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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Filistin'de çekilen acılar bir
insan evladının kaldırabileceği
acılar değil… Gazze’de Türk
Kızılay tarafından inşa edilen
yetimhanede yaşayan iki
kızkardeş var. Dedeleri, 1948’deki
Nekbe denen büyük felaketten
sonra sürülmüş, Suriye'ye
gitmiş. Kampta hayatlarını
devam ettirirken orada dünyaya
gelmişler. Suriye iç savaşı
patlak vermiş. Kamp havadan
bombalandığında dedesi, ninesi
annesi, babası enkaz altında
hayatlarını kaybetmiş. Bu
çocukların yaşadığı travmayı
düşünün. Bu iki kızımız şimdi
vatan topraklarında büyüyor.
İsrail, son saldırılarında bu iki
kızımızın kaldığı yetimhaneyi de
vurdu. Allah'a hamd olsun ki,
yetimlerimize bir şey olmadı.
Mayıs ayının ilk haftasında Şeyh
Cerrah Mahallesi’nde olaylar
başladığında biz Türk Kızılay
olarak Ramazan çalışmalarımızı
yürütüyorduk. Batı Şeria'ya,
sonrasında Gazze'ye yayılan
saldırılardan sonra hemen
harekete geçtik. Evvela yaraları
sarmalıydık. Derhal acil sağlık
ihtiyaçlarını karşıladık. Yaklaşık
100 milyon liralık acil yardım
projesi paketi hazırladık.
İsrail'in saldırıları sonucu
şehir merkezi enkaza dönmüş
durumdaydı. Yollar, elektrik
santralleri, içme suyu şebekeleri
dahi vurulmuş. Hastanede
ziyaret ettiğim çocuklar arasında
yürüyemeyen, kaslarını kontrol
edemeyen, bundan sonraki
hayatını engelli olarak sürdürecek
çocukları gördüm.
Türk Kızılay olarak aşevimiz,
yetimhanemiz ve toplum

merkezimizle her zaman olduğu
gibi bugün de Filistinlilerin
yanındayız. Gazze'nin en
büyük yardım merkezinin
Türkiye’nin desteğiyle açıldığını
söylemeliyim.
Ayrıca bir yandan da Türk
Kızılay olarak Gazze'ye yardım
kanallarını açık tutmak için
insani diplomatik faaliyetler
yürütüyoruz ve şu ana kadar
bu faaliyetlerimiz neticesinde
olumlu sonuçlar elde ettik.
Mesela Gazze'ye yapılacak
yardım ve bundan sonraki insani
yardım malzemeleri için Mısır
Kızılayı ile Refah Sınır Kapısı ve
buradaki limanların açık kalması
konusunda mutabakat sağladık.
Dünyanın dört bir yanındaki
mazlumlara umut olmaya ve
iyilik için mücadele etmeye
devam ediyoruz. İyilik bazen
küçük bir balık akvaryumuna
sıkışsa da direniyor, direndikçe
de kazanıyor. Hele de bu direniş
“dünya barışının zembereği”
Kudüs” içinse…
Unutmayın: Bu hilâl her gün
Yemen'den Sofya’da, Kudüs’ten
Üsküp’e 57 ülkede doğuyor, 153
yıldır olduğu gibi…
Sizin sayenizde.
Tüm insanlık için.
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Ekranda Ne Yapsak?
Ülkemiz 1 Temmuz’dan itibaren, tedbiri elden bırakmamak kaydıyla normalleşme sürecine
giriyor. Çok sıkı bir aşılama kampanyası bütün hızıyla devam ediyor. Maske, mesafe ve
hijyen kurallarına uyarak sergileri gezebilir, sempozyumlardan istifade edebilir ya da bir
kütüphanede çalışabiliriz. Çevrim içi etkinlikler yine başımızın tacı ama bu ay müzelere ve
sergi salonlarına gidelim istedik.

M AV İ B E YA Z
AT E Ş
Türk-İslâm sanatında zirveye ulaşan en renkli iç ve dış mimari süsleme unsurudur çini. Tarihi binlerce
yıl öncesine giden bu sanat ve zanaat, yapılan arkeolojik kazılardan anlaşıldığına göre, adeta Türklerle
özdeşleşmiştir. Bu kadim geleneğimizi devam ettiren çini sanatçıları Mine Gür ve Gül Camadan’ın bin
bir emekle hazırladıkları eserler, güzel bir sergiyle gözümüzü gönlümüzü açıyor. Yolunuz Nevmekan
Bağlarbaşı’na düşerse “Mavi Beyaz Ateş” adını taşıyan sergiyi görmeden çıkmayın. Her gün 10.00-20.00
saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sergi, 25 Temmuz’a kadar misafirlerini ağırlayacak.

M ÂZ İ Y İ KO R U M A K:
SADBERK HANIM
MÜZESİ’NDEN BİR SEÇKİ
Anadolu uygarlıklarının tarihine bir uzun bir yolculuğa var mısınız? Meşher, “Mâziyi Korumak”
sergisiyle, geçen yıl kuruluşunun 40. yılını kutlayan Sadberk Hanım Müzesi’nden bir seçkiyi Beyoğlu’na
taşıyor. Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi'nin, kırk yıllık birikimini geniş kitleler
ile buluşturmak amacıyla hazırlanan sergide, MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan binlerce yılın öyküsünü
anlatıyor. Arkeoloji ve Türk - İslâm sanatı koleksiyonlarından derlenen 200’den fazla örnek, ziyaretçilerini
bekliyor. 1 Ağustos’a kadar açık kalacak serginin hangi saatlerde ve hangi salonlarda sergileneceğini
önceden kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Sergiyi çevrim içi de gezmeniz mümkün.

TA N Z İ M AT ’ TA N C U M H U R İ Y E T ’ E :
RESSAM HOCALARIN RESSAM
ÖĞRENCİLERİ
Şimdi sırada muhteşem bir resim sergisi var. Sabancı Üniversitesi tarafından Sakıp Sabancı Müzesi
koleksiyonlarından hareketle organize edilen ”Tanzimat’tan Cumhuriyet’e: Ressam Hocaların
Ressam Öğrencileri” sergisinde Hoca Ali Rıza, Halife Abdülmecid Efendi, Hüseyin Zekâi Paşa, İvan
Konstantinoviç Ayvazovski, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya
Güran’ın ve öncü kadın sanatçılarımızdan Mihri (Müşfik) Hanım’ın eserleri sergileniyor. Tanzimat
döneminde ilk örneklerini veren Türk resim sanatının doğuşu hoca-talebe ilişkisi konseptinde, 115
muhteşem eser üzerinden anlatılmış. Salıdan cumartesiye açık olan sergiyi 10:00 ile 18.00 arasında ziyaret
edilebilirsiniz.

V E FAT I N I N 1 0 0 .
SENESİNDE SALİH ZEKİ
BEY’İ ANMA SEMPOZYUMU
Türkiye'de bilim tarihi yazıcılığının öncüsü kabul edilen Salih Zeki Bey, vefatının yüzüncü sene-i devriyesi
olan 2 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek bir sempozyumla anılacak. İslâm toplumunda süregelen bilimsel
çalışmaları günümüz bilim tarihi yöntemleriyle ele alan Salih Zeki Adıvar’ın çalışmaları, hayatı ve geriye
bıraktığı ilmî mirası üzerine yapılacak sunumları kapsayan sempozyum, zoom programı üzerinden çevrim içi
olarak yapılacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından organize edilen ve 10:30-18:20 saatleri arasında
gerçekleşecek etkinlik, bilim tarihine ilgi duyan herkese açık.
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UNUTULMUŞ FİLİSTİNLİLER:
İ S R A İ L’ D E K İ F İ L İ S T İ N L İ L E R İ N TA R İ H İ
Ortadoğu üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyuran, İsrailli tarihçi ve aktivist IlanPappé her kitabında
İsrail-Filistin sorununu farklı veçheleriyle ele alıyor. Bu çalışmasında mülkiyet, eğitim, sağlık, istihdam
ve yurttaşlık hakları alanındaki politikalarından hareketle İsrail’in -sözüm ona vatandaşları olanFilistinlilere uyguladığı ayrımcılığı gözler önüne seriyor. Zira yüz binlerce Filistinli 1948’ten bu yana
İsrail vatandaşı olarak yaşıyor. İsrail vatandaşı Filistinliler, Yahudiler ile Batı Şeria ve Gazze’deki
mülksüzleştirilmiş Filistinliler arasında kırılgan bir pozisyonda kendi “vatan”larında görünmez gibiler.
Enformasyon çağında Filistinlilerin nasıl unutturulduklarını ve ötekileştirildiklerini anlatan kitap,
İsrail terörüne yönelik sağduyulu eleştiriler de sunuyor.
I lan Pa ppé / Kü re Yayınları / 3 63 sayfa

F İ L İ S T İ N M E S E L E S İ V E A R A P - İ S R A İ L S AVA Ş L A R I
Uluslararası bir krize dönüşen Filistin meselesi 1948’de İsrail devletinin kurulmasıyla başlamış görünse
de problemin tohumları Theodor Herzl’in fikir babalığını yaptığı Siyonizmin doğuşuyla atılmıştır.
1917’de Balfour Deklarasyonu’yla Filistin’de bir “Yahudi yurdu” kurmayı taahhüt eden İngiltere, 1.
Dünya Savaşı’nda bölgeyi Osmanlı’dan kopardı. İngiltere’nin desteği ile dünyanın dört bir yanından
Filistin’e göç eden Yahudiler kısa bir sürede bölgenin demografik dengesini Araplar aleyhine
değiştirince taraflar arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar şiddetlenerek 1948, 1967 ve 1973’te
üç büyük savaşa, Filistin ve Arap topraklarının işgaline, yurtlarını kaybeden Filistinlilerin mülteci
durumuna düşmesine yol açtı. Bu kitap Arap-İsrail sorunun sebeplerini ve neden çözülemediğini
meselenin bölgesel ve uluslararası dinamiklerini gözeterek masaya yatıran temel bir kaynak.
Fahir A rmaoğ lu / Kroni k Kita p / 584 sayfa

Y E R İ N D E N E D İ L E N L E R İ N C O Ğ R A F YA L A R I F İ L İ S T İ N KÖY TA R İ H L E R İ
1948 Arap-İsrail savaşı sonrasında boşaltılan ve yok edilen 400’den fazla Filistin köyü hakkında
120 tane köy tarihi kitabı yazılmış. Bunlardan Amerikalı akademisyen Rochelle A. Davis’in yaptığı
çalışma sayesinde haberdar oluyoruz.1948 Arap-İsrail Savaşı’nda binlerce Filistinli yerinden oldu,
onlarca köy yok edildi. Filistinlilerin büyük bir kısmı mülteci olarak Lübnan, Suriye, Ürdün ve
Mısır’a sığındı. Nekbe (felaket) olarak isimlendirilen bu olayın unutulmaması ve gelecek nesillerin
vatanlarıyla bağ kurabilmesi amacıyla Filistinli kadınlar yok edilen, yakılan, yıkılan köylerini bütün
yönleriyle yazıya dökmüşler. Ne yenirdi, ne içilirdi, düğünlerde insanlar nasıl eğlenirdi, cenazelerde
nelere dikkat edilirdi, hangi evde kim yaşardı, hangi savaşta kimi şehid verdiler tüm ayrıntılarıyla
anlatan köy tarihlerinin hepsi 1980’lerden sonra kaleme alınmış.
Ro che lle A . D av i s / Koç Ü nive rsit esi Yayınları / 34 4 sayfa

ŞAİRİN FİLİSTİNİ
1948’de başlayan Arap-İsrail savaşlarıyla Filistin halkının büyük kısmı mülteci olarak yaşamak
zorunda kaldı. Filistinli bir şair ve entelektüel olan Mourid Barghouti de onlardan biri. 1967 savaşında
vatanından ayrılmış ve yaklaşık otuz yıl geri dönememiştir. Mülteci olarak yaşamak zorunda kalan
bir Filistinlinin vatan özlemini, Filistin meselesinin tarihi ve siyasi veçhelerini şairane bir üslupla dile
getiren kitap, Filistin kimliğinin üzerine inşa edildiği vatan-işgal-Filistin-İsrail gibi kelimelerin hangi
acılar, hayal kırıklıkları ve ihanetlere karşılık geldiğini şiirsel bir dille resmediyor. Filistinli bir şair
olmanın bedelini otuz yıl sürgünde kalarak, bin bir türlü zorluğa katlanarak, haksızlıklara maruz
kalarak ödeyen Barghouti kişisel tarihini kaleme almış. Peki hikayeleri henüz yazılmamış Filistinliler…
Mou rid B arg hout i / Kla si k Yayı nla rı / 1 92 sayfa
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DEĞİŞİM SÜRECİNDE BİR OSMANLI
KENTİ: KUDÜS
Müslümanların kutsal kabul ettiği şehirlerden biri olması sebebiyle bazı ayrıcalıkları olmakla birlikte
Kudüs, 19. asra kadar sıradan bir Osmanlı kentiydi. Surlarla çevrilmiş bir yerleşim alanına sahip olan
şehrin, bölgesel pozisyonunda ve siyasi konumunda 19. asrın ortasından itibaren değişimler meydana
geldi. Daha çok dinî karakteriyle ön plana çıkan Kudüs’ün bu süreçte önemli bir idari ve siyasi bir
merkeze dönüşmesini inceleyen yazar, Osmanlı idarî reformlarını merkeze alarak yürütmüş çalışmasını.
1871’de Kudüs’ün doğrudan merkeze bağlı bir sancak statüsü kazanması önemli dönüm noktalarından
biri. Gittikçe artan Yahudi göçü, Siyonistlerin talepleri ve büyük güçlerin müdahaleleri şehrin
yönetimine ihtimam gösterilmesini gerekli kılmış anlaşılan.
Ya s e mi n Avc ı /

Phoe nix Yayınları / 325 sayfa

LİMON AĞACI
Herkesi derinden etkileyen tarihi bir roman Limon Ağacı. Çünkü insana ve kişisel hikâyelere
odaklanıyor. Filistin-İsrail çatışmasının tarihi, siyasi ve ideolojik boyutlarını bir kenara bırakarak;
bu şartlar sebebiyle komşu olmak zorunda kalan Dalia ve Beşir'in hikâyesine tanık ediyor bizi. Yan
yana yaşamak zorunda kalan iki düşman, hangi önyargıları hangi korkuları besler yüreğinde, hangi
umuda tutunur yaşama dair? Bir tarafta asırlardır yaşadıkları toprakları terk ederek Filistin’e yerleşen
Yahudilerin yüzleşmesi gereken zorluklar vardır, diğer yanda vatanları işgal edilen Filistinlilere yapılan
zulüm ve insani suçlar… Bir tarafın hayatta kalması için diğerinin yok edilmesi gerekmektedir. Dalia ve
Beşir bu kısır döngüyü, limon ağacı etrafında başlayan düşmanlığı bir dostluğa dönüştürerek kırmayı
başarıyor.
SandyTolan / Pe g asus Yayı nla rı / 4 00 sayfa

Y E R S İ Z Y U R T S U Z - H AT I R A L A R
Şarkiyatçılık alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Edward Said, 1935’te Filistinli Arap-Hıristiyan
bir ailenin çocuğu olarak Batı Kudüs’te dünyaya geldi. Ailesinin Yahudi işgalinden kaçarak 1947
yılında Kahire’ye yerleşmesiyle Filistinlilerin büyük bir kısmı gibi o da vatanından koptu. Çocukluk
ve ilk gençlik yıllarına ait hatıralarının bir araya getirilmesiyle oluşan kitap, Edward Said’i tanımak
için başvurulacak temel kaynaklardan biri. İçinden çıkılamayan ikilemler, kimlik ve aidiyet
problemlerini entelektüel bir seviyede irdeleyen Said’in ülkeden ülkeye, şehirden şehre, evden eve,
dilden dile bitmeyen bu sürüklenişlerin sonunda vardığı yer “yersiz ve yurtsuzluk” halidir. Böylece
o vatanlarından sürgün edilen ve benzer süreçleri yaşamış milyonlarca Filistinlinin duygularına
tercüman olur.
Edwa rd W. S aid / Me t is Yayınc ılık / 392 sayfa

FİLİSTİN ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ
Şair Nurettin Durman tarafından hazırlanan bu kıymetli antoloji ilk baskısını 2001 yılında yaptı. Ünlü
şairlerin Filistin ve Kudüs üzerine yazdığı şiirlerin bir araya getirildiği antolojide Sezai Karakoç, Nizar
Kabbani, Cahit Zarifoğlu, Mahmut Derviş, Nurettin Durman ve Nuri Pakdil gibi 68 şairin şiirine yer
veriliyor.
Nu re t t in D u rman ( ha z .) / Anka Yayı nla rı / 2 56 s ayfa
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FILMLERI

DİRENİŞ KONULU 4 FİLM
İdeolojiler, direnişler ve unutuluşların arasında kalanların hikayeleri…
Filistin, 60’lardan bugüne İsrail zulmüne karşı haykırdığı sessiz çığlığını tüm dünyaya
duyurmaya çalışıyor. Sancılı coğrafyanın haykırışları elbette sinemacıların da dikkatinden
kaçmadı. Kimi zaman bir mülteci, kimi zaman bir direnişçi veya savaşın ortasında bir
aşığın yerine kendimizi koyabileceğimiz “Direniş Konulu 4 İzlenesi Film”i sizler için
derledik. Keyif ve empati dolu seyirler.

FOR SAMA (2019)
For Sama, savaşın etkisini bir kadının bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Suriye’nin Halep ayaklanmasına şahit olan bir
kadın, bu süreçte yaşadıklarını kızına anlatıyor. Bu beş yıllık süreçte aşık olan, evlenen, kızı Sama’yı dünyaya getiren kadın,
aynı zamanda birçok acıya da şahit olur.
Yöne t me n: Waad al- Kat e ab, Edwa rd Watts

THE RETURN TO HOMS (2013)
Suriye'nin Homs şehrinde geçen hikaye üç yıl süren bir çalışmanın ürünü. Yönetmen Tala Derki, bu üç yıllık süre zarfı
boyunca iki sıradışı arkadaşı izliyor ve ortaya çıkan özgürlük mücadelesini beyazperdeye aktarıyor. Milli takım oyuncusu
19 yaşındaki Basset, şehrin ileri gelen devrim figürlerinden biri haline gelir. Arkadaşı 24 yaşındaki Ossama ise aktivist bir
kameramandır. İki gencin devrim günlerinde mücadelesini sürdürdükleri pasif direniş, zamanla silahların yer aldığı ve
gerçeklerin örtbas edilmeye başlandığı bir kabusa dönüşür.
Yöne t me n: Talal D e rki

ÖMER (2013)
Ömer utangaç ve duyarlı bir fırıncıdır. Fakat iç düynasına, kendi doğasına aykırı bir şekilde, bir kedi fare oyununun
içinde İsrail güvenlik güçleriyle oyun oynayarak duvarın arkasında yaşayan biricik aşkı Nadya'yı görmeye
çalışmaktadır. İnandığı ve bildiği her şey bir anda güvenlik güçleri tarafından İsrail'e karşı büyük bir saldırı
hazırlığında olmaktan şüpheli bulunarak göz altına alınmasıyla yerle bir olacaktır.
Yöne t me n: Hany A bu-Assad

MISAFIR (2017)
Misafir, akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. 7 yaşındaki Leyla neşe dolu
bir çocuktur. Günlerini arkadaşları ile birlikte oyun oynayarak geçiren Leyla’nın hayatı Suriye’de çıkan savaş ile
birlikte alt üst olur. Savaş, küçük kardeşi hariç tüm ailesini ondan alır. Cehenneme dönen bu dünyada artık kardeşi
ile yapayalnızdır. Komşuları Meryem, Leyla ve kardeşini de yanına alıp bu vahşet dolu ortamdan gitmeye karar verir.
Avrupa’ya göç etmek için öncelikle Türkiye’ye gelen Meryem, Leyla ve kardeşi, kendileri gibi ülkeye sığınanların
yanına taşınır.
Yöne t me n: A ndaç Haz ne daroğ lu
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DIRENIŞ
ŞARKILARI
Bu ayki şarkı listemizi hazırlarken
esinlendiğimiz kelime “direniş”. Müzik,
kişilere olduğu kadar kitlelere de direniş
hikâyelerinde destek olan psikolojik bir
etken. Milli marşların destansı havası, epik
güfteleri ve hatta yazılma sebepleri de çoğu
zaman bir direnişin, kazanılmış bir zaferin
hikayesini anlatır. İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Julia Boutros - Moukawem
https://youtu.be/AGspnK8Z-fQ

(03:21)

Muse - Uprising
https://youtu.be/w8KQmps-Sog

(04:11)

Audioslave - Like a Stone
https://youtu.be/7QU1nvuxaMA

(05:01)

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
https://youtu.be/bpOSxM0rNPM

(04:25)

U2 - Sunday Bloody Sunday
https://youtu.be/cr-y7N0P7Fc

(04:42)

Royal Blood - Out of The Black
https://youtu.be/-_3mNCaJgNM

(04:01)

Black Rebel Motorcycle Club - River Styx
https://youtu.be/QPBwZAcVEsI

(03:52)

MFÖ - Aşkın Kenarından
https://youtu.be/1AJPHnsjuXM

(03:34)

Fettah Can - Delirme
https://youtu.be/fXWezCZjGTA

(03:30)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

AKILLI VE
VERİMLİ
KADİR EMRE AKCİ

Teknolojinin hayat kurtaran tarafı elbette hepimizin en çok önemsediği özelliği ama artık günlük
hayata dair pratik çözümleri de “hayat kurtaran” ifadesiyle anlattığımıza göre teknolojiden
beklentimiz iyice arttı. Ulaşım, sağlık ve hatta savunma teknolojileri alanında daha önce hiç
olmadığı kadar hızlı yol kat edildi dünyada son 20 yılda. Teknolojiye dair beklentilerimiz
temel yaşam faaliyetlerimize destek olmasından öte günlük hayatımızdaki en küçük detaya
kadar hayatımızı kolaylaştırabilmesine yükseldi. Hatta o kadar yükseldi ki böyle bir beklenti
içerisindeyken aynı zamanda teknolojinin sürdürülebilir, en fazla verimlilikte ve çevreye duyarlı
olmasını bekliyoruz. Teknoloji, eğer akıllı olduğunu iddia ediyorsa bunların tümünü ve daha
fazlasını sağlıyor olmalı değil mi?
Pil Ömrünü Uzatan Bakteri
Bugün dünyada 1.4 milyar araba var ve bu sayının 2036
itibarıyla iki katına çıkması bekleniyor. Eğer bu arabaların
tamamı petrol türevi yakıtları yakacak olursa iklim krizi
daha da derinleşecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanarak şarj edilebilen elektrikli araçların ise hava
kirliliğine etkisi çok daha az düzeyde. Yenilenebilir olsa
da elektrikli araçların şarj ünitelerinde lityum, nikel ve
kobalt gibi madenler kullanılıyor ve artması beklenen
elektrikli araç sayısı bu madenlere olan ihtiyacı da
artıracak. Madenlerin rezervleri sınırlı ve kullanıldıktan

sonra dönüştürülemediğinden çok uzun ömürlü
olmadıkları ortada. Tam bu noktada Coventry Üniversitesi
Biyoleaching araştırma grubu yeni bir araştırmayla
karşımıza çıkıyor. Şarj ünitesi yapımında kullanılan ve
ömrünü tamamlayan oksitlenmiş madenleri toksik olmayan
bakteriler aracılığıyla geri dönüştürebileceğimizi keşfeden
bu araştırma elektrikli araçların geleceğiyle ilgili ümit verici
bir sonuca ulaşmış. “Acidithiobacillus ferrooxidans” gibi
bakteri türleri sayesinde, daha önce ömrünü tamamlayıp
çöplüğü boylaması gereken metaller, oksitlerinden
ayrıştırılarak tedarik zincirindeki yerini birkaç defa daha
alabilecek.
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Paylaşımlı Bisikletler
Küresel pazar büyüklüğü 2020 yılında 3.7 milyar
dolar olarak hesaplanan paylaşımlı scooter/
bisiklet ekosisteminin 2030 yılında 21 milyar
dolara ulaşması bekleniyor. Bisiklet ve scooter’lara
getirdikleri yeni teknolojik özelliklerle bu
ekosistemdeki yerlerini güçlendirmeye çalışan
firmalar ise günden güne büyüyor. Temel olarak
bir mobil uygulama üzerinden çalışan paylaşım
sistemleri, şehrin daha önceden belirlenmiş
yerlerinden alınıp yine oraya bırakılan ya da
tamamen rastgele bir konumda uygun olan taşıtları
kullanmanıza olanak sağlıyor. Şehir içi ulaşımda
önemli bir alternatif haline gelen paylaşımlı
bisikletler bir anlamda karbon ayak izinizi pedallarla
azaltıyor. Yakın zamanda bisikletlere eklenen
yeni özelliklerden bazıları ise şöyle: Saatte 25 km
hız, 90 kilometrelik menzil, %20 derecelik açıyla
tırmanış kabiliyeti, LED ön/arka aydınlatma, eşya
taşımak için sepet vb… Tüm bunlar ve gelecek olan
yeni özellikler gösteriyor ki paylaşımlı bisiklet
kullanımı şehir içi ulaşımda birçok insanın ihtiyacını
karşılayabilecek.

Akıllı Giysiler
Yıkanabilen, nefes alabilen ve
esneyebilen akıllı giysiler, Wi-fi
sayesinde pile ihtiyaç duymadan
kullanılabilir hale mi geliyor? En başta
akıllı cihazlar vardı, şimdi ise diğer
birçok eşyadan sonra akıllı kumaşlar
sayesinde kıyafetlerimiz de akıllı olmaya
hazırlanıyor. Purdue Üniversitesi’nde
geliştirilen teknoloji, pilsiz teknolojiye
sahip akıllı kıyafetlerin yıkanabileceğini
bize gösterdi. Peki akıllı kıyafetler neler
mi yapabilir? Sağlığınızı düzenli olarak
takip edebilir, bir kaza geçirmeniz
halinde sizin adınıza yardım çağırabilir
ve hatta yaptığınız işe göre mola ve
beslenme düzeninizi belirleyebilir.
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Bİ’L UDS…
H A S A N M E R T K AYA

Mardin’i görenler çok fazla yabancılık çekmeden adapte olabilir Kudüs’e. Yakıcı güneşin
etkisini azaltan dar sokaklar, yüksek duvarlarla dışarıdan soyutlanan evler, ezan, çan ve
şofaların yakarışları Kudüs’ün gündeliği.
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Kudüs geçmişi yaşıyor, yaşatıyor. Kudüs’te geçmiş geçmemiş.

