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ÖN SÖZ 

Uluslararası sistemde yer alan her devletin ekonomik ve 

siyasal açılardan sistemi veya sistemde yer alan diğer aktörleri 

etkileme veya onlarla etkileĢimde bulunma kapasitesi aynı 

değildir. Bunu belirleyen çeĢitli faktörler bulunmaktadır. Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nin (ABD) ekonomisini, siyaset üretme 

kapasitesini ve kendi değerlerini baĢka topluluklara dayatma 

becerisini orta büyüklükte ya da geliĢmekte olan birdevletin 

kapasitesiyle kıyaslamak haksızlık olacaktır. Ancak yine de bu 

durum, ABD gibi küresel anlamda bir büyük güç var diye diğer 

devletlerin sistemde öylece etkisiz durdukları anlamına da 

gelmemektedir. Her devlet kendi durumu ile orantılı olacak 

eylemde bulunmaktadır.  

Joseph Nye, bir yumuĢak güç kullanımı olarak kamu 

diplomasisi kavramını gündeme taĢıdığından beri akademisyenler 

ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ya da Avrupa 

Birliği (AB) üyesi devletler gibi iktisadi ve siyasi güç odaklarının 

kamu diplomasisi harcamalarını, faaliyetlerini ve bunun bir 

uzantısı olarak bu devletlerin yeni bir imaj yaratma ve marka 

oluĢturma stratejilerini çalıĢmaktadır. Her ne kadar bu sayılan 

ülkelerin kamu diplomasisi için harcadıkları devasa bütçeler olsa 

da, bu baĢka devletlerin bu alanda faaliyet yürütmedikleri 

anlamına gelmemektedir. Bu çalıĢmanın çıkıĢ noktası da tam 

olarak budur. Sistemde güçlü rakipleri olsa da Ortadoğu ülkeleri 

kamu diplomasisi uygulamasında bulunmamakta mıdır? Aksine 

devletler bütçeleri ile doğru orantılı olacak Ģekilde kamu 

diplomasisine pay ayırmaktadır. 11 Eylül terör saldırıları, 

ABD‘nin Afganistan ve Irak operasyonları, Büyük Ortadoğu 

Projesi söylemleri ve ardından çıkan Arap Baharı olayları ile 

Ortadoğu ülkeleri uluslararası basının ve siyasetin gündemine 

oturdukça kamu diplomasisi yapmaya daha çok ihtiyaç duyar hale 

gelmiĢtir. Batıda Ġslamofobi yükseldikçe ve Ortadoğu ülkelerinin 

adı çatıĢma ve terör kavramlarıyla anılır oldukça, bu ülkeler 
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bölgedeki atmosferin hiç de Batılı kaynakların yansıttığı gibi 

olmadığını gösterme gayreti içine girmiĢtir. 

Bu çalıĢma Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi tezli yüksek lisans programında 

verilen ―Ortadoğu‘da ÇatıĢma ve Kimlik‖ ile ―Ortadoğu‘da Güncel 

Sorunlar‖ derslerinde yürütülen ve  ―Ortadoğu ülkeleri yeni bir 

imaj oluĢturma ve marka yaratmak için neler yapıyor?‖, ―Ortadoğu 

ülkeleri Batılı devletlerin dıĢ politika aracı olarak kullandığı kamu 

diplomasisi uygulamalarını kendileri de yapıyorlar mı?‖ gibi 

sorulardan hareketle yapılan tartıĢmalar üzerinden ĢekillenmiĢtir. 

Kitapta yer verilen eserler önce anılan dersler kapsamında birer 

ödev olarak hazırlanmıĢ, daha sonra ise bu eserin editörleri 

tarafından tekrar tekrar okunmuĢ, düzenlenmiĢ, düzeltilmiĢ ve 

yazarların yeniden düzenlemeleri ile makale olarak yayına hazır 

hale getirilmiĢtir. ÇalıĢmaya ilgili derslerin yürütücüleri olan 

editörler olarak biz de içeriğe uygun ülkeler seçerek katkı sağlamıĢ 

bulunmaktayız.  

Eserin çıkıĢ noktası devletlerin hem kendi halkları 

nezdinde, hem de uluslararası toplum nezdinde olumlu bir imaj 

yaratarak, istedikleri iç ve dıĢ politika çıktılarını elde etme amacı 

gütmeleridir. Siyaset ve ekonominin iç içe oluĢu göz önünde 

bulundurulacak olursa, marka yaratmanın önemi de ortaya 

çıkmaktadır. Kamu diplomasisi bir ülkenin dıĢ politikasına etki 

edebilme kabiliyetindedir. Konvansiyonel savaĢların yani sert güç 

kullanarak bir çıkar elde etmeye çalıĢmanın devletlere olan 

maliyeti göz önünde bulundurulunca, yumuĢak güç unsuru olan 

kamu diplomasisi ile rızanın sağlanmasının daha az sorunlu olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle de Batılı devletler gibi Ortadoğu 

devletleri de kamu diplomasisi ile imaj tazelemek istemiĢtir.  

11 Eylül terör saldırılarının ardından Batılı devletlerde 

baĢlayan ―Ġslam=Terör‖ algısını yıkmak, Müslüman ülkelerin 

baĢlıca hedefi haline gelmiĢtir. Ortadoğu ülkeleri ―geri-modernite 

dıĢı‖ ya da ―terörist-radikal kökten dinci‖ olmadıklarını, aksine 

Doğu toplumlarının zengin bir kültürel mirası bulunduğunu 
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gösterebilmek, uluslararası sermaye devlerinin ülkelerine yatırım 

yapmaları için iĢleyen ve güvenilir bir ekonomilerinin olduğunu 

anlatabilmek ve sahip oldukları kaynaklarını doğru kanallardan 

uluslararası piyasalara sunabilmek için haklarında oluĢan negatif 

algıları silmeli, Batı toplumlarının onların iç ve dıĢ politika 

meselelerine istedikleri gibi müdahale edebilmelerinin önüne 

geçmelilerdi. Bu nedenle kamu diplomasisine önem verir oldular.  

Her Ortadoğu ülkesinin kamu diplomasisine olan 

gereksinimi aslında bir ihtiyaçtan doğdu. 1948‘de kurulan ama 

hala huzur bulamayan Ġsrail devleti, hem diaspora Yahudilerini 

ülkeye çekebilmek, hem de uluslararası kamuoyunda olumlu bir 

algıya sahip olabilmek için kamu diplomasisi kavramına ihtiyaç 

duymuĢtur. Yavuz Cankara; ―Ġsrail‘in Kamu Diplomasisi 

Faaliyetleri‖ baĢlıklı çalıĢmasında Yahudilerin on dokuzuncu 

yüzyıldan beri kendilerini doğru bir Ģekilde uluslararası topluma 

anlatmak ve bir imaj oluĢturmak için neler yaptığını ortaya 

koymaya çalıĢmaktadır. Ġsrail‘in kamu diplomasisi faaliyetlerinin 

karĢıtı olan Filistin‘in kamu diplomasisi faaliyetleri ise Pınar 

Özden Cankara tarafından kaleme alınmıĢtır. Sınırları bütünleĢik 

bir devlete sahip olmayan ama siyasal varlığı kabul edilen Filistin 

Otoritesi altında yaĢayan Filistinliler, Gazze ile Batı ġeria‘yı bir 

gün Kudüs ile birleĢtirmek ülküsü güderken, Filistin ulusal kimliği 

yok olmasın diye kamu diplomasisine gereksinim duymaktadır. 

Özden Cankara; ―Filistin‘in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri‖ 

baĢlıklı çalıĢmasında kamu diplomasisinin özellikle Filistinli sivil 

toplum kuruluĢları tarafından nasıl kullanıldığını araĢtırmaktadır. 

1979‘da gerçekleĢen Ġslami devrimin ardından Batı 

dünyasından dıĢlanan, ekonomisi sıkıĢtırılan ve negatif etiketlenen 

Ġran da benzer Ģekilde Türkler ve Araplar gibi bölgenin köklü 

devletlerinden olduğunu göstermek ve bölge devletleri nezdinde 

devrimin ilkelerini doğru Ģekilde anlatabilmek için kamu 

diplomasisi uygular olmuĢtur. Okan Çerez; ―Ġran‘ın Kamu 

Diplomasisi Faaliyetleri‖ baĢlıklı çalıĢmasında devrim sonrasında 

Ġran‘ın aldığı pozisyon üzerinden, Ġran‘ın kamu diplomasisi 

faaliyeti olarak neler yaptığını sorgulamaktadır. 
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Bir Ortadoğu ülkesi olan Türkiye, kendisini Batı ve Doğu 

medeniyetleri arasında bir köprü olarak gösterebilmek ve 

kendisinin 1923‘den beri Batı tipi liberal demokrasi ile yönetilen 

bir ülke olduğunu, bu yüzden de bölgenin köklü devlet geleneğine 

sahip ülkesi olduğunu kabul ettirebilmek için kamu diplomasisine 

ihtiyaç duymuĢtur. Nurullah ġaz; ―Türkiye‘nin Kamu Diplomasisi 

Faaliyetleri‖ baĢlıklı yazısında Türkiye‘nin kamu diplomasisi 

faaliyetleri yürüten kamu kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini 

araĢtırmıĢtır.  

Ġslam‘ın katı bir versiyonunu uygulayan ve diğer Ġslam 

ülkelerinden ayrıĢan Suudi Arabistan, kutsal toprakları barındıran 

haliyle, hem bölge ülkeleri ile iliĢkilerini geliĢtirmek, hem de 

Batılı ülkeler ile iliĢkilerini devam ettirebilmek için kendilerinin 

hala bedevi aĢiretler olmadıklarını gösterebilmek adına kamu 

diplomasisine baĢvurmaktadır. Mehmet Aydın; ―Suudi 

Arabistan‘ın Kamu Diplomasisi Faaliyetleri‖ baĢlıklı çalıĢmasında 

ülkenin yürüttüğü faaliyetleri ve hatta Cemal KaĢıkçı suikastı 

sonrasında ülkenin politikalarındaki baĢarısızlığı mercek altına 

almaktadır.  

Ortadoğu‘nun Kuzey Afrika‘ya açılan kapısı Mısır, 

Akdeniz ve doğu medeniyeti arasında sıkıĢmıĢ haliyle, uzun 

zamandan beri kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Kübra Gürbulak; ―Mısır‘ın Kamu Diplomasisi Faaliyetleri‖ 

baĢlıklı çalıĢmasında Mısır‘ın Cemal Abdul Nasır döneminden beri 

kitle iletiĢim araçlarını nasıl kullandığını, CumhurbaĢkanı 

Nasır‘dan sonra gelen liderlerin de ülkenin imajı için hangi 

politikaları izlediğini analiz etmiĢtir. 

Basra Körfezi‘nin nüfusu küçük ama ekonomisi büyük 

ülkesi Katar, yeni yatırımlar yaparken, ülkesinin tanınırlığını 

arttırmak ve hakkında oluĢan ―terör gruplarını finanse etmek‖ 

iddialarından kurtulabilmek için kamu diplomasisi ile yeni bir 

marka yaratmaya çabalamaktadır. Recep Çelik; ―Katar‘ın Kamu 

Diplomasisi Faaliyetleri‖ baĢlıklı çalıĢmasında özellikle ―Katar 
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Krizi‖ yaĢandıktan sonra ülkenin faaliyetlerinin neler olduğunu 

araĢtırmıĢtır. 

Son yıllarda ön plana çıkan Dubai emirliği ile BirleĢik 

Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası imaj oluĢturma faaliyetleri ile 

tıpkı Katar gibi tanınmak istemektedir ve o da bu yüzden kamu 

diplomasisine önem vermektedir. Merve Zengin; ―BirleĢik Arap 

Emirlikleri‘nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri‖ baĢlıklı 

çalıĢmasında ülkenin küresel itibarının arttırılması için ne gibi 

kamu diplomasisi faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır.   

Aslında Arap Baharı ortaya çıkana kadar Suriye de, 

özellikle oğul BeĢar Esad döneminde kamu diplomasisi alanında 

faaliyetler yapmaktaydı. Hatta Saddam Hüseyin döneminde Irak 

da petrolünü uluslararası piyasalara çıkartırken, imajına önem 

vermekteydi ancak 2003 Özgürlük Operasyonu ve Suriye‘de Arap 

Baharı isimli toplumsal hareketlerin bir iç savaĢa dönüĢmesi, bu 

iki ülkeyi yıllarca süren bir istikrarsızlığa sürüklediği için, kasten 

bu çalıĢmanın dıĢında tutuldu. Irak ve Suriye‘de bir gün istikrar 

sağlanırsa, o ülkelerde de uygulanan kamu diplomasisi 

faaliyetlerini incelemek anlamlı olacaktır.  

Bu çalıĢma, uluslararası sistemdeki güçlü aktörlerin etki 

kapasitelerini arttırmak için hep kamu diplomasisi uyguladıkları ve 

dünyanın geri kalanının bu alandan haberdar olmadığını sanan 

bakıĢ açısını reddetmektedir. Küçük devletlerin de kamu 

diplomasisi uygulayabileceğini göstermek amacıyla ele alınmıĢ 

olan bu eserin baĢka bölgesel çalıĢmalara da örnek olması 

umulmaktadır. Eserin editörleri olarak biz; Pınar Özden Cankara 

ve Yavuz Cankara, her biri tez yazma aĢamasında oldukları için 

aslında oldukça yoğun bir tempoda olan ama bir yandan da bu 

çalıĢmada yer almayı kabul eden, titizlikle araĢtırmalarını yürüten 

ve zamanında teslim eden saygıdeğer ve kıymetli öğrencilerimizin 

her birine teĢekkürü bir borç biliriz. Bu eser, onların ortak 

çalıĢmasının bir ürünüdür. YaklaĢık bir yılı geçen eserin 

hazırlanma sürecinde, üstelik küresel salgın nedeniyle bir de eve 
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hapsolmuĢ iken, anne ve babalarına gerekli çalıĢma ortamı 

sağlayan Yağız ve Yiğit Cankara‘ya sabırları ve destekleri için 

sonsuz teĢekkür ederiz. Bu çalıĢma dahil olmak üzere, yapılan her 

Ģey, onların ve onlar gibi Ortadoğulu çocukların hak ettikleri 

Ģekilde insan onuruna yaraĢan bir hayat sürebilmeleri için… 

Son olarak baĢta kapak ve dizgi aĢamaları olmak üzere, 

eserin yayımlanması aĢamasında emeği geçen tüm Efe Akademi 

çalıĢanlarına ve Zafer Güngör‘e çok teĢekkür ederiz.  

Bu eser Ortadoğu‘da yıllardır çıkan çatıĢmalarda ve 

yaĢanan savaĢlarda hayatlarını kaybeden, insanların adlarını bile 

bilmedikleri Ortadoğulu çocuklara ithaf olunmaktadır. 

Bilecik/2021 
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GĠRĠġ 

―Coğrafya kaderdir‖ demektedir Ibn-i Haldun ve aslında 

bu söylem belki de en çok Filistin halkını iĢaret etmektedir. 

Yirminci yüzyıla kadar Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun kurduğu millet 

sisteminde yaĢamını sürdüren Filistin halkı için sonun baĢlangıcı 

bu yüzyılın baĢı olmuĢtur. Yüzyıllardır bulundukları coğrafya I. 

Dünya SavaĢı sonrasında Ġngiltere ve Fransa öncülüğünde sınırlar 

çizilerek yeniden formüle edilirken, Filistin halkı hiç 

düĢünülmemiĢtir. Ġngiltere Kudüs‘ü iĢgal etmiĢ ama Filistin 

halkının geleceğini belirsiz bırakmıĢtır. Üstelik o sırada iktisadi 

birikimleri sayesinde Ġngiltere‘de güçlü siyasal bağlar kurabilen 

Yahudiler, çoktan Ġngiliz hükümetinden Ortadoğu topraklarında 

bir devlet kurabilme sözünü almıĢlardı bile. Filistinliler savaĢ 

koĢulları nedeniyle güçlükle hayata tutunurken, Yahudiler Kudüs 

ve etrafında bir devlet inĢa etme projelerini adım adım 

gerçekleĢtirmeye baĢlamıĢlardı. Filistin halkı baĢına gelenleri ve 

yurtsuz kalmaya baĢladıklarını anladıklarında artık çok geçti.  

Yahudi tarihi kendi içerisinde kritik eĢikler 

barındırmaktadır. Önce Kudüs‘ten çıkartılıĢ, daha sonra 

Avrupa‘dan sürülüĢ, Anti-Semitizm‘in dalga dalga yayılması ve 

taban bulması nihayetinde ise II. Dünya SavaĢı yıllarında 

soykırıma uğramaları baĢlıca eĢikler arasında yer almaktadır. 

YaĢanılan travmalar, Yahudilerin on dokuzuncu yüzyıldan beri 

hedef olarak belirledikleri devlet kurma taleplerini meĢrulaĢtırdı ve 

kurulan Ġsrail devleti meĢruiyetini anti-semitizm
1
 ve Holokost

2
 

                                                           
1 Anti-Semitzm kavramı 1879‘da Orta Avrupa‘da o yıllarda bulunan 

Yahudi karĢıtı kampanyaları tanımlamak maksadıyla Alman Wilhelm 

Marr tarafından yaratılmıĢtır. Dinsel ve ırksal açıdan Yahudilere karĢı 

düĢmanlık beslemek ve ayrımcılık yapmak anlamına gelmektedir. Aslında 

Semitizm kavramı bu noktada doğru içerikte kullanılmamaktadır sonuçta 

baĢta Araplar olmak üzere Sami ırkından gelen baĢka halklar da 

bulunmaktadır ve onlar bu ayrımcılığa maruz kalmamaktadır. Ancak 

kavram hatalı bir ifade içerse de Yahudi karĢıtlığı anlamında 

kullanılmaktır. Bkz.: Britannica, ―Anti-Semitism‖, 21 Nisan 2020, 
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mağdurluğu üzerine oturttu. Ancak Yahudi toplumu, bu tarihsel 

serüveninde olumsuz bir imaja sahip olduğunu gördü ve bu 

nedenle Yahudi imgesini onarmaya yönelik faaliyetler baĢlattı. 

