Danira'nın tedavisini üstleneceğini 

belirtir. Danira ise Perhan'ın kardeşi 

olduğundan, ağabeyi onu yalnız başına 

göndermeyeceğini belirtir. Ahmed 

Perhan'ın yeteneğinden haberi 

olduğundan, onun kendi işi için kullanmak 

ister, suç şebekesinin lideri olarak ondan 

faydalanmak ister. Ve çıktıkları Milano 

yolculuğunda Ahmed'in gözüne girmeyi 

başaran Perhan, artık bu suç şebekesinin 

her dediği yapılan kişi konumuna gelir. 

Ancak kız kardeşi Danira'dan bir türlü 

haber alamamaktadır. Nitekim Ahmed 

tarafından kandırıldığını düşünmektedir.  

 

 
https://rahatsizedebiyat.com/cingeneler-zamani/ 

 

Bu süreçte Perhan, Yugoslavya'da yaşama 

devam eden ve kokusunu burnunda tüten 

sevdiğine, aşkına, verdiği mücadelenin tek 

esin kaynağı olan Azra'sına kavuşmak için 

köyüne kısa süreliğine gitmek ister. Ahmed 

ise olumlu yanıt vererek, sevenlerin 

kavuşmasına mani olmak istemez. Büyük 

bir şölenle ağırlanan ve köylülerin sevgisini 

kazanan Perhan, ilk olarak büyükannesinin 

evine uğrayıp hasret gidermek yerine, 

Azra'nın ailesinin evine gider ve suç 

işlerken biriktirdiği parasının ( -ki istenen 

başlık parasından çok daha fazla para 

verir) bir kısmını kızın ailesine verir. Ancak 

gözlerine inanamayacağı bir görüntüye 

şahit olur, Azra'nın karnının şiştiğini görür 

ve üç aylık hamile olduğunu annesinden 

öğrenir. Bu duruma çok sinirlenen Perhan, 

kızın annesinin, başkasıyla yattığı için bu 

halde, sözlerini kullanması üzerine koca 

cam bardağını dişiyle parçalara ayırır. Peki, 

Azra gerçekten ihanet etti mi Perhan'a?  

 

Perhan vazgeçmez sevdiğinden, 

hasretlisinden, köyün en güzel kızı olan 

aşkından. Perhan önce Azra'yla evlenip 

hemen ardından doğacak çocuğu 

satacağını belirtir kızın ailesine. Perhan 

artık o eski ve büyükannesinin bir tanesi 

olduğu çocukluktan çıkmış, suça ve günaha 

saplanmaya başlamıştı. İki çift 

evlendiklerinde ise, Perhan elini bile 

sürmez o güzeller güzeli genç Azra'sına. 

Hatta onun karnına baktığında 

tiksinmekten de geri durmaz. Fakat o çok 

sevdiği Azra'sı her seferinde masum 

olduğunu, karnında taşıdığı çocuğunun ise 

ona ait olduğunu belirtiyordu. Amma 

velakin bu sözler boşa kürek çekmekten 

başka birşeyi ifade etmemekteydi.  

 

 
https://sadibey.com/2015/08/11/bir-zamanlar-yugoslavyada-

emir-kusturica/ 

 

Geçen süre zarfında Perhan ve Azra, 

Milano'ya gitmek için hazırlıklarını 

tamamlarlar. Artık yeni bir hayat onları 

beklemekteydi. Azra her daim Perhan'ın 

yanında durmaktaydı. Ancak Perhan kendi 

uydurduğu bir hikâyeye dalıp gitmekteydi. 