Çok az şehir vardır adını anarken içinizde titreşimler oluşturan. Bin yılların kutsallığını milim milim her zerresine işlemiş
olan Kudüs ya da Filistin’in “K-Kaf” harflerini yutan o lâtif
sokak Arapçası ile “Uds” işte öyle bir şehir. Kuds-i Şerif, Yeruşalayim, Dar’üs Selam, Ursalimnu, IrHa’Elohim, Jerusalem,
İliya ya da tüm güzel isimlerin şehri…
S. Sebag Montefiore’ye göre “Kudüs’ü bilmek, insanlığı
bilmek” ile eş… İsimlerin hepsi bu şehri tarifler ama bence
hiçbiri Filistinli bir çocuğun “nerelisin” sorusuna verdiği “Filistin’den, Kudüs’tenim” anlamına gelen “min Filistin bi’luds”
demesi kadar çarpıcı gelmedi bana.
Bir gölgeler dünyası
Mardin’i görenler çok fazla yabancılık çekmeden adapte
olabilir Kudüs’e. Yakıcı güneşin etkisini azaltan dar sokaklar,
yüksek duvarlarla dışarıdan soyutlanan evler, ezan, çan ve
şofaların yakarışları Kudüs’ün gündeliği. Birçok din ve her

dinin altında onlarca farklı mezhep ve tarikat. Bir arada ama
birbirlerine değmeden yaşayan, kültürlerini birbirlerinden
etkilenmemek istercesine bir adanmışlıkla yaşayıp, varlıklarını sürdüren toplulukların şehri burası. Başınızı çevirdiğiniz
her nokta bir film karesi gibi. Her şeyin, her anın fotoğrafını
çekmek istiyorsunuz. Hadi diyelim bunu başardınız; peki
her köşeden yükselen farklı dillerin tınılarını, daha önce hiç
tecrübe etmediğiniz kokuların mekânla birleşip ruhunuzda
meydana getirdiği tesirleri ne yapacaksınız? Nasıl kaydedip
aktaracaksınız? İsa’nın Romalı askerlerce yakalandığı son
gecesini geçirdiği Getsamani bahçelerine çıkan Acılar Yolu
(Via Dolorosa) üzerindeki yüksek cumbalı taş evdeki yaşlı
amcanın ruhunuza işleyen bir sesle okuduğu Kur’ân’a kulağımı kabartırken, uzun pelerinli bir rahibi izleyerek ilerleyen
Koreli Hıristiyanların mırıldandığı dua sesleri… Bir sokak
ileride Maruni Hıristiyan Arap lokantacının lezzetli humus
ve felafellerinin dayanılmaz cazibesi. Bir öte âlem, bir gerçek
hayat, bir gölgeler dünyası, bir güneşin yakıcılığı. İşte İbrahim’in çocuklarının şehri Kudüs…
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Kudüs kimsenin ve herkesin… Selahaddin Eyyûbi’nin ömrünü adadığı, almadan
gülmediği, aldıktan sonra adalet ve merhametle yönettiği bir çekim alanı.
Her dem taze bir söz
Bu karma karışık dinler bahçesinin sokaklarında kaybolduğum esnada ansızın
kadim surların önemli kapılarından biri
olan “el Bâb’ül Magrib” (Faslılar Kapısı) önündeki Kanuni dönemi Osmanlı
kitâbesi ile karşılaştım. Kitâbedeki
ibare asırları aşan bir bilgeliğin, devlet
adamlığı ferasetinin birikimini günümüze yansıtıyor: “Lâ ilahe illallah İbrahim
Halilullah…’’ İbrahim’in çocuklarının
şehrinde, herkesi kucaklayan, her dem

taze bir söz bu! Osmanlı’nın Kudüs’ü
asırlarca çok küçük, sembolik bir askeri
birlikle barış içerisinde yönetebilmesinin
özü, sırrı bu sözde saklı.
Kudüs geçmişi yaşıyor, yaşatıyor. Kudüs’te geçmiş geçmemiş. Psikolojik bir
rahatsızlık olan “Kudüs Sendromu” bu
şehre gelen yabancılara mahsus bir rahatsızlık ki kısacası şehrin insanı büyülediği tespitinin bilimsel karşılığı oluyor
bir anlamda. Burada geçmişin savaşları,
efsaneleri, mucizeleri ve tüm hatıraları

halen dipdiri ve kolektif hafızada hep
taze ve canlı duruyor. Davud ve Süleyman peygamberlerin kurduğu krallık ve
mabede, Babil Kralı Nebukadnezar’dan
MS. 63 yılında Romalıların kenti ele
geçirişine, Bar Kohba, Maccabi Yahudi
isyanlarına, Halife Hz. Ömer zamanında Müslümanların şehre girişine, 12.
yüzyılda Haçlıların yıkımına ve ardından tekrar Müslümanların 674 yıllık hâkimiyetine değin tüm hatıra ve dönüm
noktaları burada her gün konuşuluyor.
Akşamüstü bir mola verip sırtımı günün
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sıcağını azar azar aldığım taş duvarlı bir çay ocağına giriyorum. Kimyon çayının kokusu ortama daha hâkim. Radyoda
Feyruz’un “Kudüs, köklü şehir Kudüs” şarkısı çalıyorken
gözlerimi kapatıyorum ve şarkının sözlerini düşünüyorum:
“Ey gece yürüyüşüne çıkan… Biz burada her gün gözlerimizle göklere, senin yürüyüş yolculuğuna çıkıyoruz…”
Kudüs göklere, yedi kat semaya hatta Sidret’ül Münteha’ya
açılan kapı… Burak burada Nebi’yi (sav) sırtladı… Burada,
etrafı mübarek kılınan el-Aksa’da İmam el Murselîn oldu
Muhammed bin Abdullah.
Kimsenin ve herkesin…
Kudüs’ün değeri işte bu manevi yüceltmelerde, görünmeyen
ama hissedilen heybetinden geliyor. İki bin yıllık büyük
sürgün boyunca Yahudiler “seni unutursam ey Kudüs, sağ
elim hünerini yitirsin” dedi. Her Pesah Bayramı’nın sonunda
“Seneye Kudüs’te” dilekleriyle ellerini havaya kaldırdılar.
Hıristiyanlar burada, anahtarları yüzyıllardır Müslüman
Arap bir ailede olan Kutsal Doğuş Kilisesi’ni ziyaret ederek

hacı oluyor. Yani Kudüs kimsenin ve herkesin… Selahaddin
Eyyûbi’nin ömrünü adadığı, almadan gülmediği, aldıktan
sonra adalet ve merhametle yönettiği bir çekim alanı. Burada
aynı anda üç farklı mabede ibadete giden üç insanı koşuştururken görürsünüz. Tıpkı çok daireli, yüksek katlı bir gökdelenin yatayda inşa edileni gibi bir yer Kudüs. Taş duvarların
ince ama keskin sınırlarla böldüğü, yan yana yaşayan ama
birbirlerine karışmayan, farklılıkların kıl payı bir sınırla bir
arada yaşamakta olduğu dar bir alan. Bu dar alanın kalbi
ise kuşkusuz Mescid-i Aksâ ya da diğer ismiyle Beyt’il Atîk.
Davud ve Süleyman peygamberlerin inşa ettiği ancak Babil
ve Roma egemenliklerinde yakıp yıkılan mabet alanı Bizans
döneminde şehrin çöplüğü haline gelmişti. Hz. Ömer’in talimatıyla bu çöplük kaldırıldı ve kutsal mabet alanının temellerinin üzerine Ömer Mescidi ile Mescid-i Aksâ inşa edildi.
Arapça en uzaktaki mescit anlamına gelen Mescid-i Aksâ, ve
Kubbe’t’üs-Sahra Hz. Muhammed’in (sav) Mirac’a yükseldiği Muallâk Taşı’nın olduğu yere inşa edildi. Bugün altın
kubbesiyle parıldayan ve enfes Kütahya, İznik çinileriyle bir
dünya mirası olan yapı Ömer Mescidi, gri kurşun kubbeli ve
nispeten daha küçük olan yapı ise Mescid-i Aksâ’dır. Mescid-i
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Aksâ’nın batı yönündeki dış istinat duvarı ise Yahudilerin Kudüs’teki en meşhur ibadet
alanı olan Ağlama Duvarı’dır. Burası her gün üzerlerinde dua şalları, kollarında tefilim
kuşakları sarınmış, başları kipalı Yahudi erkekler ve peruk takmış Yahudi kadınların
ibadet için doldurdukları Kudüs’ün aynı zamanda en çok turist çeken yerlerinden. Tam
da bu noktada İlber Ortaylı’nın kendine mahsus tonlamasıyla “Gereksiz şeylere para
harcayacağına Kudüs’e git! Çünkü orada insanlığın mirası var” sözünü hatırlıyorum.
Yoğun anlamlar, derin bağlılıklar
Ardından herkes için aynı noktada ama farklı katmanlarda kutsallar barındıran, paylaşılamayan şehir Kudüs’ün hareketli çarşılarına dalıyorum. Yükselen baharat ve kahve
kokuları şehrin Arap kimliğinin baskın ve karakteristik bir özelliği olarak öne çıkıyor.
Her noktasında yoğun anlamlar, derin bağlılıklar bulunan Kudüs o kadar özel bir yer
ki şehir tanımlamasının içine sığmıyor.
Cennetin Krallığı adlı filmde şehri Haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyûbi’ye “bu
şehri neden bu kadar çok istedin? Senin için Kudüs’ün anlamı nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap olarak “hiçbir şey, her şey” demişti.
İlk bakışta uzaktan hiçbir şey vadetmeyen Kudüs, içine girdikçe her şey oluyor, her şey
Kudüs oluyor!

DERGİ / Bİ’L UDS…

Cennetin Krallığı adlı
filmde şehri Haçlılardan
geri alan Selahaddin
Eyyûbi’ye “bu şehri neden
bu kadar çok istedin?
Senin için Kudüs’ün
anlamı nedir?” sorusu
yöneltildiğinde cevap olarak
“hiçbir şey, her şey” demişti.
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KUDÜS’Ü

B İ R L İ K T E YA Ş A M

MODELİ

Osmanlı Kudüs’ü
Birlikte Yaşam Modeli
SAMET TINAS

Hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyor artık. Kudüs merkezli bütün bu felaketlerin tek
bir çözümü var: Osmanlı usulü idare. Bu hükmün bir hamaset olmadığı ayan beyan
ortada. Peki neydi Osmanlıları bu eşsiz idarede yetkin kılan ruh? Bunu anlamak için
Osmanlı hâkimiyetinde Kudüs’e kısaca bir bakmak gerekecek.
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KUDÜS’Ü
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MODELİ

İslam tarihinin en büyük kırılma noktalarından birisini teşkil eden Moğol istilalarını durdurmayı başaran Memlükler, Mercidâbık’ta bir büyük cihangirin eliyle tarih
sahnesinden çekilmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun kararlı hükümdarı Yavuz Sultan
Selim, zaferin ardından Halep, Hama ve Şam güzergâhını takip ederek Osmanlı
idaresine geçmiş olan Kudüs’e ayak basmıştı. 1516 yılında başlayan bu mesut hikâye, 1831-1840 yıllarında gerçekleşen Kavalalı Mehmed Ali Paşa dönemi hariç Aralık
1917’ye kadar dört asır devam etmişti.
Kudüs artık merkezi zaman zaman değişse de bir Osmanlı sancağı olarak kalacaktı.
Ta ki sömürge çağında statükocularla revizyonistler arasındaki mücadele başlayana
kadar. Osmanlılar Kudüs’ü idareleri altına aldıklarında oraya atfettiği öneme binaen
çeşitli icraatlara başladı. Evvela İslam hukuku altında gayrimüslimlerin rahatça yaşayabileceklerini onlara hatırlatan Sultan Selim, bu meyanda Hz. Ömer (ra)’in Kudüs’e
girdikten sonra ahaliye verdiği hakların aynısını vereceğini temin etti. Can, mal ve
ibadet hürriyetlerini teminat altına aldı.
Kanuni ile başlayan değişim
Akabinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kubbetü’s-sahra’nın restorasyonuyla başlayan imar faaliyetlerini surların inşası takip etti. Ayrıca Sultan Süleyman,
Beytülahm ve Halilürrahman’dan Kudüs’e su getiren kanalları tamir ettirmiş ve şehri
yeni çeşmelerle tezyin etmişti. Bir diğer tarafta ise el-Halil Kapısı vardı. Eski bir kapı
gerçi ama bir Kudüs fanatiği sayılabilecek olan Kanuni Sultan Süleyman Han başka
birçok kapıyı tamir ettirdiği gibi onu da 1538 yılında esaslı bir tamirden geçirtmiş.
Hünkâr hizmet eder de hanımı durur mu? Hürrem Sultan’ın 1551’de cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliyesi yüzyıllarca misafir, talebe, sufi ve fakire
yemek verecek, yardım edecektir.
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Osmanlı’nın Kudüs’e yatırımlarını
bundan ibaret zannetmeyelim.
Mahmudiye Saat Kulesi Sultan II.
Abdülhamid zamanında inşa edilmiş, hatta hünkâr Selahaddin Eyyubî zamanında inşa edilip elden
çıkan Salahiye Medresesi’ni de
Müslümanların hizmetine vermişti. Kubbetü’s-Sahra’daki müezzin
mahfili ve meşhur Miraç kayası da
Osmanlıların hizmetkârlığından
nasibini almıştı. Mescid-i Aksa’nın
ise suyundan ahşabına kadar
ihtiyaçları nakış nakış işlenmişti.

Kubbetü’sSahra’daki
müezzin mahfili
ve meşhur
Miraç kayası da
Osmanlıların
hizmetkârlığından
nasibini almıştı.
Mescid-i Aksa’nın
ise suyundan
ahşabına kadar
ihtiyaçları nakış
nakış işlenmişti.
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Bunlar tabii sayabildiklerimizden
bazıları.
Diğer taraftan aynı Mekke ve
Medine’ye giden hac yollarının
güvenliği gibi Kudüs’e ulaşan
yolların emniyeti de Osmanlıları
meşgul etmekteydi. Bilhassa merkezî otoritenin zayıflamaya başladığı zamanlarda kutsal mekânlara
gidenler zaman zaman bedevilerin
saldırılarına maruz kalıyor, can ve
mal güvenliği açısından problemler yaşıyordu. Bunun için devlet,

yollar üzerinde çeşitli güvenlik
kuleleri inşa etmiş ve bölgedeki
tımar ve zeamet sahibi kişileri bu
mühim mekânların emniyetinden
mesul tutmuştu.
Yerinde müdahale
Kudüs bölgesinde o zamanlar
Hristiyanlar bir bütün hâlinde değildi. Ayrı mezheplerde olup farklı
kiliselere mensup olanlar arasında
sürekli gerginlik ve çatışmalar
çıkmaktaydı. Bilhassa Latin kili-
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sesine bağlı olanlarla Rum ve Ermeni kiliseleri
mensupları kutsal addettikleri mekânlarda hak
iddia etmekte ve bu haklar çoğu zaman birbiriyle çatışmaktaydı. Latinler Avrupa Katoliklerinin desteğini alıyor, Rum Ortodokslar ise nüfus
bakımından fazla olmanın avantajını kullanmaya çalışıyorlardı. Bu karşılıklı hak talepleri
kimi zaman kanlı çatışmalara sebebiyet verecek
kadar da ileri gidiyordu. Bilhassa Fransa’nın
Latin kilisesi lehine hareket etmesine mukabil
Osmanlılar da Rum kilisesinin Habeş, Süryanî
ve Kıptî kiliselerini kendisine bağlama talebini
müspet karşılamıştı.
Kimi zaman da çıkan tartışmalarda gücünü
kullanmış ve devlet otoritesini göstermiştir.
Mesela Kutsal Kabir Kilisesi’nde Ortodoks,
Katolik, Ermeni ve Süryanilerin paylaşamadıkları hakları zaman zaman çıkartılan fermanlarla padişah belirlemişti. Hatta bir defasında
merkezden gelen emirde devlet görevlisinin
geleceği, şartları belirleyeceği, kim nerede ise
orada kalması gerektiği’ belirtildiğinden kim-
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senin yer değiştirmemesi emredilmişti. O sırada
Ermeni bir papazın kiliseye ahşap bir merdiven
dayadığı ve temizlikle uğraştığı görülmüş ve
ferman gereği hiçbir şey kımıldatılamayacağından o ahşap merdiven orada dayalı kalmış hâlâ
da statükonun temsili olarak kalmaktadır.
Bu nevi farklı usullerle imparatorluk, dengeyi
sağlamaya çalışıyor, sadece Müslümanların
değil Hristiyanların da problemsiz bir hayat yaşamalarını temin etmeye gayret ediyordu. Öyle
ki 18. asrın başında Kudüs sancak beyi Muhammed Paşa’nın vergi artırma uygulamasına tepki
olarak Nakibüleşraf Muhammed Hüseynî’nin
isyan ederek idareyi iki yıl fiilen ele geçirmesi
ve Napolyon’un 1798 Mısır işgali sonrası Gazze
ve Remle’yi ele geçirmesinden başka bölgede
19. asra kadar büyük bir sıkıntı yaşanmamıştı.
19. yüzyıldaki Vahhabî tehlikesi, Yunan isyanı
sebebiyle hareketlenen Rum Ortodokslar,
Kavalalı Mehmed Ali Paşa idaresi, Siyonizm ve
nihayet Birinci Dünya Savaşı Kudüs’ün kaderini kökten değiştirecekti.
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Bütün bu gelişmeler olurken Osmanlı İmparatorluğu güzide şehrini korumak için elinden geleni yaptı.
Bir taraftan Avrupalılarla diplomatik mücadeleye girişirken diğer taraftan şehrin modernleşmesi hususunda azamî gayret sarf etti. Kudüs Belediyesi’ni kurarak bir de idare meclisi oluşturdu. Belediye; şehrin
temizliği, kanalizasyon sistemi, aydınlatılması, sokakların tanzimi ve ağaçlandırılması gibi alanlarda
önemli hizmetler verdi ve 1891’de de belediye hastanesi hizmete açıldı. Ayrıca asayişi sağlamak adına
polis gücü tesis edildi. Ancak değişen dünya şartları, bütün bu çabaları boşa çıkarttı.
Aslında Osmanlılar döneminde Kudüs’ün eğitim ve kültür hayatı da ehemmiyetini korumuştu. İslam
tarihi boyunca ilmî cazibe merkezi olan Kudüs, bu vasfından hiçbir şey kaybetmedi. Şehre medreseler
kurulup vakıflarla desteklendi. Medreselerin etrafına tekkeler inşa edilerek hem zahirî hem batinî ilimden istifade edilme imkânı sunuldu.
Osmanlı mozaiği
Bütün bu hizmet ve gayretler, Kudüs’te Osmanlı mozaiğini oluşturmak içindi aslında. Böylece Yahudi
bir tüccar, Arap bir ayakkabıcı, Hristiyan bir hacı, Avrupalı zengin bir seyyahıbir arada görmek eski
tabirle ef’al-i adiyedendi. Öyle ki Osmanlı’dan evvel Taberiyye ve Safed şehirlerinde yaşayan Yahudiler,
imparatorluğun oluşturduğu güvenlik ortamı sebebiyle Kudüs’e gelmeye başlamıştı. Henüz Yahudi
mahallesinin olmadığı, bütün cemaatlerin bir arada yaşadığı bu yıllarda, seyyah olarak Kudüs’e gelen
Yahudiler, dindaşlarının yaşadığı hürriyet ortamını hayretle anlatırlardı. İşte onlardan biri olan İtalyan
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Osmanlılar döneminde Kudüs’ün eğitim ve kültür hayatı da
ehemmiyetini korumuştu. İslam tarihi boyunca ilmî cazibe
merkezi olan Kudüs, bu vasfından hiçbir şey kaybetmedi.
Şehre medreseler kurulup vakıflarla desteklendi.

Yahudisi David de Dossibu nezih ortamı şöyle ifade etmekteydi: “Burada sürgünde
değiliz. Burada âdeta kendi ülkemizdeyiz. Gümrüklere ve vergilere bakan memurlar
Yahudiler burada. Ve Yahudiler için özel vergiler yok...”
Gayrimüslimlere gösterilen bu müsamaha Kudüs’e has değildi. Bunun en büyük
sebebi Osmanlıların tatbik ettiği millet sistemiydi. Cemaatler millet sistemi içinde
otonom bir statüye sahipti ve kendi dinleri gereğince kendi mahkemelerinde hukuk
davalarını görebilirdi. Sistemin kontrolünü yapan Osmanlı mutasarrıfı ve kadısı ise
İstanbul’dan gönderilirdi ve böylelikle cemaatlerden herhangi birine karşı kayırma
veya hak yeme yapılmazdı.
Diğer taraftan Osmanlılar, şehri mahallelere ayırmış ve cemaatlerin kontrol ve
otorite alanlarını belirlemişti. Ancak bu usulde cemaatlerin koloniler oluşturmasına
izin verilmezdi. Nitekim Kudüs Kadı Sicillerinde yer alan birçok hüküm, Kudüs
civarındaki köylerde üç dine mensup kişilerin bir arada yaşadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla cemaatler arası kültürel alışveriş daimî surette devam ederdi. Yani
Kudüs’teki Ermeni, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mahalleleri hakikatte coğrafî
bir ayrımı ifade etmiyordu. Bugünün aksine farklı unsurlar aynı mekânda yaşıyor,
sınırlarla birbirlerinden ayrılmıyor, Yahudiler Müslümanların Müslümanlar da Yahudilerin mahallelerinde serbestçe ibadet edebiliyordu.
Ayrıca Hristiyanların hac mekânı olması sebebiyle de Kudüs’te zaman zaman
kutlamalar oluyor ve devlet bu noktada gerekli tedbirleri alıyordu. Mesela kutlamalar esnasında Hristiyan nüfus sayısı artıyor; barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının
giderilmesi gerekiyordu. Buna bir misal vermek gerekirse, 19. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs Rum Patriği, Kudüs’e ziyaret maksadıyla gelen Rumların barınmasına
yönelik Osmanlı Devleti’nin kendilerine geçici bir mekân tahsis etmesi talebinde
bulunmuştu. Devlet, bu sebepten Kudüs’teki kışlada Rumların bir ay konaklamalarına izin vermiş, ziyaret mevsimlerinde kalabalık grupların bir araya gelerek ayin
yapmalarını bulaşıcı hastalığa sebep olabileceği düşüncesiyle kontrol altına almıştı.
Diğer taraftan normal şartlarda şehir halkına yeten gıda miktarı, kutlama mevsimi
geldiğinde kifayet etmediğinden şehirdeki gıda stoklarını da arttırmıştı.
Kısacası Osmanlı zamanında Kudüs, üç dinin mensuplarının bir arada yaşayabildikleri, çıkan problemlerin devlet tarafından hâlledildiği, mutad dışındaki uygulamalarda görevlilerin çok çabuk aksiyon alabildikleri bir şehir konumundaydı. Günümüzdeki çatışmalar ve anlaşmazlıklar göz önünde bulundurulduğunda eski statükonun
ne kadar başarılı olduğu daha kolay anlaşılacak bir vaziyettedir.
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Merkezi öğretim üyesi
Prof. Dr. Sami A. AlArian 1868 için yazdı.

Yüzyılı aşan bir süredir Filistin, hem Müslüman hem Hıristiyan olan yerli Arap nüfusunu, dünyanın dört bir yanından gelen özellikle Yahudi topluluklarıyla değiştirme amacını güden
yerleşimci-sömürgeci bir hareketin sürekli saldırısına maruz
kalmıştır. Bugün Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde ve Batı
Şeria'da yaşananlar, 1948'de Siyonistler tarafından kasaba ve
köylerinden kovulan yerleşimci-sömürgecilerin Filistinlileri
evlerinden ve topraklarından etmek uğruna sürdürdüğü bu
saldırının bir devamı niteliğindedir.
19. yüzyılın sonuna doğru Siyonist hareketin ortaya çıkmasından bu yana, İsrail-Filistin çatışması modern zamanların en
çetin mücadelelerinden biri haline gelmiştir. Tarihsel açıdan
Filistin, on birinci yüzyılda Haçlılar da dahil olmak üzere
dış güçler tarafından daha önce birkaç kez işgal edilmiştir
ancak işgalci güçler her zaman geri püskürtülmüştür. Filistin,
nüfusunun yüzde doksanbeşinden fazlasının Arap olmasına
rağmen İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un yasadışı
bir şekilde Siyonist harekete burada bir Yahudi devleti kurma
vaadinde bulunmasından haftalar sonra İngilizler tarafından
I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru işgal edilene kadar dörtyüz yıldan fazla bir süredir (1516-1917) Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.
Siyonist hareket, 1948 yılından itibaren Filistinlileri etnik bakımdan temizlemek için çeşitli stratejiler ve değişen taktikler
uygulayarak, Batı Şeria'da bir askeri kontrol sistemi kurarak
ve on beş yıldan fazla süredir Filistinlileri temel siyasal ve
insan haklarından maruz bırakmak için Gazze'yi tamamen
kuşatma altına alarak tarihi Filistin topraklarında yerleşimci-sömürgeci bir devlet kurma konusunda başarılı olmuştur.
Bu tür taktikler arasında, milyonlarca Filistinlinin zorla
sınırdışı edilmesinin yanı sıra torunları da dahil olmak üzere
uluslar arası hukuku ihlal ederek ülkeye geri dönüşlerinin
engellenmesi, topraklarına ve mabetlerine elkonulması ve
bunların ilhak edilmesi, Filistin'in tarihi topraklarında askeri
yönetime ve adaletsiz yasalarla korunan ayrımcı uygulama-
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lara maruz kalan nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı bir
yerde güvenlik devletinin kurulması, etnik kökene dayalı bir
kimlik sisteminin kurumsallaştırılması, yalnızca Yahudilerin
kaldığı kolonilerin/yerleşim yerlerinin kurulması, sözkonusu
kolonilerin birçoğunun çevresinde İsrail vatandaşları için
ayrı yolların inşa edilmesi, yüzlerce askeri kontrol noktasının
kullanımı, Filistin Batı Şeria yerleşim bölgelerini yaratarak
Filistin topluluklarının çoğunluğunun etrafına tecrit duvarı
dikilmesi, Filistinlilerin ucuz işgücü olarak kullanılması,
altyapı, yasal haklar, arazi ve kaynaklara erişimde eşitsiz yaptırımların uygulanması, evlilik hukuku da dahil olmak üzere
ayrımcı bir yasal yapının oluşturulması, İsrail Vatandaşlık
Yasasının geçmesi, Kudüs'ün sürekli olarak Yahudileştirilmesi
ve Müslümanların ve Hıristiyanların dini haklarının reddedilmesi, suikastların, acımasızca yapılan işgale karşı dünya
çapında direnen binlerce Filistinli ve diğer destekçiyi ortadan
kaldırmak için bir araç olarak kullanılması ve ayrıca Filistin
topraklarını gasp etmek ve mümkün olduğunca çok sayıda
Filistinliyi tarihi topraklarından uzaklaştırmak için sayısız
başka taktik bulunuyordu.
İsrail tarafından on yıllar boyunca uygulanan bu stratejiler ve
taktikler, geçmiş bir dönemde kalan Güney Afrika Apartheid
rejimine benzemekle kalmayıp hatta bu rejimi birçok açıdan
gölgede bırakıyor ve uluslararası ve insancıl yasalara aykırı
olarak neokolonyalizmin bariz biçimlerini ve yeni bir İsrail
Apartheid sistemini oluşturuyor. Kırk yılı aşkın bir süre öncesinde dünya, Güney Afrika Apartheid rejiminin ırkçı yapısına
karşı birleşmişti. Böyle bir birlik, intikali ile sonuçlanan beyaz
Güney Afrika yönetimini yalnızlaştırdı. Dünya şimdi İsrail'i
tecrit etme ve Filistin'deki Apartheid sistemini ortadan kaldırma talebinde yeniden birleşmelidir. Dünya, milyonlarca Filistinlinin özgürlük ve haysiyet içinde yaşama hakkının yanı sıra
kasabalarına ve köylerine dönüş haklarını da reddeden ırkçı
bir sistemle karşı karşıya olduğunun farkına varmalıdır. Eski
Güney Afrika devlet başkanı ve Apartheid karşıtı ikon Nelson
Mandela'nın dediği gibi, "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan
özgürlüğümüzün eksik olduğunu çok iyi biliyoruz."
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Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez ve Kudüs Yazıları kitaplarının yazarı gazeteci
Taha Kılınç, Filistin’de yaşananların tarihini ve güncel süreci 1868’e anlattı.

