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F�l�st�nl� öğretmen Layal’�n İsra�l
askerler� tarafından tutuklanması ve
hap�shanedek� sürec�n� anlatan,
gerçek olaylardan es�nlen�lm�ş2015
yapımı f�lmd�r.
F�lm�n kahramanı yen� evl� öğretmen Layal, b�r İsra�ll� asker�n öldürüldüğü eyleme karıştığı �dd�a
ed�len,yaralı genç b�r adamı arabasına alarak ona yardımcı olur. İsra�l
askerler� durumu öğren�nce Layal’�
gözaltına alır. Bunun ardından
sorgulama sırasında Layal, o genç
adamı tanımadığını söylemes�ne
rağmen d�kkate alınmaz ve tutuklanır.Tutuklandığında hap�shane
müdürü ona eğer rahat b�r ortamda
kalmak �st�yorsa �şb�rl�ğ� yapmasını
ve F�l�st�nl� tutsakların tüm çalışmalarını haberleşmeler�n� nasıl sağlıyorlarsa ona söylemes� gerekt�ğ�n�
bel�rt�r. Aks� takd�r de hap�shane
onun �ç�n güvenl� olmayacaktır.
Daha durumun b�le farkında olmayan Layal, üst araması g�b� bahanelerle hem ps�koloj�k hem de f�z�ksel
ş�ddete maruz kalır. Burada tek
k�ş�l�k hücreye gönder�l�r. Hücrede
sağlık problem� yaşamasının ardından rev�re götürülür ve ham�le
olduğunu öğren�r. Onun tek k�ş�l�k
hücreden çıkıp koğuşa götürülmes�
gerekmekted�r.

b�r arada tutulmaktadır. Koğuşları
ayrı olmasına rağmen havalandırmada b�r araya gel�rler. Çoğu zaman
sonu kavga �le b�tmekted�r. Ve
bunun cezasını sadece F�l�st�nl�
tutsaklar yaşar ve tek k�ş�l�k hücrelere yollanır.
Layal de F�l�st�nl�ler�n bulunduğu
koğuşa götürülür. Artık onlarla
b�rl�kte kalacaktır. Burada koğuştak�lerle tanışır. Lübnanlı esk� b�r
savaşçı olan Sanaa, Layal’�n müdür
�le oda da uzun süre kalıp sohbet
etmes�nden dolayı tedb�rl� olmakta
ve �şb�rl�kç�l�k yapıp yapmadığından
em�n olmaya çalışmaktadır. Sanaa
d�ğer tutsaklar �le �let�ş�m� sağlamada yöntemler bulan tecrübel�
b�r�s�d�r. Ve hap�shane müdürü
tarafından özel�kle tak�p ett�r�l�r.

Hap�shanede b�rçok k�ş� a�les�nden
haber alamamakta, onlarla görüşememekted�r. Mektupları dah�
ver�lmemekted�r. Onlar sadece
d�k�ş, bulaşık, yemek yapma g�b�
�şler yapab�l�r. Ama okuyamaz,
a�leler�yle görüşemez.
Layal bu koşullarda çocuğunu
dünyaya get�r�p get�remeyeceğ�n�
düşünürken, hap�shane müdürü
böyle b�r şey�n olamayacağını
bel�rt�r. Ve eş�n� çocuğun doğamayacağını söylemes� �ç�n aramasına �z�n
ver�r. Eş� onu bu durumda yalnız
Hap�shanede; hem İsra�ll� adl�
bırakır. Layal her koşulu düşünür ve
tutuklular hem de F�l�st�nl� tutsaklar çocuğunu doğurmaya karar ver�r.
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Layal gün geçt�kçe hap�shane ortamına alışmıştır. D�ğer tutsaklar da ona
çocuk doğana kadar yardım etm�şlerd�r.
Çocuk onlar �ç�n umut kaynağı
olmuştur. Kadınlar �ç�n korumaları ve
büyütmeler� gereken b�r yaşam
ateş�ne dönüşür. Onu bu kötü
koşullarda b�le en �y� şek�lde büyütmek �ç�n eller�nden gelen� yapmaktadırlar.
F�l�st�nl� ve İsra�ll� tutsaklar yemek
yerken, telev�zyonda b�r haber
duyulur. İsra�ll� askerler Lübnan’ı �şgal
ed�p Beyrut’a g�rm�şt�r. Ve yüzlerce
s�v�l ölmüştür. F�l�st�nl� ve İsra�ll�
tutuklular arasında bu haber�n
ardından kavga çıkmıştır. Gard�yanların gelmes�yle herkes kend� koğuşuna dönmüştür.
F�l�st�nl� tutsaklar b�r şeyler yapılması
gerekt�ğ�n�n farkındadır. Ve açlık
grev�ne başlamayı düşünürler. Bu
durumun yeterl� olmayacağını,
gard�yanların yemekler�n�, tem�zl�kler�n�n de yapılmaması gerekt�ğ�n�
düşünürler.
Tüm F�l�st�nl� tutsaklar artık açlık
grev�ne başlamışlardır. Gard�yanların
h�çb�r ded�kler�n� yer�ne get�rmemekted�rler.
Gard�yanların, �t�raf elde etmeye ve
�şb�rl�kç�ğe yönel�k sürekl� olarak
yapılan şantajları da artmaktadır.
Açlık grev�nde olduğu �ç�n tekl�

hücreye atılan Layal burada tehd�t
ed�l�r. Ve açlık grev�n� bırakmazsa
çocuğunun el�nden alınacağı
söylen�r. Hatta onu �kna etmek �ç�n
b�r başka anney� de onun yanına
gönder�rler. Ve �k�s� de açlık grev�n�
bırakır. Layal sadece oğlu �ç�n bu
durumu kabul etm�şken, d�ğer
tutsağın aslında �şb�rl�kç� olduğunu
fark eder ve çocuğunu kaybetme
pahasına tekrar açlık grev�ne başlar.
Çünkü b�lmemekted�r k� özgür b�r
ülkede yaşamadığı sürece her da�m
o da, oğlu da tutsak olacaktır.

kurtardı. Paslanmış aklımla ve
harcanmış f�k�rler�mle b�rl�kte.
Tavanda özgür benl�ğ�m� gördüm.
B�r orman g�b� cephede �s�mler�n�
kaybeden dostlarımın yüzler�n� ve
her zamank� g�b� hücrem ben�
ölümden kurtardı.‘’
Sözü �le kararlılığın ve güçlü �raden�n yen�lmezl�ğ� gösterm�şlerd�r.

Hap�shanede açlık grev� devam
ederken b�r haber daha duyulur.
F�l�st�n Kurtuluş Örgütü 4765
F�l�st�nl� ve Lübnanlı mahkumun
Kadın tutukluların öfkes�n� ve açlık serbest bırakılması karşılığında
grevler�n� h�çb�r şey engelleyemez Güney Lübnan’da ele geç�r�len 6
artık. Kend� �mkanları �le hazırladık- İsra�l asker� ger� vereceğ�n� açıklar.
Bu durum hap�shanede büyük
ları pankartlarla açlık grev�nde
sev�nç yaşatır. A�leler�ne kavuşma ve
olduklarını erkek tutukluların
bulunduğu hap�shaneye de duyurur- özgürlükler�n� elde etme duygusu
eylemler�n�n zafer�d�r adeta.
lar.
Eller�ndek� metal tüm eşyalarla ses
çıkarma eylem� yaparlar. Bar�katları
hazırlayarak gard�yanların �çer�
g�rmeler�n� yavaşlatırlar. Hem
açlıklarıyla, hem hap�shanede ölen
yoldaşlarının hıncıyla F�l�st�n’�n�n
tutsak sesler� olmaya çalışırlar. Gaz
ve �şkence �le kuşatma altına
alınarak çok sert şek�lde müdahale
olur. H�çb�r baskıya zulme baş
eğmeyen kadınlar yarı baygın halde
b�le eylemler�ne devam etm�şlerd�r.
‘’Her zamank� g�b� hücrem ben�

bulunuyor. Bu onlardan sadece
b�r�n�n h�kayes�d�r…
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Layal’�n ve d�ğer kadın tutsakların
yaşadıkları zulmü, acıyı, ve kazanımları gerçekç� b�r şek�lde bu f�lmde
bulmaktayız. 80’l� yılları konu alan
bu f�lmdek� hayatlar günümüzde de
devam etmekted�r.
F�l�st�n Es�rler Cem�yet�n�n de
aralarında bulunduğu kurumların
hazırladığı rapora göre, günümüzde
İsra�l hap�shaneler�nde 481'� �şgal
altındak� Doğu Kudüs'ten olmak
üzere 57's� kadın, 300'ü çocuk
yaklaşık 7 b�n F�l�st�nl� tutsak
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