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u kitab›n yaz›ld›¤› s›ralarda, Ortado¤u bir kez daha ‹srailliler ile Müslümanlar aras›ndaki çat›ﬂmalara sahne oluyor. ‹srail ordusu, Filistinli sivillerin yerleﬂim birimlerini ac›mas›zca bombal›yor, çocuklara ateﬂ aç›yor, Filistin'i ya-

ﬂanmaz hale getirmeye çal›ﬂ›yor. Filistinli baz› radikaller ise, ‹srail'in sivil halk›n›
hedef al›yor, masum çocuklar› veya kad›nlar› hedef alan korkunç intihar sald›r›lar›
ile dehﬂet saç›yorlar.
Müslümanlar olarak bizim temennimiz, her iki taraf›n da öfkesinin ve nefretinin
dinmesi, akan kanlar›n durmas› ve Ortado¤u'ya bar›ﬂ gelmesidir. ‹sraillilerin masum
insanlar› vurmas›na da, baz› radikal Filistinlilerin teröre baﬂvurarak masum ‹sraillileri bombalamas›na da karﬂ›y›z...
Bu çat›ﬂmalar›n sona ermesinin ve Ortado¤u'ya gerçek bir bar›ﬂ gelmesinin en
önemli ﬂart›, her iki taraf›n da kendi inançlar›n› samimi ve do¤ru bir ﬂekilde anlamas› ve uygulamas›d›r. Çünkü ‹srail-Filistin çat›ﬂmas›, Yahudiler ve Müslümanlar
aras›ndaki bir "din savaﬂ›" kimli¤ine bürünmüﬂ durumdad›r. Oysa böyle bir din savaﬂ›n›n yaﬂanmas› için hiçbir neden yoktur. Yahudiler ve Müslümanlar, ayn› ﬂekilde
Allah'a inanan, ayn› peygamberleri seven ve sayan, ayn› ahlaki prensiplere sahip
olan insanlard›r. Birbirlerine düﬂman de¤ildirler; aksine ateizmin ve din düﬂmanl›¤›n›n yayg›n oldu¤u bir dünyada birbirlerinin müttefikidirler.
Bu temel prensip üzerine, ‹sraillilere (ve tüm Yahudilere) ça¤r›da bulunuyoruz:
Müslümanlar ve Yahudiler, tüm evrenin ve canl›lar›n Yarat›c›s› olan tek bir
Allah'a inanmaktad›rlar. Hepimiz Allah'›n kullar›y›z ve O'na dönece¤iz. O halde
neden birbirimize düﬂman olal›m?...
Müslümanlar ve Yahudiler, ayn› peygamberleri sevmekte ve saymaktad›rlar. Hz.
‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz. Davud Yahudiler için ne kadar
önemli ise, Müslümanlar için de en az o kadar önemlidir. Bu mübarek insanlar›n
üzerinde yaﬂad›klar› topraklar› neden gözyaﬂ›na ve kana bo¤al›m?...
Filistin sorununun ve dünyadaki daha di¤er pek çok kavgan›n çözümü bu anlay›ﬂta yatmaktad›r. Gelin, hep birlikte bu çözüme ulaﬂal›m. Öldürülen ve ac› çeken
bunca masum insan, bunun son derece acil bir görev oldu¤unu her gün bize hat›rlatan bir iﬂarettir.

OKUYUCUYA
●

Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›l-

mas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r.
Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok
insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla
bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
●

Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm ki-

taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n
ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm
konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
●

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden

yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda
anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
●

Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,

karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür
ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
●

Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n
teﬂvik edilmesidir.
●

Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önem-

li sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri
taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha
birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin
bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
●

Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mu-

kaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren
ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

F‹L‹ST‹N
Nisan, 2004

YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da
do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu
yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n
yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya
koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda
Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce
sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu
son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya
ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel
imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin
çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,
Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa
(Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek
çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine
vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki
hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›-

m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme,
itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri
okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist
felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi
olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da
ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme
içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir.
Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi
kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,
fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman›
kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit
olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya
yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i
çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir.
Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi,
iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne
daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen
huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya
bir vesile olacakt›r.