Milano'ya vardıklarında genç suç lideri 

Perhan'ın ilk durağı, babası gibi sevdiği suç 

çetesi lideri Ahmed'in bulunduğu yere 

https://rahatsizedebiyat.com/cingeneler-zamani/
https://sadibey.com/2015/08/11/bir-zamanlar-yugoslavyada-emir-kusturica/
https://sadibey.com/2015/08/11/bir-zamanlar-yugoslavyada-emir-kusturica/


gitmek oldu. Bu sırada Azra karnı 

burnunda bir halde bulunduğu yerden 

uzaklaşır. Bunu öğrenen Perhan hemen 

çok sevdiği eşini aramaya koyulur. Bir de 

ne görsün, eşi doğum yapmakta. Ve bir 

erkek çocuğu dünyaya getirir. Esasen 

Perhan yaşananları görünce, doğan 

çocuğun kendisinin evladı olduğuna inanır 

ama yaşanan hadise bir mutlu haberi 

verirken, yanında bir de mutsuz bir sonu 

gösterir Perhan'ın o itilip kakılmış kalbine. 

O çok sevdiği Azra'sı, Perhan'ın annesi gibi 

doğum sırasında yaşama gözlerini yumar. 

Artık Perhan, bir hiç gibi yaşama tutulmaya 

çalışır. Kız kardeşinin tedavi sürecinde bilgi 

alamıyordu, meğerse babası gibi sevdiği 

Ahmed, kardeşi Danira'yı dilendiriyormuş.  

 

 
https://listelist.com/cingeneler-zamani/ 

 

Bununla yetinmeyen suç çetesi lideri, 

üstüne üstün Perhan'ın da çocuğunu 

kaçırtıp dilendirmeye başlamış. Bu 

yaşananlar bir insan için çok fazla, ama 

Perhan yıllarca hem kardeşine hem de 

evladına kavuşup, Ahmed'den intikam 

alma arzusuyla yanıp tutuştuğu bir gün, kız 

kardeşini bulur ve oğlunun yerini öğrenir. 

Her ikisini de tren istasyonuna getirerek 

trene bindirir ve ellerine de para verip 

birazdan geleceğini söyler. Ama asıl niyeti 

intikamını almaktı. O gün Ahmed'in 

düğünü vardı. Perhan, özel güçlerini 

kullanarak elindeki çatalı masaya bırakır ve 

özel güçleriyle çatalı havaya kaldırarak 

Ahmed'in boğazına saplar, ölen Ahmed'in 

cansız bedenini görünce intikamını almış 

olur. Ancak bu seferde Ahmed'in 

evleneceği eşi, Perhan'ın peşine düşer ve 

onu vurur. 

 

Film, 1989 Cannes Film Festivali'nde Emir 

Kusturica'ya En İyi Yönetmen Ödülünü 

kazandırdı. Film ayrıca Altın Palmiye'ye de 

aday gösterildi. Filmin yönetmeni sadece 

Çingeneler Zamanı'nı çekmekle kalmadı, 

içinde geçen müzikleri de besteledi. Çünkü 

filmde yer alan her bir müzik, yönetmen 

Emir Kusturica'nın sanat anlayışıyla beyaz 

perdeye yansıtılmıştır. 

 

 
https://www.ozgurgenclik.net/cingeneler-zamaninda-

nazlican-karakoc/ 

 

Filmi farklı kılan en önemli konulardan 

birisi de, rol alan oyuncuların profesyonel 

olmamalarıdır. Başrol oyuncusu Davor 

Dujmovid, 1999 yılında intihar etmiştir. 

Davor'un oynadığı rolün metaforik 

etkilerinin naif kişiliği üzerinde baskı 

yaratarak kendisini intihara sürüklediği 

yönünde düşünceler bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listelist.com/cingeneler-zamani/
https://www.ozgurgenclik.net/cingeneler-zamaninda-nazlican-karakoc/
https://www.ozgurgenclik.net/cingeneler-zamaninda-nazlican-karakoc/


IRKÇILIĞA KARŞI BİR MÜCADELE: PARKS 

 

 
 

NAZLI KÜBRA ÇEVİK 

YAZAR VE OYUNCU 

 

Parks; Uzun siyah saçlı, uzun boylu, siyahi 

ve 40 numara ayakkabı giyen mavi gözlü 

idealleri olmayan bir bayandı. Parks 

durakta beklerken beklediği  'umut' adlı 

otobüs geldi. Parks biner binmez yaşlı bir 

teyzeyi es geçip beyazilerin oturduğu 

koltuğa oturdu. 'Çığlık' durağına gelince 

beyaz tenli yaşlı bir adam otobüse bindi… 

 

 
https://www.indyturk.com/node/190251/haber/sava%C5%9F%

C4%B1-beyaz-adam-ba%C5%9Flatt%C4%B1-siyahlar-malcolm-

x%E2%80%99-mi-yoksa-martin-luther-king%E2%80%98 

 

Yaşlı adam beyazilerin yeri olduğu yerde 

oturan genç kadının kalkmasını istedi. 

