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GILBERTSINOUÉ,MısırasıllıFransızyazar.1947yılındaKahire’dedün-
yayageldi.Paris’temüzikeğitimialdı.Başkentingecekulüplerindegitar
çaldı, besteler yaptı.Otuzlu yaşlarının sonundamüziği bir yana bırakıp
romanyazmayabaşladı.Hikâyeanlatmaktakiustalığıveayrıntılaragöster-
diğiönem,yazarın,herbiritarihinfarklıdönemlerindegeçenromanları-
nıngenişokuyucukitleleritarafındanbüyükilgiylekarşılanmasınısağladı.
Romanlarıylabirçoködülalanyazar,aynızamandasenaryodayazıyor.

GilbertSinoué’ninCanYayınları’ndakidiğerkitabı:

Yasemin Kokusu,2011
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Yasemin Kokusu ve Taşların Çığlığı adlarını taşıyan iki ciltlik 
bu tarihî romanın temel konusu “Filistin meselesi”dir. 11 Eylül 
2001 Salı günü New York ve Washington’da yaklaşık üç bin kişi-
nin ölümüne yol açan terörist saldırının failleriyle aynı coğrafya-
da doğmuş olan Arap asıllı Fransız yazar Gilbert Sinoué kendi 
kendine, “Mesele nasıl bu raddeye geldi?” sorusunu sormuş ve 
meselenin başlangıcı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışın-
dan 2001 yılına kadar Ortadoğu’daki tarihsel, toplumsal ve duy-
gusal çalkantıları öyküye dönüştürürken olabildiğince tarafsız 
olmaya ve belgesel verilere dayanmaya özen göstermiştir. 

İkinci cilt Taşların Çığlığı’nda öykü Mısırlı Lütfi ailesi, Filis-
tinli Şahid ailesi, Yahudi Markus ailesi ve Iraklı El-Nidal ailesiyle, 
Fransız diplomat Jean-François’nın yaşamlarının, askerî bir dar-
beyle Mısır’da yönetime el koyan Nâsır’ın Süveyş Kanalı’nı mil-
lîleştirdiği 1956 yılından, Tel Aviv’de İsrail-Filistin barış protoko-
lü kutlamaları töreninde Yitshak Rabin’in fanatik bir Yahudi tara-
fından öldürüldüğü 4 Kasım 1995 tarihine kadar olan zaman di-
limini kapsar. Yaklaşık 40 yıllık bu kesitte, Nâsır’ın, Mişel Eflak’ın, 
Ya ser Arafat’ın, Enver Sedat’ın, Menahem Begin’in, Hafız Esad’ın, 
Saddam Hüseyin’in ve diğer pek çok toplum öncüsünün Orta-
doğu’da tarihin şekillenmesini nasıl belirlediklerini, üç yıl süren 
Mı sır-Suriye birleşmesini, 1967 Altı Gün Savaşı’nı, 1972 Kara 
Ey lül saldırısını, 1982 Sabra ve Şatilla katliamlarını, 1985 Achille 
Lau ro krizini bir kez daha hatırlayacağız.

F. GÖNÜL AKGERMAN

Önsöz



12



13

Filistinli Şahid ailesi
Baba: Murad Şahid
Anne: Mona Şahid, Teymur Lütfi’nin kız kardeşi
Büyük oğulları: Kerim Şahid
Murad’ın kardeşi: Süleyman Şahid
Murad ve Süleyman Şahid’in kız kardeşi: Samia Abdülkadir
Samia ve Abdülkadir’in oğlu: Hüseyin el-Hüseyni
Leyla Şahid: Kerim’in eşi, Tarbuş’ların kızı
Feyruz Şahid: Kerim ve Leyla’nın kızı
Mebruk: Kerim ve Leyla’nın büyük oğlu
Ömer: Kerim ve Leyla’nın küçük oğlu

Mısırlı Lütfi ailesi
Teymur Lütfi: baba
Nur Lütfi: anne
Hişam Lütfi: büyük oğulları
Fadıl Lütfi: küçük oğulları

İsrailli Bronstein ailesi
Samuel Bronstein: baba
İrina Bronstein: anne, Yusuf Markus’un kızı
Avram Bronstein: oğulları

Iraklı El-Safi ailesi
Selma el-Safi: Nidal el-Safi’nin dul eşi
Feyyaz: Selma’nın yeğeni

Hayalî kişiler
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Macide el-Safi: Feyyaz’ın eşi

Fransız çift
Jean-François Levent
Dünya Levent: Nidal el-Safi’nin kız kardeşi
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Babamın nesli yirmi üç aylık bir sürede birçok yapay sınır ve 
bu sınırlar içinde bir o kadar da yapay ulus oluşturacaktı.

