ORTADO⁄U’NUN ‹SYANKÂR NABZI
Temel DEM‹RER

*

“Ben do¤acak yeni
sabahlar›n çan sesiyim.”1
Ortado¤u’nun kilit önemdeki “Filistin Sorunu”ndan; hem de Baudrillard’›n,
“Uça¤›n hiç düflmeyiflinden de¤il de, bir daha hiç yere inmeyiflinden korkar›m,”
sözleriyle karakterize olan iliflkiler a¤›ndaki bir “suni denge” koflullar›nda söz etmek kolay de¤il; hatta çok zor…
Çünkü bu soru(n), birçok fleyden hatta her fleyden söz etmenizi kaç›n›lmaz
k›lar; bu nedenle de çok kapsaml› ve girifttir. Yani soru(n) sadece, Filistin isyan›
ile Siyonist iflgal aras›nda olmad›¤› gibi bölgeselin de ötesinde uluslararas›d›r.
Örne¤in yak›n geçmiflte yaflanan Gazze trajedisi, oluflumu ve ortaya ç›kard›¤› sonuçlar itibariyle yerel veya bölgesel falan de¤il; tümüyle uluslararas›d›r.
‘The Daily Star’›n bir “baflyaz›”s›ndaki saptamas›yla, “Gazze halk›n›n topluca cezaland›r›lmas›, çat›flman›n artmas› için kusursuz bir plan gibi. Üstelik bu s›rf
‹srail’in de¤il, tüm dünyan›n suçudur… Uluslararas› toplum sessiz kalarak XXI.
yüzy›lda meydana gelen en utanç verici zulümlerden birine etkin bir biçimde
onay vermifl oluyor.”
Böylesi bir “onay” olmasa; Filistin isyan› ile Siyonist iflgal aras›ndaki “denge(sizlik)” de bugünkü gibi olmaz, olamaz…
Ortado¤u’daki Siyonist iflgal, emperyalist Kuzey’in (Bat› da diyebilirsiniz!)
Ortado¤u’nun ba¤r›na saplad›¤› ›rkç› bir hançerdir…
“Irkç›” dedim; bu uluslararas›d›r; kolektif özellikler tafl›maktad›r.
Mesela “Gazze’deki korkunç katliam birçok etkenin sonucu. Bu etkenlerin ilki Siyonist ideolojide sakl› olan barbarl›kt›r… Bütün yaflanan, Umberto Eco’nun
* Araflt›rmac›, yazar.
1 Thomas More.
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dedi¤i gibi, insanl›¤›n barbarl›¤a dönüflüdür. Siyonist uygulamalar, savafl suçlar› ve Siyonistlerin iflledi¤i insanl›k karfl›t› suçlar kabul edilir bir durum ald›. ABD
ve di¤er büyük devletler, iflgale boyun e¤mifl bir halka uluslararas› koruma sunmak yerine ‹srail’e koruma sunuyor. Bu durum BM’nin sayg›nl›¤›n›n yerlerde sürünmesine kadar vard›.”

2

ABD’den BM’ye kadar uzanan yelpazede dünya gericili¤iyle iç içe olan Siyonist iflgal; akl›n s›n›rlar›n› zorlayan s›n›rs›z/kurals›z bir vahflettir…
‹srail ordu sözcüsünün, “Askerlerimiz bir buçuk y›ld›r Necef Çölü’ndeki küçük bir Gazze modelinde e¤itim gördü,” diye tarif etti¤i ön haz›rl›kl› vahfleti en
iyi; Gazze fieridi’nde siviller s›¤›nacak yer ararken, 20 yafl›ndaki Fida Basal’›n,
baca¤› kopan 18 yafl›ndaki k›z kardefli için, “Merhametin yok mu Allah›m!” sözleriyle betimlenen isyan› tarif eder!
Söz konusu Siyonist sömürgecili¤in elbette bir de ekonomi-politikas› vard›r.
Bu meseleye iliflkin olarak Naomi Klein’a göre, savafl ve terörist sald›r›lar yo¤unlaflt›kça Tel Aviv Borsas› bu krizlere paralel olarak yükselmekte. Dolay›s›yla
genel olarak, global ekonominin durumu gibi, ‹srail’deki politik durum tam anlam›yla bir felaket olsa da ekonomisi tarihinin en güçlü noktas›nda. 2007 y›l›n›n büyüme oranlar› Çin ve Hindistan’la yar›fl›yor.
Bu, ‹srail ekonomisinin savafla ve kargaflaya dayan›kl›, sa¤lam yap›s›n› göstermiyor. Aksine, bu durum ‹srail’in, ekonomisini tam da savafl ve kargafla üstüne infla etmiflli¤inin kan›t›d›r.
Robert Fisk’in, “Bat›l› siyasetçiler Gazze’deki tümüyle orant›s›z katliam›n, neredeyse 1948’den beri bir günde kaydedilen en büyük ‘ölüm enflasyon oran›’n›n
karfl›s›nda kafalar›n› kuma gömdü,” deyifliyle anlatt›¤› vahflet ya da Rachel Corrie’ye veya insan(l›k)a karfl› ifllenen suç, ayn› zamanda bir kâr sektörüdür de!
3

ORTADO⁄U DÜZLEM‹
Gerçekten de böyle! Hindistan Stratejik Öngörü Gurubu’nun yapt›¤› araflt›rmaya göre, Ortado¤u’daki çat›flmalar›n 20 y›lda (1989-2009) bölge ülkelerine
toplam maliyeti 12 trilyon dolar civar›ndad›r.
Bu y›k›m rakamlar›n›n co¤rafyas›nda bar›fl›n ilk ad›m›, verili y›k›m› örgütleyen emperyalist ve Siyonist iflgalin nihayete erdirilmesinden geçerken; gerçe¤e
s›rt dönenler, Obama “kerameti”ne sar›l›yorlar!
2 Muhammed Seyid Said, “Gazze Katliam›n›n Sorumlusu Kahire”, Bedil, 29 Aral›k 2008.
3 Bar›fl eylemcisi Rachel Corrie, ‹srail ordusunun Gazze fleridinde Filistinlilerin evlerini y›kmas›na engel olmaya çal›fl›rken bir buldozer taraf›ndan ezildi.
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Amerikan ‘New Yorker’ dergisinin yazar› Seymour Hersh’›n, gazetecilerin
Obama’ya hâlâ körlemesine âfl›k olduklar›n› düflündü¤ünü belirterek, “Her zaman
iktidarda olan›n büyüsüne kap›lmadan kontrol alt›nda tutmakta yarar var,” uyar›s›n› yüksek sesle dillendirdi¤i koordinatlarda “kaz›n aya¤›” hiç de öyle de¤il!
Bunun böyle oldu¤unun en çarp›c› örneklerinden birisi ise Gazze Vahfleti’dir!
GAZZE VAHfi
fiE
ET‹
Siyonist sald›rganl›¤›n yaratt›¤› Gazze vahfleti tablosu, tüm canl›l›¤›yla hâlâ
belleklerdedir…
‹srail Gazze’yi kapal› askeri bölge ilan edip gazetecileri men etti. Savunma
Bakan› Barak, “Sonuna kadar topyekûn savafltay›z,” dedi!
K›z›lhaç, “Gazze’de topyekûn insani kriz var,” vurgusunu yapt›…
“Gazze’deki çocuklar›n yüzde 20’sinin ‘travma sonras› stres sendromu’yla
karfl› karfl›ya olduklar›na dikkat çekiliyor.”
1.5 milyon Gazzeli’nin ço¤unlu¤u, su, elektrik ve di¤er temel malzemelerin
eksikli¤iyle bo¤ufltu.
BM’ye göre, 1.5 milyonluk Gazze’de 750 bin kifli yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaflam savafl› verirken; ‹srail’in insani yard›mlar› engellemesi büyük sorun teflkil
etti.
BM, ‹srail’in ambargosu nedeniyle Gazze’ye da¤›t›lacak g›da stokunun tükendi¤ini ve 750 bin Gazzeliye sa¤lanan g›da yard›m›n› bir süre için durdurmak
zorunda kald›¤›n› aç›klad›. ‹srail’in Filistinlilere yiyecek ve ilaç tafl›yan 30 kamyonun giriflini engelledi¤i bildirildi.
BM’nin 1.5 milyon Filistinlinin kuflatma ve bombard›man alt›nda yaflad›¤›
Gazze’ye dair tespitleri flöyle:
Ortalama 20 dakikada bir hava sald›r›s› düzenleniyor, sald›r›lar gece s›klafl›yor. ‹srail,
yollar, altyap›, hükümet ve güvenlik binalar› dahil genifl çapl› bir y›k›ma imza att›.
250 bin insan elektriksiz kald›. Gazze’nin tek santrali yak›ts›zl›ktan kapal›.
Sular befl ya da yedi günde bir-iki saat ak›yor. Ar›tma olmad›¤›ndan günde 40 milyon
litre la¤›m Akdeniz’e ak›yor. Altyap›n›n bombalanmas›yla la¤›m sokaklara taflt›. Beyt Hanun’da 48 saatte su ve kanalizasyon flebekesi befl kez bombaland›. Yedi çeflme yerle yeksan oldu.
Is›nmada kullan›lan yak›t ve mutfak tüpü kalmad›. Karaborsada mutfak tüpünün fiyat› 10
misli.
Gazze’nin petrolünü temin eden Nahal Oz’daki hatlar operasyon bafllad›¤›ndan beri kapal›.
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Gazze nüfusunun yüzde 80’inin yaflam› insani yard›mlara ba¤l›. Marketlerde yiyecek
kalmad›. Un, pirinç, fleker, süt ürünleri ve konserve s›k›nt›s› had safhada. 20 ekmek f›r›n› un ve yak›t yoklu¤undan çal›flamazken ekmek fiyatlar› üç kat›na ç›kt›.
Gazze’deki ablukaya sald›r›lar da eklenince sa¤l›k sistemi çökme noktas›na geldi. Doktorlar ilaç ve elektrik olmadan operasyon yap›yor. Yaral›lar anestezi olmad›¤›ndan uyutulmadan ameliyat ediliyor. En büyük hastane fiifa’da günde 20 saat elektrik yok.