Yahudilerin attığı her adım Filistinlilerin de kaderini Ģekillendirdi. 

Bu nedenle Filistinlilerin bir kimlik oluĢturmalarından, kitle 

iletiĢim araçlarını etkili kullanmalarına kadar gerçekleĢtirdikleri 

eylemleri anlamlandırmak ancak Ġsrail‘in çabaları ile eĢanlı 

düĢünülecek olursa anlamlandırılabilmektedir.  

Filistinlilere iliĢkin genel kanı onların kitle iletiĢim 

araçlarını kullanmada geç kaldıklarına iliĢkindir ancak aslında bu 

sav çok da gerçekçi değildir. Aslında Filistinliler on altıncı 

yüzyılın ortalarında matbaa ile tanıĢan ve ilk gazetesini 1876‘da 

―El Kudüs El ġerif‖ ismiyle Türkçe ve Arapça olarak çıkartmayı 

ve süreç içerisinde Arap toplumları arasında dördüncü güçlü basını 

kurmayı baĢarmıĢtır. Hatta Filistinliler, hem Filistin ulusal 

kimliğinin inĢasında, hem de Yahudiler bölgeye gelip, çatıĢma 

çıkarttıkça gazetelerin yani kitle iletiĢim araçlarının önemini 

kavramıĢtır
3
.  

Filistin basını köklü geçmiĢe sahiptir. Filistinliler I. 

Dünya SavaĢı‘nın baĢlangıç yıllarında 36 gazeteye sahipken, 1919-

1948 yılları arasında, yani Ġngiliz manda rejiminin bir parçası 

haline geldiklerinde, Ġngilizlerin uyguladığı sansür ve baskıya 

rağmen, 241 dergi ve gazete yayımlamaktaydılar
4
. 1960‘lara 

gelindiğinde Filistin‘de gazete ve dergilere ek yeni bir iletiĢim 

                                                                                                            
https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism, (EriĢim Tarihi: 

31.12.2020).  
2 Holokost yani Ġbranice HaShoah-Felaket; II. Dünya SavaĢı sırasında 

Avrupa‘da Adolf Hitler ve Nazi Partisi tarafından sistemli bir Ģekilde 

öldürülen altı milyondan fazla Yahudi için kullanılan terimdir. Bkz.: 

Jewish Virtual Library, ―The Holocaust Wing‖,  

https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-holocaust, (EriĢim Tarihi: 

31.12.2020). 
3 Uğur Gündüz ve Hanadi H.S. Dwikats, ―Tarihsel GeliĢim Sürecinde 

Filistin‘de Gazetecilik, Halkla ĠliĢkiler ve Sosyal Medya‖, International 

Journal of Cultural and Social Studies, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 383, 388.   
4 Gündüz ve Dwikats, a.g.m., s. 388, 390.  
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aracı doğdu; radyo. Filistin‘in Sesi Radyosu (Sawt Felasteen-

Voice of Palestine) Filistin KurtuluĢ Örgütü (FKÖ) tarafından 

kuruldu. Dolayısıyla aslında Filistinliler toprakları Yahudiler 

tarafından ele geçirildiğinden beri bu duruma karĢı fikirsel 

mücadele verdikleri yayın organlarına sahiptiler ve bu hususta 

Yahudilerden geri değildiler. Ancak Filistinlilerin uluslararası 

basının gündemine negatif yönde etiketlenerek düĢmeleri radikal 

sol grupların eylemleri ile olmuĢtur.  

Filistinli paramiliter örgütler 1970‘lerde uluslararası 

medyanın gündemine uçak kaçırma faaliyetleri ile oturduklarında, 

mazlum bir halkın haklarını savunan ve özgürlük mücadelesi veren 

bir örgüt olarak değil, terör faaliyetlerinde bulunan ve bu yüzden 

güvenilmez, ―kötü terörist Araplar‖ olarak etiketlendiler. Üstüne 

bir de 1972 Münih Olimpiyatlarında Ġsrailli sporcuların uğradığı 

saldırı ve hayatlarını kaybetmeleri, meselenin düğüm noktası oldu. 

Yaser Arafat‘ın liderliğini üslendiği FKÖ silahlı mücadeleyi 

bırakmasa da teröre baĢvurmanın Filistin halkına bir Ģey 

kazandırmadığını ve hatta Filistin imajını olumsuz etkilediğini 

gördü. Bu dönemde alınan belki de en önemli karar, 1972 yılında 

FKÖ bazlı yayın yapmak maksadıyla Vefa Filistin Haber ve Bilgi 

Ajansı‘nın (WAFA-wakalat al-anba‘ al-Filastiniyya–the 

Palestinian News and Information Agency News Agency) 

kurulmasıdır. Bu ajans sonraki yıllarda Filistin Ulusal 

Yönetimi‘nin haber ajansına dönüĢecektir
5
.  

                                                           
5 Ajans 2005 yılında internet sitesinin Fransızca kısmını açarken, 2009‘da 

Ġbranice versiyonunu yürürlüğe koymuĢtur. Bugün hala sitenin Ġngilizce 

ve Arapça versiyonunun yanında bu dillerde de yayını bulunmaktadır. 

Ajans kendisini Ģu Ģekilde tanıtmaktadır: ―Amacımız Filistin anlatısını 

hızlı, doğru ve verimli bir Ģekilde anlatmak!‖ Ajansın facebook, twitter, 

instagram hesapları ve youtube kanalı bulunmaktadır. Ġnternet sitesinde 

sadece Filistin ile ilgili güncel haberler değil, aynı zamanda BaĢkan 

Abbas‘ın görüĢmelerine, açıklamalarına, FKÖ ile ilgili haberlere, 

kabineye iliĢkin bilgilere, Filistinli tutuklulara, Filistin ile ilgili hazırlanan 

raporlara ve iĢgal edilmiĢ alanlar ile ilgili detaylı açıklamalara yer 

verilmektedir. Bkz.: https://english.wafa.ps/, (EriĢim Tarihi: 01.09.2020). 

Ajansın sosyal medya hesapları Ģu Ģekildedir: 

https://english.wafa.ps/
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Filistinliler Vefa Haber Ajansı vasıtasıyla olayları kendi 

bakıĢ açılarıyla aktarmaya baĢlamıĢtır. Aynı yıl yapılan bir diğer 

giriĢim ise Filistin Radyosu‘nun (Radio Palestine) kurulması ve 

Ahmet Abdel-Rahman tarafından haftalık Filistin Devrimi 

(felasteen el-thawra) dergisinin çıkartılmasıdır. 1994‘e 

gelindiğinde Oslo AntlaĢmalarının verdiği özerklik ile Filistinliler 

yayın istasyonları açma hakkı da kazanmıĢtır. Böylelikle 

Filistinliler bir televizyon kanalı açmıĢ (Palestine TV), Filistin‘in 

Sesi Radyosu yayın kapasitesini arttırmıĢ
6
 ve 1995 yılında Al-

Hayat al-Jadida- Yeni Hayat
7
 adında günlük gazete yayınlar 

olmuĢtur.  

Filistin halkı her ne kadar uluslararası yazılı ve görsel 

medyada uzun zamandan beri yer alsalar da, mazlum taraf olarak 

görülmeleri Ġntifada süreci ile olmuĢtur. Evleri buldozerler ile 

yıkılan, yıllarca hak ihlalleri altında yaĢanayan ve aile üyeleri 

tutuklanan Filistinliler, kadın, çocuk demeden hep birlikte sokağa 

dökülmüĢtür. TaĢ atan Filistinli çocuklar ve onları korumaya 

çalıĢan annelerin ön planda olduğu bu sivil halk protestosu, Ġsrail 

ordusunu köĢeye sıkıĢtırdı. Ġsrail devletinin bu olaylara müdahalesi 

orantısız güç kullanımı ile olunca da, FKÖ kadın ve çocuk 

figürünün uluslararası toplumun dikkatini olumlu yönde çektiğini 

keĢfetti. Böylelikle bu sivil itaatsizlik eylemleri sürece yayıldı ve 

gerçekten de Filistin imajı tersine döndü. Uluslararası basında artık 

Ġsrail askerleri ―acımasız-duygusuz‖ olarak yer aldı. Haber 

ajanslarına düĢen popüler intifada resimlerinden birisi, elinde 

                                                                                                            
https://www.facebook.com/wafagency/about, 

https://www.instagram.com/wafa.news.agency, 

 https://twitter.com/wafa_ps, 

https://www.youtube.com/channel/UCYvCdX-RomwcpzCsb8hpiFA. 
6 Jewish Virtual Library, ―Israel Society & Culture: History of Radio in 

Israel‖, https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-of-radio-in-israel, 

(EriĢim Tarihi: 05.09.2020). 
7 Gazetenin bugün online bir versiyonu bulunduğu gibi, facebook ve 

twitter gibi sosyal medya hesapları ve youtube kanalı bulunmaktadır. 

Böylelikle bu gazete de dijitalleĢmiĢtir. Ancak gazete sadece Arapça yayın 

yapmaktadır.  Bkz.: http://www.alhayat-j.com/ 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-of-radio-in-israel
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küçük bir taĢ atan çocuğa namlusunu yönlendirmiĢ Ġsrail tankıdır
8
. 

Tehlikenin nereden geleceğini öngöremeyen Ġsrail askerleri küçük 

yaĢta çocukları terörist gibi gördükçe, uluslararası toplum dikkatini 

sivil Filistin halkın yaĢam koĢullarına verdi. Bu sayede Filistinliler 

medyayı yönlendirebilir oldu. 

2000‘li yıllara gelindiğinde Filistin Ulusal Hükümeti, 

baĢta Hamas olmak üzere Filistin bazlı diğer örgütler ve sivil 

toplum kuruluĢları uluslararası sistemde küresel güçlerin sıklıkla 

kullanıldığı bir kavramı keĢfetti; bir yumuĢak güç kullanımı 

uzantısı olarak kamu diplomasisi. Bu defa Filistinliler baĢlarına 

geleni dünya kamuoyuna anlatmak için kamu diplomasisinden 

yararlanır oldular. Yıllarca, Ġsrail‘in yaptığı gibi, sert güç 

uygulaması ile yani silahlı mücadeleyle seslerini duyurmaya 

çalıĢan Filistinliler, Oslo sürecinden beri silahlı direniĢi bırakarak, 

bu defa sadece yumuĢak güç kullanımı ile bir kamuoyu algısı 

yaratmaya odaklandılar
9
.  

2019‘a gelindiğinde aslında Ġsrail‘in kamu diplomasisi 

Batılı devletler nezdinde olmasa bile bazı bölge devletleri nezdinde 

baĢarı elde etmeye baĢladı. Arap devletlerinin Ġsrail‘e iliĢkin 

yaptıkları yeni açıklamalar, Ģovenist ve acımasız olarak etiketlenen 

Ġsrail‘in imajının Arap hükümetleri nezdinde nasıl düzelmeye 

baĢladığına birer kanıt oldu. Ġsrail, uluslararası bağımsız 

kuruluĢlarca belgelendiği üzere Filistinlilere bunca yıl insan 

hakları ihlalleri yaptığı halde, Ürdün, Umman, Bahreyn, Sudan, 

Kuveyt ve hatta Fas ile iliĢkilerini geliĢtirmeye baĢladı. O halde 

Ġsrail, bir zamanlar onu kınayan ve hatta Ürdün ve Mısır örneğinde 

olduğu gibi onunla savaĢan Arap ülkelerinin bir kısmı ile olan 

iliĢkilerini düzeltmeyi baĢarır olmuĢtur. Bu, Ġsrail‘in kamu 

                                                           
8 Fotoğraf için bkz.: MepaNews, ―Ġntifada: Filistin‘in Ayaklanmalar Ġle 

ġekillenen Tarihi‖, 27 Ekim 2020, https://www.mepanews.com/intifada-

filistinin-ayaklanmalar-ile-sekillenen-tarihi-40639h.htm, (EriĢim Tarihi: 

06.09.2020). 
9 Bu söylem elbette FKÖ için geçerlidir. Bu dönemde yeni kurulmuĢ olan 

ve hızla örgütlenmesini tamamlayan Hamas değil silahlı direniĢi 

bırakmak, Ġsrail‘in varlığını zaten toptan reddetmektedir.  
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diplomasisinde doğru araçlar kullanmaya baĢlayarak bölge ülkeleri 

nezdinde baĢarılı olmaya baĢladığı halde, Filistin‘in o kadar da 

etkili olamadığını göstermektedir.   

Ġsrail‘in son yıllarda iliĢkilerini düzelttiği ülkeler arasında 

Umman, Bahreyn ve Sudan yer almaktadır. Örneğin, 1994‘de o 

dönem BaĢbakan olan Ġzak Rabin‘i ülkesinde ağırlayarak, Ġsrailli 

diplomatları ülkeye davet eden ilk körfez ülkesi olan Umman, 

2018 yılında Sultan Kabus bin Said‘in BaĢbakan Netanyahu‘yu 

davet etmesi ve baĢbakanın da Umman‘a resmi ziyarette 

bulunması ile gündeme oturmuĢtur
10

. Umman aslında BaĢbakan 

Netanyahu‘nun ziyaretinden kısa bir süre önce bir baĢka önemli 

eylemde daha bulunmuĢtu. DıĢiĢleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 

ġubat 2018‘de Filistin‘e ilk resmi ziyaretini yaptıktan sonra 

Ġsrail‘e de gayri-resmi ziyarette bulunmuĢ, bu gidiĢi medyaya El 

Aksa Camii‘ne yapılan bir ziyaretmiĢ gibi yansıtılmıĢtır. Üstelik 

bu ziyaretlerde Umman, Filistin-Ġsrail barıĢı için temaslarda 

bulunmuĢtur
11

. 2020 yılında Sultan Kabus bin Said hayatını 

kaybedince, BaĢbakan Netanyahu onun için ―Ġnanılmaz bir lider‖ 

ifadesini kullanmıĢtır
12

.  

Umman‘ın dıĢında Ġsrail yanlısı tutum benimseyen bir 

diğer ülke Bahreyn‘dir. 2017 yılında Arap Ligi Ġsrail‘i boykot 

kararı almıĢken, Bahreyn Kralı Hamed bin Ġsa el-Halife, ülkesinin 

diplomatik iliĢkileri bulunmamasına rağmen, vatandaĢlarına 

                                                           
10 Al Jazeera, ―Israel‘s Netanyahu Meets Sultan Qaboos in Surprise 

Oman Trip‖, 26 Ekim 2018, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/26/israels-netanyahu-meets-

sultan-qaboos-in-surprise-oman-trip, (EriĢim Tarihi: 20.10.2020). 
11 Amatzia Baram, ―Why the Sultan of Oman Invited Netanyahu‖, 

Haaretz, 14 Kasım 2018, https://www.haaretz.com/opinion/.premium-

why-the-sultan-of-oman-invited-netanyahu-1.6653502, (EriĢim Tarihi: 

23.10.2020). 
12 Toi Staff, ―Netanyahu Hails Oman‘s ‗incredible leader‘ Qaboos, 

Welcomes Successor‖, Times of Israel, 11 Ocak 2020,  

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-hails-omans-incredible-leader-

qaboos-welcomes-successor/, (EriĢim Tarihi: 20.10.2020). 
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Ġsrail‘i ziyaret edebileceklerini söylemiĢtir
13

. Bahreyn DıĢiĢleri 

Bakanı ġeyh Halid bin Ahmed ise
14

; ―Ġsrail‘in kendisini Ġran 

saldırganlığına karĢı savunma hakkı olduğunu‖ söylerken, 15 

Eylül 2020‘de Ġsrail ile Bahreyn arasında iliĢkileri normalleĢtirme 

anlaĢması imzalandıktan sonra Bahreyn DıĢiĢleri Bakanı 

Abdullatif bin RaĢid ez-Zeyyani, Ġsrail‘e ilk ziyareti 

gerçekleĢtirmiĢtir
15

.  

Sudan Yatırım Bakanı ―Ġsrail‘in ahlaki özelliklerine övgü 

ile vurgu yapmıĢ ve bu ülke ile ortaklık yapılabileceklerini‖ 

söylemiĢtir. Kuveyt televizyon kanalı olan al Rai‘de yazar 

Abdullah al-Hadlaq
16

: ―Ġsrail ile neden barıĢ içinde yaĢamayalım 

ve onunla iĢbirliği yapmayalım?‖ diyerek, Müslüman dünyasında 

oluĢan Ġsrail yanlısı tutuma bir yenisini daha eklemiĢtir. Ġsrail son 

yıllarda baĢta Arap devletleri olmak üzere Müslüman dünyasında 

iĢbirliği yapılabilir bir ülke olarak kabul görmeye baĢlamıĢtır. O 

halde bu noktada ön plana çıkan sorular Ģunlardır; Filistin sorunu 

bu ülkeler nezdinde önemini mi yitirmiĢtir ve neden Filistinliler 

bugün hala zorlu yaĢam koĢullarında hayatta kalma mücadelesi 

verirlerken, Müslüman dünyası Ġsrail ile iĢbirliğine 

odaklanmaktadır? Filistin‘in geri plana düĢtüğü Ģey, kamu 

diplomasisini yeterince kullanamamak yani kamusal bilinci canlı 

tutamamak mıdır? Filistin gün geçtikçe Müslüman dünyasındaki 

müttefiklerini daha çok yitirmeye mi baĢlayacaktır? 

Bu çalıĢmanın amacı; Ġsrail devleti bir algı yaratmada ve 

kendi lehine bir kamuoyu oluĢturmada kamu diplomasisinden 

                                                           
13 Tom Tugend, ―Bahrain King Denounces Arab Boycott of Israel, Says 

Countrymen May Visit‖, The Jerusalem Post, 17 Eylül 2017, 

https://www.jpost.com/middle-east/bahrain-king-denounces-arab-boycott-

of-israel-says-countrymen-may-visit-505308, (EriĢim Tarihi: 25.10.2020). 
14 Joseph Braude, Reclamation A Cultural Policy For Arab-Israeli 

Partnership, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, 

2019, s. 7. 
15 Mustafa Deveci, ―Bahreyn DıĢiĢleri Bakanı Ġsrail'de‖, Anadolu Ajansı, 

18 Kasım 2020, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bahreyn-disisleri-bakani-

israilde/2047726, (EriĢim Tarihi: 20.11.2020). 
16 Braude, a.g.m., s. 7. 
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yararlanırken ve baĢarılı olmaya baĢlamıĢken, aslında Filistin 

tarafının da yıllardır aynı hamleyi yapmaya çalıĢtığını ortaya 

koymaktır. ÇalıĢma, uzun yıllardır hem Filistinli örgütlerin, hem 

de devlet kurumlarının kitle iletiĢim araçlarını kullanarak seslerini 

duyurmaya çalıĢtıklarını ve 2000‘li yıllardan itibaren de sosyal 

medya platformları üzerinden kamu diplomasisi uygulamaya 

çalıĢtıklarını öne sürmektedir.  

