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   O yüreğinde taşıdığı çocukluk özlemiyle

kavrulan yığınların arasında bir enkazdı.

Büyümek bu olsa gerek dedi içinden.

Özlem koymak çocukluğuna, sitemkar

olmak bugüne ve yarına, büyütüyor insanı

akan zamanın telaşında. Sorular yerini

sorunlara bırakırken sen kaybolduğun siyah

noktada anlamlar yüklüyorsun, gelmeyecek

bir yarına. Sonra da nedensiz bir kabulleniş

beliriyor tepelerin ardından: “Sen artık

büyüdün.” Bahçede ip atlayan o altın saçlı

kızdan geriye sadece haftasonları babasıyla

aldığı pidenin kokusu kaldı. Onun kokusu

hala tüm bedenini sarmalayıp enkaza

götürüyordu onu. Bazen enkazın altında

oturup o günleri anımsamak senin

gerçekliğinle başbaşa kalmana yardımcı

oluyor. “Hangimiz?” dedi içinden, “hangimiz

saf arınmış bir ruha sahip ki bütün haliyle

yaşam denizinden boğulmadan geçsin

ömrünün diğer kıtasına?” Öyle kolay olsaydı

o altın saçlı kız hiç değişmez, o bahçede

yine ip atlar yine babasıyla pide almaya

giderdi. Sessizlik, içindeki tüm düşünceleri

hapsetmişti artık. O meyus yüzünün ardında

saklanan her şey saçlarının arasında takılmış

bir toka gibi duruyordu. Şimdi ondan bana

tek bir kelime kaldı: Sillage. Kökeni

Fransızcada uyanmak kelimesinden gelir.

Anlamı ise ardında bırakılan kokunun izi

demektir. Hepimiz yaşar ve ölürüz, gelir ve

döneriz her geçen andan kalan

hatırlayabileceğin tek şey sadece kokunun

izidir.
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KÜBRA AKSU

Y O L C U L U K



gerçeküstü yaratıkların karakteristik yapısına sirayet eden post modern bir akım. Hatta

çizgi romanları ve karikatürleri kapsayan modern bir sanat hareketi. Hem, halkın istek ve

görüşlerini karşılama amaçlıdır. Lowbrow sanatçıları, temalara ve stillere dokunarak,

amatörce çizilmiş figüratif ile akışkan resimler ve benzer şekilde basit heykel tasarımları

yaratırlar, ki bu da onların düşük ve yüksek kesimler arasında belirsiz bir konumda yer

alması anlamına gelir. Örneğin, aşağıda yer alan Mark Ryden’ın Enkarnasyon adlı

tablosunda et mamullerinden sarılı elbise giyen güzel bir kız çocuğunun görünüşü çığır

açtı. Bu demek oluyor ki, Lowbrow malzeme odaklıdır ve mesajını toplumu topluma

eleştirmekle bulur. Bu hareket, başlı başına sanatın kalıplarını yıkar ve kuralları hiçe sayar;

kişiyi eğlendirir, bakış açısına ve yaratıcılığına yeni bir boyut kazandırır. Bu resimler bazen

neşeli ve şeytanî, bazen de acıklı bir hikayenin devamıdır. Arasındaki tek fark resimlerin

çizilmiş olmasıdır. Diğer akımları benimseyen sanatçılar, zaman zaman Lowbrow

sanatçılarının stratejilerini de uygulamayı büyük bir hoşnutlukla devam ettirmişlerdir.

L O W B R O W  
S A N A T  A K I M I  
    Lowbrow Sanat Akımı, Kaliforniya’da 19.yüzyılın

sonlarına doğru doğmuş bir görsel sanat

akımıdır. Rock müzikleri, egzotik barlar ve sokak

kültürlerinden beslenen bazı grafik

sanatçılarının, illüstratörlerin, sokak sanatçılarının

ve özellikle gençlerin ilgi odağı haline gelen bu

akım, absürt biçimlerle somut ya da soyut

ifadeleri benimseyen, popülist kültürün kırıklarını

istifleyen ve böylece farklı figürleri birleştirerek 



  Resim çizebilmek yetenek işidir.

Amma velakin yetenekli oluşu onun

özgün olduğu anlamına gelmez. Yani

sanatçının resmin ruhunu

hazmedebilecek ve özgün olabilecek

işaretler koyması gerekir. Bunu

Lowbrow eserlerinde görebiliriz.

Oyuncak, eşya, hayvan ve heykel gibi

cisimlerle kişileştirilir ve

homojenleştirilir, böylelikle Lowbrow

eserler üretilir. Lowbrow sanatçıları

eserlerinde özgün ve aykırı bir sanat

ortaya koyarak hiç denenmemiş bir

tarz yarattılar. Onlar alçak gönüllü bir

şekilde hayal gücümüze uzanır ve iri

gözlü, şeker renkli çocuklara ama

bazen de rahatsız edici sanatsal

çılgın dünyalara yolculuklar yapar. Bu

yolculukta belki de en ilginç değişim, 

teknolojinin ve grafik sanatının

tanıtılmasının sağlanması ve

kendisini teknolojiye çok çabuk

adapte etmesidir. Tabii diğer sanat

akımlarındaki gibi, Lowbrow

sanatçıları sayıca artsa da, işin

ciddiyetini kavrayan kişiler olduğu

gibi düzmece sanatçılar bilhasssa

artmış durumda. 



