Tiyatro

Özel

E d e b i ya t

Aspendos’ta Bizim Yunus izlendi

Batman Türkiye’de

Hanzala hep 10 yaşında

Devlet Tiyatroları, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde Sönmez Atasoy'un yazdığı, ‘Yunus
Emre’yi sahneledi. >S.2

'Batman: Dünya' adını taşıyan çizgi roman
antolojisi, 14 farklı ülkeden 14 yazar ve çizerin
Batman maceralarını bir araya getirerek Kara
Şövalye’nin suçla mücadelesini küresel bir
ölçeğe taşıyor. >13

Ömrünü davasına adayan Hanzala çizimiyle
tanıdığımız Ünlü Karikatürist Naci el-Ali’nin
mücadelelerle dolu hikâyesi ve ülkesi Filistin için
kurduğu özgürlük hayalleriyle bezenmiş sanatını
sizler için derledik. Aylin İzmir’in yazısı >S.18

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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Üçüncü bir yol
yok mu?

Filistin’de yaşanan dramı
dünyaya duyurmaya çalışan
az sayıdaki Filistinli sinemacı
arasında hiç kuşkusuz Hani
Ebu Esad’ın önemli bir yeri var.
Suat Köçer’in yazısı >S. 6

Mescid-i Aksa
alarm veriyor!

Siyonistlerin asıl amacının Kudüs ve Mescid-i
Aksa olmak üzere tüm Filistin topraklarını Yahudi
yerleşimcilerle doldurarak Mescid-i Aksa’nın yerine
Süleyman Mabedini inşa ettirmek olduğu söyleniyor.
Konuyla ilgili; İlahiyatçı Yazar Osman Hazır, Aktivist
Orhan Buyruk ve Gazeteci Yazar Taha Kılınç ile
konuştuk. Şeref Yumurtacı’nın haberi > S. 8

Zeynep
Netanyahu’nun
propagandasını
bozdu!

Dünyaca ünlü isimler
Filistin’in yanında
Mazlum Filistin’in yürekli şairi

Yirminin üzerinde kitabı dilimize kazandırılan Mahmud
Derviş şiirleri, konferansları, kitapları ile Filistin davasının
en büyük savunucularından ve temsilcilerinden oldu.
Özcan Ünlü’nün Yazısı >S.4

İsrail’in bu yıl Ramazan ayında yeniden başlayan Gazze’ye
yönelik saldırılarına dünyaca ünlü pek çok isim yine tepki
gösterdi ve sosyal medyadan Filistin'e destek mesajları verdi.
Gülcan Tezcan’ın yazısı >S.20

> YILDIZ

RAMAZANOĞLU

S.11

> GÜVEN

ADIGÜZEL

S.12

İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu’nun ülkesini
mağdur gösteren paylaşımına
Filistin’deki zulmü gözler
önüne seren videoyla cevap
veren Zeynep Hilal Demirci,
kısa sürede etkileşim rekoru
kırdı. >S.3

> SÜLEYMAN
GÜNDÜZ

S.24
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'Kudüs:
Gülümseyen
Aksa'

Sümela
Manastırı’ndaki
restorasyon
tamamlanıyor

Devlet Tiyatroları, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun yaklaşık 2 bin
yıllık tarihi atmosferinde Yunus
Emre oyununu sahneledi.

O

yunun yönetmeni Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa
Kurt “Oyun, ilk gösterimini Kültür ve
Turizm Bakanlığımızın ‘Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında Devlet Tiyatroları
tarihinde ilk kez TRT 2’den canlı yayınla seyircisiz bir şekilde gerçekleştirmişti.
Seyirciyle ilk defa Aspendos’un tarihi
atmosferinde buluştuk” dedi. 2021 yılı,
Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının
700. yıl dönümü olması münasebetiyle
UNESCO tarafından anma ve kutlama
yıl dönümleri arasına alınmış, 30 Ocak
2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan
Genelge ile de 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe
Yılı’ olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda
sahnelenen, Sönmez Atasoy'un yazdığı,
Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği 'Bizim
Yunus' adlı oyunu antik tiyatroyu dolduran sanatseverler ilgiyle takip etti. Oyunu
yaklaşık bin 500 sanatseverin takip ettiğini söyleyen Kurt, “Seyirciler tiyatroyu,
bizler de hem seyirciyi hem seyircinin
alkışını çok özledik. Covid-19 önlemlerinin tümünü alarak gerçekleştirdiğimiz
etkinliğimize katılan tüm seyircilerimize
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İstanbulensis
Şiir Festivali
dolu dolu
geçti
UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı.

T

rabzon Kültür ve Turizm İl Müdür
Vekili Mustafa Asan, Maçka ilçesinde
Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan
eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre
yükseklikteki ormanlık alanda kayalar
oyularak inşa edilen Sümela Manastırı'nın, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak hızlı şekilde restorasyonuna başlandığını söyledi. Kültür ve Turizm
Bakanlığınca yürütülen yaklaşık 50 milyon liralık restorasyonun birinci etabı kapsamında kaya ıslahı, dış avlu, çevre
tanzim ve düzenleme çalışmalarının yapılarak, manastırın
avluya kadar olan bölümünün 25 Mayıs 2019'da ziyarete
açıldığını anımsatan Asan, ikinci etaba da 6 Mart 2019'da
yer teslimiyle birlikte hızlı şekilde başlandığını aktardı.
Asan, ikinci etap çalışmaları çerçevesinde manastırın ana
giriş kapısının üstünde bulunan ve "kama blok" olarak adlandırılan kaya kütlesinin geçici olarak güçlendirilmesinin
yapıldığını ifade ederek, "Daha sonra 17 bin metrekarelik
kaya yüzeyinden bin 100 ton kaya yani şev temizliği yapıldı.
Kaya yüzeyinde çelik kafesleme yapıldı ve sabitleme dediğimiz çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 12 yapının restorasyonu
da tamamlanarak Sümela Manastırı'nın yüzde 65'lik kısmı
Cumhurbaşkanımızın telekonferansla, bakanımızın da bizzat katılımıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açıldı"
dedi.
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2012 yılından itibaren her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir
Festivali, bu sene de içerikleriyle dolu
dolu geçti.

S

ultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılında, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve her sene
belirlenen bir tema etrafında gerçekleştirilen
İstanbulensis Şiir Festivali, 25-29 Mayıs 2021
tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Bu
yıl Yunus Emre temasıyla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci senesinde de dünyanın farklı coğrafyalarından
önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Açılış konserinde sahne alan Yücel Arzen, Necip Fazıl
Kısakürek’in eserlerini seslendirdi; İntifada
eseriyle Filistin’e destek çağrısı yaptı. Ardından 26, 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde şairler
çevrim içi olarak şiirlerini seslendirdi. Aynı
zamanda organizasyon kapsamında Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle incelendiği
5 oturum düzenlendi. Meriç Dönük ve Hakan Dedeler’in sahne aldığı kapanış konseri
ile festival sonlandı.
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin festival kapanışında yaptığı değerlendirmede, “Pandemi
şartlarında da kültür ve sanat organizasyonlarımızı sürdürerek bu yıl 8.sini düzenlediğimiz
İstanbulensis Şiir Festivali’mizi iyi bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Festivale katılan önemli isimlerimiz ile şiirin
birleştirici gücünü hissettik. Yunus Emre’yi ve
onun felsefesini daha iyi anladık.” dedi.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU • Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI: Genel Yayın Yönetmeni • Hüseyin CERRAHOĞLU • Yazı İşleri Müdürü Erhan AKCAN • Haber Müdürü M. Emre YAPRAKLI
Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat Köçer • Editör: Aylin İZMIR • Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL • Tarih: Şeref YUMURTACI• Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR
Grafik Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com • Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır.

ilistin bayrağı, kuşlar, çeşitli
yazılar ve Kudüs'teki Kubbet'üs-Sahra'ya sarılan çocukların
yer aldığı çevrim içi yayınlanan
çizimler, psikoloji, sanat, kültür
ve yaşama dair içerikler üreten
"salt10.com" internet sitesinde
çevrimiçi sergi olarak yayınlandı.
Çevrim içi sergiye, Türkiye'nin
farklı şehirlerinden çizerler katılım sağladı.
Ahmet Demir'in "#kudüsüterketmiyoruz" etiketiyle sosyal medyada paylaştığı mesajla başlatılan
proje ile Filistin'e destek verilmesi

hedeflendi. Ramazan ayında Kudüs'te işgale rağmen gençlerin
gülümseyen fotoğraflarından etkilendiğini ifade eden Demir, "Çünkü yıllardır Filistin deyince kan,
gözyaşı ve katliam görüntüleri
karşımıza çıkıyor. Amacım bu hali
örtmek değil. Duruşumuzla işgalcilere güçlü olduğumuzu hissettirmek istiyorum." dedi.
Çevrimiçi sergide Aybüke Büşra
Mumcu, Ayşenur Şirin, Meryem
Yıldız, Ayşenur Özgül Altuntaş,
Nurbanu İzgi, Zeynep Alptekin ve
Merve Özcan imzalı, Kudüs'te iş-

gale rağmen gülümseyen gençlerden ilham alan çizimler yer alıyor.
Filistin bayrağı, özgürlüğü sembolize eden kuşlar ve Kudüs'teki
Kubbetü's-Sahra'ya sarılan çocukların yer aldığı görseller, sosyal
medya paylaşımlarıyla da geniş bir
kitleye ulaşıyor.
"Kudüs-Mescid-i
konseptiyle
lere

Aksa"

hazırlanan

galeri
görsel-

"www.salt10.com/article/

kudus-mescidi-aksa" adresinden
erişilebiliyor.

Netanyahu’nun
propagandasını
Zeynep bozdu!
İ

srail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkesini mağdur
gösteren paylaşımına Filistin’deki
zulmü gözler önüne seren videoyla
cevap veren Zeynep Hilal Demirci,
kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.
Esenler Sinema Akademisi’nde eğitim alan Demirci’nin videosu 2,1
milyon kez görüntülenirken Netanyahu’nun algı içerikli videosu
1,1 milyonda kaldı. Demirci, “Daha
paylaşılacak çok gerçek var” dedi.
Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla Twitter’da bir video yayınlayan
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Filistin’deki zulmü gözler
önüne seren videoyla cevap veren
Zeynep Hilal Demirci, dünya basınında da konuşulan bir isim oldu.
Esenler Sinema Akademisi’nde eğitim alan ve bu eğitimlerin kendisine
çok şey kattığını belirten Demirci,
1.9 milyon takipçisi bulunan Netan-

yalanlarını aynı yöntemi
kullanarak açığa çıkardı”
ifadesi kullanıldı.

yahu’nun paylaşıma cevap vererek
Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh
Cerrah’ta tüm Müslümanların saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla
dünyaya gösterdi. Demirci’nin, “Ok.
I am sharing the truth – Tamam,
gerçeği paylaşıyorum” başlıklı videosu; ünlü isimlerin de desteğiyle 2.1
milyon kişi tarafından görüntülendi.
Netanyahu’nun videosu 1.1 milyonda kaldı. Yabancı medya da bu konuyu haberlerine taşıdı. Turkpress,
Demirci’nin Netanyahu’yu başarısızlığa uğrattığını belirterek, “Onu
Twitter’da zor durumda bıraktı” denildi. Orient News’in haberinde ise,
“Bir Türk aktivist, Netanyahu’nun

İsrail’in işlediği suçlara
dikkat çektik
İşgalci İsrail medyasının
ürettiği manipülatif kaynaklara cevap vermeyi ve
bilgi dezenformasyonunu engellemeyi hedeflediklerini söyleyen Demirci, şunları kaydetti: “Bu süreçte
belki de en çok şahit olduğumuz
tartışmalardan biri ‘Tweet atmak da
neymiş canım, ne işe yarıyor sanki?’
sorularını soranlar ve bu soruların
muhatapları arasındaydı. Ben ve arkadaşlarım da bu soruların muhataplarından olmaya ve sosyal medyada içerik üretmeye karar verdik.
İçeriklerimizle öncelikle İsrail’in
Filistin’de ihlal ettiği insan haklarına ve işlediği suçlara dikkat çekmek
istedik.”

Geleceğin
Fatihlerinden
fetih coşkusu
Esenler Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl
dönümünde “Fatih’in Günlüğü” kitabını okuyup
kendi fetih günlüklerini yazarak dereceye giren
çocuklara ödüllerini takdim etti. ‘İstanbul’un
Fethi’ni Çocuklar Anlatıyor’ adlı programda çocuklar, Fatih Sultan Mehmed Han’dan aldıkları
ilhamla geleceğe dair hedeflerini anlatırken mehteran takımının verdiği konser ise fetih coşkusunu ekranlara taşıdı.
Esenler Belediyesi, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’ni anlamlı
bir etkinlikle kutladı. İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan “Fatih’in Günlüğü” adlı kitabı okuyup kendi günlüklerini yazarak dereceye giren
çocuklar, ‘İstanbul’un Fethi’ni Çocuklar Anlatıyor’ adlı programda ödüllerine kavuştu. Şehir
Ekranı TV’de 14.53’te canlı olarak izleyiciyle buluşan program, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı
Hümayun bahçesinde, tarihçi-yazar İbrahim
Akkurt’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Programda çocuklar, Fatih Sultan Mehmed Han’dan
aldıkları ilhamla geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini dile getirdi.
Mescid-i Aksa’yı korumak için çalışacağım
Yarışmada dereceye giren Emirhan Saltık ise en
büyük hayalinin mimar olmak olduğunu söyleyerek; “Güzel yapıtlar yapmak istiyorum. Yoksullara bedava evler vermek istiyorum. Diğer
bir hedefim de Mescid-i Aksa için. İsrail sürekli
oraya saldırıyor. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırmaması için bulutlara kadar açılıp kapanabilen
bir duvar örmek istiyorum. Havadan saldırılar
içinse bir alarm sistemi kurmak istiyorum. Bu
konularda çalışmalar yapmak istiyorum. Ben de
Fatih Sultan Mehmed gibi büyük başarılara imza
atmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Program, mehteran takımının, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Genç Osman” ve “Hücum Marşı”nı çaldığı mini konser ile sona erdi.
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tabeti ve etkileyici şiiri ile bütün dünyada tanındı. İsrail, ondan o kadar çok
korktu ki, adının geçtiği şiir gecelerine
baskın düzenledi veya bu şiir gecelerine katılmasını engelledi.

MAZLUM FİLİSTİN’İN
YÜREKLİ ŞAİRİ:

Mahmud
Dervis.
Mahmud Derviş, sadece şiirleri ile değil konferansları ve siyasi
faaliyetleri ile de Filistin davasının en güçlü temsilcilerinden biri
oldu. İşgale karşı savaşın dili yerine aşkın ve umudun gücünü
kullandı. En güçlü şiirlerini sürdü cepheye… O yüzden kendisine
“şairü’n-nahda” yani “uyanış şairi” unvanı verildi.

ÖZCAN ÜNLÜ

F

ilistin, sadece ümmetin değil dünyanın da kanayan yarası. Çin işgali
altındaki Doğu Türkistan ne ise İsrail
işgalindeki Filistin de aynı kaderi yaşıyor on yıllardır. Doğu Türkistan’da
hürriyet için yakılan türkülere, söylenen şiirlere, el açılıp yapılan dualara
ceza ne ise Filistin’de de aynısı. Çin
işgali altındaki Doğu Türkistan için
“uzaktır, elimiz yetişmez” deyip sadece dua edebiliriz belki ama İsrail
işgali altındaki Filistin hemen yanı başımızda. Filistin’i anlamlı kılan Kudüs,
Kudüs’e emanet Mescid-i Aksa, Kubbetü’s-Sahra da hemen elimizi uzatabileceğimiz uzaklıkta. Fakat Filistin,
bir buçuk milyarlık İslam dünyasının
derdi olmaktan çıkalı çok oldu. Sadece Türkiye’nin kanatları gölge verebiliyor Selahaddin Eyyubi ve Yavuz
Sultan Selim’in emanetine…
Filistin, yaralı coğrafya…
Yaklaşık üç asırdır parça parça yutularak Yahudilere yurt kılındı! Önce
İngiltere eliyle sonra Yahudi-Hristiyan işbirliği ile…
Filistin halkı yaklaşık bir asırdır
“öz yurdunda garip, öz vatanında
parya…” Kantonlara ayrılmış bölgelerde, birbirinden bağımsız uydu
Filistin kasabalarında, birbirleriyle
temas etmelerine izin verilmeden,
hemen her fırsatta boğulmaya hazır
biçimde ölüm gösterilip sıtmaya razı
olmaları istenen bir toplum…

Miraç şehri Kudüs’ün yürek burkan
bu acılı işgali, İslam coğrafyasının
birçok bölgesinde umursanmıyor
bile. Onlar, işgalci/barbar İsrail’le
büyük düşman Amerika (CIA) üzerinden anlaşma sırasına girmiş, kadim Filistin topraklarının tamamen
İsrail’e peşkeş çekilmesine göz yumacak bir aymazlık içinde…
Ölümüzü seviyorlar…
Filistin’in iç dinamikleri açısından
da durum pek farklı değil. İki büyük
parça olan Gazze ve Batı Şeria farklı
dillerde konuşuyor maalesef…
Fakat Allah’tan Filistin’in yazarları,
şairleri, fikir adamları var. Yahya
Hassan, Ebu Arab, “Ağlamayacağım” isimli muhteşem şiirin şairi
Fadva Tukan, Mürid Barguti, İbrahim Tukan yaklaşık aynı acılı tarih
dilimlerinde yaşamış, aynı işgal psikolojisi ile şiirlerini kaleme almış şairler. Tukanlar kadar dünya edebiyat kamuoyunda tanınan önemli bir
isim ise Mahmud Derviş…
“Selâmlarım, kucaklarım seni/ Ne
demeli bilmem,/ nerden başlamalı,
nasıl bitirmeli,/ geçip giderken durmadan günler?/ İki şeyim var burda
benim, sürgünde:/ içine kuru ekmek
koyduğum bir çanta/ ve ara sıra içimi
döktüğüm,/ kinimi tükürdüğüm bir
defter.” dizeleri gibi binlerce acılı
mısraya imza atmış olan şair, “Ölümü Seviyorlar Benim” şiiriyle aslında İsrail’in Filistin politikasını da

edebiyatın gücüyle resmeden büyük
bir sanatkar; “Hüzün yıllardır yüreğimizde/ Hala varamadık sabaha…”

Mahmud Derviş, işte bu mezalime
dur diye haykırdığı için İsrail tarafından sevilmiyor. Hatta nefret edildiği
için sürgünde yaşıyor hayatı boyunca.
Henüz yedi yaşında iken İsrail’in
saldırısına uğrayan köyünü terk etmek ve uzun yıllar sürgünde yaşamak zorunda kalmasının sebebi bu.
Direnmeye, milli mücadeleye katkı
sağlamaya ancak böyle devam edebiliyor. Sürgünden döndükten sonra
gördüğü parçalanmış ve birbiriyle irtibatı olmayan küçük köylere bölünmüş ‘yurt’ manzarası öfkesini daha
da artırıyor.
Beyrut Kasidesi’ni yazdı
13 Mart 1941’de Akka’nın doğusunda Birve adlı küçük bir köyde dünyaya gelmiştir. Mahmud Derviş’in
babası işgal sırasında her şeyini kaybetmiş bir adamdır. Köydeki topraklarını 1948’deki Yahudi işgaliyle
kaybedince tarım işçisi olarak yok-