TA H A K I L I N Ç
Ortadoğu’ya

D a i r Y i r m i Tez

Ke t e b e Yay ı n la r ı
2018

Ku d ü s Ya z ı la r ı
A ş i n a Yay ı n la r ı
2018

Öncelikle sizin genelde Ortadoğu’ya, özelde Filistin’e ilginiz nasıl başladı, gelişti? Buradan başlayalım istiyorum.
Benim yetiştiğim atmosferde Ortadoğu ve İslâm dünyası,
gündemin doğal bir parçasıydı. Sadece Filistin değil; Suriye,
Cezayir, Afganistan, Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkaslar…
Aklınıza neresi gelirse, kendimi bildim bileli buralardan
bahsedilen bir çevrem oldu. Dolayısıyla, yaşım ilerleyip de
etrafta olan bitenlere odaklanacak çağa eriştiğimde, Filistin’i
de zaten önümde ve içimde buldum. Sonraki yıllarda yoğun
okumalar ve bölgeye sıklıkla seyahatler başladı. Derken nasibime meslek olarak gazetecilik düşünce, artık mesele benim
“işim” haline de gelmiş oldu.
Türkiye’deki aydınların, gazetecilerin, kısaca meseleyi bilmekle yükümlü olanların Filistin konusuna hâkimiyetini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Filistin konusunda, ülkemizde genel bir duyarlılık olduğu
görülüyor. Ancak bu duyarlılıkların çok az bir kısmı, bilgi
temelli. Hamaset, önyargı ve ön kabuller, kaba genellemeler,
her şeyi iç siyaset kulvarına çekme saplantısı, tarihi tersinden
okuma yanılgısı vs. birçok sebep, vakıayı soğukkanlı ve sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirmemize engel oluyor diye gözlemliyorum. Filistin meselesinde, muhafazakâr

camiaya has bir aksaklık da şu: Gönül verilen siyasi veya
ideolojik çizgi üzerinden okunuyor hadiseler. Hazırlanan tavsiye kitap listelerinde bile bunu görmek mümkün. Projektör,
olayların Müslüman, “şehit”, “mücahit” aktörlerine tutulurken, gidişata tesir eden diğer çizgiler değerlendirme dışında
bırakılıyor. Bu da, vakıayı bütün boyutlarıyla kavrayamama
ve algıların çarpılması sonucunu doğuruyor.
Tam burada Filistin ile ilgili bilgi kirliliğinin yol açtığı
bazı soru işaretleri var: Mesela Mescid-i Aksa tam olarak
neresi?
Garip ama gerçek: Sürekli Filistin’den bahsedilen bir ülkede,
Mescid-i Aksa’nın yeri zihinlerde hâlâ net değil. Hatta “Kudüs’ün fethi”nden söz eden bazı insanların bile, mekânları
tarif konusunda tam bir cehalet içinde oldukları görülebiliyor. Mescid-i Aksa, tıpkı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî
örneklerinde olduğu gibi, çok parçalı bir külliyenin adıdır.
Mescid-i Aksa dediğimiz zaman, Kudüs sur içinde, kabaca
dikdörtgen biçimli, yaklaşık 144 dönümlük geniş bir alanı
işaret etmiş oluruz. Kubbetu’s-Sahra ve Kıble Mescidi, Aksa
bünyesindeki en büyük iki yapıyı teşkil eder. Külliyede bunların dışında medreseler, şadırvanlar, sebiller, namazgâhlar,
kabirler ve zeytinlikler yer alır. Bunların hepsinin toplamı,
Mescid-i Aksa’dır.
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Hamaset, önyargı ve ön kabuller, kaba genellemeler, her şeyi iç siyaset kulvarına çekme saplantısı,
tarihi tersinden okuma yanılgısı vs. birçok sebep, vakıayı soğukkanlı ve sebep-sonuç ilişkisi
çerçevesinde değerlendirmemize engel oluyor diye gözlemliyorum.
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Peki Filistin, ne zaman bir “sorun”a dönüştü?

İsrail’in hedefi/talebi tam olarak nedir?

Siyonizmin 1800’lerin ikinci yarısında Filistin’i ve Kudüs’ü gözüne kestirmesinden itibaren, bölgede krizler
hiç eksik olmadı. Nihayet 1948’de İsrail kurulup da yüz
binlerce Filistinli, atalarının nesillerden bu yana yaşamaya devam ettiği topraklardan sürüldüğünde, mesele artık
bölgesel ve uluslararası bir boyut kazandı. Filistin’in
“sorun”a dönüşmesini birkaç boyutta ele almak mümkündür. Arap ülkelerindeki hükümetlerin çoğunun gözünde,
bizatihi Filistinlilerin kendisi bir “sorun”dur. Çünkü
Filistinliler eğitimleri, azimleri, sabırları ve tecrübeleriyle, Arap dünyasının en sıra dışı halkıdır. Yönetilmeleri ve
yönlendirilmeleri son derece güçtür. Yaşadıkları acılarla
bilenmişler, karşılaştıkları problemleri aşmak için olağan
üstü direniş yöntemleri geliştirmişlerdir. Filistinliler,
birçok Arap hükümetinin gözünde “cami avlusunda
bulunmuş bebek”tir. İç kamuoylarından korktukları için
o bebeğe ne tekme atabilirler, ne de evlerine alıp nüfuslarına geçirirler.

İsrail’in kurucu kadroları, dinsiz ve tanrısız bir sosyalistler kuşağıdır. Fakat buna rağmen Tevrat’ı ve
Yahudiliği dillerine dolamak suretiyle, din temelli bir
devlet meydana getirmişlerdir. Çünkü Ortadoğu’da kök
salabilmek için, “semavî” dinlerden birine tutunmadan
başarılı olamazsınız. İsrail’in görünürdeki hedeflerini de
yine “dinî söylemler” belirlemektedir. Kudüs’ün “Yahudileştirilmesi” ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu alana
“Süleyman Mabedi”nin inşası, bu söylemlerin en somut
biçimleridir. Ancak İsrail’in mevcut yöneticileri ve karar
vericilerinin de Yahudilikle ilişkisi son derece yüzeysel ve
pragmatiktir.
Son yaşananlarda bir kez daha gördük: Dünya bu saldırılar karşısında neden bu kadar sessiz?
Dünya ile birlikte, Müslümanlardan da etkili ve yüksek
bir ses çıkmadı. Bu durumun birçok sebebinden söz
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edilebilir: İdeolojik yaklaşımlarla Hamas’a duyulan soğukluk,
İsrail’le sürdürülen çok boyutlu
ilişkiler, meselenin artık zihinlerde
“eskimiş” olması, çözümsüzlüğün
getirdiği bezginlikler, sürekli
romantize edilmesinden dolayı
Filistin’in yeterince dikkat çekmemesi…
Dünyaya bu meselenin yeterince
doğru ve güçlü bir şekilde anlatıldığını düşünüyor musunuz?
Ben dünyanın Filistin meselesini
“bilmediği” kanaatinde değilim
doğrusu. Bu yüzden konuyu “anlatmak” için sürekli alttan alarak
ve tâ Hz. Adem’e kadar giderek
geri sarmak, vakit kaybı. Özgüve-
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ne, bilgiye, zeki iletişim stratejilerine ve kamuoyumuzu oluşturmak
için kaliteli ve ahlâklı bir medya
yapılanmasına ihtiyacımız var. Gerisi, havanda su dövmek olacaktır.
Tarihi arkaplanına ve güncel
gelişmelere vâkıf biri olarak bu
mesele nasıl bir şekilde çözüme
kavuşabilir?
Bu meselenin nihai çözümü, kuvvet iledir. Hakkınızı ancak güçlü
olursanız koruyabilirsiniz. Sadece
haklı olmak yetmez, o hakkı muhafaza için, muhatabınızın sizden
çekinmesi de gerekir. Askeri güç,
ekonomik güç, siyasi güç, akademik güç, medya gücü… Bunların
hepsini ne kadar bir araya getire-

EN SIRA DIŞI

HALKIDIR”

bilirseniz, gücünüz de o derecede
pekişir. Elinizden toprağı, vatanı
ve mukaddesatı almaya çalışan
bir düşman, “güç” barajına takılır.
İslâm dünyası şu anda “caydırıcı
güç” olma vasfını büyük oranda
yitirmiştir. Filistin başta olmak
üzere, yaşanan problemlerin çoğu
da buradan kaynaklanmaktadır.
Karşı cephe, Müslümanlardan
korkmamakta ve çekinmemektedir. Hangi adımı atarlarsa atsınlar,
Müslümanlardan yeterli tepkinin
ve karşı koyuşun gelmeyeceğinden
emin olmanın lüksünü yaşıyorlar.
Bu nazik noktayı zihinlerimizde
netliğe kavuşturmadan ve kuvvetin önemini anlamadan, herhangi
bir çözüme ulaşabileceğimizi de
düşünmüyorum.
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Edward Said, edebiyat ve kültür alanındaki akademik çalışmalarının
yanında Filistin meselesinin en etkili sözcülerinden biri olarak yetkin
akademisyen kimliğinin yanı sıra etkili bir aktivist hüviyetine de sahip
olmuştur.

Filistin doğumlu ABD’li akademisyen ve düşünür Edward Said'in, 2000 yılında oğluyla
çıktığı Ortadoğu gezisinde Güney Lübnan’daki KafarKila’daki sınır bölgesinden
İsrailli askerlere taş atması Filistin meselesinin gündeme geldiği hemen her fırsatta akla
gelen bir sembol olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Her ne kadar Said’in oğluyla uzağa
taş atmak için yarıştığı, konunun İsrail ile ilgisinin olmadığı bugünlerde haber doğrulama mecraları tarafından tartışılsa da olay yaşandığı günlerde ABD’deki Siyonist
çevrelerde epey gündem olmuş hatta Said’in Columbia Üniversitesi’ndeki görevinden
uzaklaştırılması talep edilmiştir. Üniversite yönetimi, olay fikir özgürlüğü kapsamında
gerçekleştirildiğini belirterek herhangi bir yaptırım kararı almasa da Said’in katılacağı
bazı etkinliklerin iptal edilmesi söz konusu olmuştur. Taşın kime veya nereye atıldığı
çok önemli değildi. Filistin meselesi, yaşam serüveninin de etkisiyle kendisini doğu
veya batıya ait hissetmeyen bir entelektüelin vatan arayışının sembolü, kendi tabiriyle
kimliksiz, vatansız bir düşünürün isyanını haykırmasının alametifarikası olmuştur.
Edward Said, edebiyat ve kültür alanındaki akademik çalışmalarının yanında Filistin
meselesinin en etkili sözcülerinden biri olarak yetkin akademisyen kimliğinin yanı sıra
etkili bir aktivist hüviyetine de sahip olmuştur.
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Yaşadığı topraklara aidiyet duyamama hissi vatanlarından ayrı yaşayan
Filistinlilerin yaralarından biridir.

FOTOĞRAF AA / ALI

Kudüs’ten Amerika’ya
1935 yılında İngiliz mandası altındaki Filistin’de Hristiyan
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Edward Said, binlerce soydaşı gibi ülkesini terk ederek 1948 yılında Kahire’ye
yerleşmek zorunda kalmıştır. Mısır’da bulunduğu süre içinde
Amerikan kolejlerinde eğitim alma imkanına sahip olmuş, ailesinin ABD’ye taşınması sonrasında eğitimine burada devam
etmiştir. ABD’nin en iyi üniversitelerinden olan Princeton ve
Harvard üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerini
tamamlayan Said, ölümüne kadar Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Akademik hayatı
boyunca edebiyat, edebiyat teorisi, karşılaştırmalı edebiyat ve
postkolonyal çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. 19878 yılında
yayınladığı Oryantalizm adlı çalışma akademik hayatının dönüm noktalarından birini tekil etmiştir. Çalışma ile Batı’nın
kendisi için bir ‘öteki’ olarak tahayyül ettiği ettiği Doğu’yu
manipüle etmek suretiyle anlama daha da önemlisi anlamlandırma fikrinin iç yüzünü ortaya koymuştur. Said’e göre şarkiyatçıların Doğu’ya olan ilgilerinin sebeplerinden biri işgal
edilecek ve sömürgeleştirilecek coğrafyadaki insanların dini,
siyasi, kültürel ve felsefi görüşleri hakkındaki bilgi ihtiyacına

H.M. JADALLAH

dayanmaktadır. Kültürel çalışmalarda klasikleşen Oryantalizm çalışması Said’e Batı’yı, İslam’ı, Araplar’ı ve Ortadoğu’yu
anlama noktasındaki tutumunu gözden geçirme imkânı verdi.
Böylece bir dönem için bigâne kaldığı ve doğduğu topraklar
olan Filistin, akademik çalışmalarının yanı sıra politik bir
uyanışın da perdesini açtı.
Said, Filistin ve kimlik arayışı
Yaşadığı topraklara aidiyet duyamama hissi vatanlarından
ayrı yaşayan Filistinlilerin yaralarından biridir. Bulunduğu
topraklarda sosyal ve ekonomik olarak üstün olsalar dahi bu
durumun değiştiği pek söylenemez. Hayatının büyük bölümünü vatanından uzak yaşamış olan Edward Said için de
bu durum çok farklı değildir. ABD’de akademik çevrelerde
kendine önemli bir yer edinmiş ve yaptığı çalışmalar ile kendinden söz ettiren bir isim olsa dahi. Said, daha sonraları bu
durumu, “Mısır’da okula giden, İngiliz isimli, ABD pasaportlu bir Filistinli” olarak kelimelere dökmüştür. Edward Said
30’lu yaşlarına kadar kendini akademik çalışmalara, müziğe
özellikle de piyanoya o kadar kaptırmıştı ki doğduğu topraklardaki siyasi olaylara uzak kalmıştı. Bu durum 1967 yılındaki
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D E R G İ / S A I D O TA Ş I

N E R E Y E AT T I ? B I R E N T E L E K T Ü E L I N VATA N A R AY I Ş I

KUYUCU

Said’in Filistin
sorununa bakışı hiçbir
zaman gerçekliklerden
kopuk, uç retoriklerden
ibaret değildi.

Arap-İsrail çatışmalarıyla kökten değişmiştir. Bu savaşın nedenleri ve sonuçları üzerine kafa yorması kendi köklerine
dönüş çabasının mihenk taşı olmuş,
fikir hayatında Filistin, hem kimlik
arayışının hem de siyasi aktivizminin
odak noktası haline gelmiştir. Uzun
yıllar boyunca Filistin Ulusal Konseyi’nin bir üyesi olarak akademik çalışmalarının kendisini getirdiği güçlü
konumdan da yararlanarak hemen her
fırsatta Filistin ve Filistinlerin haklarını dile getirmiştir.
Said’in Filistin sorununa bakışı hiçbir
zaman gerçekliklerden kopuk, uç retoriklerden ibaret değildi. Bu yüzden olsa
gerek Arap milliyetçileri ile Filistin sorununa bakışı konusunda ayrı noktalara düştü. Bu çevrelerden de pek takdir
görmedi. Bunun sebeplerinden biri
İsrailliler ile Filistinlilerin bir arada
yaşayabileceği fikrini benimsemesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca masum
insanların hayatlarına mal olan askeri
çözüm ve silahlı mücadele gibi yolların
seçenek olmaktan çıkarılmasını hayatının son dönemlerinde dile getirmesi
bu çevreler ile olan fikri ayrılıklarını
iyice derinleştirdi.

Filistin’in Versay’ı ve Arafat
Öğrencisi ve onun biyografisini hazırlayan Paul Brennan’a göre Edward Said,
çalışmalarıyla beşerî bilimleri kapsayan
tarih, siyaset ve edebiyat araştırmalarında devrimin yolunu hazırlayan bir akademisyen, Filistin konusunda dikkatleri
kendinden toplayan bir aktivist kimliği
ile beraber özellikle ABD dış politikası
üzerine fikir üreten bir düşünür hüviyetine sahipti. Yine Filistin meselesinin
gündem olduğu Oslo Barış sürecindeki
görüşleri ABD ve İsrail çevrelerinde
hoşnutsuzluk ile karşılanmıştır. Daha
da ilginç olanı ise Oslo sürecinde sert
tenkitlerini Filistin yönetimi ve Arafat’a
yönelten Edward Said’in kitapları Filistin yönetimi tarafından yasaklanmıştır.
Oslo süreci bir dönem için fikri yakınlık içinde olan Arafat ve Said arasındaki
bağları kopartmıştır. Edward Said göre
Oslo süreci Filistin’in Versay’ı olarak
nitelendirilebilecek kadar vahim bir
tabloyu beraberinde getirecektir. Başta
ABD medyası ve dünya kamuoyunun
çok önemli olarak telakki ettikleri bu
barış görüşmelerine Edward Said, etkili
şekilde muhalefet ederek olayı olumlu
olarak gören çevrelerden fikri olarak
ayrılmıştır. Said’e göre Oslo Barış süre-

ci Filistinlerin siyasi iradesine yönelik
bir pasifleştirmeyi mümkün kılacaktır.
Öyle ki bu sürecin işlevsellik kazanması
halinde Filistinlilerin 1967 öncesindeki topraklarına dönmelerinin önü
tamamen kapanacaktır. Said ayrıca bu
sürecin sonunda Filistinleri birbirinden
ayrı yaşamaya mecbur edileceklerini,
işgal ve kuşatma altındaki topraklara
konuşlandırılacak Yahudi yerleşimleri ile Filistin’in toprak bütünlüğünü
engellemeye elverişli bir plan olduğunu
beyan etmiştir.
Said’in Filistin ütopyası
Edward Said, biri Filistin diğeri İsrail
olmak üzere iki ayrı devletli çözümün
gerçekleşmesinin zor olduğunu çünkü
böyle bir durumun Filistinlilere hiçbir
zaman gerçek bir otonomi sağlamayacağını düşünüyordu. Ona göre Arapların
ve Yahudilerin eşit haklara sahip olduğu
bir devlet düşüncesi asıl üzerinde durulması gereken konulardan biriydi. Pek
tabii ki bu düşünceleri Yahudilerin de
Filistin’de tarihi hakları olduğunu kabul
eder gibi duruyordu. Ancak bu hiçbir
zaman Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı muamelelerin ve yerlerinden
edilmelerini sağlayarak yapılmamalıydı.
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FILISTIN’IN
S O S YA L M E D YA
DIRENIŞI
S E R N U R YA S S I K AYA

Birinci İntifada’da, taşlarla işgalciye kök söktüren Filistinli çocuklar ve gençler şimdi ellerinde daha etkin
bir araçla, sosyal medya hesaplarıyla, İsrail’e dünyayı dar ediyor. Mayıs ayında tüm Filistin genelinde
artan İsrail saldırganlığı ve işgalinin yalın gerçeği, Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal
medya mecraları üzerinden tüm dünyaya duyuruldu.

Mayıs ayında, İslam dünyasının Ramazan ayını idrak ettiği
günlerde, Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, Doğu
Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de eşzamanlı saldırılara başladı.
İşgalci fanatik yerleşimciler, Doğu Kudüs'teki Şeyh Carullah
Mahallesi'ndeki 27 Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkarmaya
çalıştı. İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında gerçekleşen bu gasp girişimi ve saldırıya karşı Filistinlilerin başlattığı
direniş, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yaptıkları
yayınlarla bir anda tüm dünyanın dikkatini bu mahalleye çekti. İsrail güvenlik güçleri ayrıca, Doğu Kudüs’te Eski Şehir’e
ana giriş noktalarından Şam Kapısı’nda bir Ramazan geleneği
olarak toplanan Filistinli gençlere de sert müdahalede bulundu. İşgalci güç bununla da yetinmeyip, Kadir Gecesi Mescid-i
Aksa’da toplanan binlerce Filistinliye gaz bombası, plastik
mermi ve tazyikli suyla saldırdı. 10 Mayıs günü zirve noktasına ulaşan İsrail saldırıları, nihayetinde 2007’den bugüne
İsrail ablukası altında olan Gazze’ye uzandı. İsrail ordusu, bir
kez daha açık hava hapishanesine dönüştürdüğü, dünyada en
yoğun insan nüfusuna sahip bölgelerinden birinin alt yapısını
ve sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarına başladı. Ne
ilginçtir ki, Filistin topraklarında yaşanan İsrail şiddetine kör
ve sağır kalan konvansiyonel Batı medyası, ne zaman ki Gazze’den İsrail’in saldırılarına cevap amacıyla fırlatılan roketler
havada göründüğü an işgalciyi destekleyen yayınlarına hız
verdi. Birinci intifada da, taşlarla işgalciye kök söktüren Filistinli çocuklar ve gençler şimdi ellerinde daha etkin bir araçla,
sosyal medya hesaplarıyla, İsrail’e dünyayı dar ediyordu.

Söylem gücü el değiştirdi
Bir kez daha Batı medyası “İsrail saldırı altında” temalı yayınlarına hız vermeye hazırlanırken, yılardır işleyen bu çarkın
dişlilerinin arasına çomak sokan hamle Filistinli genlerden
ve Filistin direnişine gönül veren isimlerden geldi. Filistinli
gençler sosyal medya üzerinden daha önce ellerinde olmayan
bir güce kavuştular: Söylem Gücü. Yıllardır, Filistin konusunda söylem gücünü elinde bulunduran İsrail, kendini savunma
tarafında buldu. Sahadaki gerçeklikle ilişkili paylaşılan her
mesaj ve görsele karşı işgalci rejimin söylemi soluk, bayat ve
çiğ oldu; bilindik ezberler dışında bir cevap veremedi. Sosyal
medyada, #SaveSheikhJarrah, #PalestineUnderAttack, #FreePalestine, #Palestine, #SavePalestine gibi etiketler çevresinde
örgütlenen kullanıcılar, vatandaş gazeteciliği imkanlarını da
kullanarak, Filistin’de yaşanan gerçeği ve İsrail’in yalanlarını
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok vb. mecralardan anlık
olarak paylaşmaya başladı. Paylaşımlar, onlarca yıl İsrail
işgal düzeninin medya ayağı olarak çalışan “ünlü” medya
kuruluşunun foyasını ortaya çıkarırken, gerçeğin ve hakkın
sesinin güçlü olarak paylaşılması da, uluslararası kamuoyunda Filistin’de yaşananlara ilişkin duyarlılığı son dönemde hiç
olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştırdı. İsrail işgal rejimi
altında büyüyen Filistinli gençler ellerindeki telefonlarla her
an, her saat ve her gün karşı karşıya oldukları gerçeğe, tüm
dünyayı şahit kıldılar. Filistin’in her köşesinden sosyal medya
platformlarında paylaşılan fotoğraflar ve videolar ile İsrail’le
mücadeleyi kendilerinin güçlü olduğu yeni bir zemine taşıma-
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Filistinli gençler, sosyal medyayı etkin kullanımlarıyla, İsrail’in uzun yıllardır keyfini
çıkardığı “söylem üstünlüğü”nü elinden aldı.
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yı başardılar. Elbette bu başarı karşısında, yıllardır oluşturduğu binlerce kişilik “Hasbara ordusu” ile yetersiz kalan İsrail’e
yardım gecikmeyecekti.
ABD merkezli sosyal medya platformları, Amerikan başkanlık
seçimlerinde denedikleri ve sonuç aldıkları sansür/engelleme
mekanizmasını bu kez Filistin için çalıştırmak istedi. Mayıs
ayında, Filistin’de İsrail saldırılarının yoğunlaştığı en sıcak
anlarda, başta Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere,
Filistin’e destek olan etiketler engelenmeye, fotoğraflar ve
videolar “şiddet içerikli” olduğu gerekçesiyle silinmeye, belirli
kelimeler sansüre uğramaya ve binlerce kişinin takip ettiği
hesaplar askıya alınmaya başladı. Sosyal medya mecralarının
İsrail’i korumaya dönük bu girişimleri hiç hesaplamadıkları
şekilde geri tepti. Filistin’i sosyal medya üzerinden de ablukaya
alma girişimi, yine sosyal medya kullanıcıları tarafından püskürtüldü. Sansür girişimine gelen yoğun uluslararası tepkinin
ardından sosyal medya platformları, Filistin’de yaşananları
anlatan etiket ve hesaplara yönelik baskılarını “teknik sorun”
kılıfına büründürerek, kaldırdı.

Muna ve Muhammed örneği
2010 yılında başlayan “Arap Baharı”nda sosyal medyanın gücünü keşfeden Arap gençliği, bu gücü Mayıs 2021’de işgalci İsrail’e ve onun uluslararası alandaki uzantılarına karşı mükemmelleştirerek sahneye koydu. İsrail’in gasp etmek istediği Şeyh
Cerrah’ın sesi olan iki Filistinli kardeşi bu gücün kullanımında
örnek gösterebiliriz. Muna ve Muhammed el-Kurd kardeşler,
ellerinde kamera ve fotoğraf makinesiyle işgal gerçekliğinin
ortasında yetişmiş iki Filistinli aktivist. Çocukluklarında çekilen fotoğraflar aslında bugün bulundukları konuma epeydir
hazırlandıklarını ortaya koyuyor. Muna ve Muhammed sahip
oldukları cep telefonları ve sosyal medya hesaplarıyla, İsrail’in
hırsızlık ve gasp girişimini günü gününe dünyaya duyuruyorlar. İsrail’in her türlü tehdit ve baskı girişimine rağmen
davalarını dünyaya duyuran Filistinli aktivistler, akranlarına
da bu konuda örnek oluyorlar.Sosyal medyayı etkin kullanmaları Muna ve Muhammed’in seslerinin konvansiyonel medyada
da duyurmasının önünü açtı. Gün geçmiyor ki bir uluslararası
medya kuruluşu kendileriyle söyleşi yapmasın ya da paylaşım-
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Uluslararası kamuoyunu
paylaştıkları etiket ve
görsellerle çevrelerinde
toplayan Filistinliler, işgalciye
unutamayacağı bir ders verdi.