   İlk Lowbrow ressamları, çizgi roman dünyasından

ilham alarak sanatlarını icra eden karikatüristler,

Robert Williams ve Gary Panter’di. Onlar Lowbrow

sanatında birkaç sergi açıp sanat dünyasında yankı

uyanmasını sağlayarak bu sanatı alternatif bir değere

kavuşturdular. Böylece bu akım düzenli bir şekilde

gelişmeye devam etti ve kısa sürede yüzlerce

temsilcisi oldu. Robert Williams tarafından

yayınlanan Jux Tapoz dergisi, ilk Lowbrow sanat

dergisi olarak bu akımı daha da geniş camialara

tanıttı. Bu dergi sayesinde Lowbrow sanatçılarına

yayın yapmaları, ilham almaları ve kendi kimliklerini

resmîleştirmeleri için bir yuva verdi. Hareket, ilk

başlardan beri bu tarzı benimseyen yüzlerce sanatçı

ile istikrarlı bir şekilde büyüdü. Ancak o dönemde 

 Williams’ın yaptığı resimlerin galericilerden ve bazı

ressamlardan aldığı olumsuz tepkilere rağmen 

Williams, yaptığı resimleri  2006 yılında Rip-off adında bir yayınevi ile anlaşmaya vararak,

bu akımı besleyen kaynakları tanımlamak ve yüksek sanatı eleştirmek için ‘The Lowbrow

Art of Robert Williams’ adını verdiği kitabını yayınlattı. Kitap yayınlanmasıyla birlikte büyük

ses uyandırdı ve çoğu gazetelerde ismi anılır olup kavramsal bir sanat zevkine ulaştı.

Resimleri post modern tarzda birçok hayran kitlesine ulaştı. Pek çok müze ve sanat

eleştirmenleri Lowbrow eserlerini nereye yerleştirecekleri konusunda kararsız kaldılar. Ne

var ki bazı eleştirmenler bunun meşru olarak sanat sayılıp sayılamayacağına dair şüpheye

kapıldılar. Bunun nedeni Lowbrow sanatçılarının çoğunun güzel sanatlar fakültesi

diploması olmamasıydı. Gelin görün ki ilk sergisi rüyaları andıran bir açılışla La Luz de Jesus

Gallerisi’nde gerçekleşti. Bu galeride adı sanı bilinmeyen Lowbrow sanatçıları güzel

sanatlar dünyasına kapılarını açtı ve hala yaşatıyor.  Lowbrow, kelime anlamı ”alçak sanat”,

kimilerine göre düşük nitelikte bir iş olduğu şeklinde yanlış yorumlanabilir. Ancak

dilbilimciler bir sanatın bu kadar kaba bir isim ile anılmasının etik bir durum olmadığı

kanısındaydılar; böylece “alçak sanat” “alçak gönüllü sanat”la ile değiştirildi. Gerçekte bu

tanım kendilerini küçük gören amatör sanatçıların elitist tavra karşı mücadelelerini

sürdürür. Lowbrow art öncüsü Williams, hareketi "çizgi film lekeli soyut gerçeküstücülük ve

kavramsal gerçeklilik ve pop gerçeküstücülük " gibi adlarla tanımladı. Modern dünyada bu

hareket yaygın olarak ‘pop sürrealizm’ diye anılmaya başlandı; bunun sebebi sanat

camiasında bazı eleştirmenlerin bu sanatı sürrealizm ile farklı bağlamlarla ortak paydada

buluşturmasıdır. 

     

Mark Ryden Enkarnasyon 2009
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A D I N I  S İ L M E S İ N L E R

  Bir insanın adı neden önemlidir? Biriyle tanışırken

ilk neyi sorarız hiç düşündünüz mü? Nasıl

olunduğunu dahi geride bırakıp ilk yeri kapan

milyonların merakı olan o ad siz yersiz yurtsuz

kalınca neye uğrar? Sizin adınız hiç hunharca

yabancılaştırıldı mi? Siz de İlayda gibi adınıza da

kendinize de yabancı hissettiniz mi hiç? Peki

İlayda artık kendini nasıl tanıtıyor? Ilayda olarak

kalabildi mi yoksa artık Lydia mi? Ben İlayda olarak

tanıdığım en yakın arkadaşımı, Lydia olarak

kaybettiğime değinmeden ondan Ilayda diye

bahsedeceğim. Sonra sizler ister Ilayda diye

hatırlayın, ister Lydia. 

   Ilayda benim aynı kanı taşımadığım tek kardeşimdi. Okuldan gelir gelmez eve çantamı

bırakıp önlüğümü çıkarmadan dışarı koşardım Ilayda ile oynamak için. Hatta bazen

evlerimize gider gelirdik. Bir battaniye iki sandalye bize kocaman bir ev olurdu, pet şişe

en güzel oyuncak bebek, buz dolabı poşeti ise en güzel en hızlı paten olurdu. Üç farklı

tabağa doldurduğumuz su, bize en lüks restorandaki en pahalı yiyecekler olurdu. Ayrıca

bizim koca kayalar o restoranlara yürüyen merdiven de olurdu. Ama biz öyle büyükler

gibi sıkıcı sıkıcı çatal kaşık kullanmazdık lüks restoranımızda. O en lüks yiyecekler hapur

hupur çatalsız kaşıksız öylece içilirdi bizde. Ayrıca önce bitiren de kazanırdı. Ilk kazanan

ikinci seferde diğerine ayıp olmasın diye bilerek kaybederdi. Işte bu anılarla bağlıydık

birbirimize. Hatta kan kardeşi olalım diye parmağımıza iğne batırıp, el ele

tutuşmuşluğumuz bile var. 

 Bir haziran günü doğum günümdü, tabii ki kan kardeşim de yanımdaydı. Hatta

ömrümde ilk çiçeğimi almıştım. Bana avlumuzdan topladığı papatyaları hediye etmişti.

Ama o zamandan sonra haziranlar hiç yaz tadında geçmedi, güneşler o eski günlere bir

daha doğmadı. O gün meğer arkadaşımı son görüşüm olmuş. Çünkü anılarınız ne kadar

sağlam olursa olsun bir bomba, yerinden sarsabiliyormuş anılarınızı. Her yer kan kırmızı,

her yer sis, herkes bir koşuşturma içinde. En yakın yerlere sığınma kararı alındı bazı aileler

tarafından hızlıca, sonra ülkemizden ayrılmak zorunda kaldık.