Hayal kırıklığı ile öldü

ardından kaleme aldığı “Beyrut Kasidesi”ni, Filistin halkının yaşadığı
zorlukları anlatan diğer şiirleri izledi.
Fikirleri ve eserlerinden dolayı birkaç
kez tutuklanan Mahmud Derviş’in
(hatta ilk tutuklanmasına ‘ilk aşk’
adını vermiştir) adı 2006 yılı Nobel
Edebiyat Ödülü için aday gösterilen
isimler arasında ön sıralarda olmasına
rağmen ödül kendisine verilmedi.
Henüz 29 yaşında iken İsrail tarafından sürgüne gönderilen şair, iki yıl
süre ile Arap ülkeleri arasında dolaşmak zorunda kaldı. 2008’de bir şiir
festivaline katılmak için Türkiye’ye de
geldi.
Taraflı ama tarafsız
Bazı kesimler Mahmud Derviş’i ‘tarafsız’ olmakla suçlamıştır. Gerekçe ise Hamas ile El Fetih arasındaki
çatışmalara getirdiği eleştiri… Bu
konuda haklıdır. Zira, parçalanmış
Filistin tam da İngiliz sömürü politikasına uygun bir yapıdır. Dolayısıyla

İsrail ve onun sahipleri, sadece ölü
Filistinlileri seviyorlar. Onların
bahçe içindeki harika evlerini işgal
etmeyi, işyerlerine el koymayı, sürgüne göndermeyi, her Ramazan ayının son haftasında basit bahanelerle
onlarca masum insanı katletmeyi
seviyor…

İsrail’in de işine gelmektedir. Bugün
bile Batı Şeria ve Gazze arasındaki fikir ayrılığı birleşik bir Filistin devleti
konusundaki fikirlere ve çalışmalara
engel olmaktadır. Mahmud Derviş’in
düşüncesi, ‘vatan için birlikte hareket
etmek, siyaseten içeride rekabet etmek’ şeklinde tezahür etmiştir.
Yirminin üzerinde kitabı dilimize
kazandırılan Mahmud Derviş şiirleri, konferansları, kitapları ile Filistin
davasının en büyük savunucularından
ve temsilcilerinden oldu. Şiirleri bestelendi hatta bazı besteler neredeyse
marş gibi büyük kitleler tarafından
ezberlenip intifadalarda seslendirildi.
Sadece siyasi şiirler yazmadı. Filistin’in bugüne kalan milli mücadelesini
zaman zaman savaşın diliyle ama en
çok da aşk ve umut şiirleriyle terennüm etti. Elinden gelen sadece şiir
yazmaktı ve işgale karşı en güçlü silahı
olan şiirini sürdü cepheye… Bundan
dolayı kendisine “şairü’n-nahda” yani
(uyanış şairi) unvanı verildi. Güçlü hi-

Mahmud Derviş, uzun süren sürgün
hayatı içinde, 1970’de Moskova’ya da
gitti ancak büyük bir hayal kırıklığı
yaşayarak geri döndü. Ardından Mısır’a geçti. Burada “el-Ehrâm” gazetesinde bir dönem çalıştı ve bu sırada
Muhammed Heykel, Necib Mahfuz,
Yusuf İdris gibi Mısır’ın ileri gelen
entelektüel simaları ile tanıştı. Sadece
şiirleri, konferansları ile değil, Filistin
Kurtuluş Örgütü Araştırmaları Merkezi’nde müdürlük yaptığı sıralardaki
faaliyetleri ile de davasına büyük hizmetleri oldu. Beyrut’ta kaldığı uzun
dönemde ise “el-Kermel” dergisini
yayımladı ve aralarında Faiz Ahmed,
İbrahim Merzuk, Ahmed ez-Za’ter,
İkbal Ahmed gibi edebiyatçıların da
olduğu bir dost meclisine dahil oldu.
Hem Yaser Arafat’ın danışmanlığını hem de Filistin Kurtuluş Örgütü
Yürütme Komisyonu üyeliğini yaptı.
Beyrut’ta, Şam’da, Tunus’ta ve Paris’te yaşadı. Paris yıllarını kendisi için
“ciddi değişim yılları” olarak gören
Mahmud Derviş, Temmuz 1994’te
topraklarına yani Filistin’e döndü ancak yine huzur yüzü görmedi. Ramallah ve Amman’da yaşadığı süre içinde
İsrail’in kontrol edilenler listesinin
ilk sıralarında yer aldı. Amerika’da 9
Ağustos 2008’de yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayata veda etti.
Hayatı boyunca İsrail’e ve bütün işgalcilere meydan okuyan Mahmud Derviş, kanla ve gözyaşı ile yazdığı şiirleriyle bugün bile Filistin davasının en
güçlü savunucularından biridir. Tıpkı
hiç yaşlanmayan ve hep yirmili yaşlarda olan Hanzala gibi…

MAHMUD DERVİŞ’İN BAZI SÖZLERİNDEN ALINTILAR

sulluk içinde oradan oraya sürüklenmiş ve altısı erkek olmak üzere
dokuz çocuğuyla Lübnan’a göçmüşlerdir.
Mahmud Derviş henüz çocuktur.
Ağabeyi Ahmed edebiyatla ilgilenmektedir. Küçük Mahmud da ağabeyinin yolundan gitmeye karar verir. İlk başlarda yaşadıkları trajediyi
anlatan küçük hikayeler yazmaya
başlar. Şiire ise kilometrelerce yol
yürüyerek gidebildiği ilkokul sıralarında ilgi duyar. İlk şiirleri ilgi görür ve kendisi de “El-arz” (toprak)
cephesinde faaliyetlere başlar. Mahmud Derviş’i dünyaya tanıtan şiiri
“Beyrut Kasidesi”dir. 1982 yılı Eylül
ayında, İsrail destekli fanatik Hristiyanların Sabra ve Şatilla'daki Filistin
kamplarına düzenledikleri ve iki bin
kişinin hayatına mal olan katliamın
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- Kendime, Amerikalıların belirlediği
sabit bir Büyük Orta Doğu tanımlarının olup olmadığını soruyorum. İki
yıldır Yeni Büyük Orta Doğu projesinden bahsediliyor, ki bu tanımlama
Şimon Perez tarafından da paylaşılıyor. Biz hepimiz de yeni bir Orta
Doğu istiyoruz; yeni bir Arap dünyası, işgal altında olmayan bir Orta
Doğu, açlığın, diktatörlüğün olmadığı, okuryazar bir Orta Doğu. Biz bu
coğrafyada ne gerginlik ne de savaş
istiyoruz. İşte bizim istediğimiz budur.
- Eğer Yeni Orta Doğu’dan kasıt Irak
modeliyse -ki tamamen yıkılmış, bölünmüş bir devlet- bu yeni değildir,
ama çok eskidir: Mağara döneminin,
vatandaşlık ve insan hakları kavramlarının henüz oluşmadığı bir zamanın barbar Orta Doğusu.
- Yeni bir Amerikan rejimiyle karşı
karşıyayız, fundamentalist bir rejim,

sert bir ideolojiye dayanan, siyasal
olarak radikal sağı sahiplenen ve
Amerikan İmparatorluğu düşüncesine inanan bir rejim. Kendi öz vatandaşlarına dahi gaddar olan bir rejim.
- Irak’ta bir sivil öldürülürse gerçekten iğreniyorum ve bıkıyorum kendimden. Fakat neden aynı tiksinti ve
bıkkınlığı, bir pilot binlerce insanı
yok ettiği zaman yaşamaz? Pilot bir
düğmeye basar ve on dakika sonra
evindedir, belki de çocuklarıyla oynamaktadır ve görmez başkalarının
çocuklarını öldürdüğünü. Bir suç
hileli, yanıltıcı araçlar, sözcükler kullanarak işlenmişse suç oluşmuş mudur?
- Bir Amerikalı gazeteciyi kaçırmak
suç, fakat bir yurdu bütününden koparmak değil mi? Bir anlaşılmazlık
olmasın, gazetecinin kaçırılmasını
savunmuyorum, fakat suç kavramının da tanımı yapılmalı: Hangi suç

büyük, hangisi asıl?
- Filistinlilerin ölümleriyle ilgili haberler, hava durumu haberlerine
benzedi, her gün ortalama 5 şehit
var; karakollarda, duvar dibinde
ölümler. Fakat ölümler alışılan bir
durum olunca, kimse öfkelenmiyor,
iğrenmiyor; acı ve dayanışma dahi
can sıkıcı bir hâl alıyor.
- Dünya Berlin Duvarı’nın yıkılışını
kutlamasına rağmen -ki küçük bir
duvardı- aynı dünya İsrail’in Filistin etrafına 600 kilometre duvar örmesini nasıl kabul eder? Yine dünya Güney Afrika’daki ırkçı rejimin
düşmesini kutladı, şimdi İsrail aynı
rejimi Filistin’e uygulamıyor mu? Sadece işgal altında yaşamıyoruz, işgal
altında, hapishanelerde, hücrelerde
yaşıyoruz. Biliyor musunuz kaç kişi
hastaneye gidemediği için kontrol
noktalarında ölüyor; kaç kadın çocuğunu karakolda doğuruyor?

MAHMUD
DERVİŞ’TEN
ŞİİR
MEYDAN OKUYORUM
Bağlayın beni kıskıvrak.
Yasak edin bana kitap okumayı.
Cıgara içmeyi yasak edin.
Tıkayın ağzımı kumla.
Şiir kandır,
şiir göz yaşı,
yazılır tırnaklarla,
yazılır gözlerle,
yazılır bıçaklarla…
Ben şiiri haykıracağım
zındanlarda,
ben şiiri
kamçı altında,
zincir altında,
kan ter içinde,
ben şiiri.
Savaş türküleri şakır
bir milyon kuş
gönlümün dallarında.
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Üçüncü bir

SUAT KÖÇER
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eçen ay, Ramazan günleri üstelik bayramda bile ara vermeksizin devam eden
yeni bir İsrail saldırısı sonucu yetmişi çocuk, 254 Filistinli dünyanın gözü
önünde katledildi. İsrail’İn havadan ve karadan en
ağır silahlarla gerçekleştirdiği ve kara propaganda
konusunda uzmanlaşan İsrail basınının ‘savunma
amaçlı’ dediği bu acımasız saldırı karşısında, Filistinlilerin borulardan bozma ilkel füzeleri hiçbir
varlık gösteremedi. Gazze bir kere daha yerle bir
edildi. Amerika ve Batılı ülkeler, İsrail’e olan sadakatlerini tazeledi, Filistin’in davasını gütmek
ise Türkiye’nin diplomatik çabaları ve vicdan
sahibi insanların sokağa dökülerek attıkları sloganlarla sınırlı kaldı.
Siyasi ve ekonomik alanda zerrece varlık gösteremeyen Filistin’in sesini dünyaya duyurma
konusundaki belki de tek güçlü ve etkili yol, hiç
kuşkusuz sinema. Son derece kısıtlı imkanlar
ve yoğun baskılara rağmen, Filistin’de yaşanan
dramı dünyaya duyurmaya çalışan az sayıdaki
Filistinli sinemacı arasında hiç kuşkusuz Hani
Ebu Esad’ın önemli bir yeri var.
Ortak dert: Sıkışmışlık
Filistinli olmak bir yana, Filistin konulu
film yapmak ve önyargıyla baskıların kol
gezdiği bir dünyada bu filmleri festival
ve organizasyonlarda gezdirmek
olağanüstü bir çaba ve fedakârlık
gerektiriyor. Uçak mühendisi
olarak hayata atılan, bir süre
sonra televizyoncu olarak başladığı medya alanındaki kariyerini bir süre sonra sinemacı
olarak keskin biçimde değiştiren Hani Ebu Esad, çektiği
Filistin konulu filmlerle sanatını icra ettiği kadar büyük
bir kahramanlık örneği de
sergiliyor aslında. Litros’un
Kudüs’e ayırdığı bu özel sayı
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Siyasi ve
ekonomik
alanda varlık
gösteremeyen
Filistin’in
sesini dünyaya
duyurma
konusundaki
belki de tek
güçlü ve
etkili yol, hiç
kuşkusuz
sinema."

yok mu?

vesilesiyle, Hani Ebu Esad’ın Filistin temalı üç filmini bu filmlerdeki
üç ayrı yaklaşım üzerinden ele almak istedim; Yapım tarihlerine
göre sırasıyla Vaat Edilen Cennet (2005), Ömer (2013) ve Pop
Star (2015).
Üç filmin ortak noktası Filistinlilerin dar bir alana kıstırılıp
burada her şeyden yoksun biçimde yaşamaya zorlanması.
Yeme içmekten seyahat özgürlüğüne, eğitimden sağlığa,
en temel ihtiyaçlardan bile yoksun bırakılan Filistinlilerin
bununla da kalınmayıp, öz vatanlarında horlanmaları,
dışlanmaları. İşbirlikçilik, ülkesini bırakıp göç etmek
ya da kalıp tüm bu sorunlarla başa çıkmaya çalışmak.
İşte üç filmin altını çizerek seyirciye açık etmek istediği başat mesele bu: Hayatları zindana dönmüş,
bir avuç kıstırılmış insan.
‘Biz de’ durup bir düşünelim!
Yönetmenin adını dünyaya duyuran ilk önemli
filmi Vaat Edilen Cennet’in başrollerini Kais
Nasif, Ali Süleyman ve Lubna Azabal paylaşıyor. Film, İsrail işgaline keskin bir biçimde
sert eleştiriler yöneltirken, bir yandan da
Filistin tarafının meseleye bakışına da
“içerinden” bir özeleştiri getiriyor. Bu
yönüyle işgalin fotoğrafını çekmesinin yanında bir yönetmen kritiği
yapması bakımından da ayrı bir
anlam ifade ediyor. Belli ki yönetmenin işgal kadar bu işgale gösterilen reaksiyonla
da ciddi bir meselesi var.
Zira gerek iki kafadarın
kendi aralarındaki gelgitler ve gerekse diğer
bazı karakterlerin dile
getirilen cümleler,
aslında direnişin de
kendi içinde çeşitli
zaaf ve çıkmazları
olduğuna dair anlamlar taşıyor. İsrail
işgalini zulüm ve sınırsız bir baskı aracı
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olarak sıklıkla tanımlayan film, Filistinli
gençlerin üzerlerine bombalar kuşanıp,
kontrol noktaları ve kalabalık yerlerde
bombaları patlatarak İsraillilerle birlikte
ölmeyi tercih etmelerini yöntem olarak
da açık biçimde eleştiriyor. Yönetmene
göre bu yöntem çözüm getirmediği gibi,
İsrail’e karşı Filistin tarafını sayı ve imaj
olarak da eksiltiyor. Nihayetinde kahramanlar üzerinden şu soruyu soruyor;
“Direnmenin başka bir yolu yok mu?”
Öte yandan film, işgal edilen Filistin tarafındaki gündelik yaşamı tasvir ederken
sıklıkla buradaki imkânsızlık hatta yer
yer sefalete dikkat çekiyor. Yıkılan evler,
yürünemez durumdaki yollar, sosyal yaşamın devamı için gerekli tüm temel ihtiyaçların azlığı ya da İsrail’e bağımlılık,
yoksulluğun yol açtığı psikolojik çöküntü ve yaygın moralsizlik, Filistin’i adeta
hayalet bir coğrafyaya dönüştürmüştür.
Hemen her adımda İsrail’in varlığıyla
yüzleşmek, işgale nefretin yaşattığı intikam duygusu ve her an yaşanabilecek
saldırı ve ölüm tehlikesi, özellikle gençler ve çocuklar için hayatı yaşanılmaz kılmıştır. Filmin finaline doğru kameranın
İsrail tarafına geçmesiyle birlikte Filistinlilerin aksine Batıyı aratmayan kusursuz
bir konfor ve rutin bir sosyal yaşamın
burada hâkim olduğu görülür. Bu kıyas
bile başlı başına ciddi bir eleştiri olarak
kabul edilebilir.

Vaat Edilen Cennet, oyunculuk ve senaryosundaki kimi zaaflara rağmen,
işgalin sosyo-politik ve sosyokültürel
taraflarını yansıtması kadar belirli bir
alana sıkışmış Filistin halkının kıstırılmış, bastırılmış hayatlarını beyazperde-

ye taşıması bakımından da önemli bir
yapım. Üstelik yalnızca işgalin acımasız
tarafını resmetmekle kalmıyor, seyirciyi
direnişin yöntemleri üzerine de düşünmeye davet ediyor.
Şimdi ne olacak Ömer?
Hani Ebu Esad’ın başyapıtı kabul
edebileceğimiz Ömer, Filistin meselesini aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde
ele alan çok güçlü bir sinema örneği.
2016’da En İyi Yabancı Film dalında
OSCAR'a aday gösterilen filmin başrollerini Adam Bakri, Leem Lubany,
Waleed F. Zuaiter, Samer Bisharat ve
Eyad Hourani paylaşıyor.
Ömer ve arkadaşlarının hayatı, birlikte
bir İsrail askerini öldürmeleriyle, içinden çıkılmaz bir şiddet sarmalına döner.
İsrail istihbaratı tarafından yakalanarak
işkenceye maruz bırakılan Ömer, onlarla iş birliği yapmaya zorlanır. Teklifi
kabul ettiğini söyleyen Ömer'i dışarıda,
sevgilisi Nadia, dava arkadaşları ve Filistinli örgütlerle İsrail arasında istihbarat
savaşının yaşandığı bir kaos ortamı bekliyordur. Başta Nadia olmak üzere çevresindeki herkesi bu amansız kedi-fare
oyununda kaybetmekle karşı karşıya kalan Ömer, İsrail'e karşı içinde büyüttüğü
öfkeyi ise diri tutmaya kararlıdır.
Önceki filmi Vaat Edilen Cennet'te,
İsrail işgalinin Filistinliler üzerindeki
psikolojik yıkımları başarıyla ele alan
Hani Ebu Esad, bu filminde hem duygusu hem de biçimsel özellikleriyle çok
daha nitelikli bir iş çıkarıyor ortaya.
Seyirciyi şaşırtan çok katmanlı senaryosuyla dikkat çeken film, takip/kovalamaca sahneleriyle seyircinin dikkatini
son ana kadar canlı tutuyor. Oyuncu
yönetimindeki başarısıyla da dikkat
çeken yönetmen, her bir karakterin yaşadığı iç çatışmaları, duygulu ve doğal
bir dille seyirciye aktarıyor. Yaşanan
baş döndürücü kovalamacaya Ömer'le
Nadia'nın aşkını ustaca entegre eden
Filistinli yönetmen, filmin sonunda, Filistinlilerin İsrail'e karşı sonuna kadar
direneceği mesajını veriyor.
Filmin ana karakteri üzerinden sosyolojik bir okumayı da yapması dikkat çe-
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kici. Zira direnişçi bir küçük gruba üye
olduğu gibi, İsrail'in Filistin'de inşa ettiği Tecrit Duvarı'nın bir tarafında, ailesiyle birlikte yaşayan bir gençtir. Fırında çalışarak ailesini geçindiren Ömer'in
aşkı Nadia ise duvarın öte tarafında,
ağabeyiyle yaşıyordur. İşgale karşı arkadaşlarıyla birlikte özgürlük mücadelesi
veren Ömer, her gün Nadia'yı görebilmek için, canı pahasına, duvarı tırmanarak, diğer tarafa geçer. Bir yandan İsrail askerlerinin kurşunlarından kaçan
Ömer, aynı zamanda Nadia'nın ağabeyi
olan, dava arkadaşı Tarık'tan bu aşkı
gizlemeye çalışır. Ömer'in ülkesi ve aşkı
için yaptığı fedakârlıklara yoğunlaşan
film, alt metninde Filistinlilerin hayatını zindana çeviren Tecrit Duvarı'nın
etkilerini de son derece çapıcı bir dille
beyazperdeye taşıyor.
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The Idol'de de gösterdiğini söylemek
mümkün değil. Hatta aksine diğer filmlerine nazaran gerek senaryo gerekse
kurgu ve karakterleriyle bu filmde vasatın altında kaldığını görürüz. Filme
hâkim hamasi duyguların büyük ölçüde
zaafa uğrattığı The Idol'ün Gazze’deki
güç yaşam koşullarını aktarmakla yetinmesi, usta yönetmen adına üzüntü
verici. Her ne kadar bazı uluslararası
festivallerde yarışıp, Antalya Film Festivali örneğinde olduğu üzere ödül alsa
da diğer filmlerine nazaran ilgi ve heyecan uyandırmayıp, geçer not alamayan
The Idol, yönetmenin filmografisinde
farklı tarzda bir yapım olarak kalmakla
yetiniyor. Vaat Edilen Cennet ve Ömer
filmleriyle iki kere Oscar’da Yabancı
Dilde En İyi Film dalında yarışan Hani
Ebu Esad’ın, sondan bir önceki filmi
The Idol ’de adaylık şansını yakalayamadığını ayrıca hatırlatmakta yarar var.
Son filmi Aramızdaki Sözler’le Hollywood’a göz kırpan Hani Ebu Esad’ın
genelde Ortadoğu ve özelde Filistin için
önemli bir sinemacı olduğundan hiç kuşku yok. Büyük bir cesaretle ülkesi ve coğrafyasının acılarını sinema yoluyla dünyaya duyurması bir yana, her filminde
büyük bir cesaretle yeniliklere girişmesi,
prodüksiyon anlamında her projede