Yeni Lübnan, kuruluş tarihi olan 30 Ağustos 1920’de General 
Henri Gouraud tarafından Suriye’den koparılacaktı. Sözüm ona 
Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin ülkesi olan Yugoslavya’nın 
varlığı 28 Haziran 1921’de ilan edilecekti. İrlanda’nın paylaşımını 
resmen onaylayan İngiltere’yle İrlanda arasındaki sözleşme altı 
aydan daha kısa bir süre sonra, 6 Aralık’ta imzalanmıştı.

Milletler Cemiyeti, Balfour Bildirisi’nin maddelerini de kap-
sa yacak biçimde Filistin’in İngiliz himayesine verilmesini, Şerif 
Hü seyin’in oğlu Faysal’ın İngilizler tarafından tahta geçirilerek 
Irak kralı ilan edilmesinden on bir ay sonra, 22 Temmuz 1922’de 
onay ladı. (...)

Neredeyse aynı anda Sırplar ve Hırvatlar arasında savaş başla-
dı. İrlanda’da kanlı ayaklanmalar patlak verdi, bir yandan da mil-
liyetçi İrlandalılar kendi aralarında bölünmüşler ve iç savaş başla-
mıştı. 1930 yılından beri İngilizler Filistin’de, ülkelerinin bölün-
mesi ve “millî yurt” olarak Yahudilere verilmesi karşısında öfkele-
nen Arapların isyanıyla mücadele ediyordu. (...) 

Babamın dünyaya sunduğu savaş armağanları bunlardı.

ROBERT FISK, Great War for Civilisation1

1.1989yılındanberiThe IndependentgazetesinintemsilcisiolarakBeyrut’tayaşayanve
YakındoğuuzmanıolanRobertFisk’in“UygarlıkİçinBüyükSavaş”adlıkitabı.(Ç.N.)

Giriş
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“Tarihteki büyük sarsıntıları
ancak tanrılar öngörebilir.”

ANONİM

Kahire, 9 Aralık 1956

“Hişam, dinle!” diye Teymur Lütfi haykırdı, France 
Observateur gazetesini elinde sallayarak. “Dinle oğlum. 
Claude Bourdet adında birinin makalesi.”

“Her şey yolunda, öyle değil mi Sayın Başkan1? Albay 
Nâsır yönetimi dimdik ayakta. Mısırlıların ve diğer Arap 
halklarının Fransa’ya karşı duyguları dün biraz limoni 
iken bugün nefrete dönüştü. Tüm Yakındoğu’da kısa süre 
sonra tek bir Fransız kurumu, tek bir Fransız okulu kal-
mayacak, kimse tek bir Fransız ürünü satın almayacak, 
tek bir tek nisyenimize bile iş veren olmayacak. Artık tüm 
Arap ül keleri Cezayirli asilere yardım edeceklerdir.

“Mısır’daki Fransızlar aptalca, haksızca ama kaçınıl-
maz bir tepkiye maruz kalacaklar. Pek çoğunun yaşamı 
paramparça olacak. Başkalarının verdiği zararın bedeli, 

1.GuyMollet.

1
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onların malı mülküyle ödenecek. Her şey yolunda. Ame-
rika Birleşik Devletleri, Fransa’yı dize getirmeye kararlı 
ve buna gücü de var. Mösyö Pineau’nun1 bir an için ye-
şerttiği bağımsızlık düşleri uçup gidiyor. Ruslar bile, Ar-
ras’lı küçük Bonaparte yerine Eisenhower’la muhatap 
ol mayı tercih ediyor. Evet, her şey yolunda.”

Hişam hafifçe ellerini kaldırdı, sonra tekrar koltuğun 
kollarına bıraktı.