  Sanki tüm anılar o topraklarda kaldı da, bizler biz olamadığımız, dilimizi bilmeyen,

adlarımızı doğru telaffuz edemeyen bir insan topluluğunda hadi burada bir düzen kur

şimdi der gibi bırakılmış gibiydik. Aslında bir çok lüks bina vardı. Hatta ben ilk defa

hamburgeri burada görmüştüm. Buz pisti de varmış meğer ve figür ya da hokey diye

farklı paten türleri de varmış. Benim ilgimi artik çekmiyordu ama Ilayda da görmüş

müdür acaba? Yürüyen merdivenler yerin altında da üstünde de vardı ama hiç biri

evimizin önündeki küçük kaya gibi eğlenceli değildi. Ilayda ne düşünüyordu acaba? Çok

uzun sürmeyecekti elbette. En yakın zamanda memleketimize dönecektik. 

  En yakın zaman ama 10 yıl olmamalıydı. Biz o on yıl içinde hem liseyi hem üniversiteyi

bitirecek kadar büyümüştük. Ben istediğim bölümde okudum ama İlayda ne okudu

acaba? Sosyal medya hesaplarında o kadar çok aradığım arkadaşımı yıllarca bulamadım.

Farklı farklı insanları İlayda sanıp mesaj attım ama bazen terslendim, bazen

engellendim, bazen de hiç cevap alamadım. O da memleketimize dönecek mi acaba

derken gün geldi harabeye dönen yuvamızı yeniden kurduk. Ama İlayda’ların evi hala

harabe, hala bomboştu. Demek ki dedim kendi kendime, orada kalmak istediler.

Suçlayamazdım onu. Yaşam koşulları daha iyiydi orada muhtemelen. Burada zaten hala

ara ara bomba patlıyordu hatta geçenlerde otogarda olan patlamanın sesi bizim eve

kadar geldi. Mesleğime başladım, ilk iş günümde İlaydanın da yanımda olmasını ne çok

isterdim, ilk defa haber sunacaktım, çok heyecanlıydım ancak her neyse. O olduğu yerde

iyi olsun da er ya da geç bu yılların acısını çıkarırdık. Başladı yayın, sırayla haberleri

sunmaya başladım. Sıradaki haberi okumaya başladım. 10 yıl önce mülteci olarak başka

bir ülkeye sığınan orda tıp okuyup memleketinde yaralılara yardım etmek için doktorluk

yapmaya gelen Lydia isimli bir kız otogardaki patlamada hayatını ... 

 Gözlerim doldu, boğazım düğümlendi, kalakaldım. Lydia, yoksa? Sonra ben

konuşmayınca hemen resimlerini göstermeye başladılar, sonra çocukken el ele

olduğumuz bir resmi görünce kanadı içim. Bizi kan kardeşi yapan eller hayat kurtarmak

için gelirken hayatını kaybetmişti. Yıllar sonra bir haber almıştım, hatta bazı sorularımın

cevabını da bizzat ben haber olarak sunmuştum. Tıp okumuştu, hayalini

gerçekleştirmişti. 

  O da dönüyordu yuvasına, demek ki oradaki yaşam koşullarını seçmemişti ancak ne

yazık ki burada ona yaşama fırsatı sunulmamıştı. Kafamda değişik sorularla mezarının

başına gittim. Lydia yazısını silip, İlayda olarak değiştirdim. Toprağına avlumuzdan

topladığım papatyalardan diktim, ancak onu sularken yavaş yavaş ben solduğumu

hissettim

FATMA KAFA
KONUK YAZAR
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YÜREĞİM ''AKSA'' DA
   Geveze Dergi olarak 3.sayımızda sizlere edebî ve ilmî konuların yanında beğeneceğiniz

güncel içerikler sunmanın telaşı içindeyiz. Bu sayımızda yüzyılı aşkın bir süredir bizleri

yakından ilgilendiren, başta coğrafyamız olmak üzere dünyanın daha huzurlu, adil ve

barış dolu bir yer haline gelmesi için hayatî önemi haiz bir konudan bahsedeceğiz. 

 

  06 Mayıs 2021'de İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde

oturan Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasına ve başka bir yere yerleştirilmesine

karar vermesi üzerine başlayan, ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinliler’e orantısız

müdahale sonrası protestolarla büyüyen ve Gazze’yi içine alacak şekilde İsrail’in askerî

harekatıyla devam eden çatışmalar kadın, çocuk ve yaşlı demeden yüzlerce Filistinli’nin

şehit edilmesi akabinde 21 Mayıs’ta ateşkesle sonuçlandı.

  “Kudüs bizim hem millî hem dinî davamızdır, dünya barışı için Filistin sorunun

çözülmesi elzemdir.” diyenlerden, “Filistin’den bize ne, Araplar bizi arkadan vurmamışlar

mıydı?, biz önce kendi dertlerimize çare bulalım, dışarısı sonranın işi” diyenlere kadar

Türk halkı olarak geniş yelpazede tepkileri hepimiz dile getirdik veya müşahade ettik.

  Ben bu sayımızda ülkemizde yaşayan ve bu toprakları ikinci vatanı bilen Filistin’li bir

vatandaşımızla bu konuları konuşmak istedim. Taktir edersiniz ki olayların dış dünyaya

yansımalarıyla içeride yaşananlar bazen az bazen çok farklılıklar gösterebilmektedir. Bu

kapsamda, yaşananları doğru değerlendirme imkanı bulabileceğiniz, yukarıda

belirttiğim ifadelere az ya da çok cevap bulabileceğiniz, faydalı olacağına inandığım bu

röportajla sizlere keyifli okumalar dilerim.

 



 

Hoş geld�n�z, öncel�kle kend�n�z� tanıtır mısınız?

Hoş bulduk, Filistin’den geliyorum, 30 yaşındayım, lisans eğitimimi Türkiye’de aldım ve

halen burada yaşamaktayım. 

 

Gazze’dek� günlük hayattan ve �mkanlardan bahseder m�s�n�z? Yapılan saldırılar

F�l�st�n’dek� hayatı nasıl etk�l�yor, yaralar sarılab�l�yor mu? 