Evet ‹srail’in Gazze sald›r›s›ndaki kurbanlar›n yar›ya yak›n› sivil!
Gazze sald›r›s›nda Filistinlilerin kay›plar› enkazdan ç›kanlarla 437’si çocuk,
110’u kad›n, 123’ü yafll› 1330’e ulaflt›, yaral› say›s› 1890’› çocuk olmak üzere,
5 bin 450. ‹srail’in kay›plar› ise 9’u asker, toplam 14’tür. Sadece bu bile ‹srail’in
Gazze’ye ne denli orant›s›z bir güçle sald›rd›¤›n› yeterince ortaya koymaktad›r.
Özetin özeti ‹srail askerlerinin, Gazze operasyonu s›ras›nda yaflananlar
hakk›nda anlatt›klar›na iliflkin olarak ‘Ha’aretz’ ile ‘Maariv’ gazetelerinde yer
alan haberlere göre, sald›r›lara kat›lan ‹srail askerler, savunmas›z sivil Filistinlilerin askerler taraf›ndan öldürüldü¤ünü anlatt›lar…
Bu y›k›m tablosunda her fleylerini yitirmifl bu insanlar, savafl›n kâbusunu unutabilmek için uyuflturucu etkisi olan haplara sar›lm›fl. ‘Tramadol’ etken maddeli
a¤r› kesici ilaç “rahatlat›c›” etkisi ö¤renilince ciklet gibi kullan›l›r olmufl. Asl›nda
reçeteyle sat›lan bu hap M›s›r’dan tüneller yoluyla getiriliyor. Gazze’ye yaralar›
sarmak için gelen psikiyatrlar› floke eden bu al›flkanl›¤›, fiifa Hastanesi Müdürü
Hüseyin Aflur do¤ruluyor: “Çocuklar bile biliyor. Geçen Ramazan polis 500 kutu
Tramadol yakalad›. Sa¤l›k Bakanl›¤› önlemeye çal›fl›yor. Polisin narkotik birimi
harekete geçti.” “Halk›m›z iflgal yorgunu, savafl yorgunu. Düflünmek istemiyor,
kaçmak istiyor” diyor.
Evet Gazze vahfleti böyle!
Refat Nasif’in deyifliyle, “‹srail’in Gazze savafl›n›n sebebi, direniflin att›¤› füzeler olamaz. Zira sald›r› Filistin seçimleri sonras› Gazze’ye dayat›lan ve uluslararas› toplumla baz› Arap rejimlerinin destekledi¤i ablukayla bafllad›, savaflla zirveye ç›kt›.”
“‹yi de Siyonist sald›rganl›k ile ne oldu” mu?
Bu konuda Abdulbari Atwan, “‹srail’in Gazze’deki sald›r›lar›n Filistin sorununu yeniden vitrine tafl›d›¤›n›, direnifl kültürünü güçlendirdi¤ini, Arap sokaklar›n› canland›rd›¤›n› ve kenetlenmeyi sa¤lad›¤›n›” savunuyorken; Filistinli sivillerin
ince bir hesap sonucu öldüklerini söyleyen ‹srail ordusundan emekli asker Simcha Leventhal de itiraf ediyor: “22 gün süren sald›r›lar Hamas’› zay›flatmak yerine güçlendirdi… A¤›r bir darbe alan Gazze’deki halk, bundan sonra daha ›l›m568

l› olmayacak. Aksine, ulusal hissiyat darbeyi vuran taraf›n, yani ‹srail devletinin
daha önce hiç olmad›¤› kadar aleyhine dönecek. Bize yönelen her sald›r›n›n ard›ndan kamuoyu görüflü nas›l ‹srail sa¤›na yaklafl›yorsa, bu büyük sald›r›n›n ard›ndan Gazze’de de ayn› fley yaflanacak…”
MEDYANIN MAR‹FET‹
Bir parantez açmak gerekiyor.
Buncas› olurken; ya medya m›? Onlar da bu katliam›n bir parças›!
Örne¤in ‹srail televizyonlar›, radyo bültenleri ve gazeteleri Gazze fieridi’nden at›lan roketlerin yaratt›¤› hasar ve dehflet içinde s›¤›naklara s›¤›nm›fl ‹srailli sivillerle savaflta ölen üçü sivil 13 kiflinin ailelerinin ac›lar›n› yans›tan haberlerle doluyken, Gazze’de yaflananlar pek az yer bulabiliyordu.
Ayr›ca ‹srail’in 27 Aral›k’ta bafllayan ve 18 Ocak’ta sona eren Gazze sald›r›lar› s›ras›nda ABD bas›n yay›n organlar›n›n birço¤unun Filistinli sivillerin katledilmesini görmezden gelen bir yay›n politikas› izlemesi Amerikan medyas›n›n Ortado¤u sorununa bak›fl›n›n ne kadar “tarafs›z” oldu¤una iliflkin tart›flmalar› alevlendirdi.
Yaser El Zeatire’nin deyifliyle, “‹srail’in Gazze’de uygulad›¤› medya karartmas›n›n iki sebebi var. Katliamlar›n üzerini örtme ve ‹srail ordusunun direnifl kadar kahraman olmad›¤›n› saklama iste¤i”dir!
Sadece onlar m›? Elbette de¤il!
BBC, yard›m kurulufllar›n›n ortak kampanya duyurular› için iki dakika ayr›lmas›n› öngören 46 y›ll›k anlaflmay› s›ra Gazze’ye gelince bozdu. K›z›lhaç, Oxfam ve Save the Children gibi 12 örgütün flemsiye kuruluflu Felaketler Acil Komitesi’nin Filistinlilere yard›m duyurusunu yay›mlamay› reddetti!
Parantezi kapsayarak devam edersek…
“SAVAfi SUÇU”NA BATI (KUZEY) “TOLERANSI”
“Uluslararas› Af Örgütü, ‹srail’in Gazze’de savafl suçu iflledi¤ini aç›klay›p;
Örgütün 22 günlük sald›r›na dair yay›nlad›¤› 117 sayfal›k raporda ‹srail’in, binlerce evi y›k›p 300’ü çocuk yaklafl›k 1400 kifliyi katletti¤ine dikkat çekildi¤i hâlde
medyas›ndan her fleyine Siyonistlerin yan›nda saf ba¤layan Bat› (Kuzey) “tolerans›”, ‹srail’in savafl suçlar› konusunda da “üç maymun”u oynamaktad›rlar!
Ancak “tarafs›zl›k” kisvesi alt›nda oynanan “üç maymun” fragman›n›n unuttu¤u Baraccio’nun, “Tarafs›zl›k, geri tepen bir arma¤and›r,” sözündeki kaç›n›lmazl›kt›r.
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Öyle de olmufltur, olmaktad›r da!
O hâlde flu “tarafs›zl›k” söylenceleri konusunda René Descartes’›n, “E¤er
gerçekten bilmek istiyorsan, yaflam›nda bir kez olsun bütün fleyler hakk›nda flüphe et,” sözünü an›msayarak s›ralayal›m…
Simon Tisdall’in, “‹srail’in Gazze’deki eylemleri gibi meseleler soruflturulmad›kça uluslararas› hukukun amac›na ulaflmas› zor,” saptamas› dikkate de¤er de¤mesine de; bundan daha önemli bir fley var: BM, Gazze’de ifllenen savafl suçlar›n› araflt›racak kurulun bafl›na, Güney Afrikal› bir Yahudi olan savc› Richard
Goldstone’u atad›!
Bu; çifte de¤il çok standartl› Bat›’n›n (Kuzey’in) ne oldu¤u, ne yapt›¤› konusunda her fleyi gözler önüne seren bir olgudur!
Durum, evet tam da bu! Bu da “yap›l(may)anlar”› devreye sokuyorken…
Ahmed El Kadidi, “Her f›rsatta insan haklar› ilkelerini dillendiren Avrupa,
Gazze’de yasak silahlar›n kullan›lmas›na ve yüzlerce sivilin öldürülmesine ses ç›karm›yor…”
Amira Haas, “Gazze’ye ba¤›fl konferans›nda asl›nda ‹srail iflgali için yard›m
topland›. Toplanan miktar ABD’nin ‹srail’e düzenli yard›m›n›n gölgesinde kal›rken, Gazze’nin yak›l›p y›k›lmas›nda da bu paralar sayesinde gelifltirilen silahlar
kullan›ld›. Bat›l› ülkeler sözlüklerinden ‘iflgal’ sözcü¤ünü ç›kard›…” diye hayk›r›yorlar…
Bunlar›n böyle oldu¤una “itiraz” eden, edebilecek biri var m›? Zannetmiyorum! Gerçek(ler) orta yerde…
‹srail ordusunun Gazze’de Filistinli sivillere karfl› uygulamalar›n›n cezaland›r›lmas› isteniyor. ‹srail’in Gazze fieridi’ndeki Filistin kentlerine sald›r›lar›n, Birleflmifl Milletler yetkilileri ve insan haklar› örgütleri, “savafl suçu” olarak soruflturulmas›n› talep ediyor.
‹SRA‹L’E S‹LAH SATAN ÜLKELER4
ÜLKE

Para Birimi 2004

ABD

Dolar

1.204.413.8 2.634.108.0 2.487.285.0 1529.306.0 7.855.112.8

2005

2006

2007

TOPLAM

ABD… ORDU

Dolar

1.203.995.0 1.523.885.0 1.285.861.0 1.269.031.0 5.282.777.0

ABD… fi‹RKETLER

Dolar

418.883.0

1.110.223.0 1.201.424.0

260.275.0

2.990.805.0

BULGAR‹STAN

Avro

-

-

-

249.445

249.445

ÇEK CUMHUR‹YET‹

Avro

821.000

1.289.000

261.000

FRANSA

Avro

17.300.000

12.808.032 21.358.751

2.442.820

4.813.820

7.998.720

59.465.503

4 “‹srail ve Hamas’a Silah Satmay›n!”, Evrensel, 24 fiubat 2009, s. 10.
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ALMANYA