Filistin’in Pop Starı
Vaat Edilen Cennet’te “istişhad” tereddüdünü, Ömer’de ise sadakat, ihanet
ve direniş üçgenini ele alan yönetmen,
sondan bir önceki filmi The İdol’de bu
kez bir gencin şarkı söyleme tutkusu
üzerinden yeniden Gazze’deki insanlık
dışı abluka ve işgale dikkat çekti.
Film, küçük yaşlardan itibaren müziğe
ilgi duyan ve yaşı ilerledikçe ilgisi tutkuya
dönüşen Muhammed Assaf’ın hikayesini konu ediyor. Çocukken arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubu yoksulluk ve
ablukanın da etkisiyle dağılan Muhammed, vazgeçmez ve gençlik yıllarından
yeniden alevlenen şarkı söyleme isteği
yüzünden Mısır’da düzenlenen uluslararası bir pop star yarışmasına katılmaya
karar verir. Ne var ki İsrail işgalinin cehenneme çevirdiği Gazze’de yarışmaya
hazırlanmak ve en kötüsü Gazze’den
Mısır’a geçmek hiç kolay olmayacaktır.
Tutkusundan güç alan Muhammed her
türlü zorluğu göğüsleyerek Mısır’a kaçar
ve yarışmaya katılarak birinci olur. Muhammed’in galibiyeti tüm Ortadoğu’yu
sevince boğar.
Üzülerek belirteyim ki, Vaat Edilen
Cennet ve Ömer filmleriyle sinematografik açıdan önemli bir başarı yakalayan
Hani Ebu Esad’ın benzer bir başarıyı
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önemli mesafeler kaydedip kendinden
sonraki kuşağın yolunu açarak cesaret
örneği sergilemesi onu öncü bir yönetmen olarak da ayrı bir yere konumlandırıyor. Bununla birlikte İsrail işgalini son
derece açık ve çarpıcı bir biçimde çeşitli
yansımalarıyla filmlere konu etmesinin
yanında, Hani Ebu Esad’ı Filistin tarafı
ve İslam coğrafyasının direniş kültürünü
de cesaret ve samimiyetle eleştirmesiyle
ayrıca kıymetli buluyorum.
Yazıyı Hani Ebu Esad’ın İstanbul’da bir
gazeteye verdiği demecindeki anlamlı
cümleleriyle tamamlayalım; “İsrail medeniyetten faydalanarak silahlar kullanıyor,
tanklar alıyor. Bense medeniyetin iyi yönünü, yani sinemayı kullanıyorum. 50 yıl
sonra İsrail barbarlığı bitecek ama bizim
sinemamız her şeyi kaydetmiş olacak”.
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MESCID-I AKSA
KIRMIZI
ALARM!
İÇIN

ŞEREF YUMURTACI

Ü

lkemiz de dahil olmak üzere dünya
üzerinde “İsrail – Filistin” çatışması diye yanlış bir algı oluşturulmaya
çalışılmakta. Filistin topraklarını işgal
eden ve işgal ettiği günden bugüne kadar Filistinli Müslüman halk üzerine
akla hayale gelmeyen işkenceler uygulayan, Arap nüfusu adeta soykırıma tabi
tutan, mallarını mülklerini elinden olan
bir terör yapılanması ile Filistin halkının
mücadelesi bir çatışma gibi gösterilerek
"terör devleti"nin bir şekilde meşrulaştırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Halbuki burada var olan "terör devleti"İsrail
ile bir çatışma değil toprakları teröristler
tarafından işgal edilen bir toplumun işgale karşı verdiği haklı mücadelesidir.
İsrail her yıl özellikle Filistin topraklarını işgal ettiği gün olan 14 Mayıs'ta
ve Ramazan ayı başta olmak üzere
Müslümanların mübarek günlerinde
Filistinli Müslümanlara karşı terör olaylarının dozunu bir tık daha artırarak
devam ediyor. En son Doğu Kudüs’te
bulunan Şeyh Cerrah Mahallesinde
yaşayan 12 Filistinli ailenin evlerinden

zorla boşaltılmaya başlanması, İsrail
işgal güçlerinin Ramazan’ın başlamasıyla Filistinliler tarafından toplanma
yeri olarak kullanılan Bab el-Amud’u
(Şam Kapısı) barikatlarla kapatması ve
Siyonist grupların Kudüs’ün işgalinin
yıl dönümü olarak kutladıkları ‘Kudüs
Günü’ münasebetiyle bayrak yürüyüşü
düzenlemesi ile Mescid-i Aksa’ya baskın
çağrısında bulunmaları yine olayları zirveye çıkarmış ve işgal güçlerinin şiddeti
iyice artmıştır. Çocuk, yaşlı demeden şehirde yaşayan Müslümanların tamamını
öldürmek için çabalayan işgal güçlerinin
asıl amacı, 1967’den beri olduğu gibi bu
topraklarda yaşayan Müslüman Filistinlileri tamamen ortadan kaldırarak onların topraklarını Yahudi yerleşimcilere
açmak ve bununla beraber Mescid-i Aksa’nın altında bulunduğuna inandıkları
Süleyman Mabedi’ni ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı yıkarak yeniden inşa etmek
istemeleridir.
Terör devleti İsrail’in yaptığı soykırım ve
oynadığı büyük oyunla gerçekleştirmek
istediği Mescid-i Aksa’yı yıkma planlarına karşı Birleşmiş Milletler ve ulusla-

rarası örgütler sessizliğini korurken en
güçlü tepkiyi yine Türkiye gösteriyor.
Türkiye’de yaşayan Müslümanlar ise
Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasını Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün
anahtarı olarak görüyor.
2000 Yıllık Tarihi Plan:
Süleyman Mabedi
Tevrat'a göre, Kudüs'teki ilk Yahudi
tapınağı Hz. Süleyman’ın inşa ettirdiği,
Yahudilerin Bet ha-Mikdaş (Kutsal Ev)
dedikleri tapınaktır. Hz Süleyman tarafından yapıldığı için de genel olarak “Süleyman Mabedi” ismiyle bilinmektedir.
Mabet Hz. Süleyman’ın vefatından
sonra ikiye bölünen krallıktan güneydeki Yehuda Krallığı sınırları içerisinde kalmıştır. Babil krallığına bağlı olan
Yehuda devletinin isyan etmesi üzerine
Kudüs’ün MÖ 597 yılında II. Nebukadnezar tarafından ele geçirilmesiyle tapınaktaki değerli hazineler alınarak Babil’e götürülmüş ancak Kudüs halkının
yeniden isyan etmesi üzerine MÖ 586
yılında Kudüs'ü yeniden ele geçiren Babil kralı tarafından yıktırılmıştır.

MÖ 515 yılında tamamlanan Yerine
İkinci Mabet in büyük bir kısmı Romalı
Titus tarafından MS 70 yılında yıktırıldı.
Yahudilerin Simon Bar Kohba önderliğinde, MS 132-135 yılları arasındaki isyanlarını bastıran Roma İmparatorluğu
tapınağın kalan kısımlarını da ortadan
kaldırmıştır.
Süleyman Mabedi’nden sadece Herod’un yaptırdığı Ağlama Duvarı olarak
bildiğimiz Batı duvarı günümüze kadar
gelebilmiştir. İşte Filistin topraklarını
işgal eden Siyonistlerin asıl amacı başta
Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere
tüm Filistin topraklarını Yahudi yerleşimcilerle doldurarak Mescid-i Aksa’nın
yerine Süleyman Mabedini inşa etmektir. Bir taraftan işgal girişimini tamamlamayı hedefleyen Siyonistler aslında
arkeolojik kazı bahanesi ile Mescid-i
Aksa’nın altını oyarak Aksa’yı yıkma
planlarını da uygulamaya, kazdıkları bu
yere inşa ettikleri sinagog-müze ile devam ediyorlar. Biz de İsrail’in yaklaşık
2000 yıllık bu tarihi planının perde arkasını konunun uzmanları ile değerlendirdik.
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Süleyman Mabedi’nden sadece
Herod’un yaptırdığı Ağlama
Duvarı olarak bildiğimiz Batı
duvarı günümüze kadar gelmiş.
Filistin topraklarını işgal eden
Siyonistlerin asıl amacı başta
Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak
üzere tüm Filistin topraklarını
Yahudi yerleşimcilerle doldurarak
Mescid-i Aksa’nın yerine Süleyman
Mabedini inşa ettirmek olarak
gösteriliyor. Konuyla ilgili;
İlahiyatçı Yazar Osman Hazır,
Aktivist Orhan Buyruk ve Gazeteci
Yazar Taha Kılınç İsrail’in
Süleyman Mabedi’ne dair bir
kalıntı bulamadığını asıl amacının
Mescid-i Aksâ’nın temellerini
zayıflatıp çökmesini sağlamak
olduğunu söylüyor. "

NO 010

Orhan Buyruk

Mirasımız Derneği – Aktivist / Yazar
1980 yılında Mescid-i Aksâ’nın altındaki
tüneller keşfedilince; Aksâ’da meydana gelen çatlak ve çöküntülerin de sebebi ortaya
çıkmaya başlamıştı. Bu kazılar, medyada ve
dünya basınında gündeme gelmeye başladığında; İsrail burada kendilerine ait tarihi
kalıntıları ortaya çıkarmak istediklerini belirtmişti. Ancak şimdiye kadar kendilerine
ait en ufak bir bulguya rastlamadılar.

Taha Kılınç
Gazeteci – Yazar

İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirme projesini 1967'deki işgalden günümüze adım
adım uygulamaktadır. Bu noktada özellikle şehirdeki üç bölge Siyonistlerin hedefinde bulunuyor: Mescid-i Aksa, Şeyh
Cerrah Mahallesi ve Silvan Mahallesi.
Şeyh Cerrah ve Silvan'daki işgalci yerleşimler gittikçe çoğaltılırken, Mescid-i
Aksa'nın da Yahudilerin kullanımına
tahsisi planlanıyor. Mescid-i Aksa'nın
etrafında devam eden kazı çalışmaları,
öncelikle Süleyman Mabedi"nin temellerine ulaşma amacına yönelik. Ancak
şimdiye kadar herhangi bir somut kanıt
bulunamadı. Öte yandan bu kazılar, Aksa'nın temellerine ve istinat duvarlarına
da zarar verdiğinden dolayı, çökme tehlikesini hızlandırıyor.

Onlar da kendilerine ait bulguların olmadığını biliyordu. Asıl gaye; Mescid-i
Aksâ’nın temellerini zayıflatıp, çökmesini
sağlamaktı. Hatta bu haliyle hafif bir depremin olması bile Aksâ’yı çökertebilir diye
düşünüyorlardı. İsrail, UNESCO‘nun bir
araştırma komisyonu oluşturup bu kazıları
incelemesine izin vermemiştir. Bütün bunlara rağmen Allah’ın izniyle ilk kıblemiz halen ayakta durmaktadır.
İsrail’in, Mescid-i Aksâ’yı yıkma planları
istediği gibi ilerlemeyince; Aksâ’nın altındaki kazdıkları yerde, sözde kendi-lerine
ait tarihi bulgular bulmuş gibi yeni bir plan
yaptılar.
Bu plan neticesinde; ilk kıblemiz Mescid-i
Aksâ’nın altında sinagog ve müze inşa ettiler. Duvarlara tarihi İbranice yazılar yazarak, loş ışıklarla mistik bir hava vermeye
çalışıyorlar. Ücreti karşılığında bu müzeyi
ve sinagogu ziyarete açtılar. Hatta Netenyahu burada bir toplantıya iştirak etti. Dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudileri,
bil hassa İsrail’de yaşayan Yahudi çocukları
buraya getirerek; “Bakın, işte burası bize
aitti, sizler geri almak için çalışmalısınız”
gibi telkinlerde bulunuyorlar.
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Osman Hazır

İlahiyatçı Yazar – Aktivist
Ramazan ayının başından beri özellikle Şeyh Cerrah
mahallesinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve
Müslümanların en kutsallarına yapılan saldırılar bir
plan ve projenin son adımlarına ulaşma heyecan ve
çabaları olarak görülmelidir. Nedir o son adım? 3000
yıl önce yapılmış olan ancak tarihi süreçte defalarca
yıkılmış, en son olarak da Paganist bir tapınak olarak
(Jüpiter tapınağı) yapılmış bir mabedin (Süleyman
Mabedi) tekraren diriltilme adımı.
Bu son adımı başarabilmek için 19. yüzyılın başından beri yürütülen demografik, siyasi ve askeri işgal
çok can sıkıcı bir boyuta gelmiştir. Düşünsenize; 19.
yüzyılın ilk yarısında 11 bin civarında olan Kudüs nüfusunun, 6 bini Müslüman, 3 bin 500’ü Hıristiyan ve
bin 800’ü Yahudi’ydi. Şimdi ise şehir nüfusunun yüzde 64’ü Yahudi, yüzde 33’ü Müslüman ve yüzde 2’si
Hıristiyanlardan oluşmakta. Yani toprağın üstünün
insan yapısını işgal ve baskıyla değiştiren İsrail şehrin
en önemli kimliği olan Mescid-i Aksa’yı da yıkmak
için çabalamakta.
Bu hedefe ulaşmak için arkeolojik kazı yapmak bahanesi ile Mescidin altını delik deşik etmiş oymuştur.
Kendiliğinden yıkılması için çaba harcamaktadır. İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yıkmak ve Aksa’sız bir Kudüs’e
ulaşmak hayaline dair en önemli göstergelerden birisi; Mescid-i Aksa’yı sildikleri görselleri yaygınlaştırıyor olmalarıdır. Bu şekilde Mescid-i Aksa’sız bir Kudüs tablosunu, ABD'nin skandal bir kararla Kudüs'e
getirttiği büyükelçisini ziyaret eden bir grup İsrailli
ziyarette Amerikan elçisine takdim etti.
Son söz ve bir soru: Peki İsrail 1980 yılından beri
Mescid-i Aksa’nın altında yaptığı kazılarda iddia ettiği Süleyman Mabedine dair bir kalıntı bulabildi mi?
Cevap; tabii ki HAYIR.
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Yıldız
Ramazanoğlu

Kudüs
Yazıları

Filistin
Sabahları

İlâhî Mesajlar
Toprağı Filistin

Siyonizm ve
Filistin Sorunu

Oyuk
Topraklar

Taha Kılınç

Susan Abulhawa

Roger Garaudy

Mim Kemâl Öke

Eyal Weizman

Aşina Yayınları

Everest Yayınları

Timaş Yayınları

Timaş Yayınları

Açılım Yayınları

Kudüs, söylemlerimizin coşkusuna ve iddialarımızın büyüklüğüne rağmen, hakkında pek az bilgi
sahibi olduğumuz bir şehir aslında. Çok önemli ve yaygın birkaç
anekdot dışında, Kudüs’le ilgili
malumatımızın tamamen ezbere
dayalı olduğu söylenebilir. Bunun
üzerine, bir de herkes söz ettiği,
siyasi sloganlara konu olduğu ve
çok gündeme taşındığı için konunun “eskimesi” ve “sıradanlaşma
sonucu dikkatimizin dağılması”
tehlikelerini eklediğimizde, Kudüs’ü hak ettiği ilmî ihtimamdan
epey mahrum bıraktığımız, su
götürmez bir gerçeğe dönüşüyor.
Kudüs konusunda mikrofonun ilk
uzatılması gereken kişilerden biri
olan Taha Kılınç’ın bu kitabı, bugünlerde şahit olduğumuz Kudüs
seferberliğine “bilgi temelli” bir
katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. “Kudüs Yazıları”nı oluşturan 34 metin, elbette Kudüs’le
ilgili söylenmesi gereken her şeyi
söylemek iddiasında değil. Ancak
kitap, “Nerden başlayalım?” sorusuna mütevazı bir cevap denemesi olarak görülebilir. İçerdiği okuma önerileri, gündeme taşıdığı
bazı isimler ve olaylar, tamamen
bu başlangıç noktasının bulunabilmesi hedefine yönelik.

Amal, 1948 yılında İsrail Devleti’nin
kurulmasıyla ailesi yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sürüldükten
sonra Cenin Mülteci Kampı’nda
doğup büyümek zorunda kalan
akıllı bir çocuktur. Babasından köyleri Ayn Hod’un nasıl cennet gibi
bir yer olduğunu dinler, tüm diğer
mülteciler gibi, zeytin ve incir ağaçlarının gölgesine dönmeyi düşler.
Ancak, aileyi yurdundan eden savaş onları birbirlerinden de ayrı
düşürür. Amal’ın babası kaybolur,
ağabeyi Yusuf kaçırılır. Bir diğer
ağabeyi İsmail ise henüz bebekken
İsrailli bir asker tarafından kaçırılmış, David adında bir Yahudi olarak
yetiştirilmiştir. Tüm bu olanlardan
sonra aklını kaybeden annesinin ise
Amal’a bakacak gücü kalmamıştır.
Kendi kendini yetiştiren Amal
Amerika’ya kaçmayı başarır. Abulheja ailesinin hikâyesini gelecek
nesillerine aktarabilecek bir tek o
kalmıştır. Omuzlarında bu yükü taşırken bir yandan da ülkesinin, Filistin’in yok oluşuna şahit olur. Filistin
Sabahları, tarih, kimlik, arkadaşlık,
aşk, savaş ve umutla örülü, yürek
burkan çarpıcı bir roman. Filistin
sorununa farklı bir bakış açısıyla
yaklaşan, Ortadoğu’nun kalbinden
kopup gelen bir aşk hikâyesi: Filistin
aşkının hikâyesi.

Kudüs & Her
Müslümanın
Ortak Davası
Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî
Nida Yayınları

Bu kitap ürkütücü gerçekleri, kaynak ve delilleriyle ortaya koyarak
haykırdığı için Batı’da yasaklandı. O yüzden hiçbir kitabevinde
bulunmuyor. Kitabı okuyunca
kimlerin, neden yasakladığını
görecek, yasaklayanların mı yoksa yazarın mı haklı olduğuna siz
karar vereceksiniz. Sadece şu kadarını hatırlatmakla yetinelim:
Churchill'in Üçüncü Dünya Savaşı’nın Ortadoğu’da patlak vereceğini ve bunun da İsrail yüzünden
çıkacağını söylediği rivayet edilir.
Bernard Granotier’nin de herhalde Churchill'in o sözünden hareketle kaleme aldığı Üçüncü Dünya Savaşı’nın Sebebi İsrail adlı bir
kitabı bulunuyor.
Bu kitap, bizi çok yakından ilgilendiren Ortadoğu’nun dünü,
bugünü ve yarınıyla ilgili vazgeçilmez bir kaynak eser; Batı’nın
ve onun efendisi ABD’nin gerçek
yüzünü gözler önüne seren bir çalışma.
İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin
okunmadan Ortadoğu hakkında
yapılacak her değerlendirme eksik
kalacaktır.