Kadın belinde rahatsızlık olduğunu ve 

pazardan alışveriş yaptığını dillendirerek 

kalkmadı. Bunun üzerine yaşlı adam kendi 

kendine söylenmeye başladı. 'Saygısız, 

hadsiz, kendini ne sanıyor bilmem ki ...' 

Oysa ki bu sözleri sarf etmeden önce o 

kadının yerine kendini koyup, sorgulaması 

daha insanca bir yaklaşım olurdu. Otobüs 

hızla ilerliyorken, birden duraksadı… 

Tekerlek ilerlemiyordu… 

 

 
https://ekmekvegul.net/bellek/irkciliga-karsi-bir-direnisin-

kivilcimi-olan-kadin-rosa-lee-parks 

 

 Şoför agresif bir tavırla arkasına dönüp 

'Sizler yüzünden, sesinizi kesip 

oturamıyorsunuz... Vır vır...  Alın işte 

mahşere mübarekler...' Şoför tam gücüyle 

gaza bir kez daha basar. Fakat otobüs 

ilerlemez. Bunun üzerine şoför haşin bir 

şekilde aşağıya iner. Başını eğer, 

sonrasında bir de ne görse iyi. Kocaman bir 

taş, taşın arkasında tek kuyruklu tavşan. 

Şoför tavşana bakakalır… 

 

 
https://ekmekvegul.net/bellek/irkciliga-karsi-bir-direnisin-

kivilcimi-olan-kadin-rosa-lee-parks 

 

https://ekmekvegul.net/bellek/irkciliga-karsi-bir-direnisin-kivilcimi-olan-kadin-rosa-lee-parks
https://ekmekvegul.net/bellek/irkciliga-karsi-bir-direnisin-kivilcimi-olan-kadin-rosa-lee-parks


Otobüstekiler bağırmaya başlar. Şoför, 

‘Siyahileri  beklemeliyiz.’ der.. Otobüsteki 

yolcular itiraz ederler. Siyahiler yürüyerek 

gelirler. Yol güzergahları oldukları için 

otobüse binmemişlerdir. Şoför 

siyahilerden yardım ister. Ancak siyahiler 

şöyle bir cevap verir: ‘Beyaziler için bunu 

yapmayız.’ Beyazilerin içerisinden bir kişi 

bu sözü duyar ve otobüsteki beyazilere 

sunar. Bunun üzerine cümbür cemaat 

hepsi de aşağıya iner. 

  

 
https://www.flickr.com/photos/autobuses/8055690456 

 

Beyaziler ve siyahiler sözlü tartışmaya 

başlar. Kavganın ortasında kalan şoför 

elindeki düdüğü çalmakla beraber, ayağını 

yere vurmaya başlar. Kavgadakiler şoförü 

izlemeye başlar. Anlık refleks ile şoför 

hareketlerine devam eder. Bu trajik komik 

durum yüzlerde gülümsemeye neden olur. 

Çoğu kişi elini bacağına vurarak kahkahalar 

atmaya başlar. Şoför kafasını kaldırıp, 

etrafı süzüp silkelenince sinirleri boşalır. 

‘Geçin otobüse, adamın asabını bozmayın.’ 

der. Bunun üzerine siyahiler ve beyaziler 

otobüse geçer. Fakat taş yerinde ağırdır. 

Taşı kaldırmayı unuturlar.  

 

‘Benimle bir kişi gelsin, halledelim.’ der 

şoför. Bunun üzerine siyahiler ve beyaziler, 

‘Biz, biz! Hayır, bizim grup!’ diyerek 

bağrışmalara başlarlar. Şoför gözünü 

kapatır. Siyahi gruptan bir kişiyi alır.  