FOTOĞRAF / AA

larına yer vermesin. İsrail güvenlik güçleri nihayetinde Şeyh Cerrah’ı küçük bir
Gazze’ye dönüştürmek zorunda kaldı
ama bu da el-Kurd kardeşlerin seslerini
engellemeye yetmedi.
Çıplak gerçek kamerada
Filistinliler için işgal gerçeğini anlatmak bazen sadece kamerayı ilgili kişiye
tutmaları kadar basit. Şeyh Cerrah
Mahallesi'nde bir radikal Yahudi işgalcinin, Filistinli ailenin evini gasp etme
girişiminde bulunduğa anlara ilişkin bir
video sosyal medya üzerinden viralleşerek, binlerce sayfalık işgal literatürünü
bir dakikaya sığdırmaya yetti. Yakup
adlı işgalci Yahudi ile Muna el-Kerd adlı
Filistinli kadının videoya yansıyan diyaloğunda, işgalci Yahudi’nin gasp ettiği
el-Kerd ailesinin evi için “Ben çalmasam
başkası çalacak” tepkisini vermesi, İsrail
işgalinin yalın gerçeğinin anlaşılmasını
sağladığı gibi Filistinlilerin karşı karşıya
kaldığı sistemik baskı ve tehdidin boyutunu da gözler önüne serdi.
Hadid, Waters ve Sarandon etkisi
Sadece Filistinli gençler değil, modadan,
müzik ve sinema dünyasından popüler
isimler de İsrail işgalinin yalanlar üzeri-

ne kurulu kalesinin yerle bir olmasında
yaptıkları paylaşımlarla yardımcı oldu.
Dünyaca ünlü Filistin asıllı moda ikonu
Bella Hadid, İsrail saldırılarını kınamak
amaçlı ABD’de düzenlenen protesto
gösterilerinde ön saflarda yer alması ve
milyonlarca gencin takip ettiği sosyal
medya hesaplarından Filistin’e verdiği
aktif destekle, eğlence endüstrisindeki
İsrail lobisinin baskısına rağmen, öne
çıkan bir aktivist profili çizdi. Öyle ki
Bella Hadid, Filistin kefiyesiyle yaptığı
yayınların etkisi nedeniyle, yine İsrail
saldırganlığına tepki gösteren İngiliz
kadın şarkıcı Dua Lipa’yla birlikte bizzat
Yahudi lobisi tarafından The New York
Times gazetesinde yayınlanan ilan ile
hedef gösterildiler. Yine dünyaca ünlü
rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti
Roger Waters da, yayınladığı videolar ile
İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmü
“Apartheid devleti” kavramıyla kınadı ve
takipçileriyle paylaştı. Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh
Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden
çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu. “İsrail’e
koşulsuz destek” vurgusu yapan ABD
Başkanı Joe Biden’a da seslenen Waters,
“İnsanların, evlerinden soykırım gibi
çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen
nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde otu-

ruyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler
onu alıp gidiyor” sözleriyle eleştirmesi
de dünya çapında ses getirdi. Yine Oscar
ödüllü Hollywood yıldızı aktris Susan
Sarandon da, Filistin’in sesine güç veren
yıldız isimler arasında yer aldı. Sarandon, Türk medyasında da yer alan, 10
yaşındaki Gazzeli Nadine Abdel-Taif’in
bombalarla yıkılan binaların önünde gözyaşı döktüğü videoyu Twitter
hesabından paylaşırken, Gazze'de İsrail
saldırılarında hayatını kaybeden başta
çocuk ve kadınlar olmak üzere sivillerin rakamlarını gösteren bir grafiğe de
sayfasında yer verdi. Sarandon, ABD’nin
İsrail’e karşılıksız verdiği 3,8 milyar
dolarlık askeri yardıma da karşı çıkan
açıklamalar yaptı.
Sonuç olarak, Mayıs ayında Filistin’in
sadece sahada değil sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği direniş, İsrail’e
gerçekliğin değiştiği ve artık 1948’den
bugüne yürüttüğü küresel işgal mekaniğinin sonuç veremeyeceğini göstermiş
oldu. Filistinli gençler, sosyal medyanın
gücünün sağladığı kaldıraç etkisiyle,
küresel bir direniş cephesi oluştururken
aynı zamanda söylem üstünlüğünü de
ele geçirdiler. İsrail’in 11 gün süren
saldırılarında ateşekesi kabul etmeye
zorlanmasında en önemli faktörlerden
birinin sosyal medyanın gücü olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Propaganda
gücünü kaybeden işgalci güç, uluslararası alanda artan yalnızlığının farkına
vardı ve kendisini her daim koruyan
dostlarının çaresizliği karşısında geri
adım atmak zorunda kaldı. Ancak hâlâ
Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah, Batı Şeria
ve Gazze’de İsrail’in işgal düzeneği tüm
gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bu
nedenle imkanı olan herkesin, Filsitinlilerin sosyal medyadaki güçlü sesine güç
katması gerekiyor. Bir cephede zafer kazanıldı ancak mücadele henüz bitmedi.
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“DÜNYA BARIŞININ ZEMBEREĞI
KUDÜS'TE KURULUDUR”
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Fotoğraf sanatçısı Dr. Süleyman Gündüz ile Kudüs’ü ve onun ilham
ettiklerini konuştuk. Ayrıca söyleşimize Gündüz’ün kadrajından
Kudüs fotoğrafları eşlik ediyor.

Kudüs’e ilk gittiğinizde ne hissettiniz?
Kudüs'ün konuşulduğu bir evde doğdum. Büyükbabam
Mahmud Hamdi hac ibadetini maceralı bir yolculuktan sonra
gerçekleştirmişti. Bu yolculuk esnasında Kudüs'ü de ziyaret
etmişti. Hac hatıralarını anlatırken Kudüs'ten de bahis açardı.
Üniversite yıllarımda Kudüs; Sezai Karakoç, Nuri Pakdil,
Nizar Kabbani ve Mahmud Derviş'in şiirleriyle gündemimize
oturdu. Üniversite yıllarım son devrim çağlarıydı ve Filistinlilerin yurt mücadelesiyle de ilgiliydik. 1989'da Sovyetler Birliği'nin çözülmesi ve ardından Yugoslavya'nın dağılma süreci

tarihsel mirasımız üzerinden yeni bir durum ortaya çıkarmıştı. Merkezi Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Yakın Doğu'daki
(Ortadoğu) gelişmeleri yakinen takip etmeye başlamıştık. Bu
süreç içinde, merkezinde Kudüs'ün yer aldığı Filistinlilerin
özgürlük mücadelesinin önderleriyle tanışma fırsatım oldu.
Böylece gelişmeleri yakinen izlemeye başladım. Şiirler, öyküler, romanlar, tarihi ve siyasi metinler üzerinden bilincimizi
oluşturduğumuz Kudüs'ü ziyaret etmek ve gelişmeleri yerinde
görmek için fırsat gözetmeye başlamıştım. Birçok kez girişimde bulunmama rağmen bu gerçekleşmedi. Nihayet 2002'de
İsrail Batı Şeria'ya saldırdığında ve Ramallah'ta Filistin Kur-
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Yeryüzünde son yıllarda Filistin davası kadar insanlığı etkileyen başka bir olay yoktur.

tuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Mukataa'da kuşatma altına alınmasında sorunun çözümü ve destek
mahiyetine bir imkân çıktığını gördüm. O günlerde
Dayanışma Vakfı başkanlığını yürütüyordum. Bir
sivil inisiyatif olarak sorunun çözümü için barışçıl bir
düzlemde devreye girilmesi gerektiğini düşündüm ve
bölgeye gitmeye karar verdim. Zorlu bir yolculuktan
sonra ilk ziyaret mekânım Kudüs oldu. Bir ikindi
vaktiydi; Tel Aviv-Kudüs seferini yapan dolmuşla batı
aksından 1967 Doğu-Batı sınırı olarak da kabul edilen bugünkü adıyla Ha-Nevi'im Caddesi’nden şehre
giriş yaptım. Sultan Süleyman Caddesi’ne gireceğim
bir anda surların içinde Kubbetüs Sahra'nın altın sarısı kubbesini gördüm. O an ki heyecanımı kelimelerle ifade edemem. İlk yaptığım iş evi arayarak oğlum
Musab'a “Kubbetüs Sahra karşımda duruyor evlat”
dedim. Konaklayacağım mekân Selahaddin Caddesi
ile kesişen noktada Ali bin Ebu Talib Sokağı'ndaydı.
Eşyalarımı bıraktıktan sonra büyük bir heyecanla
yürüyerek Şam Kapısı'ndan girip kadim Küdüs'e
dahil oldum. Al-Wad Caddesi’nde insanlar arasından
büyük bir heyecan içinde koşar adımlarla ilerleyerek

Sultan Süleyman Çeşmesi'nin yanından sola dönerek
Nâzir kapısından Aksa alanına giriş yaptım. Evet,
Aksa alanındaydım. Bütün peygamberlerin bir işçi
gibi çalışarak evrensel mesajın mekânını inşa ettikleri alandaydım. İlk Peygamber Hz. Adem (as)'den
Hâtem-ül-enbiyâ Hz. Muhammed (sav)'e kadar bütün
İslam peygamberleri ya bu şehirde yaşamışlar, ya
bu şehri ziyaret etmişler veya bu şehri ziyaret etmek
için yola çıkmışlardı. Kurtuluş için çalınan ilk kapı,
günahtan arınmak için yürünen dikenli yol, kefaretin
ödendiği ve göğe yükselinen şehir burasıydı ve insanlığa yön veren olayların yaşandığı mekânın içindeydim. Dizlerimin bağı çözüldü ve secdeye kapandım.
Öylece ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Kendime
geldikten sonra tepeye doğru yürüdüm. Yerlerin göklere en yakın avlusundaydım. Ruhumun yükseldiğini
hissediyordum. Hz. Peygamber'in (sav) miraç olayını
düşündüm. Akşam ve yatsı namazının ardından Aksa
alanında görevliler uyarıncaya kadar dolaştım. Esbat
Kapısı'ndan çıkıp Zeytindağı'na gittim. Kudüs olanca
heybetiyle karşımda duruyordu ve ben artık şehrin
kütüğüne kayıt olmuştum. Bu şehir benim şehrimdi.
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Bir fotoğraf sanatçısı olarak Kudüs’te en çok ilginizi çeken noktalar nereler?
Teologlar ya da mütevazı hacılar, siyasiler ya da sıradan seyyahlar, bilge tarihçiler ya da arkeologlar, gazeteciler, romancılar, öykücüler veya şairler, minyatürcüler, ressamlar, gravür kakmacıları,
sinemacılar veya fotoğrafçılar hepsi kalabalık olarak Kudüs'ten ilham aramaya gelmişlerdir, halen
gelmektedirler. Düşlenmiş ya da gerçekten ziyaret edilmiş olsun; dünyada böylesine bir resim,
anlatı ve tahlil seline yol açmış az şehir vardır. Bir fotoğrafçı ve yazar olarak başta en etkilendiğim
yer Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa olarak tanımlanan Kıble Mescid'inin içinde yer aldığı; bir
anlamda İslam sanatı ve tarihine tanıklık edeceğiniz 144 dönümlük El Aksa alanı. Zeytindağı, Via
Dolorosa'dan (Çile yolu) yola çıkarak Kıyamme Kilisesi'ne gidiş ve Kıyamme Kilisesi, Yahudilerin
ibadet alanı Batı Duvarı (Ağlama Duvarı) Şam ve Yafa Kapılarıdır ilk etapta sayacaklarım. Bütününü sıralamaya kalksam bir kitap olur.
Kudüs’teki ziyaretlerinizde karşılaştığınız ve unutamadığınız birkaç anınızı 1868 okurlarıyla
paylaşır mısınız?
Bir ziyaretim esnasında El Aksa alanında çıplak ayakla dolaşan iki yabancı kadın görmüştüm.
Nereli olduklarını sordum. Bir Amerikalı, diğeri de İngiliz idi. Yeni Müslüman olmuşlardı ve ilk
ziyaretlerini Kudüs'e yapıyorlardı. Kendilerine bilmiş bir edayla mabedlerin dışında çıplak ayak-
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la dolaşmamaları gerektiğini
söyledim. Cevapları manidardı.
"Bu alanın tümü Allah tarafından mübarek kılınmış Mescid-i
Aksa'dır. Ayakkabılarla dolaşmaktan haya ederiz" demişlerdi.
Bana ders olmuştu.

çekiyorum, bunun için izin mi
almam gerekir" dedim. "Öyle
mi?" diyerek yanımdan ayrıldı.

Fotoğraf diliyle Hattat Mehmet
Şefik Bey'i (1820-80) çalışıyordum. Kubbetüs Sahra'nın üzerindeki Yasin-i Şerif kuşak yazısı
Şefik Bey'e aittir. Kuşak yazısını
çekerken bir görevli geldi. “Ne
yapıyorsun” dedi. “Kuşak yazısını çekiyorum” dedim. "Tripod
kurarak çekim yapabilmen için
izin alman gerekir" dedi. "Ben
atalarımdan birinin hat yazısını

Dünyada yönetici sınıfı bir
kenara bırakarak şunu söyleyebilirim: Yeryüzünde son yıllarda
Filistin davası kadar insanlığı
etkileyen başka bir olay yoktur. Vicdan sahibi insanlar,
dini, ırkı, rengi ve cinsiyeti ne
olursa olsun, Filistin davasına
sahip çıkıyorlar. Özellikle Batı
dünyasının siyasileri ise her şeye
tanık oldukları halde "Radikal

Dünyanın Filistin’de yaşananlara karşı yeterince duyarlı olduğunu düşünüyor musunuz?

Siyonist Yahudiliğin" baskısı
altındadırlar. Batı dünyası, tarih
boyunca Yahudilere yaptıklarının; en önemlisi II. Dünya
Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı'nın malûlüdür. Yahudiliğin
Siyonist radikalliğini eleştirmek
bile yasalarla suç sayılmıştır.
Adalet sahibi insanların vicdanlarında Filistin mücadelesi
önemli bir karşılık buluyor.
Örneklemem gerekirse: Rachel
Corrie, Edward W. Said, Ilian
Pape, İsrail Shamir, Barnie
Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Roger Waters, Emily
Wilder, Mary Lou Mc Donald
ve İskoçya'nın Celtic takımı ve
taraftarlarında olduğu gibi...
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Kudüs, tüm insanlığın farklılıklarıyla
birlikte yaşama umudunun adıdır.

Uzun yıllardır devam eden bu “İsrail sorunu” için bir çözüm teklifiniz var mı?
Merkezinde Kudüs'ün yer aldığı Filistin mücadelesi ve İsrail
sorunu sadece İsrail'in işgal ettiği topraklarda, Batı Şeria ve
Gazze'deki Filistinlilerin sorunu değildir. İsrail sorunu bütün
insanlığın sorunudur. Filistinliler sadece Müslümanların izzeti
ve şerefi için mücadele etmiyorlar. Onlar bütün insanlığın
özgürlüğü, eşitliği, adaleti, merhameti ve barışı için mücadele
ediyorlar. Merkezinde Kudüs'ün yer aldığı mücadele farklılıklarımızla birlikte yaşama umudunun mücadelesidir. Kudüs,
tüm insanlığın farklılıklarıyla birlikte yaşama umudunun
adıdır. Dolayısıyla mücadele bütün insanlığa aittir. Barış veya
savaş, adalet veya zulüm insanlık karar verecek.
İsrail sorununa 1917'den itibaren çağdaş dünyanın üretebildiği çözüm sadece 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün Filistin'in
başkenti olduğu iki devletli yapı olmuştur. Şu anda gelinen

noktaya bakıldığında buradan çok geriye gidilmiş, adeta
Filistinlilere ait olan, işgal edilip Yahudi yerleşimi yapılmamış
toprak kalmamıştır. İki devletli yapı sorunları asla çözmeyecektir. Çünkü Filistinlilere önerilen devlet askersiz olacak,
sınırlarının kontrolü içinde İsrail askerlerinin de yer alacağı
bir konsorsuyum tarafından yürütülecek, İsrail istediği gibi
Filistin topraklarında adli takip yapabilecek, bunun için
izin alması gerekmeyecek. İşgal edilmiş bölgelerdeki Yahudi
yerleşim alanlarından elde edilen ticari gelirden İsrail hükümeti istediği kadarını Filistin hükümetine verecek. Sanırım
Filistin Devleti’ne kalan irade şehirlerdeki çöpleri toplamak ve
gümrük kapılarında girişlerde pasaportlara mühür vurmaktır. Böyle olmasını arzu eden ve destekleyen dünya üzerinde
siyasilerden büyük bir kesim var. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler ortak bir
geleceği beraber kurmadıkları sürece bölgede kalıcı bir barış
olmayacak. Kudüs'te insanlığımız sınav ediliyor. Dünya barışının zembereği Kudüs'te kuruludur.
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ÖZLEM

FILISTIN
HALİL İBRAHİM İZGİ

Filistin topraklarının bereketli mahsulleri dile
geldiğinde adeta harita çizilmiş olur. Yafa portakalı,
Golan tepelerinin kirazı, Gazze’nin üzümleri ve
daha neler neler…
Ülkelerin mutfakları kimliklerini gösterdikleri sınır karakolları gibidir. Yemek,
yüzyılların içinden süzülmüş ortak
kimliklerden biridir. Akdeniz’in geçişken
kültürleri içinde hangi yemeğin hangi
millete ait olduğu zaman içinde silikleşir. Kayıt altına almanın tek yolu yemek
kitaplarında yazılı hale geçirmektir.
Hafıza üretmenin önemli bir yolu olan
yemek kitapları aynı zamanda kuşaklar
arasındaki iletişimin de önemli bir parçasıdır. Filistin topraklarının bereketli
mahsulleri dile geldiğinde adeta harita
çizilmiş olur. Yafa portakalı, Golan
tepelerinin kirazı, Gazze’nin üzümleri ve
daha neler neler…
Filistin mutfağı dediğimizde aklımıza

F OTO Ğ R A F AA / M O STA FA A L K H A R O U F

hemen falafel gelir ve bu haklı bir ezberdir. Çünkü falafel hem malzemesi ve
hem de erişme kolaylığı nedeniyle birçok
ülkeye yayılmış bir Filistin lezzetidir.
Ülke dışına çıkan Filistinlilerin kurduğu
restoranların da özünde yer alır.
Harita gibi döşenen bir sofra
Filistin topraklarına ilk ulaştığımda
Ramazan ayıydı ve her taraftan güzel
kokular geliyordu. Eski şehrin içindeki
davetkâr kokular nerede olduğumuzu
hatırlatır mahiyetteydi. Misafir olduğumuz otelin mutfağında çalışanlar kendileri için yaptıkları yemekleri paylaşmak
istediler. Otelde yemek hizmeti yoktu
çünkü şehrin içinde sayısız seçenek

varken kimsenin kendilerinden böyle bir
talepte bulunacağını düşünmemişlerdi.
Sahur için bir arkadaşımın kaldığı eski
bir Osmanlı yapısı olan otele gittik ve
Filistin sofrasının ne demek olduğunu
işte o zaman fark ettim. Bolca çeşitle
harita gibi döşenen bir sofra. Zeytinyağı
başköşeye kurulmuş ve içine dahil olduğu diğer kahvaltılıklara kattığı lezzeti
gözlüyor gibiydi. Humus ise sofranın
en kıdemlilerinden biri olmanın keyfini
sürüyordu. Lezzetin sırrı, üzerine Kudüs
kokusu sinmiş olmasındaydı. Sonraki
günlerde duvarın ötesine, Ramallah’a
geçtik. İşgal altındaki topraklardan
başka bir işgal pratiğine geçiş. İşgal
altındaki Kudüs’ün sıkıntılı günleri
bitinceye kadar sorumluluk üstlenen
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Ramallah’ta Nablus künefesi yememiz önerildi. Kocaman bir
şölene dönüşen tatlıcı ziyareti Filistin’in enerjisini hissettiriyordu. Filistin ziyareti bitip dönme zamanı gelince Kudüs
hurmaları bana eşlik etti. O ana kadar gördüğüm en lezzetli
hurmalardı sanırım.
Kudüs’ün gölgesi
Yiyecek faslını uzatmamın sebebi coğrafya ve yemek arasındaki bağın nasıl kopmaz niteliğe sahip olduğunun altını çizmek.
O günden sonra yakın doğumuzdaki tüm şehirlerde yediğim
yemekler, davet edildiğim sofralara için hep Filistin sofrası
terazinin bir kefesinde bulundu. Filistin’deki o sofraların
önüne geçen olmadı. Muhakkak Kudüs’ün gölgesi sofranın
lezzetine ayrı bir tat katmıştı. İstanbul’daki Lübnan, Suriye ya
da Filistin lokantaları mahalle aralarına girecek kadar yaygın
olmadığı için önceden planlanan yemekler dışında Filistin sofrası bize uzaktı. Zaman içinde yemek kitapları ve videolarıyla

D E R G İ / Y E M E K K I TA P L A R I N DA K I ÖZ L E M :

FILISTIN

evimizde mütevazı Filistin menüleri oluşturmaya başladık. Ya
damak tadımız uyum sağladı ya da biz falafel ve humusu iyi
yapmaya başladık. Daha ötesine geçmek için yemek kitaplarına ihtiyacım vardı. Evinden ayrı düşmüş Filistinlilerin bayrak
gibi gördüğü yemek kitaplarıyla tanışmam bu sayede oldu.
Filistinli şef Sami Tamimi’nin “Falastin” kitabını gelecek günlere umutla bakan bir selamı olarak görebilirsiniz. İsrailli şef
Yotam Ottolenghi ile imza attığı kitaplar birlikte yaşamanın
mutfaktaki tarifine odaklanmış. İşgal güçlerinin bile tercihinin Filistin mutfağı olduğunu düşünecek olursak Filistin
topraklarındaki hakim mutfak kültürünün bir direniş bayrağına dönüşmesi şaşırtıcı değil.
Yemek kitabı projesi
Craving Palestine, yenilikçi bir kitap girişimi olarak problemlerin birçok yönüne parmak basıyor. Öncelikli olarak
yeni nesil bir kampanya aracı. Yemek kitabı projesi için kitap
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ŞEYH CERRAH MAHALLESI
S A K I N L E R I I F TA R DA .

GAZZELI KADINLAR HURMA
HASADINDA

henüz çıkmadan kitlesel fonlama ile
destek talep ediliyor. Bu projeden,
yani Filistin yemeklerine yer veren
kitaptan elde edilecek gelir Filistin’de
gençlerin eğitimi dahil olmak üzere
geleceğe yönelik projelere aktarılıyor.
Proje sahipleri kitabı sadece kendi bilgi
ve görgüleriyle şekillendirmek yerine
Filistin’in eğitimli ve söz sahibi isimleriyle, geleceğe bakan yüzleriyle bir
araya getirmeye çalışıyor. Bu çerçevede
farklı meslek gruplarından birçok isim
projeye destek veriyor. Edward Said ve
Mahmud Derviş gibi sembol isimlere
adanmış tarifler de yemek tariflerinin
ötesinde bir iddianın olduğunun göstergesi.

F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA H A S S O N A

Bir direniş hattı
ABD Kongresi’nde görev yapan ilk Filistin kökenli Rashida Tlaib, medyatik
isimlerden Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, projede yer alan bazı isimlerden. “Filistin’e
Özlem” olarak çevrilebilecek ismiyle
Craving Palestine açtığı sofrada sadece

FILISTIN

M U T FA Ğ I N I N VA Z G E Ç I L M E Z L E R I A R A S I N D A B U L U N A N

FIRIK
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F OTO Ğ R A F AA / M O STA FA A L K H A R O U F

M Ü Ş E B B E K TAT L I S I

yemek pişirmiyor. Filistin gündeminin konuşulduğu, farklı
coğrafyalara dağılmış isimleri bir araya getiren bir sofra işlevi
üstleniyor. Filistin sofrası tek kişinin yazamayacağı kadar
zengin ve herkese anlatılacak kadar lezzetli. Tüm zorlukların
üstesinden gelmek için toplumun direncinin güçlü olması
gerekiyor. İşe hep iyi tarafından bakmak, elde kalanı muhafaza etmek ve yeni nesillere kültürü tam olarak aktarmak. İşgal
güçlerinin uçaklardan attığı bombalara rağmen yok edemedikleri bir direniş hattını oluşturuyor Filistin mutfağı. Aynı
zamanda Filistin’in diğer mutfaklarla etkileşimini de gösteriyor. Bamya, babaganuş, künefe, kuskus ve tek tabii falafel…

Filistin mutfağı
dediğimizde
aklımıza hemen
falafel gelir ve bu
haklı bir ezberdir.
Çünkü falafel hem
malzemesi ve hem
de erişme kolaylığı
nedeniyle birçok
ülkeye yayılmış bir
Filistin lezzetidir.
Ülke dışına çıkan
Filistinlilerin
kurduğu
restoranların da
özünde yer alır.
Coğrafya neleri sunduysa onları Allah’a şükrün bir ifadesi
olarak paylaşmak için sofaraya getirmek. Bu, yaşamanın
Filistin usulü tarifi. İşgal güçleri pek sevdikleri falafelin veya
şavarmanın (bizdeki döner) tadını barışta da bulabilirler
belki. O zaman Filistin uzaktaki evlatlarıyla güzel bir sofra
kurar ve bu sofrada herkese yer olduğu anlaşılır. O zamana
kadar Filistin anlatmak istediklerini yemek tarifleri üzerinden
anlatmayı deneyecek. Filistin’i hepimiz yaşatabiliriz. Filistin’e
özlem duyan insanların yemek tariflerine sıkıştırdıkları şiirsel
tariflerle olsa da.
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Yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırlayan
ve geliri Filistinli çocuklara
bağışlanan Artsın Eksilmesin
Dönüşüm Pazarı etkinliğini
organize eden TOGEM-DER
Yönetim Kurulu Başkanı
Saadet Gülbaran ile konuştuk.

TOGEM-DER ne zaman ve nasıl bir amaçla
kuruldu?
TOGEM, 2005 yılında Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi’nin himayelerinde kuruldu. 2012
yılından bu yana da Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği adını
alarak faaliyetlerine devam ediyor. 2016 yılında
kamu yararına dernek olduk. Amacımız çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere bireylerin ve
ailelerin kişisel ve toplumsal gelişimine katkı
sağlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler
üretip uygulamak.
Derneğiniz genel olarak ne gibi projeler yürütüyor?
Çocuklarımız; ülkemizin güvencesi, geleceğin
mimarları, bu nedenle küçük yaşlardan itibaren
fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi açısından okul öncesi eğitim
de büyük önem taşıyor. Bu fırsatı yakalayamamış çocuklar için “Ana Sınıfsız Okul Kalmasın”
projesiyle anaokulları açtık. Okul öncesi dönemde farklı gelişen çocuklara ve ailelerine destek
olmak için “Erken Tanı, Erken Hayat” projesini,
eğitimin yaşı olmaz fikrinden yola çıkarak annelerimizin meslek edinmesini sağlamak amacıyla
da “Geleceğe Annemle Yürüyorum” projesini
gerçekleştirdik. “Biz Geleceğiz” projesi kapsamında, yetiştirilirken ihmal edilmiş ya da istismara uğramış çocuklar için bir merkez kurduk.