Bu çal›ﬂmada kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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u kitab›n yaz›ld›¤› s›ralarda Ortado¤u
bir kez daha ‹srailliler ile Müslümanlar
aras›ndaki çat›ﬂmalara sahne oluyor. ‹srail ordusu, Filistinli sivillerin yerleﬂim
birimlerini ac›mas›zca bombal›yor, çocuklara ateﬂ aç›yor, Filistin'i yaﬂanmaz hale getirmeye çal›ﬂ›yor. Filistinli baz› radikaller ise, ‹srail'in sivil
halk›n› hedef al›yor, masum çocuklar› veya kad›nlar› hedef alan korkunç intihar sald›r›lar› ile dehﬂet saç›yorlar.
Müslümanlar olarak bizim temennimiz, her iki
taraf›n da öfkesinin ve nefretinin dinmesi, akan kanlar›n durmas› ve Ortado¤u'ya bar›ﬂ gelmesidir. ‹sraillilerin masum insanlar› vurmas›na da, baz› radikal
Filistinlilerin teröre baﬂvurarak masum ‹sraillileri
bombalamas›na da karﬂ›y›z.
Bizce bu çat›ﬂmalar›n sona ermesinin ve Ortado¤u'ya gerçek bir bar›ﬂ gelmesinin en önemli ﬂart›,
her iki taraf›n da kendi inançlar›n› samimi ve do¤ru
bir ﬂekilde anlamas› ve uygulamas›d›r. Çünkü ‹srail-Filistin çat›ﬂmas›, Yahudiler ve Müslümanlar aras›ndaki bir "din savaﬂ›" kimli¤ine bürünmüﬂ durumdad›r. Oysa böyle bir din savaﬂ›n›n yaﬂanmas›
için hiçbir neden yoktur. Yahudiler ve Müslümanlar,
ayn› ﬂekilde Allah'a inanan, ayn› peygamberleri seven ve sayan, ayn› ahlaki prensiplere sahip olan insanlard›r. Birbirlerine düﬂman de¤ildirler; aksine

Harun

Yahya
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ateizmin ve din düﬂmanl›¤›n›n yayg›n oldu¤u bir dünyada birbirlerinin müttefikidirler.
Bu temel prensip üzerine, ‹sraillilere (ve tüm Yahudilere) ça¤r›da
bulunuyoruz:
1) Müslümanlar ve Yahudiler, tüm evrenin ve canl›lar›n Yarat›c›s› olan tek bir Allah'a inanmaktad›rlar. Hepimiz Allah'›n kullar›y›z ve
O'na dönece¤iz. O halde neden birbirimize düﬂman olal›m? ‹nand›¤›m›z kutsal kitaplar birbirinden farkl›d›r; ama hepimiz o kitaplara
Allah'›n vahyi oldu¤una inand›¤›m›z için uyuyoruz. O halde neden
birbirimize cephe alal›m?
2) ‹srailliler Müslümanlar yerine, ateist veya putperest insanlarla
m› birarada yaﬂamay› tercih ederlerdi? Kitab-› Mukaddes, putperestlerin Yahudilere yapt›klar› korkunç zulümleri anlatan pasajlarla doludur. Ateist ve dinsizlerin (örne¤in Nazilerin, antisemit ›rkç›lar›n veya
Stalin Rusyas› gibi komünist rejimlerin) Yahudilere uygulad›klar› korkunç soyk›r›m ve zulümler de ortadad›r. Söz konusu dinsiz güçler, Yahudilerden Allah'a inand›klar› için nefret etmiﬂler ve bu yüzden onlara zulmetmiﬂlerdir. Hem Müslümanlara hem de Yahudilere düﬂman
olan söz konusu ateist, komünist veya ›rkç› güçlere karﬂ›, iki dinin
mensuplar› ayn› safta de¤il midir?
3) Müslümanlar ve Yahudiler, ayn› peygamberleri sevmekte ve
saymaktad›rlar. Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz.
Davud Yahudiler için ne kadar önemli ise, Müslümanlar için de en az
o kadar önemlidir. Bu mübarek insanlar›n üzerinde yaﬂad›klar› ve
Allah'a hizmet ettikleri topraklar, Yahudiler için ne kadar kutsal ise,
Müslümanlar için de en az o kadar kutsald›r. O halde neden bu topraklar› gözyaﬂ›na ve kana bo¤al›m?
4) ‹srail'in temel de¤erleri biz Müslümanlar için de kutsald›r. "‹srail" kelimesi, Kuran'da övgüyle anlat›lan ve tüm Müslümanlar›n sayg›yla and›klar› Hz. Yakub'un ismidir. Hz. Davud'un alt› köﬂeli y›ld›z›,
bizim için de bir peygamber sembolüdür. Sinagoglar, Kuran'a göre
Müslümanlar›n korumas› gereken ibadethanelerdir. (Hac Suresi, 40)
ﬁu halde iki dinin mensuplar›, neden birarada ve bar›ﬂ içinde yaﬂamas›nlar?