Avro

417.000

477.000

770.000

1.678.000

YUNAN‹STAN

Avro

-

558.858

88.606

29.640

677.104

‹TALYA

Avro

161.780

220.095

42.588

44.670

869.133

14.000

HOLLANDA

Avro

-

3.253.083

-

-

3.253.083

POLONYA

Avro

-

508.819

-

-

508.819

ROMANYA

Avro

3.154.943

3.395.240

6.809.454

7.631.156

20.990.793

SLOVAKYA

Avro

-

304.656

205.506

-

510.162

SLOVENYA

Avro

435.818

233.544

492.150

1.138.180

2.299.692

‹SPANYA

Avro

35.257

273.554

441.335

1.515.934

‹NG‹LTERE

Sterlin

-

582.071

3.572.788 6.315.960

2.266.254
10.470.819

Aleyhine daha önceki dönemlere ait 936 savafl suçu davas› bulunan ‹srail,
2008’deki Gazze sald›r›s› nedeniyle yüzlerce savafl suçu davas›yla karfl› karfl›ya.
Filistin ‹nsan Haklar› Merkezi Baflkan› Ivad el Alami, davalar›n uluslararas› yarg›lama yetkisine sahip olan ‹spanya Ulusal Mahkemesi’nde aç›laca¤›n› söyledi.
EMPERYAL‹ST ABD ‹LE S‹YON‹ST ‹SRA‹L “B‹RL‹⁄‹”
Emperyalist ABD ile Siyonist ‹srail’in “birli¤i” konusunda Sami Kohen flunlara iflaret eder: “ABD ile ‹srail aras›ndaki iliflkiler, ‘stratejik ortakl›k’tan da öte, hep
karfl›l›kl› sempati ve güvene dayal› olmufltur. ‹srail, devlet olarak 60 y›ll›k tarihinde, en büyük ve sürekli deste¤i ABD’den görmüfltür. ABD de ‹srail’i Ortado¤u’da
en yak›n ve güvenilir müttefiki saym›flt›r.”
Gerçek tam da budur; ‘Los Angeles Times’›n, ABD politikas›, pek çok politika yap›c›m›z gibi y›llarca ‹srail’e büyük destek verdi. Bunda sorun yok,” saptamas›nda tekrarlad›¤› üzere.
Zaten bunun için de Robert Fisk, “Filistin’e gelince ABD dilini yutuyor,” derken; Oliver Miles da ekler: “Filistin-‹srail ihtilaf›nda arabuluculu¤a soyunan ABD,
çeliflkili vaatlerde bulunarak ‹ngiltere’nin 90 y›l önceki hatas›n› tekrarl›yor.”
Konuya iliflkin birkaç örnek vermek gerekirse…
ABD ve ‹srail, 2007’nin A¤ustos’unda gelecek on y›lda Amerika’n›n ‹srail’e
30 milyon dolar askeri yard›m vermesini içeren bir anlaflma imzalad›lar. Bu, her
mali y›l›n bafllang›c›nda nakit olarak verilecek bir ba¤›fl› içeriyor. Bu anlaflman›n
tek koflulu ise ‹srail’in, bu paran›n yüzde 74’ünü ABD’den askeri malzeme ve hizmet sat›n almak için kullanmas›.
Bu anlaflma alt›ndaki ilk ba¤›fl, 2.55 milyon dolar ödenerek 2008 Ekim’inde
yap›ld›. 10 y›l›n toplam›ndaki 30 milyon dolara ulaflmak için ödemeler derece derece artacak ve 2013 y›l›ndaki art›flla seviye 3.1 milyon dolar olacak. Bu ödemeler 2018’e kadar devam edecek.
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Durum; “birlik”; “iliflki” çok aç›k de¤il mi? “Ya Obama” m›? O da bir fleyi
de¤ifltirmez!
Gideon Levy, “Obama’n›n ‹srail’de tart›flma yaratt›¤›n› san›yorsan›z yan›l›yorsunuz. ‹flte gündemimizdeki baz› konular: Baz› yerleflimlere ayr›mc›l›k gördükleri için daha fazla kaynak ay›rmak; Nekba’y› anmay› suç hâline getirmek,” derken Obama’n›n “çözüm(süzlük)”ü de, sadece Siyonist ‹srail’in Ortado¤u’daki bekas› içindir…
Böyle bir “çözüm” mümkün mü? Elbette de¤il!
‹RAN MESELES‹
Ortado¤u’ya bir “nizam” vermek üzere elbirli¤i eden emperyalist ABD ile Siyonist ‹srail’in “birli¤i”nin bir baflka gündem maddesini de ‹ran oluflturuyor.
‹srail hükümeti “‹ran tehdidi her zamankinden daha güçlü” feveran› kopar›rken; ‹srail bas›n›, Washington’da gerçekleflen ABD Baflkan› Barack Obama ile ‹srail Baflbakan› Benyamin Netanyahu görüflmesinde, ‹ran ve di¤er Müslüman ülkelerin nükleer çal›flmalar›n› yak›ndan takip etmek üzere gizli bir çal›flma grubu
oluflturduklar›n› yazd›.
Anlaflmaya göre ABD, ‹srail’in yeni yönetimine ‹ran’›n nükleer silah edinmesini önlemek için yard›mda bulunacak. Obama, ‹ran’›n nükleer silah edinmesini
önlemek için askeri bir operasyonun karfl›s›nda oldu¤unu söylese de, ‹srail hükümetine bu konuda yan›nda oldu¤unu bildirdi.
‹srail devlet radyosunun haberinde, CIA Baflkan› Leon Panetta’n›n Baflbakan
Benyamin Netanyahu, Savunma Bakan› Ehud Barak ve di¤er üst düzey ‹srailli yetkililerle yapt›¤› görüflmede, ‹ran konusunun gündeme geldi¤i belirtildi.
Ayr›ca da Bar-‹lan Üniversitesi, Begin-Sedat Stratejik Etütler Merkezi ile ‘‹ftira ve ‹nkârla Mücadele Birli¤i’ taraf›ndan ortaklafla yap›lan kamuoyu araflt›rmas›na göre, ‹sraillilerin yüzde 70’ine yak›n›n›n, ‹ran’›n nükleer tesislerini yok edecek askeri bir sald›r›ya destek verdi¤i bildirildi.
Bu çerçevede Tahran’›n nükleer program›n› sekteye u¤ratma stratejisini benimseyen ‹srail, ‹ran’da sabotaj ve suikastlar düzenlemeye bafllad›. ‹ddiaya göre
Mossad, nükleer fizikçi Ardeflir Hasanpur’un ölümünden de sorumlu.
Görülmesi gerek: Sald›rganl›¤›yla efl zamanl› kesitte ‹srail’e kayg› ve belirsizlik egemen oluyor…
Bunlar Siyonist ‹srail’in “kontrol d›fl› ç›lg›nl›k”›n› devreye sokabilir!
Bu durumda; “‹ran’› bombalayaca¤› söylenen ‹srail, akan çat›y› onarmak ye572

rine etrafa kovalar koyan biri gibi davran›yor,” diyen Gideon Levy’nin sözleri,
böylesi bir ç›lg›nl›¤›n neye kap› açaca¤›n› resmeder…
‹SRA‹L POL‹T‹KASI
Siyonist ‹srail politikas›n›n ilk belirleyici özelli¤i s›n›rs›z kurals›zl›kt›r…
Örne¤in ‹srail sald›r›s›yla elektrik ve su sistemi çöken Gazze konusunda,
dünyadaki imajlar›n›n mahvoldu¤u uyar›s› yapan AB heyetini, ‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres flöyle azarlam›flt›: “Avrupa gözünü açs›n. Biz halkla iliflkiler ya
da imaj›m›z› düzeltme iflinde de¤iliz. Terörle savafl›yoruz ve vatandafllar›m›z› savunmaya her hakk›m›z var”!
Yine Gazze operasyonuyla afl›r› sa¤›n oylar› art›nca, iktidar partisi Kadima
baflkan› Tzipi Livni “Hamas liderlerine suikast yapacaklar›n›” söyleyerek oylar›n›
ço¤altmaya çal›flt›!
S›n›rs›z kurals›zl›kla malûl ‹srail politikas›na iliflkin olarak, “Y›llard›r ayn›
yanl›fl varsay›mlarla ayn› hatalar› yap›yor ‹srail... Araplar›n ‘ders verilmesi’ gereken cahiller oldu¤unu ve Filistinlilere ulusal arzular›n› terk edecek ‘›l›ml›’ bir liderlik dayatabilece¤imizi ‘zannetmekten’ vazgeçmeliyiz. Havuç-sopa yönteminin ifle
yaramad›¤›n› defalarca gördük,” diyen Tom Segev; açmaz›n da alt›n› çizmifl oluyor…
Gazze sald›rganl›¤› ard›ndan ortaya ç›kan tabloda “‹srail’in geçmiflte hiçbir
baflar› elde edemeyen Netanyahu’ya bel ba¤lamas› umut k›r›c›yd›. Lieberman’a
ise de¤inmeye gerek bile yoktu.”

5

Sa¤›n da sa¤›na kayan ‹srail’deki havay› Araplara at›fla billbord ve otobüslere yap›flt›r›lan “Sad›k olmayana vatandafll›k yok” sloganlar› yans›t›rken; slogan›n üstünde profili görülen kifli ise Filistinliler için “böcek” deyip, tüm Arap vatandafllar›n sürülmesini isteyen afl›r› sa¤c› Evimiz ‹srail partisinin lideri Avigdor Lieberman’d›…
Evimiz ‹srail ile ayn› çizgideki Ulusal Birlik’in adaylar›ndan Michael BenAri’nin seçim vaadi de, Araplar› Gazze operasyonuna en sert tepkiyi göstermifl
Venezüella ve Türkiye gibi ülkelere sürmekti… Ben-Ari, bunun ‘zalimlik ya da ›rkç›l›k’ olmad›¤›n› savundu!
‹srail’de 1984’te meclise giren, ›rkç› Kah örgütünün lideri haham Meir Kahane’nin takipçisi Ben-Ari, Kahane’nin Araplar›n gönüllü ya da zorla sürgüne
gönderilmesi kampanyas›n›n hakl›l›¤›n› savundu.
5 Hayrullah Hayrullah, “‹srail Siyaseti Bofllukta”, Müstakbel, 16 fiubat 2009.
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Böylesine ›rkç› bir zemine sahip olan s›n›rs›z kurals›zl›ktan malûl Siyonist ‹srail politikas›n›n özeti olarak “Netanyahu, ‘Filistin devleti’ ifadesini eveleyip gevelemeden telaffuz edebildi¤ini keflfetmifl olsa da, bu devlet için imkâns›z flartlar
öne sürmeyi de ihmal etmedi.”