TOGEM-DER tarafından düzenlenen ve geliri
Kudüs’teki çocuklara bağışlanacak dönüşüm
pazarı fikri nasıl ortaya çıktı?
Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Artsın
Eksilmesin Dönüşüm Pazarı, Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık projesine destek olmak ve sıfır atık bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için düzenlenen bir etkinlik. Her sene
tüm Türkiye’ye bir çağrı yapıyoruz; "Sizin kullanmadıklarınız başkasına umut olsun" diye…
Binlerce kişi bu çağrımıza yanıt veriyor. Bir
anne işlediği örtüyü, bir çocuk artık kullanmadığı oyuncağını, bir başkası ise koltuk sandalye
gönderiyor. Hepsi Üsküdar’daki merkezimizde
toplanıyor. Biz bu ürünleri elden geçirip tekrar
satışa sunuyoruz ihtiyaç sahipleri için. Yeni ürün
bağışları da oluyor. İsrail’in saldırılarından
sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi
derinden yaraladı. İsrail’in düzenlediği saldırı
sonrasında sosyal medyada dolaşan bir görüntü
vardı. Babasını ve ağabeyini kaybetmiş küçük
bir Filistinli çocuk, cenazelerin peşinden koşuyordu. Gözyaşları içinde cenazeye yetişip babasının naaşına dokunup “Allah sana kolaylık versin
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Her sene tüm
Türkiye’ye bir çağrı
yapıyoruz; "Sizin
kullanmadıklarınız
başkasına umut olsun"
diye… Binlerce kişi bu
çağrımıza yanıt veriyor.

babacığım” diyordu. Kelimelerin tükendiği
bir an. Bombanın, savaşın, çatışmanın
içinde kalan en masum grup çocuklar. Biz
de bu nedenle etkinliğin gelirini İsrail’in
zulmü altında mücadele veren Kudüs’teki
çocuklara bağışlama kararı aldık.
Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’na
ilgiyi nasıl buldunuz?
Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’na, toplumun her kesiminden destek geldi. Etkinlik
öncesi yaptığımız “Sizin kullanmadıklarınız
başkasının hazinesi olsun” çağrımız Tür-

kiye’nin dört bir yanından karşılık buldu.
İş insanları, sporcular ve sanatçıların yanı
sıra 81 ilden binlerce kişi Filistinli çocuklar
için çarşıya bağışta bulundu. Ümraniye
TOGEM-DER Özel Eğitim Meslek Okulu
öğrencilerinin kendi yaptıkları eşyalar da
Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nda
Filistinli çocuklar yararına satışa sunuldu.
Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ndan
elde edilecek gelirin, Kudüslü çocuklara
bağışlanacak olması nedeniyle etkinliğe ilgi
büyüktü. Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nda yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladık ve
bu da bizleri çok mutlu etti.
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İş insanları, sporcular
ve sanatçıların yanı sıra
81 ilden binlerce kişi
Filistinli çocuklar için
çarşıya bağışta bulundu.

TOGEM-DER’in yeni hedeflerinden
ve projelerinden bahseder misiniz?

FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

Eylül ayında kadın istihdamına yönelik bir çarşı projesi gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Her projede olduğu gibi
kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplara destek vermeye devam edeceğiz.
Önceliğimiz yine eğitim ve çocuklar
olacak. Öğrencilere burs, kadınlara
istihdam sağlayacağız. Kadınların ev
ekonomisine katkıda bulunması için
meslek edindirme kurslarımız devam
edecek. Her zaman olduğu gibi hasta
vatandaşlarımıza tedavi konusunda
yardım edecek, yiyecek, giyecek desteği sağlayacağız. Özetle TOGEM-DER
olarak 16 yıldır olduğu gibi umut dolu
hikâyeler yazmaya devam edeceğiz.
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SINEMADA FILISTIN
AY B A L A H İ L A L Y Ü K S E L
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Filistin yapımı filmlerle birlikte,
diasporadaki Filistinlilerin
filmleri ve tematik olarak
ilişkilenen tüm üretimler
Filistin sineması başlığı altında
değerlendiriliyor. Sayıları
fazla olmasa da bambaşka
pencerelerden Filistin’e veya
Filistinliliğe bakan bu filmler
ülke sinemasına kendine has bir
zenginlik kazandırıyor.

FOTOĞRAF AA / ASHRAF AMRA

Bugünlerde Filistin hakkında çokça konuşuyoruz. Aslında Filistin hakkında on
yıllardır çokça konuşuyoruz. Dönem dönem medyada yayılan şiddet görüntüleri
süregiden işgali hatırlatıyor. Bunun üzerine birbirinin benzeri fikirler, duygular
etrafında konuyu tartışıyor, bir zaman
sonra ilgiyi yitiriyoruz. Gündeme gelme
periyodu genellikle İsrail iç siyasetinin
dengelerince belirlenen Filistin meselesi
uzun zamandır kontrollü ve öngörülebilir bir üslupla ele alınıyor. Söz konusu
reaksiyoner tutumun ötesine geçmenin
imkânını ise belki daha fazla tanışmakta ve yakın temasta aramak gerekiyor.
Peki bu tanışıklığın başlangıcı Filistin
sineması olabilir mi?
Öte yandan sınırları net çizilmiş bir Filistin sinemasından bahsetmek de kolay
görünmüyor. Ülke sinemaları sınıflandırılırken belirleyici olan yapımcı ülke
kriteri, vatansız bir milletin hikâyelerini
bir araya toplamak için yeterli bilgiyi
vermiyor. Dolayısıyla Filistin yapımı
filmlerle birlikte, diasporadaki Filistinlilerin filmleri ve tematik olarak ilişkilenen tüm üretimler Filistin sineması
başlığı altında değerlendiriliyor. Sayıları fazla olmasa da bambaşka pencerelerden Filistin’e veya Filistinliliğe bakan
bu filmler ülke sinemasına kendine

has bir zenginlik kazandırıyor. Dünyanın dört bir yanından sinemacıların
Filistin’e dair anlatıları, siyasetçilerin
söylemlerinin veya haber bültenlerinin
soğukluğunun dışında, insan odaklı bir
bakış açısının temelini atıyor. Göç, sınır, aidiyet, savaş temalarını ele alırken
ideolojik dille arasına mesafe koyan ve
diyalog, daha önemlisi tanışıklık için
bir yol arayan filmlerden dördünü
derledik.

Özgün seslerden biri
Filistin sineması denildiğinde akla ilk
gelen isimlerden olan Elia Suleiman’ın
son filmi Burası Cennet Olmalı (It Must
Be Heaven, 2019) dünyanın farklı şehirlerine seyahat eden ve huzurla yaşayabileceği bir yer arayan Nasıralı sanatçı
Elia’nın başına gelenleri konu ediniyor.
Yönetmenin sinemasının karakteristik
özelliklerini taşıyan ve otobiyografik
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Dünyanın dört bir yanından sinemacıların
Filistin’e dair anlatıları, siyasetçilerin
söylemlerinin veya haber bültenlerinin
soğukluğunun dışında, insan odaklı bir
bakış açısının temelini atıyor.

unsurlar da içeren filmde Suleiman başrolde yer alıyor. Gittiği her yeni ülkede
geride bıraktığı vatanıyla benzerlikler
bulan başkarakterin başına gelenler
diasporadaki Filistinlerin, özellikle sanatçıların mücadele ettiği yabancılaşma
duygusunu incelikle betimliyor.
Filistin sinemasının en özgün seslerinden biri olan ve Burası Cennet Olmalı ile
birlikte Kutsal Direniş (Yadonilaheyya,
2002), The Time ThatRemains (2009)
gibi önemli filmlere imza atan Suleiman’ın sineması mizahi üslubuyla benzer
hikâyelerden ayrılıyor. Ağır trajedilerin yüküyle ve vatan, kimlik, gelecek
tahayyülüne dair yıkımla yüzleşirken
yaşananların absürtlüğünün altını çizen
Suleiman politik olanı gündelik hayat
konuşmalarında ve söylenmeyen sözlerde arıyor.
Müzik bizi birleştirebilir mi?
Belgesel film East Jerusalem, West
Jerusalem (2014) İsrailli müzisyen David
Broza ve Filistinli sinemacı/müzisyen
Issa Freij’ın Doğu Kudüs’te hayata geçirdiği bir müzik projesine eşlik ediyor.
İki sanatçı İsrailli, Filistinli, Amerikalı müzisyenleri mütevazı bir müzik
stüdyosunda buluşturuyor, bir albüm ve
film kaydediyor. East Jerusalem, West
Jerusalem’in kahramanları yıllardır
savaş halinde olan iki toplum arasında
kaybedildiği düşünülen ortak dili bulmanın, kurgulanmış kimliklerin ötesine
geçmenin ve en önemlisi birlikteliğin
imkânını test ediyor.
Belgesel, sanatın etrafında buluşan bir
grup insanın içinde olduğu atmosferin

romantizmine kapılmadan şehirdeki ve
bölgedeki hayatın zorluklarına dair içten
bir yaklaşımı da benimsiyor. İkiye bölünmüş şehrin farklı bölgelerden sakinlerinin çoğu zaman bir parçası olmak istemedikleri kavga ile nasıl yüzleştiklerini,
stüdyonun dışındaki hayatın sertliğini,
kamplardaki zorlukları içeriden bir gözle
aktarıyor. Bununla birlikte Filistin’e
veya savaşa dair ezberlenmiş hikâyelerin
dışında bir gerçekliği perdeye taşıyan
filmin her dakikası sanatın iyileştirici
gücünü vurguluyor.

geçiriyor. Düğün Davetiyesi gurbetteki ile sıladakinin hayatta kalmak için
geliştirdiği refleksleri, farklı kuşakların
farklı yaklaşımlarını seyirciyi yormayan
bir üslupla veriyor.

Çok uzak çok yakın

Uzaktaki o ev

Düğün Davetiyesi (Wajib, 2017) uzun
yıllardır İtalya’da yaşayan, Filistin
Kurtuluş Örgütü liderlerinden birinin
kızıyla birlikte olan ve kardeşinin düğünü için Filistin’e gelen Shadiile Nasıra’da
yaşayan babasının karşılaşmasını konu
ediniyor. Yönetmen Annemarie Jacir
baba oğlun yakın çevrelerini ziyaret
edip davetiye dağıtarak geçirdikleri tek
bir günden ibaret hikâyeyi bir yol filmi
tadında ele alıyor.

Fransa, İsveç ve Norveç ortak yapımı
animasyon film Kule (The Tower, 2018)
Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarından birinde geçiyor. Küçük bir kız
çocuğunu merkeze alan filmde Wardi
ailesinin tarihini geçici ikametleri olduğunu düşündükleri kampta doğan, büyüyen ve yaşamaya devam eden üç kuşak
akrabalarından dinliyor. Filistin’de terk
etmek zorunda kaldıkları evin anahtarıyla birlikte anavatana dönme umutlarını
da özenle muhafaza eden ailenin başına
gelenler, Filistin’den uzaktaki Filistinlilerin hayatlarına dair görece az bilinen
detayları barındırıyor.

Filistinli olmaya dair her şeyle kavga
halinde görünen Shadi’nin küçümseyen,
öfkeli, yabancılaşmış bakışı kendisini
tam zıddı olarak kurguladığı babasıyla
karşılaşmasında çözülmeye başlıyor.
Babanın yer yer yargılayan ancak çoğunlukla kabullenen halleri; Filistin’e,
Filistin’in kurtuluşuna dair ideallere
sahip Shadi’yi oradaki hayatın gerçekliğiyle yüzleştiriyor ve dahası uzlaşmaya
davet ediyor. Misafir olunan evlerdeki ve
aile fertleri arasındaki diyaloglar üzerinden akan film esaslı politik tartışmaları
aile içindeki atışmalar ve imalarla iç içe

Mekân kurgusu için animasyonun
sağladığı imkânları ve büyüme hikâyesi
türünün samimiyetini başarıyla kullanan
Kule, başrole bir kız çocuğunu getirmesiyle de ayrıcalıklı bir yer ediniyor. Toplumun en zayıf halkası olarak görülen ve
dış dünyadaki sorunlardan bihaber olduğu varsayılan kahramanın bakış açısını
seçmek arka plandaki büyük hikâyeyi
tersine çeviriyor.
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KÜÇÜK HEDIYELER
BÜYÜK MUTLULUKLAR
M U RAT E L L İ A LT I

Seyahatimizdeki ilk durağımız bana kendimi evimdeymişim gibi hissettiren, tüm medeniyetlerin
başkenti o büyülü ve mukaddes şehir Kudüs idi. Kurban bayramı arifesinde ulaşmıştık.

Gazze… Maruz kaldığı ambargolar ve
tecrit sebebi ile bir açık hava hapishanesi… Ne var ki yalnızca çatışmalar yoğunlaştıkça ya da uluslararası siyasi aktörler
konuştuğunda geliyor aklımıza. Gündelik işlerimiz arasında unutuyoruz. Oysa
orada yaşanan bir hayat var. Çocuklar,
anneler, babalar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Onların da hayalleri, çocukları
için endişeleri var.

Beş sene önce bir insani yardım faaliyeti
için gitmiştim Gazze’ye. Yola çıkmadan
önce seyahatimden haberdar olan bir
arkadaşım ricada bulundu. Çocuklarının elleri ile yaptıkları küçük bilezikler
getirdi. Bu bilezikler iki küçük hediye
paketine konmuştu. Bunları oradaki
çocuklara hediye etmemi istedi. Hediyelerle birlikte eve geldiğimde kızlarım da
bunun tesiriyle İngilizce bir kart hazır-

ladılar ve her ikisi de en beğendikleri
başörtülerini birer hediye paketine sarıp
aynı şekilde hediye etmem için bana verdiler. Yeni hediyeler almak yerine kendi
ellerindekini gönderip muhabbetlerini
iletmek istemişlerdi.
Seyahatimizdeki ilk durağımız bana
kendimi evimdeymişim gibi hissettiren,
tüm medeniyetlerin başkenti o büyülü ve
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Her sokakta bir enkaz, her
binada mermi izi, gün içinde
yalnızca birkaç saat için
verilebilen elektrik…

mukaddes şehir Kudüs idi. Kurban bayramı arifesinde ulaşmıştık. Ertesi günü
bayram namazını Mescid-i Aksa’da eda
edip programımıza başladık. Gazze’ye
bayramın ikinci gününde gittik. Hüzün
dolu bir giriş, hüzün dolu bir ziyaret ve
hüzün dolu bir ayrılık oldu bu. Yalnızca
dört veya beş saat sürdü ancak hayatımın en unutulmaz, en uzun zaman
dilimlerinden biriydi. Bölgeye girişimiz
ve çıkışımız görülmemiş bir güvenlik
kontrolü altında gerçekleşti. Gezimiz
esnasında ise o zaman için iki sene önce
yaşanan yoğun çatışmanın izleri her yerde gözümüze çarpıyordu. Her sokakta
bir enkaz, her binada mermi izi, gün
içinde yalnızca birkaç saat için verilebilen elektrik…
Ya insanlar! Evet, orada, zorlukla temin
edilen ihtiyaç malzemelerinin doğurduğu mahrumiyetle yaşanan hayatlar…
Yokluğa, mahrumiyete ve tecride rağmen devam eden hayatlar var. İnsanlar
selamlaşıyor, bayram ziyaretleri yapıyor.
Çocuklar sokaklarda koşup oynuyorlar.

Güneş parlıyor, Akdeniz masmavi ama
ulaşamıyor ona Gazze halkı. Balıkçı
tekneleri açılamıyor. Ama hayat yine de
devam ediyor.
Bir ev ziyaretinde bulunduk. Ziyaret ettiğimiz ailenin evi iki sene önceki çatışmalarda yıkılmış. Türk Kızılay bu aileyi bir
eve yerleştirerek eşyalarını temin etmiş.
O gün biz de bu aileye bir televizyon
hediye ettik. Bizi içtenlikle karşıladılar
ve ikramda bulundular. Kızlarımın gönderdiği başörtülerini bu evin hanımına
hediye etmeyi arzu ettim. Bunun için
önce izin istedim. İsteğim kabul edildi.
Önce bayram tebrik kartını takdim
ettim, üzerinde yazanlar kendisine tercüme edildi. Kızlarım bu kartta “Biz bu
bayramı babamız olmadan geçiriyoruz.
Ama biliyoruz ki o bu bayramda sizlerle
olacak. Biz de size onunla en içten sevgilerimizi iletiyoruz. Bayramınız mübarek
olsun.” yazmışlardı. Bir de not vardı
kartta, en beğendikleri başörtülerini
göndererek gönüllerinin onlarla beraber
olduğunu ifade ediyorlardı.

Sokaklarda dolaşırken rastladığımız kız
çocuklarına yanımızda getirdiğimiz o
bilezikleri hediye ediyorduk. Çocuklar o
kadar mutlu oldular ki tarife imkân yok.
İşte bu, hiç tanımadıkları yaşıtlarının
bilmedikleri yerlerden kendilerine uzanan bir muhabbet eli olmuştu. O bilezikleri alan çocukların bize olan alâkası işte
bu bilmedikleri, tanımadıkları akranları
ile aralarında tesis edilmiş bu muhabbetten ileri geliyordu. Çocuk saflığı ve
temizliğiyle gerçekleşen bu hediyeleşme, hayatlara dokunmuştu. Benden bu
hediyeleri içine koyduğumuz paketleri
de istediler. İçlerindekiler tükenince bu
paketleri de onlara bıraktım.
Bu küçük, mütevazı ve içtenlikle takdim
edilen hediyeler seyahatimiz boyunca
yaptığımız tüm faaliyetlerin önüne geçmiş oldu. Seyahatimiz boyunca en çok
yaşadığımız bu mutluluk anlarını konuştuk. Ve aklımızda en çok da çocukların
hediyelere karşı beklemediğimiz bu
ilgisi oldu.
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Bitmeyen
Sürgünün Şairi:
Mahmud Derviş
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç
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MAHMUD DERVIŞ

Mahmud Derviş, 1941’de doğup yedi yaşına kadar yaşadığı Filistin’i
1948’de İsrail’in kurulmasıyla kaybetti. Nekbe’nin anlamını yedi
yaşında öğrendi.

Şiir, şairin içinde büyüyen uçurumu bir
şekilde kelimelerle doldurmaya çalışmasıdır belki de. Bu beyhude bir çabadır
ama şairin elinden başka bir şey gelmez.
Mahmud Derviş, 1941’de doğup yedi
yaşına kadar yaşadığı Filistin’i 1948’de
İsrail’in kurulmasıyla kaybetti. Nekbe’nin anlamını yedi yaşında öğrendi.
Nekbe bir uçurum açtı Mahmud Derviş’in içinde. O uçurumla yedi yaşında
büyümek zorunda kaldı.

olarak nitelendirildi. Daha lise mezunu
olmadan İsrail ordusunun dikkatini
çekmişti. Ordu, önce onun katıldığı
şiir etkinliklerini engellemeye çalıştı
ardında da Mahmud Derviş’in bulunduğu mahalleden çıkmasını yasakladı.
1961’de Hayfa şehrine geçen Derviş, ilk
defa tutuklandı. Daha sonra defalarca
tutuklanacak olan şair, iki hafta süren
bu ilk tutuklanmasından “ilk aşk” olarak bahsedecekti.

Tevfik Zeyyâd, "Çatışma ortamında, çocuklar adam doğar" demişti. Mahmud
Derviş de sürgün okulunda büyüdü.
Esasen ailesiyle gittiği Lübnan’da başlamadı Mahmud Derviş’in sürgünü.

Mahmut Derviş’in,

“Kaydet!/Ben Arab’ım
Çalışıyorum bir taş ocağında emekçi
yoldaşlarla

Oradan dönünce köyünü yıkılmış
bulunca o kelimenin tam anlamıyla
sürgün oldu. Yani kendi yurdundan
koparıldı. Doğduğu El-Birve köyünde Yahudiler yerleşimleri yükselmeye
başlamıştı. Başka bir köyde sığınmacı
olmak zorunda kaldı.

Elbise ve defterlerini

Uyanış şairi

Kayadan...

Klasik Arap şiiriyle çocuk yaşlarında
tanışan Derviş, kısa bir zaman sonra
okuduğu şiirleri taklit etmeye başladı.
Genç yaşta komünist dünya görüşünü
benimseyen Arapların da üye olabildiği
İsrail Komünist Partisi’ne üye olan şair,
İsrail’i eleştirmeye başladı ve çevresinde “Uyanış Şairi” (şairü’n-nahda)

Dilenmiyorum sadaka kapından

Çocuklarım sekiz tane,
Çekip çıkarıyorum onlara bir somun
ekmeği

Küçük düşmüyorum,
Kapının eşiğinde.
Öfkeleniyor musun?”

şiiri bu bağlamda bir aşk şiiri olarak da
okunabilir.
Umuda seyahatler
1967’de İsrail’de yazar ve şair Filistinlilerin tamamının tutuklanmasına karar
verilince Derviş gizlendi. Yine de “el-İttihat”taki yazılarına devam etti. 1970'de
bir seyahat belgesiyle Filistin'den ayrılarak ekonomi-politik okuma umuduyla
Moskova'ya gitti. Ancak daha sonra
orada yaşadığı hayal kırıklığını “Genç
bir komünist için Moskova, Vatikan
konumundaydı. Ama ben, Moskova'nın bir cennet olmadığını keşfettim”
sözleriyle ifade ederek Kahire’ye geçti
ve “el-Ahram” gazetesinde çalışmaya
başladı. 1973 ise onun Filistin Kurtuluş Örgütü’ne kaydolduğu ve Beyrut’a
taşındığı yıl oldu. Mahmud Derviş,
Beyrut’ta Filistin Araştırmaları Merkezi'nde, Filistinli Yazarlar ve Gazeteciler
Birliği'nde başkanlık görevi üstlendi ve
“Şu'ûn Filastîniyye” dergisinin de genel
yayın yönetmenliğini yaptı. Dokuz yıl
yaşadığı Beyrut’ta şiirleri Ortadoğu’da
yayılmaya başladı.
16 Eylül 1982’de İsrail’in desteklediği
Hristiyan Falanjist milislerin düzenlediği saldırıda Beyrut yakınlarındaki Sabra
ve Şatilla mülteci kamplarında yaşayan
yüzlerce Filistinli katledilir. Mahmud
Derviş, “Beyrut Kasidesi” adlı meşhur
şiirini bu katliam dolayısıyla kaleme
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E DWA R D SA I D V E

1994’te Filistin’e
dönen Mahmud
Derviş, Ramallah’ta
ve Amman’da yaşar.
Evet, Filistin’dedir.
Ancak sürgünü
devam etmektedir.

MAHMUD DERVIŞ

alır.

O yer çukurda başka bir şey kalmadı yok

"Ey kızım seviyorduk seni

O ruh içinde kalmadı yok

Şimdi yüksek suskunluğu bekliyoruz

Beyrut yok”

Huş ağacından süpürgeler taşıyoruz

Derviş’e atılan taşlar

Üstümüzde öfkeyse dağıtırız? Dağıtırız

Bu katliam sonrası FKÖ Lübnan’ı terk etmek
zorunda kalınca Mahmud Derviş, önce Şam’a
ardından Tunus’a ve Paris’e gider. FKÖ lideri
Yaser Arafat'a bir süre danışmanlık da yapar.
Ancak bu danışmanlığı Arafat’ı eleştirmesine
engel değildir. Nitekim Filistinlileri nankörlükle eleştiren Arafat’a “Kendine başka bir halk
bul o zaman!” cevabını vermekten geri durmaz.
Mahmud Derviş, 13 Eylül 1993'te Norveç'in
başkenti Oslo'da İsrail ile FKÖ arasında imzalanan barış antlaşmasının ardından örgütle
arasına mesafe koyar. Derviş, antlaşmanın adil
olmadığını söyleyerek FKÖ'den istifa eder.
İstifa gerekçesini soran bir gazeteye "Zaten asla
bir siyasetçi olmadım. FKÖ'de sembolik bir
rolüm vardı. Taraflar arasındaki gerilimi yumuşatmaya çabalıyordum. Gelecekte, bedbaht
bir antlaşmanın sorumlusu konumuna düşmek
istemiyordum" cevabını verir. 1994’te Filistin’e
dönen Mahmud Derviş, Ramallah’ta ve Am-

Ah ondan? nediye avuçlamadık göbeğini ufkun
Her uzanışında ellerini
Bizi boğmaya yeltendiğinde
Beyrut yok
Sırtımız önümüz denizin sırları yok
Kanımızı yitirene kadar evet
Anıların sözcüklerini yitirene kadar
Ancak söylerim şimdi yok
O son bombardımanda yok
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man’da yaşar. Evet, Filistin’dedir. Ancak
sürgünü devam etmektedir. Nitekim
2000 yılında Derviş’in şiirlerinin İsrail
okul kitaplarına alınması gündeme
geldiğinde, İsrail parlamento üyesi bir
milletvekilinin sözleri Derviş’in sürgününün devam ettiğini ispatlar: “Derviş’in şiirlerini okul kitaplarına almak
bu ülke için intihar etmek demektir.”
İsrail için Mahmud Derviş’in şiirleri
“intifada” sürecinde kendisine atılan
taşlar kadar büyük bir tehdittir. Çünkü
onlara defolup gitmeleri gerektiğini
hatırlatmaktadır. Ne diyor Mahmud
Derviş:

“Füze sizden, taş bizden
Kılıç sizden, kan bizden
Ateş sizden, can bizden
Saatlerinizi de alın vaktimizden
Ve defolun!
Nerede yaşayacaksanız yaşayın
Ama durmayın artık aramızda!

DERGİ / BITMEYEN SÜRGÜNÜN ŞAIRI:

Ve defolun!”
Derûnî sürgünde
Mahmud Derviş, ABD’de geçirdiği
bir kalp ameliyatından hemen sonra
9 Ağustos 2008’de vefat eder. Ürdün
üzerinden Ramallah’a getirilerek
defnedilen Mahmud Derviş’in sürgünün devam ettiği söylenebilir. Nitekim
kendisi de sağlığında, “Sürgün asla son
bulmuyor. Vatandan uzak olmak ya
da orada oturuyor olmakla ilgisi yok
bunun. (...) En özgün sürgün, insanın
kendi yurdunda yaşadığı derûnî sürgündür” demiştir.

MAHMUD DERVIŞ

Mahmud Derviş, ABD’de geçirdiği
bir kalp ameliyatından hemen sonra
9 Ağustos 2008’de vefat eder.
Ürdün üzerinden Ramallah’a
getirilerek defnedilen Mahmud
Derviş’in sürgünün devam ettiği
söylenebilir.

Dolayısıyla mezarının Filistin sınırları
içinde olması onun sürgününü nihayetlendirmemiştir.

“Bir memleketi sever ve göç eder
ondan:

F O T O Ğ R A F A A / N U R S E L G Ü R D I L E K

Ben olduğum şeyim ve olacağım şey
Kendimle inşa edeceğim kendimi
Sürgünümü seçeceğim
Sürgünüm destansı sahnenin arka planı

Nereden çağıracaksanız çağırın ecelinizi

Hem yarına hem anılara ihtiyacını

Kirletmeyin güvercin ellerimizi

savunuyorum şairlerin

Çekin elinizi ekmeğimizden ve tuzumuzdan

Kuşların hem bir memleket

FOTOĞRAF AA / KAIS ABUSAMRA

hem de sürgün yeri olarak

Yaramızdan, suyumuzdan ve toprağımızdan

giydikleri ağaçları savunuyorum

Alın hissenize düşeni de kanımızdan

Bir aşk şiirine hala elverişli

Haydi defolun!

bir ay'ı savunuyorum

Ey kelimelerin ardı sıra gidenler!