 

Bu sefer de beyazi grup isyan bayrağını 

çıkarır. ‘Hayır, haksızlık bu! Hak yedin. 

Gözünün ucu ile baktın…!’ gibi kelimeler 

sarf ederler. 

 

Şoför, ‘Tamam o zaman, beyazi gruptan da 

bir kişi seçeyim de, ondan sonra yolumuza 

devam edelim.’ der. Seçilen kişilerle 

beraber şoför aşağıya iner ve taşı kaldırıp 

yollarına devam eder. Z çıkış kapısına 

geldiklerinde bir beyazi yolcu inmek 

istediğini söyler. Şoför burasının pek tekin 

olmadığını söylese de, beyazi inat edip 

iner. Yolculuk böyle devam eder. Bütün 

beyazi ve siyahi gruplar iner. Şoför de 

kendi evine döner. Evine dönerken yolda 

radyoyu açar. Radyonun sesi çcızırtılı gelse 

de anlaşılıyordur. 

  

“…Bir siyahi beyaziye tecavüz edip, dere 

kıyısına bırakıp kaçmış…”  

 

 
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2018/10/25/bu-

dunyadan-rosa-parks-gecti 

 

Gündemin radyoları, halkı bu konuyu 

konuşuyorlar. Dilden dile, nesilden nesile 

aktarıyorlarmış. Adam siyahi olan 

bulunmuş ve yargının önünde olayı inkar 

etmiş. Ne kadar inkar etse de nafile, 

tutuklu yargılanmış. Bu ibretlik olay ilk 

siyahi mücadelesi olarak hafızalarda yer 

etmiş… 

https://www.flickr.com/photos/autobuses/8055690456
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2018/10/25/bu-dunyadan-rosa-parks-gecti
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2018/10/25/bu-dunyadan-rosa-parks-gecti


32 YILIN BANA ÖĞRETTİKLERİ 
 

 
 

CÜNEYT POLAT 
ARAŞTIRMACI, GAZETECİ VE YAZAR 

 
Kınamayacaksın, mutlaka ama mutlaka 
başına gelir. 
 
Üstünlük taslamayacaksın,  
Çünkü varlıkla yokluk arasındaki çizgi, sırat 
köprüsünden daha incedir. 
 
Öfken diline vurmayacak. 
Ağzından çıkan bir söz, bazen bir 
kurşundan daha ölümcüldür.  
 
Sabretmeyi öğreneceksin, 
Zaman, aceleden daha güçlüdür; 
Olgunlaştırır, pişirir… 
 
Mücadele edeceksin; Kolay olan, kolay 
kaybedilir. 
 
Yalandan ve yalancıdan korkacaksın, 
Çünkü yalan, bütün hayatı alt üst edecek 
kadar ciddi bir düşmandır. 
 
Hatayı ve günahı tekrarlamayacaksın, 
Tekrarladıkça alışkanlık yapıyor, 
kaybettiriyor.  
 
Acele karar, hızlı tepki verme, 
Çünkü zihin demlendikçe doğruya 
yaklaştırıyor, olgunlaştırıyor insanı. 
 

Kimseyle haddinden fazla kavga 
etmeyeceksin,  
Günü geldiğinde kimin yanında duracağı 
belli olmuyor, mahcup oluyorsun.  
 
Kimsenin sana nankörlük etmesine izin 
vermeyeceksin, 
O kadar fedakarlık yapmayacaksın. Çünkü 
hüsranın büyük oluyor.  
 
Sevginin de, nefretin de bir sınırı olacak,  
Sınırsız olan her şey ama her şey zararlıdır.  
Hatırlasana, cennette bile bir sınır vardı. 
 
Gençliğinin, sağlığının, sevdiklerinin 
değerini bileceksin, 
Çünkü giden, bir daha geri gelmiyor.  
 
Zamanı bozuk para gibi harcamayacaksın,  
Sonsuz bir şey değil zaman, ona kıymet 
göstereceksin.  
 