6

Bu da seçimlerde “Hamas’› devirme, sald›r› gerekse bile ‹ran’›n nükleer program›n› durdurma sözü veren Netanyahu” ile uyum içindeydi…
7

Çünkü Netanyahu, “Kudüs’ün ‹srail’in baflkenti olarak kalaca¤›n› ve asla bölünmeyece¤inin” alt›n› özenle çizen bir teröristtir…
S‹YON‹ST TERÖR
Gerçekten de ›rkç› bir zemine sahip s›n›rs›z kurals›zl›ktan malûl Siyonist ‹srail politikas›n›n temel özelli¤i terörist niteli¤idir…
Selame Ahmed Selame’nin, “Bölge kutuplaflma ve afl›r›l›k yönünde h›zla de¤ifliyor. Bar›flç›l çözümler aray›fl› yerini daha sert bafll›klara b›rak›yor; ‹srail’deki
sa¤c› partiler iki devletli çözümü reddediyor, Hamas ve di¤er direnifl gruplar›
Gazze savafl› öncesindeki tutumlar›na dönüyor,” diye tarifledi¤i koordinatlarda;
Robert Fisk’in flu sorusu çok anlaml›d›r: “‹srail’in iki BM okulunda sivilleri öldürmesi savafl suçu; bu vahflet Hamas’›n elinden ç›ksayd›, neler neler demezdik. Yalanlarla üstü örtülen önceki katliamlar› elefltirenlerse, en kötü iftiraya u¤ray›p anti-Semitik olmakla suçland›”!
Her türlü terörist zulmünü, “anti-Semitik olmak suçlamas›”yla püskürtmeye
gayret eden Siyonist ‹srail’in ›rkç› oldu¤unu bilmeyen var m›?
Hem de ‹srail ordusunda görevli hahamlar›n, Gazze operasyonunu, Yahudi
olmayanlar›, Yahudilere vaat edilen topraklardan atma savafl› olarak gördükleri
ve askerlere bu görüflün propagandas›n› yapt›klar› ve hahamlar›n, ‹srail askerlerine, savafl›n, “ayd›nl›¤›n çocuklar›” ile “karanl›¤›n çocuklar›” aras›nda cereyan
etti¤ini söyledikleri tabloda…
‹srail medyas›na ve ‘Los Angeles Times’a konuflan askerlere göre, savafl› dini
bir havaya sokmaya çal›flan hahamlar, Gazze operasyonunun bütün bir halka
karfl› yürütüldü¤ü mesaj›n› verdi. Filistinlilere merhamet gösterilmemesini isteyen
hahamlar, Gazze’ye Yahudilerin yerlefltirilmesi gerekti¤ini de savunuyorlard›.

6 “Netanyahu Sunumda Mahir Ama Pratikte Demir Leblebi Gibi”, The Guardian, 25 Haziran
2009.
7 Gideon Levy, “S›k›ysa Yap Netanyahu!”, Ha’aretz, 19 fiubat 2009.
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S‹YON‹ST SALDIRGANLIK
Siyonist terör, sömürgeci sald›rganl›¤›n koç bafl›d›r; irrasyonel bir hurafeler
kayna¤›d›r!
Hüseyin Bafl’›n belirtti¤i gibi, “Uzun zamand›r görülen, bar›fl görüflmelerinin
sürdü¤ü günler de dahil kolonizasyonun ve Filistin topraklar›n› ve halk›n› parçalamaya yönelik sözde güvenlik duvar›n›n inflas›n›n tüm h›z›yla ve kesintisiz sürmesidir.
Kolonizasyon bugün bile y›lda 12 bin konut yap›m› h›z›yla sürmektedir ve
asla rastlant›sal de¤ildir. Söz konusu olan, iflgali kal›c› hâle getirme stratejisidir.
Yerleflimler için hep yol güzergâhlar›n›n, su yollar› ve su musluklar›n›n denetlendi¤i yerlerin seçilmesi de keza raslant› de¤ildir. ‹flgalin kal›c›l›¤›n› sa¤laman›n yan› s›ra belli bütünlü¤e sahip topraklarda kurulacak bir Filistin devletini olanaks›z
hâle getirmeye yöneliktir.
1958’de haz›rlanan fiaron plan›na göre ‹srail’in ba¤›ms›zl›k savafl› henüz
bitmifl de¤ildir. fiaron, Ha’aretz’deki söyleflisinde Filistin’in kolonizasyonunun tamamlanmas› için daha 50 y›la ihtiyaç oldu¤undan söz etmifltir. Ben Gurion’un
formülü ise daha aç›k seçik: ‘S›n›r›m›z son çizgiyi çekece¤imiz yerdedir.’
Kolonizasyonun bir di¤er önemli amac› ise iflgal alt›ndaki Filistin topraklar›n› cepler hâlinde bölüp parçalayarak topraklar›n devaml›l›¤›n› ortadan kald›rmak, böylece de olas› bir Filistin devletinin gerçekleflmesini imkâns›z k›lmaktad›r.
Gerçekten de ‹srail, iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›n› halk›yla birlikte bölüp parçalayarak toprak bütünlü¤ünü ve devaml›l›¤›n› ortadan kald›rm›flt›r.”

8

‹srail Turizm Bakanl›¤›’n›n, reklam afifllerinde iflgal etti¤i Filistin topraklar›n›
‹srail’e ait göstererek, Filistin’i haritadan sildi¤i dizaynda Siyonizmin uygulad›¤›
fliddet Ortado¤u’ya yönelik sald›rganl›¤›n da bak›fl aç›s›n› sergiliyor. Bu anlay›fla
göre tanr›n›n seçti¤i “seçkin toplumlar” yetersiz toplumlara fliddet uygulayabilirler! Bu, kutsal metinler, efsaneler ve inan›flta kendini ortaya koyuyor...
Bunun en aç›k misali Yahudilerin “seçilmifl bir toplum oldu¤u” inanc›d›r. Söz
konusu inanç aç›k ve pervas›z flekilde politikac›lar taraf›ndan s›kça dile getirilmektedir. Bu anlay›fla göre Tanr›’n›n halk› ‹srail, saft›r. Hiçbir ›rka bulaflmam›flt›r.
“K›z›n› onlar›n o¤luna vermeyeceksin ve onlar›n k›z›n› o¤luna almayacaks›n.”

9

ABD ise saf ve di¤er halklara bulaflmam›fl Tanr›’n›n halk›n›n koruyucusudur.
Seçkin bir halk efsanesinin ifade biçimleri flöyledir: “Dünya insanlar›, ‹srail
ve bir bütün olarak ele al›nan di¤er milletler olarak ikiye ayr›labilir. ‹srail seçkin
8 Hüseyin Bafl, “Baflkan Obama ve Filistin Sorunu”, Cumhuriyet, 25 May›s 2009, s. 10.
9 Tesniye 7:3
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bir millettir. Bu, temel dogmad›r” …
10

“Seçilmifllik” saçmal›¤› Siyonist militarizm, “Ortado¤u’daki yeni tür faflizm”