Sahiplerinin kırılganlığının kırdığı

Yüklenin sırtınıza isimlerinizi

bir düşünceyi savunuyorum

Silin hatıralarımızdan tüm resimlerinizi

ve efsanelerin kaçırdığı bir memleketi”.

FOTOĞRAF AA / KAIS ABUSAMRA
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KÜÇÜK KUDÜS:
KUZGUNCUK
MERVE AKBAŞ

Ben Kuzguncuk’ta
yeşil bir dal buldum
ona tutundum.
Can Yücel
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Tarih kitaplarını, hatıratları karıştırmak yetmez. Bunu anlamak için sokaklarda da dolaşmak şart.
Hem mahalleliyle hem de semtin sokaklarına işleyen tarihiyle karşılaşmak gerekiyor. Tüm bunlar bize bu
Boğaziçi köyünün neden Küçük Kudüs olarak anıldığını anlatabilir.

Küçük Kudüs... Kuzguncuk sırtlarından
iskeleye doğru inerken aklımda semtin
halk dilindeki bu ismi var. Burası yolları
ıhlamur, incir, elma ağaçları ve erik dallarıyla çevrili, dünya cennetinin bahçelerinden biri. Sezai Karakoç’un Kudüs’ü
anlatan “Göklerde yapılıp yeryüzüne indirilen şehir” mısrasının gölgesi buralara
da düşüyor. Tarihin farklı devirlerinde
üç dinin mensuplarının yan yana yaşadığı mahallenin yerli halkının çoğunluğu
uzun zaman önce göçmüş. Kalanlar da
bölgenin zamanla her açıdan değiştiğini
söylüyor. Haksız sayılmazlar. Sadece
birkaç sene önce bile burası daha farklı
bir yerdi. Yine de on senedir oturduğum
bu semtin, birlikte yaşam kültürüyle gerçek Kudüs’ün özünde olan bir
havaya sahip olduğunu, bunu muhafaza
etmeye çalıştığını her zaman hissettim.
Peki bu hikâyenin peşinden tarihte biraz

geriye gitsek acaba nasıl bir Kuzguncuk
görürüz? Tarih kitaplarını, hatıratları
karıştırmak yetmez. Bunu anlamak
için sokaklarda da dolaşmak şart. Hem
mahalleliyle hem de semtin sokaklarına
işleyen tarihiyle karşılaşmak gerekiyor.
Tüm bunlar bize bu Boğaziçi köyünün
neden Küçük Kudüs olarak anıldığını
anlatabilir.
Bir Yahudi köyü
Şimdi yürüyüşüme siz de katılın. Hem
gezelim hem de tarihin sayfalarını karıştıralım. Önce bilinen hikâyenin başına,
600 yıl kadar önceye dönmek gerekiyor.
Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan
Seferad Yahudileri İstanbul’da Balat,
Ortaköy ve Kuzguncuk’a yerleştiriliyor.
Çoğu tarihçiye göre bu tarihlerden önce
de Kuzguncuk Yahudilerin yoğun olarak

yaşadığı bir bölgeydi. Hatta bugün
semtteki mezarlığın kayıtlardan bunu
doğrulamak mümkün. Ancak Seferad
göçü, mahalleyi Yahudi köyüne dönüştüren önemli bir olay.
Kuzguncuk’un eskilerinin Yukarı Mahalle dediği yerdeyiz. Civardaki sokak
isimlerinde Yahudi geleneğinin izleri var.
Hamursuz Sokak da onlardan biri. Dağ
Hamamı’nın önünden inerken yolun solunda Can Yücel’in yıllarını geçirdiği evi
görüyoruz. Çocukluğunu bu sokaklarda
geçirmiş bir komşum, Yücel’in bornozu
ve takunyalarıyla evden Hamam’a yürüdüğünü, saçı sakalı birbirine karışmış bu
adamın Hasan Ali Yücel’in oğlu olduğuna bir türlü inanamadıklarını, çocuk
akıllarıyla ondan biraz korktuklarını
anlatmıştı. Şimdi bu hamam işlevsiz,
köhne, kenarda duruyor. Ama sokak,
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Şimdi yürüyüşüme siz de katılın. Hem
gezelim hem de tarihin sayfalarını
karıştıralım. Önce bilinen hikâyenin
başına, 600 yıl kadar önceye dönmek
gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu’na
sığınan Seferad Yahudileri İstanbul’da
Balat, Ortaköy ve Kuzguncuk’a
yerleştiriliyor.

belki de İstanbul’un en güzide havasını sunuyor misafirine.
Mahalle sadece Yücel’i değil, Kuzgun Acar’dan Sevim Burak’a
sayısız sanatçıyı da yıllar içinde ağırlamış.
Kutsal topraklardan önceki son durak
Yokuşun sonundaki Yakup Sokak, Bet Yaakov Sinagogu’na
ev sahipliği yapar. Yukarı sinagog veya virane adıyla da anılır.
İcadiye Caddesi’ne geldiğimizde ise Osmanlı döneminden
kalan sivil mimari örnekleri ile betonarme apartmanların yan
yana gelişini görmek mümkün. Aralarında kolay rastlanmayacak bir ahenk de var. Eskiden bu ev sahipleri yola masa
koyarak kapı önünde komşularıyla sohbet edermiş. Bugünlerde ise cadde boylu boyunca kafelerin masalarıyla dolu. Tabii
mahalleden tarih yazıcılar da geçmiş. Evliya Çelebi Kuzguncuk’un adının Fatih devrinde bu bölgede yaşamış olan Kuzgun Baba’dan geldiğini söyler. Eremya Çelebi ise bir Yahudi
köyü olarak bahseder. P. Ğugas İnciciyan’a da bakalım dersek
şu cümleyle karşılaşırız: “Yahudiler Kuzguncuk’a, Kudüs’e
bağlı bir toprak nazarı ile bakarlar; reisleri burada oturur ve
buranın mezarlığını çok mukaddes addederler.” Doğrusu İnciciyan’ın da bahsettiği gibi Hahambaşı vekilinin makamının
burada olması tüm dünya Yahudilerinin dikkatini her zaman
çekmiş. Özellikle Avrupa’dan Kudüs’ü ziyaret için yola çıkan
Yahudiler bölgeye mutlaka uğrar, “kutsal topraklar”a gitmeden önce varılan son durak olarak görülür, yani hac menzili
kıymetindedir. Bu nedenle de zamanla Kudüs toprağından
bir parça olarak anılmaya başlamış. Hatta “Kudüscük” ifadesi
de yerli halkın diline bu nedenle yerleşmiş.

İlya’nın Bostanı’ndan hemen sonra yolun solunda Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi belirir, ardından da Ayios Yeorgios Kilisesi gelir. Sonra da Bet Yaakov Sinagogu görülür.
Caddeye çıktığımızda ise Surp Krikor Losavoriç Kilisesi bizi
karşılar. Hemen yanında ise Kuzguncuk Camii bulunur. Biraz
daha ilerde ise Boğazın incisi Üryanizade Camii vardır. Bu
haritada Bet Yaakov Sinagogu, Surp Krikor Losavoriç Kilisesi
ve Kuzguncuk Camii aslında aynı parselin, neredeyse aynı
bahçenin içinde yer alır. Sadece bu görüntü bile Kuzguncuk’u
anlamak için yeterli olabilir.
Osmanlı devrinde bölge Yahudi köyü olarak bilinse de zamanla bu durum değişir. Bu dönüşümde birkaç kırılma noktasının etkisi var. 17. yüzyılda Rumların sayısı artar, 19. yüzyılda
ise Ermeni kökenliler Kuzguncuk’a yerleşir. 20. yüzyılda ise
Kastamonu ve Rizeliler bölgeye gelmeye başlar. Varlık Vergisi,
İsrail’in kuruluşu ve 6-7 Eylül Olayları ise sosyolojik yapısını
değiştiren olaylardan olur. İsrail’in kurucuları olarak bilinen
bazı isimlerin Kuzguncuk’tan çıktığı da başka bir detay.
Biz Üryanizade Sokağı’ndan devam edelim. Burası ünlü mimar Cengiz Bektaş’ın da eski ofisinin olduğu sokak. Mimar,
yaşamı boyunca bu bölgede çok sayıda evin restorasyonunu
gerçekleştirmişti. Buraları anlattığı röportajlarında “Kuzguncuk’a asıl özelliğini veren orta sınıfın evleridir” der. Bektaş’ın
1990’lı yıllarda Kuzguncuk’a yerleşmesinin ardından sanatçılar semte daha çok ilgi göstermeye başlar. Aslında Kuzguncuk’un alternatif bir İstanbul’da yaşamak, bir Boğaziçi köyü
görmek isteyenlerin her zaman dikkatini çekeceğine kuşku
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yok. Bu nedenle dizi ve film çekimlerinin de uğrak noktası.
Hâlâ buraya gelenler Ekmek Teknesi’nin Heredot’unun oturduğu kahvehaneyi arıyor. Oysa mahalledeki neredeyse diğer
tüm dükkânlar gibi kahvehaneler de artık “kafe” oldu. Bu da
dönüşümün bir parçası.
Cadde boyunca yürürken sahilin havası, rüzgârı da yavaş
yavaş bize yaklaşıyor. Eğer kalabalık bir hafta sonu gününde
değilsek, gerçek Kuzguncuk’u görmek için şansımız daha fazla. Kapılara yapıştırılmış, “Burada fotoğraf çektirenler ayrılıyor” yazılı kağıtlar aslında Kuzguncuk’a gelenlerin mahalleliye
yaşattığı zorlukları da anlatır cinsten. Mahalle halkıyla sohbet
etmeye başladığınızda da duyacağınız birkaç ortak anlatı var.
Öncelikle 20. yüzyılın neredeyse ortasına kadar herkesin biraz
Rumca, biraz Ladino dili, biraz da Ermenice bildiğini söylüyorlar. Yazılı olmayan bir toplu yaşama kuralları bulunduğu

da yine akıllarına gelenlerden. Bir diğer anlatı ise herkesin
birbirini tanıyor ve seviyor oluşu. Bu nedenle çoğuna göre
Kuzguncuk sırtlarında oturan bir kişinin en büyük sorunu,
işe yetişmek üzere evden çıkıp, İcadiye Caddesi boyunca
yürürken herkese selam vermeye başlaması ve sonunda vapuru
kaçırmasıdır.
Kudüs’ü ve dünyayı anlamak
Nihayet Boğaz kenarındayız... Rüzgâr yüzümüze doğru eserken bir soru var akıllarımızda: Mahalle yaşantısıyla, birlikte
yaşam kültürüyle öne çıkan Kuzguncuk bir zamanlar Küçük
Kudüs’tü, peki hâlâ öyle mi? İşte bu sorunun cevabı gerçekten uzun ve çetrefilli. Elbette eksik de olsa güzel günlerden
izler taşıdığını hep beraber gördük. Ancak kaybedilenlerin ne
olduğunu da fark etmek gerekiyor. Bu noktada Kuzguncuk
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doğumlu mimarımız Sinan Genim’in, yıllar önce yaptığımız bir röportajda kurduğu şu cümleler belki bize durumu
açıklayabilir: “Benim çocukluğumda Kuzguncuk’ta cuma,
cumartesi ve pazar herkes bayramlıklarıyla dolaşırdı.
Herkes kendi dininin mübarek gününde özel ve temiz
giyinmeye çalışırdı. Bir rekabet ortamı olurdu. Bu rekabet
insani ilişkileri geliştiriyor. Vapura binmeden önce gazeteciden gazetenizi alırken, “günaydın” demeniz gerekirdi.
Şimdi bu tür ilişkiler kalmadı, ferdiyetçi yaşıyoruz. Mahalle kültürümüzü de bu nedenle kaybettik. Bize çocukken
sadece mahallenin imamı sahip çıkmazdı, papaz da haham
da gözünün ucuyla bize bakar, kontrol ederdi.”
Şimdi geri dönme zamanı. Ancak benim Kuzguncuk yürüyüşlerim her gün sürüyor, sürecek. Mahalleyi anlamak,
yerelleşmek, buranın hikâyesini daha iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Burayı anlamak Kudüs’ü ve dünyayı
anlamayı da mümkün hale getirebilir. Bu nedenle neredeyse her sabah önce Sevim Burak’ın evine doğru yürüyorum,
öykülerinden bir parçayı anımsıyorum, yolda birden Can
Yücel’in hamama doğru yürüyüşü gözümde canlanıyor.
Sonra komşum Gaspar Usta’nın şu sözlerini hatırlıyorum:
“Bu apartmanlar yoktu kızım, şuradaki eski bina Ermeni
Okulu idi, oraya toprak yoldan giderdik. Cumartesi günleri Yahudi arkadaşlarımızın sobalarını biz yakardık. Ramazan’da kimse sokakta ağzına lokma koymazdı. Biliyor
musun, bizim mahallenin davulcusu, Musevi bekçi Baruh
idi. Bir elinde tokmağı, bir elinde Türk bayrağıyla sokak
sokak dolaşırdı.”
Bu satırları yazarken evimin penceresinden Hamam Yokuşu’nu, İcadiye Caddesi’ni, Üryanizade’yi izliyorum. Burası
Kuzguncuk sırtlarında bir sokak. Kudüs’e unutturulan
huzur tüm değişim ve dönüşüme rağmen burada mevcut.
Herkesin birbirine, inancına, dünyasına saygı duyduğu
bir mahalle... Ihlamur kokuları, elma ağaçları, erik dalları,
tüm kaldırımları lekeleyen incirleriyle dünya cennetinin bir
bahçesi. Bize burayı sevdiren de Can Yücel’in dediği gibi
“bir yeşil dal” olmalı.
OKUMA ÖNERILERI:
Amy Mills,
Bektaş,
Dinin ve
İst.,

Hafızanın Sokakları,

Kuzguncuk,
Ünlülerin

İst.,

2003,

2014; Cengiz

Nedret Ebcim,

İst.,

Bir Kuzguncuk Hikâyesi,

B o ğ a z ’da k i

2018;
İst.,

İbrahim
2018;

Mutlu
Bardavit,

Nedred

Kuzguncuklular Kuzguncuk’u Anlatıyor,
Ö nde r Kaya , Ta n z i mat ’ ta n
İst.,

2005.

Üç

Buluştuğu Semt Kuzguncuk,

2018; Gülsüm Cengiz,

Çocuk Kuzguncuk,

İst.,

İst.,

Ebcim,
2011;

Loza n’a A z ı n l ı k la r,
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Şehirlerin annesi Kudüs bizim; Müslümanların şehri. Ama bugün, kanunsuz ve
işgalci bir yapılanmanın izniyle şehre girebiliyorsunuz. Bu elbette çok acı bir şey.

İstatistiklere göre Türkiye’den Filistin’e gidenlerin
yıllık ortalaması, 20 binin altında. Çok az değil mi
sizce de? Oysa Filistinlilerin gerçek duygularını anlayabilmemiz oraya gidip, “yanınızdayız” mesajını
vermemiz gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz eski
zamanlarda Müslümanlar hacca gideceği zaman
önce Kudüs’e uğrar, oradan kutsal topraklara
hareket ederlerdi. Peki bu gelenek bugün niye yok?
Filistin’in maddi ve manevi desteğe çok ihtiyacı var.
Bunu görmeliyiz...
Şehirlerin annesi
Filistin sadece Kubbet'üs-Sahra, Mescid-i Aksa ve
Burak Duvarı gibi yerlere sahip Kudüs-ü Şerif’ten
ibaret değil. Eski Osmanlı kentlerinden Yafa ve
Akka’nın yanı sıra; El Halil şehri, Lût Gölü, Beytüllahim ve Zeytin Dağı, mutlaka görülmesi gereken
yerlerden bazıları. Gelin biz, Filistin’i gezmeye
Doğu Kudüs’ten başlayalım. Her şeyden önce şunu
söylemeliyim ki Kudüs’te Müslümanların kaybını

fark edebiliyorsunuz. Bu çok önemli... Bir kere oraya gittiğinizde psikolojik olarak yenik giriyorsunuz
şehre. Evet, şehirlerin annesi Kudüs bizim; Müslümanların şehri. Ama bugün, kanunsuz ve işgalci
bir yapılanmanın izniyle şehre girebiliyorsunuz. Bu
elbette çok acı bir şey. Bu nedenle Kudüs-ü Şerif’e
gezip tozma rahatlığıyla gidemiyorsunuz, velev ki
gitseniz bile orada duygularınız değişiyor. Açıkçası
ben Kudüs sokaklarını hep bu duygularla gezdim.
Bu hisleri biraz olsun aşabilmek için Müslüman
esnaftan alışveriş yapmaya gayret ettim. Bildiğiniz
gibi Kudüs-ü Şerif’te çok sayıda peygamberin kabri
bulunuyor. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yusuf,
Hz. Yunus, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İsa ve daha
niceleri… Kudüs, insanı bir duygu fırtınasına sevk
eden olağanüstü bir coğrafya... Burada sanki kutsal
kitapların koridorlarında geziniyor gibi hissediyor
insan. Mesela Zeytin Tepesi’nde Hz. İsa’nın doğumunu ve göğe yükselişini hayal edebiliyor, Kudüs
sokaklarında gezinirken aklınıza gelen gelmeyen
pek çok olayı yaşıyor, idrak ediyorsunuz.
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Sultan Süleyman’dan kalan
Kudüs ile ilgili ne duygularımız ne de sözümüz
biter. Ama gidecek olanlar için kılavuz niteliğinde
bilgiler de vermek istiyorum. Hissiyatımızı şimdilik bir kenara bırakıp, biraz da şehri tasvir edelim
dilerseniz. Kudüs’e hangi yönden gidecek olursanız
olun, hep dolambaçlı yollardan ve adım adım yükselerek şehre ulaşırsınız. Ferah Akdeniz rüzgârlarının okşadığı kayalık bir tepe üzerine kurulan şehir,
Jerusalem ya da Yeruşelayim gibi isimlerle anılıyor.
Günümüzden 3 bin yıl önce Kral Davud’un iktidarıyla kaderi değişen Kudüs, başlangıçta küçücük bir
yerleşim birimiyken günümüzde nüfusu bir milyon
aşan büyük bir şehir. Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı” kitabına ilham veren Zeytin Tepesi, şehri keşfetmeye başlamak için iyi bir nokta. Buradan baktığınızda şehrin bütün kubbe ve kuleleri gözlerinizin
önüne seriliyor. Hemen karşı yamaçta bulunan
surları, Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış. Surların içine yöneldiğinizde Kudüs’e karakterini veren
bütün kutsal mekânlarla tanışabilirsiniz. Gerçekten
heyecan verici... Harem-i Şerif’e yaklaşmaya başladığınızda daha sık Arapça duymaya başlıyorsunuz.
7. yüzyıldan itibaren Müslümanların hâkimiyetine
giren şehrin en önemli parçalarından birini oluşturan Harem-i Şerif, Moriah Tepesi’nin en yüksek
noktasında yer alıyor. Bab-el Silsile’yi geçer geçmez, Hazreti Muhammed’in (sav) göğe yükseldiği
kayalığı koruyan Kubbet-üs Sahra tüm görkemiyle
karşınıza çıkıyor. Altın renkli dev kubbesiyle göze
çarpan Kubbet-üs Sahra, Kudüs’ün uluslararası
düzeyde en çok tanınan simgesi. Bu zarif mekân,
aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olarak
biliniyor. Biraz ileride, Burak Duvarı’na yakın konumda bulunan Mescid-i Aksa’ya girmek ise biraz
gayret gerektirebilir. Sabahın erken saatlerinde
oraya gidiniz ve sırada beklemeye hazır olunuz,
derim. Emin olun, beklemenin her saniyesine değer.
Kubbet-üs Sahra’nın altın kubbesi ve Mescid-i
Aksa'nın ağırbaşlı ihtişamının yanında Yahudilerin Tapınak Kompleksi daha küçük kalıyor. Diğer
yandan Harem-i Şerif’in çevresi de aynı derecede
güzel yapılara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Memlük
döneminden kalma Kayıtbay Çeşmesi, Mısır dışında
rastlanan nadir taş işçiliği örnekleri ile görmeye
değer bir yapı.
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Kudüs, insanı bir duygu fırtınasına sevk eden
olağanüstü bir coğrafya...
Görmeniz gereken yerler
İşte bu atmosfer altında Eski Kudüs’e
adım atabilirsiniz. Kudüs Çarşısı’nda
turistik dükkânların yanı sıra, kuşaktan
kuşağa aktarılan eski mesleklerini icra
eden zanaatkârlar göze çarpıyor. Şehrin
kadim sokaklarında gezinirken uzun süren Osmanlı egemenliğinin Kudüs’te silinemez izler bıraktığını da görüyorsunuz.
Sultan Süleyman’ın yaptırdığı surlardan
başlayarak Müslüman mahallelerinde yürürken Türk olduğunuzu anlayıp sizinle
Türkçe konuşmaya, hatta sarılmaya çalışan insanlarla karşılaşırsanız şaşırmayın.
Çoğu insan için Filistin toprakları, bir
seyahat planına dahil edilecek yerlerden değildir. Fakat bu kalıpların dışına
çıkmak gerekir. Çünkü Filistin, dünyanın
belki de çoğu yerinden daha fazla tarihi,
dinî ve kültürel miras alanına sahip. Bu
eserlerin küçük bir alanda olması, ülkenin cazibesini arttırıyor. Filistin’e giden
Hristiyan turistlerin büyük çoğunluğu,
Noel zamanını tercih ediyor. Bu nedenle
Beytüllahim, gece yarısı ayininde binlerce

ziyaretçi ile dolup taşıyor. Hristiyanlar
için Noel ve Paskalya da önemli tarihler,
ancak yılın diğer zamanlarında fiyatlar
daha düşük ve kalacak yer bulmak da
daha kolay. Son dönemde yeni açılan
oteller, konukevleri, hosteller ve evlerde
turist ağırlama uygulamaları, Batı Şeria’da yaygınlaşmaya başladı.
Ramallah’ı gördüm!
Bir gün Filistin’e giderseniz eğer, mutlaka görmeniz gereken yerlerden bahsetmek istiyorum. Etkileyici Helenistik
gözetleme kuleleri, Samiriye sarayları
ve Bizans kiliseleri, Filistin’de gezilerin
yapıldığı yerler arasında. Filistin’in
Sebastia köyünde hayata geçirilen
yeni bir toplumsal turizm projesi, bu
bölgede kalmayı keyifli hale getiriyor.
Küçük ve taze ekmekler, zeytinyağı,
otlar ve etraftaki bahçelerden getirilmiş
meyvelerin yer aldığı nefis kahvaltılar,
kilometrelerce uzanan zeytinliklere
bakan teraslarda ya da Bizans - Memlük
döneminden kalma yenilenmiş odalarda

servis ediliyor. Bölge halkından gençler, Osmanlı tren istasyonu veya eski
İslami mabetlerde enformasyon merkezi
tarafından eğitilerek görevlendiriliyorlar. Enformasyon merkezi ve konukevi,
köyün ana meydanının hemen yanında
yer alıyor. Filistinli şair ve yazar Mourid
Barghouti'nin “Ramallah’ı Gördüm” adlı
kitabını okuyanlar, Deir Ghassaneh’i
hatırlayacaktır. Barghouti'nin büyüdüğü, Ramallah’ın kuzeyinde yer alan
küçük köy, eski taş evleri, dar sokakları
ve avlularıyla bu otobiyografik romanda
nefis bir şekilde tasvir ediliyor. Osmanlı
Filistin’inin bir kısmını yöneten ailelerden birinin üssü olan, çoğu 18. yüzyılda
yapılmış evlerde kuşatma zamanında
kullanılmak üzere sarnıç, zeytinyağı ve
tahıl depoları bulunuyor. Günümüzde
yerel kadın birliği, köyün içine yeni bir
yol yaptırmış. Köyde yöreye dair eşya
ve eserlerin sergilendiği küçük bir müze
hizmet vermekte ve yerel yiyeceklerin sunulduğu muhteşem ziyafetler verilmekte. Ayrıca öğleden sonraları da otantik
Filistin mutfağı üzerine dersler veriliyor.
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Osmanlı Filistin’inin bir kısmını yöneten ailelerden birinin üssü olan, çoğu 18. yüzyılda yapılmış evlerde
kuşatma zamanında kullanılmak üzere sarnıç, zeytinyağı ve tahıl depoları bulunuyor.
Nablus’tan Eriha’ya
Filistin’de sabaha karşı 04.30 sularında uyanmak, gezgin ruhlara önemli bir avantaj sağlar. Çünkü serin ve berrak şafak vakti
işitilen büyülü ezanın ibadete çağıran sesi, Jenin (Eski Şehir)
tepelerinde dolaşır. Filistin’de uzun yürüyüşler ve bisiklet
sürüşlerinden sonra, dinlendirici bir rahatlama gerekeceği
muhakkak. Öyle değil mi? Sıradaki gezi adresimiz Nablus, bol
buharlı sıcak su odaları, soğukluk bölümü, yerli yapım zeytinyağı sabunları ve özel masajları ile geleneksel Osmanlı hamamlarına ev sahipliği yapıyor. 17. yüzyıldan kalma Hamam Al
Şifa, şehrin en tanınmış hamamı. Şehirdeki bazı yerel organizasyonlar ve oteller, Türk hamamı deneyiminin yanı sıra;
banyonun lüks, yastık kaplı dış odasında çay, tatlı ve nargile
içeren davetler düzenliyor. Unutmadan hatırlatmakta fayda
var: Al Şifa Hamamı, PalFest Edebiyat Festivali sırasında yerel
müzik dinletilerine ve kitap okuma seanslarına da ev sahipliği
yapıyor. Öte yandan kadim ve mahmur çöl şehri Eriha’nın
havası, Batı Şeria’dan tamamen farklı. Yaz aylarında buraya
gelen ziyaretçiler, şehir sakinlerinin sıcaktan korunmak için
gece gezmelerine çıktıklarına tanık olabilirler. Öyle ki bölgenin geniş ve düz yolları, geceleri sessiz bisikletçilerle doluyor.
Hisham Sarayı ise Eriha’nın en görkemli mekânlarından biri.
Sarayın bir deprem sırasında yıkılmadan önceki görkemini,
oyma taş işçiliğinden anlamak mümkün. Sarayı süsleyen ünlü
Hayat Ağacı Mozaiği’nde, 8. yüzyıl Emevi ustalarının yeteneği
tüm güzelliğiyle kendini göstermekte.

köylerde yerel ailelerle tanışmak, günümüzde giderek daha
kolay hale geliyor. Bike Palestine'in yürüyüş ve bisiklet güzergâhları, Kuzeybatı Şeria'nın yemyeşil tepelerini, güneydeki
ürkütücü Yahuda Çölü'nü, Eriha ve Beytüllahim gibi tarihi
şehirleri kapsıyor. Bir zamanlar Hz. İbrahim ve Hz. İsa’nın
gezindiği yerlerden esinlenerek oluşturulan İbrahim Yolu
(Abraham Path) ve Doğuş Patikası (Nativity Trail) rotaları ise
Kuzey ve Orta Batı Şeria'da ibadet amaçlı ya da turistik nedenlerle Filistin’e gelen yürüyüşçülere açık yürüyüş parkurlarını
oluşturuyor. Bu önemli bilgileri verdikten sonra, Akdeniz’in
küçük ve zarif liman kenti Akka’yı tanıyabiliriz. Bir zamanlar
Haçlı Krallığı’nın başkenti olan Akka, Napolyon’un Ortadoğu’daki hedeflerinin merkezi olarak nam salmış. Bu karakteristik Osmanlı şehrinin eski bölümüne uğramayı unutmayınız.
Akka’da başka neler mi var? Şehrin hemen yakınında uzun
yolculukların sona erdiği İpek Yolu trenlerinin istasyonu, sıra
sıra taş kemerleriyle kocaman kervansaraylar ve görkemli hanlar bulunuyor. Buradaki yapıların terk edilmiş olanları, yerel
moda fotoğrafçılarının ve futbol oynayan çocukların gözdesi
durumunda. Özetle Filistin’de gezip görülecek yer çok. Bir
gün bu derinlikli coğrafyaya yolunuz düşerse inanıyorum ki
buraları çok seveceksiniz. Tıpkı benim gibi…
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ORADAYDIK, ORADAYIZ
Filistin’in Gazze şehrine giden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgedeki son durumu
yerinde inceleyerek Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları hakkında görüşmeler yaptı. Kınık, El Emel
Yetimhanesi’ndeki çocuklar tarafından Filistin ve Türkiye bayraklarıyla karşılandı.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay’ın
Gazze’de faaliyet gösteren delegasyonunun icraatlarını yerinde inceledi. Dr. Kerem Kınık, ziyaretinde Filistin Kızılayı
Genel Başkanı Yunus el-Hatib ile de görüşerek Gazze'nin en
büyük yardım merkezinin Türk Kızılay'ın desteğiyle açıldığını
duyurdu.
El Emel Yetimhanesi’ndeki çocuklarla ve tedavisi süren
yaralılarla da bir araya gelen Kınık, Kızılay’ın birçok destek
programının yürütüldüğü toplum merkezini ve sıcak yemek
ihtiyacını gideren aşevini ziyaret etti. Saldırılar sonucunda su
ve elektrik şebekelerinin tahrip olduğuna ve binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken
Kınık, Filistin'deki kurum ve kuruluşlarla insani ihtiyaçların
karşılanması konusunu görüştüklerini ifade etti.
Kardeşliğimiz hissediliyor
Gazze'nin en büyük insani yardım lojistik merkezini açılışını
yapan Kınık, “Gazze’de evleri tamamen yıkılmış 8 bin 500
kişinin acil barınma ihtiyacı var. 4 bin kişinin içme suyuna
ulaşamadığı bölgede 170 okul, 30 sağlık tesisi ağır hasarlı.
Yollar, içme suyu şebekeleri, elektrik şebekeleri, fabrikalar
hasar görmüş. Hastanelerde ilaç sıkıntısı var. Çok yaralı var.
Yaralıların 600’ü çocuk, 200 kadın olmak üzere 2 bin yaralı
var. Bunlara rağmen Gazzeliler normale dönmeye çalışıyorlar. Şehri temizlemeye, yolları tamir etmeye devam ediyorlar”
dedi.
Türkiye’den geldiğini duyan Gazzelilerin sevindiğini, dualar
ettiğini dile getiren Kınık, “Gözlerinden sevinçleri belli oluyor. Türkiye’nin en zor zamanlarında onların yanında olmalarından çok memnunlar. Kardeşliğimiz burada da hissediliyor.” diye konuştu.
Hem Kudüs hem Gazze tarafına yardım edildiğini belirten
Kınık, “Ambulans teslimlerini yapıyoruz. Hastanelere sürekli
tıbbi malzeme sevkiyatları gerçekleştiriyor, yakıt sağlıyoruz.
Evleri yıkılmış insanlara sürekli gıda yardımı yapıyoruz.
Özellikle yetimlere yönelik koruma programı başlatıyoruz. Tarım seraları yıkılmış, onarımlarına destek vereceğiz” şeklinde
konuştu.