Öncelikle sizlere Gazze’nin coğrafi özelliklerinden bahsetmek istiyorum ki oranın

durumunu daha iyi anlayabilesiniz. Gazze’nin yüzölüçümü 365 km2 ve orada 2 milyonu

aşkın Filistinli yaşamakta. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden birinden

bahsediyoruz, burası adeta bir açık hava hapishanesi gibi; etrafı çevrili ve her yeri kontrol

altında. Düşünün ki balıkçılarımız 3 km’den fazla denize açılamıyor. Mısır ile aramızda

bulunan Refah Kapısı maalesef senede birkaç hafta açılmakta, yani kapalı desek daha

doğru olur. Savaşlar, saldırılar ve problemler sadece Gazze’de değil aslında Filistin’in her

bölgesinde görülmekte. Ancak Gazze’de Filistinli askerî direniş örgütleri (Hamas gibi)

bulunduğundan dolayı burası daha sıcak bir bölge haline geldi ve bu yüzden hep de

gündemde. Yıllardır devam eden savaşlar zamanla büyüttüğü hasarlarla tamir edilemez

boyutta. Hayat kalitesi yerinde sayıyor, hatta geriliyor. Sağlık, eğitim, sanayi, ticaret ve

altyapı konusundaki yaralar git gide derinleşiyor. İsrail’in yok ettiği altyapı sebebiyle

elektrik günde 3- 4 saat geliyor. Sular da aynı şekilde. Mazot nadiren bulunuyor. Dışarıdan

gelen yardımlar zaten İsrail’in kontrolü altında…

 

 

30 Eylül 2000 tarihinde İsrail askerleri tarafından Gazze'de katledilen Muhammed Durra ve babası



Bazı �nsanlar Hamas’ın İsra�l’e füze saldırıları düzenlemeler�ne karşılık İsra�l’�n

kend�n� savunma hakkı olduğunu �dd�a ed�yor, bu konuda neler söylemek

�sters�n�z? 

Öncelikle insanların Filistin’in işgalci İsrail’e karşı yürüttüğü mücadelenin tarihini

bilmediklerini görüyorum. Dolayısıyla bu sorunun cevabını bulmak için önce bu tarihe

bakmak gerekiyor. Düşünün ki 1900’lü yılların en güçlü devleti olan İngiltere’nin

desteğini alarak gemilerle getirilen İsrailli yerleşimciler yapmış oldukları hain planlarıyla

binlerce Filistinli’nin köylerini basıp, evlerine el koyarak, çocuk kadın demeden öldürerek

kaçan insanları da toplama kamplarına sürerek işgalci devletlerini kurdular. Şimdi ben

soruyorum: Bu durumda siz olsaydınız direniş göstermez miydiniz? Filistin halkı 1920’den

beri topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimcilere karşı sadace askerî (hamas gibi) değil

sivil olarak da mücadele vermektedir. Bu mücadeleler Hamas’la başlamadığı gibi

Hamas’la da bitmeyecektir. Gelecek bütün nesillerimiz askerî veya sivil olarak bu

özgürlük bayrağını taşımaya devam edecektir. Bu topraklarda İsrail sadece işgalci bir

devlettir…

 

F�l�st�n’de son yaşanan had�seler gerçekten medyanın b�ze aktardığı şek�l ve

sebeplerle m� gerçekleşt�?

Maalesef yaşananların çoğu medyada gösterilmiyor, hatta diyebilirim ki yaşananlar sizin

yayınlanmadığını düşündüğünüzden de fazla. Bazı insanların Filistin konusunda bilgisiz

olmasının sebeplerinden birinin de medyanın bu konuyla ilgili yeterli ve doğru bilgiler

aktarmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Konuya vakıf olan insanlar zaten Şeyh

Jarrah’da yaşanan olayların aslında diğer olaylardan farklı olmadığını görürler. Şeyh

Jarrah’da bahsettiğim işgal politikası ile güç kullanarak orada yaşayan Filistinli ailelerin

evlerine el koydular. İsrail zaten Filistin topraklarının % 90’ından fazlasını işgal etti ve

kalan kısımları da aynı işgal politikasıyla almaya devam ediyor. Amaçları bütün

Filistinlileri başka ülkelere sürmek, Kudüs’ü tamamen Yahudi yerleşimcilerle doldurmak

ve Mescidi Aksa’yı yıkarak yerine Süleyman Mabedini inşa etmek. Bunu gerçekleştirmek

için de yıllardır arkeolojik kazılar bahanesiyle Mescidi Aksa’nın temellerini titrettiyorlar…

 

İsra�l halkının, F�l�st�nl�ler hakkındak� düşünceler� neler? Yaklaşımları düşmanca

mı? Yoksa tarafların uzlaşmasından yanalar mı?

İsrail faşist bir devlettir. Dünyanın her tarafından gelen Yahudiler bu düşünceyi esas

alarak İsrail’e akın ediyor. İsrail halkının büyük bir kısmı, bütün Filistinlilerin öldürülmesi

gerektiğini savunuyor ve bunu okullarında okutuyorlar. Hatta çok geçmişe gitmeye gerek

yok yakın bir zamanda İsrail Başbakanı olarak seçilen Naftali Bennett’in bir demeci var

"Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler

serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." Burada terörist dediği insanların topraklarını

savunan Filistin halkı olduğunu söylememe gerek yok sanıyorum.



Türk�ye’de b�lhassa 1. Dünya Savaşı’nda yaşanan Arap ayaklanmasının b�zler

üzer�ndek� tes�r�nden ve bu sebeple coğrafyaya karşı bakışımızdan

haberdarsınızdır, bu tar�hî had�se hakkında ne düşünüyorsunu? Arap

coğrafyasında bu hususta b�r özeleşt�r� var mıdır? F�l�st�n halkı b�zler �ç�n bu el�m

had�sen�n tam olarak neres�nded�r?

Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı iç ve dış cephelerinde ayaklanma yaşanmış olsa da

açıkçası Filistinlilerin tarihine baktığımızda ciddi sayılacak ayaklanma olmamıştır, bir nevi

Filistinliler 1917 yılından beri İngilizler ve Yahudi terör örgütlerine karşı savaşmaya

başlamıştır. Ayrıca okullarımızda Osmanlı Devleti hakkında hep iyi şeyler anlatılıyor, eğer

Filistin’de ciddi bir ayaklanma veya Osmanlı’dan kopma isteği olsaydı okullarımızda

Osmanlı ile ilgili daha farklı bir öğretim modeli olurdu. Filistin meselesi bir Arap meselesi

değildir, bütün müslümanların meselesidir. Filistinliler Araplar’dan bazı dönemlerde

yardım almış olsa da genel olarak onlardan kopuk ve yalnız yaşamıştır. Direnişi de tek

başlarına yürütmüşler ve yürütmeye de devam ediyorlar…

 

F�l�st�n sorununun öneml� b�r yer�n� teşk�l eden yerel halkın topraklarını Yahud�lere

satmaları konusunun aslı ned�r? Tüm F�l�st�n halkını kapsayan b�r toprak satışı mı

burada bahs� geçen, yoksa münfer�t k�ş�ler�n yaptıkları mıdır söz konusu olan? 

Bir Nisan şakası diye bir laf var ya bende bu soruyu bir nisan yalanı olarak görmekteyim.

Osmanlı Devleti 1858 yılında Tapu İşleri Müdürlüğü’nü kurdu ve toprakları tescillemeye

başladı. 1867 yılında yabancıların gayrimenkul almaları için bir kanun düzenledi ve

yürürlüğe koydu. O yıldan beri yabancılar, medeniyetler ülkesi olan Filistin’de toprak veya

gayrimenkul almaya başlayarak yatırım yapmaya başladı. 1867 yılından 1917 yılına kadar

zengin İngiliz Yahudi şirketlerine Filistin toprağından en büyük satış şöyle olmuştur;

Lübnanlı Necip Sursuk ve ailesi 388.000 dönüm, Suriyeli Alkabanı ailesi 46.450 dönüm,

Mısırlı Alkumet ailesi 8.000 dönüm ve İngilizlerin Filistinli köylülere uyguladığı yüksek

vergi dayatmasından dolayı yaklaşık 8.000 dönüm daha münferit satışlarla birlikte

toplam 461.250 dönüm yani Filistinin toprağının yaklaşık %2’si kadar Yahudi şirketlerine

satılmıştır. 

 



Ülkem�zde bazı yayın organlarının “cumhurbaşkanımız �ç�n slogan atıldı” şekl�nde,

bazılarının �se “F�l�st�n halkı Erdoğan’ı protesto ett�” şekl�nde yansıttığı olayların

aslı ned�r? Oradak� halk Cumhurbaşkanımızla alakalı hang� sözler� ne amaçla d�le

get�rd�ler?

Ülkemiz çok sıcak bir bölgedir, bin türlü sloganı duyarsınız. Ben sizin bahsettiğiniz

sloganın videosunu izledim. O sloganın bir sitem olduğu ve  Filistin halkının Türkiye’den

beklentisinin daha fazla olduğu şeklinde değerlendirdim.

 

F�l�st�n halkının özel manada b�z Türklerden gen�ş manada �se tüm İslâm alem� ve

dünyadan beklent�ler� ned�r? Mısır bu konuda Gazze’ye ve F�l�st�n davasına ne

kadar h�zmet etmekted�r?

Bakınız, önce şunu görmemiz lazım, öncelikle Filistin meselesi sadece Filistinlilerin

meselesi değil bütün İslam aleminin en önemli meselesidir. Hep birlikte 73 yıla aşkın

devam eden bu zulüme yeter demeliyiz, bu hem insanî hem de vicdani bir vazifedir.

Maalesef sloganlar, söylemler hatta maddî yardımlar bir netice getirmiyor. Türkiye’nin

son 15 yıldır çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde yardımı devam ediyor. Mısır konusu ile ilgili

maalesef aynı şeyi söyleyemem. Biliyorsunuz ki Gazze’nin Mısır’la sınırı var ama 2007

yılından bu yana Gazze ablukası hala devam ediyor… 

 Başta F�l�st�n halkının, sonrasında da

coğrafyamızın barış ve huzur dolu günler

görmes� d�leğ�yle söyleş�m�z� b�t�r�rken

eklemek �sted�ğ�n�z b�r şey var mı?

Son olarak, şunu söylemek istiyorum, eğer

adaleti ve hukuku savunuyorsak, eğer insan

haklarından bahsediyorsak o zaman

insanların kendi topraklarında

katledilmesine sessiz kalmamalıyız ve

Filistin’de yaşanan olaylara göz

yummamalıyız; çünkü bu bir din, dil, ırk veya

mezhep olayı değildir. Burada yaşananlar

insanlık suçudur, hatta soykırımdır…

Sizelere kaynak olarak Nakba Günü (Felaket

Günü) belgeselini izlemenizi ve 1917 yılında

Lord Arthur Balfour’un Uluslararası Siyonist

Hareketi’nin liderlerinden olan Lord

Rothschild'e gönderdiği mektuplara göz

atmanızı tavsiye ediyorum.

 ÜNAL YILDIRIM
 
 



Özledim, özlemek denilen şu eylemsiz fiilin
ekine de köküne de öznesine de seni
yükleye yükleye özledim. 
Diyeceksin ki: "Niye, neyi özlüyorsun?" 
O hiç tutamadığım ellerini özledim mesela,
"Ellerinden belli olur bir kadın" derdi Sezai
Karakoç, Mona Roza şiirinde. Hiç belirmeyen
ellerini özledim.
Gözlerini özledim mesela, sigaramdan bir
duman çekip de ışıltısına doya doya hiç
bakamadığım o gözlerini özledim.
Sesini özledim mesela, canlı canlı
duyamadığım, kulağımın pasını silip de
gönlüme begonyalar ekecek olan hiç
duymadığım sesini özledim.
Özledim diyorum gülüm, bakma sakin
oluşuma. Seni özlerken hırçın bir okyanus
olup kıyıya vuruyorum kabaran özlem
dalgalarımı. 
Hiç beraber izleyemedigimiz akşamın 7'sini
de özledim bak. Neden diye sorar gibisin.
Güneşi ve ayı kanlı canlı o anda görürüm
ben. Bir Mihrimah oluşur gökyüzümde.
Mimar Sinan olup sana asırlarca ayakta
kalacak eserler bırakamam ama sana seni
anlatacak sevgiler bırakabilirim.
Kalbinin aşka korkan odalarına. 
Velhasılı kelam özledim, hiçbir zaman biz
olamayacağımızı bilsem de... 
Özledim... 
 