1. FĠLĠSTĠNLĠLERĠN 1950’LERDE 

MEDYANIN GÜCÜNÜ KEġFĠ: FĠLĠSTĠN’ĠN 

SESĠ RADYOSU, VEFA HABER AJANSI, 

FĠLĠSTĠN DEVRĠMĠ DERGĠSĠ  

Sadece seyret. Yeterince yüksek 

sesle, yeterince güçlü söylersem, 

Filistin‟i müzikte yaratabiliriz! 

Kemal Halil-Filistin Toprak 

Günü-2004
17

  

 

Filistinliler çok erken bir dönemde kitle iletiĢim 

araçlarının gücünü anlamıĢlardı. Bu yüzden Filistin, Arap 

devletleri arasında yazılı basına sahip olan beĢinci ülkeydi. ĠĢgal 

yıllarında Ġngiliz makamları, Yafa‘dan yayınlanan Yakın Doğu 

Yayın Ġstasyonunu iĢletmekteydi ve 1936‘da Ġngiliz radyosunun 

bir tür Arapça bölümü olan ―Huna al-Quds‖ ilk Filistin radyosu 

olarak Kudüs‘te kuruldu ancak 1948‘de kapatıldı. 1948 sonrası 

Filistin medyası için de bir ―Nakba-Büyük Felaket‖ olarak 

görülmeye baĢlandı. Bu andan itibaren siyasal partilerin ya da 

siyasal duruĢu olan örgütlerin yönelttiği yeni bir medya modeli 

doğdu. Batı ġeria ve Gazze‘deki örgütler medyayı kendi 

                                                           
17 David A. McDonald, My Voice Is My Weapon: Music, Nationalism 

and Poetics of Palestinian Resistance, Durham and London: Duke 

University Press, 2013, s. 17.  
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duruĢlarını yayınlamak ve Filistin halkına ulaĢmakta bir araç 

olarak kullanır oldu
18

.  

1948 SavaĢı‘nda alınan yenilgi ve Filistinlilerin mülteci 

konumuna düĢmeleriyle birlikte Gazze ġeridi‘nde ve Ürdün‘de 

faaliyet gösteren Filistin gazeteleri ve Arap basını kaybedilen 

topraklara duyulan özlemi dile getiren Ģiirler ve mektuplar 

yayınlayarak, Filistin halkı arasında kolektif bir bilinç oluĢturmaya 

çalıĢtı. Hatta en çok göçmenlerin duyguları yansıtılır oldu. Örneğin 

1952 yılında Gazze‘de çıkartılan al-Raqib isimli gazetede, bir 

Filistinli mültecinin Hayfa ile ilgili olarak yazdığı Ģu mektup 

yayınladı
19

:  

―Hafızamın kanatlarında güzel diyarlara, çocuk 

olarak büyüdüğüm ülkeye ulaĢıyorum. Sevdiğim 

huzurlu Hayfa‘yı hatırlıyorum. Sevgi dolu güzel 

gelinleri hatırlıyorum. KomĢu ülkelerden gelen 

sandıklar dolusu satılık eĢyanın olduğu sokakları 

hatırlıyorum. Güzel sokakları ve yüksek binaları 

hatırlıyorum. Tüm bunları, bu uzak harika 

hatırlardan kalbim eriyinceye dek hatırlıyorum.‖  

1959 yılında El Fetih Örgütü Beyrut‘ta lisansı olmasa da 

ilk halka açık gazete olan Filastinuna‘yı (Filistin) yayınladı. BeĢ 

yıl boyunca düzenli olarak yayınlanan bu gazete, El Fetih‘in 

sözcülüğü vazifesini gördü. Gazete örgütün ideolojisini yaymada 

bir araç olarak kullanıldı. Gazetenin içeriği dağılmıĢ konumdaki 

Filistinlileri birleĢtirmek ve onları silahlı mücadelede bulunmaya 

organize etmek ile ilgiliydi. Gazetede dünyanın baĢka yerlerinde 

yaĢanan sömürge sonrası bağımsızlık mücadeleleri ve gerilla 

hareketleri ile ilgili de haberler yapılarak bir kamuoyu 

                                                           
18 The Arab-European Association for Media and Communication 

Researchers, ―The Palestinian Media System‖,  

http://www.areacore.org/palestine-the-palestinian-media-system-script-

en/, (EriĢim Tarihi: 22.11.2020). 
19 Moshe Shemesh, ―The Palestinian Society in the Wake of the 1948 

War: From Social Fragmentation to Consolidation‖, Israel Studies, Cilt: 

9, Sayı: 1, 2004, s. 92.     
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oluĢturulmaya çalıĢıldı. El Fetih‘in kurucularından Halid El-

Hassan‘ın gazete ile ilgili Ģu sözleri bu yayının örgüt için taĢıdığı 

değeri gözler önüne sermektedir
20

: ―Kuveyt‘teki bizler Filastinuna 

adlı gazeteye sahip olmayı baĢaran tek örgüttük. Bu gazete 

aracılığı ile diğerlerinden önce tanındık. Bu sayede FKÖ‘nün 

çekirdeği olduk. Sonra birbirimizi tanımayı baĢardık ve 1962‘de 

Kuveyt‘te bir konferans yapabildik ve tüm dünya El-Fetih‘de 

birleĢti.‖ El-Hassan‘ın dediği gibi, gazete El Fetih‘in tanınmasına 

ve diğer Filistinli gruplardan önce ön plana çıkmasına katkı 

sunmuĢtur.  

Dolayısıyla Filistinliler, aslında tıpkı Yahudilerin yaptığı 

gibi, baĢından beri hikâyelerini duyurmaları gerektiğini 

biliyorlardı. Tek sorun daha çok sayıda kiĢiye ulaĢmaktı. Bu 

dönemde gazetelerden baĢka önemli bir diğer kitle iletiĢim aracı 

olarak radyo bulunmaktaydı ve bu aygıt Filistin halkının 

durumunu daha uzak mesafelere de ulaĢtırabilirdi. Filistinlilerin 

radyo programları ile tanıĢması Mısır‘ın efsanevi lideri Cemal 

Abdülnasır döneminde oldu. Arap milliyetçiliği ülküsü besleyen 

ve Ortadoğu‘nun liderliğine soyunan CumhurbaĢkanı Nasır için 

Filistin sorunu öncelikli bir meseleydi ve bu yüzden Mısır‘ın 

siyasetini tüm Araplara yaymada büyük iĢlev gören Kahire 

radyosunda 1954 yılından itibaren Filistin Servisi bölümü yayına 

baĢladı. Kısa dalga yayın ile günde 15 dakika yapılan programlar, 

Kahire radyosu personeli tarafından yürütülmekte ve Filistinli 

konuklara yer verilmekteydi. 1960‘larda Kahire radyosu Filistin 

servisinin yayın kapasitesini geniĢletmeye baĢladı. Yayınlar kısa 

ve orta dalga frekanslar Ģeklinde yapılırken, programların süresi de 

arttırıldı. Artık sabahları iki saat ve öğleden sonra otuz dakika 

yayın yapılır oldu. Kahire radyosu bir örnek oluĢturdu ve 1962‘de 

Irak günlük 15 dakika ―Filistin Programı‖ yayınlarken, 1964‘de 

                                                           
20 Dina Matar, ―PLO Cultural Activism: Mediating Liberation 

Aestheticsin Revolutionary Contexts‖, Comparative Studies of South 

Asia, Africa and the Middle East, Cilt: 38, Sayı: 2, 2018, s. 359.  
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Suriye günlük 45 dakika ―Filistin Radyo Programı‖ yapmaya 

baĢladı
21

.  

1963‘e gelindiğinde Cemal Abdul Nasır liderliğindeki 

Mısır, gittikçe bir aktör haline gelen Gazze‘deki Filistinliler ile 

temas kurdu ve bir radyo servisi kurulması için ortak çalıĢmalar 

yapılmaya baĢlandı. YaklaĢık bir yıl sonra FKÖ ile Mısır, 

Kudüs‘te Siyonizm propagandası ile mücadele etmek amacıyla 

Ortadoğu‘nun en güçlü radyo istasyonunu kurmak için görüĢmeler 

ve pazarlıklar yaptıysa da, Kudüs‘te bunu yapmak zordu ve 

baĢaramadılar. Mart 1965‘de FKÖ kendi radyo kanalını kurmaya 

karar verdi. Kurulan Filistin‘in Sesi radyosunun amacı; hem Ġsrail 

iĢgali altında, hem de komĢu Arap ülkelerinde bulunan mülteci 

kamplarında yaĢayan Filistinlilere, Filistin devriminin ilkelerini 

anlatmak oldu. Bir yandan da hedeflenen Ġsrail vatandaĢı olan 

Yahudi topluluğa ulaĢmak ve onların hükümet politikalarına karĢı 

desteklerini almaktı
22

.  

Filistin‘in Sesi radyosu Kudüs‘te kurulamamıĢsa da, 

baĢlangıçta yayınlarını Kahire‘den yapmıĢtır. Karameh SavaĢı‘nda 

Yaser Arafat üstün baĢarılar gösterince de Mısır CumhurbaĢkanı 

Nasır, El-Fetih örgütünün 11 Mayıs 1968‘de Kahire‘de bu defa 

―Fırtınanın Sesi‖ (Voice of al-Assifa) radyosunu kurmasına ses 

çıkartmamıĢtır. Fakat 1967 SavaĢı‘nda Mısır‘ın aldığı yenilgi ve 

sonrasında CumhurbaĢkanı Nasır‘ın BM Güvenlik Konseyi‘nin 

242 sayılı kararını ve ABD destekli Roger Planı‘nı kabul etmesi, 

Mısır ile Yaser Arafat‘ın arasının açılmasına yol açmıĢtır. El Fetih 

örgütü CumhurbaĢkanı Nasır‘ı eleĢtirmeye baĢlamıĢ, Fırtınanın 

Sesi radyosunda yayınlanan Ģarkılar bilinçaltı mesajlarla dolu 

olmuĢtur. Radyoda yayınlanan Ģarkılardan birinde ―Dostum 

benden vazgeçme‖ denilirken, Mısırlı Ģarkı sözü yazarı 

Muhammed Abdul Vahab‘ın; ―Seni altın için satmadım ama sen 

beni bir hiç uğruna sattın‖ Ģeklindeki Ģarkısına yer verilerek, zaten 

                                                           
21 Donald R. Browne, ―The Voices of Palestine: A Broadcasting House 

Divided‖, Middle East Journal, Cilt: 29, Sayı: 2, 1975, ss. 134-135. 
22 Browne, a.g.m., ss. 134-135. 
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siyasal amaçlarla kurulan radyo, tam bir kamu diplomasisi aracına 

dönüĢmüĢtür. Hem Fırtınanın Sesi, hem de Filistin‘in Sesi 

radyolarından CumhurbaĢkanı Nasır karĢıtı söylemler 

yayınlandıkça, Mısır bu iki radyoyu da susturmaya çalıĢmıĢtır
23

.  

Artık Ģiirler ve Ģarkı sözleri Filistin‘de toplumsal hafızanın 

oluĢturulmasında ve Filistin kimliği inĢasında önemli birer faktör 

haline gelmiĢtir.  

Filistin davasının tüm Arap toplumlarını etkilediği bu 

yıllarda radyolarda yayınlanan Ģarkıların sözleri ve Filistin 

Ģiirlerinin konusu hep Filistin davası olmuĢtur. ġiir ve Ģarkı 

sözlerinin içeriği; geri dönüĢ (al-‘awda), silahlı mücadele (kifah 

musallah), zafer oluncaya kadar devrim (thawra hatta al-nasr) ve 

sabır (sumud) kelimeleri ile yüklüdür. 1965 yılında Fırtınanın Sesi 

radyosunda yayınlanan basın bildirisinde iĢgal edilmiĢ Filistin 

topraklarında yapılacak silahlı mücadelenin Büyük Devrimin 

devamı olacağı belirtilmiĢ ve ihtilallerin yeni bir dil, Ģiirsel biçim 

oluĢturacağı ifade edilmiĢtir
24

. Arap medyası Filistinli mültecilere 

evlerine geri dönme vaadi dolu yayınlar yapar olmuĢtur. Radyo 

programları ―Döneceğiz‖ (innana ‗a-idun) diyerek bitirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Mülteci kamplarında Filistin Ģehirlerinin ve 

köylerinin resimlerine, ders kitaplarında ―Geri döneceğiz‖ 

mesajlarının sıklıkla kullanıldığı metinlere ve ev resimlerine yer 

verilerek kolektif Ģuur oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır
25

.  

Ulusal Ģair RaĢid Hüseyin ―Benim Filistin‘im‖ Ģiirinde 

Filistin halkının içinde bulunduğu duyguları dizeye dökmüĢ, bu 

                                                           
23 Mehmood Hussain, ―The Palestine Liberation Movement and Arab 

Regimes: The Great Betrayal‖, Economic and Political Weekly, Cilt: 8, 

Sayı: 45, 1973, s. 2027.   
24 Rasha Salti, ―From Resistance and Bearing Witness to the Power of the 

Fantastical Icons and Symbols in Palestinian Poetry and Cinema‖, Third 

Text, Cilt:24, Sayı:1, s. 42.    
25 Shemesh, a.g.m., s. 91.     
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Ģiir daha sonra bestelenerek, Ģarkı haline gelmiĢtir. ġiirin sözleri Ģu 

Ģekildedir
26

: 

Benim Filistin‘im 

Benim Filistin‘im 

Ben ölümle canlanacak olanım. 

Gün ıĢığını seçen benim 

Öleceğim ama ölümüm beni hayata geri getirecek, 

Filistin‘im, Filistin‘im. 

Ruhumu avucumda taĢıyacağım. 

Ve onu ölümün derinliklerine at 

Hayatım arkadaĢlarımı sevindirecek 

Ama ölümüm düĢmanları kızdıracak 

Toprağımı alacağım 

Ve El-Aksa Camii için  

Hayatımı ve yıllarımı vereceğim. 

Öleceğim ve ölümüm beni hayata geri getirecek… 

Görüldüğü üzere RaĢid Hüseyin‘in Ģiiri de geri dönüĢ 

temalıdır. Öte yandan Lübnan‘ın efsanevi Ģarkıcısı Feyruz, Filistin 

meselesine yer veren çok sayıda Ģarkı söylemiĢtir. Feyruz‘un 

söylediği Filistin Ģarkılarının temasını toprak kaybı ve topraklarına 

geri dönme meselesi oluĢturmuĢtur. Feyruz‘un 1960‘larda 

söylediği en ünlü Ģarkı olan ―Kılıçlarınızı Çekin-Draw Your 

Swords‖ Ģarkısının sözleri Ģu Ģekildedir
27

: 

Kılıçlarını çek ve trompet çal! 

ġimdi, Ģimdi ve yarın değil. 

DönüĢ çanlarımız çalacak 

Seni asla unutmayacağım Filistin 

Ve toprakların beni çekiyor, beni çekiyorlar 

Senin gölgenin altındayım Nasrin 

Ben bir çiçeğim, dikenim ve gülüm 

                                                           
26 Oren Yiftachel, Ethnocracy: Land and Identity Politics in 

Israel/Palestine, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006, s. 

62. 
27 Yiftachel, a.g.e., s. 63. 
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Vuracağız, duvarları yıkacağız! 

Defne yaprağını alacağız. 

Ve aileleri evlerine döndürün. 

AteĢi ateĢle siliyorum. 

Trompetler yüksek sesle çalacak. 

Çanlar çalacak, 

Kurtarıcıların fırtınalı kanı için. 

1967 yılında yapılan Altı Gün SavaĢları‘na kadar Filistin 

Ģarkıları, mülteci kamplarındaki Filistinlileri ve topraklara 

kavuĢmayı konu edinirken, bu savaĢın ardından Ġsrail yönetimi 

altında yaĢamak zorunda kalan Filistinli sayısı arttığı için, onların 

durumları ve acıları da Ģarkılara konu olmaya baĢlamıĢtır. Örneğin 

Feyruz ―Eski Kudüs Sokakları-Shawari 'al-Quds al-' Atiqah‖ 

Ģarkısında ―salami lakum, ya ahl al-ard al-muhtallah‖ diyerek, 

iĢgal edilmiĢ topraklarda yaĢayan Filistinlilere selam 

göndermekteydi
28

. Feyruz ―Ey AhĢap Köprü-Ya Jisran 

Khashabiyyan‖ ve ―DönüĢ Köprüsü-Jisr al-Awda‖ Ģarkılarında ise 

Ġsrail askerlerinin Ürdün nehrine sürüklediği Filistinlilerin yıkık 

dökük köprü üzerindeki hallerinden bahsederek, onların o acı dolu 

sürgünlerini Ģarkılarında ölümsüz kıldı. ―Jisr al-'Avda‖ isimli bir 

baĢka Ģarkısında Feyruz, henüz 20 yaĢındayken topraklarını 

kurtarmak için eline silah alan sürgünde bir Filistinli çocuğu 

anlattı. Feyruz‘un dıĢında Filistin meselesi ile ilgili Ģarkı söyleyen 

bir baĢka diva Mısır‘ın efsanevi ses sanatçısı Ümmü Gülsüm oldu. 