“Anlaştık Kerem ammi”
Türkiye’nin bölgeye tıbbi malzeme, gıda ve yakıt yardımı
yaptığını söyleyen ve uluslararası kuruluşlara da yardım
çağrısında bulunan Kınık, “Buranın onarımı için uzun zaman
gerekiyor. Desteğin sonlanmaması lazım. Kaderine terk
edilmemesi gerekiyor. Çok sayıda engelli insan var, onların
hayatını sürdürmesi için destek olmak gerekiyor.” dedi.
Bir önceki savaşta anne ve babasını kaybeden Yezan’la da buluşan ve küçük çocuğu tekrar omuzlarına alan Genel Başkan
Kınık, “Yezan, desteklerinizle korumamız altında büyüyor,
güçleniyor. Yezan’a dedim ki seni ancak 18 yaşına kadar omuzlarımda taşıyabilirim sonra düşersem beni sen kaldırırsın
anlaştık mı? Anlaştık Kerem ammi dedi.” ifadesinde bulundu.
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15 Temmuz’un 5. yıldönümü vesilesiyle “251 Mektup: 15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar” adlı kitapta
başta şehit yakınları olmak üzere İskender Pala, Cevat Olçok, Ufuk Uras, Fadime Özkan, Bahadır
Yenişehirlioğlu, Ayşe Olgun, Yasin Aktay, Hasan Kaçan gibi sanat, siyaset, edebiyat ve basın dünyasının
seçkin isimlerinin kaleminden kahraman şehitlerimize hitaben yazılan mektupları okuyacaksınız. İşte
1868 okurları için o mektuplardan bir seçki…
15 Temmuz Derneği, FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin ardından 20 Ağustos
2016’da kurulan bir sivil toplum örgütü.
Merkezi İstanbul’da olmakla birlikte faaliyetlerini Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında devam ettiren dernek,
şehit yakınları ve gazilerle kardeşlik hukuku kurmak, 15
Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak
ve yaşatmak üzere faaliyet gösteriyor.
15 Temmuz’u geleceğe doğru aktarmak için yurtiçi ve yurtdışında her yıl çeşitli sempozyum, panel ve programlar düzenleyen dernek 15 Temmuz ruhunu sürekli olarak yaşatıyor.
Ayrıca 15 Temmuz ruhuna uygun olarak tasarlanan “Hafıza

15 Temmuz” Müzesi’nde hain darbe girişimini ve dünyadaki darbeler tarihini ziyaretçilere hatırlatarak bu konuda
bir bilinç oluşmasına katkıda bulunuyor. 15. Temmuz’un 5.
yıldönümü vesilesiyle “251 Mektup: 15 Temmuz Şehitlerine
Mektuplar” kitabı da derneğin özel çalışmalarından biri.
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, kitabın
ortaya çıkışını şöyle anlatıyor:
“15 Temmuz şehitlerimiz için kaleme alınan, her biri yürekten
dökülen sözcüklerle yazılan mektuplar ve künye bilgilerinin
yer aldığı kitap çalışmamızı sizlere sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 251 Mektup kitabı, bundan bir yıl önce hayata
geçirmek için harekete geçtiğimiz, şehit yakınlarımızdan,

F O T O Ğ R A F A A / E L I F Ö Z T Ü R K
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“Sen bizi bırakıp gitsen de masan, bilgisayarın hâlâ aynı
yerde, bir gün çıkıp gelecekmişsin gibi seni bekliyor Mustafa.
Ne zaman masandaki fotoğrafınla göz göze gelsek boğazımıza
yumruk gibi inersin.”
gazetecilerden, yazarlardan, akademisyenlerden ve 15 Temmuz Derneğimizin
çalışanlarından alınan mektuplarla
oluşturuldu. O gece vatanımız için
canlarını hiçe sayan, ülkemizin geleceği için kendilerini feda eden, Peygamber Efendimizin (sav) komşuları
olma şerefine nail olan 251 vatan evladı
için ne söylesek az. Yine de bu vatanı
FETÖ gibi örgütlere karşı koruyarak
ve çocuklarımıza şehitlerimizin o güzel
hikayelerini anlatarak teselli oluyoruz.
15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklar,
dillerinde tekbirlerle tarih sahnesine
çıkan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu ülkenin yiğit evlatlarıydı.
Onlar bu toprakları bize yurt yapan ve
bu uğurda yüz yıllar boyu kendini feda
eden şühedanın torunlarıydı. Geride
bıraktıkları gözü yaşlı aileleri ve koca
bir millet isimlerini her duyduğunda,
fotoğraflarını her gördüğünde, hikayelerini her dinlediğinde aynı hüzün ve
gururla dolup taşıyor. O eşsiz gecenin
tarif edilmeye çalışılan her anı gerçeğin
yanında eriyip gidiyor. Oysa duygularımız yerli yerinde duruyor. Bu kitapta
mektup formatına yer vermemizin bir
nedeni de hepimizin şehitlerimize olan

hislerini ve vefa borcunu ortaya çıkararak, 15 Temmuz külliyatına duygusal
yönü de olan bir eserle katkı sunmak.”
Kitabın bir diğer çıkış noktası ise şehit
ailelerinden gelen geri bildirimler olmuş. Şehit aileleri, 15 Temmuz sonrası
büyük bir iyi niyetle ortaya konan ve
şehitlerimizin hikayelerini anlatan
siteler, kitaplar, TV programları, belgesellerde bazı bilgilerin yanlış olduğunu
ve bunun düzeltilmesini talep etmiş. 15
Temmuz Derneği ekibi de öncelikle bir
kaynak taraması yaparak bu yanlışları
ortaya çıkardı ve uzman psikolog ekibimiz ailelerimizi tek tek arayarak en
doğru bilgilere ulaşmış. Böylece kitaba
251 şehidimizin doğru künye bilgileri
eklenerek bir anlamda kaynak bir çalışma ortaya çıkmış.
“251 Mektup: 15 Temmuz Şehitlerine
Mektuplar” kitabının editörü gazeteci
Gülcan Tezcan, hazırlık safhasını şöyle
anlatıyor:
“Şehit aileleri ile yakın temas halindeki 15 Temmuz Derneği şehitlerimizin
biyografilerinin en doğru şekilde yer

alacağı bir kitap yapmak üzere yola çıktı. Biyografilerin yanı sıra şehitlerimize
hitaben yazılacak mektuplarla onlara
duyduğumuz minneti, özlemimizi, dualarımızı da kaleme alalım istedik. Zira
mektup, en içten, hesapsız ve en gerçek
duyguların kelimelere döküldüğü,
edebi türler içinde en samimi ifade biçimine imkân sağlayan bir form. İstedik
ki, 251 şehide aile fertleri, onlara özlem
duyan anneleri, kardeşleri, arkadaşları
ya da onları hiç tanımamış, ömründe
bir kez bile karşılaşmamış olanlar onlara minnetini, hayranlığını, dualarını
ve vefasını dile getirsinler… Bir kısmı
edebiyatçılar tarafından kaleme alındı
mektupların. Ama yazarların çoğu 251
şehit gibi farklı yaş grupları, sosyal çevre ve mesleklerden isimler. 15 Temmuz
ruhunu taşıyan, o gece sokağa çıkan,
direnişe katılan, ama şehit olamadığı
için üzüntü duyanların şehitlere olan
muhabbet, minnet ve hayranlıklarını
ifade edişleri bu millette bağımsızlık
ateşinin hiç sönmeyeceğinin de en
güçlü delili. Ve o gece yaşananlar zaman geçse de herkesin hafızasında dün
gibi, taptaze. O yüzden şehitlere hitap
ederken bu kadar heyecan yüklü bütün
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M U STA FA C A M B A Z' I N Ç E N G E L KÖY' D E K I

satırlar da. Bir şehide mektup yazma fikri bile
pek çoğunu gözyaşlarına boğdu eline kalem
alanların. Kimi yazıp yazıp sildi, kifayetsiz
buldu kelimelerini yüreğinden geçenleri ifade
etmeye. Ama hep büyük bir hayranlık ve şükran
duygusu sinmiş halde ulaştı bize mektuplar…”
İskender Pala, Cevat Olçok, Ufuk Uras, Ferman
Karaçam, Fadime Özkan, İskender Pala, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ayşe Olgun, Yasin Aktay,
Hasan Kaçan gibi sanat, siyaset, edebiyat ve
basın dünyasının seçkin isimlerinin kaleminden
dökülen bu mektuplardan yaptığımız bir seçkiyi sunuyoruz.

KABRI

Bir gün çıkıp gelecekmişsin gibi
Gazeteci Ayşe Olgun, 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de şehit olan mesai arkadaşı Mustafa
Cambaz’a hitaben bir mektup kaleme almış:

“Sen bizi bırakıp gitsen de masan, bilgisayarın
hâlâ aynı yerde, bir gün çıkıp gelecekmişsin
gibi seni bekliyor Mustafa. Ne zaman masandaki fotoğrafınla göz göze gelsek boğazımıza
yumruk gibi inersin. Ne zaman dostlarla bir
araya gelsek adın dökülür dudaklarımızdan.
Sen gittin gideli gözyaşımız hiç kurumadı,
kurumayacak Mustafa. Geçen gece oturup eski
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Ş E H I T İ L H A N VA R A N K ' I N

“15 Temmuz’dan
sonra hep düşündüm.
Ya o hainler başarılı
olsalardı şu an
ülkemiz ne durumda
olurdu? Biz ne
halde olurduk?
Hem seni kaybedip
hem de vatanımızı
kaybetseydik ne
yapardık?”

KABRININ

BAŞINDA BINALI YILDIRIM VE

KARDEŞI

M U S TA FA VA R A N K

haberlerimizi, fotoğraflarımızı karıştırdım yeniden. Yollarımızın kesiştiği o ilk günlere, 1999
Kasım’ına gittim. İşini gücünü bırakıp gazeteci olmaya gelmiştin hani. İstihbarat servisindeki
ilk günlerin… Hepimizin gönlünü nasıl da fethetmiştin, çalıştığın her serviste, gittiğin her
yerde nasıl da fethederdin gönülleri. Yoksa cenaze töreninde yıllardır görmediğimiz o kadar
insanı, senden başka kim bir araya getirebilirdi ki? Senin dostluğundan, arkadaşlığından nasibini almayan kim vardı ki Mustafa? Çünkü vefalıydın, yardımseverdin, dürüsttün, neşeliydin,
şefkatliydin, hepimizi severdin. Şu hayatta kimseyi kırmamak ve kimseye kırılmamak üzerine
öğrenilecek ne varsa onları en değerli cevher gibi taşırdın kalbinde. Farkına bile varmadan
bize ne çok şey öğretmişsin meğer. Sana yaklaşan herkes iyilikten nasibini alırdı. Kötülük
gördüğün insanları bile iyilikle anardın.”
Bu şeref kaç kişiye nasip olur?
Saraçhane’de şehit olan İlhan Varank’a hitaben kardeşi Ayşe Aslantürk’ün kaleme aldığı mektuptan satırlar:

81

82

1868

DERGİ / 15 TEMMUZ ŞEHITLERINE

MEKTUPLAR

“15 Temmuz’dan sonra hep düşündüm. Ya o hainler başarılı olsalardı şu an ülkemiz ne durumda
olurdu? Biz ne halde olurduk? Hem seni kaybedip hem de vatanımızı kaybetseydik ne yapardık?
Sen vatanını kurtarmak için o şerefsizlerin karşısına dikildin. Rabbime şükürler olsun ki sen ve
250 vatan sevdalısı şehidimiz, iki binin üzerinde
gazimiz ile o gün sokağa çıkan binlerce vatandaşımız sayesinde hainler planlarını gerçekleştiremediler. Siz, bize bir vatanı miras bıraktınız. Bu
şeref kaç kişiye nasip olur ki? Ne zaman üzülsem
bu düşünceyle teselli buldum. İçimde o hainlere
karşı çok büyük bir kin ve nefret vardı. Sonra
düşündüm. Ya bu hainler gelip özür dileseler,
yalvarıp yakarsalar, pişmanız deseler ne yapacaktım? Sevgili Peygamberimiz Uhud’da amcasını
öldüren Vahşi’yi, onun ciğerlerini ağzına alıp
çiğneyen Hint’i affetmemiş miydi? Ben bu hainleri nasıl affederdim? Biliyor musun İlhan? Bırak
özür dilemeyi, işledikleri cinayetleri ve hainliği
kabul edecek bir haysiyet bile yokmuş bunlarda.
Kamera görüntülerinde açıkça yaptıkları ortada
olduğu halde mahkeme salonlarında yüzümüze sırıtarak yaptıklarını inkâr ettiler. Dünyada
mevcut kanunlara göre verilebilecek en büyük
cezaları aldılar. Bu cezalar yüreğimizdeki acıyı
azaltamaz, giden hiçbir canı da geri getiremez.
Bizi tek teselli eden, biliyoruz ki; hak ettikleri asıl
cezayı, hem şahidin hem de hakimin Yüce Yaratıcı olduğu Mahkeme-i Kübra’da alacaklar.”
Şimdi farkına varma zamanı
Genelkurmay’da şehit olan Bülent Aydın’a hitaben mektubu ise yazar-akademisyen Prof. Dr.
İskender Pala yazmış:

“Bugün bir tanıdığımdan bahsedeceğim size.
'Vatan' deyince gerisini unutuveren bir delikanlıdan. Siz de bileceksiniz; adını Fahr-ı Kainat’ın
adıyla anıp 'Muhammetçik' dediğimiz, 'Mehmetçik' dediğimiz kahramandır o. Bazılarınız onu
tarih sayfalarından tanırsınız. Onunla ilk önce,
Alparslan’ın ardında, Malazgirt Ovası’nda karşı-
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“Bugün bir tanıdığımdan
bahsedeceğim size. 'Vatan'
deyince gerisini unutuveren bir
delikanlıdan. Siz de bileceksiniz;
adını Fahr-ı Kainat’ın adıyla
anıp 'Muhammetçik' dediğimiz,
'Mehmetçik' dediğimiz
kahramandır o.

laşmıştık, hatırlayacaksınız. Ve yine hatırlayacaksınız, Kosova sahrasında Türk’ün bayrağı olan ay
ile yıldız, ilk kez onun kanına yansıyarak inmişti
yere. Fetih günü, Bizans burçlarına sancağı diken
oydu. Viyanalar, Zigetvarlar, Bağdatlar birer
birer onun kanıyla vatan olmuştu sonra. Güçlü,
atılgan, zeki, becerikli ve gözü pekti. Daima ön
safta olmak isterdi. Durmazdı, durmak nedir
bilmezdi. Cepheden cepheye koşarken arkasında
bazen bir bacağını, bazen bir kolunu, bazen bir
gözünü bırakır ama vatan sevgisini daima ileride,
önde tutar, 'Vatan sağ olsun!' derdi, 'Yeter ki
vatan sağ olsun!' Mevsimlerden en çok baharı, aylardan en ziyade ağustosu sevdiğini bilirdik ama
bir 15 Temmuz gecesinde, büyük sevgisini ebedî
bir aşka dönüştürdüğüne şahit olduk, hayranlık
ve gıptayla. Yaşadığı yurdun huzurunu sağlamak
için, hainlerin emellerini kırmak için elinde silah,
kalbinde imanla sokaklara, kışlalara, köprülere, merkezlere koştu. Vatanı satmak isteyenlere
aman vermemekti niyeti. Ve o koştukça, o dimdik
durdukça, o geçit vermedikçe kanı daha çok
aktı. Umursamadan koşmaya, vuruşmaya devam
etti. Ve o sıra dağlar gibi setler oluşturdu diye 15
Temmuz gecesinde toprak yeniden vatan oldu,
kanının suladığı zemin yeniden bayrağa durdu.
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BALCI

M E K T U P YA Z A R L A R I N D A N
PROF. DR. İSKENDER PALA

Demem o ki Mehmetçik, teriyle ve kanıyla 15
Temmuz’da Türk tarihini yeniden yazdı. Onun
kanını bıraktığı zeminlerde yalnızca ülkemizin
değil, bütün insanlığın kaderi, iyiliğe evrildi.
Şehidim o gece kanını akıttıkça dünyanın pek
çok yerindeki hastalıklı kafalar, Türk adı önünde
eğilmeye mecbur kaldılar. O, vatana sahip çıktı
diye ezelî düşmanlarımız da onların içimize
saldıkları zavallı hainlerin de hayalleri hakikatlerimize, tuzakları imanımıza çarptı, kışkırttıkları
terör selinin içinde kendileri boğuldular. Şimdi
farkına varma zamanı. Farkına varıp onu daima
anma zamanı.”
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15 Temmuz şehitleri için yaptığı
şarkıyla adını duyuran Yasemin Demir
ile "Unutamam O Geceyi" şarkısının
hikâyesini, yeni albümü “Mavi”yi ve
Türkiye’deki mülteci kamplarını dolaşarak
hazırladıkları “Özgürlüğe Kaçış”
belgeselini konuştuk.

15 Temmuz şehitleri için sözü ve müziği size ait bir
şarkı yaptınız ve bu kısa sürede sosyal medyada
büyük ilgi gördü. Bu şarkının serüvenini soracağım
ama önce 15 Temmuz gecesinden bahsedelim istiyorum. O gece neredeydiniz? Haberi alınca ne yaptınız?
15 Temmuz gecesi yaşananları en iyi anlayanlar o gece
canları pahasına sokakta olanlardır. O gece her birimiz inandığımız ve kaybetmek istemediğimiz değerler
için, demokrasi ve insan hakları adına sokaktaydık.
Ama hangi sokakta? Bu basitmiş gibi görünen sorunun
cevabı aslında bugün hayatta olup olmadığımızı da belirledi. Birbirinden farklı düşünen pek çok insan birlikte
bir direniş gösterdi, bütün geceyi birlikte göğüsledi.
Bireysel imtihanlarımız o gece bizi bir araya getirdi,
kimimiz yıldız olup kaydı ve silinmeyecek izler bıraktı.
Kimimiz bir parçasını kaybetti, kimimizin kaderine de
o gece olanları unutturmamak yazıldı.
“Unutamam O Geceyi” şarkısı nasıl ortaya çıktı peki?
Ben de “Unutamam O Geceyi” isimli çalışmamı o gece
hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, gazilerimize ve
çabası Allah katında unutulmayacak olan tüm insanlara
adadım. Şarkıyı yazmaya başladığımda 2016 Ağustos

ayıydı, olayların üzerinden üzerinden henüz bir ay
kadar geçmişti, duyguların en yoğun olduğu dönemdi
ve şarkının ilk partını yazmıştım. Bu kısım daha çok
bir insanın hayatından ve sevdiklerinden vazgeçişini,
bir masumu kurtarmak için hayatını tehlikeye atışını ve
ruhun nasıl ölümsüzleştiği, yüceldiği üzerineydi. İkinci
partı ise daha çok birlikte bir mücadelenin hikayesiydi.
Ama hâlâ eksik bir şeyler vardı, onun tamamlanması
için bir yıl kadar çalıştım. Ancak bu son halini alabildi. Stüdyo kaydından paylaştığım ana kadarki süreçte
insanların nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Sadece
iyi bir şey yapmaya olan inancım vardı. Kendi Youtube
kanalımdan paylaştığım ilk şarkı oldu. Sosyal medya
üzerinden çok iyi geri dönüşler aldım. Niyetim şehitlerin haleti ruhiyesini biraz da olsa anlamaya çalışmak ve
onların gözünden bu şarkıyı tamamlamaktı. Ne kadar
başarabildim bilmiyorum ama hâlâ dinlenmeye devam
ediyor.
Zor zamanlarda sanatın insanları birleştirici gücüne
dair neler söylersiniz?
Elbette buna inanırım. Toplumların ihtiyacı olan her
şeyi kendi içinden çıkarma gücü vardır, dünyadaki ölçü
ve düzen bu şekilde yaratılmış. Sanat ve sanatçı ortaya
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Niyetim şehitlerin
haleti ruhiyesini
biraz da olsa
anlamaya çalışmak
ve onların
gözünden bu şarkıyı
tamamlamaktı. Ne
kadar başarabildim
bilmiyorum ama
hala dinlenmeye
devam ediyor.

F OTO Ğ R A F AA / FAT I H

U N U T T U R M A M A K YA Z I L D I ”

KURT

F O T O Ğ R A F A A / A H M E T İ Z G I

çıktığı toplumdan ve bulunduğu çağdan
bağımsız değil, derdiyle dertleniyor, neşesiyle ışık saçıyor, bir can yoldaşı gibi…
Her birimiz farklı görüş ve hayat tecrübelerine sahip olsak da, birlikte hissettiğimiz ortak acılar ve mutluluklarda
bizi bir araya getiren yine sanat oluyor.
Belki bir sinema filminde, bir şiirde, bir
tabloda, bir motifte ya da bir şarkıda,
bir melodide, bir figürde her birimiz
aynı hisse bürünüyoruz, bu vazgeçilmez
sanatsal unsur eserle beraber bizi de
sarmalıyor. Gün içinde farketmediğimiz

o biricik duyguyu sanatla birlikte yine
hatırlıyor ve içimizde yaşatmaya devam
ediyoruz.
Ve şimdi de ilk albümünüz “Mavi” ile
karşımızdasınız. “Mavi”ye yolculukta
neler geçti başınızdan?
Neler geçmedi ki… Heyecan, sabır,
hayal kırıklığı, umut, çaba, ısrar, kimi
zaman teslimiyet, olumlu ve olumsuz
pek çok duyguyu yaşadım bu süreçte.
Albümde “Ne Oldu”, “Kurşun”, “Ara-

mızda”, “Yana Yana” ve “Kadınım Ben”
isimli 5 şarkı var, söz ve besteleri bana
ait. Bu beş şarkı pek çoğunun içinden
süzülerek geçti ve albüme girdi. Albüm
aranjörüm sevgili Serkan Sönmezocak,
yıllardır tanıdığım ve işine çok güvendiğim bir müzisyen. En önemlisi de beni
anlaması ve şarkılarıma benden uzak
bir form vermemesiydi. Bunu önemli
buluyorum. Albümün prodüktörlüğünü
kendim üstlendim, bir müzik şirketinin
etiketiyle çıkmadı, bağımsız bir üretim
oldu. Amma velakin canım, dostum
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dediklerimin, ailemin ve çalışmalarımı
takip edip ellerini taşın altına koyan
güzel insanların desteği olmasa yıllardır
verdiğim emeklerim bu aşamaya gelemezdi. Her birine teşekkür ediyorum.
Bu şekilde sonunda “Mavi”ye, tutkuma,
derinliğe bir adım attım. “Mavi”yi şu
anda bütün dijital platformlardan ve
YouTube kanalımdan dinleyebilirsiniz.
Siz aynı zamanda bir yapımcısınız. Bir
söyleşinizde mülteci kamplarını dolaşıp Suriyeli göçmenlerin hikayesini anlatan bir belgesel hazırladığınızı, bu
kamplarda müzik yapan küçük mülteci
gruplarla tanıştığınızı söylüyorsunuz.
Gelecekte mülteci müzik gruplarıyla
bir proje düşünür müsünüz mesela?
Evet canı gönülden isterim bunu. Bahsettiğiniz belgeseli 2016 yılında hazırlamıştık. Ekibimiz bir harikaydı, projenin
yönetmenliğini sevgili Eray Demir’in
üstlendiği, yapımcılığını sevgili dostum
Aynel Hayat ile birlikte üstlendiğimiz
“Özgürlüğe Kaçış/Escape for Freedom”
belgeseli. Çekimleri sırasında Türkiye’deki mülteci kamplarını ve mültecilerin yoğun olarak bulunduğu şehirleri
dolaşarak gerçek insan hikayelerinin
izini sürdük. Çok özel bir projeydi. Çok
sayıda röportaj yaptık. Her şeye rağmen
hayata tutunanlara, müziğin iyileştirici
gücüne, sanatın dile gelişine defaatle
rastladık. Her acıyla bir mutluluk, her
zorlukla bir kolaylık vardı. Zordu ama
umut vardı, umuda tutunmak vardı.
Her şeye rağmen misafirini ağırlamak,
bir sıcak çay ikram etmek, yeni pişirdiği
ekmeğini paylaşmak vardı. Kapmlarda
hâlâ görüştüğüm ve irtibatta olduğum
kardeşlerimiz var. Bu anlamda onların
derdine ortak olmak ve belki birlikte bir
umut şarkısı yazmayı çok isterim, nasip
diyelim.