 
FATİH İMER

 
 

KONUK YAZAR
 
 



RECEP ÖZMEN'İN ANLATIMIYLA
KADİM ŞEHİR İSTANBUL SİZLERLE
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     İçinde birçok güzellik barındıran İstanbul, günümüzde maalesef kalabalığıyla ön
plana çıksa da İstanbul demek tarih demektir. Peki İstanbul’un tarihî yapıları
hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
  İstanbul’da görmenizi istediğim ilk yapılardan biri Kız Kulesi’dir. Kız Kulesi
gösterişli yapısı ve konumu itibariyle Marmara Denizi’ne muhteşem bir görüntü
katmakla kalmayıp çevresindeki diğer tarihi yapılar ile uyum içerisinde göz
kamaştırır.  Kız Kulesi’ne en yakın olan ve şehrin tarihi güzeliğini yansıtan; Ayazma
Camii, Rum Mehmet Paşa Camii, Mahmut Şefket Paşa Camii ve Şemsi Paşa
Külliyesi gibi birçok yapı ile karşılaşabilirsiniz.
   Ben çocukluk yıllarımı Bağcılar sokaklarında geçirdim. Bulunduğum ilçede tarihî
yapılar pek bulunmadığından kendi ilçemi doyasıya gezememiştim, keşke benim
de Beyoğlu, Eminönü, Fatih gibi tarihi ilçelerde yaşama şansım olsaydı. Koskoca
ilçede her yerde koca koca apartmanlar bulunurdu, 745 binlik nüfusu ile de
İstanbul’un en kalabalık 3. ilçesiydi. Bağcılar’ın tarihî yapısından çok etrafta
bulunan apartmanlar ve yokuşlu sokaklar Bağcılar’ı Bağcılar yapan bazı
unsurlardı. 
   O yıllarda hatırladığım yerlerden birisi Sultan Ahmet Camii idi. Yine bir gün
akşam saatlerinde parkta arkadaşlarımla oynarken, benden yaşça büyük bir
kuzenim parka gelip beni eve götürmüştü. Anlam verememiştim ama çok
geçmeden bir yerlere gideceğimizi anlamıştım. Sonrasında diğer birkaç akraba ile
kendimi bir serviste buldum. Yol biraz uzundu malum İstanbul’un trafiği ile de
uzadıkça uzamıştı.
    Yoldayken bir kazaya rastlamıştık. Korkmuştum, servisimiz kıl payı kurtulmuştu.
İnsanların çığlıkları, şoförlerin kavgaları… Yaşımın küçük olmasından dolayı
şoförlerin bu denli küfürlü ve kavgacı davranışlarına anlam veremiyordum, belki
de yaralılar vardı, belki de kavga edip haklıyı haksızı bulmaktan öte insanlık gereği
yaralılarla ilgilenseydiler, bana ve diğer küçük dostlarımıza birçok şey
katacaklardı… Sonuçta geleceğimiz gördüklerimize bağlıdır…
  Artık yolun sonuna varmıştık ve Sultan Ahmet Camii’ne girmiştik, ortamda
inanılmaz bir kalabalık vardı, öyle ki annemin elini bıraksam kaybolacaktım. O
yüzden o güzel eli sıkı sıkı tutmuş caminin içerisine girmeye çalışmıştık fakat çok
kalabalık olduğu için başaramamıştık, annem dayanamamış ve vazgeçmiştik. 



   Diğer akrabalarımdan birkaç kişi içeri girmeyi başarmıştı ve hep keşke ben de
girsem diyordum çünkü caminin görünüşü çok güzeldi. Kocaman, mavi, yeşil ve
beyaz renkli muhteşem kubbeleri vardı, keşke biraz daha kalıp doyasıya
inceleyebilseydik. Caminin etrafında meydanlar ve parklar vardı, hemen o tarafa
yönelip elimde süt mısır ile gezmeye devam etmiştik. Caminin etrafındaki kediler,
kuşlar dikkatimi çekiyordu, çünkü hiçbiri bizlerden kaçmıyordu... Bir Bağcılar
çocuğu olarak bu beni oldukça şaşırtmıştı, çünkü hep kedileri, kuşları sevmek
istemişimdir, yanlarına çömelip biraz oynadıktan sonra meydanda gezmeye
devam etmiştik, bu da böylece son bulmuştu. 
   Şimdilerde yaşım ilerlediği için İstanbul’a gidip tarihi mekanları gezebiliyorum.
Geçen yaz en çok merak ettiğim yer olan Galata Kulesi’ne Beyoğlu’na gitmiştim.
Beyoğlu’nun ta kendisi bana zaten tarihî bir yer gibi geliyordu. Özellikle İstiklal
Caddesi, Eminönü ve Karaköy’deki yapılar, yollar resmen tarih kokuyordu,
hayatımın en tarihî anlarını yaşadım resmen, sizlere de mutlaka öneririm:
İstanbul’da gideceğiniz yerlerden ilki Beyoğlu ve bir de unutmadan Fatih olsun
derim. Çünkü Fatih, İstanbul’un en eski ve mimarisi bozulmamış, en nadide ilçeleri
arasında yer alır. Çok geçmeden Taksim’de inip İstiklal Caddesi üzerinden Galata
Kulesi’ne vardık. Yine ortamda çok sayıda insan vardı ve maalesef Galata Kulesi’ne
çıkmak için uzun bir kuyruğun bitmesini beklememiz gerekiyordu. Tabii ki vaktimiz
olmadığı için sırayı bekleyememiştik, sadece Galata Kulesi’nin efsanesini
okumuştuk;



   Efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine
aşıktır, ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı,
sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi
aşkını mektuplara yazar yıllarca ve Kız Kulesi’ne olan
hasretini kelimelere döker. Hezarfen Ahmet Çelebi de
uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında,
Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi’ne olan aşkını
fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul’un üflediği
rüzgarı arkasına alan Hezarfen, mektupları Kız
Kulesi’ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan
Kız Kulesi, sevinçten havaya uçar ve bu iki aşık,
İstanbul’un en güzel manzarasını oluşturmuştur.
   Duyunca biraz garipsemiştim ama bence efsaneyi
İstanbul’a yakışır bir biçimde anlatmışlar, düşünsenize;
Galata’nın Kız Kulesi’ne aşkı... Efsaneyi okuduktan
sonra tekrar sıraya baktığımda bir şeyleri fark ettim,
sıradakilerin çoğu resmen çift! Sebebini gerçekten çok
merak etmiştim çünkü bunun da altından bir efsane
çıkacağını biliyordum. Tam o anda sırada duran bir
çifte sordum;
 

 
-Pardon bir şey merak ediyorum da, sıradakilerin çoğu neden çift?
Ve o da bana gülümseyerek efsaneyi anlattı:
   Yine Roma döneminden kalan bir efsaneye göre “Galata Kulesi’ne ilk kez beraber
çıkan kadın ve erkekmutlaka evlenirmiş ama taraflardan biri daha önce kuleye
çıkmışsa bu tılsım bozulurmuş ayrıca kuleye çıkacak çiftin kaderinde
kavuşamamak var ise karşısına mutlaka bir engel çıkarmış.” dedikten sonra
anladım, malum bizim çiftler karşılarına çıkan uzun sıra engeline karşı koyarak,
belki de saatlerce sürecek sıraya katlanıp, aşklarını Galata’ya göstermek
istemişlerdir… Ne güzel bir efsane değil mi? İstanbul’da Kız Kulesi’ne olan aşkıyla
tarih yazmış olan Galata Kulesi, insanların aşklarını göstermek için uğradığı
yerlerden birisi olmuş…
 RECEP ÖZMEN

 
 



 
 

   Bugün sizlere "Ölmeden Önce Yapılacaklar" listenize ekleyebileceğiniz muhteşem
Aurora Işıkları’nı tanıtmak istiyorum, diğer bir adıyla Kutup Işıkları’nı. Peki Aurora
sözcüğü nereden geliyor önce onunla başlayalım. Roma Şafak Tanrıçası Eos’dan
esinlenilen bu isim, orijinal hali, "Aurora Borealis" (kuzey şafağı)’dır. Çok eskiden
Kanada’nın merkezinde yaşamış yerli Amerikan kabilesi, Cree (Kri) halkının ‘Ölü
Ruhların Dansı’ adını verdiği bu harikulade güzelliğin orta çağlarda Avrupa'da
Auroraların Tanrıdan işaretler olduğuna inanılırdı. Auroralar sadece bizim dünyamıza
özgü değil, Güneş sistemimizdeki diğer bütün gezegenler de bu muhteşem ışık
şovundan payını almaktan geri kalmıyor.
    Kutup ışıkları ya da Kutup Aurorası, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen
yüklü parçacıkların birleşimi sonucu açığa çıkan doğal ışımalardır; Güney
enlemlerinde Aurora Australis (güney kutup ışıkları) oluşumu da benzer özelliklere
sahiptir. Ancak ikisi arasında görülen farklılık, kutup ışıklarının Antarktika’da, Güney
Amerika’da ve Avustralya’da daha yüksek enlemlerde görülmesidir. Bu ışımalar,
genellikle geceleri gözlemlenir, ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir.
    Peki, bu Aurora denilen, insanı büyüleyen yapılar nasıl oluşuyor? Evren, yıldızlar vs.
her şey, Güneş’in durmadan güneş rüzgârı olarak bilinen yüklü parçacıklarının
samanyolu sarmalının derinliklerine yayılmasıyla başlar. Bu parçacıklar atmosferin
üst katmanlarında, (80 km (50 mil) yükseklikten yukarısı), iyonize azot atomlarının
elektronlarını artırması; ve uyarılmış (yüksek enerjili düzey) oksijen ve azot
atomlarının temel enerji düzeyine dönmesi sonucu foton (Elektromanyetik dalgaların
enerjisini toplayan enerji parçacıkları) salınımıyla ortaya çıkar. Gezegenimize ulaşan
bu parçacıklar onu saran manyetik alanla etkileşime girerek gözyaşı biçiminde
sıkıştırıp enerjisini aktarır. Uzun süreli bu karanlık ve manyetik alan, kutuplara
yakınlaştıkça daha çok hızlanan parçacıkları, nitrojen ve oksijen gibi moleküllerle
çarpıştırarak ışık formunda enerji yayarlar. Solar rüzgâr partiküllerinin çarpışması ve
yeryüzünün manyetik alan çizgilerinin hızlanmasıyla iyonizeleştirilir. Bu moleküllerin
çarpışmasıyla, gerçekleşen ışık fotonundaki enerji düşer. Bunun sonucunda da
gezegenimizin manyetik kuzey ve güney kutbuna yakın gökyüzünde Aurora ışık
şeritleri oluşur.
 