“Bu toprakların bir karışını bile satmam, çünkü bu topraklar bana
değil, halkıma aittir. Halkım bu imparatorluğun her karışını kanını
feda ederek elde etmiştir? Milletim bu vatanı kanlarıyla korumuştur.
Bu toprakları kanlarımızla örteriz de elimizden alınmasına asla izin
vermeyiz. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan onu tekrar kanlarımızla
örteriz. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakın Yahudiler milyarlarını kendilerine saklasınlar. İmparatorluk parçalandığı zaman
onlar, Filistin’i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Bu vatan ancak cesetlerimiz parçalanarak taksim edilebilir. Her ne şekilde olursa olsun
bizi parçalamalarına asla izin vermeyeceğim.” II. Abdülhamid

Milliyetçi Yahudiler, Siyon Dağı’nın eteklerinde bir Musevi
devleti kurmak istediklerinden
beri Siyonizm ve Filistin Sorunu sadece Ortadoğu’nun değil,
bütün dünyanın gündeminde.
Theodor Hetzel’in fikir babalığını
yaptığı 19. yüzyılın sonlarından
bu yana Avrupa ve pek tabi Osmanlı’nın politikasını etkilediği
‘siyasi Siyonizm’, bugünlerin reel
politiğine uzanıyor. Çünkü ABD
Başkanı Donald Trump’ın Balfour
Deklarasyonu’nun 100. yılında
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanıması, bütün dünyayı ayağa
kaldırdı. Peki, nasıl oluyor da üç
dinin kutsal kabul ettiği bir şehir,
bütün kıtaları harekete geçirmeyi
başarıyor? Prof. Dr. Mim Kemâl
Öke’nin kaleme aldığı ve mazisi
doktora yıllarına dayanan Siyonizm ve Filistin Sorunu (18001923) adlı eser, meselenin tarihsel
kökenlerini inceliyor. Gelişmeleri,
son derece objektif, soğukkanlı ve
‘olması gerektiği gibi’ aktarıyor.
Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan Abdülhamid Han, İttihatçılar
ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili
de çarpıcı tespitlerde bulunuyor.

“Weizman olağanüstü ve bazen de sürreal
bir rahatsızlık veren sonuçlarıyla Edward
Said’in tezini yeni bir boyuta taşıyor. Etkileyici bir çalışma.” Jac Merrick, Independent “Bu yıl mimari üzerine okuduğum en
şaşırtıcı kitap.” Edwin Heathcote, Financial
Times Oyuk Topraklar bir Filistin kitabı
ama alışageldiğimiz duygusal belagat örneklerinden çok farklı. Bugün Filistinlilerin
Filistin’i neredeyse tanınmaz halde, Filistinlilerden geriye etraflarındaki hayattan
koparılmış anıtlar, yaşamanın imkânsızlaştığı harabeler ve kamplar kaldı. Şimdiye dek ‘Filistin meselesi’ tarihsel-siyasal
cephelerden sayısız kez tartışılmışsa da
Filistin’in kendisi kahramanlık ve direniş
öykülerinin gölgesi altında unutuldu. İsrail işgali gün geçtikçe daha da güçlendi,
yer etti. Filistin topraklarının aldığı somut
şekil İsrail’in varlığını reddedilemez kılmaya, Filistinlileri yerinden etmeye başladı. Şiddetin doğrudan değil de mekân
yoluyla işletilip üretildiğini meşrulaştığını
gösteren önde gelen İsrailli sol düşünürlerden mimar Eyal Weizman Filistin’in taşını
toprağını konuşturuyor: işgali, hukukun ve
siyasetin soyut dilinden ırak, mekâna işlendiği şekliyle tartışmaya açıyor, bir mekân
pratiği olarak işgalin eşkâlini çiziyor. Gazze’nin tünellerinden, kontrol noktalarındaki bekleme salonlarına ve otoyollarla
oluşturulan paralel bir ülkenin paradoksuna, Weizman mekânın teşkil tarzlarını
inceleyerek Filistin’i boğan ‘dikey’ iktidarın
izini sürüyor. Filistin’i oyarak kendine yer
açan bu şiddetin boyutlarını kavrayabilmek
için iktidarı nazari değil somut boyutlarıyla
görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. “İşgalin,
esir almanın, boyun eğdirmenin aksiyomları hakkında enine boyuna düşünmek için
ürkütücü bir tatbikat. Weizman yüzeyler, hareket ve savaşın araçları arasındaki
ilişkiyi kavramsallaştırmak için tamamen
yeni metotlar yaratmaya yönelik cesurca
bir girişimde bulunuyor.” Achille Mbembe
“Filistin topraklarının İsrail işgali tarafından farklı yollarla oyulmasının iç burkan
hikayesi. Weizman’ın çarpıcı kelime-imaj
tertipleri aynı anda hem mekân siyasetinin
dahice bir eleştirisi, hem de sömürge idaresi ve mülksüzleştirmeye yönelik keskin bir
itham.” Derek Gregory

Yaşamla Ölüm
Arasında Gazze
Noam Chomsky,
Ilan Pappe
BGST Yayınları

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı abluka, Mavi Marmara’ya
yapılan baskınla Türkiye’nin gündemine oturdu. Ablukadan önce,
2008-2009 kışında İsrail Gazze’ye
saldırdı, yerleşim yerlerini yerle bir
etti ve tahminen 1.400 Filistinlinin
ölümüne neden oldu. ABD-İsrail’in
gözünde Gazze halkının suçu belliydi: Noam Chomsky’nin deyişiyle,
seçimlerde “yanlış tarafa”, yani Hamas’a oy vermişlerdi.
Editör Frank Barat bu kitapta, Filistin-İsrail sorununu en iyi analiz eden isimlerden ikisini, Noam
Chomsky ile İsrailli muhalif tarihçi
Ilan Pappé’yi bir araya getiriyor.
Söyleşiler ve makaleler, İsrail’in
Gazze’ye saldırısının ardındaki cezalandırıcı mantığı ortaya koyarken Filistin-İsrail sorunuyla ilgili
bütünlüklü bir çerçeve de sunuyor.
Noam Chomsky, 1967’den bu yana
Filistin sorununun dönüm noktalarını, İsrail devlet politikasının
ana hatlarını ve ABD’nin İsrail’e
sunduğu desteğin boyutlarını ele
alıyor. Ilan Pappé ise Filistinlilerin
1948’de topraklarından sürülmesini merkeze aldığı alternatif tarih
anlatısıyla ülkesindeki resmi tarihi
ters yüz ediyor. Kitap, barış hareketinin perspektifi, tek devletli veya iki
devletli çözüm stratejileri ve İsrail’e
dönük kapsamlı boykot önerisi gibi
tartışmaları da içeriyor.

FILISTIN IÇIN BIR
AKADEMI

F

ilistin insanlığın tarihi kadar derin. Eriha şehrini ziyaretimiz
sırasında en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu öğrenmiş
ve sokaklarda eski çarşılarda o muazzam insanlık deneyiminin ürpertisiyle dolaşmıştık. Mahmut Derviş’in süt ve bal akan ülkem
dediği bereketli Filistin, barışın ve iyiliğin yurdu olduğu kadar nice
savaşlara ve güç gösterilerine de tanık oldu. 1. Dünya Savaşında
İngilizler Kudüs’e doğru ilerleyip şehri kuşattığında dağılan imparatorluğun bir incisi daha zalimlerin eline geçti. İngilizlerin her an
Kudüs’e girebileceğini gören, beklediği yardım bir türlü ulaşmayan
eyalet komutanı Ali Fuat Paşa’nın Zeytindağı’ndaki karargahtan
8 aralık 1917’de çektiği telgraf Filistin halkının dönüm noktasıdır:
“Düşman kuvvetleri buraya bir buçuk saat mesafede. Allah’a ısmarladık Kudüs.”
Sonrasında Batı'nın Yahudilere yönelik soykırımının bedeli burada ödendi ve asude günler geride kaldı. İnançların saygı ve birlik
içinde yaşamasına imkan tanımayan işgal, sürgün, ölüm ve gözyaşı günleri geldi. Bu durum İslam dünyasında tarifsiz bir travmaya
sebep oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden de akıl iz’an ve adalet
duygusu gelişmiş birçok insanın, insan hakları örgütlerinin ilgisi
hiç eksik olmadı. Bu ilginin izlerini Kolombiya İrlanda Fransa iran
İngiltere ve daha nice yerde duvarlarda bile görmek mümkün. İşgal, yakıp yıkmalar ve cinayetler tel’in edildi, teknelerle yardım ve
destek için gemilerle yola çıkan Müslüman olan ve olmayan siviller oldu.
Fakat bir yandan da daha derinlemesine çalışmalar, birbirimizden
haberdar eden geniş iletişim ağları lazım bize. Orta Doğu birikimimiz üzerine çok çalışan şair Ali Emre’nin dediği gibi dünyanın
farklı ülkelerindeki sanatçılar ve kuruluşlar arasında işlek ve süreğen köprüler kurulmuş olması gerekirdi ve bu en acil gereklilik
artık. Filistinlilerin oluşturduğu, dünya çapında birçok yazar, sanatçı sivil toplum ve siyasetçi tarafından desteklenen kuruluş ve
inisiyatifler var ama birbirleriyle koordine değil.
Gençler haklı olarak neden bu kötülüğü durduramıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz diye soruyor. Gösterilere saygım sonsuz, hayatımın büyük kısmı bu gösterilerde geçti yine de giderim. Fakat
saman alevi gibi olmamalı çabalar. Orta ve uzun vadeli planlı öngörülü sürdürülebilir çalışmaların başlatılması ve sabırla genişletilerek sürdürülmesi lazım. Her şeyden önce Filistin odaklı geniş
perspektifli bir Filistin kültür sanat edebiyat akademisi( ya da
enstitüsü) kurulabilse. Filistin haritadan neredeyse açık biçimde
silinmiş durumda. 19. yüzyıldan itibaren Filistin hakkındaki bütün deliller toplanmalı ve gözümüz gibi muhafaza edilmeli. Kitaplar filmler belgeseller fotoğraflar hikayeler mültecilerle sözlü
tarih çalışmaları ve müziklerin titizlikle derlenmesi lazım. Birkaç
dildeki yayınlarla bu konuları araştırmak isteyen genç sanatçı ve
akademisyenler için cazibe merkezi olur akademi. kitap satışları,
kütüphanesi, kafeleriyle, konserler, sergiler, paneller, konferanslar,
atölye toplantılarıyla her daim hareket halinde yaşayan canlı bir
yer olmalı. Zamanla İslâm dünyasının sanat edebiyat birikimiyle
de buluşarak alabildiğine geniş bir platform olur. Batılı sanatçılar
için de uğrak ve dayanışma yeri olabilir. Tercümeler, ortak akademik çalışmalar, resim sergileri derken hayallerimizin ötesinde
gelişmelere kapılar aralanır. İstanbul'un eski yapılarından biri ne
kadar da yakışır bu akademiye.
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‘EN UZUN IŞGAL’IN SESI
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dward Said’in “yüzyılın en uzun işgali’’ dediği yerde, vahşi bir hayvanın acımasız pençeleri giriyor ilk önce kadraja.
Uğursuz tırnaklarını avının kalbine doğru batırdığı anda, korkunç zafer çığlıklarını atarak havalanıyor. Neredeyse biletsiz
bir gösteriye çeviriyor bu kanlı merasimi ve en iyi bildiği işine
devam ediyor. Ama bütün gücüyle bastırsa da, pençeleri arasına sıkıştırdığı o kalbi yerinden sökemiyor bir türlü. Daha çok
bastırıyor, kara tırnakları alev alıyor, tüyleri savrulup, kanatları
sarsılıyor. Nihayetinde kanatmayı başarsa da söküp almak istediği kalbi yerinden çıkaramıyor asla. Pençelerine teslim olmayan bir kalple karşılaştığı için vahşi bir öfkeyle kendi gölgesine
saldırmaya başlıyor, meş’um çığlıkları, kara tırnakları, kan kızılı
gözleriyle kadrajı istila ediyor. Sonra kısa bir an, gördüğümüz
şu; korku geçirmez sandığı devasa bir demir bir kafese kapatıyor kendisini ve korkularıyla boğuşuyor yalnızca. Pençelerindeki derin acizlik görünür olmaya başlıyor.
En uzun işgal. Uzun, yorgun, taze. Sürekli artan bir şiddetle,
durmadan genişleyen bir cephede, son Filistinli kovulana kadar
sürecek olan henüz acıları bile süpürülememiş bir işgal. Gazze
Şeridi ve Batı Şeria’ya sıkıştırılarak bin yıllık yurtlarından çıkarılmak istenen bir halkın, bu işgale karşı; ısrarla, inatla, inançla
direnerek yerlerini terk etmeyişlerinin bir anlamı var elbette.
Tarih o anlamın içinden yazılıyor, yerinden sökülemeyen bir
kalbin tasvirleri o anlamın etrafında şekilleniyor. Buraya bakanları her şeye rağmen kocaman bir şiir dizesi karşılıyor mesela;
"Ve ant içerim ki bir mendil işleyeceğim yarına kadar, gözlerine
sunduğum şiirlerle süslü ve bir tümceyle, baldan ve öpücüklerden tatlı: Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var."
Gene var Filistin ve var olacak o korkusuz kalbi yerinden sökülmedikçe. Gazze Şeridi'nde yaşayan 12 yaşındaki rapçi MC Abdul, popüler bir beatin üzerine, bombalanmış evlerin enkazında yakınlarını arayan insanların görüntülerini arkasına alarak
söylediği, büyük yankı uyandıran son rap şarkısında, Mahmud
Derviş’in kaldığı yerden aynı soylu isyanı seslendirmeye devam
ediyor aslında. Şunu söylüyor, kökleriyle kenetlenmiş rap naziresinde; ‘’biz ölmemek için, onlar evlerimize sahip olmak için
dua ediyorlar.‘’ O halde, bir Filistin gene var.
Filistin’e şiirleriyle dayanma azmi, direnme gücü ve can suyu
veren büyük şairlerin ardından gelen modern hip-hop damarının, ortak vatan duygusunu içine alan protest havasıyla aynı
şiirselliğin içinden konuşarak güçlü bir temsil bulduğunu söyleyebiliriz. DAM, Ramallah Underground, Kâtibe 5 ve I-Voice
gibi grupların oluşturduğu güçlü zincirin son halkası olarak sesine ses arayan Abdurrahman eş-Şanti (MC Abdul) hiç ümitsiz değil, köşeye kıstırılmış değil, yılmış, yıkılmış değil, öfkeli
yalnızca. Söz’ü gibi. Aynı şiiri söyleyip, aynı işgali göstererek,
ses vermekten, anlatmaktan ve direnmekten yorulmadan sözüne sahip çıkmaya mecbur olduğunu biliyor. Demir Kubbe’yi
aşacak kadar büyük bir sese dönüşen şiir de nihayetinde budur.
Şam Kapısı merdivenlerini, Şeyh Cerrah Mahallesi’ni, El-Aksa’nın minaresini ya da Kubbetü's-Sahra’nın kapılarını aynı sesin ve şiirin yankısı sarar, bir Filistin vardı, bir Filistin gene var.
Unutamadığımız değil, bizi unutmayan şarkılar. Bazı şarkılar
öyledir, dinleyicilerini asla unutmazlar. İşte onlardan biri; DAM
(Da Arab MC’s) grubunun “Meen Irhabi – Kim Terörist?” şarkısı. Bir Filistin. Gene. Var.
Edward Said’in “yüzyılın en uzun işgali’’ dediği yerde, vahşi bir
hayvanın acımasız pençeleri giriyor ilk önce kadraja.

SIZI GÖRÜNCE
KUDÜS’Ü VE
EHL-I BEYT’I
HATIRLIYORUM

Filistin davası animasyon
filmlerle belgeleniyor

Dünya çapında bir Batman çizgi romanı
okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. 'Batman:
Dünya' adını taşıyan çizgi roman antolojisi, 14
farklı ülkeden 14 yazar ve çizerin Batman maceralarını bir araya getirerek Kara Şövalye’nin
suçla mücadelesini küresel bir ölçeğe taşıyor.

Bu sayıda, yazar Ahmet Turgut ile bir araya geldim.
Değerli yazar, birbirinden samimi sorularıma bakalım
nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte okuyalım.

N

ekbe, mülteciler ve dönüş hakkı gibi konuların işlendiği animasyon filmleri, Filistinliler'in yaşadığı trajedi ve işgalin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamları gözler önüne
seriyor.
Filistinliler'in endişelerini taşıyan ve yaşanan trajedileri gözler önüne seren eserler, işgalin Filistin
topraklarında gerçekleştirdiği katliamların yanında Filistin kimliğini ve direnişini teyit ediyor.
İsrail işgali altındaki insanların acılarını animasyon filmlerle belgelemeye karar veren sinemacılar için farklı bir yaratıcı vaka niteliği taşıyor.
Hayal tarlası

Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız?
- İyiyiz hamdolsun, inşallah daha iyi olacağız.
Siz de hazırsanız ayaküstü sohbetimize
başlayalım!
- Hadi, bismillah.
Yazmadan önce sizi ne motive eder?
- Çay.

Müslüman toplumunu kurtaracak olan temel şey nedir?
- Şuur ve ahlâk.
Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği
yapmak isterdiniz?
- Mühendislik.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- “Gönül”

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- “Sizi görünce Kudüs’ü ve Ehl-i Beyt’i hatırlıyorum.”

Edebiyatımızda en sevdiğiniz yazar?
- Merhum Ömer Lütfi Mete.

En büyük tutkunuz?
- Anlamlandırabilmek.

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Kudüs… Gökyüzüne en yakın şehir!
En sevdiğiniz edebi tür?
- Tarihi roman.

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır?
Varsa nedir?
- İnşaat mühendisliğini bırakıp kalem nöbetine başlamak.

Çay mı? Kahve mi?
- Çay tabii ki!

Neyi affetmezsiniz?
- Kibir, hele de ukalaca olanı.

Daktilo mu? Bilgisayar mı?
- Bilgisayar nesliyiz.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Selvi Boylum Al Yazmalım”

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
- Bencillik.

Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?
- Okuduğu yerleri gezen.

3 kelime ile Kudüs?
- İzzet, istikbal ve istikamet.
Tarihte sizi en etkileyen olay?
- Kerbelâ olayı.

Ve son sorumuza ulaştık. Hayatta örnek
aldığınız kişi?
- Tanışabildiğim kimseler içerisinde Ömer
Lütfi Mete. Asli rol modelimizse kalpler tabibi Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tabii ki.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.