Filistin
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Yahudiler de Müslümanlar da ayn› Allah'a iman etmiﬂlerdir. Samimi iman
eden ‹srail askerlerinin, Allah'›n masumlar›n can›na k›ymay›, ﬂiddete ve zulme
baﬂvurmay› yasaklad›¤›n›, hoﬂgörülü, anlay›ﬂl› ve bar›ﬂsever olmay› emretti¤ini unutmamalar› gerekir.

Harun

Yahya
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Filistin topraklar›nda üç ‹lahi dinin mensuplar›nn kutsal kabul etti¤i mekanlar bulunmaktad›r. Bu bölgede kan, gözyaﬂ› ve husumetin yerini sevgi, merhamet ve bar›ﬂ›n
almas› Allah'a iman eden herkes için bir sorumluluktur.

Filistin
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5) Tevrat Yahudilere yeryüzünde toprak iﬂgal etmeyi ve kan dökmeyi de¤il, bar›ﬂ ve huzur sa¤lamay› emretmektedir. ‹srail soyu "milletler üzerine bir ›ﬂ›k" olarak tarif edilmektedir. Haham Dovi Weiss'in
dedi¤i gibi;
Sonsuz Kudret Sahibi Allah, Yahudi halk›na, dünyan›n üstündeki tüm
insanlarla ve uluslarla bar›ﬂ içinde yaﬂamay› emretmiﬂtir. Bizim görevimiz kolayd›r: Her zaman için Yarat›c›ya mütevazice kulluk etmek. Tevrat'a inanan Yahudiler olarak, hangi insan veya insan grubu ac› çekerse,
onlara merhamet hissetmek ve göstermekle sorumluyuz.1

E¤er ‹srailliler Filistinlilere bugün davrand›klar› gibi davranmaya devam ederlerse, bunun hesab›n› Allah'a veremeyebilirler. Masum
sivil ‹sraillileri öldüren Filistinliler de, bu cinayetlerinin hesab›n› veremeyebilirler. Her iki taraf› da ﬂeytani bir ﬂiddete sürükleyen bu çat›ﬂmalara bir son vermek, Allah'›n r›zas›n›n gere¤i de¤il midir?
Yahudileri tüm bu gerçekler üzerinde düﬂünmeye davet ediyoruz. Allah biz Müslümanlara, Yahudileri ve H›ristiyanlar› "ortak bir
kelimeye" davet etmeyi emretmiﬂtir:
De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müﬂterek bir kelimeye
gelin. Allah'tan baﬂkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir ﬂeyi ortak
koﬂmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rabler
edinmeyelim. (Al-i ‹mran Suresi, 64)