Kişilere ve kurumlara bağlı 
yaşamayacaksın,  
Çünkü onlar yok olduklarında, değersiz 
hissedersin.  
Olabildiğince istikrarlı olacaksın, 
Çünkü yaşamak, sürekli yalpalamaya 
gelmiyor.  
 
Rızkı verenin sadece Allah olduğunu 
bileceksin,  
O nasip etmedikten sonra, bütün dünya 
toplansa kimse olduramaz.  
 
Paradan çok gerçek dostlar biriktireceksin,  
İnsanı maddi değil, ruh güçlü kılar.  
 
Asla kin gütmeyeceksin, zamanını ve 
gücünü çalıyor. 
 
Doğaya vakit ayıracaksın,  
Herkesin olmaz dediğini, O oldurur.  
 
Asla yapamam demeyeceksin,  
İsmet Özel’in dediği gibi; “Allah insanı 
iddiasından vurur.” 



YAŞASIN BAĞIMSIZ SİNEMA 
 

 
 

FATİH SURUÇ 
GAZETECİ VE SİNEMA YAZARI 

 
Film kuramcılarının, yapımcıların ve 
eleştirmenlerin bir filmin nasıl 
yapılabileceği konusunda ortaya attığı 
teorilerden de sinema akımları ortaya 
çıktı. 
 
Sinema, Ana akım ve Bağımsız olarak ikiye 
ayrılır. 
 
Ana Akım; genellikle Hollywood 
sinemalarından olan büyük bütçeli 
yapımların, yıldız oyuncuların oynadığı ve 
sinema salonlarında yüksek hasılar yapan 
filmlerdir. Bu filmler bana göre sinema 
sanatında uzak seyirci zevkine yakıp olup 
‘Katarsis’(filmin sonunda mutlu sona 
ulaşıldığında insanın rahatlama hissidir.) 
yaşatma amacıyla yapılan filmlerdir. 
 
Örnekleri; Hızlı ve Öfkeli serisi, Recep 
İvedik serisi, Fetih 1453, John Wick serisi 
 
Bağımsız ise; hayattın içinden olan ve 
birçok hikâyede kendimizi gördüğümüz, 
hayatı öğrendiğimiz ve film bittiğinde ise 
kalbimizde yâda mantığımızda yer edinip 
unutamayacağımız, sohbetler edeceğimiz, 
düşüneceğimiz filmlerdir. Büyük film 
stüdyosu sisteminin dışında üretilen ve 
genellikle düşük bütçeli filmleri kapsayan 
sinema hareketidir.  
 

Örnekleri; Rezervuar Köpekleri, Vesikalı 
Yarım, Lastik, Cennet Çocukları, 
Mahsumiyet 
 
Ana akım filmlerde genellikle katasisi 
yaşatırlar. Seyirciyi mutlu sona ulaştırıp iki 
saatlik keyifli vakit geçirip sonra hayatına 
devam edersin. 
 
Bağımsız da ise film bittiğinde bile senin 
için bitmez. Çünkü hayatın kendisini 
anlattığı için hayatında bir yer edinir. Yani 
katarsis vermez. 
 
Ben bir sinema seyircisi olarak yedinci 
sanat olan sinema sanatını çok seviyorum. 
Gidemediğimiz dünyaları kadraja sığdırıp 
anlatılması, onların duygularının 
hissedilmesi, birçok kültürün anlatılması, 
insan ilişkileri yani kadraja sığabilecek 
sonluluğu bize yansıtılması bence müthiş 
bir sanat dalıdır. Bu yüzden sinemayı çok 
seviyorum. 
 
Fakat sinemaya karşı bir kızgınlığım var. 
Ben ana akım sinemayla film izlemeye 
başladım. Sonrasında sinema eğitimi 
aldığımda bağımsız sinemayla tanıştım. 
İçimde ki sinema sevgisini, heyecanını 
gerçektende artırdı. Sinema aşkımı 
fazlasıyla arttırdı. Bu yüzden yaşasın 
bağımsız sinema. 
 