Batman
Türkiye'ye
Geliyor

Filistinli yönetmen Khalil Al-Muzayen, Filistinli
mültecilerin çektiği acıların sembolik bir öyküsü olarak koruduğu topraklardan korkuluğun ya
da tarlanın fantezisini sökme öyküsünü kullandı.
Filistin'de gerçekleştirilen ilk üç boyutlu animasyon filmlerinden biri olarak kabul edilen filmin
genç kahramanı Rima, ailesini Filistin sınırında
bir trafik kazasında kaybettikten sonra, babasının
onun için yarattığı alan hayal gücünü bir İsrailli
asker onu yerinden ettikten sonra, o ve arkadaşları onu aramak için yolculuğa başlarlar.
'Burj'daki Filistin Nekbesi
Fransız-İsveçli animasyon filmi 'The Tower' geçen
yüzyılın son kırklı yıllardaki Filistin Nekbe tarihi
ile Filistin davasındaki farklı istasyonlar ve sonraki
nesiller için mülteci krizi etrafında dönüyor. Filmde Beyrut'ta bir mülteci kampında yaşayan küçük
bir kızın, diğer mülteci akrabalarının anlattığı öykülerle ailesinin geçmişini öğrenmesi anlatılıyor.
Çok sevdiği büyükbabası Sidi, 1948'de evinden
kovulduktan sonra kampa yerleşmiş ilk insanlardan biridir. Umudunu yitirdiği bir gün büyükbabası Warai'ye Galile'de terk etmek zorunda
kaldığı eski evinin anahtarını verir. Dedesinin
hikayeleriyle büyüyen Warai kamp çevresinde
kayıp umutlarını ararken yaşadıklarını nesilden
nesile aktaracaktır.
Wardi filminin kahramanı, olayların başında büyükbabasının Filistin'deki evin anahtarını kendisine vermeye karar verirken memleketine dönme
umudunu yitirdiğini düşünüyor. Uzun süre direnişe katılan amcası ise işgal askerleri tarafından
yaralandıktan sonra insanlardan uzak kalarak
yaşıyor.

"Anahtar Öyküler"de dönüş hakkı
2007 yılında çekilen 'Anahtar Masalları', Filistin
Nekbe'sini ele alan ilk animasyon filmlerinden
biri olarak kabul ediliyor. Olaylar, her gece büyükbabaya farklı hikayeler anlatan Ali ve Hind ile
başlar, ancak bir gün Ali'nin dedesine "vatandaş"
ve "mülteci" nin anlamını sorması ve dedenin ona
evlerinin anahtarını vermesiyle durum değişir.
Film, İsrail karşısında silahlarının zayıflığına ve yetenek eksikliğine rağmen erkeklerin ve gençlerin
cesaretini ve direnişlerini doğrulamaya ve Filistin
halkının topraklarından kaçmadığını ve onu terk
etmediğini teyit etmeye çalışıyor. Ancak bazıları
işgalin çocuklara, kadınlara ve yaşlılara baskı yapmasından korkarak ayrılmak zorunda kalıyor.
Bebek
Filistinli yönetmen Ahmed Habash, savaştan ve
yıkımdan uzak, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve vücudunda yayılan kanserden muzdarip bir kızın hikayesini anlattığı "Fatna" (2009) gerçek bir hikayedir.
Elektrik kesintisi krizleri ve İsrail'in sınırları kapatması, Gazze sakinlerinin acı çekmesine neden olur.
Filistin'e 'Capital Of Palestina' animasyon
filmiyle destek verdi
Medya ve iletişim bölümü öğrencisi, genç sinemacı Emine Yüksel Türkmen'in 'Capital Of Palestina' adlı animasyon filmi paylaşıldıktan kısa
bir süre sonra sosyal medyadan ilgiyle izlenildi.
Türkmen, 2 yıldır Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi’nde eğitim aldığını dile getirerek, "Hepimizin ortak derdi Kudüs adına bir taş da ben
atmak istedim. Gençler olarak ilgimizin yüksek
olduğu sinema ve görsel sanatlar alanındaki heyecanımızı mazlumların sesini duyurmak ve farkındalık oluşturmak konusunda çok önemsiyorum" dedi. Filmi, tam kapanma dönemindeyken
5 gün gibi kısa bir sürede hazırladığını belirten
Türkmen, şunları kaydetti: "2 bin 70 kareden oluşan 'Capital Of Palestina' animasyonunun bilgisayarımda 11 saat boyunca kaydolması bekledim.
Kendi imkânlarımla oluşturduğum bu projenin
ileriki dönemlerde HBS Sinema akademisinde
açılacak olan animasyon atölyesinde, benim gibi
bu alanda istekli olan öğrenciler ile tanışacağım
için şimdiden çok heyecanlıyım. Bende bir taş
vardı attım, elinde taşı olan tüm gençleri de bir
taş atmaya davet ediyorum."

DC Comics, Eylül ayında kutlanacak Dünya Batman Günü için çok özel bir antoloji hazırlıyor.
Uluslararası pek çok ismin yer aldığı ekipte Türkiye'den illüstratör Ethem Onur Bilgiç ve yazar Ertan Ergil bulunuyor. Eserdeki Batman maceraları,
çizgi roman sanatçılarına Kara Şövalye’yi kendi
kültürleri ile yorumlama imkânı tanıyor. 'Batman:
Dünya’nın konuk olacağı ülkeler ise şunlar: Kuzey
Amerika, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Meksika,
Brezilya, Çin, Kore ve Japonya.
Batman: Dünya, Kara Şövalye’yi çevreleyen pek
çok olaydan yalnızca biri ancak şimdiye kadarki en
kapsamlı hikayelerden biri olacak gibi görünüyor.
Batman daha önce farklı maceralarında başka ülkeleri ziyaret etmiş ancak bu maceralar o ülkede
yaşayan yazar ve çizerler tarafından tasvir edilmemişti. Dolayısıyla DC Comics’in merak uyandıran
projesi Batman hayranlarına eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Toplamda 184 sayfadan oluşacak kitap ciltli bir
şekilde yayımlanacak ve tüm dünyada eş zamanlı
olarak 14 Eylül 2021 tarihinde okurların karşısına
çıkacak.
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Sana Moussa

Özgür Filistin
İçin Doğacak
Sabah Yıldızları!
KÜBRA KURUALI YAŞAR
çimizden Filistin’i anlatan şarkılar geçtiğinde, kulağımıza ilk Feyruz’un Zahrat el-Medain’i gelir. Onun
güçlü sesiyle artık Şehirlerin Çiçeği
Kudüs, kalbimize mühürlenmiştir.
Sonra, Emel Mathlouthi Naci en Palestina söylemeye başlar ve kalbimiz
de onunla birlikte Filistin için çığlık

İ

atmaya… Her şarkı bizi o topraklara
biraz daha yaklaştırır. Ve nihayet gidip
gördüğümüzde, içimizdeki haklı çığlığı
Filistin için yazılan başka şarkılar, şiirler, romanlarla çoğaltırız.
Benim için de tam olarak böyle oldu:
Çocukluğumda Filistin ile ilgili anlatılanlar, haberlerden izlediklerim, gazetelerden okuduklarım, muhabir olarak

çalıştığım yıllarda “sizin için üstünü
özenle mozaiklesek” de hep görünür
olan sayısız bebek cesedi ve kefenleriyle düğününe götürülür gibi kabirlerine
taşınan gençler, içimdeki Filistin’i her
gün daha da çoğalttı.
2015 yılında gidip gördüğüm o topraklara dair önemli bir şeyi kaçırdığımı
fark ettim. Sürekli çatışma ve savaş

içinde sunulan -bir medya çalışanı
olarak sunduğumuz da diyebilirim- bu
halkın; her şeye rağmen canlı, nefes
alıp veren, üreten ve direnen bir sosyal hayatı vardı. Bu hayatı anlattıkları
sayısız şiir, şarkı, roman, film ve belgesel ile, Filistinliler “kuşaklar boyunca
umutla bekledik, bekliyoruz, bekleyeceğiz, buradayız” diyorlardı.

Ey damat! Vatanını asla bilemeyeceğiz!
Ey Aclun dağlarından kestiğimiz o damatlığın!

Döner dönmez Filistin’in kültür sanatına
dair farklı okumalar yapmaya başladım.
Okuduğum bir kitap beni bir belgesele,
onda duyduğum bir isim başka bir filme,
o filmin şarkısı bir şairin şiirine götürdü.
Ve devam eden bu sayısız matruşka hâli,
Filistin’i anlamanın en iyi yolunun yine
onların hikâyelerinden geçtiğini gösterdi. Bu hikâyelerden biri hayatı boyunca
Filistin direnişinin destekçisi olan Radvâ
Âşûr’un, eşi Filistinli Şair Mürîd Bergûsî’nin ailesinden ve kendi hayatlarından
izler taşıyan Tantûralı Kadın’dı. Romanı
okuduğumda Rukayye’nin gözünden
Filistinlilerin “zorunlu sürgününe” şahit
olurken; ninnileri, manileri, türküleri ve
daha birçok folklorik ögeleriyle de tanıştım. Kitaptaki karekodlar sayesinde
onları defalarca dinledim ve önerilen
başka tıklamalarla Geleneksel Filistin
Müziği’nin temsilcilerinden Sana Moussa ile karşılaştım.
Sana Moussa, işgal altındaki Filistin’in
Celile Bölgesi’ndeki bir köyde dünyaya
gelir. Müzisyen bir ailede büyümesi,
Klasik Arap özellikle de Geleneksel Filistin Müziği’ne ilgisini artırır. Mikrobiyoloji mezunu Sana, nörobilim alanında
doktora yaparken sanata olan tutkusunu
bilime olan merakından ayırmaz. Profesyonel müzik hayatına bir koroda Filistin halk şarkıları üzerine çalışarak başlar ve bir müzik grubuyla konserler verir.
Filistin folklorik ve geleneksel müziği
üzerine yaptığı iki yılı aşkın saha araştır-

masının ardından, 2010 yılında, sözlükte
“doğuda olmak, doğuda oturmak” anlamına gelen, [( ارشاقİşrak) Ishraq Reminiscence] isimli ilk stüdyo albümünü çıkarır. Sana, albümünü hazırlarken çok
sayıda Filistinli kadını ziyaret eder. Onların hatıralarındaki evlilik, doğum, ninni, ayrılık, aşk, savaş, devrim ve yalnızlık
türkülerini dinler. Bu kolektif sahneleri
geleneksel müziği bozmadan yeni derlemelerle yorumlar. Şimdi o albümdeki en
etkileyici türkünün [( نجمة الصبحSabah Yıldızı) Nijmet el-Subeh] hikâyesine bakalım.
Sevinç ve hüzün karışımı, hem düğünlerde hem de evlenmemiş genç erkeklerin cenazelerinde söylenen bu türkü,
Filistin'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin
köylerinden iki versiyonun yan yana getirilmesiyle yeniden derlenir. Şarkı bir
grup kadının, düğününden hemen önce
ölen bir damat için yaktığı ağıtla başlar.
Kadınlar, vatansız bir damadın elbisesi
üzerinden onun talihsiz ölümüne ağlarken, vaktiyle tek bir ulus olan Levant
Bölgesi ’nin bazı şehir ve dağlarını sayarak kaderlerine terk edilmiş olmalarını
da hatırlatmaktadır. Filistin folklorunun
bir parçası olan bu ağıtta damadın elbisesinin Ürdün'ün Aclun dağlarından
kesildiğini, ardından Suriye'nin Halep
şehrinde dikildiğini ve son olarak Filistinli damadın öldürüldüğü anavatanında giyildiğini söyler. İkinci bölümde
ise, sabah yıldızından bölgeden aldığı iyi

adamları geri getirmesi ve alçakları kovması istenir. Bu ağıdın Şam ve Halep’i
de içine alan sözlerine dikkat edersek,
on yılı aşkın bir savaşla yok edilen Suriye
için de, adeta Nekbe’nin ilk yıllarından
beri yakıldığını fark ederiz. Sözlerin yanındaki karekodu okutarak dinleyebileceğiniz bu parça Filistinli yaşlı bir kadının özgün sesiyle ve alkışıyla başlar,
sonra geleneksel enstrümanlar eşliğinde
Sana’nın sesini duyarız:

Albümünü “Bu şarkılar insanların gönüllerine yakın, basit ve bu nedenle güzel” diye anlatan Sana Moussa’nın müzik yapma nedeni kendi ifadesiyle “Bir
kimlik iddiası, bir var olma ve dayanma
ısrarı”dır. Sana Moussa bu ısrarındaki
kararlığını yıl başında çıkardığı [صوتك يا
 شعبيSawtoka Ya Shaabi] single’ı ile birkez daha yinelemiş oldu. 19. yüzyıldaki
acımasız çalışma koşullarına karşı ayaklanmalarda doğan ve bugün hâlâ popüler, hemen hepimizin bildiği, İtalyan
halk protesto şarkısı “Çav Bella”dan
müziğini alan bu eseri Nader Salha ile
birlikte yazan Sana Moussa, Filistinli
ünlü direniş şairi Semih el-Kasım’ın şiirlerinden etkilendiğini söyler. Hafızalarımıza kazınmış bir melodiyle Filistin direnişinin evrenselleşmesinin öneminin
vurgulandığı bu çalışma, Ramazan ayının son günlerinden itibaren bölgede
yaşananları düşündüğümüzde, hepimiz
için yapılmış önemli bir direniş çağrısıdır:
Senin sesin ey halkım, gezici bir şarkı,
Bir evde dinlenir ve diğerinde uyanır.
Sesin asla solmayan bir melodi,
kayanın içinden filizlenen bir iris.
Gece ne kadar uzun sürerse sürsün
kesinlikle güneşin ipliklerini öreceğiz.
Ey halkım ölümün enkazından silkeleniyor.

Ey damat! Vatanını asla bilemeyeceğiz!

Canlan ey halkım, canlan sen.

Ey Aclun dağlarından kestiğimiz o damatlığın!

Zalime direnerek yükseleceksin.

Halep'te dikildi ve Şam sarsıldı.
Ey sabah yıldızı! Şam'ın üzerine yükseldin.
Onurluları aldın ve bize alçakları bıraktın.
Ey Şam yıldızı! Nerede yükseldin?
Onurluları aldın ve bize alçakları bıraktın.
Yemin ettim, sevdiklerim eve dönerse
o zaman fenerleri yakacağım ve onları
azarlamaktan vazgeçeceğim.

BAHSI GEÇEN
ŞARKILAR

Direndin, direndin, direndin!
Zalime direnerek yükseleceksin.
Direndin, direndin, direndin!
Sana Moussa tıpkı Semih el-Kasım’ın
özgür insanlar adına şiirleriyle yaptığı
savaşı, şarkılarıyla haykıracak dünyanın
suratına. O, Filistinlileri hep var edecek
şarkılar söyledikçe, Filistin içimizde çoğalacak ve bir gün “Özgür Filistin” için
sabah yıldızları doğacak.
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Peren Birsaygılı Mut

Filistinlilerin
Geleceğine
Dair Çok
Umutluyum

• • Fetva Tukan • •

• • Gassan Kenefani • •

Filistin direnişine katkı sağlamak için ülkemizde ve İslâm dünyasında birçok şey yapılıyor. Fakat
Filistin kültürel, sanatsal ve edebi anlamda yeterince irdelenmiyor. Filistin direnişine siyasiler ve halk
kitleleri kadar sanatçıların da desteğini anlatan Peren Birsaygılı Mut, Filistin edebiyatının, Filistin
ulusal kimliğini muhafaza etmede çok büyük katkı sağladığının altını çiziyor.
HALIL İBRAHIM AYGÜL
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slâm dünyasının kalbinde kanayan bir
yara olarak bir asra yakındır Müslümanların ve insanlığın dilinden düşmeyen Filistin meselesi geçtiğimiz günlerde
yine gündemimize en yoğun şekliyle
girdi. Maalesef zalim İsrail’in yıkıcı faaliyetlerini doruk noktaya çıkarıp büyük
bir terör estirdiği zamanlar dışında bu
meseleyi gündemimize yeterince almıyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan
Kudüs’ü de içinde barındıran ve en az
14 asırlık Müslüman yurdu olan Filistin
ile ilgili ülkemizde ağırlıklı olarak siyasi
ve ideolojik anlamda eserler verilmekte
ve faaliyetler yürütülmektedir. Tabi ki
çok sayıda duyarlı aydın ve sanatçımız
Gazze-Kudüs-Filistin temalı şiirler, öyküler ve denemeler kaleme aldılar. Sezai
Karakoç’un “Ey Yahudi”, Mehmet Akif
İnan’ın “Mescid-i Aksa”, Nuri Pakdil’in
“Anneler ve Kudüsler” şiirleri ve Âdem
Turan, Arif Ay, Rıdvan Canım, Recep
Garip, İbrahim Eryiğit, Şakir Kurtulmuş, Mehmet S. Fidancı ve Özcan Ünlü
gibi birçok şairimizin şiirleri ve nesirleri
Türk edebiyatında Gazze-Kudüs-Filistin temasını taçlandırmaktadır. Ancak
doğrudan Filistin edebiyatı yahut Filistin direniş edebiyatı üzerine kapsamlı
bir çalışmaya pek rastlamamaktayız.
Yazar Peren Birsaygılı Mut, 2016 yılında
bu açığı kapatmak niyeti ile çıktığı yol-

culuğunu 2018 yılında Usta Kitap’tan
“Zeytin Ağaçlarının Arasında & Filistin
Edebiyatından Portreler” adlı eseri ile
taçlandırdı. Peren Birsaygılı Mut ile Filistin direniş edebiyatını ve Filistin edebiyatından önemli portreleri konuştuk.
“Zeytin Ağaçlarının Arasında & Filistin
Edebiyatından Portreler” adlı kitabınızın ortaya çıkış sürecinden biraz bahseder misiniz?
Filistin Edebiyatı’na ilk kez ilgi duymaya
başlamam 2008 senesine uzanıyor. Aralık ayı sonuydu ve Gazze’ye “Dökme
Kurşun Operasyonu” olarak adlandırılan büyük bir saldırı düzenlenmişti. Yaklaşık 3 hafta süren katliam boyunca 1333
Filistinli şehit olmuş, on binlercesi ise evsiz kalmıştı. Birçok insan gibi ben de çok
üzgündüm. Ancak bu ilk değildi, şimdiye kadar sayısız kere görmüştük benzer
görüntüler. Ben bu yapıyı hiçbir zaman
devlet olarak adlandırmak istemiyorum,
Filistinli arkadaşlarımız da genellikle
“Siyonist Çete” olarak tarif ediyorlar ve
her katliam sonrası, bu “Siyonist Çete”
karşıtı onlarca protestoya ve boykota
şahitlik etmiştik. Bütün bunlar Filistin’e
olan desteğimizi göstermek için önemli
şeylerdi elbette. Ancak yeterli değildi
sanki. Filistin edebiyatı ile ilgilenmem
de “acaba daha fazla ne yapabiliriz?”
sorusunun zihnime düşmesiyle başladı.
Zira bir halkı ve bu halkın mücadelesi-

ni anlamak için asıl üzerinde durmamız
gereken, o halkın edebiyatı ve sanatıydı.
Ancak bu şekilde Filistin toplumunun
yaşadıklarını gerçek anlamda anlayabilir, hayatlarına nüfuz edebilirdik.
Bu düşünceler üzerine yoğunlaşarak
bir süre çalıştıktan sonra, ilk olarak
2016 senesinde TRT Belgesel kanalına
5 bölüm halinde bir Filistin Edebiyatı
yaptık; “Sürgündeki Sevda Filistin”.
Her bölümde bir edebiyatçının hayatını anlatmaya çalıştık ve aileleri ve yakınları ile röportajlar gerçekleştirdik.
Belgeselin bitişinden sonra ben çalışmalarımı biraz daha derinleştirerek, bir
kitap haline getirmek istedim. “Zeytin
Ağaçlarının Arasında & Filistin Edebiyatından Portreler” böylelikle ortaya
çıkmış oldu.
Dünyada “Filistin direniş edebiyatı”
üzerine daha önce yapılmış kapsamlı
ve size kaynak olan çalışmalar var mı?
Eserinize nasıl yansıttınız bunu?
Evet, çeşitli dünya ülkelerinde, kıymetli
hocalar tarafından yapılmış güzel çalışmalar mevcut. Bu çalışmalardan da çok
istifade ettim ve kitabın sonunda da çok
geniş bir kaynak listesi verdim. Filistin
Edebiyatı ile ilgilenenler, bu kaynaklara da ulaşabilirler, günümüzde pek
çoğunun PDF’si internet ortamında da
mevcut.