Bizim, Kitap Ehli olan Yahudilere ça¤rımız da budur: Allah'a
iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir
"iman" kelimesinde birleﬂelim. Hepimiz Yaratıcımız ve Rabbimiz olan
Allah'ı sevelim. O'nun emirlerine uyalım. Ve Allah'ın bizi daha da
do¤ruya eriﬂtirmesi için dua edelim. Birbirimize ve yeryüzüne husumet, gözyaﬂ› ve kan de¤il, sevgi, merhamet ve bar›ﬂ getirelim.
Filistin sorununun ve dünyadaki daha di¤er pek çok kavgan›n
çözümü burada yatmaktad›r. Gelin, hep birlikte bu çözüme ulaﬂal›m.
Öldürülen ve ac› çeken bunca masum insan, bunun son derece acil bir
görev oldu¤unu her gün bize hat›rlatan bir iﬂarettir.
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Filistin Sorunu Nas›l Çözülür?
Yukar›da belirtti¤imiz hoﬂgörü ve ›l›ml›l›k prensipleri içinde, son
50 y›ld›r Ortado¤u'yu kana bulam›ﬂ olan Filistin sorununun çözümü
de mümkündür. Bu konuda kurulmas› gereken bar›ﬂ, bizce ﬂu iki ﬂarta dayanmal›d›r:
1) ‹srail, Do¤u Kudüs de dahil olmak üzere, 1967 Savaﬂ›'nda iﬂgal etti¤i tüm topraklardan geri çekilmeli, o zamandan bu yana süren iﬂgale bir son vermelidir. Bu, hem uluslararas› hukukun, hem bu
konuda yay›nlanm›ﬂ Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi Kararlar›n›n, hem de adalet kavram›n›n bir gere¤idir. Tüm Bat› ﬁeria ve Gazze,
ba¤›ms›z Filistin Devleti'nin topraklar› olarak tan›nmal›d›r.
2) Her üç ‹lahi dinin de önemli mabetlerinin yer ald›¤› Do¤u Kudüs Filistin yönetimine verilmeli, ancak bu ﬂehir özel bir statüye
sahip olmal› ve her üç dinin insanlar›n›n rahatça, bar›ﬂ ve huzur
içinde serbestçe ziyaret edebilecekleri, kendi mekanlar›nda ibadet

Filistinli Müslümanlar, samimi
Yahudiler ve H›ristiyanlar çat›ﬂmalar›n yerini bar›ﬂ›n ve güvenli¤in almas›n› istiyorlar. Bunun
için hep birlikte dua ediyorlar.
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edebilecekleri bir bar›ﬂ kentine
dönüﬂtürülmelidir. Bu ﬂartlar
gerçekleﬂtirildi¤inde, hem ‹srailliler hem de Filistinliler bir di¤erinin yaﬂama hakk›n› tan›m›ﬂ,
Filistin topraklar›n› paylaﬂm›ﬂ
ve en büyük tart›ﬂma konusu
olan Kudüs'ün statüsü de her üç
dinin mensuplar›n› tatmin edecek ﬂekilde çözülmüﬂ olacakt›r.
Kitab›n ilerleyen bölümlerinde, burada k›saca özetledi¤imiz bak›ﬂ aç›s›n› koruyarak, Filistin sorununu tarihten bugüne
ele alacak ve analiz edece¤iz. Temennimiz; 50 y›l› aﬂk›n bir süredir kesintisiz devam eden husumetlerin, önyarg›lar›n, cinayetlerin, katliamlar›n sona ermesi;
mazlum Filistin halk›n›n, hak etti¤i bar›ﬂ, güvenlik ve refah içinde yaﬂamas›n› sa¤layacak bir
vatana kavuﬂmas›; ‹srail'in de
hem bölge halklar›n› hem de
kendi Yahudi vatandaﬂlar›n›
ma¤dur eden sald›rgan, iﬂgalci
ve mütecaviz politikas›ndan
vazgeçerek, 1967 y›l›na kadar
geçerli olan meﬂru s›n›rlar› içinde tüm komﬂular› ile bar›ﬂ yaparak güvenlik içinde yaﬂamas›d›r.

Harun

Üç ‹lahi din taraf›ndan kutsal kabul edilen Kudüs, insanlar›n birarada bar›ﬂ içinde ibadet edebildikleri bir ﬂehir olmal›d›r.