Kızgınlığıma gelecek olursak; 
çocukluğumdan buyana izlediğim ana akım 
filmlerin çoğunluğu hızlı olup hayatın 
hikâyelerinde uzak ve bir çocuğun zaman 
geçirmek için izlediği çizgi filmleri gibi hep 
mutlu sonla bitmesiydi. İyiler hep 
kazanıyordu. Kötüler mutlaka 
cezalandırılıyordu. Oysaki gerçek hayat 
öyle mi, iyiler hep kazanıyor mu, Âşıklar 
hep buluşuyor mu, hayatın gerçeğinde bu 
size mantıklı geliyor mu? Hayatın içinden 
hikâyelerden uzak anlatılardan dolayı ana 
akım sinemaya kızgınım. 
 



FÜTÜRİZM NEDİR? 

 

 
 

KARDELEN GÜLER 

YAZAR 

 

Fütürizm, geleneksel edebiyat kuramlarını 

yıkmak amacı ile ortaya atılan bir görüştür. 

20. Yüzyılın başlarında İtalya’da doğmuş ve 

günümüze kadar kendisine pek çok 

destekçi edinmiştir. Gelecekçilik olarak da 

bilinen fütürizm, sanatın ve mimarinin 

hemen her alanında kendisini göstermeyi 

başarmıştır. Fütüristler esas olarak robotik 

çağın getirmiş olduğu hız, dinamizm, 

yenilikçilik gibi kavramlara dikkat 

çekmişlerdir. Fütürizm kavramının 

savunucularına göre hız her şeydir. 

 

 Geleneksel sanatın ya da edebiyatın 

okuyucuda herhangi bir etki yaratmadığına 

inanırlar. Geleneksel edebiyat türlerinin 

okuyucuda uykulu bir hal yarattığını 

savunurlar. Makineleşmeyi doğaya edilen 

bir hakaret olarak algılasalar da 

makineleşme sürecinden kaçış olmadığının 

bilincindedirler. Filippo Marinetti fütürizm 

akımını ortaya çıkaran ilk kişi olarak bilinir. 

“Ay ışığını öldürelim.” Sloganı ile bu akımı 

başlatmış ve akımın en büyük savunucusu 

olmuştur.  

 
https://www.birgun.net/haber/lunatigimiz-yok-ama-

lunaparkimiz-var-129090 

 

O dönemlerden günümüze kadar uzanan 

fütürizm yolculuğu pek çok kitaba, filme, 

müziğe ve farklı dallardaki eserlere konu 

olmuştur. Fütürizm akımının eserlerde 

kullanılmasının en büyük amacı izleyici, 

dinleyici ya da okuyucularda farklı bir his 

uyandırmaktır. 

 

 “Yapay Zeka” filmi fütürizm akımının en 

büyük eserlerinden bir tanesidir. Filmdeki 

ana karakter 11 yaşında, David adında bir 

erkek çocuktur. Etrafındaki insanlardan 

biraz farklıdır. Bu nedenle hiçbir zaman 

kendisini bulunduğu yere ait hissedemez.  

 

Terminatör, Matrix, Bıçak Sırtı gibi bilim 

kurgu filmlerinin çoğu fütürizm akımı 

temel alınarak yapılmıştır. Bu akım  müzik 

alanında da uygulanmış ve farklı 

konseptler oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Özellikle klasik enstrümanların yerini yeni 

ve modern çalgılar almıştır. Müziklerde 

mekanik sesler kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Robotik seslerin kabulü ancak farklı 

enstrümanlarla mümkün olmuştur.  

 

Sonuç olarak fütürizm tehlike, hız, cesaret, 

enerji ve tutku gibi kavramların hepsini 

bünyesinde barındırır ve fütüristler 

tarafından çıkarılan eserler de bu duygular 

baz alınarak ortaya konulur. 

       



 



 

 
 

 



KAN VERİP KİTAP ALMAK 

 

 
 

DİJİTALİZM KİTABININ YAZARI 

 

Kızılay'a kan vererek kitaba ulaşmaya 

çalışan bir gencin hikâyesini dinlemeye ne 

dersiniz? Evet, bu benim hikayem. 