Çok sayıda devrim Ģarkısı söyleyen Ümmü Gülsüm, Filistin için 

tek bir Ģarkı söylemiĢ ve onda da ―ġimdi Kendime Bir Tüfek 

Aldım-Asbaha al-Ana 'indi Bunduqiyyah‖ diyerek, 1969 yılında 

bu mücadeleye katılma isteğini dile getirmiĢtir. Suriyeli Ģair Nizar 

Qabbani‘nin sözlerini yazdığı ve Abdul Vahab‘ın besteleyerek 

Ümmü Gülsüm‘ün söylediği tek Filistin Ģarkısının sözleri Ģu 

Ģekildedir
29

: 

ġimdi bir tüfeğim var, Filistin‘e, yanına götür beni  

                                                           
28 Joseph Massad, ―Liberating Songs: Palestine Put to Music‖, Journal of 

Palestine Studies, Cilt: 32, Sayı: 3, 2003, s. 28.    
29 Massad, a.g.m., s. 28. 
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Magdalene‘nin yüzü gibi üzgün olan tepelere 

YeĢil kubbelere ve peygamberlik taĢlarına… 

Devrimcilerle beraberim. 

Devrimcilerdenim. 

Tüfeğimi taĢıdığım günden beri, 

Filistin sadece birkaç metre uzakta oldu. 

Ey Kudüs‘te, El Halil‘deki devrimciler! 

Bisan‘da, Ürdün Vadisi‘nde, Beytüllahim‘de,  

Ey nerede özgür adamlar olursanız olun, 

Ġlerleyin, ilerleyin Filistin‘e, 

Çünkü Filistin‘e giden tek bir yol var, 

Ve o yol bir silahın namlusundan geçer! 

 

Görüldüğü üzere bu dönemde Filistin‘de ulusal kimliğin 

inĢası için edebiyatta, Ģiirde ve siyasal söylemlerde devamlı 

kültürel bir kod olarak Ģu ifadeler kullanılmaya özen gösterilmiĢtir: 

özgürlük savaĢçısı (al-fida‘i), köy (al-balad), çiftçi (al-falah), ülke 

(al-ard), zeytin ağacı (al-zayt), vatan (al-watten). Ulusal özgürlük 

ve bağımsızlığın tesisi için bu kelimeler üzerinden bir kamuoyu 

yaratılmaya çalıĢılmıĢtır
30

.  

1967 SavaĢı sonrasında Filistinliler, Filistin toprakları 

dıĢında da medya faaliyeti yürütmek zorunda kaldılar. Genellikle 

Filistin diasporası aracılığı ile diğer Arap devletlerinde radyo 

faaliyetleri baĢladıysa da, Kıbrıs, Londra ve Paris‘te de yayın 

yapan Filistin gazeteleri oldu. Süreç içerisinde gittikçe sayıları 

artan ve siyasal açıdan bilinçlenen Filistinli mültecileri ve örgüt 

mensuplarını kendilerine bir tehlike olarak görmeye baĢlayan 

Ürdün, Suriye ve Libya Filistin gazetelerini kapatmaya baĢladığı 

için aslında Filistin yazılı medyası Batılı devletlerde daha çok 

dikkat çeker hale geldi. Ancak FKÖ‘nün radyoyu kullanmaya 

baĢlaması Arap dünyasında ilgi görür oldu. Raji Sahyoun radyo 

programları vasıtasıyla Filistin kimliğinin benimsenmesi için 

yoğun çaba harcadı. Bu esnada Sahyoun, Filistinli yazarlar, 

gazeteciler ve aktör ile aktrislere programlarında yer verdiği 

                                                           
30 Yiftachel, a.g.e., s. 63. 
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ölçüde ulusal Ģarkılar da çalarak, Filistinlilerin kimliklerini 

unutmamalarını sağlamaya çalıĢtı. Filistinli Ģair Hisham Rashid de 

programlara konuk olanlar arasındaydı. Filistin‘in Sesi radyosu 

baĢarılı oldukça, diğer Filistinli fraksiyonlar da radyo istasyonları 

açmaya baĢladı. Filistin Devriminin Sesi Radyosu (Sawt al thawra 

al felasteeniya) ve Fetih‘in Sesi Radyosu (Sawt Fatah) Bağdat, 

ġam, Kahire ve Cezayir‘de yayın yapmaya baĢladı
31

.  

1972‘ye gelindiğinde sürgündeki Filistin Ulusal Konseyi 

Beyrut‘ta bir ulusal haber ajansı kurma kararı aldı. Görsel imajın 

öneminin farkında olan FKÖ, fotoğraflarla Filistin devrimini 

yayabilmek için bu haber ajansını kullanmak gerektiğini 

düĢündü
32

. Konseyde yanı zamanda farklı fraksiyonlardaki medya 

kuruluĢlarının ―Filistin Medya KuruluĢu‖ altında birleĢtirilmesi 

kararı da alındı. Nisan 1972‘de FKÖ Yürütme Komitesi, 

Filistinliler için resmi haber ajansı kurma kararı aldı; Vefa 

(WAFA). Bu ajansın kuruluĢ amacı; Filistinliler ile ilgili 

geliĢmelere ve özellikle de Filistinli liderlerin askeri açıklamaları 

hakkında resmi haberlere yer vermekti. Ajans zamanla farklı 

türden yayınlar da çıkartmaya baĢladı. Örneğin Ahmet Abdül-

Rahman, Filistin Devrimi (felasteen el-thawra) adında haftalık bir 

dergi yayınlamaya baĢladı. Bir sonraki adım olarak da Filistin 

devriminin tarihsel hafızasını oluĢturmak için FKÖ tarafından 

Filistin Sinema KuruluĢu ve fotoğraf departmanı kuruldu. Filistin 

medya organları, Filistin‘in BirleĢmiĢ Milletler (BM) Örgütü‘nde 

ilk defa temsili gibi, FKÖ‘nün, dolayısıyla Filistin devriminin 

baĢarılarını kitlelere gösterir oldu. Böylelikle Filistin toplumu, her 

nerede yaĢıyorlarsa, direnmeleri gerektiği konusunda 

bilinçlenmeye baĢladı
33

. 

                                                           
31 Wael Abdelal, Hamas and the Media: Politics and Strategy, New 

York, Routledge, 2016, s. 36. 
32 Doreen Mende, ―Solidarity in Struggle: Photography on the Threshold 

Between Revolution and Humanitarian Violence‖, Jerusalem Quarterly, 

Sayı: 67, s. 35.     
33 Abdelal, a.g.e., s. 37. Bu arada 20 Mart 2008‘de CumhurbaĢkanı 

Mahmut Abbas Devlet Enformasyon Servisi ile Filistin Haber Ajansı‘nı 
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Ġlk baskısını Beyrut‘ta 28 Haziran 1972‘de yapan Filistin 

Devrimi dergisinin editörlüğünü 1973‘de hayatını kaybedene 

kadar Kemal Nasır yaptı. 1970‘lerde dergi Arap ülkelerinde halka 

açık mekanlarda dağıtılabilirken, iĢgal edilmiĢ Filistin topraklarına 

gizlice sokuldu. Bunun nedeni Ġsrail askerlerinin yasaklı olan bu 

dergiyi taĢıyan bir Filistinliyi gördüğünde tutuklamasaydı. FKÖ, 

1982‘de Lübnan Ġç SavaĢı esnasında yaĢananlar nedeniyle 

Beyrut‘tan çekilmek zorunda kalınca, dergi merkezini Kıbrıs-

LefkoĢa‘ya taĢımak zorunda kaldı. Son sayısı ise 17 Temmuz 

1994‘te çıkartıldı
34

.  

2. UÇAK KAÇIRMADAN ĠNTĠFADAYA 

FĠLĠSTĠNLĠLERĠN ULUSLARARASI 

TOPLUMUN DĠKKATĠNĠ ÇEKME 

GĠRĠġĠMLERĠ 

1967 SavaĢı‘nı kazanmanın ve topraklarını iki katı olacak 

Ģekilde geniĢletebilmenin verdiği özgüvenle Ġsrail, bundan sonraki 

süreçte Filistin kimliğini hedef aldı. Hazırda Filistinliler mülteci 

konumuna düĢmüĢ iken, Ġsrail onların ortak kimlik algısını yok 

ederek ve tarihsel söylemlerini hedef alarak, bağımsız Filistin 

devleti ülküsünü yıkmaya ve çürütmeye çalıĢtı. 1969 yılında 

Washington Post ve Sunday Times‘a verdiği röportajda Ġsrail‘in 

ilk kadın BaĢbakanı Golda Meir Ģu sözleri söylerken, tam olarak 

                                                                                                            
Vefa Haber Ajansı altında birleĢtirdi. Bkz.: Wafa Agency, ―About Us‖, 

https://english.wafa.ps/Home/AboutUs, (EriĢim Tarihi: 14.12.2020). 

Böylelikle Vefa Haber Ajansı bir baĢkanlık kararnamesi ile bir kamu 

kurumu haline geldi. Ajans bugün Ġngilizce, Arapça, Fransızca ve Ġbranice 

yayınlar yapmaktadır. Bkz.: https://meppi.me/organization/wafa-palestine-

news-and-information-agency/, (EriĢim Tarihi: 16.12.2020). 
34 Yasser Arafat Museum, ―Palestine Revolution Magazine -Filastin Al-

Thawra‖, https://yam.ps/page-12218-en.html, (EriĢim Tarihi: 02.10.2020). 

Derginin dijital ortamda hazırlanmıĢ bazı kopyalarını incelemek için bkz.: 

The Palestinian Museum Digital Archive, ―Filastin Al-Thawra‖, 

https://palarchive.org/browse, (EriĢim Tarihi: 03.10.2020). 
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bu amaca hizmet etmekteydi
35

: ―Filistinli diye bir Ģey yoktur. Ne 

zaman bağımsız Filistin devletinde bir Filistin halkı olmuĢtur? 

Sanki Filistin‘de kendisini Filistin halkı olarak gören Filistinliler 

vardı da biz buraya geldik ve onları dıĢarı atarak ülkelerini 

onlardan aldık. Onlar hiç var olmadı.‖  Benzer bir söylemi 1977 

yılında o dönem BaĢbakan olan Menahem Begin de söyledi. Bir 

gazeteciye verdiği röportajda BaĢbakan Begin
36

: ―Ġbranicede 

Filistin diye bir kelime yoktur. Bu terim bir jargondur.‖ dedi.   

BaĢbakan Meir ve Begin‘in etnik Filistin kimliğini 

reddederken, Filistinliler kendilerini kimliksel kod açısından 

sadece etnik kimlikle özdeĢleĢtirmiyor ve o dönem dinsel 

kimlikleri ile birlikte harmanlıyorlardı. 1968‘de son Ģekli verilen 

Filistin Milli Misakı incelendiğinde Filistinlilerin kendilerini ―Biz 

Filistinli Arap halk‖ Ģeklinde ifade ettikleri ve aynı zamanda 

Filistin‘i ise Ģu Ģekilde tanımladıkları görülmektedir
37

: ―Filistin, 

geri kalan Arap ülkeleri ile güçlü yurttaĢlık-milli bağları olan ve 

birlikte büyük Arap vatanını oluĢturdukları bir Arap anavatanıdır.‖ 

Filistinliler kendilerini bu yıllarda Müslüman ve Arap olarak 

kodlamaktadır. Öte yandan Filistinliler ve Ġsrailliler kendi tarihsel 

hikayeleri üzerinden ulus-devlet yaratmaya çalıĢırken, hangimiz 

daha önce buradaydık tartıĢmasının da içerisinde girmiĢlerdir
38

. Bu 

yüzden de Filistinliler kimliklerinin tehdit altında olduğunu 

anladıkları için kültürlerini yaĢatmaya ve dağınık haldeki 

                                                           
35 Alasdair Soussi, ―The Mixed Legacy of Golda Meir, Israel‘s First 

Female PM‖, Aljazeera, 18 Mart 2019,  

https://www.aljazeera.com/features/2019/3/18/the-mixed-legacy-of-golda-

meir-israels-first-female-pm, (EriĢim Tarihi: 14.09.2020). 
36 Seth Tillman, ―Israel and Palestinian Nationalism‖, Journal of 

Palestine Studies, Cilt: 9, Sayı: 1, 1979, s. 50.  
37 Pınar Özden Cankara ve Yavuz Cankara, ―Ürdün-Mısır-Suriye 

Kıskacında Filistin Yazgısı: Yahudi Toplumu Ġle SavaĢlar Ve Kaybedilen 

Anavatan‖, (Ed.) Pınar Özden Cankara ve Yavuz Cankara, Küresel ve 

Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları, Ġstanbul: Efe Akademi 

Yayınları, 2019, s. 189.        
38 Dalal Iriqat, ―Palestinian Nation Branding via Public Diplomacy‖, 

International Relations and Diplomacy, Cilt: 7, Sayı: 5, s. 213. 
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Filistinlilere Ģiirler, Ģarkılar ve dergiler üzerinden umut aĢılamaya 

çalıĢmıĢlardır. Ancak bir noktadan sonra bu, artık sadece kimlik 

mücadelesi değil, silahlı mücadeleye dönüĢmüĢtür. 

1970‘li yıllarda paramiliter Filistinli örgütler dünyaya 

seslerini duyurabilmelerinin ve mücadelelerine destek 

bulabilmenin yolunu terör faaliyetlerinde bulunmakta gördü. 

Filistin Halk KurtuluĢ Cephesi (Palestin an Front for the 

L berat on of Palest ne-PFLP-FHKC) üyeler  Havaalanı Devr m  

Operasyonu‘nu (Operat on Revolut on A rport-(amal yyat mat r 

al-thawra) yürürlüğe koyarak, 6 Eylül 1970‘de Avrupa 

havaalanlarından kalkıĢ yapan ve New York‘a gitmekte olan üç 

uçağa bindi ve kaçırdı
39

. Uçağı kaçıranlar arasında Leyla Halid ve 

Nikaragualı eĢi Patrick Arguello da vardı. Uçakta çıkan arbedede 

Patrich Arguello hayatını kaybetti ve uçak Ġngiltere‘ye zorunlu iniĢ 

yaptığında Leyla Halid tutuklandı. Aslında hedef dört uçağın 

kaçırılmasıydı ancak bir tanesi baĢarısız olmuĢ oldu. Kaçırılan 

diğer uçaklar teröristlerin kontrolü altına alındı. Ġki tanesi Ürdün‘e 

yönlendirildi ancak kaçırılan üçüncü uçak Boeing 747 tipi 

olduğundan ve Ürdün‘deki havaalanına indirmek için çok büyük 

olduğu düĢünüldüğünden Mısır‘a yönlendirildi ve Kahire‘ye 

gelince alanda patlatıldı. Üç gün sonra yeniden bir uçak kaçırıldı 

ve o da devrim sahasına indirildi
40

.  

Örgüt mensupların uçak kaçırmada ilk amaçları baĢta 

Ġngiltere‘deki Leyla Halid olmak üzere, Ġsrail‘de ve çeĢitli Avrupa 

devletlerinde tutuklu bulunan Filistinlileri kurtarmak için uçaktaki 

rehineleri kullanmaktı. Üç uçak artık Ürdün‘deki Dawson‘s Field 

adlı boĢ çöl hava pistindeydi ve burada derin pazarlıklar yürütüldü. 

Rehineler günlerce tutuldu ve uluslararası basın mensupları alana 

                                                           
39 Public Broadcasting Service, ―1970 Hijackings‖,  

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/hijacked-1970-

hijackings/, (EriĢim Tarihi: 15.09.2020). 
40 Alex Hobson, ―Creating a World Stage: Revolution Airport and the 

Illusion of Power‖, The International History Review, Cilt: 42, Sayı: 5, 

2020, s. 931. 
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davet edildi
41

. Gazetecilere rehineler hakkında FHKC Sözcüsü 

Bassam Ebu ġerif bilgi verdi. Hatta bu nedenle Bassam Ebu ġerif 

―terörün yüzü ve en kötü Ģöhretli terörist‖ olarak etiketlendi
42

. Bu 

olayla birlikte Bassam Ebu ġerif, FHKC‘nin Propaganda 

Bakanı‘na dönüĢtü
43

. Rehineler ile Filistinli tutuklar arasında değiĢ 

tokuĢ yapıldıktan sonra örgüt mensupları uçakları teslim etmek 

istemediler ve bulundukları yerde patlattılar
44

. Filistinli grupların 

bağımsız Filistin devleti için uluslararası kamuoyunun dikkatini 

çekmeleri böyle baĢladı. Terör, bir halkın sesini duyurmada araç 

olarak kullanıldı. Böylelikle Filistinli devlet dıĢı aktörlerin küresel 

takipçiler ile buluĢması ve güç gösterisinde bulunmaları süreci 

baĢladı. Ancak burada yaĢananlar FHKC‘nin düĢündüklerinin 

aksine ―Araplar kötüdür‖ Ģeklinde bir ön yargı oluĢturdu. Dahası 

FHKC uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıĢırken 

yaptıkları bu eylemin sivil Filistin halkına yansıyan etkileri de 

oldu. Zaten ülkesinde bulunan Filistinli gerilla örgütlerinin 

faaliyetlerinden rahatsız olan ve 7 Haziran 1970‘de Zerka Filistin 

mülteci kampına silahlı kuvvetle müdahale ederek kampı boĢaltan 

Ürdün Kralı Hüseyin, uçak kaçırma meselesini bahane göstererek; 

―Filistinli radikal gruplar, devlet içinde devlet olmaya baĢladılar‖ 

diye düĢünmüĢ ve ülke genelinde gerilla grupları ile mücadele 

etmeye baĢlamıĢtır
45

. Bu esnada olan sivil Filistinlilere olmuĢ ve 

                                                           
41 Michael Omer-Man, ―This Week in History: Black September Erupts in 

Jordan‖, The Jerusalem Post, 16 Eylül 2011,  

https://www.jpost.com/features/in-thespotlight/this-week-in-history-black-

september-erupts-in-jordan, (EriĢim Tarihi: 01.09.2020) 
42 Yusuf Shabbir, ―Review‖,  

https://www.foa.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/Arafat-and-the-

Dream-of-Palestine-Review.pdf, (EriĢim Tarihi: 01.09.2020). 
43 Bassam Ebu ġerif, Yaser Arafat ile tanıĢtıktan sonra FHKC‘den 

ayrılarak El-Fetih Örgütü‘ne katılmıĢ ve kurulan FKÖ Örgütü‘nün basın 

sözcüsü olmuĢtur. Ġlerleyen süreçte Ebu ġerif, Yaser Arafat‘ın yakın bir 

danıĢmanı haline gelmiĢtir. 2009 yılında bir kitap yazarak Filistin 

sorununun geriye dönük 30 yıllık süreçte geçirdiği evreleri 

değerlendirmiĢtir. Söz konusu eser için bkz.: Bassam Abu Sharif, Arafat 

and the Dream of Palestine: An Insider’s Account, St. Martin‘s Press 

Publishing, 2009. 
44 Public Broadcasting Service, ―1970 Hijackings‖, a.g.m. 
45 Hobson, a.g.m., s. 2-3. 
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onlar, gerilla gruplarının terör eylemleri yüzünden sığındıkları bir 

Arap devletinden Ģiddet kullanılarak atılmıĢtır.   