Yahya

18

19

irinci Dünya Savaﬂ› ile birlikte Osmanl› hakimiyetinden ç›kan Filistin,
bu dönemden sonra bir daha bar›ﬂ ve
huzura kavuﬂamad›. Yaklaﬂ›k bir
as›rd›r binlerce masum insan ‹srail
terörünün, katliamlar›n›n, k›y›mlar›n›n ve iﬂkencelerinin sonunda hayat›n› yitirdi. Pek çok insan sakat
kald›. Hiçbir suçu olmayan milyonlarca Filistinli evlerinden ve yurtlar›ndan sürülüp, mülteci kamplar›nda, açl›k s›n›r›nda, sefalet içinde yaﬂamaya mahkum edildi. Tüm dünyan›n gözleri önünde halen
devam eden bu bask› ve zulme kal›c› bir çözüm getirilebilmesi ve bölgede hasretle beklenen bar›ﬂ›n inﬂa edilebilmesi için bugüne kadar yap›lan tüm giriﬂimler hep baﬂar›s›zl›kla neticelendi. Bat›l› devletlerin gözetiminde yap›lan suni bar›ﬂ süreçlerinin ise,
‹srail'e yeni katliamlar yapmas› için zaman kazand›rmaktan baﬂka bir iﬂe yaramad›¤› zaman içinde
ortaya ç›kt›.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Filistin'de yaﬂanan olaylar bir Arap-‹srail Savaﬂ›'ndan çok daha öte
anlamlar ifade etmektedir. Filistin'de, haklar› ve
topraklar› iﬂgalci ‹srail güçleri taraf›ndan zorla gasp
edilmiﬂ Müslüman halk›n var olma mücadalesi vard›r. Üstelik söz konusu mücadelenin geçti¤i topraklar ‹slam'a göre kutsal mekanlar›n bulundu¤u top-
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raklard›r. Müslümanlar›n ilk k›blesi olan ve Peygamber Efendimiz'in
mucizevi "mirac" yolculu¤unun gerçekleﬂti¤i Kudüs, Müslümanlar
aç›s›ndan Filistin'in önemini bir kez daha art›rmaktad›r. Ayr›ca Filistin
yaln›z Yahudiler ve Müslümanlar için de¤il, H›ristiyanlar için de kutsald›r. Dolay›s›yla Filistin topraklar›n› özellikle de Kudüs'ü tek bir dinin hakimiyeti alt›nda tutmaya çal›ﬂmak, sadece bir dinin mensuplar›na varl›k hakk› tan›maya kalk›ﬂmak büyük yan›lg›d›r. Filistin her üç
‹lahi dinin mensuplar›n›n birarada, huzur içinde yaﬂayabilecekleri,
ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilecekleri bir toprak olmal›d›r.
Ne var ki bugün Filistin'de iki toplum aras›nda ac›mas›zca bir
mücadele devam etmektedir. Bir yandan tam teçhizatl› ‹srail ordusu
Filistin halk›na karﬂ› toptan bir imha operasyonu yürütmekte, öte
yandan Filistinli radikal gruplar ‹srailli savunmas›z insanlara karﬂ› intihar eylemlerinde bulunmaktad›r. Mevcut sorunlar› ﬂiddete baﬂvurarak çözmeye çal›ﬂman›n ne kadar büyük bir hata oldu¤u ve çözümün
ne ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilece¤i kitab›n ilerleyen sayfalar›nda ele al›nacakt›r.
Ancak bu aﬂamada göz ard› edilmemesi gereken önemli bir gerçek vard›r. O da Müslüman Filistin halk›n›n tüm dünyan›n gözleri
önünde ezilip zulüm görmekte oldu¤u. Filistin'de sivil halk her gün
tam teçhizatl› ‹srail askerlerinin kurﬂunlar›na hedef olur, milyonlarca
insan onlarca y›ld›r mülteci kamplar›nda açl›k ve sefalet içinde yaﬂar,
kad›nlar da dahil pek çok Müslüman ‹srail hapishanelerinde türlü iﬂkencelere maruz kal›rken, Allah'a inanan ve ahiret gününün hesab›ndan korkan her Müslüman›n yerine getirmesi gereken çok büyük yükümlülükler vard›r. Bu yükümlülüklerin en baﬂ›nda ise, yeryüzünde
yaﬂanan her türlü haks›zl›k ve adaletsizli¤in temelini oluﬂturan dinsizlik ile fikri alanda gere¤i gibi mücadele etmek gelmektedir.
Unutmay›n ki, siz bu sat›rlar› okurken Filistin'de yaﬂayan ve top-
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raklar›n› terk etmemek için büyük bir mücadele veren binlerce zay›f