 

Ben bir gecekonduda büyüdüm. Evde kitap 

yok, mahallede de kitabı, kütüphanesi olan 

kimse yok. Bir gün kütüphaneyle tanıştım. 

Binlerce kitabı ilk kez bir arada gördüm. 

Heyecanla bir kitabı ödünç almak istedim.  

 

Görevliye. 'Nasıl alacağım bu kitabı?' diye 

sordum. 'Adresinizi alıyoruz, 15 gün sonra 

da geri getirmeniz gerekiyor' dedi. 'Ya 

kaybedersem ne olacak?' dedim. 'Kitabın 

ücretinin iki katını ödersiniz' dedi. Benim o 

kadar param yok. 'Baba ben bu kitabı 

kaybettim' bile diyemem. 

 

 
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/kitaplar-ayn%C4%B1-

zamanda-ya%C5%9Famak-i%C3%A7indir-de-4cc0c7a6a10 

 Evde çalışma masam, odam, dolabım yok. 

Yüzü koyun uzanıyorum, dersleri o şekilde 

yapıyorum ve yaşadığımız yer ıslak. 

Islanabilir yani kitap. Hatta kardeşim alıp 

sobaya bile atabilir. O an geri vermek 

istedim ama utandım. Eve götürdüm, 

açamadım kitabı. Kucağımda sakladım. 

Diğer gün hemen gidip, 'kitabı bitirdim' 

deyip verdim. 'Nasıl bitirdiniz bu kadar 

kalın bir kitabı bir günde?' dedi. 'Bitirdim 

vallahi, çok güzelmiş' dedim.  

 

O günden sonra hiçbir kütüphaneden kitap 

almadım. Hâlâ da alamam. Peki, ne 

yaptım? O kitap ihtiyacımı gidermem 

gerekiyordu çünkü.  

 

 
https://www.kizilayizmir.org.tr/kurumsal/tarihce 

 

Edirnekapı'da Kredi Yurtlar Kurumu'nun 

yurdunda kalıyordum. Köşede Kızılay Kan 

Merkezi vardı. O dönem Bordo Siyah 

Yayınevi, kan verdiğinizde size kitap 

verirdi. Ben de öğrenciyim, kitap alacak 

param yok, kitaba açım. Üç ayda bir gidip 

kan verir, kitap alırdım. Hepsi hala 

kütüphanemde… 

 

Evet, bu benim hikayem. 

 

 

 

 



EYLÜL’DE GÖNÜL VERİP SEVMELER 

 

 
 

BÜŞRA TURAN 

ŞAİR 

 

Eylül bu, illaki yaprak döker demişler.  

Bir sonbahar akşamı sevdiğim,  

Yüreğime sığdırdığım umutlarımla geldim 

gönül kapına 

İçimde büyümeyen o çocuğun sesini 

Senin sesine ekleyip de geldim… 

 

Yürek bu, laf dinlemiyor ki, 

Olmayacağını bildiği halde kanat çırpıyor 

bu sevdaya 

Nitekim insan kaderini bilmez, 

Bilemez de… 

 

Birini sevince, ‘Kaderim bu olsun.’ dersin 

Hemen ardından ise ellerini semaya 

kaldırır 

Dualar edersin… 

 

Geceye huzur getiren sabaha ezanına 

uyanıp,  

Ardından ise namaza da dursam, 

Ruhumu gökyüzüne seyre daldırıp, 

‘Allah’ım onu bana yaz!’ diye haykırsam 

da, 

Biliyorum, yine de kabulüm 

olmayacaksın… 

 

Vazgeçmeyi beceremiyorum, 

Çünkü öylece kalıyorsun içimde. 

 

Sana söylemek istediğim ve fakat 

anlatmaya haya ettiğim nice kelamlar var. 

Karşına geçip, seni seviyorum, demekten 

bile sakınıyorum. 

Neden mi? 

Çünkü biz bir toprak ile bir çamurdan var 

olduk. 