Filistinli paramiliter örgütler sadece uçak kaçırmakla 

kalmamıĢ, örneğin Kara Eylül Örgütü 1972 yılında Münih 

Olimpiyatları‘nda Ġsrailli sporcuları kaçırarak rehin almıĢ fakat 

yapılan kurtarma operasyonunda çıkan çatıĢmalarda 11 Ġsrailli 

sporcu hayatını kaybetmiĢtir. Burada yaĢanılanlar tarihe Münih 

katliamı olarak geçmiĢ ve bir terör eylemi olarak etiketlenmiĢtir
46

.  

Burada yaĢanılanlar da Filistinlilerin Batı medyasında tekrar 

negatif yönde etiketlenmelerine sebep olmuĢtur.  

Filistin imajı bu grupların eylemleri yüzünden ―terörist 

kötü Araplar‖ Ģeklini almıĢ iken 1987‘de yaĢananlar Filistin 

toplumu için tarihin akıĢını değiĢtirmiĢtir. 8 Aralık 1987‘de Ġsrailli 

bir sürücü Cebeliya Mülteci kampında dört Filistinli iĢçiye araba 

ile çarpıp, araçtaki Filistinlilerin hayatlarını kaybetmelerine yol 

açmıĢtır. Ġsrail bunun bir kaza olduğunu söylerken, Filistinliler bu 

olayın ―kasıtlı bir cinayet‖ olduğunda ısrar ettiler
47

. Bu olayın 

ardından Batı ġeria‘ya yayılan halk hareketleri baĢladı
48

. Tarihe 

Ġntifada hareketleri (Shaking off-Titreme, irkilme) olarak geçen bu 

olay ile birlikte Filistin medyası için yeni bir dönem baĢladı. Ġsrail 

Savunma Gücü askerlerinin, baĢta çocuklar olmak üzere, sivil 

Filistin halkına uyguladığı orantısız gücün fotoğrafları, o zamana 

kadar Filistinli resmi medya organlarının yaptıklarından daha 

dikkat çeker oldu. ―TaĢın çocukları‖ (children of the stones), yani 

Ġsrail askerlerine taĢ ve Molotof kokteyli atan çocuklar küresel 

                                                           
46 Britannica, ―Munich Massacre‖,  

https://www.britannica.com/event/Munich-Massacre, (EriĢim Tarihi: 

01.02.2020). 
47 Aljazeera, ―PLO, History of a Revolution: Intifada‖, 16 Ağustos 2009, 

https://www.aljazeera.com/program/plo-history-of-a-

revolution/2009/8/16/plo-history-of-a-revolution-intifada/, (EriĢim Tarihi: 

02.09.2020). 
48 Shatha Hammad, ―Stories from the First Intifada: ‗They Broke my 

Bones‘‖, Aljazeera, 10 Aralık 2017,  

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/10/stories-from-the-first-

intifada-they-broke-my-bones, (EriĢim Tarihi: 02.09.2020). 
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çapta ilgi gördü. Filistin basını bu süreçte Ġsrail‘in kısıtlamalarına 

maruz kaldıysa da, Ġsrailli bürokratların arka arkaya yaptıkları 

hatalar, Filistinlilerin daha çok destek görmelerine yol açtı
49

.  

Ġntifada sadece taĢın çocukları sloganıyla uluslararası 

basının gündemine oturmadı. Asıl skandal Ġsrail Savunma Bakanı 

Ġzak Rabin‘in, Ġsrail Savunma Güçleri askerlerine ―göstericilerin 

kemiklerini kırın‖ emri vermesi üzerine FKÖ Daimi Gözlemcisi 

Nabil Ramlawi, BM Örgütü Ġnsan Hakları Genel Sekreteri‘ne 25 

Ocak 1988‘de bir mektup verip, Ġsrail hakkında Ģikayetçi olması 

ile yaĢandı
50

. Savunma Bakanı Rabin, bu sözün yayılmasının 

ardından politik çıkmaza girdi ve böylelikle Ġsrail, Filistin 

sorununun Ģiddet değil, siyasal yollarla çözümlenmesi gereken bir 

siyasal çatıĢma olduğunu kavramak zorunda bırakıldı
51

.  

Savunma Bakanı Rabin bu konu ile ilgili açılan 

soruĢturma devam ederken Ġsrail radyosuna verdiği bir demeçte 

kendisinin verdiği emrin doğrudan bu Ģekilde olmadığını ve 

―Orduya isyancıları kontrol altına almak için onları sadece 

dövmelerini emrettiğini‖ ifade etmiĢtir. Oysa Ġsrailli Albay 

Yehuda Meir Ġsrail Askeri Mahkemesi‘ne verdiği ifadesinde, 

Savunma Bakanı Rabin ve o dönem Batı ġeria Askeri Komutanı 

olan Tümgeneral Amram Mitzna‘nın emirleri doğrultusunda 

askerlerine Filistinlilere dayak emri verdiğini kabul etmiĢ ve hatta 

o dönem bu tür emirler vermenin normal kabul edildiğini ve 

askerlerinin de bu emri sorgulamadıklarını ifade etmiĢtir. Savunma 

                                                           
49 Abdelal, a.g.e., s. 38. 
50 United Nations Economic and Social Council, Commission On 

Human Rights, Forty-Fourth Session, ―Question Of The Violation Of 

Human Rights In The Occupied Arab Territories, Including Palestine‖, 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e00

0493b8c/ebf372f7bac27c6b8525736f004c770b?OpenDocument, (EriĢim 

Tarihi: 15.09.2020). 
51 Avi Shlaim, ―Israel Lost not just Yitzhak Rabin, but his Politics of  

Reason‖, The Guardian, 2 Kasım 2015,  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/02/israel-yitzhak-

rabin-assassination-palestinian-military-solution, (EriĢim Tarihi: 

17.09.2020). 
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Bakanı Rabin ve Batı ġeria Askeri Komutanı Mitzna‘nın, Albay 

Meir‘ın iddialarını kabul etmemeleri üzerine ise Albay Meir; 

―Kendisinin terk edilip, köpeklere atılmıĢ gibi hissettiğini‖ 

söylemiĢtir
52

. Ancak aslında albay yalnız değildir çünkü onun 

duruĢmasında ifade veren askerler de hem Savunma Bakanı 

Rabin‘in, hem de baĢka üst düzey komutanların onlara; ―BaĢ belası 

Arapları cezalandırmak için dayağın kullanılması gerektiğini‖ 

söyledikleri Ģeklinde ifade vermiĢlerdir
53

. Sonuçta Ġsrail 

askerlerinin Ġntifada sürecinde yaptıkları insan hakları ihlalleri, 

uluslararası kamuoyunda Ġsrail karĢıtı bir ortam oluĢturduğu için, 

Ġsrail bürokratları Oslo BarıĢ Süreci‘ne katılmak zorunda 

kaldılar
54

. 

Ġntifada olayları baĢladığında alanda bulunan bir 

gazetecinin çekmesiyle basına yansıyan ilk fotoğrafta, Batı 

ġeria‘da, Nablus yakınlarında bir grup Ġsrail askerinin üç Filistinli 

genci kollarını ve bacaklarını kırana kadar dövdüğü 

gösterilmekteydi. Devam eden altı yıllık süreçte basına yansıyan 

diğer görüntüler ile birlikte Ġsrail‘e karĢı olumsuz bir hava 

oluĢurken, küresel çapta Filistin meselesine duyulan ilgi arttı. 

Üstelik Filistinli göstericiler broĢürler, duvarlara çizilen grafitiler 

ve hatta cami hoparlörleri vasıtasıyla daha fazla sivil Filistinliyi 

yanlarına çekmeyi baĢardılar. BroĢürler vasıtasıyla Filistinli 

direniĢçiler, sivil halka Ġsrail mallarını boykot etmeleri çağrısı 

yapıp, vergi ödememelerini ve askeri emirlere uymamalarını telkin 

ettiler. Grafiti yapan gençler Ġsrail‘in yoğun baskısı altında duvara 

çizim yaparlarken bir adet sprey boya ile pek çok mesaj 

                                                           
52 Los Angeles Times, ―Colonel Says Rabin Ordered Breaking of 

Palestinians‘ Bones‖, 22 Haziran 1990,  

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-06-22-mn-431-story.html, 

(EriĢim Tarihi: 20.09.2020). 
53 The New York Times, ―Israel Declines to Study Rabin Tie to 

Beatings‖, 12 Temmuz 1990, s. 8. 
54 John J. Mearsheimer, ―Sinking Ship‖, The American Conservative, 

2010, s. 10, https://www.mearsheimer.com/wp- 

content/uploads/2019/06/Sinking-Ship.pdf, (EriĢim Tarihi: 21.09.2020).
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bırakabilmekteydiler. Bu yüzde grafiti ―yoksul insanların medyası‖ 

haline gelmeye baĢladı. Ġsrail askerleri onları engellemeye 

çalıĢırken iĢin boyutu değiĢti ve Ġsrail Ġnsan Hakları Merkezi‘nin 

hazırladığı rapora göre 1988-1992 yılları arasında Ġsrail askerleri 

70 Filistinli aktivistin ölümüne yol açtı ve bunların önemli bir 

bölümü genç yaĢtaki grafiti yazarlarıydı
55

. Artık gazete, dergi ve 

radyonun dıĢında yeni iletiĢim araçları doğmuĢtu; grafiti. 

Oslo AntlaĢmalarının ardından 1994‘de Filistin Ulusal 

Yönetimi kuruldu ve iki yeni günlük gazete daha yayınlanmaya 

baĢlandı. Bunlardan biri Filistin Ulusal Yönetimi‘nin resmi yayın 

organı vazifesi görevi görecek olan Nabil Amro‘nun yayın 

yönetmeni olduğu Al-Hayat Al-Jadida (The New Life-Yeni 

Hayat), diğeri ise Filistin sağını temsil eden Ekrem Haniye‘nin 

baĢkanı olduğu ve yarı-resmi yayın organı görevi görecek olan Al-

Ayyam (The Days-Günler) gazetesidir. Filistin Ulusal Yönetimi bu 

esnada Filistin sağını temsil eden örgütlerin de günlük gazete 

çıkartmalarına izin verdi. Örneğin Hamas haftalık Alwatan (Vatan) 

gazetesini çıkartırken, Ġslami Cihad Örgütü haftalık yayın yapan 

Al Isteqlal (Ġstiklal) gazetesini çıkartmaya baĢladı. Böylelikle 

Filistin sağı da kendi bakıĢ açılarını yansıtabilecekleri ve daha çok 

insana ulaĢabilecekleri kitle iletiĢim aracına sahip olmuĢ oldu. 

1995 yılında Enformasyon Bakanlığı, Filistin Yayın Yasası çıkarttı 

ve böylelikle Filistinliler çok sayıda yayın üretmeye baĢladı
56

. Bu 

esnada uluslararası basında, diğer Araplar devletlerinin de 

katkılarıyla, Filistinliler kurban, mülteci, taĢ atan, gerilla savaĢı 

veren, yoksul, dilenci, vatansız, kimliksiz ve iĢsiz olarak 

yansımaya baĢladı. Her ne kadar Yaser Arafat bu süreçte 

Filistinliler için bir sembol haline geldiyse de, Filistinliler 2000‘li 

yıllara gelindiğinde hala bu olumsuz göndermelere sahip 

imgelerden kurtulmanın yollarını arar oldular
57

. 

                                                           
55 Abdelal, a.g.e., ss. 38-39. 
56 Abdelal, a.g.e., s. 40. 
57 Iriqat, a.g.m., s. 214. 
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3. 2000’LĠ YILLARDA FĠLĠSTĠNLĠLERĠN 

BĠREYSEL VE SĠVĠL TOPLUM 

ÖRGÜTLERĠ VASITASIYLA 

YÜRÜTTÜKLERĠ KAMU DĠPLOMASĠSĠ 

FAALĠYETLERĠ 

Yirmi birinci yüzyıl devletlerin savaĢların maliyetini iyi 

hesaplamak zorunda kaldıkları bir dönemeç olmuĢtur. Ġleri 

teknoloji ürünü geliĢmiĢ silahların maliyeti çok yüksektir. Dahası 

konvansiyonel savaĢlarda ciddi miktarda insan gücünün kaybı, 

siyasal iktidarların meĢruiyet krizi yaĢayabilmelerine yol 

açmaktadır. Bu nedenle devletler zorunlu olmadıkça yani doğrudan 

ülke güvenliğini tehdit eden bir olgu ya da olay olmadıkça bir 

sıcak savaĢa girmek istememektedir. Üstelik artık kamuoyları da 

eskisi gibi bilinçsiz değildir. Bu yüzyılın insanı internet 

kullanımının yaygınlaĢması ve küreselleĢmenin hız kazanmasıyla 

bilgiye kolaylıkla eriĢmektedir ve bu nedenle gittikçe siyasallaĢan 

bireylerin maliyeti çok yüksek olan savaĢlara ikna edilmeleri hiç 

kolay değildir. VatandaĢlar zorunlu olmadıkça savaĢın maliyetine 

katlanmak istemediklerinden siyasal iktidarlar savaĢ dıĢında hangi 

yollar ile istedikleri politikaları elde edebileceklerini hesaplamaya 

baĢlamıĢtır. Kısacası devletler savaĢmadan istediklerini elde 

etmenin yollarını arar olmuĢtur. Klasik diplomasi yetersiz hale 

geldiği için kamu diplomasisi kavramı ön plana alınmıĢtır. AĢağıda 

yer alan tablo, iki diplomasi türlerinin farklarını ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 1: Geleneksel Diplomasi ile 21. Yüzyıl Kamu Diplomasisinin 

Farklılıkları58 

 GELENEKSEL 

DĠPLOMASĠ 

21. YÜZYIL KAMU 

DĠPLOMASĠSĠ 

Durum/KoĢullar Devletlerarasındaki 

çatıĢma, gerilimler 

BarıĢ 

Hedef Hedef ülkelerde 

davranıĢı değiĢtirerek, 

siyasal değiĢim sağlamak 

Ülkeye yurtdıĢında 

olumlu itibar ve 

anlayıĢlı bir ortam 

yaratmak için siyasi ve 

ekonomik çıkarlarla 

teĢvik etmek. 

Stratejiler Halkı yöneterek ikna 

etme 

Halkla etkileĢim 

halinde olup, iliĢki 

kurmak ve bunu 

sürdürmek. 

ĠletiĢim Yönü Tek yönlü iletiĢim 

(monolog) 

Ġki yönlü iletiĢim 

(diyalog) 

AraĢtırma Varsa da çok az. Kamu diplomasisi geri 

bildirimin önemli 

olduğu bilimsel 

araĢtırmaya dayanır. 

Mesaj Ġçeriği Ġdeolojiler insanları 

ilgilendirir. 

Fikirler ve iĢbirliğine 

değer verir. 

Hedef kitleler 

(halk) 

Hedef; ulusun genel 

olarak halkıdır. Mesajı 

gönderenler ve alanlar 

vardır. 

Bölümlere ayrılmıĢ ve 

iyi tanımlanmıĢ 

halklar ve yerel 

katılımcılar. 

ĠletiĢim Kanalları Geleneksel kitle iletiĢim 

araçları 

Genellikle 

kiĢiselleĢtirilmiĢ eski 

ve yeni medya 

organları 

Bütçe Hükümet tarafından 

karĢılanır. 

Kamu ile özel 

giriĢimler arasında 

ortaklık vardır. 

 

Tablodan anlaĢıldığı üzere artık geleneksel diplomasinin 

araçları ile yirmi birinci yüzyılda uluslararası sistemdeki aktörler 

arasında iliĢkileri yürütmek zorlaĢtı ve kamu diplomasisi kavramı 

da bu noktada devreye girdi. Sert güç kullanmak yerine daha uzun 

                                                           
58 Iriqat, a.g.m., s. 207.   
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vadede sonuçlar üreten ve aslında bir nevi algı yaratma süreci olan 

yumuĢak güç ön plana çıktı. Filistinliler de bu dönüĢümün dıĢında 

kalmadı. 2000‘lerde Filistinliler El Aksa Ġntifadası ile bir yandan 

Ġsrail‘in haksız eylemleri ile sivil itaatsizlik eylemleri yaparak 

mücadele ederlerken, bir yandan da yumuĢak güç kullanıp seslerini 

duyurmaya çalıĢtılar. YumuĢak gücü kullanabilmek için devletin 

bir ulusal hikayesi olmalıydı. Ama tek baĢına bu yeterli değildi. 

Diğer devletlerin stratejik hedeflerinin yerine getirilmesinde onlara 

yardımcı olmaya ikna edilmeleri veya yardımcı olmayacaklarsa 

bile engelleyici bir pozisyon almamaları yönünde davranmaya razı 

olmalarının sağlanması gerekmekteydi. Sonuç olarak yumuĢak 

güç, karĢı tarafı etkileme meselesidir
59

. Filistinliler de tam olarak 

buna odaklanmıĢtır. 