“Çok üzücü. Fransa için üzücü, Arap ülkelerindeki 
saygınlığı için üzücü. Hangi akla hizmet şu Mösyö Mollet 
böyle bir işe kalkıştı! İngiltere için neyse ne. O centilmen-
lerin geri zekâlı olduklarını biliyoruz. Ama ya Fransa?”

Teymur gözlüğünü çıkardı ve elini kırışık yanağında 
birkaç kez gezdirdi. Bu hareketi bir süredir çok sık tek-
rarlıyordu. Böylelikle zamanın izlerini mi silmeye çalışı-
yordu ki? 

Nihayet cevap vermeye karar verdi:
“Cemal’in Süveyş Kanalı’nı millîleştirme girişimini iç-

lerine sindiremediler ve şu Anthony Eden2 serseminin 
aklına uydular.”

“Kanalı millîleştirme, evet!” diye karşılık verdi Hişam. 
“Güzel hamle! Ama pek de önemsiz olmayan bir ayrıntı 
var: Fransa ve Mısır arasındaki sözleşme zaten yakında 
son bulacaktı.3 Peki o halde? XIX. yüzyılın sömürgeci 
zihniyetiyle hareket edip savaş mı açılmalıydı? Daha da 
beteri! Bu emeli gerçekleştirmek için gizlice İsrail’le itti-
fak mı kurulmalıydı?” 

Hişam cebinden Lucky Strike marka bir sigara paketi 
çıkarıp ikram edince, babası reddetti.

“Çok içiyorsun, yavrucuğum.”
“Yavrucuğum! Baba, otuz yaşındayım!”
“Ve yarbaylığa terfi ettin. Biliyorum.”

1.1956-1958arasıdışişleribakanı.

2.Bkz.Yasemin Kokusu.

3.DenizyollarıişletmehakkınıMısır,1869-1968yıllarıarası49yıllığınaSüveyşKanalı
Şirketi’nedevretmişti.
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“Hem de bizzat Nâsır terfi ettirdi,” diye Hişam gü-
lümseyerek vurguladı.

Kibriti çaktı. 
“Ne olursa olsun, şu Fransız gazeteci çok ileri görüşlü 

olduğunu kanıtladı. Dün sabah, yabancı okulların kapa-
tılması için yetkililerin talimat verdiklerini öğrendim, 
sağda solda Yahudi ve Hıristiyan ailelerin gidişinden söz 
ediliyor. Dendiğine göre, burada doğup nesillerdir burada 
yaşayan binlerce Yunanlı ve İtalyan da bavullarını topla-
maya başlamışlar.”

Teymur Lütfi’nin gözlerinden kaygı verici bir ışıltı 
geçti.

“Yaptıkları akla yakın. İngiltere-Fransa-İsrail üçlüsünün 
şuursuzluğunun faturası onlara kesilecek diye korkuyorlar. 
Bu sürgün ortaya çıkarsa tam bir felaket olur. Mı sır’ın bu 
on birinci yarası Hz. Musa’nın bile aklına gelmezdi.”1

Hişam kuşkuyla dudak büktü.
“Baba, biraz abartmıyor musun?”
“Hayır, oğlum. Hatta gerçeğe daha yaklaşmadım bile. 

Bu cemaatler asırlardır ülkemizin refahına katkıda bulun-
dular. Samimi bir çaba gösterdiler. Hatırla, XIX. yüzyılın 
or tasında Türklerin zulmünden kaçan Hıristiyan azınlıkla-
rın sığındıkları yer Mısır oldu. O günlerin Mısırı’nda ki-
tap ehli üç din arasında hoşgörü ve uyum vardı. Buraya 
gö çer göçmez o azınlıklar bir tercih yapmak zorunda kal-
dılar: Ya Batılı ve Hıristiyan kalacaklar ya da Müslüman 
ola caklardı. Gel gör ki, üçüncü bir yol buldular: Arap 
milliyetçiliği.”

“Ciddi misin? Hıristiyanlar, Arap milliyetçiliğinin ön-
cüsü mü oldu?”