Kendi iç meselelerimizde boğulmamız
yakını uzak etti
Kültürel ve coğrafi anlamda çok yakın
olmamıza rağmen ülkemizde Filistin
kültür edebiyatının yeterince ilgi görmediğini, araştırmaların salt ideolojik ve
politik boyutta kaldığını, Avrupa, Latin
Amerika ülkeleri ve ABD başta olmak
üzere dünyada Filistin’in edebiyat, sanat
ve düşünce hayatına karşı olan alakanın
ülkemizde olmadığını vurguluyorsunuz.
Bu meseleyi nasıl izah edebiliriz?

• • Mahmut Derviş • •

altını çizebiliriz. Filistin edebiyatı, düşmanlarının varlığını dahi inkâr ettikleri bir toplumu vurgular. Ve tüm bu
edebiyatçıların ilk hedeflerinden birisi,
hafızayı sürekli canlı tutmaktır ki Siyonist siyasi ve kültürel uygulamaların en
önemli hedefi; unutturmayı başarabilmektir. Dolayısıyla Filistin’de yazar ve
şairlerin en büyük kavgalarından birisi
bu cephededir. Edebiyatı, Filistin ulusal kimliğine ait zengin tarih ve kültür
alanlarıyla ilişkilendirerek toplumun
hafızasını sürekli taze tutmak isterler.
Yani kimlik ve toprağa bağlılığa davet
ederler. Bu da Filistin edebiyatının
“savaşçı” bir edebiyat olmasına yol açmıştır.
Bir diğer hedefi, Filistin’de yaşanan
zulmü bütün dünyaya duyurabilmektir. Çünkü edebiyat kadar gönüllere
dokunan, kalpleri ısıtan başka bir şey
yoktur. Üstelik etkisi çok uzun nesiller
boyu devam eder. Bombaların yarattığı tahribatı zamanla silebilirsiniz ancak
kelimelerin gücünü asla. Bir şiirin bir
mısraı ya da bir hikâyede geçen birkaç cümle, gelişmiş silahların yarattığı
tahribattan çok daha büyük bir etki
bırakır. Siyonist işgalciler bunu çok iyi
bildikleri için bu kadar korkmuşlardır
Filistinli edebiyatçılardan.
Ve kuşkusuz Filistin’in edebiyat tecrübesini inceleyen herkes başka edebiyatlara kıyasla iki faktörün Filistin
edebiyatına daha fazla etki ettiğini fark
edecektir. Birincisi zaman faktörüdür.
Filistin metninin belleğinde taşıdığı
zamandan bahsediyoruz. İkincisi ise
mekân faktörüdür. Birçok Filistinli
yazar için mekân yalnızca herhangi bir
insanın yaşadığı yer değil Filistin insanının yüreğinde yaşayan “mekân”dır.
Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu zaman ve mekân kavramını beraberlerinde götürürler.
Kadınların Filistin direnişindeki
rolünün sembolü

Kitapta 5 ayrı Filistinli edebiyatçı (Fedva
Tukan, Gassan Kenefani, Mahmud Derviş, Naci el-Ali ve Semih el-Kasım) üzerine yoğunlaştığınızı görüyoruz. Bu isimleri tercih etmenizdeki etkenler nedir?
Hangi yönleri ile ön plana çıkıyorlar?

Fadva Tukan, Arap dünyasının ilk kadın direniş şairidir. Vatansever, aristokrat ve çok varlıklı bir ailenin kızıdır.
Ailesinde Türklük de vardır. Edebiyata olan ilgisi, abisi büyük direniş şairi
İbrahim Tukan sayesinde başlamıştır.
Ve o andan itibaren de sadece vatanı
Filistin için oynatmıştır kalemini. Kadınların Filistin direnişindeki rolünü
gösteren çok büyük bir semboldür.
Kadınların şiir yazmasının ayıp karşılandığı bir toplumda ki bunu Arap geleneklerini yermek için söylemiyorum,
1930’lu yıllardan bahsediyoruz, bizde
de pek rastlanan bir durum değildi
kadınların toplum karşısına şair olarak
çıkması, bu tabuyu ortadan kaldıran
kişidir.

Genel itibariyle roman, şiir, hikâye gibi
çok yönlü alanlarıyla Filistin edebiyatının, Filistin ulusal kimliğini muhafaza
etmede çok büyük bir katkı sağladığının

Gassan Kenefani, Filistin’in Nekbe
sonrası ilk hikâyecisidir ve şöyle der:
“Bu dünya üzerinde her şey çalınabilir,
yağmalanabilir; çalınamayacak tek şey

Ülkemiz hem tarihsel hem de insani
olarak Filistin’e bu kadar yakın bir ülke
olmasına rağmen, edebiyat çalışmalarını
takip etme konusunda, pek çok dünya
ülkesinin gerisinde kalmışız ne yazık
ki. Bunun birçok sebebi var aslında, bir
zamanlar Arap dünyasına sırtımızı dönmüş olmamız ve kendi iç meselelerimizde boğulmamız başlıca nedenlerinden
bazıları bana göre.

• • Naci el Ali • •

• • Semih el Kasım • •

haklı bir davaya ve inanca bağlılıktan
doğan aşktır.” Sadece Filistin’de değil,
bütün dünyada kült olmuş eserlerin
sahibidir, fevkalade üretken bir kalemdir ve 36 yaşında arabasına konulan
bomba sonucu Beyrut’ta şehit edildiğinde 30’dan fazla önemli kitaba imza
atmıştır.
İntifadada şiirleri dilden dile
dolaşan Dürzi Şair
Semih el-Kasım denildiğinde ise, onun
aklıma gelen ilk şeylerden birisi, henüz
18 yaşında bir genç iken dönemin Siyonist yetkililerine yazdığı mektuptur.
Zira kendisi Dürzi’dir ve anlaşma gereği ordularında askerlik yapması gerekmektedir. Ancak o bunu reddeder
ve ilk hapishane deneyimini bu nedenle yaşar. Müthiş bir hitabet gücüne sahip bir şairdir. Şiirleri hem birinci hem
de ikinci İntifada esnasında dilden dile
dolaşmıştır.
Mahmud Derviş ise Filistin’in dünyada
en çok tanınan şairidir. Onun hakkında beni en çok etkileyen şeylerden birisi, şiir dinletilerini futbol stadyumunda
yapıyor oluşudur. Zira öyle kalabalık
olurmuş ki onu dinlemeye gelenler ancak bir stadyuma sığabilirlermiş.
Hanzala’yı pek çoğumuz biliriz. 1967
senesinde Kuveyt’te ortaya çıkan Hanzala karakteri, aslında Naci el-Ali’nin
kendisidir. Ve Naci el-Ali Hanzala’yı
arkası dönük çizerek, bize onun gözlerini ödünç vermiştir. Dünyayı 10 yaşındaki bir mülteci çocuğun gözlerinden görmemiz için. Hayata yalınayak
bakmamız, kimsesizliği ve çaresizliği
hissetmemiz için. Ve Hanzala gelmiş
geçmiş en güçlü figürlerden birisidir.
Onun size ne dediğini anlamak için
Arapça bilmenize ya da Filistinli olmanıza gerek yoktur. İnsan olmanız
yeterlidir.
Filistin direniş edebiyatı bugün ne durumda? Dünyada koca bir yalnızlığa
itilmek istenen Filistin sesini dünyaya
duyurabiliyor mu? Dünyada -hâlâ- Filistin direnişinin sesi olma gayretinde
olanlar var mı?
Filistin direniş edebiyatı güçlü bir sahadır ve dün olduğu gibi bugün de
çok önemli edebiyatçılar yetiştirmeye
devam etmektedir. Örneğin Najwan
Derviş gibi bir sürü genç şair vardır.
Filistin gençliği, sadece edebiyat değil,
sinema gibi sanat dallarında da kısıtlı
imkânlarla çok güzel işler yapıyorlar.
Kiminin milyon dolarlar koysa da yapamayacağı incelikte kısa filmler görebiliyoruz. Sanırım burada rahmetli
Ahmet Uluçay’a hak vermemek elde
değil; “Sanat yürek işidir”, diyordu.
Filistinli edebiyatçılar yaptıkları ile
Filistin direnişine katkıda bulunabiliyorlar mı? Edebiyatın direnişi başarıya ulaşıyor mu?
Elbette, bu yolla dünyanın çeşitli yer-
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Yıllardır Filistin
edebiyatı da büyük bir
direniş gösteriyor. Bu
mesele ülkemizde belki
yeterince irdelenmese
de Peren Birsaygılı Mut
bu açığı kapatmak için
yola çıktı. Önce 8 ülkeye
seyahat ederek 4 farklı
dilde gerçekleştirdiği,
TRT Belgesel kanalında
yayınlanan 5 bölümlük bir
belgesel film çekti ve daha
sonra da bu çalışmayı bir
kitap haline getirdi.
lerindeki milyonlarca insan Filistin’de
yaşananlardan haberdar olmaya devam ediyor. Filistin, bu anlamda dünyada tek. Yani elbette kurtuluş mücadelesi veren başka halklar da oldu.
Ancak 1948’de değil, bölgenin Osmanlı’nın elinden çıkarak İngiliz işgali
altına girmesiyle başlayan bir süreçten
bahsediyoruz. 100 senedir kesintisiz
süren bir mücadele söz konusu ve edebiyat dün olduğu gibi bugün de bu mücadelenin bayraktarlığını yapıyor.
Bir de son olarak şunu vurgulamak istiyorum: Filistin halkı, kısa süre önce
Kudüs ve Gazze’de gerçekleşen saldırılar sonucunda ne yazık ki çok sayıda
şehit verse de büyük bir zafer kazanmıştır. Şöyle ki şu anda belki de şimdiye kadar hiç olmadığı derecede büyük bir moral üstünlüğüne ve desteğe
sahiptir. Karşı tarafın ise elinde dünya
halklarına anlatacak hiçbir yalanı kalmamıştır ve psikolojik olarak etkileme
gücünü kaybetmiştir. Ben geleceğe
dair çok umutluyum o nedenle.
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Naci el Ali

Nacî el-Ali imzalı çizimde, Hanzala’nın yanında durduğu kabirde “Düşünüyorum, öyleyse varım” yazılı.

rail'in köyünü tamamen yok etmesi
ile sürgün edilen bir ailenin çocuğu
olarak Lübnan’daki mülteci kamplarında yaşamaya başladı. Tüm bunlar
yaşanırken henüz 10 yaşındaydı. Yani
Hanzala’nın hiç büyümediği yaşta…
Naci el-Ali, Sabra ve Şatilla kamplarında yaşanan baskınlara bizzat şahit
oldu. 1959 yılında Lübnan’daki Sanat
Akademisi’ne başlayan Ali, mülteciliğin verdiği zorlu şartlar sebebiyle
eğitimine devam edemedi. Yaşadığı
dramı daha çocukken kaleme kâğıda
döktü ve kısa sürede Arap dünyasının
en çok tanınan karikatüristlerden biri
haline geldi.
Ölümüne Dünya
Sessiz Kaldı

Lübnan’da çıkan El- Safir gazetesinde yer alan Nacî el Alî
imzalı “The End” çizimi.

Filistin’de yıllardır dinmeyen acı ve gözyaşı, Naci el-Ali’nin kaleminden doğan Hanzala’nın dünyaya olan
küskünlüğünü daha da arttırıyor. Ömrünü davasına adayan Naci el- Ali’nin mücadelelerle dolu hikâyesi ve
ülkesi Filistin için kurduğu özgürlük hayalleriyle bezenmiş sanatını sizler için derledik."
AYLİN İZMİR
10 yaşında, ellerini arkada buluşturmuş, tüm dünyaya sırtını dönen
Hanzala, yıllardır süregelen Filistin
direnişinin en önemli sembolü…
Ünlü karikatürist Naci el-Ali’nin kaleminden doğan bu çizgi karakter ,
Filistin’deki zulüm bitene kadar da
yüzünü insanlığa dönmeyecek. Naci

el-Ali, Hanzala’yı “Ben Hanzala. Babamın adı: Önemli değil. Annemin
adı: Nakba yani ‘büyük felaket günü’.
Kız kardeşimin adı: Fatıma. Ayakkabı numaram: Bilinmiyor. Çünkü ben
hep yalın ayakla dolaşırım.” şeklinde
tanımlıyor. Naci el-Ali'ye "Hanzala'nın yüzünü ne zaman göreceğiz?"
denildiğinde ise o, şu cevabı veriyor:
"Arapların saygınlığı tamir edildiğin-

de, Arap bireyleri özgürlüklerini ve
insaniliklerini geri kazandıklarında."
Hanzala’nın ellerini arkada kavuşturmasının bir reddiye tavrı olduğunu da
sözlerine ekleyen Naci el-Ali, “Bize
Amerikan usulü çözümlerin sunulduğu bir zamanda, Hanzala'nın ellerini
arkada kavuşturması bir reddin ifadesidir.”

Ortadoğu’daki işgaller karşısında bu
coğrafyada yaşayan insanların sessiz
duruşlarına bir tepki olarak doğan
Hanzala’nın çizeri Naci el-Ali, bundan 34 yıl önce Londra’da uğradığı
bir suikast sonucu hayatını kaybetti.
Acıları Çizgiye Döktü
Filistinli karikatürist Naci el-Ali, 1938
yılında dünyaya geldi. Naci el-Ali, İs-

1963 yılında Kuveyt’e giden Naci
el-Ali orada gazeteciliğe başladı.
1974 yılında Ortadoğu’nun önemli
dergilerinden olan Sefir dergisinde
çalışmaya başladı. 1979 yılında Arap
Karikatüristler Birliği Başkanı seçildi. Karikatürleri tüm dünyada takip
edilir oldu. Ancak bu popülerlik,
doğal olarak İsrail’i rahatsız etti. Bunun sonucunda hem kendisi hem ailesi çok sayıda ölüm tehdidi aldı. 22
Temmuz 1987 tarihinde Londra’da
çalıştığı gazetenin ofisine giderken
MOSSAD tarafından silahlı saldırıya
uğradı. Boynundan vurulan Naci el
Ali 38 gün komada kaldıktan sonra 29
Ağustos 1987 tarihinde şehit oldu ve
Londra’da defnedildi. Naci el-Ali’nin,

Lübnan sınırları içerisindeki Litani Nehri’nin
1982'den 2000 yılına kadar İsrail işgali altında
kalmasıyla Filistinlilerin suya ulaşmada yaşadığı
sıkıntıları ve Filistinlilerin mağduriyetini anlatan
bir karikatür.

“1948’de Filistin’de hepsi toprak oldu.” 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları
üzerinde İsrail'in kurulmasıyla milyonlarca Filistinli zorunlu göçe ve katliamlara
maruz kaldı.

Halid, Usame, Leyla ve Cudi adında
dört çocuğu vardı. Ölümünden bir yıl
sonra Paris’te Dünya Gazete Yayıncıları Birliği Naci el Ali’ye “18. asırdan
bu yana en büyük karikatüristlerden
biri” unvanını vererek, “Altın Kalem
Özgürlük Ödülü” ne layık gördü. Japonya’daki bir gazete tarafından ‘en
iyi on karikatüristlerden biri’ seçildi.
Yaşamı boyunca 40 binin üzerinde
karikatüre imza attı. Bugün yaşananlara sessiz kalan dünya, Naci el-Ali’nin öldürülmesi karşısında da yine
herhangi bir tepki göstermedi. 10 yaşında ayrıldığı Filistin’i bir daha hiç
göremeyen Naci el-Ali, geride direnişin sembolü olan Hanzala’yı bıraktı.
Naci el-Ali’nin tüm dünyaya olan küskünlüğünün bir ifadesi olarak ortaya
çıkan Hanzala, üstü başı yırtık, yamalı
bir çocuk olarak hala yaşanan zulmün
dinmesini bekliyor.
Mazlumların Hepsi
Filistinlidir!
Naci el- Ali, Hanzala’yı şöyle tanımladı: "Hanzala 10 yaşında doğdu ve
her zaman 10 yaşında olacak. Vatanına döndüğünde de 10 yaşında olup
büyümeye başlayacak. Doğanın kanunları ona işlemeyecek. O eşsiz. Her
şey vatanına döndükten sonra normalleşmeye başlayacak. Onu yoksul
ve acının sembolü olarak resmettim
ve adını Hanzala koydum. En başta
Filistinli bir çocuktu. Fakat şuuru,
onu ulusaldan uluslararası bir yere

Karikatürde; vefat eden kardeşine kefen yapmak
için elindeki beyaz kumaşı sıkıca tutan Filistinli
kadın ve ona yardım eden Hanzala, karşılarında
ise “beyaz bayrak” yapacakları gerekçesiyle kumaşı çekiştiren kalabalık görülüyor.

taşıdı. Basit fakat sert bir çocuk. İşte
bu nedenle insanlar onu sahiplendi
ve kendi duygularını temsil ettiğini
hissetti. Hanzala sadece Filistinli bir
çocuk değil, Siyonistlerin işgallerine
karşı çıkan, insanların haklarını savunan bir çocuk. "Hanzala'nın gözünde
yoksullar Filistinlidir. Ezilenler, mazlumlar hepsi Filistinlidir. Sadece bir
ülke olarak değil, insani anlamda bir
Filistin."
Ömrünü Filistin
Davasına Adadı
Naci el-Ali, eserlerini en yakın dostu, Iraklı ressam Hani Mazhar’a teslim etti. Mazhar, "Ali, hem ülkesi
Filistin’den hem İsrail gibi pek çok
ülkeden ölüm tehditleri alıyordu.
Bu nedenle eserlerini bana emanet
etti” ifadelerini kullandı. Naci el-Ali
ile 70’li yıllarda tanışan ve Kuveyt'te
Al Qabas Gazetesi'nde birlikte çalışan Mazhar, Naci el-Ali ile dünyaya
bakışlarının aynı olduğunu söyledi.
Naci el-Ali’nin karikatüristliği kadar arkadaşlığının da çok iyi olduğunu belirten Mazhar, “Sanatı kadar
şahsiyeti de mükemmel bir insandı.
Konu ne zaman Filistin’e gelse çetin
tartışmalar içerisine girerdi. Dünyadaki sorunlara odaklanır, zulümleri
eserlerinde hep işlerdi. Tüm ömrünü
Filistin davasına adamıştı. Hayatının
her anında her ne işle meşgul olursa

Naci el-Ali'nin Arkadaşı
Hani Mazhar

olsun aklında hep Filistin vardı” şeklinde konuştu. Naci El-Ali’nin yakın
dostu Hani Mazhar’ın aktardıklarına
göre Ali, Filistinli sanatçılardan dahi
ölüm tehditleri alıyordu. Mazhar,
Ali’nin öldürüleceğini hep dillendirdiğini belirterek konuyla ilgili bir anısını ise şöyle anlatıyor: “Bir keresinde
Naci’yi ziyaret etmeye biri gelmişti.
Naci, o kişiyle yaklaşık iki saat görüştü. O kişinin onu öldüreceğini anlayarak beni de yanına çağırmıştı. Bunları
bazı eserlerine konu edinmişti.”
Siyonistler Yaşamasını
İstemedi
Mazhar, arkadaşının ölüm haberini
aldığında ise hissettiklerini şu sözlerle
dile getiriyor: “Onu Kuveyt'ten Londra'ya ben yolculamıştım. Bana "Beni
öldürecekler" demişti. Kuveyt hükümeti de Naci'yi tehdit ediyordu. Ona,
"Kuveyt'ten çıkmazsan seni öldüreceğiz" demişler. Londra'ya gittiğinde de
sürekli telefonlaşırdık. Ben de Londra'ya gitmeye karar vermiştim ki ben
gitmeden onun ölüm haberi geldi.
Onu bir daha göremedim. Filistin'in
acısını karikatürleriyle tüm dünyaya
duyurduğu için siyonistler yaşamasını
istemedi.”
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DÜNYACA ÜNLÜ ISIMLER

FILISTIN’IN
YANINDA
SAF
TUTTU

Artık sosyal medya
sayesinde işgalci İsrail
yalanlarını daha fazla
sürdüremiyor. Mızrak
çuvala sığmıyor.
Gerçekler bu kadar
ortadayken vicdan
sahibi dünya halkları
da şehir meydanlarında
seslerini yükseltiyor.
Bu farkındalığın ve
duyarlılığın oluşmasında
dünyaca ünlü sanatçıların,
müzisyenlerin, sporcu
ve ünlülerin yaptıkları
paylaşımlar da büyük
önem taşıyor.