b›rak›lm›ﬂ insan›n mücadelesi, tüm ﬂiddeti ile devam ediyor olacak.
Belki iﬂgalci ‹srail kuvvetleri Filistin kentlerini veya mülteci kamplar›n› bombal›yor olacaklar. Veya çocuklar okullar›na helikopterlerin açt›¤› ateﬂ alt›nda gidiyor, bundan elli y›l önce evlerinden ve topraklar›ndan zorla ç›kar›lm›ﬂ olan aileler ise hala kamplarda binbir güçlük alt›nda yaﬂamlar›n› devam ettirmeye çal›ﬂ›yor olacaklar. Gazze'nin, Bat› ﬁeria'n›n, Do¤u Kudüs'ün herhangi bir yerinde, herhangi bir köﬂesinde Filistinliler, "Müslüman" olduklar› için, bask› ve zulüm görüyor
olacaklar.
Bu nedenle vicdan sahibi her insan›n bu durumu göz önünde bulundurmas› gerekmektedir. Bu zulmün ve ac›mas›zl›¤›n haberlerini
her gün gazetelerden okuyor, televizyonlardan izliyorken hiçbir ﬂey
yokmuﬂ gibi yaﬂamaya devam etmenin sorumlulu¤u kuﬂkusuz büyük
olur. Nitekim Kuran'da Allah vicdan›n›n sesini dinleyen ve iman eden
her insana bu sorumlulu¤unu hat›rlatmakta ve zay›f b›rak›lm›ﬂ olanlar için mücadele etmeleri gerekti¤ini bildirmektedir:
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve 'Rabbimiz bizi halk› zalim olan
bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla' diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar ad›na savaﬂm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Bu emri bilen ve zulüm gören insanlar›n yard›m›na koﬂmak isteyenlerin üzerine düﬂen sorumluluk ise "Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i
(marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtuluﬂa erenler iﬂte bunlard›r." (Al-i ‹mran Suresi,
104) ayetiyle bildirilmektedir. Bu sorumluluk, tüm dünyay› Allah'a
iman etmeye, din ahlak›n›n getirdi¤i güzellikleri yaﬂamaya davet etmek ve Kuran ahlak›n›n karﬂ›s›nda yer alan din düﬂman› ideolojilerle
fikri bir mücadele yapmakt›r.
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u kitapta eleﬂtirilen ve karﬂ› ç›k›lan,
Yahudi dini veya Yahudi ulusu de¤il, ›rkç› Siyonist ideoloji ve bu ideolojinin savunucular›d›r. Çünkü bugün Filistin'de yaﬂananlar Siyonist
ideolojiyi benimsemiﬂ liderlerin, bu
ideoloji do¤rultusunda yapt›klar› uygulamalardan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Okul bahçesinde oynayan çocuklar›n üzerine füze ya¤d›ran, bahçelerinde ürün
toplayan kad›nlar› kurﬂun ya¤muruna tutan, iﬂkence, ﬂiddet ve çat›ﬂmay› Filistin'de günlük hayat›n bir
parças› haline getiren güç, Siyonist ideolojidir...
Bununla birlikte günümüzde dünya genelinde
pek çok düﬂünür, siyaset ve tarih bilimci de Siyonist
ideolojinin karﬂ›s›nda yer almaktad›r. Siyonizme ve
‹srail Devleti'nin Siyonist uygulamalar›na yönelik
eleﬂtirileri ile tan›nan bu düﬂünürler ve yazarlar aras›nda pek çok H›ristiyan gibi, Yahudi dinine mensup ve ‹srail üniversitelerinde görev yapan akademisyenler de bulunmaktad›r. Kudüslü bir H›ristiyan
aileye mensup olan Edward Said, ‹srail'in Filistin
halk›na karﬂ› uygulad›¤› ﬂiddeti eleﬂtiren ve bölgeye
bar›ﬂ›n getirilmesinin ancak ‹srail'in Siyonist ideolojiden vazgeçmesi ile mümkün olabilece¤ini savunan
ünlü Ortado¤u uzmanlar›ndand›r. Kendisi de bir
Yahudi olan Noam Chomsky ise yaz›lar›n›n ve ki-
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taplar›n›n büyük ço¤unlu¤unda Siyonizmi ve Siyonizme destek veren
ülkelerin politikalar›n› eleﬂtirmektedir.