“Evet evladım! Çünkü toplumla kaynaşmayı tercih 
ettiler. Yurt edindikleri ülkeyle bir bütün olmayı, onun 

1.“Onyara”,Hz.Musa’nıntalepleridoğrultusundaTanrı’nınMısırhalkınaverdiğion
cezadır,Tevrat’ın“Mısır’danGöç”bölümündebahsigeçer.Yahudileringitmesineizin
vermediğiiçinFiravunveMısırhalkıbirbiriardındangelenonbelaylakarşıkarşıyaka-
lır.(Ç.N.)
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gelişmesinde etkin bir rol üstlenmeyi, bunun yanı sıra 
dinsel kimliklerinden asla vazgeçmemeyi tercih ettiler. 
Kültürel ve politik açıdan yeniden yapılanma hareketi 
olan Nahda’nın1 kökeninde de o aynı göçmenler vardır. 
Bugün pek çok Arap milliyetçisi önderin beslendiği kay-
nak, Yakındoğu’daki o Hıristiyanların günbegün oluştur-
duğu yenilikçi düşüncelerdir.”

“Yaklaşık on yıl önce Baas2 partisini kuran ve bugün 
Suriye’nin dışişleri bakanlığı görevini yürüten Mişel Ef-
lak’ın da o Hıristiyanlardan olduğunu düşünüyorsun, 
öyle değil mi?”

“Eflak. Kesinlikle öyle.”
“Ama o adam pek tarafsız değil. Bir yerde okudum, 

Hıristiyan olmasına rağmen, İslam dininin, Arapları ola-
bilecek en soylu dille, en parlak edebiyatla onurlandırdı-
ğını söylüyordu. Ayrıca ne Amerikalıların ne de Avrupalı-
ların, biz Müslümanlarınki kadar yüksek bir maneviyat 
düzeyine ulaşabileceklerini iddia ediyor. Tarafsızlıktan 
bir hayli uzak bir söylem.” 

“Şunu belirtmeyi unuttun: Dinimize karşı onca hay-
ranlığına rağmen, bizi Batı’yla giderek zıtlaştıran çatışma-
da dinin bir sebep ya da bir silah olması fikrine her za-
man karşı çıkmıştı. Her zaman laik bir devlet fikrini sa-
vunmuştu. Zaten...”

“Yemek hazır!”
Teymur başını kaldırıp, karısı Nur’a baktı ve gözlerin-

de bir özlem kıvılcımı çaktı. Teymur’un en iyi arkadaşı 
olan ağabeyi Ahmed Zülfikâr’la birlikte Gize’deki villaya 

1.Araprönesansı.MehmedAliPaşa’nınönderliğindeMısır’dabaşlamış,daha sonra
diğerArapmilletleritarafındanbenimsenmiştir.Araptoplumundakibuyenilenmeha-
reketi,OsmanlıDevleti’ndekiTanzimathareketineparaleldir.(Ç.N.)

2.(Ar.)Diriliş,yenidendoğuş.Parti,tekvebüyükbirArapmilletioluşturmaamacıyla
kurulmuştur.HareketinilköncüleriSuriyelidüşünürlerOrtodoksMişelEflak,Sünni
SelahattinBitarveAleviZekiArsuzi’dir.7Nisan1947’deŞam’datoplananilkkongre-
deresmîbirnitelikkazanmıştır.Suriye,Irak,Ürdün,Lübnan,YemenveSudan’daBaas
partilerikurulmuşturvebugündevarlıklarısürmektedir,ancakpekçoğuilkkuruluş
ideolojisindenuzaklaşmıştır.(Ç.N.)
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ilk gelişi sanki dün gibiydi.1 O günlerde daha yirmi dört 
ya da yirmi beş yaşındaydı. Esmer, siyah saçlı, nefes kese-
cek kadar güzeldi. Yaklaşık otuz yıl sonra bugün, güzelli-
ğini mucizevi şekilde aynen koruyordu, ama Nur buna 
inanmıyordu. Kocası arada bir hatırlattığında, her sefe-
rinde güler ve ona aynı Arap atasözüyle cevap verirdi: 
Kuzguna yavrusu anka görünür...

“Kardeşim geldi mi?” diye sordu Hişam koltuğundan 
kalkarken.

“On beş dakika önce telefon edip biraz geç kalacağını 
söyledi.” 

Hişam hüzünlü bir sesle babasına hatırlattı:
“Onunla konuşacaksın baba, öyle değil mi?”
Teymur soruyu duymazdan geldi ve yemek odasına 

doğru yürüdü.