 

İki adım ötem de olup da,  

Topraklarımızı karıştırmamak ne zordur 

bana… 

 

Tabutun içine girsek de Mem ile Zîn gibi, 

Yeraltına gömülüp kefenlere sarılsak bile 

Ben yine sevdamdan vazgeçmeyeceğim… 

 

Ey nefsiyle ağaçlara yön veren, 

Mikail melek misali doğaya hükmeden, 

Benim rehberim, adem oğlunun Mehdi’si… 

 

Bilmeni mutlak isterim ki, 

Kıyamet kopsa dahi ben senin sahabenim. 

Tek bir emir ver, kalkıp dünyayı 

değiştirelim… 

 

 
https://m.haberturk.com/en-guzel-eylul-ayi-sozleri-ve-

mesajlari-2020-hos-geldin-eylul-ayi-sozleri-ve-siirleri-2789927 

 

 



YÜREĞİMİZİN SESSİZLİĞİ 

 

 
 

MERVE REVAN 

YAZAR 

 

Hayat… 

 

Yaşamak için düşlerine karşılık kazanılan 

kazanım… 

 

Tanımlanması en güç kelime 

Kalıplara sığdıramaz kendini… 

 

Daha çok alır ömründen istediğini… 

 

Peki, benim hayatım... 

 

Yaşamak için neler verdim,  

Neler kazandım karşılığında…  

 

Neden memnun değilim 

kazandıklarımdan… 

  

Yanan bir meşalenin ucunda kıvranan ateş 

gibi ruhum.  

Kıvrandıkça kıvranan, sinmek için can 

atan… 

 

Sadece yaşamak ister insanoğlu. 

Ne senden izinsiz alınan özgürlüklerin, 

Ne de düşlerin karşılığında.  

Sadece ama sadece yaşamak ister…   

Çıkarıp terliklerini dalmak ister, 

Mavilerin en güzel tonuna varmak ister 

aslında insanoğlu… 

 

Sadece özgürlüğünü ister.  

İzinsizce alınan özgürlüklerin bedeni 

kitapta mı yazar..? 

 

Bence kitapta değil, vicdan da yazar, 

Ancak o vicdan herkeste var mıdır?  

 

İşte, arası dipsiz kuyu gibidir. 

Zifiri karanlık. 

Ne tahmin edebilirsin, ne de inkar... 

 

Ne güzel demiş Victor Hugo; 

“…Yazılı sözü yok etmek için meşale ve bir 

barbar yeterlidir.  

İnşa edilmiş sözü ortadan kaldırmak için, 

toplumsal bir devrim, bir dünya devrimi 

gereklidir…” 

 

 
https://indigodergisi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021’İN EN ACI HABERİ 

 

Taliban Haram Diye Ünlü Komedyen 

Khasha Zwan’ı İdam Etti! 

 

 
 

Afganistan'nın ünlü komedyeni Khasha 

Zwan Kandehar eyaletinde boğazı kesilmiş 

halde bulundu. 

 

 Afganistan’da Taliban, Youtube yükledi 

komik videolarıyla tanınan Kandaharlı 

komedyen Khasha Zwan’ı insanları 

güldürmenin ‘haram’ olduğu gerekçesiyle 

idam etti.  

 

Zwan’ın öldürülmeden önce çekilen ve 

sosyal medyada dolaşıma giren son 

görüntüleri ise yürek burktu. 

 

 
 

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 

Khasha Zwan olarak da bilinen Nazar 

Mohammad'in evinden çıktıktan sonra 

öldürüldüğü ifade edildi. 

 

Zwan'ın ailesi, cinayetten Taliban'ı sorumlu 

tutarken, Taliban iddiaları reddetti. 

Zwan'ın bir ağaca bağlanarak boğazının 

kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu 

aktarıldı. 

 

Öte yandan Zwan'ın öldürülmeden önce 

Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta 

şiddet gördüğüne ilişkin bir video da sosyal 

medyada paylaşıldı. 

 

Daha önce de CNN, Taliban'ın ABD Ordusu 

için çalışan Afgan tercüman Sohail 

Pardis'in kafasını kestiğini bildirmişti. 

 

 
 



 