‹srail Terörüne
Sa¤duyulu ‹srailliler de Karﬂ›
Kendilerine 'yeni tarihçiler' ad›n› veren bir grup Yahudi akademisyen ise, 80'li y›llar›n baﬂ›ndan bu yana ‹srail devlet politikas›n›n
üzerine kurulu oldu¤u sözde 'kutsal yalanlar›' dile getirmekte ve bu
yalanlarla ilgili gerçekleri aç›klamaktad›r. Benny Morris, Ilan Pappe,
Avi Shlaim, Tom Segev, Baruch Kimmerling, Simha Flappan ve Joel
Miqdal gibi akademisyenlerin oluﬂturdu¤u bu grup, Siyonist düﬂünceye sahip Yahudilerden de tepki görmektedir. Araplar›n Yahudilerden aﬂa¤› bir ›rk olduklar›, ‹srail'in düﬂmanlarla çevrili bir bölgede
ayakta kalmaya çal›ﬂan küçük bir ülke oldu¤u, Filistinlilerin ‹srail'i
yok etmek isteyen teröristler oldu¤u ve bu gözü dönmüﬂ teröristlerin
her türlü müdaheleyi hak ettikleri gibi sözde 'kutsal yalanlar', bu kiﬂilerin y›llard›r üzerinde durduklar› konulard›r. Örne¤in yeni tarihçilerin en önemli isimlerinden Tom Segev "bizim gerçek bir tarihimiz yok,
sadece mitolojimiz var" ﬂeklindeki sözleriyle ‹srail Devleti taraf›ndan
oluﬂturulan tarihe bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koymaktad›r.2 Eskiden sadece
‹slam dünyas› taraf›ndan dile getirilen bu hakl› eleﬂtiriler, bugün tarihi tarafs›z olarak de¤erlendiren pek çok Yahudi ve H›ristiyan akademisyen taraf›ndan da yüksek sesle ifade edilmektedir.
Siyonizmi 19. yüzy›l›n ›rkç›l›¤a dayal› sömürgeci ideolojilerinden
biri olarak gören ve Siyonist ideolojinin neden oldu¤u vahﬂetin izlerine ﬂahit olan bu kiﬂiler, '‹srail'in kendisini yok etmek isteyen düﬂmanlarla çevrili, küçük ve yaln›z bir ülke' oldu¤u efsanesinin hiçbir gerçeklik pay› içermedi¤ini dile getirmektedirler. Nitekim ‹srail bugüne
kadar uygulamalar› ile pasif ve sadece kendisini savunmaya çal›ﬂan
küçük bir ülke de¤il, son derece sald›rgan ve bask›c› politikalar izleyen iﬂgalci ve ﬂiddet yanl›s› bir devlet oldu¤unu ispatlam›ﬂt›r.
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‹srail Ha'aretz gazetesi yazarlar›ndan olan Gideon Levy, Profesör
Benny Morris'in Correcting A Mistake: Jews and Arabs in Palestine/Israel,
1936-1956, (Bir Hatay› Düzeltmek: Filistin/‹srail'de Araplar ve Yahudiler, 1936-1956) adl› kitab› üzerine yazd›¤› makalesinde, ‹srail'in 'kutsal yalanlar›'n›n deﬂifre edilmesini savunmuﬂtur. Morris'in kitab›nda
dile getirilen ve ﬂahitlerin ifadeleri ve gizli tutanak kay›tlar› ile ispat
edilen Siyonist vahﬂetin detaylar›n› okuduktan sonra Levy duygular›n› ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
Biz çok iyiyiz (ve çok kötü ﬂeyler yapt›k). Biz çok hakl›y›z (ama pek çok
haks›zl›¤a sebep olduk). Biz çok güzeliz (ama icraatlar›m›z pek çok çirkinli¤e arac› oldu). Ve bizler çok masumuz, ama çok fazla yalan söyledik – kendimize ve dünyaya yalanlar ve sadece yar› do¤ru bilgiler aktard›k. Bizlere gerçekler söylenmedi, bize sadece iyi olan yönlerimiz ö¤retildi. Ama herﬂeyin ötesinde bizim hiç haberimiz olmayan pek çok karanl›k bölüm var.3