* * *

Hayfa, aynı anda

Hüseyin el-Hüseyni yüzünü yıkadı, bir yandan kurula-
nır ken bir yandan da banyonun aynasında kendini inceli-
yordu. 

Sert ve köşeli yüz hatları iradesini gösteriyordu, geniş 
ağzı, kalın dudaklarıyla vahşi bir ifadesi vardı, saçları yıl-
dızsız bir gece gibi simsiyahtı. Şaşırtıcı biçimde Abdülka-
dir el-Hüseyni’ye, adı sonsuza dek Filistinlilerin hafızası-
na kazınmış olan rahmetli babasına benziyordu. Sekiz yıl 
önce, direnişin bu kahramanı, Kastel köyündeki şiddetli 
çarpışmada Siyonist istilacıların kurşunlarıyla can vermişti.

Kastel yeniden bir Arap köyü olmuştu –kısa bir süre 

1.Bkz.Yasemin Kokusu.
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için–, ama Abdülkadir ölmüştü. Kahraman adam, son za-
ferinin ardından yamaçtan bir sedyede inmişti, çarpışma-
larda sık sık önderlik ettiği köylüler ona eşlik ediyordu. 

Hüseyin bir an hareketsiz kaldı, sanki aynada geleceği-
ni okumak istiyor gibiydi. Yarın on sekiz yaşını kutlaya-
caktı. Savaşa ve halkının büyük bir kısmını göçe zorlayan 
o felaketlere rağmen eğitimini tamamlamıştı. Nakba, fe-
laket demekti. Aralarından yedi yüz elli bin kişiyi zorunlu 
göçe sürükleyen trajediye Filistinliler bu adı vermişlerdi. 

İyi bir öğrenciydi. Çalışkandı. Nablus Üniversitesi’nin 
kapıları ona açıktı; Kahire ve El-Ezher’in kapıları da öyle. 
Ama, bu gerçekten doğru bir seçim miydi? Duvarların 
ardına kapanabilir, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşama-
ya devam edebilir miydi? Sanki Filistin kanayan bir yara 
değilmiş gibi. 1947 yılının o lanetli gününü unutabilir 
miydi, o gün binlerce kilometre uzakta, New York’ta bir 
binada bir grup yabancı, vatanının büyük bir kısmını Si-
yonistlere armağan etmişti. 1948 yılında Araplara karşı 
kazandığı zaferden sonra İsrail devletinin şimdi, paylaşım 
planının öngördüğünden de geniş bir sahaya yayılmış ol-
duğunu unutabilir miydi? Mümkün değildi. Bir adamı 
ailesinden, çocuklarından vazgeçmeye zorlamaktan farkı 
yoktu bunun. Hüseyin’in damarlarında Abdülkadir’in 
kanı dolaşıyordu. Filistin kanı intikam istiyordu. 

Lavabonun kenarına bıraktığı saatini taktı. Akreple 
yelkovan on iki otuzu gösteriyordu. Bir süreden beri Aş-
kelon-Hayfa, Batı Kudüs, Yizre Vadisi ve tüm Yukarı Ür-
dün Vadisi’ni kapsayan sahil şeridini kontrol altında tu-
tan İsrailli askerlere rastlamazsa, Gazze’ye gitmek için 
bol bol zamanı vardı. Giderken, Zeyd’e uğrayıp onu da 
alacaktı. Zeyd el-Kassam, manevi kardeşi, sırdaşıydı.

On yıl önce okul sıralarında başlayan dostlukları za-
man içinde daha da güçlenmişti. Hüseyin’in bağlılık ne-
denlerinden biri, Zeyd’in de bir kahramanın oğlu olma-
sıydı: Filistin direnişinin önderlerinden biri olan İzzeddin 
el-Kassam, siyasi eylemin silahlı mücadeleden ayrı tutu-
lamayacağını ilk söyleyen olmuştu. Suriye’de doğan İz-
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zeddin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesinde Fran-
sız işgaline karşı mücadele etmişti. 1921’de bir Fransız 
mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ama 
gizlice Filistin’e kaçmayı başarmıştı. Hayfa’ya gelir gel-
mez de İngiliz himayesine karşı direnişe önayak olmuştu, 
çünkü o himaye yönetiminin Siyonist hareketlerin Filis-
tin topraklarına el koyması ve bir Yahudi devleti kurul-
ması için zemin hazırladığını herkesten önce anlamıştı. 
İleriyi görmüştü. Ve tüm kahramanlar gibi, kahramanca 
ölmüştü.