11

olarak da nitelenebilir…
S‹YON‹ST ZULÜM
Siyonizm bir zulümdür; evet, Siyonizm zulüm alt bafll›¤›nda mutlaka irdelenmelidir…
Gerçekten de ‹srail Genelkurmay Baflkan› Yard›mc›s› General Dan Hazel’in,
“‹flimizi bitirdi¤imizde, Gazze’de tek bir Hamas binas› kalmayacak” diye hayk›rd›¤› tabloda; Gazze fieridi’ni ablukaya al›p Hamas yönetimini pes etmeye zorlayan ‹srail, örgütle ba¤lant›l› ‹slâmi Yard›m Derne¤i’ni çökertmek için dü¤meye
bast›. 46 y›ll›k derne¤in Bat› fieria’daki okullar›, ekmek f›r›nlar› ve dikifl kurslar›
tehdit alt›nda…
Kurals›z/ s›n›rs›z Siyonizm zulmün marifetleri karfl›s›nda eski ABD Baflkan›
Jimmy Carter, 2008 Aral›k ve 2009 Ocak’›nda ‹srail’in ‘Dökme Kurflun’ operasyonuyla y›kt›¤› Gazze fieridi’nde yaflanan felaket ve ambargoyu lanetlerken; Filistinlilerin mahrumiyetini “tarihte eflsiz” diye niteleyip, “Trajik bir flekilde uluslararas› toplum, hayvan muamelesi yap›lan Filistin halk›n›n yard›m ç›¤l›klar›n› görmezden geliyor,” dedi.
Ayn› konuda BM Güvenlik Konseyi’nin Ortado¤u toplant›s› Libya Büyükelçisi Giadalla el Talhi de, ‹srail’in kuflatma alt›nda tuttu¤u Gazze fieridi’ndeki durumu “Nazi toplama kamplar›na benzetti”.
Evet, Siyonizm için zulüm bir “politika”d›r! T›pk› yerleflimci(denilen iflgalci)ler
örne¤inde görüldü¤ü üzere…
YERLEfi
fi‹‹MC‹ (DEN‹LEN ‹fi
fiG
GALC‹)LER!
Yerleflimci (denilen iflgalci)ler, Siyonist politikan›n baflat alan›d›r…
Tüm itiraz ve elefltirilere karfl›n Siyonist politika baflat alan›ndan vazgeçmek
yanl›s› de¤ildir; olmam›flt›r da!
Pentagon’un eski askeri araflt›rmac›lar›ndan Franklin Spinney’in de belirtti¤i
gibi, “‹srail’in Annapolis’ten beri Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’te yeni konut inflalar›n› onaylad›¤› göz önünde bulundurulursa, ortada bar›fl süreci falan yok. ‹srail
10 Haham Cohen, Talmud.
11 Daver Darende, “Ortado¤u’da Yeni Tür Faflizm”, Cumhuriyet Strateji, Y›l: 5, No: 238, 19
Ocak 2009, s. 4.
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‘bar›fl yan›lsamas›’n›, ‘Büyük ‹srail’in kapsad›¤› en genifl topraklarda geri döndürülemez koflullar yaratmak için kullan›yor.”
Gerçekten de Oslo Anlaflmalar›’n›n imzaland›¤› 1993 y›l›ndan 2009 y›l› bafl›na Bat› fieria’daki Yahudi yerleflimleri 109 binden 275 bine ç›kt›. Bat› fieria’daki Filistin yerleflimlerini çevreleyen duvar›n›n yan› s›ra girifl ç›k›fllar› denetleyen
kontrol noktalar›, yerleflimlere giden yollar, gözetleme kuleleri, askeri denetim
noktalar› yüzde 70 oran›nda artarak 625 say›s›na ulaflm›flken; Sarah Leah Whitson’un iflaret etti¤i gibi, “‹srail ‘yerleflimleri dondursun mu, do¤al büyümeye izin
mi versin’ tart›flmas› en temel noktay› göz ard› ediyor. ‹flgalci bir gücün iflgal etti¤i topraklara nüfusunu tafl›mas› zaten yasad›fl›. Tek yap›lacak fley yerleflimleri
kald›rmakt›r.”
Bunun böyle olmas› da bir zarurettir; ancak, Siyonistlerin yerleflimci (denilen
iflgalci) politikas› (sistematik olarak) böyle de¤ildir.
Örne¤in ‹srail ‹çiflleri Bakan› Yiflai, 3 May›s 2009 Kudüs Belediyesi’nde yap›lan bir toplant›da, Do¤u Kudüs’te, Eski Kent’in A¤lama Duvar› taraf›nda uzanan Silvan mahallesinin giriflinde, Davud’un fiehri olarak bilinen bölgede, Yahudi yerleflimi kurulmas›na yönelik bir plan üzerinde çal›flt›¤›n› belirtti.
Yiflai, “Davud’un fiehri de dahil, Kudüs’teki her yerin Yahudiler’in gelifliminin temel tafl› oldu¤unu,” buralar›n egemenli¤inin kendilerine ait ve burada Yahudi yerleflimi kurman›n da haklar› oldu¤unu belirtti.
“Kentsel geliflim” kisvesi alt›nda Kudüs’ü Arap nüfustan temizlemeyi ve “ebedi baflkentimiz” tezini güçlendirmeyi hedefleyen ‹srail hükümeti, yerleflimcilerle
birlikte Kudüs’teki “Eski Kent”i ulusal parklar, yollar ve sitelerle çevirerek kentteki
Arap nüfusu kuflatmaya ve Kudüs’e “‹srail’in baflkenti” statüsünü yerlefltirmeye çal›fl›yor.
‘Bar›fl fiimdi’ hareketi taraf›ndan aç›klanan rapora göre, ‹srail hükümeti, iflgal alt›ndaki topraklarda 73 binden fazla yeni konut yap›lmas›n› planl›yor. Do¤u
Kudüs ve Bat› fieria’da 15 bin konutun infla edilmesine onay veren ‹srail hükümetinin önünde 58 bin konut daha infla edilmesi planlar› duruyor.
Ayr›ca Filistinlilere yeni ev izni vermeyip ‘izinsiz’ yap›lanlar› da y›kan ‹srail,
iflgal alt›ndaki Do¤u Kudüs dahil tüm Kudüs’te Yahudiler için 40 bin yeni ev yapmay› planl›yor.
Nihayet Baflbakan Benyamin Netanyahu da, iflgal alt›ndaki Bat› fieria’daki
Yahudi yerleflimlerinin do¤al genifllemesinin durdurmayaca¤›n› belirtirken, 1 Haziran 2009’da da, “Yerleflimlerdeki hayat› donduramay›z. Mant›kl› talepler vard›r, mant›ks›z talepler vard›r. Yerleflimlerin kaderi nihai statü müzakerelerinde belirlenir,” dedi.
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Evet, bu durumda Obama da “çare” de¤il; olmad›; olamazd› da!
Çünkü Yasir El Zeatire’nin, “ABD, ‹srail’in Bat› fieria’n›n yüzde 40’›n› yutanlar d›fl›ndaki yerleflimleri ‘durdurmas›yla’ yetinecek gibi görünürken, Filistin tehlikeli bir sürece girdi,” dedi¤i koflullarda; yerleflimci (denilen iflgalci)lerin zulmü ve
sahtekârl›¤› tüm ac›mas›zl›¤›yla karfl›m›zdad›r…
‹SRA‹L TOPLUMU…
Zulüm ve sahtekârl›k… fiiddet, stres, kayg› ve belirsizlik… Ya da benzerleri… ‹srail toplumunu bunlar veya Nuray Mert’in, “‹srail, çok umutsuz, gelece¤i
gözükmeyen, yorgun bir ülke,” saptamas› betimler…
Siyonist ‹sral’in “geleceksizli¤i” giderek büyürken Tel Aviv Üniversitesi’nin
yapt›¤› araflt›rmaya göre, ‹srailli Yahudilerin ço¤u “Ortado¤u’nun deliler bölgesi” oldu¤u kan›s›nda.
Gerçekten de, “‹srail kendini hapsedilmifl hissediyor,” diyen Benny Morris’in
belirtti¤i gibi, “Bat›’n›n deste¤i ad›m ad›m azal›yor, do¤uda ‹ran nükleer tehdidi
ilerliyor, kuzeyde Hizbullah 2006’dakinden güçlü, güneyde Hamas roket at›yor.
‹çeride de, ‹srailli Araplar Filistin davas›na giderek daha fazla ba¤lan›yor.”
Bu nedenle de flizofrenik bir bilinç yar›lmas›n›n yafland›¤› ‹srail toplumunda
muhafazakârl›k köklenirken; belleksizlik de güçleniyor…
Ayfle Karabat’›n da belirtti¤i üzere, “Tarihi 5000 y›ldan biraz daha fazlas›n›n ötesine götüren ‹srail egemen politik kültürü, Filistin topraklar›n› iflgal etti¤i
1967’den bugüne geçen dönemi sanki unutmaya meyilli.”
Bu tür bir belleksizlik afl›r› sa¤c›l›¤› yo¤unlaflt›ran muhafazakârl›kla bütünleflince karfl›m›za ‹srail toplumu denilen fley ç›k›yor!
Örne¤in Kudüs’teki ultra Ortodoks Yahudiler, ‹ran’›n Besiçlerini aratm›yor.
Yasalar d›fl›nda kurduklar› “iffet mangalar›”’yla Yahudi fleriat›n› kad›nlara zorla
dayat›p, dehflet saç›yorlar.
IRKÇI AYRIMCILIK
Siyonist ›rkç› ayr›mc›l›k, ötekini de imal temelinde kendini yaratan bir Frankefltayn’d›r…
Amira Hass’›n, “Yahudi karfl›t› ›rkç›l›k konusunda daima hassas olan ‹srail
radar›, ‹srailli askerlerin Gazze’de b›rakt›¤› ›rkç› duvar yaz›lar›n› tespit etmedi. ‹srailli Araplara ve Bat› fieria’daki Filistinlilere yönelik mutad ›rkç›l›k genelde has›ralt› ediliyor”; Nir Eisikovits’in, “Filistin topraklar›nda zarar gören Filistinlilere taz578