• • Cüneyt Arkın • •
cuklarımızdı, çok korkunç.” demişti.
Elbette İsrail’e karşı sesini yükselten
sanatçıların bu tavrı cezasız kalmadı.
Hepsi çeşitli şekillerde boykota maruz kaldı.
Tarihler farklı zulümler aynı
2021 yılına gelindiğinde de değişen pek
bir şey olmadı. İsrail’in bu yıl Ramazan
ayında yeniden başlayan Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyaca ünlü pek çok
isim yine tepki gösterdi ve sosyal medyadan Filistin'e destek mesajları verdi.
İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, ABD'li model Bella
Hadid, Gigi Hadid, şarkıcı Dua Lipa
ve Zayn Malik gibi çok sayıda sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden
Filistin halkına destek mesajları paylaştı. Takipçi sayılarıyla milyonlarca
kullanıcıya ulaşabilen sanatçıların Filistin halkına sosyal medya üzerinden
desteği devam ediyor. Filistin asıllı
ABD'li model Bella Hadid, olayların

• • Fazıl Say • •
başladığı ilk günlerde sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı
var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar
ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?"
ifadelerini kullandı.
Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek
yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu
an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve
cömert Filistinlinin etrafında olmak...
Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye
yazdı. 42 milyondan fazla takipçisi
olan sanatçının paylaşımına 30 binden fazla kişi yorum yaptı.
"Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli"
Bella Hadid'in kardeşi Gigi Hadid ve
ailenin diğer üyeleri de sosyal medya hesaplarından Filistinlilere destek

• • Zayn Malik • •
mesajı paylaşan ünlüler arasındaydı.
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua
Lipa ise 66 milyondan fazla takipçisi
olan Instagram hesabından yaptığı
paylaşımda, "Filistin halkına yönelik
etnik temizlik sona ermeli. Yeter!
Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." dedi. Amerikalı haham
Shmuley Boteach'in başında olduğu
"Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt New
York Times gazetesine Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve
Dua Lipa'yı hedef gösteren bir ilan
verdi. Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella,
Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost
çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Pakistan asıllı İngiliz
şarkıcı Zayn Malik de Filistin halkına destek mesajı verdi. Malik, "Filistin halkının yanındayım. Sevdiklerini
kaybeden aileler için kalbim ağrıyor.

• • Penelope Cruz ve eşi
Javier Bardem • •
Yetim kalan ve öldürülen çocukların
sessiz tanıkları olarak duramayız."
çağrısında bulundu.
"İnsanların, evlerinden soykırım gibi
çıkarılmasına destek oluyorsunuz"
Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un
solisti Roger Waters ise işgal altındaki
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştiren bir video yayınladı.
Waters, yayınladığı videoda "İsrail'i
her koşulda destekliyorum" şeklinde
açıklamada bulunan ABD Başkanı
Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların,
evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına
destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu
alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

"FILISTIN HALKINA UYGULANAN
ZULMÜ ESEFLE KINIYORUM"
• • Bella Hadid • •

GÜLCAN TEZCAN

İ

şgalci İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırım ve Filistinlilere nefes
aldırmayan işgal politikaları her yıl
özellikle Ramazan ayında hız kazanıyor. İslam aleminin en kutsal zaman dilimi olarak kabul edilen Ramazan ayında şiddeti artan baskınlar
Mescid-i Aksa üzerindeki planlarını
hayata geçirmek üzere saldırılar düzenleyen İsrail, bu yıl da ibadet eden
Filistinlilere saldırdı. Kadın, çocuk,
yaşlı demeden Mescid-i Aksa’daki
Müslümanlara ateş açan İsrail’in insanlık dışı saldırıları Aksa’nın gençleri tarafından sosyal medya üzerinden
yapılan canlı yayınlarla tüm dünyaya
ulaştırıldı.
Ancak İsrail karşılaştığı büyük direnişe rağmen her gün yeniden saldırılar
düzenledi. Sonunda tahrikler sonuç

• • Dua Lipa • •
verdi. Ve Hamas füzelerle İsrail’in
pek çok şehrini bombalamaya başladı. Senaryo artık ezberlenmişti. İsrail beklediği bahaneyi bulduğu için
yıllardır abluka altındaki Gazze’ye
füzeler yağdırmaya başladı. Sonrası
malum.
Tüm bunlar olurken yine tüm dünya,
uluslararası kuruluşlar, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı üç maymunu oynamaya devam etti.
Ne ki artık sosyal medya sayesinde
işgalci İsrail yalanlarını daha fazla
sürdüremiyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Gerçekler bu kadar ortadayken
vicdan sahibi dünya halkları da şehir
meydanlarında seslerini yükseltiyor.
Bu farkındalığın ve duyarlılığın oluşmasında dünyaca ünlü sanatçıların,
müzisyenlerin, sporcu ve ünlülerin
yaptıkları paylaşımlar da büyük önem

• • Rihanna • •
taşıyor. Uzun yıllardır İsrail’in işgalci
politikalarına tepki gösteren pek çok
isim var.
Sözgelimi Oscar ödüllü Hollywood
yıldızı Natalie Portman, 2018 yılında
İsrail-Gazze sınırında yaşanan son
olaylar nedeniyle Kudüs’te yapılacak
olan ‘Genesis Ödülü’ törenine katılmayacağını duyurmuştu. Portman,
‘Büyük Dönüş Yürüyüşleri’ sırasında öldürülen Filistinlileri kastederek
‘Vicdanen rahat hissetmeyeceğim’
sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.
Oscar ödüllü Penelope Cruz ve eşi Javier Bardem de 2014 yılında Gazze’de
22 gün boyunca devam eden saldırıları ‘soykırım’ olarak adlandırdığı bir
açık mektup yayınlamış ve “Gazze
korku içinde yaşıyor, kara, deniz ve
havadan kuşatılıp saldırıya uğruyor.”
ifadelerini kullanmışlardı. Ünlü çift

• • Susan Sarondon • •
birçok eyleme de katılmıştı. İkilinin,
İsrail’in eylemlerini kınayan ve “katliam” yaptığını yazan açık bir mektubu
imzalamaları ve Gazze’ye destek vermeleri sebebiyle üst düzey Hollywood yöneticilerinden ciddi bir tepki
aldıkları söylenmişti. Tepkiler üzerine Cruz, “Mektubu imzalamaktaki
niyetinin ve tek isteğinin hem İsrail
hem de Gazze’deki barışı sağlamak”
olduğunu belirtmişti. Bardem’in yanıtı ise daha sertti. İspanyol gazetesi
El Diario’ya konuşan Bardem şunları
söylemişti: “Bu barbarlığı anlayamıyorum. Yahudilerin geçmişte yaşadığı korkunç şeyleri göz önüne alırsak,
onların Filistinliler’e yaptıkları daha
da acımasız ve anlaşılmaz.” Oyuncu,
Filistin’de öldürülen çocuklar için ise
“Evet, bu adaletsizlik ve insanların öldürülmesi karşısında öfkeliyim, utanıyorum ve yaralandım. O çocuklar ço-

TÜRKİYE'DEN AZ SAYIDA SES
Türkiye’den ise ünlü piyanist ve
besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımı
yaptı. Say, İsrail'in Gazze'yi bombaladığı ana dair bir fotoğraf paylaştı.
Say dışında Filistin’e destek veren
sanatçıların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ünlü şarkıcı Tarkan,
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne
karşı "insanlık ayıbı" ifadesini kullandı. Instagram hesabından yaptığı
paylaşımda ünlü sanatçı, "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık
adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına
uygulanan zulmü esefle kınıyorum."
değerlendirmesinde bulundu. Usta

oyuncu Cüneyt Arkın, "#AksadaBaskınVar" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Bayramlık giyecek yaşta kefen giydirdiğiniz çocukların ahı bir
ömür bırakmasın yakanızı." ifadesini kullandı. Funda Arar, Gülben
Ergen, Fettah Can, Murat Kekilli,
Mehmet Ali Erbil, Alişan, Serdar
Ortaç, Hadise'nin yanı sıra oyuncu
Bergüzar Korel, Kaan Yıldırım da
saldırı altındaki Filistinlilere destek
mesajı verenler arasında yer alıyor.
Ülkemizde sosyal duyarlılığı hayli
yüksek sanatçıların söz konusu Filistin olduğunda lâl kesilmeleri samimiyetlerinin sorgulanmasına yol
açtı.

Ünlü sanatçı Rihanna ise Instagram
hesabından bir paylaşımda bulundu. Barbadoslu şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kalbim, İsrail ile Filistin arasında
sergilenen şiddetle kırılıyor! Görmeye cesaret edemiyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar sığınaklarda
bombalardan saklanıyor, 40'tan fazla
insan hayatını kaybetti. Sadece Gazze'de en az 13 masum çocuk öldü!"

lu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de
olan bir utançtır, bir suçtur."
Ünlü oyuncu Susan Sarandon da
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümeti ve Yahudi
yerleşimci örgütler tarafından etnik
temizlikle karşı karşıya bırakılan ve
terörize edilen Filistin halkıyla dayanışmak... Dünya seyrediyor." dedi.

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "Özgür Filistin" yazılı fotoğrafı paylaşarak, İsrail'e tepkisini
şöyle dile getirdi:

"Game of Thrones" dizisinde "Cersei
Lannister" karakterini canlandıran
oyuncu Lena Headey de yaşananlara
karşı kayıtsız kalamayarak, Instagram
hesabından pek çok paylaşımla İsrail
saldırılarına karşı tepki gösterdi.

"Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere
maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız. Ancak aynı zamanda apartheid
ve sivilleri öldüren ve ABD doları
ile finanse edilen bir devleti sorum-

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Viola
Davis, Instagram hesabından "Şeyh
Cerrah'ta neler olup bittiğini konuşalım." notuyla İsrail'in 1948'den bu yana
Filistinlilere yönelik saldırılarını anlatan görselleri takipçileriyle paylaştı.
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leri olduğunda ve müzikler de yerli
yerine oturunca çok yakıştı. Sultan
Abdülaziz dediğimizde bir Osmanlı
padişahından bahsediyoruz. Osmanlı
padişahı denildiğinde bazı insanların
aklına çok çarpıtılan konular geliyor.
Bir Osmanlı padişahının Batı müziği
tarzında beste yapabileceği çoğu kişinin aklına gelmiyor. Müzikleri ilk
dinlettiğim arkadaşlarıma tahminleri
sordum. Hiçbirinin aklına bir Türk
gelmedi. Sultan Abdülaziz’e ait besteler olduğunu söylediğimde çoğu
kişi çok şaşırdı. Osmanlı’nın böyle
bir kültürünün olduğunu da seyirciye verebilmek istedik. Aynı zamanda
da Filistin’in dört yüz yıl boyunca sorunsuz ve huzur içerisinde Osmanlı
hâkimiyeti içerisinde bulunmasını
vurguluyoruz. Oyunun içerisinde de
bu konunun repliği var. Sultan Abdülaziz’in değerini bilmemiz gereken
iki parçası var; Valse Davet ve Gondol. Oyunu izleme fırsatı olmayanlar
mutlaka dinlesinler.

Kudüs meselesini tiyatro sahnesine evrensel
insan hak ihlalleri çerçevesinde işlemeyi
tercih ettiğini söyleyen Tiyatro Sanatçısı Onur
Yenidünya “Kudüs’le ilgili bir oyun yazmayı çok
istedim. Oyunu, sadece Müslümanların değil tüm
insanlığın Kudüs’e sahip çıkmasını amaçlayan
tarzda kaleme aldım” diye konuştu.

M. EMRE YAPRAKLI

T

iyatro sahnelerinde çok az işlenen ve istenilen etkiyi bir türlü
sağlayamayan bir konu Kudüs meselesi. Kudüs’te yaşanan insanlık zulmünü anlatan ‘Bir Ruh’ adlı tiyatro
oyunu, canımızı yakan ve kalbimizi
derinden yaralayan Kudüs meselesini
sahneye farklı bir dille aktarıyor. Tiyatro sanatçısı Onur Yenidünya’nın
yazıp yönettiği oyun, başlar başlamaz
atmosferiyle izleyiciyi kendine kilitliyor. Onur Yenidünya’ya etkileyici
oyunculuğuyla Nesrin Özyurt da eşlik
ediyor. Sahnede izleyiciye yansıtılmak
istenilen mezarlık alanı (Türk tiyatrolarında bu atmosfere pek rastlanmıyor.) izleyicinin kendini bir gece yarısı
Filistin’de bir mezarlıkta hissetmesini
sağlıyor. Kudüs’teki mezarlıkta bir
bacağını İsrail bombasıyla kaybetmiş
Filistinli Hanzala ve kaybettiği eşi
Zeynep’i de görüyoruz.
Kudüs’teki insan hakları, kadın ve
çocuk ihlallerinden değinmeler yaparak sergilenen ‘Bir Ruh’ adlı oyunun
yazarı, yönetmeni ve oyuncusu Onur
Yenidünya ile konuştuk.
Oyunu yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
Bir Ruh oyununun yazım süreci nasıl
gelişti?

Sokakta yürürken ve gezerken kifayetsiz bir şekilde gezemiyorum. Bundan önce madde bağımlılığı ile ilgili
‘Beni Affet Anne’ adlı oyunu ortaya
koymuştum. Bir şeyleri gördüğümüzde oraya dokunmamız lazım ki bu zamanın sıkıntılarına çare üretebilelim.
Etraftaki insanlar da bizim için üretebiliyor desin. Etraftan bazı oyunlar
alınıp günümüze uyarlanabilir fakat
günümüzde yaşamış olduğumuz bazı
sıkıntılar var bunları görmezden gelip yolumuza devam edemezdik. Ben
Kudüs’le ilgili bu oyunu çok yazmak
istedim. Yalnız benim oyum sadece
Müslümanların Filistin’e ve Kudüs’e
sahip çıkması yönünde değil. Ben tüm
insanlığın Kudüs’e sahip çıkmasını
amaçlayan tarzda oyunumu kaleme
aldım. Kudüs’te bir insanlık dramı yaşanıyor. Oyunumuzun ana unsurları;
evrensel insan hakları, kadın hakları,
çocuk hakları ve bu çerçevede değindiğimiz hak ihlalleri olarak ortaya
çıktı. Evrensel bir dil ve bakış açısı
geliştirerek bu oyunu ortaya çıkardık.
Bir yerde bir zulüm varsa ben de oraya duyarsız kalamazdım ve ben de bu
oyunu yazmam gerekiyordu. Bir şeyi
yazmak istediğimde de kendimi birçok şeyden soyutluyorum. Bu oyunu
da kendimi birçok dünyalık unsurdan

soyutlanarak ve odaklanarak yazdım.
Güzel bir metin de ortaya çıktı. Bu
oyunun metnini kitaplaştırmak da istiyoruz…
Keşke Yapsaydım Demiyor, Bugün
Bunu Yapmalıyım
Diyorum
Bir Ruh oyununu yazdınız, oynadınız
ve yönettiniz. Kudüs’te yaşanan mücadeleye sanatınızla katkı sağladığınızı düşünüyor musunuz?
Hayat bizi o kadar meşgul etmiş ki
onların sesini duyamıyoruz. Tiyatro
izleyicisine bu oyunlarla insanların
hassasiyet içerisinde olması gereken
bu oyuna duyarlı olalım çağrısında
bulunmuş oluyoruz. Benim mesleğim
sahne ve ben de kendimi; yazarak, oynayarak ve yöneterek ifade ediyorum.
Oradaki zulmü duyduğumda ben bu
konu hakkında bir şey yapmadım dememeliyim. Bu yalnızca insanlık dramı olmayabiliyor. Madde bağımlılığı
ile mücadele ve töre cinayetleri gibi
toplumsal açıdan kanayan yaramız diyebileceğimiz konularda da kendimi
ifade edebilmeliyim. Bu derin yaralar
açan konuları sahnede işlemediğimde
daha sonra keşke yapsaydım diyeceğime bugün bunu yapmam lazım demeye çalışıyorum.
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Biz kendi ecdadımızdan maalesef haberdar değiliz. Geçmişimizi bilmiyoruz ve bugüne yön veremiyoruz. Önce
geçmişimizi bilmemiz daha sonra günümüze ayna tutmamız gerekiyor. Bu
müzikleri kullanmak da kesinlikle bir
mesajdır.