 
 

    Elias Loomis’in  (1860) ve Hermann Fritz‘in (1881) katkılarıyla Aurora’nın çoğunlukla
"Aurorasal bölge"de görüldüğü saptandı. Aurorasal bölge yeryüzünün manyetik
kutbunun çevresinde yaklaşık 2500 km çapında halka şeklinde bir bölgedir. 
   Manyetik alana sahip olan her gezegen Aurora’ya rastlanabilir. Ama ne yazık ki
Merkür gibi gezegenler çok küçük ve Güneş’e çok yakın olduğu için uygun bir
atmosfere sahip değil, yani güneş rüzgârları harekete geçtiği için Aurora oluşumunda
gerekli olan malzemeyi ve herhangi bir molekülü de silip süpürebiliyor.
  Hubble Uzay Teleskopu’nda çıkan görüntülerde, Jüpiter ve Satürn’de Aurora
gözlendi. Jüpiter de atmosferinde kuvvetli manyetik alana sahip; büyük miktarda
yüklü parçacık salıyor ve böylece büyük elektrik akımları, parlak ultraviyole Auroraları
oluşuyor. Satürn’deki Auroralar ise kızılötesi ve ultraviyole tayfında olduğu gibi Uranüs
ve Neptün’de de Auroralar vardır. Devasa gaz kütlesindeki bu Auroralar, yeryüzündeki
gibi, güneş rüzgârlarına doğru güçlendirilmiş gibi gözüküyor. Ayrıca Jüpiter'in uydusu
Lo, Aurora’nın çok güçlü kaynaklarına sahip. Lo ile Jüpiter arasındaki bağıl hareket
nedeniyle dinamo mekanizması tarafından meydana gelen elektrik alan çizgileri
boyunca ortaya çıkar.
   Venüs de Aurora oluşumunun gerçekleştiği gezegenlerdendir. Venüs'ün tam bir
gezegensel manyetik alanı olmadığı için, Venüs Aurora’sı şekil ve yoğunlukta, parça
parça dağılır; parlak gözükür. Bazen kutuplardaki Aurora tüm yüzeyi kaplayabilir.
Nedeni, diğer gezegenlerde olduğu gibi güneşten gelen parçacıklardır ve gezegenin
karanlık tarafına yönelmeleridir. Güneşten gelen bu ışık parçacıklar aslında manyetik
çizgiler boyunca elektron akışı olduğunu doğrular. Güneş rüzgârı, Venüs’ün
iyonesferiyle etkileşim içinde, Venüs’te manyetik bir alan oluşturur. Venüs Ekspres
uzay aracından gelen veriye göre, Güneş’ten uzanan bu manyetik dalga bir
manyotesfer (Dünyanın çevresini saran manyetik çizgi) kuyruğu oluşturarak
hızlandırılmış parçacıkları atmosfere yönlendirir ve böylece Auroraları şekillendirir.
Mars’ta ise hikâye bambaşka bir şekilde ilerliyor. SPICAM Mars Express tarafından 14
Ağustos 2004'te Mars'ta da Aurora’ya rastlandı. Aurora 177° Doğu, 52° Güney
koordinatlarında Terra Cimmeria’da görüldü ve genişliği 30 km, yerden yüksekliği 8
km idi. MRO (Mars Yörünge Kaşifi) ’nın derlediği bilgiye göre, bilim adamları en fazla
ışık yayılımının olduğu yerde en yoğun manyetik alan bölgesinin ortaya çıktığını
keşfettiler. Mars’ın atmosferi ise çok ince olduğu için burada da Venüs’tekine benzer
bir süreç yaşanır. Fakat Mars, yerkabuğunda gömülü olan manyetik alanlarına ve
çekirdek yapısına sahiptir. Güneş rüzgârı ve Mars atmosferinin etkileşimi, manyetik
alanın fazla olduğu yerkabuğu bölgesi, soğuyup kaybolan ve daha büyük manyetik
kalıntılar bıraktığında farklı Auroralar yaratır. MAVEN’in son keşfi gösterdi ki Mars,
kuzey yarımküresinde, bütün gezegene yayılan geniş Auroralara sahip. Bu bütün
gezegene yayılan Auroralar manyetik alanla etkileşime giren güneş rüzgârlarından
ziyade, atmosferine yağan solar enerjili parçacıkların sonucudur.



  Genellikle Aurora’ya dağınık parıltı olarak ya da "perde" şeklinde doğu-batı
doğrultusunda uzanmış bir halde görünür. Bazen, "Durgun Ark" (Dinamik Aurora)
meydana gelir; aslında gaz çeşidine göre sürekli gelişir ve değişir. Her perde, her biri
manyetik alan çizgilerinin doğrultusunda sıralanmış, paralel ışınlardan oluşur. Bu
durum, yeryüzünün manyetik alana nazaran Auroraların biçimlendirildiği fikrini
ortaya koyar. Yeryüzüne doğru yaklaştıkça elektronlar helezonik (sarmal) hareket
eder. Perde yapısı biçimi "şeritli yapı" adı verilen dizilimle artırılır. Manyetik alan
çizgileri ile yolu çizilen parlak Aurora parçası dosdoğru gözlemcinin üstünde
oluştuğunda, perspektif etki ile ve ışınların birbirinden uzaklaşmasıyla Aurora bir "taç"
olarak gözükebilir. 
    Aurora çoğunlukla kutuplarda oluşan bir olaydır. Güçlü bir manyetik fırtına geçici
olarak Aurorasal ovali genişlettiğinde, nadiren ılıman enlemlerde de görülür. Aurora
olayını başlatan Jeomanyetik fırtınalar aslında ekinoks tarihlerinde (23 Eylül-21 Mart)
daha belirginleşir. Jeomanyetik fırtınaların yeryüzünün mevsimlerine bağlı olduğu net
olarak açıklığa kavuşmamıştır. Manyetopoz’ da (güneş rüzgarların manyetik
kuvvetini taşıyan plazma ile yerin uzaydaki manyetik alanı arasındaki sınır),
yeryüzünün manyetik alanı kuzeyi gösterir. Aurora’nın esas enerji kaynağı
yeryüzünden geçen güneş fırtınalarıdır. 
   Alaska'ya gelen her ziyaretçi, her aralıkta Aurora göreceğini sanır; ancak durum
bundan ibaret değildir. Çünkü onlar gökyüzünün nadiren yeterince karanlık olduğu
yaz aylarında belirir. Alaskalılar, gökyüzünün yalnızca 16 Ağustos tarihinde yıldızları
görecek kadar karardığını, işte o zaman Aurora’yı görmek olası olduğunu söyler.
Yapmanız gereken tek şey, Alasya’nın Fairbanks eyaletine, Kuzey Grönland'daki
'Aurora oval' olarak adlandırılan yere ve Kuzey İskandinavya, İzlanda, Kuzey
Amerika'nın kuzeyi, Kuzey Sibirya gibi bir yere gitmek olacaktır.
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