minat ödenmemesini ve ‘düflman bir ülkeyi’ ziyaret edenlerin yedi y›l milletvekili
aday› olamamas›n› öneren iki yasa tasar›s› endifle verici,” diye ifade ettikleri tabloda; Abla Albalat Grubu’ndan Hatim fiarla ekliyor: “Siyonist partilerde sa¤ sol
yoktur. Sadece retorikleri farkl›d›r. Hepsi ayn› görüfltedir. Bir vatandafl olarak her
rejimle her hükümetle birlikte ayn› fleylerden s›k›nt› çekiyoruz, ayn› fleylerden ac›
çekiyoruz. Katliamlar bir flekilde sürmeye devam ediyor. En ciddi katliamlar› da
sol hükümetler döneminde yaflad›k…”
Dikkat edin; ‹srail toplumunun topyekûn sa¤a kayd›¤› bir düzlemde; “sol”un
bile ortak oldu¤u “›rkç›l›k”t›r sözü edilen!
‹srail Politika Forumu politika analizi yöneticisi M. J. Rosenberg’in de iflaret
etti¤i gibi, “‹srail’in Haider’i veya Le Pen’i say›lan Avigdor Lieberman, Arap karfl›t› görüflleriyle yüksek oy ald›. ‹srail’in ruhu de¤ifliyor.”
Yasakç›l›k yayg›nlafl›rken; ›rkç›l›k kökleniyor…
Örne¤in “Nekba”y› anmak yasakland›…
‹srail gazetesi ‘Ha’aretz’in bile, “‹srail’de Araplar›n Ba¤›ms›zl›k Günü’nde
‘Nekba’y› anmas›n› yasaklayan bir yasan›n gündeme getirilmesi düpedüz ayr›mc›l›k,” dedi¤i koflullarda; ‘Evimiz ‹srail’, nüfusun yüzde 20’sini oluflturan ‹srail vatandafl› Filistinlilere, ki hepsi kutsal topraklarda do¤mufltur, dedelerinin evlerinden
sürüldü¤ü günün y›ldönümünde yas tutmay› yasaklamay› planl›yor.
Böylelikle de Filistinliler, ‹srail Siyonizminin “öteki”lefltirdi¤i hedef hâline getiriliyor.
Örne¤in ‘Ha’aretz’, ‹srailli askerlerin acemilik döneminin ya da sahadaki
görevlerinin bitiflini kutlamak için giydikleri tiflörtlerlere ilgili bir haber yapt›. Askerlerin meflhur etti¤i tiflörtler halk aras›nda çok tutunca yeni bir moda ak›m› da
bafllam›fl oldu!
En çok satanlar, hamile bir Filistinli kad›n› silah›n hedefinde göstererek “1
Shot 2 Kills/ Bir at›flta iki kifli” yazan tiflört ile annesinin gözleri önünde dürbünlü tüfe¤in tam 12’den vurdu¤u kanlar içindeki Filistinli çocu¤un üzerinde “Better
use Durex/ Durex kullan daha iyi” slogan› bulunan tiflört…
Ölü bebekler, yavrular›n›n mezarlar› bafl›nda a¤layan anneler, bombalanan
camiler gibi imgelerin çizildi¤i tiflörtlerin çok tutulmas› üzerine ayn› sloganlar›n
sweatshirt, ceket ve flapka versiyonlar› da hemen piyasaya sürüldü.
Talebi karfl›lamak için üretilen yeni sloganlar ise askerlerin tecavüzlerine
odaklan›yor. Bunlardan birinde ‹srail askeri yan›ndaki Arap kad›na dönüp “Bahse girerim tecavüze u¤rayacaks›n” diyor!
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Sadece bu kadar da de¤il; Saad Muhyu’nun aktard›¤› üzere: “… ‘Hamasl›
esirlerin Ölü Deniz’de bo¤ulmas›n› öneriyorum. Oras› dünyan›n en alçak yeri.
Ulaflt›rma bakan› olarak oraya götürülmeleri için otobüs vermeye haz›r›m.’ ‘Hamas’la bir araya gelen ‹srailli Arap vekillere Nazilere uygulananla ayn› ceza verilmeli: ‹dam.’ ‘‹srail’in M›s›r’daki El Ali baraj›n› bombalamas› ve bütün M›s›r’›
bo¤mas› mümkün. Devlet Baflkan Hüsnü Mübarek ‹srail’i ziyaret etmezse cehenneme gitsin.’ ‹srail d›fliflleri bakan› olmaya aday ve bu unvanla M›s›r, Ürdün, Filistinliler ve uluslararas› toplumla görüflecek olan Lieberman’›n hezeyanlar›ndan
baz›lar› bunlar…”
Bu tecrit bir fley de¤il; devlet politikas›d›r!
S‹YON‹ST DEVLETE ‹SYAN
Irkç› Siyonist devlet ve fiiliyat›, Leyla Halid’in, “Siyonizm ve Nazizm ayn› fleydir,” dedi¤i koflullarda Filistin’in isyan›yla damgalanm›flt›r…
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“Ezilenler her zaman hak sahibidir. Haks›zl›¤› yaratan fleyleri ortadan kald›rmak için mücadele etmeliyiz. Bunun için bizim ‹srail’in tanklar›n› çiçeklerle karfl›lamam›z› beklemeyin. Siyonist amaçlarla hareket edenlerle asla bar›fl yapamay›z. ‹srail bugün tek amaçla hareket ediyor. Bu amaç sadece Filistin’i yok etmek
üzerine kuruludur. Onlara sadece flunu söylüyorum. Filistin’i yok etmek için çiçekleri koparabilirsiniz, ama bahar›n geliflini engelleyemezsiniz,” diye hayk›ran Leyla Halid’i, ‹srail Siyonizmi yaratm›flt›r!
“Filistin halk›n›n özgür olma iradesini hiçbir fley k›ramaz,” diyen Hamasl›
Halid Meflal’den; “‹srail, tüm ülkeleri tehdit eden dünyan›n en büyük terörist devletidir.” “Filistin halk›n›n asl›nda pek seçene¤i yok. Ama özellikle bugün bu ko13

flullarda tek seçene¤imiz direnifltir. Militan direniflten baflka seçenek yok.” “E¤er
14

kanun zulümse o zaman direnifl vaciptir. Ve ben burada direnifl saflar›nday›m,”

15

diye hayk›ran Filistin Halk Kurtulufl Cephesi Siyasi Büro üyesi, Filistin Ulusal Konseyi üyesi ve Filistin Kad›n Birli¤i yönetim kurulu üyesi Leyla Halid’e Siyonist zul16

me karfl› Filistin isyan› herkesin; tüm Filistinliler’indir…
12 Leyla Halid, “Siyonizm ve Nazizm Ayn› fieydir”, Mesele, No: 30, Haziran 2009, s. 38-41.
13 “Leyla Halid: Yeni Baflkan De¤iflim Yaratmayacak”, Cumhuriyet, 16 May›s 2009, s. 13.
14 Ali fiimflek - ‹brahim Varl›, “‹flgal Varsa Direnifl de Olacak”, Birgün, 15 May›s 2009, s. 10.
15 Gamze Erbil, “Türkiye Rolüne Karar Vermeli”, Cumhuriyet Hafta Sonu, 16 May›s 2009,
s. 7.
16 Filistin Halk Kurtulufl Cephesi’nin bir üyesi olarak 1969 ve 1970’te iki yolcu uça¤›n› kaç›ran Leyla Halid, “O dönem direniflte çok daha fazla kad›n vard›. fiimdi genel durumda bir
geriye gidifl söz konusu oldu¤u için kad›nlar da geri ad›m att›. Bunun, Filistin mücadelesi580

Bu isyan›n “bast›r›lmas›”, yok edilmesi mümkün de¤ildir!
‹Ç SORU(N)LAR
Ancak iç soru(n)lar! ‹flte esas mesele budur!
Amira Hass’›n, “Fetih-Hamas ayr›l›¤›n›… felaket sebebi” diye betimledi¤i
tabloda; ‘Kuds ül Arabi’, soruna iliflkin “baflyaz›”s›nda “Fetih ve Hamas’›n en k›sa sürede uzlaflmas› gerek,” derken ekliyor: “Bir yandan uzlafl›dan söz ederken
di¤er yandan birbirlerinin üyelerini tutuklayan Fetih ve Hamas, hem Filistinlileri
hem de kendilerini kand›r›yor.”

17

Evet Hayrullah Hayrullah’›n, “Filistinliler hâlâ iç bölünmüfllükle meflgul. Fetih
ve Hamas f›rsatlar› harcamakta ustalaflt›,” dedi¤i tabloda “Filistinliler aras›ndaki
iki bafll›l›k ve bölünmüfllük neredeyse kal›c›lafl›yor.” Bu nedenle de çözüm daha
18

da zorlafl›yor.
FKÖ
Söz konusu meselede FKÖ’nün tavr› kabul edilebilirlik s›n›rlar›n› zorlar niteliktedir.
ABD eski D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice, seçimle iflbafl›na gelen Hamas
hükümetinin devrilmesi için El Fetih’i teflvik ettiklerini do¤rularken; ‹srail’in Gazze
fieridi’ne yönelik operasyonu dünya çap›nda infial yarat›rken, Filistin Özerk Yönetimi’nin hükmü sadece Bat› fieria’da geçen El Fetihli lideri Mahmud Abbas yaflananlardan ‹srail’le ateflkesi uzatmam›fl olan Hamas’› sorumlu tuttu.
Hamas’›n, El Fetih örgütünü, ‹srail’in Gazze sald›r›s› s›ras›nda hedefleri belirlemek için Google Earth program›n› kullanarak ‹srail hesab›na casusluk yapmakla suçlay›p, Hamas’›n ‹çiflleri Bakan› ‹hab el Hüseyin’in, “Ramallah’›n güvenlik güçleri Gazze’deki ajanlar›n› Gazze fieridi’ndeki direniflin hareketlerini gözlemekle görevlendirdiler,” dedi¤i tabloda El Fetih’in konumu do¤ru de¤ildir…
Ne pahas›na olursa olsun “uzlaflma” yanl›s› olan Mahmud Abbas’›n Baflbakan› Selam Feyyad’›n, “Netanyahu’nun Ortado¤u bar›fl›na dair ne söyleyece¤inden ziyade, ‹srail’in bu bar›fl›n nas›l sa¤lanaca¤› konusunda herkesçe bilinen
ad›mlar› at›p atmayaca¤› önemli. ‹srail, iflgalin fliddete inanmayanlar›n sesini k›snin daha ‹slâmc› bir çizgiye gelmesiyle ilgisi oldu¤unu düflünüyorum,” diyor (“Mücadele ‹slâmlaflt› Kad›n Direniflçi Azald›”, Milliyet, 15 May›s 2009, s. 19).
17 “Fetih ve Hamas ‹ktidar H›rs›ndan Vazgeçemiyor”, Kuds ül Arabi gazetesi, 26 Haziran
2009.
18 Erdal fiafak, “Filistinliler’in Trajedisi”, Sabah, 24 May›s 2009, s. 5.
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t›¤›n› art›k anlamal›,” dedi¤i koflullarda, Filistin halk›n›n, ‹srail’e karfl› uzlaflma
19