‘Bir Ruh’ oyununa sosyalistler de
ağlıyor mütedeyyinler de…
Bu tür evrensel hak ihlallerine dokunan oyunların daha fazla izleyiciye ulaşması için dünya festivallerine
gitmesi gerekmiyor mu? Bu oyun
dünya festivallerine gidebilir mi?
Uluslararası anlamda bu insanlık
dramını daha fazla kişiye nasıl ulaştırabiliriz?
Yaptığım tüm işlerde festivallere ve
uluslar arası mecraya açılmaya açığım. Fakat benim yaptığım işler genelde bıçak sırtı konularla ilgili oluyor.
Bazı insanlar suya sabuna dokunmak
istemiyor. Benim oyunlarım popüler
kültüre çok fazla hizmet eden oyunlar değil. Popüler kültürden uzak ve
dert içeren oyunlar üretiyoruz. Beni
Affet Anne maddeyle ilgili ve komedisi de olan bir oyundu. O da bıçak
sırtı bir işti. Kudüs meselesi de bıçak
sırtı bir konu. Destek almak ve önümüzün açılabilmesi için popüler kültüre hizmet etmek gerekiyor. Bir ruh
oyununu sosyalist insanlar da izliyor
ağlayarak çıkıyor, mütedeyyin insanlar da izliyor ve ağlayarak çıkıyorlar.
Herkesi kucaklayan duygular veriyor
çünkü oyun. Hemen Filistin ile ilgili
bir oyun yapılıyor diye yaftalanıyor.
Çünkü bu konu çok sömürüldü. Biz
Filisin meselesini sömürüden uzak
tutmaya gayret ediyoruz.
Oyunlar aynı zamanda oynandıkça açılıyor ve kendini seyirciye daha
iyi bırakıyor. Bu oyunda oynandıkça
ve açıldıkça çok daha farklı yerlerde
görebiliriz diye düşünüyor ve inanıyorum. Belki önümüzdeki sezon Avrupa’da bu oyunu göreceğiz. Özellikle;
Hollanda, Fransa ve Almanya gibi

Bu topraklara ayağını basan ve bizle
irtibatını sağlayan ‘bizim’ tiyatromuz
diyebileceğimiz tiyatroyla aramız
bir miktar açılıyor gibi geliyor bana.
Oyununuz da geleneksel tiyatroya
çok uygun formda bulunuyor. Oyunlarımızda gelenekselle moderni nasıl
iç içe geçireceğiz?

yerlerde bu oyunu oynatmak istiyorum. Biz Avrupa’ya ve tüm dünya insanlarına da sesleniyoruz bu oyunda.
Evrensel insan hakları hak ihlalleri
ise konu bu oyunun muhatabı zaten
yalnızca Türkiye olamaz. Bu oyuna
herkes muhatap.
Oyunun atmosferi inanılmaz. Bir
mezarlık içerisinde oynuyorsunuz.
Dekor ve ışık tasarımıyla da heyecan
verici. Tiyatronun yaşayan sanat olarak yaşayan bir dekorla ve enerjiyle
iç içe olması nasıl bir his veriyor?
Ben evde bu atmosferin içerisine
girmiş ve ne planladığımın farkında
olarak küçük dekorları canlandırıyordum. İnsan evindeki prova sırasında
ağlar mı? Ben evimde o yaptığım provaya ara verip ağlıyordum. Kudüs’e
karşı ayrı bir hissiyatım var, metin çok
güzel oldu ve dediğiniz gibi atmosfer
de çok güzel oldu. Evde yaşadığım bu
hissiyata dört yaşındaki oğlum şahit

oldu ve beni sahnede çok izlemek istedi.
Çok güzel bir atmosfer oldu. Tabi ki
en önemlisi seyirciyi de buranın içerisine dahil edebilmek. İnsanlar belli
dönemlerde İsrail’in Filistin saldırıları karşısında belli dönemlerde tepkili
kalıyor ve susuyor. Burada onları bu
derdin ortağı yapmak istiyoruz. Allah
Filistin’in ve Kudüs’ün yardımcısı olsun.
Kendi ecdadımızdan
haberdar değiliz
Çok ilginç bir şey görüyoruz, oyunun
müzikleri Sultan Abdülaziz’e ait.
Özellikle mi Sultan Abdülaziz müziklerini tercih ettiniz? Bu oyunun
içerisindeki duygu Sultan Abdülaziz
müzikleriyle mi daha çok iç içe geçti?
Bir oyunda Sultan Abdülaziz bestelerini kullanmayı düşünüyordum. Konu
Kudüs ve evrensel insan hak ihlal-

Yoklukta bile üretebilen insanlarımız
var. Onlara fırsat verildiğinde her şeyi
yapabilirler. Yeter ki birazcık daha
azmetsinler. Bizler surda gedik açmaya çalışıyoruz. Değer görüp karşılığını
alamıyoruz maalesef. Birçok şeyden
feragat etmeniz gerekiyor. Değer gördükçe ayakta durmaya çalışıyoruz ve
motivasyonumuz yükseliyor.
Geleneksel konusunda da dediğiniz
gibi bu oyunda geleneksel ile moderni harmanladık. Batı tarzında keman
solosuyla Sultan Abdülaziz bestelerini verdik, ışığı ve sisiyle başka bir
ortam sunduk. Oraya çok başka bir
dille yaklaşan bir oyun çıkmış oldu.
Biz çok rahat bir şekilde Müslümanlar eziliyor ve ümmet kardeş olsun
diye bağırırdık. Fakat bizim sahneye
insanları insan olma olgusu üzerinden
çekmemiz lazım. Selahaddin Eyyubi
Kudüs’ü fethettiğinde Hıristiyanlar
da ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştiriyordu. Kimseyi ötekileştirme gibi bir bakış açımız olamaz. Ne
kadar fazla insanı oyuna çekebilirsek
o kadar iyi.
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İnsanlığın sınav yeri:

Kudüs

gidip gelir ve insanlığın sınavına dönüşür. Barış mı savaş mı, adalet mi
zülüm mü!? Karar verici bütün insanlıktır. Geçmişte ismi ile örtüşen
bir karaktere sahip olduğu dönemler
olmuştur. Tarih buna tanıktır.
Pagan Roma egemenliği altında Yahudilerin mezhep ve kabile çatışmaları içinde Hz. İsa'nın nübüveti ile Kudüs yeni bir döneme girmiştir. Yahudi
din adamlarının büyük bir çoğunluğu
Hz. İsa'nın getirdiği ilahi mesajı ret
ettiler ve bağlılarına zülmettiler. MÖ.
587 yılında Babil Kralı II. Nebukadnezzar (Buht-i Nassar)'ın yıkım ve
sürgününde olduğu gibi; MS. 70'de
de Roma İmparatoru Titus ikinci kez
şehri aynı akibete uğratmıştır.

Süleyman
Gündüz

Yeryüzünün ve insanın yaratılışı ile ilgili yazı yazmaya veya konuşmaya başladığınızda kuşkusuz Kudüs merkezli bir dil kurmanız
gerekir. İnsanlığın yeryüzü serüveninin başlangıcından bugüne kadar oluşan tarih Kudüs üzerinden anlamlanmıştır. Bundan
dolayıdır ki eski dünyanın çok tanrılı şehir panteonunu yerlebir etmiş ilk isyancı şehir Kudüs'tür. Kimliği tek tanrı inancıyla
şekillenmiştir.

K

udüs'ün ilk yerleşimcileri Kenanilerdir. Aynı zamanda ilk yerleşimciler şehre Salem (Selam) adını
vermişlerdir. Salem/Selam barış ve
esenlik yurdu anlamına gelmektedir.
Tarih boyunca şehrin egemenleri
değişmiş olsa da adı farklı okunuşlarda bile aynı kalmıştır. Mısır Orta
Krallığı’na ait antik yazılarda şehrin
adı "Ruşalim", Mısır Kralı Abdi-Heba’nın Tel-Amarna Mektupları'nda
"Urušalimin", Kitâb-ı Mukaddes’teki
Yeşua kitabında "Yeruşalayim", İncil'de "Jerusalem" ve Arapça metinlere "Darüsselam" olarak geçmektedir.
Yani "Barış ve Esenlik" yurdu anlamını taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de
İsra Suresi'nde merkezinde Mescid-i
Aksa'nın yer aldığı bölge mübarek
kılındığı için Müslümanlar "Barış ve
Esenlik" şehrine Al Quds adını vermişler. Türkler ise bu şehri "Kuds-i
Şerif" alarak anmışlardır.
İnsanın ilk yaratılış ve yeryüzüne indiriliş hadisesine kadar uzananan bir
tarihselliğe sahiptir Kudüs. Arkeologlar, antropologlar ve modern tarihçiler insanlığın yeryüzü serüveninde
ilk yerleşik hayata burada geçtiğini
söylerler. İlk tarım burada yapıldı ve
en çok çiftlik hayvanı bu havzada ev-

cilleştirildi. Bu havza Bereketli Hilal
olarak adlandırıldı.
Allah'ın özgür ve eşit olarak yarattığı
insanın haklarını gasp eden otoritelere karşı gidilecek yurt olduğu için
mübarek kılındı. Hz. İbrahim (as);
Nemrut ve Hz. Musa (as); Firavun'un
tanrılaşan oteritesinden uzaklaşmak
yalnızca bir olan Allah'a özgürce ibadet etmek için bu bölgeye yöneldiler.
Kudüs, özgür bir hayat için vaad edilmiş toprak oldu Millet-i İbrahim'e.
İlk Peygamber Hz. Adem (as)'den
Hatemü'l-enbiyâ Hz. Muhammed'e
(sav) kadar bütün İslâm Peygamberleri ya bu şehirde yaşamışlar, ya bu
şehri ziyaret etmişler veya bu şehri
ziyaret etmek için yola çıkmışlardır.
Bütün peygamberler bir işçi gibi çalışarak bu şehirde evrensel masajin
mekanını inşa ettiler. Medeniyetler
Kudüs'ün duvarlarından doğdu. Şehrin arkaik ruhu bu olağanüstü yaşantıların üzerinde gelişti. Oluşturduğu
imge dolayısıyla kutsalla bağlantılı,
göğe yükselme merdiveni burada
kurulu olduğu kabul edilir. Kıyamet
günü insanlığın dirilme ve toplanma
yeri olduğu bildirilmiştir. Bundandır
ki; şairler Kudüs'ü yerlerin göklere en

yakın avlusu olarak betimlerler.
Hz. Davud (as) kurduğu devlete Kudüs'ü başkent yapması, "ahid sandığını" buraya getirmesi, adalet kürsüsünü burada kurması ve ardından ihya
ve inşa hareketlerini başlatması şehri
tevhidi inanca sahip insanlar için bir
cazibe merkezine dönüştürmüştür.
Hz. Süleyman'ın (as) Allah'a ibadet
etmek maksatıyla yeryüzünde inşa
edilen ikinci mabedin temelleri üzerine yükselttiği muhteşem eseriyle
şehir adeta taçlanmıştır. Peygamberlerin insanlığa sunmakla yükümlü
oldukları ilahi mesajın ruhuyla inşa
edilmiş bir şehir olmasından dolayıdır
ki; etkileyicidir ve bütün insanlığa ait
olmuştur.

İlahi mesajın sunduğu özgürlük,
eşitlik, ahlâk, adalet ve merhemet
ikliminde kaldığı zaman diliminde;
şehir adıyla örtüşerek insanlık için
Darüsselam'a dönüşmüştür. İlahi
mesajın buyruklarından uzaklaştığı
an tanrının gazabı da şehrin üzerine
yağmıştır. İlk dönem coğrafyasında
doğu-batı ve kuzey-güney aksının kesişme noktası burasıydı. Mısır, Asur,
Babil, Pers ve Roma istilaları bunun
en önemli örnekleridir. Kudüs, 2 defa
tamamen yıkıldı, 23 defa işgal edildi,
52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele
geçirilip tekrar kurtarıldı.
Bundan dolayıdır ki; Kudüs'te hayat
bir saat sarkaçında olduğu gibi barış-adalet ve savaş-zülüm arasında

şine yardım ve yataklık etti. Nihayeti
1948'de Filistin toprakları yırtılarak
üzerinde İsrail devleti kuruldu. Yüzbinlerce Filistinli binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürüldü.
1948, 1967 ve 1973'te üç Arap-İsrail savaşı oldu. Bu savaşın sonucunda
başta Doğu Kudüs olmak üzere Filistin topraklarıyla Suriye'nin Golan Tepeleri, Lübnan'ınn Şeba Çiftlikleri ve
Mısır'ın Sina Yarımadası İsrail işgaline maruz kaldı. 1973 Camp David anlaşmasıyla Sina Mısır'a bırakıldı, Batı
Şeria ve Gazze Filistin'e ait otoriteye
bırakıldı. Diğer bölgeler halen işgal
altındadır. Bu andan itibaren İsrail
sorununun çözümü için uluslararası
irade iki devletli bir öneri üzerinde
yıllardır müzakere yürütmektedir.

MS. IV. yy'da, Roma İmparatoru I.
Kostantin Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından; Kudüs’te Hristiyanlara
ait mabedler inşa edildi. Böylece Kudüs Yahudilikten sonra Hıristiyanlığın da kutsal şehri haline dönüştürüldü. Bu dönemden, MS. VII.
yy'a kadar Yahudilerin şehre girmesi yasaklanmıştı.
Hatemü'l-enbiyâ
Hz.
Muhammed (sav)'in peygamberliğinin başlagıcıyla
Kudüs Müslümanların ilk
kıblesi oldu. İsra suresiyle
Mescid-i Haram'dan Aksa'ya yapılan gece yolculuğu ve oradan göklere yükselişle (Mıraç) birlikte da
Mekke'den sonra Kudüs
Müslümanlar için "kutsal
şehir" oldu. Hz. Ömer'in
MS. 638'de Hıristiyanların
yönetici Patrik Sofronyus’tan
Kudüs'ün anahtarını teslim almasıyla şehir Müslümanların da
ortak olduğu bir inanç zenginliğine
ulaşti. Hz. Ömer Kudüs halkıyla yaptığı anlaşma hatırlanmıyor olsa da tarihe ilk insan hakları bildirgesi olarak
geçmiştir. Bu bildirge ile Müslüman
yöneticilerin önderliğinde Kudüs:
Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin özgür, eşit, adalet ve barış
için ortak bir geleceği beraber kurdukları kutsal şehir haline dönüştü.
1099-1187 Haçlı istilası döneminde
Muslümanlar, Ortodoks Hıristiyan
ve Yahudiler ağır bir bedel ödediler.
1187'deki Hittin Savaşıyla Selahaddin
Eyyübi Kudüs'ü yeniden özgürlüğüne

İki devletli çözümün ana fikri; 1967
sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent
olduğu Batı Şeria ve Gazze'de
Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. 1973'ten sonra İsrail Likud yönetimi Batı Şeria'nın
nerdeyse yarısına yakın
bölgede Yahudi yerleşim
alanları oluşturarak işgalini
sürdürmeye devam etmektedir. 2017'de ABD Başkanı
Donald Trump'ın Belfour
Deklarasyonu'nun 100. yılı
münasebetiyle Doğu Kudüs'ü
de içine alacak şekilde şehrin
tümünü İsrail'in ezeli ve ebedi
başkenti olarak kabul etti. Ayrıca
Golan Tepelerini de İsrail toprağı
olarak.
kavuşturdu. Ey- yübiler, Memlükler
ve Osmanlılar döneminde üç inanca
mensup insanlar barış içinde bir arada yaşadılar.
Her şey 9 Aralık 1917'de başladı. I.
Dünya Savaşında yenilen Osmanlı
Devleti Kudüs'ü İngilizlere bırakmak
zorunda kaldı. İngiliz Manda Yönetimi, Siyonist Yahudiliğin Doğu ve
Batı Avrupa'dan örgütlediği Yahudilerin bölgeye gelişine, Filistinlilerin
topraklarını hile ve gaspla ele geçiri-

1948'den itibaren İsrail'deki Radikal Siyonist iktidarları Filistinlilerin
topraklarını işgale devam etmekte,
Müslüman ve Hıristiyanların kutsal
mekanlarına yönelik saldırılarını sürdürmektedirler. Yeryüzünde hangi
inanca sahip olursa olsun vicdan sahibi, hakkaniyetli insanlar Filistin davasının savunucusu olmuşlardır. Rachel
Corrie ve Edward W. Said'de. olduğu
gibi. İki devletli yapı kısa bir dönem
bölgede barışı kurabilir ama uzun dönemde sorunlar tekrar oluşacaktır.
Bölgede barış ancak: Müslümanlar,

Hıristiyanlar ve Yahudiler (işgalci
olmayan) ortak bir geleceği beraber
kurduklarında gerçekleşecektir. Zor
gibi gözükmesine rağmen imkansız
değildir.
Nihayet, geçen haftalarda Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerin gasbı,
Mescid-i Aksa baskınları ve Gazze
saldırılarıyla ortaya yeni bir durum
çıkmıştır. Hakkaniyetli ve vicdan sahibi bütün insanlık "işgalci radikal
siyonist" anlayışına karşı yeryüzünün
her köşesinde büyük bir dayanışma
sergilediler. İlk defa bu kadar yaygın
bir biçimde "İsrail Likud anlayışı ve
onun işbirlikçileri" protesto ediliyordu.
Sorun artık sadece Filistinlilere ait
değil; bütün insanlığa aittir. Filistinliler sadece İslâm'ın izzetini ve şerefini savunmuyorlar, Hıristiyanların da
Yahudilerin de; onlar bütün insanlığın özgürlüğünü, eşitliğini, ahlakını,
adaletini, merhametini ve barış içinde birlikte yaşamasını savunuyorlar.
Onlar, bütün insanlığın yeniden farklılıklarıyla birlikte yaşamasının mücadelesini veriyorlar. Bu kutlu direniş
insanlığı dönüştürecek.
Kudüs, farklılıklarımızla birlikte yaşama umudunun adıdır. Kudüs'te insanlığımız sınav ediliyor.
Dünya barışının zembereği Kudüs'te
kuruludur.
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7 H AZ I R A N PAZ A R

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat
20:00
İSLÂM
DÜŞÜNCESINDE
NÜBÜVVET
PROF. DR. ÖMER TÜRKER

‘On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi’

•
Yer:
kundurama.
beykozkundura.com

T İ YAT R O
SEMİNER •
Ella Maillart: Çifte Serüven (2015 - Belgesel)
1939 yazı… Gezgin ve fotoğraf sanatçılarından biri olan Ella
Maillart, arkadaşı Annemarie Schwarzenbach ile birlikte Avrupa’dan Asya’ya doğru yola koyulur. Amacı gittiği ülkelerde
çekim yaparak bir film yapmaktır. Afganistan’ın başkenti Kabil’e vardığında ise tüm planları değişir. Nitekim o an itibariyle
kendi içine yaptığı yolculuk başlar.

•

•

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat
19.00

Yer: Akbank Sanat - Zoom 18:00

DİKKAT KÖPEK VAR!
Ağaçlıklı bir yolda yürürken
beğendiği bir evin önündeki
banka oturan delikanlı, evden
çıkan genç bir kıza aşık olur.
Onunla evlenmek isteyecektir. Ancak bu pek de kolay
olmayacak; kendisini bir anda
aşılması zor ve belki de manasız engellerle karşı karşıya
bulacaktır.

Bir Kültürel Edim Olarak Küratörlük Pratiği
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

RADYO BİENAL

•

3 HAZIRAN - 25 EKIM
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Ç O C U K R E S İ M ATÖ LY E S İ

• • •

Yer: Açık Radyo 95.0
15.30 (Her Pazartesi)

5 H AZ I R A N C U M A R T E S I

17. İstanbul Bienali
katılımcılarının Açık Radyo’ya
özel üretecekleri işler, arşiv
sesleri, ses müdahaleleri,
söyleşiler ve şiir okumaları
gibi programlar ve bienal
kapsamındaki pek çok projeye
ait farklı üretimler, bienal
izleyicisiyle ilk defa Açık
Radyo 95.0 üzerinden buluşma
imkânı bulacak.

Yer: İstanbul Modern
13.00 (4-7 yaş grubu çocuklarve aileler)
16.00 (8-12 yaş grubu çocuklar)
‘Sanatın Doğası’
Rezervasyon: egitim@istanbulmodern.org | (212) 334 7341 - (212)
334 7326
Çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nü, İstanbul Modern’in ücretsiz düzenlediği çevrimiçi atölye
çalışmalarıyla kutluyor.
‘Sanatın Doğası’ çocukları, sanatçılar gibi doğadan ve çevrelerinden
ilham alarak, imgeler üretmeye
teşvik ediyor

Ç O C U K ATÖ LY E S İ

• • •

1 2 H AZ I R A N C U M A RT E S I
Yer: istanbuloyuncakmuzesi.com 11:30
Atmayalım, Dönüştürelim!
Atölye ‘Zoom’ üzerinden
ücretsiz
gerçekleşecektir.
Etkinliğe katılım için info@
istanbuloyuncakmuzesi.com
adresine mail atarak rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon için son
tarih 11 Haziran Cuma’dır.
4 - 6 yaş ebeveyn eşliğinde,
7 yaş ve üzeri tek başına katılabulur.

• • •

1 0 H AZ İ R A N P E R Ş E M B E

4 H AZ I R A N C U M A
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R İ VAY E T R A DYO S U • • •

1 2 H AZ I R A N C U M A RT E S I
Yer: dasdasonline.com
21.15
Mert Fırat’ın Sabahattin Ali’den
hikayeler okurken, Korhan Futacı
ve orkestrası müzikleriyle sahnede olacak. İçinden müzik geçen
öykülerle buluşmaya hazır olun.

KONSER •

•

•

1 5 H AZ I R A N S A L I
Yer: www.biletix.com/
Saat: 14.00

Best Of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi
5. Program Dünya Müzikle Kucaklaşırken
Ücret: 20 TL
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Gel
Anne ol
Çünkü anne
Bir çocuktan bir Kudüs yapar
*
Adam baba olunca
İçinde bir Kudüs canlanır
*
Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin

Nuri Pakdil