2000‘li yıllara gelindiğinde Filistin davası aslında gücünü 

yitirmeye baĢladı çünkü Filistinliler El Fetih Örgütü ile Gazze‘de 

kurulan Hamas Örgütü arasında bölünmeye baĢladı. ÇatıĢmadan 

ve mücadele etmekten bıkan bazı Filistinliler artık Ġsrail‘in 

varlığını kabul ettiler. El Fetih‘in ardında yer aldılar. Ama diğer 

bazıları için Ġsrail tahakkümü altında yaĢamak kabul edilebilir bir 

Ģey değildi. Gazze Ġsrail tarafından açık hava hapishanesine 

çevrildikçe Ġslami hassasiyetleri olan reaksiyoner bir Filistin 

milliyetçiliği oluĢtu ve Hamas ve Ġslami Cihad gibi örgütlere taban 

oldu. Üstelik Filistinliler sadece kendi aralarında mantalite 

açısından bölünmediler, bir de Ġsrail tarafından güvenlik 

gerekçeleri ile örülmeye baĢlanan Batı ġeria duvarı aralarına 

fiziksel bir engel de yokmuĢ oldu. Ġsrail, Filistin halkının haklarını 

çiğneyerek ve derin insan hakları ihlalleri yaparak bu duvarı inĢa 

ettikçe, Filistinliler sivil protesto eylemleri düzenlemeye devam 

ettiler. Bu süreçte Ġsrail, Gazze‘ye bir yandan da kapsamlı askeri 

operasyonlar yaparak, sert güç kullanımıyla bu halkı 

cezalandırmaya devam etti. Filistinliler ise hem bireysel, hem de 

sivil toplum örgütleri vasıtasıyla Ģiddet dıĢı protesto eylemleri 

yaparken, bu hareketleri birer kamu diplomasisi faaliyetine 

dönüĢür oldu.  

                                                           
59 Iriqat, a.g.m., s. 210. 
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Filistinlilerin yer aldığı Ģiddet içermeyen kitle örgütlenme 

örneklerinden birisi 16 Eylül 2005‘de yapıldı. Yahudi soykırımı 

esnasında henüz bebek olan ve o kıyımdan kurtulan piyanist Jacob 

Allegro, Batı ġeria‘nın Bil‘in köyünde bir protesto dinletisi 

düzenledi. Dinletinin düzenlenme amacı Filistin topraklarında inĢa 

edilen duvarı protesto etmekti
60

. Allegro daha sonra 6 Kasım 

2005‘de bu defa ―iĢgal altında yaĢayan bir halka daha iyi bir yaĢam 

yaratmaya yardımcı olmak için‖ Ramallah‘da yine Filistinli 

göstericiler ile bir araya geldi
61

. Bu aslında önemli bir bireysel 

giriĢimdir. Soykırımdan kurtulmuĢ bir Yahudi‘nin Batı ġeria 

duvarının inĢasını protesto etmesi ve Filistinli göstericiler ile 

birlikte müzik üzerinden Ģiddet dıĢı gösteri yapması ve dikkatleri 

bu konuya çekmeye çalıĢması tam bir kamu diplomasisidir. Zira 

kültür, kamu diplomasisinin önemli bir aracını oluĢturmaktadır. 

Hatta Jacob Allegro, Batı ġeria‘da ―Biladi, Biladi-My Land, My 

Land‖ yani ―Benim Topraklarım‖ isimli Filistin marĢını 

çalmıĢtır
62

. FKÖ ile özdeĢleĢen bu ulusal marĢın sözleri Ģu 

Ģekildedir
63

:  

Ülkem, atalarımın ülkesi 

Ülkem, ülkem, ülkem 

Halkım, sonsuzluk halkı 

Azimle, ateĢim ve dönüĢümün volkanı 

Kanımdaki toprağıma ve evime olan özlemle 

Dağlara tırmandım ve mücadele ettim 

Ġmkansızı baĢardım ve sınırları aĢtım 

Ülkem, ülkem, ülkem 

Halkım, sonsuzluk halkı 

Rüzgarların kararlılığı ve silahların ateĢiyle 

                                                           
60 Muzna Shihabi, Palestinian Public Diplomacy, Birzeit University, MA 

Thesis, 2006, s. 61. 
61 Nathan Burstein, ―Holocaust Survivor to Give Concert in Ramallah in 

Support of Palestinians‖, Jerusalem Post, 6 Kasım 2005. 
62 Burstein, a.g.m. 
63 ―Palestinian National Anthem‖,  

https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/555400, (EriĢim Tarihi: 

16.10.2020). 
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Ve ulusumun savaĢ topraklarındaki azmiyle, 

Filistin benim evim, Filistin benim ateĢim, Filistin 

dönüĢüm ve sabrın ülkesi 

Ülkem, ülkem, ülkem 

Halkım, sonsuzluk halkı 

Bayrağın gölgesi altındaki yeminle 

Ülkem ve milletim ve acının ateĢiyle 

Fedai olarak yaĢayacağım, fedai olarak 

sabredeceğim, ülkem geri alınana kadar fedai 

olacağım! 

Ülkem, sonsuz halkı. 

Görüldüğü üzere içeriği bu Ģekilde olan bir ulusal marĢı, 

bir Yahudi‘nin çalması oldukça büyük anlam taĢımaktadır. Zira 

2005 yılında Ġsrail‘de ana akım medya, o dönem BaĢbakan olan 

Ariel ġaron‘u, Gazze ġeridi‘nden Filistinlileri duvar inĢası 

sebebiyle çıkartıyor olmasını olumlu karĢılamaktaydı. Oysa o 

esnada Bil‘in köylüleri kendilerini zeytin ağacına zincirleyip, 

aralarında voleybol turnuvaları düzenleyerek, yani Ģiddet 

içermeyen sivil protesto eylemleri yaparak, hem uluslararası 

basının dikkatini çekmeye çalıĢmakta, hem de Ġsrail askerlerinin 

köye giriĢlerini engellemeye çabalamaktaydılar. Batı ġeria duvarı 

yapımı esnasında yaĢananlar ile ilgili olarak çok sayıda raporların 

hazırlandığı bu dönemde bağımsız medya kuruluĢları Ġsrail 

askerlerinin göstericileri döverken görüntüledi ve böylelikle 

mahkemelerde Ġsrail askerlerine karĢı delil olarak kullanılmak 

üzere kasetler hazırlandı
64

. 2000‘li yılların baĢında Filistinliler, bu 

duvarın yarattığı derin insan hakları ihlallerine dikkat çekebilmek 

için kamu diplomasisi araçlarını her yönüyle devreye sokmaya 

çalıĢtılar. Filistinli sivil toplum örgütleri kuruldu ve yumuĢak 

gücün bir unsuru oldu.    

Filistinliler interneti keĢfettikten sonra Batılı medya 

kuruluĢlarının uluslararası basını ellerinde tutan durumlarına itiraz 

etmeye baĢladılar. Aralık 2000‘de Ġkinci Ġntifada hareketlerinin 

                                                           
64 Michael N. Nagler, ―No to Confiscation, Yes to Community‖, 

PeacePower, Cilt: 2, Sayı: 1, 2006, s. 15, 17. 
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baĢlamasının ardından Filistin Bilgi Teknolojileri (Palestine 

Monitor) adlı örgüt kuruldu. Ramallah‘da bulunan uluslararası 

gazeteciler, Ġsrail ordusu tarafından Batı ġeria, Gazze ve Kudüs‘te 

yapılan geniĢ insan hakları ihlallerini belgelemeye baĢladı. Bu 

kuruluĢun amacı Filistinlilerin özgürlük mücadelelerini doğru 

kanallardan aktarmaktı. Olayları Filistinlilerin perspektifinden 

anlatmak istediler
65

. Bu halleriyle de sivil toplum kuruluĢları 

aracılığı ile yapılan kamu diplomasisine önemli bir katkı sunmuĢ 

oldular.  

Kamu diplomasisi faaliyeti yürüten bir diğer sivil toplum 

kuruluĢu ise 2001 yılında kurulan ABD-Chicago merkezli, kar 

amacı gütmeyen ve bağımsız çevrimiçi yayın yapan Elektronik 

Ġntifada‘dır (The Electronic Intifada). Bu kuruluĢ kendisini Ģu 

Ģekilde ifade etmektedir
66

: ―Elektronik Ġntifada, Filistin‘e, halkına, 

politikasına, kültürüne ve dünyadaki yerine odaklanan bağımsız 

bir çevrimiçi haber yayını ve eğitim kaynağıdır.‖ KuruluĢ çalıĢma 

disiplini hakkında da bilgi vermekte ve yazar ve muhabirlerin 

Filistin‘de yaĢadıklarını, sitede yer alan raporların kanıtlı belgelere 

dayandığını ve aynı zamanda hızlıca kontrol de edildiğini 

vurgulamaktadır
67

. Gazeteci Ali Hasan Abunimah, Elektronik 

Ġntifada‘nın kurucu ortağıdır
68

.   

Filistin için kamu diplomasisi faaliyeti yürüten bir diğer 

önemli kuruluĢ; Eylül 1993‘de Ģemsiye örgüt olarak kurulan 

Filistin STK‘lar Ağı‘dır (Palestinian NGO‘s Network). Bu çatı 

örgütün bünyesinde 135 Filistinli sivil toplum kuruluĢu yer 

almaktadır. Örgütün baĢta gelen üyeleri kısaca Ģu Ģekildedir: 

1974‘de kurulan ancak 1997‘de bağımsız bir Filistinli sivil toplum 

                                                           
65 Palestine Monitor,  

https://www.palestinemonitor.org/details.php?id=o3vocpa267yoe3465r87, 

(EriĢim Tarihi: 01.11.2020). 
66 The Electronic Intifada, https://electronicintifada.net/content/about-

electronic-intifada/10159, (EriĢim Tarihi: 02.11.2020). 
67 A.y. 
68 NGO Monitor, ―Electronic Intifada‖, 27 Ağustos 2017, 
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örgütüne dönüĢen ve amacı insan hakları ihlalleri ile mücadele 

eden ve kendini savunamayan topluluklara yardım etmek olan 

Kudüs Hukuki Yardım ve Ġnsan Hakları Merkezi (Jerusalem Legal 

Aid and Human Rights Center-JLAC)
69

, 1979‘da Ramallah‘da 

kurulan ve amacı iĢgal edilmiĢ Filistin topraklarında insan hakları 

ve hukukun üstünlüğünü geliĢtirmek olan Filistinli hükümet dıĢı 

insan hakları örgütü Al-Haq
70

, 1991‘de kurulan ve Doğu Kudüs, 

Gazze ġeridi ve Batı ġeria‘da yaĢayan çocukların haklarını 

savunan ve bunları geliĢtirmeye çalıĢan Filistinli çocuk hakları 

örgütü Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü-Filistin (Defence 

for Children International-Palestine -DCIP)
71

, aynı yıl Kudüs‘te 

kurulan ve amacı cinsiyet eĢitliği ve sosyal adalete dayalı 

demokratik bir Filistin toplumu geliĢtirmek olan Filistinli sivil 

toplum örgütü Kadınlar Ġçin Hukuki Yardım ve DanıĢmanlık 

Merkezi (The Women‘s Centre for Legal Aid and Counselling-

WCLAC)
72

, 1992 yılında kurulan ve amacı siyasi tutuklulara 

ücretsiz adli yardım sunarak, onları ulusal ve uluslararası düzeyde 

savunmak ve Ġsrail ve Filistin hapishanelerindeki Filistinli siyasi 

tutukluların baĢta iĢkence olmak üzere maruz kaldıkları hak 

ihlallerini ortadan kaldırmak olan sivil toplum kuruluĢu 

Addameer
73

, 1998‘de kurulan ve Filistinli mültecilerin ve 

yerlerinden çıkartılmıĢ kiĢilerin haklarını korumayı amaç edinen 

                                                           
69 Bu sivil toplum örgütü son yıllarda evleri yıkılan, arazileri ellerinden 

alınan ve yeni yerleĢimcilerden Ģiddet gören Filistinlilerin davlarını 

ücretsiz olarak üslenmektedir. Bkz.: Jerusalem Legal Aid and Human 

Rights Center, ―Who We Are‖,  

https://www.jlac.ps/details.php?id=iwdefva436yrcq1dzq7v, (EriĢim 

Tarihi: 04.11.2020). 
70 Al-Haq, ―Public Relations‖, 16 Ekim 2010,  

https://www.alhaq.org/about-alhaq/7136.html, (EriĢim Tarihi: 

04.11.2020). 
71 Defense for Children International Palestine,  ―Who We Are‖,  

https://www.dci-palestine.org/who_we_are, (EriĢim Tarihi: 05.11.2020). 
72The Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, ―About Us‖,   

http://www.wclac.org/Page/8, (EriĢim Tarihi: 10, 11, 2020). 
73 Addameer, ―Our Work‖, http://www.addameer.org/about/our-work, 

(EriĢim Tarihi: 06.11.2020). 
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ve kar amacı gütmeyen insan hakları kuruluĢu olan Badil
74

, yine 

1998‘de bu defa Kudüs‘te kurulan ve amacı Filistinlilerin temel 

insan haklarına sahip olduğu, uluslararası tanınırlığı olan, egemen, 

bağımsız ve demokratik Filistin devletinin kurulması olan Miftah-

Küresel Diyalog ve Demokrasiyi TeĢvik Etmeye Yönelik Filistin 

GiriĢimi
75

. Bu kuruluĢların hepsinin internet sitelerinde detaylı 

raporlar bulunmaktadır ve hepsi çalıĢtıkları alanlarda bir kamuoyu 

algısı oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Bu nedenle yaptıkları faaliyetler 

Filistinliler nezdinde birer kamu diplomasisi faaliyetidir.  

El-Aksa intifadası devam ederken Elektronik Ġntifada ve 

Filistin Bilgi Teknolojileri (Palestine Monitor) isimli web siteleri 

ayda bir milyona ulaĢan ziyaretçi sayısı ile Filistinlilerin 

mücadelesini dıĢ dünyaya tanıtmada ve kamu diplomasisi faaliyeti 

yürütme ciddi baĢarı kazandılar. Elektronik posta listeleri de 

baĢarılı bir araç olarak bu aĢamada ön plana çıktı. Bu sitelere bir 

de Al-Awda
76

 (The Palestine Right to Return Coalition-Filistin 

Geri DönüĢ Hakkı Koalisyonu) eklendi ve bu üç site elektronik 

postalar üzerinden Ġntifada haberlerini seri bir Ģekilde yayınlar ve 

duyurur oldu. Ramallah‘tan Karma, bir adım ileriye giderek, 

Filistin‘i Duyun (Hear Palestine) projesini hayata geçirdi ve 

direniĢe iliĢkin günlük ve hatta bazen saatlik haberler yayınlamaya 

baĢladı. Karma özellikle yabancı gazetecileri davet etti ve daha 

önce hiç gitmedikleri bölgelere onları götürme vaadinde bulundu. 

Bu strateji baĢarılı oldu çünkü böylelikle Ġntifada direniĢinin farklı 

boyutları gösterilmeye baĢlandı. Palestine Monitor‘de görevli 

Trish‘in Ģu sözleri El Aksa intifadası sürecinde yaĢananları net bir 

Ģekilde özetlemektedir: ―Hedef kitlemiz dıĢarıda ve onlara normal 

                                                           
74 Badil, ―About Badil‖, https://www.badil.org/en/about-us.html, (EriĢim 

Tarihi: 06.11.2020). 
75 Miftah, ―About Us‖, http://www.miftah.org/AboutUs.cfm, (EriĢim 

Tarihi: 07.11.2020). 
76 Al-Awda hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Al-Awda, ―About‖, 

https://al-awda.org/about/, (EriĢim Tarihi: 08.11.2020). 
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yollardan ulaĢamıyoruz ve bu yüzden internete ihtiyacımız var.‖
77

. 

Bu yeni türden kamu diplomasisi uygulamaları da Ġsrail‘i köĢeye 

sıkıĢtırmaya baĢladı.  

Öte yandan Filistin‘de kültür ve sanat üzerinden kamu 

diplomasisi faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluĢları da 

bulunmaktadır. Örneğin Kültür Bakanlığı‘na bağlı olarak 1996‘da 

kurulan ancak 1998‘de bağımsız bir sivil toplum örgütüne dönüĢen 

Halil Sakakini Kültür Merkezi (Khalil Sakakini Cultural Center-

KSCC) bu kapsamda yer alan önemli kuruluĢlardan birisidir. 

KuruluĢ Filistin kültürünü ve sanatını temel almaktadır. KuruluĢ 

sanatsal faaliyetler üzerinden kültürel mirasın yaĢatılmasını 

sağlamaya çalıĢmaktadır. KuruluĢ sanat sergileri, festivaller, 

konserler, film gösterileri ve Ģiir dinletileri gibi faaliyetler 

düzenleyerek ulusal ve uluslararası alanda kültürel açıdan Filistin 

kimliğinin tanınmasına ve tanıtılmasına katkı sunmaktadır
78

. Bu 

kuruluĢun düzenlediği ve bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak 

görülebilecek etkinliklerden biri 2018 yılında gerçekleĢtirilen 

―Toprak Ġkameti Projesi‖dir. Bu proje, toprağın kültürel rolünü 

inceleyerek, Ģu sorulara cevap aramaya çalıĢmıĢtır: ĠĢgal, 

kentleĢme ve duvar inĢaatının gölgesinde yeĢil alanlar kaybolurken 

ve bölgenin ekonomik, mekânsal ve siyasal değiĢkenleri 

ortadayken toprağa nasıl eleĢtirel yaklaĢılabilir? Tarımsal 

uygulamalar, kültürel uygulamalara nasıl dönüĢtürülebilir? 

Sanatsal çalıĢmalar toprağı da kapsayacak Ģekilde nasıl 

geniĢletilebilir?
79

 Kültürün kamu diplomasisinin önemli bir bileĢini 

                                                           
77 Miriam Aouragh, ―Everyday Resistance on the Internet: the Palestinian 

Context‖, Journal of Arab and Muslim Media Research, Cilt: 1, Sayı: 

2, ss. 118-119.   
78 Adila Laïdi-Hanieh, ―Who We Are: Our Story‖, Khalil Sakakini 
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olduğu hatırlandığında, bu kültür merkezinin sanatsal 

faaliyetlerinin önemi belirginleĢmektedir. 