19 Kasım 1935’te adamlarıyla birlikte –yaklaşık iki 
yüz kişi– daha iyi silahlarla donatılmış, savaşa daha iyi 
hazırlanmış beş yüz İngiliz askeri tarafından Cenin ya-
kınlarında kuşatma altına alındı. Herkes ona bu savaşın 
eşit şartlarda olmadığını, zaferinse imkânsız olduğunu 
söyledi. O da şöyle cevap vermekle yetindi: “Hiç önemi 
yok, ölümümüz halkımıza örnek olacaktır.” Ve ölüm ran-
devuya geldi.1

Doğal olarak Zeyd de kanında canında rahmetli baba-
sının inançlarını taşıyordu ve bunları arkadaşı Hüseyin’e 
aktarmakta hiç zorluk çekmemişti. Bir hafta önce, ikisi 
kafa kafaya vermiş her zamanki gibi Filistin topraklarının 
geleceği hakkında konuşurlarken, Zeyd ona gizemli bir 
havayla şöyle bir teklifte bulunmuştu:

“Sana söyleyeceğim gün ve saatte benimle Gazze’ye 
gelmeye hazır mısın?”

“Gazze mi? Oranın artık bizim elimizde olmadığını, sa-
vaştan beri kentin Mısır’ın kontrolünde olduğunu unuttun 
mu?”

“Özellikle de o yüzden,” diye karşılık vermişti Zeyd, 
“geleceğimiz orada hazırlanıyor, Müslüman Kardeşler sa-
yesinde.”

Gerçekten de, 1948 savaşından beri, sefalet içindeki 

1.İzzeddinel-Kassam’ınanısına,Hamasörgütününsilahlıkolubugün“El-KassamTu-
gayları”adınıalmıştır.Batılıülkelerinçoğununresmîlistelerindeteröristörgütolarak
kabuledilmektedir.
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göçmenlerle dolu bu küçük toprak parçasında, Mısırlı 
Müslüman Kardeşler’in teşvikiyle Filistin’in politik bilin-
ci filizlenmeye başlamıştı. Yeşermeye başlayan tek güç 
olmasa da, gerek göçmen kamplarının gerekse varlıklı 
kentlilerin gözünde “Kardeşler” en kararlı olanıydı. Filis-
tinli komando fedaiyan1 da, yeni kurulan İsrail devletine 
karşı mücadeleye yine o bölgede başlamıştı.

“Zaten Filistin İngilizler tarafından da işgal edilmemiş 
miydi? Bu durum, babalarımızın savaşmasına engel oldu 
mu?” diye eklemişti Zeyd.

“Ya İsrailliler?” diye kaygıyla sormuştu Hüseyin, “Na-
sıl atlatacağız?”

Zeyd yumruğunu masaya vurmuştu.
“Halas! Bitti! Teklifimi unut!”
Zeyd böyleydi, sanki demirden yapılmıştı. Birileri ya 

onunla gelecekti ya da gelmeyecekti.
“Kabul. Seninle geleceğim,” diyerek boyun eğmişti 

Hüseyin. “Ama en azından bana nedenini söyler misin?”
Zeyd bir süre sustuktan sonra tumturaklı bir sesle 

açıkladı:
“Bir adamla, seni bir adamla tanıştıracağım. Bizi kurta-

racak, kararlı bir adam.”
“Adı ne?”
O zaman Zeyd işaretparmağını dudaklarına götür-

müştü.
“Şunu asla unutma: Söylemediğin sözlerin efendisisin; 

ağzından çıkanlarınsa kölesisin.”

Kahire, aynı sıralarda

Kâhya Said iriyarı bir Nübyeliydi, ipek cellabesine 
bürünmüş, servise henüz başlamıştı ki, Hişam’ın kardeşi 
Fadıl yemek odasının kapısında belirdi. 

1.(Ar.)GerillasavaşıyürütenFilistinlimücahitler.



29



30