yollar› arayan geleneksel önderi FKÖ, pozisyonunu büyük ölçüde ‹slâmi Direnifl
Hareketi Hamas’a terk etmifl bulunuyor.
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HAMAS (VE ÖTES‹)
Kur’an’›n, “Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever,” saptamas›na yaslanm›fl Hamas (ve ötesi) basit, s›radan bir gerçek de¤ildir. Hem de Hamas’a dair
“geriliyor” saptamalar›na karfl›n…
‘The Observer’›n da ifade etti¤i üzere, “‹srail’in Filistinli sivillerin hayat›n› s›rad›fl› biçimde hiçe saymas›na karfl› küresel isyan büyürken, Hamas’›n yok edildi¤i de söylenemez”. Öte yandan, Hamas’› (ve temsil ettiklerini), John Berger’in,
“Teröristin mayas›nda her fleyden önce bir umutsuzluk vard›r ya da daha keskin
ifade edecek olursak bir aflk›nl›k, kendi hayat›n› sunarak umutsuzlu¤a anlam kazand›rma derdi,” saptamas›ndaki çerçeve ile de kavramak mümkün de¤ildir…
‹srail’e, Halid Meflal’le, “Holocaust yaratarak baflar›s›z oldunuz. Ahlâki-insani cephede kaybettiniz,” diye hayk›ran Hamas, bir umutsuzluktan ötede Siyonist iflgale karfl› koyan bir direnifl vaad ve umududur…
Hem de ‹srail ‹ç ‹stihbarat Örgütü Baflkan› Yuval Diskin’in, Gazze fieridi’nin
kontrolü Hamas’›n elinde oldu¤u sürece bar›fl görüflmesi sürecinde bir ilerleme olmayaca¤› vurgusuyla, “Hamas flu anda yeniden silahlanmak ve elinde bulundurdu¤u bölgede daha fazla güçlenmek için sessizce zaman kazanmak istiyor,” dedi¤i koflullardaki tüm tehdit ve flantajlara karfl›n!
Siyonist ‹srail sald›rganl›¤› konusunda Yaser El Zeatir, “Hamas’a vurulan
a¤›r darbe teslimiyet getirmeyece¤i gibi, direnifli güçlendirmeye de yarayacakt›r,” derken; Nicholas D. Kristof’›n da iflaret etti¤i gibi, “Hamas’› ezme çabas›…
onun geliflip serpilmesine… katk›da bulunuyor.”
Bu “açmaz›” fark eden Avraham Burg de uyarmadan edemiyor: “‹srail Hamas’la konuflmay› reddediyor, çünkü kendisiyle konuflmaktan aciz. Ne mülteci sorununun, ne yerleflimlerin ne de iflgalin sorumlulu¤unun bir k›sm›n›n bizim oldu¤unu kabul etmifl de¤iliz. Gazze, Kaide ve küresel radikal ‹slâm’›n kalesi oldu¤u
gün, bugünkü Hamas’› mumla arayaca¤›z”!
Hamas lideri Mahmud Zahar’›n, “‹srail’in 200 nükleer bombas› varsa, bizim
19 Selam Feyyad, “Filistin Yönetimi Netanyahu’dan Somut Ad›m Bekliyor”, The Independent,
14 Haziran 2009.
20 Zaki Chehab, Hamas-Militanlar›n, fiehitlerin ve Casuslar›n Anlat›lmam›fl Öyküsü, Çev:Bilal
Çölgeçen, ‹karus Yay., 2009.
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de flehit olarak ölmeye haz›r 200 bin intihar eylemcimiz var,” gerçe¤ini dillendirdi¤i kompozisyonda “Filistin topraklar›n›n, örgütün denetimindeki bölgesi art›k
Hamas’›n ülkesi olarak an›l›yor. Hamas silahl› mücadele, d›fl yard›mlar ve dini
duygulara hitap eden söylemiyle ayakta duruyor.”
“BARIfi SÖYLENCELER‹”
“Bar›fl”, Siyonist siyaset sürdükçe Ortado¤u’da (ve Filistin’de) karfl›l›ks›z bir
“söylence” olmaktan öteye geçemeyecektir…
Ürdün Kral› Abdullah’›n, 2009’da bar›fl sa¤lanamazsa bir y›l içinde ‹srailArap savafl› ç›kaca¤›n› söyledi¤i; ‘Financial Times’›n, “Bar›fl giriflimi Hamas’› kapsamad›¤› için hiçbir yere varamaz. ‹srail iki devletli çözüm istiyorsa biraz itidal
ortaya koymal›,” “ABD yönetimi, Suudi Prensi Türki el-Faysal’›n ‹srail’e yönelik
Arap bar›fl plan›n›n sonsuza dek masada kalmayaca¤›na dair uyar›s›n› göz ard›
edemez,” dedi¤i girift ortamda “bar›fl” denilen fley sadece Siyonist ‹srail’in bekas› için yürütülen bir operasyondan baflka bir fley de¤ildir…
Richard N. Haass’›n, “‹srail, Yahudi ve güvenli kalacaksa, Filistinliler devlete sahip olmal›”; Bruce Anderson’un, “‹srail düflmana ödün vermeyi reddediyor.
Filistin devleti bir ödün de¤il hak oldu¤u gibi, ‹srail’in varl›¤›n›n da garantisidir”;
Martin Van Creveld’in, “Baz›lar›nca ‹srail’den nefret ediyormufl gibi tan›t›lan Carter, M›s›r’la bar›fl için yapt›¤› bask›yla ‹srail’e en çok yard›m eden ABD baflkan›
oldu”; Alon Ben-Meir’in, “‹srail’in istedi¤i nihai güvenli¤i sa¤layacak yegâne önlem bar›flt›r”; ABD eski Baflkan Jimmy Carter’›n, “Ortado¤u bar›fl sürecini canland›r›p ba¤›ms›z Filistin devleti kurulmas›na izin vermezse ‹srail’i ‘felaket’ bekliyor,”
vb. saptamalar› da bu görüflümüzü do¤rulamaktad›r…
Ancak ‹srail Siyonizmi bunu görmeyecek kadar kördür!
Özetle, ‘Düstur’un “baflyaz›”s›ndaki ifadesiyle, “… ‘Bibi’ beklenen konuflmas›nda 1967 s›n›rlar›n› yine anmay›p Yahudi Devleti olarak tan›nma flart›n› yineleyerek bar›fl sürecine nokta koydu.”
“Kudüs hiçbir zaman bölünmeyecek, ‹srail’in baflkenti olarak kalacak,” diyen
‹srail Baflbakan› Netanyahu 14 Haziran 2009’da yapt›¤› Ortado¤u konuflmas›nda dile getirdi¤i silahlardan ar›nd›r›lm›fl bir Filistin devleti koflulunu, 15 Haziran
2009’da da yineleyip, “Filistin devletinin Yahudi devletini tehdit etmesine izin veremeyiz, bu yüzden silahlardan ar›nd›r›lm›fl bir devletten söz ettim” derken; Filistinli milletvekili Mustafa Barguti de El Cezire’ye aç›klamas›nda, “Netanyahu, Filistin devleti yerine topra¤›, kaynaklar›, yollar›, hava sahas› ve s›n›rlar› üzerinde
egemenli¤i olmayan bir getto yaratmak istiyor,” yan›t›n› verdi.
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F‹L‹ST‹N’E “DEVLET”!?
Do¤rudur; Siyonistler/emperyalistler, “Filistin’e devlet!?” diye, “egemenli¤i
olmayan bir getto yaratmak istiyorlar”!
“‹srail Baflbakan›’n›n ileri sürdü¤ü koflullar asl›nda Filistinlilerin hakl› olarak
an›nda reddedece¤i koflullardan olufluyor. Zira Netanyahu’nun kabul etti¤i devlet, ba¤›ms›z bir devletten çok tam› tam›na ‹srail’in güdümünde bir ‘protectorat’dan ibarettir. Daha aç›k bir deyiflle silahl› kuvvetleri olmayan, d›fl politikas› da
‹srail taraf›ndan yürütülecek ‘kufla çevrilmifl’ bir devlet müsveddesidir!”
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Filistin direnifli buna “Evet” demez, diyemez!
F‹L‹ST‹N TOPLUMU
Siyonist ‹srail’in y›llard›r hedefe tahtas›na döndürülen Filistin Toplumu, cehennemi koflullarda yaflamaya gayret etmektedir…
Örne¤in Filistin’in “Bat› Yakas›”nda, yaklafl›k 2.5 milyon Filistinlinin üçte biri çöl, 2270 milkarelik bir alanda yaflamaya çal›fl›yor. Gazze’de durum daha vahim: 141 milkarelik bir alanda yaklafl›k 1.5 milyon Filistinli yaflamaya çal›fl›yor.
Kimi hesaplamalara göre geri dönüfl olas›l›¤›, 200.000, kimilerine göre de 2-4
milyon göçmen anlam›na geliyor…
Yaflamlar› “cehennem”e çevrilmifl “yersiz yurtsuz” Filistinlilerin zihinsel ve fiziki durumlar› kötüye gidiyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün iki y›l boyunca sürdürdü¤ü araflt›rmaya göre, nüfusun ve ihtiyaçlar›n h›zla artt›¤› Filistin topraklar›nda insanlar›n zihinsel sa¤l›klar› h›zla bozuluyor, çocuk ölüm oran›n›n yükselmesinin önüne geçilemiyor.
‹ngiliz t›p dergisi Lancet’te yay›mlanan araflt›rmaya göre kanser ve kalp rahats›zl›¤› olan baz› Filistinliler sa¤l›k hizmetlerine eriflmede büyük güçlük çekiyor.
Bölgede 1999-2003 y›llar›ndaki verem art›fl oran› yüzde 58 oldu, zihinsel rahats›zl›klar da ayn› dönemde üçte bir oran›nda artt›.
Çocuk ölüm oran› 1990’lardan beri bir türlü düflürülemezken, özellikle Gazze fieridi’nde ‹srail ablukas› nedeniyle yaflanan g›da k›tl›¤›, çocuklar›n yüzde
30’unun fiziksel geliflimlerini eksik b›rak›yor.
Ancak buna ra¤men ‹srail’e karfl› savaflta pek çok can kaybetse de nüfuslar› inatla art›yor…
‹srail iflgali alt›ndaki Bat› fieria’da bulunan Filistin ‹statistik Ofisi’ne göre, Hamas kontrolündeki Gazze’nin nüfusu son 10 y›lda yüzde 40 oran›nda artt›.
21 Hüseyin Bafl, “‹srail’de Oyun Bitmez…”, Cumhuriyet, 29 Haziran 2009, s. 10.
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1997’de 1 milyon 22 bin 207 olan nüfus 2007 itibar›yla 1 milyon 416 bin 543’e
ulaflt›. Bu yüzde 3.3’lük oranda art›fla denk geliyor.
‹statistik Ofisi, bu art›fl h›z›yla Gazze’deki nüfusun 21 y›l içinde ikiye katlanaca¤›n› öngörüyor. Gazze’de her aile ortalama 6.9 kifliden olufluyor.
Nüfusun yüzde 48.3’ünü 15 yafl alt› oluflturuyor. Gazze’deki Filistinlilerin
ezici bir ço¤unlu¤u ise ‹srail’in kurulufluyla topraklar›ndan sürülmüfl BM’ye kay›tl› mültecilerden olufluyor. Gazze ile Do¤u Kudüs dahil Bat› fieria’da yaflayan Filistinli say›s› 3 milyon 761 bin 646.
Bunlar›n 2 milyon 345 bin 107’si Bat› fieria’da yafl›yor ve nüfuslar›nda son
10 y›lda yüzde 30’luk art›fl var…
KÖRDÜ⁄ÜM!
“Son örnekleri Holocaust, Hiroflima, Cezayir, Bosna, Sabra-fiatilla, Gazze...
Özetle, Makyavalist politik felsefede veya reel politikte, insan olmakla hayvan olman›n s›n›r› oldukça belirsizleflmifl”ken ortada bir “kördü¤üm” var…
22