Filistin kültürünün ve dolayısıyla kimliğinin geliĢmesine 

katkı sunan bir diğer sivil toplum örgütü ise 1987‘de kurulan 

Popüler Sanat Merkezi‘dir (Popular Art Centre-PAC). KuruluĢ 

Filistin‘de dans ve müzik gruplarını destekleyerek, bireylerin 

ulusal ve sanatsal yapının bir parçası olmalarına katkı sunmaya 

çalıĢmaktadır. KuruluĢ yerel dans Ģekli olan Dabke‘nin 

öğrenilmesi ve böylelikle sürekli çatıĢma içinde olan toplumda 

olumlu bir dönüĢümün ve bir diyaloğun kurulmasının sağlanması 

için eğitim kursları düzenlemektedir. KuruluĢ baĢta çocukları ve 

gençleri hedeflemektedir. Toplum bilincinin oluĢması noktasında 

katkı sunmakta ve sadece Ģehirlerde değil, köylerde ve mülteci 

kamplarında da faaliyetlerde bulunmaktadır. Yerel ve uluslararası 

festivaller ve sanatsal etkinlikler ile Filistin toplumunun sesi 

duyurulmaya çalıĢılmaktadır
80

. KuruluĢ internet sitesinde 

amaçlarını Ģu Ģekilde sıralamaktadır
81

: ―Filistin toplumunda çeĢitli 

sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunulmasını teĢvik etmek, 

Filistinliler, Araplar ve uluslararası toplum arasında insani ve 

kültürel etkileĢimi teĢvik etmek, sanatta kültürel, ulusal, 

entelektüel ve beĢeri bilgi ve kaynakların üretimini teĢvik etmek, 

sanatçıların ve sanat gruplarının yaratıcı üretimine katkıda bulunan 

kültürel ortamları ve potansiyelleri teĢvik etmek.‖, 

Popüler Sanat Merkezi tarafından gerçekleĢtirilen en 

önemli organizasyon 1993 yılından beri yapılan Uluslararası 

Filistin Müzik ve Dans Festivali‘dir (Palestine International 

Festival for Music and Dance-PIF). Bu proje ile yıllardır Filistin‘e 

ve Filistin halkına uygulanan kültürel kuĢatma, dıĢ dünya ile kültür 

ve sanat vasıtasıyla iletiĢim kurularak kırılmak istenmiĢtir. Festival 
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baĢarıya ulaĢarak yıllık olarak yapılan ve 15.000‘den fazla 

izleyiciye ulaĢan bir ulusal etkinliğe dönüĢmüĢtür. Festival 

kapsamında Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, ġili, Mısır, Fransa, Fas, 

Tunus, Cezayir, Irak, Ġngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden müzik 

ve dans gruplarına yer verilmiĢ, böylelikle Filistin halkının izole 

durumu kültür ve sanat faaliyetleri üzerinden sona erdirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Festivalin Filistinlilerin durumunun tanıtılmasına 

katkısı büyüktür ve bu nedenle yabancı elçilikler, konsolosluklar 

ve uluslararası kuruluĢlar sponsor olarak festivale maddi ve 

manevi destek sağlamaktadırlar. Türkiye‘den Anadolu AteĢi dans 

grubu da festivale katılarak, katkı sunmuĢtur. Festival sadece 

Filistinlilerin dıĢ dünya ile irtibatını sağlamamakta aslında aynı 

zamanda birbirinden kopuk halde yaĢayan Filistinlileri de bir araya 

getirmektedir. Festival sayesinde Batı ġeria‘nın çeĢitli köylerinden 

ve hatta YeĢil Hat‘tan Filistinliler yan yana gelmiĢ ve aralarındaki 

bağ, yani Filistinli olma bağı güçlenmiĢtir. Popüler Sanat Merkezi 

siyasi koĢullar ve ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle festivali 

2000-2005 arasında yapamamıĢsa da, Batı ġeria‘da Ġsrail 

tarafından duvar inĢa edildikten sonra, hem bu durumu protesto 

etmek, hem de askeri kontrol noktalarından geçmenin yarattığı 

zorluklara dikkat çekmek için 2005‘de sadece Ramallah‘da değil, 

Batı ġeria‘nın çeĢitli köylerinde ve mülteci kamplarında yeniden 

düzenlenmeye baĢlamıĢtır. Örneğin 17. Filistin Uluslararası Dans 

ve Müzik Festivali 2016 yılında Ramallah, Cenin, El Halil, Gazze 

ve Kudüs‘te düzenlendi ve festivalde Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, 

ġili, Mısır, Fransa, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Irak, Ġngiltere, Ġsveç 

ve Türkiye gibi ülkelerden uluslararası müzik ve dans grupları yer 

aldı
82

. 

Öte yandan Popüler Sanat Merkezi 1989‘dan 1992‘ye 

kadar her yıl Filistin Kültür Festivali (Palestinian Heritage 

Festival) düzenledi. Uzun süre ara verdikten sonra 2008 yılında bu 
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festival yeniden yapılmaya baĢlandı. Popüler Sanat Merkezi bu 

festivali organize ederken Ġsrail iĢgalinin yarattığı kısıtlamalardan 

ve Batı ġeria duvarının yarattığı sorunlardan kurtulabilmek için 

festivali dört valilikte yapma kararı aldı. Bu organizasyon ise 

Filistinlilerin yerel dans ve müzik toplulukları geliĢtirerek ortak 

aidiyet duygusunun inĢasına katkı sunar oldu
83

. 

Filistin kamu diplomasisine katkı sunan bir diğer sivil 

toplum kuruluĢu 1993‘de Ġngiltere‘de kurulan ama 1998‘den beri 

Filistin‘de de bir Ģubesi bulunan A.M. Kattan Vakfı‘dır. Vakfın 

ismi kurucusu olan Abdül Muhsin El-Kattan‘dan gelmektedir. El-

Kattan 1948 SavaĢı sonrasındaki sürgün, yerlerinden edilme ve 

mülksüzleĢtirme politikaları sonrasında Kuveyt‘e gidip, burada 

mücadele etmeye baĢlamıĢtır. El-Kattan‘ın hedefi Filistin halkının 

vatanına kavuĢabilmesi ve bu uğurda savaĢabilmesi için kültür ve 

kimliğin korunması mücadelesine destek olmak olmuĢtur
84

. Vakfın 

faaliyetleri ağırlıklı olarak Filistin‘dedir. Vakıf amacını Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır
85

: ―Aktif bir küresel mevcudiyete sahip, bilgi, sanat 

ve edebiyat üreten, adil, özgür, aydınlanmıĢ ve hoĢgörülü bir 

toplumun yaratılması.‖ Bu kuruluĢlar düzenledikleri etkinlikler ile 

iĢgal atındaki topraklarda, mülteci kamplarında ve diaspora olarak 

çeĢitli Arap devletlerinde birbirinden kopuk vaziyette yaĢayan 

Filistinlilerin kültürel açıdan bilinçlenerek, kimliklerini 

unutmamalarına katkı sağlamakta ve aynı zamanda uluslararası 

festivaller düzenleyerek halkın yaĢam koĢullarını diğer ülkelerin 

halklarına da göstermeye çalıĢmaktadır. Öte yandan Filistinliler 

Yaser Arafat gibi küresel çapta Filistin konusu ile özdeĢleĢen 

popüler bir isim çıkartmanın dıĢında, sanat ve sporda ön plana 
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çıkan ve marka olmayı baĢaran baĢka kiĢiler vasıtasıyla seslerini 

bireysel olarak da duyurmaya çabalamıĢlardır. Örneğin dört 

jenerasyon ud çalan bir aileden gelen üç kardeĢin kurduğu ―Le 

Trio Joubran‖ müzik grubu dünya çapında üne sahiptir. Bu müzik 

grubu, Pink Floyd‘un solisti Roger Water ile ―Carry the Earth-

Dünyayı TaĢı‖ isimli Ģarkıyı birlikte yazdı ve bunu Gazze‘de 

futbol oynarken öldürülen dört kuzene adadılar. ġarkılarında 

çatıĢma ve yoksulluğu ele alan grup, kısa sürede Filistin 

direniĢinin ve kimliğinin sembollerinden biri haline geldi
86

. Filistin 

müziğinin bir diğer popüler ismi ise 2018 yılında 51 yaĢında 

hayatını kaybeden Rim Banna oldu. 2006 yılında verdiği bir 

röportajda müzik ile Filistin kimliğini ve kültürünü güçlendirmek 

istediğini söyleyen Banna, Ģarkılarında Filistin ulusuna iliĢkiler 

imgeler kullanmaktaydı
87

. Dünya çapında tanınan Banna, 

Filistinlilerin sesi olmuĢtu. Öte yandan araba yarıĢları dünyasının 

erkeklerin elinde olduğu Ortadoğu‘da takımın hepsinin 

kadınlardan oluĢtuğu ilk yarıĢ arabası takımı olan Batı ġeria‘lı 

―Hız KardeĢleri-Speed Sisters‖ grubu da küresel çapta ilgi gördüğü 

için bir Filistin kamu diplomasisi görevi görmektedir
88

.  

Filistin‘de Ģiirleri pek çok dile çevrilen Ģairler de 

bulunmaktadır ve onlar da Filistin kültürünün tanınmasına katkı 

sunmaktadır. Örneğin Galile doğumlu Mahmud DerviĢ, direniĢ 

Ģairine dönüĢmüĢ, ―Kimlik Kartı‖ isimli Ģiiri bir protesto Ģarkısına 
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dönüĢünce ev hapsine alınmıĢ ve Ģiirlerinde anavatanının 

iĢgalinden duyduğu mutsuzluğu dile getirmiĢtir. 2008‘de hayatını 

kaybeden DerviĢ, Ģiirleri ile Filistin diasporasının sesi olmuĢtur
89

. 

Bir diğer edebiyatçı ve aktivist ise Filistinli Hıristiyan olan Gassan 

Kanafani‘dir. Sol sosyalizmin ilkelerini savunan Kanafani, 

1972‘de 36 yaĢındayken bombalı bir saldırıda hayatını 

kaybetmiĢtir. Yazdıkları bugün bile hala modern Filistin 

edebiyatının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Eserleri 20 

ülkede 17 farklı dile çevrilmiĢtir. Lübnan‘ın Daily Star gazetesi 

Kanafani hayatını kaybedince Ģu Ģekilde bir yazı yayınlamıĢtır
90

: 

―Silahı tükenmez kalem, mücadele alanı gazeteler olan ve hiç 

silahla ateĢ etmemiĢ bir komando!‖ 1962‘de yayınladığı GüneĢteki 

Ġnsan (Men in the Sun) romanında Irak sınırını geçerek Kuveyt‘e 

ulaĢmaya çalıĢan ancak sınırı geçtikleri halde saklandıkları su 

tankında hayatlarını kaybeden üç Filistinli mülteciyi anlatmakta ve 

eleĢtirel politik duruĢun öncülüğünü yapmaktadır. 1970‘de yazdığı 

Hayfa‘ya DönüĢ (Returning to Haiffa) romanında ise Filistinli bir 

çiftin 1948 SavaĢı‘nda çıkartıldıkları evlerine dönüĢünü anlatır
91

. 

Kanafani, Filistin trajedisinin sembol ismi olmuĢtur
92

. Eserlerinin 

farklı ülkelerde okunması, Filistin‘in hikayesinin duyulması 

anlamına gelmektedir.  Bu sebeple Kanafani de Filistin için 

baĢarılı bir kamu diplomasisidir.    

Filistin‘in cesur kızı olarak ünlenen aktivist Ahed 

Tamimi, uluslararası basının dikkatini çekerek, o da Filistin‘in 

kamu diplomasisi faaliyetine katkıda bulunmuĢtur. Ġki Ġsrail 

askerini tokatladığı için 16 yaĢında Ġsrail hapishanesinde sekiz ay 
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Monitor, 14 Temmuz 2019,  
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geçiren Tamimi, uluslararası tanınırlığı olan bir ikona 

dönüĢmüĢtür. Sarı saçlı mavi gözlü bu genç kız, Filistin direniĢ 

hareketinin sembolü olmuĢtur. Tamimi hapisten çıktığında 

yüzlerce gazeteci, aktivist ve destekçisi onun Batı ġeria 

yakınındaki evinde toplanmıĢtır. Annesi ve babası da kendisi ile 

birlikte tutuklanan Tamimi, serbest kaldıktan sonra evinin önünde 

basına verdiği demeçte
93

: ―Sınırların, iĢgalin olmadığı, hepimizin 

birlikte eĢit olarak yaĢadığı bir ortamda huzur görüyorum. ĠĢgal 

bitene kadar direniĢ devam edecek!‖ demiĢtir. Üstelik bu 

konuĢmasını yaparken Filistin direniĢinin sembol örtüsü olan 

keffiyeh yani siyah-beyaz poĢusunu da takmıĢtır. Tamimi‘nin yüzü 

tiĢörtlere basılmıĢ, Batı ġeria duvarına yüzünün resmi yapılmıĢ, 

Nelson Mandala‘nın torunu onu güney Afrika‘ya davet etmiĢ
94

, 

hatta 2012 yılında BaĢakĢehir Belediyesi‘nin daveti üzerine 

Türkiye‘ye gelmiĢ ve Hanzala Cesaret Ödülü‘nü almıĢtır
95

. 

Tutuklu olduğu sırada onun için Ġstanbul‘da eylem yapılmıĢtır
96

. 

Ġngiliz The Guardian Gazetesi‘ne verdiği demeçte Tamimi; ―Ben 

özgürlük savaĢçısıyım, kurban olmayacağım!‖ derken, bir kez 

daha uluslararası kamuoyunun dikkatini Ġsrail zulmü altındaki 

Filistinli gençlere çekmeyi baĢarmıĢtır
97

. Uluslararası Af Örgütü de 

                                                           
93 Alexia Underwood, ―How Ahed Tamimi, a 17-year-old Palestinian 

Activist, Became an International Icon‖, Vox, 3 Ağustos 2018, 
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Ġsrail BaĢbakanı Netanyahu‘ya siyasi baskı yapabilmek için ―Acil 

16 yaĢındaki Filistinli Ahed Tamimi‘yi serbest bırakın‖ Ģeklinde 

küresel çağrıda bulunmuĢtur
98

. Ġsrail 1990‘larda Filistinli gençleri 

hapse attığında kimsenin haberi olmazken, artık uluslararası 

kamuoyu Ġsrail‘e karĢı bu gibi eylemleri nedeniyle tepkiyle 

yaklaĢmakta ve Filistinli genç mücadeleciler uluslararası tanınırlığı 

olan birer ikona dönüĢmektedirler.  

4. FĠLĠSTĠN’ĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN 

YÜRÜTTÜĞÜ KAMU DĠPLOMASĠSĠ 

FAALĠYETLERĠ 

Devrim televizyonda yayınlanma-

yacak ancak web tabanlı olacak! 

Ali Abunimah ve Arjan El Fassed
99

 

 

Ġnternetin insan hayatına girmesi ile hız ve zaman 

kavramları yeni bir boyut kazanmıĢtır. Artık yirmi birinci yüzyıl 

insanı internette oluĢan sosyal medya ağları üzerinden 

haberleĢerek yeni toplumsal hareketlere imza atmaktadır. Sosyal 

medya üzerinden insanların haberleĢerek hükümet karĢıtı protesto 

eylemleri yapmalarının ve organize olmalarının en yakın örneği 

Arap Baharı olaylarıdır. Yeni teknoloji ürünleri, ezilen halkların 

direniĢlerinin benimsenmesinde ve seslerinin duyurulmasında 

etkili bir araç haline geldikçe, Filistinliler de bu medya 

aktivizminin bir parçası haline gelmeye baĢladılar
100

. 

                                                                                                            
freedom-fighter-i-will-not-be-the-victim-palestinian-israel, (EriĢim Tarihi: 

03.12.2020). 
98 Amnesty International, ―URGENT: Release 16 year old Palestinian 
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Tarihi: 04.12.2020). 
99 Shihabi, a.g.e., s. 63.  
100 Aouragh, a.g.m., s. 110. 
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Filistin‘de hızla internet hizmeti sunan Ģirketler açılmaya 

baĢladı ancak en önemli sorun söz konusu Ģirketler bu altyapıyı 

önce Ġsrail‘den satın alıp, sonra Filistin halkına sunduğu için, 

internet kullanımının çok pahalı olmasıydı ama buna rağmen her 

yıl Filistin‘de internet kullanıcısı sayısı ve sosyal medya hesabına 

sahip vatandaĢ sayısı gittikçe arttı
101

. 2003 yılından itibaren 

Filistin‘de internet kullanımını geliĢtirmek ve teĢvik etmek 

amacıyla hükümet dıĢı bir kuruluĢ olarak tesis edilen Filistin 

Ulusal Ġnternet Adlandırma Kurumu (The Palestinian National 

Internet Naming Authority) kuruldu. Böylelikle Filistinliler .ps 

uzantılı internet siteleri açabilir hale geldiler
102

. Filistin Merkezi 

Ġstatistik Bürosu‘na göre Filistin‘de internet eriĢim altyapısına 

(ADSL) sahip abone sayısı 2010 yılı sonunda 119bin iken, 2018 

yılının sonlarında bu rakam %202 artıĢla 361bine yükseldi. 

Ülkenin internet altyapısı da bu süreçte geliĢim göstermiĢ ve 2010 

yılında internet hızı 0,5 Mbps iken, 2018 yılına gelindiğinde 11,0 

Mbps‘ye yükselmiĢtir. 2018 yılında yapılan Sosyal ve Ekonomik 

KoĢullar AraĢtırması‘na göre Filistin‘de evlerin %37‘sinde 

bilgisayar ya da tablet bulunurken, bu rakamın %41‘i Batı ġeria, 

%30‘u Gazze ġeridi‘ndedir. Filistin‘de 2018 yılı verilerine göre 

%72‘si Batı ġeria‘da, %51‘i Gazze‘de olmak üzere evlerin 

toplamda %65‘inde internet bulunmaktadır
103

. 