KADERINE O GECE OLANLARI
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Her birimiz farklı görüş ve hayat
tecrübelerine sahip olsak da,
birlikte hissettiğimiz ortak acılar
ve mutluluklar da bizi bir araya
getiren yine sanat oluyor.
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“YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR
BIRÇOK YARDIM KAMPANYASINA
ILHAM OLDU”
Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açılan
"Mülteci Hikayeleri Fotoğraf Sergisi"nde fotoğrafları sergilenen Anadolu Ajansı foto-muhabiri
Esra Hacıoğlu ile hem ailesinin göç serüvenini hem de fotoğrafların öykülerini konuştuk.
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Üç kuşak önceki Kosovalı mültecilerin soyundan
geliyorsunuz? Ailede nasıl bahsedilirdi bu göç hikâyesinden?
Ailem eski Yugoslavya şimdilerde ise Kosova olan topraklardan
göç etmiş. 1956 yılında, babamın dedesi, çocuklarını da alıp
Türkiye’ye gelmiş. Babamın amcaları ve halası, o dönemde
bölgede yaşayan Müslümanların üzerindeki yoğun baskılar
nedeniyle geldiklerini anlatıyor. Büyük dedemizin Kosava'nın
zenginlerinden olduğunu ve İslam’ı hakkıyla yaşamak için
göç etmeye karar verdiğini aktarıyorlar. Hatta o dönemlerde
zorunlu askerlik kuralı çıkıyor. Asker kumanyasında domuz
eti olduğu gerekçesiyle büyük dedemiz topraklarını ve
hayvanlarını yok pahasına satarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye
göç ediyor. Yugoslavya’dayken Xhafiqi olan soy isimlerini
Türkiye’de Hacioğlu olarak değiştiriyorlar. Büyük dedemizin
babası Hacı Veli dedemiz Yemen’de savaşırken şehit olduğu
için bu soyismini tercih ediyorlar. Türkiye’ye geldiklerinde ise
İzmir’e yerleşip iş kuruyorlar ve babam da burada dünyaya
geliyor. Zaten Türkçe bildikleri için buradakilerle iletişim
kurmakta zorlanmıyorlar. Biz küçükken babaannem ve dedem
bazen Arnavutça konuşurdu. Dedem ve babaannem hacıydı.
Dedemin dinini hakkıyla yaşamaya çalışan biri olduğunu ve

K A M PA N YA S I N A I L H A M O L D U ”

herkesin ondan çekindiğini hatırlıyorum. Biz torunları ise
her vakit namazını mahallenin hacı amcalarıyla camide kılan
dedemizin elinde “panko” ile eve gelip bizimle oynayışını
hatırlıyoruz. Aile büyüklerimizin bize anlattığı kadarıyla
atalarımızın hikâyesi böyle…
Bu hikâyenin gazeteciliği seçmenizde bir etkisi oldu mu?
Bu hikâyenin idrakı benim için aslında ergenliğimden sonra
oldu. Şu anda icra ettiğim meslek için attığım ilk adım olan
Radyo TV ve Sinema bölümünü tercih etme noktasında
etkisi olmamıştı. Medyaya olan ilgim nedeniyle bu alana
yönelmiştim. Üniversitedeki öğrencilik yıllarımda katıldığım
sivil toplum çalışmalarında dünyada yaşanan ve insanın canını
acıtan olaylara kulak vermeye başlamıştım ve kendi küçük
dünyamdan, zulme maruz kalan insanların yaşamına bir
pencere açılmıştı. O pencerede gördüklerimden sonra hiçbir
şey yapmadan duramazdım ve harekete geçmem gerekiyordu.
O zaman yaşanan zulümleri duyurmak için harika bir bölümde
okuduğumu idrak edip henüz üniversite yıllarında bu anlamda
çalışmalara başladım. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla
birlikte Human Movie Team isimli bir sosyal medya platformu
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Üniversitedeki
öğrencilik yıllarımda
katıldığım
sivil toplum
çalışmalarında
dünyada yaşanan
ve insanın canını
acıtan olaylara
kulak vermeye
başlamıştım ve kendi
küçük dünyamdan,
zulme maruz kalan
insanların yaşamına
bir pencere açılmıştı.

kurduk. Dünyanın farklı ülkelerinde,
özellikle Müslüman coğrafyalarda
devam eden zulmü anlatan videolar ve
görsel içerikler hazırlıyorduk. Tamamen
gönüllü olarak ve bir yere bağlı olmadan
kurduğumuz bu sosyal medya platformu
vesilesiyle hem kendimizi geliştirdik
hem de o coğrafyalarda yaşananları
farklı dillerde hazırladığımız içeriklerle
milyonlarca sosyal medya kullanıcısına
ulaştırdık. Profesyonel iş yaşantımda da
günlük her kategoride haber fotoğrafı
çekiyorum. Bunun yanında şehir dışı ve
yurtdışı görevlendirmelerimiz de oluyor.
Bu kapsamda birçok kez Suriye’ye
gittim ve oradaki dramı, ümidi ve hayatı
fotoğrafladım. Yaptığım çalışmalar
hem uluslararası hem de ulusal
medyada yayımlandı ve birçok yardım
kampanyasına ilham oldu. İşimizin
en tatmin eden yanı da bu aslında.
Yaptığımız çalışmaların insanların
kalbine dokunup harekete geçmesine
vesile olması ve bir şeylerin değişmesi
adına rol oynaması çok önemli bir
motivasyon. Özellikle böyle durumlar
da “İyi ki bu mesleği seçtim!” diyor ve
şükrediyorum.

Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını
dünyaya duyurmak için yaptığınız
yolculuklarda sizi en çok etkileyen
kişilerden birkaçını bizimle paylaşır
mısınız?
Suriye’de çalışma yapmaya 2017 yılında
başladım ve bu çalışmaları sürdürürken
beni hüzünlendiren, gülümseten,
ağlatan ve bazen de kahkaha atmamı
sağlayan birçok olaya tanıklık ettim.
Suriye’ye gitmeden önce Türkiye’deki
Suriyelilerin hayatını anlatan “Mülteci
Hikâyeleri” adıyla bir multimedya
serisi hazırlamıştım. Ancak sınırın öte
tarafındaki hayatlarla da buluşmak,
onların da hikâyesini dinlemek
istiyordum. Sınırı geçmeden önce orada
sadece acı ve ızdırap dolu bir tablo
göreceğimi düşünmüştüm. İlk gidişimde
buna benzer bir tabloyla karşılaştım
ama her şeye rağmen gülümseyen
insanlarda vardı. İkinci gidişim ise
bir belgesel çekimi içindi. 2017 yılının
Aralık ayında kendi ülkesinde savaş
nedeniyle sürekli göç etmek zorunda
kalan Suriyeli sivillerin hikâyesine kulak
vermek amacıyla Azez bölgesine gittik.

21 yaşındaki Merve Barakat, kamera
karşısında gözyaşları içinde göç ederken
yaşadıkları zorlukları anlatırken gözümü
sol tarafa çevirdim ve gördüğüm
manzara beni çok şaşırttı. Merve’nin
çocuk yaştaki yeğenleri, çekirdek
çitleyip gülüşüyor ve röportajı izliyordu.
Bir yanda Merve’nin gözyaşları bir
yanda da çocukların gülüşüp çekirdek
çitlemesi... Aynı ortamda farklı
duygular bir aradaydı. Fark ettim ki
bu coğrafyada sadece gözyaşı yok. O
gün ben de içimden hem güldüm hem
ağladım. O zaman yaşadığım bu küçük
an ve zihnimde yaktığı ışık, sonrasında
Suriye’de yaptığım çalışmaların temel
düşüncesini oluşturdu aslında. Buradaki
insanların hikâyesini anlatmak için
ortak duygular üzerinden, onları
sadece acı içinde göstermek yerine
tıpkı bizim gibi sahip oldukları tüm
insani duygularla yani hüzün ve
sevinçle, sevgi ve nefretle, gözyaşı ve
tebessümle, olduğu gibi yansıtmanın
en doğrusu olacağını düşündüm. Beni
en çok etkileyen ve uykularımı kaçıran
kişilerden biri de Anud Süleyman ve
ailesi olmuştu. Esed rejimi ve Rusya’nın
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Suriye’nin acısı o kadar büyüktü ki beni bile büyüttü. Ama ruhumuz şahitlik ettiğimiz
acılarla olgunlaşırken ümidimiz de hiçbir zaman küçülmedi.
ağır bombardımanından kaçarak
İdlib kırsalına göç eden binlerce
sivilden biri olan Anud Süleyman’ı,
kaldıkları derme çatma çadırın önünü
süpürürken gördüm. Çocukları da
çadırın önündeki motorun üstüne
çıkmış oyun oynuyorlardı. O anda
gözüme çok tatlı göründüler ve ben
de fotoğraflamak için onlara doğru
yaklaştım. Gördüğüm manzara beni çok
üzdü. Çadırın içinde neredeyse hiçbir
şey yoktu. Ocak ayında, buz gibi havada
çocukların ayakları çorapsız, üstleri
çamur ve kir içindeydi. Evin ortanca
kızının kucağında taş çatlasa 6 aylık bir
bebek. Daha çocuk yaşında annesinin
sorumluluğunu küçük omuzlarında
taşıyordu. Soğuk ve çamurun esir
aldığı kampta çocukları için yeterli
besin ve ısınma temin edemeyen Anud,
iş sebebiyle uzakta yaşayan eşinin
yokluğunda beş çocuğunun bakımını
çoğu zaman tek başında üstleniyordu.
Çadırın içinde, ortada duran soba
dışında başka bir şey yoktu. Bu soğuk
havada etrafı battaniyelerle çevrili bu
çadırda yaşamaya çalışıyorlardı. Burada
yaşadıklarına gerçekten inanamadım
ve Anud Süleyman ile konuşmak
için tercümandan yardım istedim.

Birkaç kez “Gerçekten de burada mı
yaşıyorlar?” diye sordum. Henüz 25
yaşında olan bu genç kadın, tüm bu
yokluğun ortasında yine de haline
şükrediyordu. Savaş nedeniyle dört
şehir değiştirmek zorunda kaldıklarını
ve bu yolda yaşadıkları zorluklardan
bahsetti ve en son ona “Hayalin nedir?”
diye sordum.”Evime dönebilmekten
başka bir hayalim yok.”dedi. Aileyi ve
çadırı fotoğrafladıktan sonra oradan
ayrıldık. Orada gördüklerim, Türkiye’ye
döndükten sonra bir hafta boyunca bana
hayatı sorgulattı. Gördüklerimden çok
etkilenmiştim, dert edindiğim şeylerin
aslında ne kadar önemsiz olduğunu
düşünüp duruyordum. Döndükten
kısa süre sonra Anadolu Ajansı’nda
bir haber gördüm. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bu ailenin haberini
televizyonda gördüğünü ve İdlib’e briket
ev kampanyası başlatılması için talimat
verdiğini yazıyordu. Bu haber, psikolojik
olarak rahatlamama vesile olmuştu.
Bir başka hikâye ise Cerablus’tan.
2020’nin Ağustos ayında bir haber
için Cerablus’a gittim. O dönem
Cerablus’ta sık sık suikast girişimleri
oluyordu o nedenle güvenlik sıkıntısı
yaşıyorduk. Normalde akşam vakti

dışarıya çıkılmıyor ama elektrik sıkıntısı
ve güneş enerjisi ile çalışan lambaların
çadırda yaşayan ailelere etkisini anlatan
fotoğraf çekmek istiyordum. Böyle
olunca karanlıkta çekim yapmak icap
ediyordu. Bize güvenlik sağlayan ekiple
uzun zamandır bir güven ilişkimiz
oluştuğu için imkan dahilinde beni
kırmadılar ve gece vakti, karanlığa
bürünmüş olan ve gökteki yıldızlar ile
araba farlarının aydınlattığı sokaklarda
ilerledik. Evlerin arasına kurulmuş
olan iki çadırın yanından geçerken
durduk ve arabadan indik. Çadır
sahipleriyle tanıştık. Çadırın içi çok
kalabalıktı, bu duruma biraz şaşırmıştım
ama “Herhalde buradaki herkes aynı
çadırda kalmıyordur.” diye geçirdim
içimden. Kısa süre sonra öğrendim
ki 45 yaşındaki Meryem El Hac, eşi,
7 çocuğu ve yetim kalan 2 torunuyla
İdlib'den Cerablus'a göç etmek zorunda
kalmış ve bu 9 metrekarelik çadır, onlar
için yuva olmuş. Sırtını yaslayacak bir
duvar ve yuvasını örten bir kapı için
Allah’a dua ettiğini söyledi Meryem
El-Hac. Yine de Allah’a şükrediyordu
her şey için. Kaldıkları çadır gündüz
sıcaktan kavrulduğu için dayanamayıp
komşuların evine sığınıyoruz diyordu
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ve yeniden şükrediyordu. Tabii bunları
dinlerken yine “Ben de derdim var
sanıyorum” diye geçiriyordum içimden.
Hayatımda hiçbir zaman sırtımı
yaslayacak bir duvar ve örtecek bir
kapım olduğu için şükretmek aklıma
gelmemişti. Şükürsüzlüğüm, çocukların
yüzündeki o mahzunluk ve Meryem
hanımın gözlerindeki o tevekkül beni
çok etkiledi. Orada bulunduğumuz gece
gökyüzünde yıldız yağmuru varmış.
Arabanın farları da sönünce çadırın
içindeki, hayırseverlerin verdiği solar
lamba ve yıldızların ışığı dışında çok
az şey görünüyordu. Yıldızları hiç bu
kadar yakından görmemiştim sanki. Bu
toprakların acısı da umudu da bitmez
diye geçirdim içimden. Beni etkileyen
çok fazla şey oldu Suriye’de. Kamplarda
dolaşırken insanların gözümün içine
“Acaba bizi bu hayattan kurtaracak
bir müjdesi var mı?” der gibi bir umut
gözlerime bakması ve benim elimdeki
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tek şeyin fotoğraf makinesi olması
beni yaralıyordu. İçten içe mahcupluk
ve çaresizlik hissediyordum bazen.
Türkiye’ye döndüğümde bu çaresizliğin
ruhuma ağır geldiğini hatırlıyorum.
Kamplarda küçük çocukların elinizi
tutabilmek için birbirini ittirip yere
düşürdüğünü ve gözünüzün içine
bakıp size “Beni de Türkiye’ye götürür
müsün?” dediğini düşünün. İşte öyle
bir çaresizlik bu. Tüm bunların yanında
gittiğim kamplarda “Çay ya da kahve
içmeden gidemezsiniz” diyerek ellerinde
avuçlarında ne varsa ikram olarak
önümüze koyan kadın ve erkekleri,
kamplarda Bruce Lee videosu izleyerek
cambazlık yapmayı öğrenen ve ellerinin
üzerinde yürüyüp takla atarak bize
gösteri yapan çocukları, yoldan geçerken
arabanın camından bize tatlı ikram
eden esnafı, misafirperverliği, dostluğu,
mücadeleyi, sevmeyi, sabretmeyi
ve insana has hemen her haslete de

şahit oldum. Ruhuma ağır gelen o
hisleri de işte bu duygular dengeledi.
Suriye’nin acısı o kadar büyüktü ki
beni bile büyüttü. Ama ruhumuz
şahitlik ettiğimiz acılarla olgunlaşırken
ümidimiz de hiçbir zaman küçülmedi.
Yüzlerce fotoğraf çekmiş olmalısınız.
Sergideki fotoğrafları nasıl seçtiniz?
Suriye’nin farklı bölgelerinde şimdiye
kadar binlerce fotoğraf çektim fakat
sergi için ağırlıklı olarak İdlib’te
çektiğim fotoğraflardan seçtim. Çünkü
daha önce Azez, El-Bab, Cerablus ve
Afrin gibi bölgelere gitmiş olsam da
gördüğüm en kötü manzara İdlib’teydi.
Bu nedenle o fotoğraflara ağırlık
verdim. Özellikle kamp koşullarının
içler acısı halini en iyi anlatan kareler
orada çektiklerimdi. Aslında Kosova’da
Hazir Reka’nın, Suriye’de ise benim
çektiğim bu fotoğraflar, mülteciliğin bir
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tercih olmadığını ve her insanın bir gün mülteci olmaya
aday olduğunu fısıldıyor inceleyenlere. Serginin Kızılay
metro istasyonunda düzenlenmesi de çok anlamlı oldu.
Her gün binlerce insan bu istasyondan geçip gidiyor.
Çoğunlukla acele içindeler çünkü bir yere yetişmeye
çalışıyorlar. Tıpkı Gülten Akın’ın İlk Yaz şiirinde
dediği gibi “Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri
anlamaya”. Bu serginin önünden geçerken insanlar
yavaşlasın ve dünyada olup bitenlere kulak versinler
isterim. O aceleyle atılan adımlar biraz ağırlaşsın ve
hayatımızdaki bitmek bilmez yoğun tempoya 2-3
dakikalık bir düşünme arası verelim.
Mültecilerin yaşadıklarının medya aracılığıyla
yeterince etkili bir şekilde dünyaya duyurulduğunu
düşünüyor musunuz?
Dünya medyasında mülteci haberleri maalesef artık
sıradanlaştırıldı. Acıların popülize edilmesinin ve
konuların yüzeysel şekilde ele alınmasının haberlerin
etkisini azalttığını düşünüyorum. Mültecilerin ya da
sığınmacıların hayatını dramatize ederek bir “öteki”
imajı çiziliyor ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin
insanları tarafından anlaşılması zorlaşıyor. Medyanın
tutumu, toplumun davranışlarını etkilemekte belirgin
bir rol oynuyor. Özellikle Avrupa’da mültecilerin
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olumsuz algı oluşturabilecek şekilde karakterize
edildiği haberlere sıkça yer verildiği görülüyor. Çizilen
“tehlikeli insan imajı” nedeniyle mültecilerin toplum
tarafından kabul edilmeleri de doğal olarak zorlaşıyor.
Daha iyi bir hayat için botlarla yola çıkan ve çoğu
zaman televizyonlarda bir dakika süren haberlerde
ölümlerinden haberdar olduğumuz her bir mültecinin
ismi ve farklı hikâyesi var. Hepsini dinlemek ve
anlatmak tabii ki mümkün değil ama bu tarz haberlere
vicdanla yaklaşılırsa insani açıdan daha faydalı olabilir.
Özellikle mültecilerin de mülteci olmadan önce
muhtemelen farklı bir yaşantısı olduğunu, umutları
ve hayalleri olduğunu, onların da anne, baba, evlat
olduğunu ve birilerinin en kıymetlisi olduğunu
anlatmak önemli. Neden göç etmek zorunda kaldılar?
Neler atlattılar? Ne gibi yetenekleri var? Yeni katıldıkları
topluma ne katabilirler? gibi konular işlenirse toplum
nezdinde daha pozitif bir algı oluşmasına katkı
sağlanabilir belki de. Medyanın gücüne inanıyorum
fakat insan hakları ve etik konularında daha çok
bilinçlenmemiz gerekiyor. Tabii ki gazetecilerin
dünyayı algılayış biçimi nasıl olursa olsun, dünyanın
her yerinde olduğu gibi, medya kuruluşlarının konuyu
ele alış biçimleri yayın politikalarına göre çeşitlilik
gösterebiliyor.
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BIR VAKIF İNSANLA
TANIŞMA VAKTI
İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliği ile düzenlenen
“Doğumunun 150. Yıldönümünde İbnülemin Mahmud Kemal İnal” sergisi
29 Temmuz’a kadar Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

1868

D E R G İ / B I R VA K I F

İ N S A N L A TA N I Ş M A VA K T I

Türk edebiyatı tarihinin duayenlerinden Prof. Dr. Ömer
Faruk Akün, onun kültür tarihimizdeki yerini şöyle
anlatıyor:

hatırlanması ile çok daha belirginleşecektir. Konağındaki mûsiki meclisleri, en nâdide ve müellif hattı tek
nüsha yazmalar saklayan kütüphanesi, geçmiş asırlar
Türk güzel sanatlarından bir tarih barındıran müzelik koleksiyon ve eşyaları, giyiminde ve muaşeretinde
güne teslim olmamış Tanzimat efendisini, bütün bir
mâzi görgü ve terbiyesini devam ettiren güngörmüş
bir Bâbıâli emektarını temsil eden, her şeyin değiştiği,
kökünden kopup uzaklaştığı bir çağ içinde kendi başına
bir dünya olarak kalmış bir şahsiyettir. Çocukluğunda içine girdiği büyüklerin meclislerinden kazanılmış
bir gelenekle konağında elli yılı aşkın bir süre devam
ettirdiği meclislerinde tarihe intikal etmekte olan bir
kültürün, edebiyattan tasavvufa, hattan mûsikiye, siyasî
geçmişimize mal olmuş sima ve vak‘alara kadar her
türlü bahsin konuşulduğu son sohbetlere, klasik Türk
mûsikisinin ayakta kalışına yüksek seviyede bir barınak olarak hizmet eden, unutulmaz fasıllara şahit olan
konağında, ilim ve sanat çevresinden seçkin simaların
her hafta uzun geceler etrafında buluştuğu son ocak
olmuş bir İbnülemin Türk kültür tarihinde yerini almış
bulunmaktadır.”

“İlmi ve eserleriyle büyük bir çalışmanın sahibi olmaktan başka İbnülemin’in tarihî hüviyeti bakımından
belirtilmesi gereken birçok yönü daha bulunmaktadır.
Onun başkalarına benzemez müstesna portresi bunların

Eşine az rastlanan bir koleksiyoner olan İbnülemin
Mahmud Kemal İnal, başta yazma kitaplar, yazı
takımları, hat levhaları ve antika eşyalar olmak üzere
kültürel miras açısından çok önemli olan koleksiyonu-

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın doğumunun 150.
yıldönümü Fatih Belediyesi’nin yeni sergi salonu ‘Fatih
Cam Küp Sanat Galerisi’nde açılan özel bir sergiyle
kutlanıyor. İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş
birliği ile düzenlenen sergide son devir Osmanlı devlet
adamları, şairleri, musikişinasları ve hattatları üzerine
biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış İbnülemin’in
zengin koleksiyonundan bir seçki yapıldı.
Kendisine has hayat tarzıyla, Babıali'de uzun süre
çalışmış bürokrat kişiliğiyle, kuruluşuna katkı yaptığı
müesseselerle, yazdığı ve yayıma hazırladığı eserlerle,
ömrü boyunca oluşturduğu eşsiz hat, yazma eser ve
değerli eşya koleksiyonuyla, bir kültürün devamlılığı
adına konağında düzenlediği meclislerle, İbnülemin bir
“Son Osmanlı Efendi” olarak karşımıza çıkıyor. Ama
onu bugün en çok hayırsever bir kişi olarak kurduğu
vakıf ve yaptığı bağışlarla hatırlıyoruz.
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Eşine az rastlanan bir koleksiyoner olan İbnülemin
Mahmud Kemal İnal, başta yazma kitaplar, yazı
takımları, hat levhaları ve antika eşyalar olmak
üzere kültürel miras açısından çok önemli olan
koleksiyonunu İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştı.
nu vefatından sonra alınmak kaydıyla 1949 yılında İstanbul
Üniversitesi'ne bağışladı. 1953 yılında ise "vefatından sonra
alınmak" şartını kaldırdı ve koleksiyon İstanbul Üniversitesi'ne
intikal etti. İbnülemin'in 1953 yılında Üniversite'ye yaptığı bu
jest karşılıksız kalmadı ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve
yönetimi tarafından adına bir şeref günü tertip edildi. 5 Mart
1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bulunan 1 no'lu dershanede düzenlenen törene başta İstanbul Valisi
ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay olmak üzere pek çok
önemli kişi katıldı. Törende İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord.
Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan, Edebiyat Fakültesi hocalarından Prof. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar,
Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve Talebe Birliği Başkan Vekili
Ali Erkut, İbnülemin'in üniversiteye bağışı, kişiliği ve çeşitli
yönleriyle alâkalı konuşmalar yaptılar. Törende İbnülemin’e
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi müdürü heykeltıraş Âli Nijad
Siler ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Kâzım
İsmail Gürkan tarafından meşhur hattat Necmettin Okyay
hattıyla birer levha takdim edildi. Törenin sonunda görüş ve
düşüncelerini almak üzere İbnülemin kürsüye davet edildi.
İbnülemin önceden hazırladığı bir metin ışığında davetliler huzurunda güzel ve etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasının
en dikkat çekici kısımlarından biri şöyleydi:
“Vatanını sevenler, onun uğrunda sevdikleri şeylerden feda
etmekten çekinmezler. Mahabbet lafla değil, fedakârlıkla ispat
olunur. Vatana hizmet etmek ehl-i vatan için en mühim borçdur.
Borcu eda etmek ise hakikatde bir meziyyet sayılamaz. Ben de
bir meziyyet ibraz etmedim, borcumu eda etdim.”
İşte o günden beri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen İbnülemin Koleksiyonu, ilk kez bir
sergi ile meraklıların ilgisine sunuluyor.
Sergisinin danışmalığını İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan üstlenirken küratörlüğünü ise Osman Özsoy yaptı.
Sergide İbnülemin’in kitaplarının el yazması nüshaları ve kişisel eşyaları yanında hat koleksiyonunun en nadide 33 parçası
yer alıyor. Şeyh Hamdullah (1436-1520), Hafız Vahdetî (18321896), Mahmud Celâleddîn (1749-1830), Mehmed Es’ad Yesârî
(ö. 1798), Necmeddîn Okyay (1883-1976) gibi önemli hattatların
hat şaheserlerinin yanı sıra İbnülemin’in hayatı fotoğraflarla
kronolojik şekilde anlatılırken, ziyaretçiler İnal’ın hayatının
anlatıldığı belgeseli de izleyebiliyor. Sergi, 29 Temmuz tarihine
kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.
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Dijital Depo saklasın
Dijital Depo ile telefonundaki fotoğraf, video ve belgeleri
silmene gerek kalmadan anılarını rahatça saklayabilirsin.
Üstelik 2 GB depolama alanı ücretsiz.

2GB
ücretsiz
ücretsiz

**

*2 GB ücretsiz depolama alanından yararlanabilmek
için Dijital Depo uygulamasının cihaza yüklenmiş
olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için:
www.dijitaldepo.com.tr