“‹srail’in uzun süreli güvenli¤i, uluslararas› alanda meflruiyetini, soyk›r›m yaflam›fl bir halk›n kurdu¤u “demokratik, uygar devlet” imaj›n› korumaktan geçiyordu. Ancak Gazze’de yaflananlar›n küresel medyadaki yank›lar›, Avrupa’n›n büyük kentlerinde yükselen ‹srail karfl›t› protesto gösterileri, Türkiye’de de oluflmaya
bafllayan Yahudi düflmanl›¤› havas›, ‹srail’in yaln›zca uluslararas› imaj›n› zedelemekle kalmad›¤›n›, yak›n müttefikleriyle ba¤lar›n›n zay›flamaya, ‹srail halk›n›n
kendi ahlâki üstünlü¤üne inanc›n›n sars›lmaya bafllad›¤›n› gösteriyor”ken Ayten
23

Zara Page, flu sat›rlar›yla her fleyi özetliyor:
“Nas›l ki Amerika’n›n Irak iflgalinden sonra binlerce Usame bin Laden do¤du, Gazze’deki katliam da tonlarca kin do¤urdu ve binlerce intikam plan› yapan
kad›n erkek, çoluk çocuk savaflç› do¤urdu. Ey ‹srail Hükümeti Gazzen mübarek
olsun, geçmifli çok eskilere dayanan savafl›n gelece¤ini de hem ‹srail hem de Filistin halk› için garantilemifl oldun bombalar›nla!
Öldürülen masum çocuklar›n kanlar içindeki cans›z bedenlerini, gözü yafll›
ana ve babalar›n çaresizce dövünmelerini, harabeye dönen bir flehirde art›k kaybolmufl insanlar›n çaresizli¤ini gösteren görüntüleri izledik günlerdir. fiimdi atefllerin kesilmesiyle tan›k oldu¤umuz fliddet sona erdi bizim için, belki biraz da rahatlad›k, çünkü Gazze’de insan›n insana yapt›¤› fliddet insanl›¤›m›z› lekeliyordu,
22 ‹lhami Güler, “Gazze Katliam›nda fiafl›lacak Ne Var?”, Radikal ‹ki, 18 Ocak 2009, s. 6.
23 Ergin Y›ld›zo¤lu, “Peki, fiimdi Ne Oldu?”, Cumhuriyet, 21 Ocak 2009, s. 4.
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yak›lan a¤›tlar bizi de yak›yordu. Biz seyreden, ifliten insanlar›n ma¤duriyeti son
buldu, ama ya Filistinlilerin ma¤duriyeti?”
Özgür Ulusoy, “Hem ‹srail hem Filistin taraf›ndan hoflgörüyü art›rmaya ve
‘ötekini’ tan›maya yönelik projeler var,” dese de aslolan yerli yerinde duruyor;
yani flunlar:
‹srail’in Gazze’deki sald›r›lar›nda ölen 16 yafl›ndan küçük kurban say›s›
39’u bulurken her an tepelerine bomba düflece¤i korkusuyla bekleyen çocuklar
ciddi travma yafl›yor. 11 yafl›ndaki Muhammed Ayyad “Korkuyoruz... her an ölebiliriz” derken, alt› yafl›ndaki kardefli Ahmed’in korkudan alt›na ifledi¤ini söylüyor…
‹srail’de Arap ve Yahudi çocuklar›n birlikte gitti¤i anaokulu bile savafltan etkilendi… Gazze operasyonundan sonra ‹srail’de Yahudilerle Araplar›n bir arada bulundu¤u yerlerde de gerginlikler yaflan›yor. Berfleva kentinde taraflar›n kaynaflmas›n› sa¤lamak amac›yla kurulan bir anaokulunda bile Yahudi ve Arap çocuklarla, aileleri aras›nda savafl›n izleri silinemiyor…
‹srail’in vurdu¤u BM okullar› aç›ld›, Gazzeli çocuklar e¤itime döndü. ‹ngilizce dersinde ‘‹srail, Filistinliler, Araplar, Müslümanlardan nefret ediyor’ gibi al›flt›rmalar yap›ld›. Hamas yak›n› ölene 1300, yaralanana 650 dolar da¤›t›yor…
Ayr›ca ‹srailli Araplar›n yüzde 40.5’i, Nazi döneminde Yahudi soyk›r›m› yap›ld›¤›na inanm›yor. Hayfa Üniversitesi taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre, ‹srailli Araplar›n sadece yüzde 41’i, ‹srail’in Yahudi bir devlet olarak varl›¤›n› kabul ederken, yüzde 40.5’i Yahudi soyk›r›m› diye bir olay›n asla yaflanmad›¤›n›
belirtiyor…
SONUÇ(SUZ) TEMENN‹(LER)
Görünen odur ki, Nobel Bar›fl ödüllü Güney Afrikal› Baflpiskopos Desmond
Tutu’nun Filistinlilerin, Yahudi soyk›r›m›ndan ötürü ‹srail’e bask› yapmaktan kaç›nan Bat›l›lar›n suçluluk hissinin bedelini ödedi¤ini söyledi¤i güzergâhta, Ortado¤u’nun kanayan yaras› Filistin Sorunu, soru(n) olmay› sürdürecektir…
Nietzsche’nin, “Kavga kavga ile de¤il, bar›fl ile sona erer”; Mahatma Gandi’nin, “Bar›fla giden yol yok, yol bar›fl›n ta kendisidir,” dedikleri çerçevede “Bar›fl” denilen fley uzaktad›r!
fiimdi yap›lmas› gereken Hamas’a dair “elefltirileri”ne karfl›n, bunlar› da Mecid Navaz’›n duyarl›l›¤›yla!- “es” geçmeden, direnen Hamas ile Filistin hal24

24 “Gazzeli çocuklar›n öldürülmesi üzerine Yahudi çocuklar› ‘hedef’ ilan eden Hamas komutan› Zahar Filistinlilere ihanet etti. Filistin’de adalet ceset yar›fl›na indirgenemez. Hamas’›n
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k›yla dayan›flmay› yükseltmektir…
T›pk› Latin Amerika’l›lar›n yapt›¤› gibi…
Duymam›fl olamazs›n›z; Ekvador parlamentosu ‹srail’i insanl›¤a karfl› suç ifllemekle suçlay›p Kolombiya ve Guatemala ateflkes ça¤r›s› yaparken, Chávez de,
“Uluslararas› hukuku çi¤nemek ve devlet terörü icra etmekle” suçlad›¤› ‹srail’in
Caracas elçisi filomo Cohen ile baz› elçilik personelini s›n›r d›fl› etme karar›n› ald›...
Ya da ‹srailli fiair Jonathan Geffen, ‹srail gazetesi Maariv’de yazd›¤› yaz›da
Gazze iflgalini elefltirerek hayk›rd›¤› üzere: “Hangi adaletten, hangi onurdan söz
ediyoruz? Bir kez daha yapmay› biliyor gibi oldu¤umuz fleyi yap›yorduk: Sonunda hep bir çeflit (deyimi ba¤›fllay›n) soyk›r›m olarak alg›lanan kitlesel katliam, bizi yok olufla ve y›k›ma sürükleyen bir y›k›m ve yok edifl operasyonu.
Baflkan Truman Hiroflima’ya atom bombas› at›ld›ktan sonra, ‘madem ki bu
bombaya sahibiz, bunu kullanmal›yd›k’ aç›klamas›n› yapm›flt›. Biz de ‘mademki
cephanemiz var, tüm atefl gücümüzü asl›nda bize ulaflamayan düflmana karfl›
kullanaca¤›z’ diyoruz.
Bir ‹srailli yorumcu, ‘Gazze de mezarl›k için yeterince yer yok’ diyor. Hâlâ
elimizde tonlarca füze kald›¤›na göre mezarl›klar› bombalayal›m! Ama seyirciler
çok hassas oldu¤undan katliama dair en küçük bir görüntü bile zinhar yay›nlamayal›m. Sonradan ilaç stoklar›n› bombalayaca¤›m›z Filistinlilere ilaç da yollayal›m. Ve bu arada bu suça karfl› sesini yükseltenleri de yine hain ilan edelim…”
Veya “Filistin’de olan bir rezalettir. Bir katliam... Tarih katliam› hakl› gösterecek biçimde yeniden yaz›l›yor,” diyen John Berger ile Eduardo Galeano’nun
birlikte kaleme ald›klar› mektupta, “Bugün, ‹srail’in Gazze’ye düzenledi¤i sald›r›lar ›fl›¤›nda, bu çat›flman›n arkas›ndaki her daim örtülü duran esas muhasebe
apaç›k bir flekilde ortaya döküldü. Bir ‹srailli kurban›n ölümü, yüz Filistinlinin öldürülmesini hakl› ç›karabilir. Bir ‹sraillinin hayat›, yüz Filistinlinin hayat›na bedeldir,” diye hayk›rd›klar› üzere…

köktencili¤i, dünyaya Filistinlilerin Siyonizm’le ‹slâmc›l›k aras›nda s›k›flmas›n› göz ard› etme bahanesi sunuyor.” (Mecid Navaz, “Çocuk Cinayetiyle Direnifl ‹hanettir”, The Guardian, 7 Ocak 2009).
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