Ocak 2020 verilerine göre Filistin‘de (Gazze ve Batı 

ġeria‘da) 3,25 milyon internet kullanıcısı vardır. 2019 yılından 

2020 yılına kadar internet kullananların sayısı 37 bin artmıĢtır ve 
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Filistin‘de Gazetecilik, Halkla ĠliĢkiler ve Sosyal Medya‖, International 
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bu rakam yaklaĢık olarak %1,2‘lik bir artıĢ olduğunu 

göstermektedir. Yine Ocak 2020 verilerine göre Filistin‘de 2,7 

milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Nisan 2019‘dan 

Ocak 2020‘ye kadar sosyal medya hesabı olanların sayısı 450bin 

yani %20 oranında artmıĢtır
104

. AĢağıda yer alan tablo yıllar 

içerisinde bu artıĢın ne miktarda olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2: Filistin‘de Ġnternet Kullanımındaki ArtıĢ (2000-2016 Yılları)105 

YIL ĠNTERNET 

KULLANICI 

SAYISI 

NÜFUS NÜFUSA GÖRE 

ĠNTERNET 

KULLANICISI 

ORANI 

2000 35.000 3.150.056 1.1 % 

2003 145.000 3.647.875 4.0 % 

2005 160.000 3.259.363 4.9 % 

2009 355.500 2.461.267 14.4 % 

2010 356.000 2.514.845 14.2 % 

2012 1.512.273 2.622.544 57.7 % 

2016 3.007.869 4.760.979 63.2 % 

2020 3.250.000 5.040.000 64% 

 

Ocak 2020 verilerine göre Filistin‘de Ġnstagram hesabı 

olan kullanıcı sayısı 1.20milyon, Snapchat uygulamasının kullanıcı 

sayısı 915bin, Linkedin kullanıcısı 250bin‘dir
106

. 2020 yılının 

ġubat ayında nüfusun %62.11‘i Facebook, %14.44‘ü Twitter, 

%10.7‘si Pinterest, %8.9‘u Ġnstagram %2.9‘u Youtube kullanırken, 

Kasım ayında nüfusun %84.61‘i Facebook, %9.56‘sı Youtube, 
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%3.73‘ü Twitter, %1.22‘si Pinterest, %0.73‘ü Ġnstagram 

kullanmıĢtır
107

. 

Filistinlilerin Facebook isimli sosyal medya ağında 

günümüzde en çok takip ettikleri sayfa 2013 yılında Arap Ġdolü 

yarıĢmasında birinci olmayı baĢarmıĢ olan Filistinli Ģarkıcı 

Mohammad Jaber Abdul Rahman Assaf‘ın kiĢisel sayfasıdır
108

. 

Assaf‘ın popülerliği artıp,  vatansever Ģarkılar söyledikçe, Ġsrail 

ondan rahatsız olmaya baĢlamıĢtır. Assaf gittikçe Filistinliler için 

kamu diplomasisi faaliyeti yürüten bir bireye dönüĢmüĢtür. 

Örneğin BM Filistinli Mülteciler Ajansı-UNRWA tarafından 

Assaf ―barıĢ için iyi niyet elçisi‖ seçilmiĢ ve Filistin hükümeti 

tarafından da ―sanat ve kültür elçisi‖ olarak atanmıĢtır. Çektiği 

videolarda Ġsrail‘e karĢı mücadele çağrısı yaptığı gerekçesi ile 

Ġsrail onun Gazze‘ye giriĢini yasaklamıĢtır. Assaf, Filistin 

vatandaĢlığına sahip olduğu için Batı ġeria‘ya girebilmekte ve 

Ġsrail bu durumu engelleyememektedir
109

. Assaf bu duruĢuyla 

Filistin‘de gittikçe daha çok sempatizana sahip olmaktadır. 

Assaf‘ın Facebook‘ta 11.694.307 takipçisi vardır. Assaf‘tan sonra 

Filistinlilerin en fazla takip ettiği Facebook sayfası ise 1951‘de 

kurulan ve halen günlük olarak yayınlanan Kudüs Gazetesinin (Al-

Quds) resmi Facebook hesabıdır. Gazetenin hesabının 9.465.625 

takipçisi bulunmaktadır
110

. Bu da Facebook gibi bir sosyal medya 
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hesabına Filistinliler tarafından daha farklı anlamlar yüklendiğini 

göstermektedir. 

Filistinli gazeteciler iĢgal edilmiĢ topraklarda yaĢananlar 

hakkında bilgi verirken en çok Facebook ve Twitter hesaplarını 

kullanmaktadır. Bu nedenle bu iki sosyal medya ağı Filistinliler 

için baĢlıca haber kaynağına dönüĢmektedir. Hatta Filistin‘de bu 

sayede ―vatandaĢ gazeteciliği‖ kavramı oluĢmuĢtur
111

. Üstelik 

Filistinli gençler Ġsrail iĢgali altında yaĢarlarken baĢta seyahat 

özgürlüğü olmak üzere çeĢitli kısıtlamalara maruz kaldıkları için 

sosyal medya ağları onların dıĢ dünya ile temas kurmalarına imkan 

sağlamaktadır. Ġsrail de sosyal medyada gençliğin örgütlenmesini 

tehlikeli bulduğu için Facebook‘tan Filistinlilere ait bazı sayfaların 

kaldırılmasını talep etmiĢtir. Ġsrail Adalet Bakanı Ayelet ġaked‘in 

açıklamasına göre Ġsrail hükümeti Facebook‘tan içerik 

kaldırılmasına iliĢkin 2020 yılının ilk dört ayında 158 talepte 

bulunmuĢ ve Facebook bunlardan %95‘ini kabul etmiĢtir
112

. Ancak 

yine de Facebook, Twitter ve Youtube, Filistin-Ġsrail çatıĢmasında 

düĢüncelerin ifade edilmesinde ve haberlerin bir Ģekilde iletiminde 

en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarıdır
113

. 

Üstelik bu ağlar iĢgal edilmiĢ topraklarda ya da mülteci 

kamplarında yaĢayan Filistinlilerin kendilerini yalnız ve çaresiz 

hissetmemelerine ve bir umut etrafında hayata tutunabilmelerine 

olanak sağlamaktadır. Beyrut‘taki mülteci kampından 16 yaĢındaki 

Hiba ve Trablus‘taki mülteci kampından yine aynı yaĢta olan 

Muhammed‘in Ģu sözleri, sosyal medyanın ve aslında kamu 

                                                           
111 Ziad Khalil Abu Zayyad, ―Freedom of Expression and Social Media in 

Palestine‖, Palestine-Israeli Journal, Cilt: 21, Sayı: 2, 2015, 

https://pij.org/articles/1667/freedom-of-expression-and-social-media-in-

palestine, (EriĢim Tarihi: 14.12.2020). 
112 Eman Abusidu, ―Social Media is the Bridge to the World for 

Palestinian Youth‖, Middle East Monitor, 11 Nisan 2020, 

https://www.middleeastmonitor.com/20200411-social-media-is-the-

bridge-to-the-world-for-palestinian-youth/, (EriĢim Tarihi: 14.12.2020). 
113 Abu Zayyad, a.g.m. 



Ortadoğu Ülkelerinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri 

◄ 95 ► 

diplomasisinin Filistinliler için değerini gözler önüne 

sermektedir
114

:  

―BirleĢmiĢ olmak beni daha güçlü hissettiriyor. 

Adım adım inĢallah, Filistin‘i özgürleĢtireceğiz. 

Ġsrailliler gibi kötü olan baĢkanlarımız var. 

Amerika‘dan korkuyorlar. En önemlisi 

saygınlığımız, Filistin ve Irak‘ta olanlar çok 

aĢağılayıcı. Güçlüyüz ve eğer birlik olabilirsek 

onları yenebiliriz. Entelektüel düĢünürlerimizi 

internet toplumuna ve forumlarına çok daha fazla 

tanıtmamız gerekiyor. Blog sayfamda birkaç Arap 

insanını resmetmeyi baĢardım ve bu sayede davamız 

için bir Ģeyler yaptım. Bir kiĢiye ulaĢmak bir baĢarı 

ise, Ģimdi eklenen bu 126‘ya ne dersiniz? Güney 

Lübnan‘da Hizbullah ve Filistinliler en güçlü orduyu 

kovdular. Anahtar, bugün değilse bile yarın birlikte 

çalıĢmaktır.‖ 

Hiba ve Muhammed‘e benzer bir Ģekilde yine Beyrut‘taki 

mülteci kampından bu defa 18 yaĢında olan Nahed‘e göre sosyal 

medya Ģu açılardan ön plana çıkmaktadır
115

: 

―Bizden zorla alınan Ģeyi, güç kullanarak geri 

almalıyız ama buna yeterli gücümüz yok! DıĢ dünya 

ile temas kurmalıyız çünkü onlar kendi 

hükümetlerine karĢı direniĢ baĢlatırlarsa, bize 

yardım edilecektir. Herkesin bir sorumluluğu var ve 

herkes direniĢin bir parçası olmalı. Herkes 

paylaĢırsa, büyük bir fark yaratabiliriz. Bizim için 

medya en iyi araçtır ve internet tek etkili silahtır!‖ 

Sosyal medya ve internet özellikle Filistin gençliğini bu 

derece kıskaca alınca, Filistinli bürokratlar da çeĢitli hesaplar 

                                                           
114 Aouragh, a.g.m., s. 112. 
115 Aouragh, a.g.m., s. 113. 



Filistin’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri  

◄ 96 ► 

açarak hem Filistin halkı ile etkileĢimlerini arttırmak, hem de bu 

platformları bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanmak 

istemiĢtir. 2009 yılında Filistin Devleti BaĢbakanlığı
116

, 2011 

yılında ise FKÖ bir twitter hesabı açtı
117

. Ġlerleyen süreçte Filistin 

BaĢbakanları da twitter hesapları üzerinden kamuoyuna seslenir 

oldu. Örneğin; Eski BaĢbakan Rami Hamdallah 2013 yılında 

twitter hesabı açarken, günümüzde BaĢbakanlık görevi yürüten 

Mohammad Shtayyeh 2014 yılından beri twitter kullanıcısıdır. 

Yıllardır Arap medyası ve Filistinliler gerek kitle iletiĢim 

araçlarında, gerekse milli eğitimlerinde Ġsrail‘in ve Siyonizm 

hareketinin kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu göstermeye 

ve anlatmaya çalıĢtılar. Ġnternetin yaygınlaĢması ile bu süreç bir de 

burada kurulan platformlara yansıdı. 

Hamas‘ın askeri kanadı Ġzzettin El-Kassam Tugayı 

(Azzedeen Qassem) da benzer amaçlarla interneti kullanmaya 

baĢlamıĢtır. www.qassamiyoon.com adında bir internet sitesi kuran 

örgüt, bu site aracılığı ile çevrimiçi tartıĢma forumları 

düzenlemiĢtir. Diasporadaki Filistinliler bu gibi internet siteleri 

aracılığı ile örgüte taraftar olmaya davet edilmiĢtir
118

. 2017 yılında 

ise Hamas https://hamas.ps isminde bir internet sitesi kullanmaya 

baĢladı. Hamas‘ın internet sitesinde örgüt tarafından yapılan 

açıklamalar, iĢgal sırasında Ġsrail tarafından iĢlenen suçlar ve 

Hamas hakkında bilgiler bulunmasının yanında Ġsrail askerlerinin 

eylemleri ve evleri yıkılan Filistinliler ile ilgili Hamas‘ın görüĢleri 

de paylaĢılmaktadır
119

. Hamas‘ın internet sitesi de tam bir kamu 

diplomasisi örneğidir.  

 

                                                           
116 https://twitter.com/PalestinePMO 
117 https://twitter.com/nadplo 
118 Aouragh, a.g.m., s. 121. 
119 https://hamas.ps/en/post/category/7/Opinion, (EriĢim Tarihi: 

16.12.2020). 

https://hamas.ps/en/post/category/7/Opinion


Ortadoğu Ülkelerinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri 

◄ 97 ► 

SONUÇ 

Bugünden 73 yıl önce Ġsrail devleti kuruldu ve Filistinliler 

yurtlarını karıĢ karıĢ kaybetmeye baĢladılar. YetmiĢ üç yıldır 

mülteci olup, baĢka devletlerdeki kamplarda yaĢama tutunmaya 

çalıĢan Filistinlileri ayakta tutan tek Ģey, bir gün yeniden 

vatanlarına dönebilecekleri söylemiydi. Ġsrail‘in iĢgal ettiği 

topraklarda kalan Filistinliler de bir gün kendi devletlerine 

kavuĢacakları ülküsüne tutundular. Ancak yıllar geçtikçe 

yaĢananlar bu söylem ve umutların gerçekleĢme ihtimalini 

azaltmaya baĢladı. Filistinli dergiler, radyolar ve hatta Ģiirler ve 

Feyruz‘un Ģarkıları umudunu yitirmeye baĢlayan Filistinlilere 

ulusal kimliklerini ve hedeflerini hatırlattı. Filistinliler çeĢitli kitle 

iletiĢim araçlarıyla kimlik Ģuuru üzerinden bilinçli tutulmaya 

çalıĢıldı. 

Bağımsız Arap devletleri de Filistin vatanını kurtarma 

söylemiyle yıllarca bu sorunu gündemlerinde tuttular. Hatta 

Mısır‘da Cemal Abdul Nasır, bölgenin bu en karmaĢık sorununu 

çözüme kavuĢturmanın ve hatta yenilmez sanılan Ġsrail‘i yenmenin 

yollarını aradı. Bu esnada Ġsrail‘e karĢı sert güç uygularken, bir 

yandan da radyo aracılığıyla yumuĢak güç unsurları devreye 

sokularak mücadele etmeye çalıĢtı. Ama sonuçta Filistin davası, 

uzun yıllar ona vekalet eden devletler vasıtasıyla yürütüldü. Çünkü 

Filistinlilerin kendilerini savunacak yeterli iktisadi kazancı ve yerli 

savunma sanayisi yoktu. Oysa topraklar geri alınmak isteniyorsa 

bu mücadele aynı zamanda Filistinlilerin yürüttüğü silahlı bir 

mücadele olmak zorundaydı çünkü Ġsrail sürekli geniĢliyordu. 

Filistinliler Arap devletleri yenilip, daha çok toprak 

kaybettikçe ve Arap devletleri arasında da Filistin‘i kurtarma 

mottosu, iĢgale uğrayan kendi topraklarını geri alma politikasına 

dönüĢünce, bu mücadelede yalnız olduklarını anladılar ve FKÖ‘yü 

tek meĢru temsilcileri olarak kabul ettiler. FKÖ, bu sefer de 

Ġsrail‘e karĢı sadece silahlı mücadelenin yetersiz olduğunu gördü 

çünkü Ġsrail kendisini mağdur taraf olarak göstermekte baĢarılıydı. 
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Zaten yıllardır soykırıma uğramalarını ve anti-semitizme maruz 

kalmalarını yazılı ve görsel medyayı kullanarak gündemde tutan 

Ġsrail, Ģimdi de terör mağduru olarak kendisini etiketliyor, 

uluslararası toplumun desteğini almaya çalıĢıyordu. Üstelik bir 

yandan da Filistinliler, Ġsrail tarafından; ―topraklarını para karĢılığı 

satan, kendini Filistinli olarak görmeyen, çöle dönmüĢ 

topraklarında tarım yapmayı bile bilmeyen, geri kalmıĢ, terörist 

kötü Araplar‖ olarak etiketlenmekteydiler. Yıllarca Hıristiyan Batı 

dünyası tarafından dıĢlanan ve negatif anti-Semit söylemlerle 

ötekileĢtirilen Yahudiler, devlet kurduktan sonra aynısını 

Filistinlilere yapmaya baĢladılar. Üstelik kendilerini de 

Ortadoğu‘nun medeni toplumu olarak lanse ettiler. Filistinliler bu 

söylemleri yıkmak için kitle iletiĢim araçlarını daha sıklıkla 

kullanır oldu. Hem Ġsrail‘in yıkmak istediği Filistin kimliğini 

yaymak, hem de mülteci konumunda komĢu Arap devletlerinde 

bulunan Filistinlilerin öz benliklerini unutmamalarını sağlamak 

için Ģiirlerinde ve Ģarkılarında ―Bir gün Filistin‘e geri dönme‖ 

hayallerini yaĢattılar. Kudüs, verdikleri edebi eserlerde yaĢatıldı. 

Kültürlerinin kaybolmaması ve milli Ģuurun yitirilmemesi için 

kaybedilen topraklar verilen eserlerde yaĢatıldı. Kültüre yapılan 

vurgu üzerinden kamu diplomasisi uygulamaları yaygınlaĢtı.  

Filistinliler, Ġntifada hareketleri ile yazılı ve görsel 

medyada maruz kaldıkları Ģiddeti yansıtmayı baĢardılar. ġimdi 

Ġsrail devleti ―Ģovenist, insan hakları ihlalleri yapan, iĢgalci güç‖ 

olarak görülür oldu. Savunma Bakanı Rabin‘in ―kemiklerini kırın‖ 

söylemi sadece askeri mahkemede görülen bir mesele olarak 

kalmadı, uluslararası basın ve insan hakları örgütleri Ġsrail‘i 

gündemden düĢürmedi. Ama Filistinliler henüz kendileri ile ilgili 

oluĢan negatif etiketlerden de tam olarak kurtulamamıĢtı. TaĢ atan, 

iĢsiz, vatansız, mülteciler olarak etiketlendiler. 2000‘li yıllara 

gelindiğinde yaĢanan teknolojik geliĢmelerin etkisiyle Filistinliler 

sessiz mücadelelerini görsel medyaya daha etkili taĢımaya 

baĢladılar. Cep telefonları ile Ġsrail askerlerinin aĢırı olan her 

görüntüsü kaydedildi. Artık Ġsrail yaptığı insan hakları ihlallerini 

inkar edemez oldu. Bu nedenle sadece Müslüman ülkeler arasında 
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değil ama Avrupalı ülkeler arasında da Ġsrail imajı güçlü Ģekilde 

zedelendi. Filistin için El Fetih, Hamas ve Ġslami Cihad 

Örgütü‘nün yanı sıra sivil toplum kuruluĢları ve bireysel aktivistler 

kamu diplomasisi faaliyetlerini internet ve sosyal medyaya 

taĢıyarak mücadele ettiler. Ġmajının zedelendiğini gören Ġsrail 

durumu düzeltmek için bölge devletleri nezdinde ekonomik 

temaslarda bulunarak siyasal sonuçlar elde etmeye çalıĢtı. Bazı 

Müslüman ülkeler nezdinde de bunu baĢardı. Ama bugün hala 

Filistinli sivil toplum örgütleri ve aktivistler, Filistin için mücadele 

etmeye devam ediyorlar. Ġsrail de hala kendisine olumlu bir algı 

oluĢturabilmek için kamu diplomasisi araçlarından yararlanıyor.  
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