Polonya do¤umlu bir Yahudi olan ve 40 y›ldan uzun bir süre ‹srail'de yaﬂam›ﬂ ve 2001 y›l›nda hayat›n› kaybetmiﬂ olan kimya profesörü Israel Shahak da, ‹srail'in insan haklar›n› ihlal eden Siyonist uygulamalar›n› eleﬂtiren ünlü yazarlardan birisidir. Shahak, Jewish History, Jewish Religion and the Weight of Three Thousand Years (Yahudi Tarihi, Yahudi Dini ve 3 Bin Y›l›n A¤›rl›¤›)
adl› kitab›nda Siyonizmin tüm dünya
halklar› için nas›l büyük bir tehdit unsuru
oldu¤unu ﬂöyle dile getirmektedir:
Bir Yahudi devleti olarak ‹srail sadece
kendisi ve komﬂular› için bir tehlike unsuru olarak kalmamakta, dünyadaki tüm
Yahudiler, Ortado¤u'da veya di¤er bölge-

‹srael Shahak'›n Yahudi tarihini farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla ele ald›¤› Jewish History, Jewish Religion and
the Weight of Three Thousand Years (Yahudi Tarihi,
Yahudi Dini ve Üç Bin Y›l›n A¤›rl›¤›) adl› eseri.
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lerdeki tüm dünya ülkeleri ve milletleri için büyük bir tehlike içermektedir4.

"‹srail'de en nefret edilen ‹sraillilerdenim" diyen Ilan Pappe de
yeni tarihçilerin görüﬂünü paylaﬂan ünlü Yahudi akademisyenlerden
birisidir. Kendisi ile yap›lan bir röportajda, ‹sraillilerin neden Filistin
halk›na yap›lan zulmü fark edemedikleri soruldu¤unda verdi¤i cevap
oldukça düﬂündürücüdür:
Bu asl›nda daha çocuk yuvalar›nda baﬂlayan, Yahudi k›z ve erkeklerini
bütün hayatlar› boyunca takip eden, çok uzun bir fikir aﬂ›lama sürecenin meyvesidir. Böylesine güçlü bir aﬂ›lama mekanizmas› ile inﬂa edilen
bir fikri söküp atman›z çok zordur. ‹lkel, neredeyse henüz var olmam›ﬂ
ve düﬂman olan di¤er insanlara karﬂ› faﬂist bir bak›ﬂ aç›s› kazand›r›r. O
bir düﬂmand›r ve ilkel oldu¤u, Müslüman ve anti-semit oldu¤u için

‹srailli çocuklar›n büyük ço¤unlu¤u çok küçük yaﬂlardan itibaren Siyonist ideolojiyi ö¤renmeye baﬂlarlar.
Ancak bu ideolojinin ›rkç› anlat›mlar›n›n gençler üzerinde çok olumsuz etkisi olmaktad›r.
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düﬂmand›r, yoksa bizler onun topraklar›n› iﬂgal etti¤imiz için de¤il.5

Tüm bu düﬂünür, stratejist ve yazarlar›n tek ortak yönleri Siyonist ideolojiye karﬂ› olan düﬂünce ve çal›ﬂmalar› de¤ildir. Bu kiﬂilerin
en önemli ortak paydalar›ndan birisi de hepsinin antisemit olmakla
suçlanmalar›d›r. Bugüne kadar Filistin'de yaﬂananlar› tarihi gerçekler
ve belgelerle ele alan ve Siyonizmi eleﬂtiren her türlü makale, kitap ve
bu çal›ﬂmalar› yapan kiﬂiler antisemit olmakla itham edilmiﬂlerdir.
Bunun en son örne¤i de ‹ngiliz BBC kanal› olmuﬂtur. 1982 y›l›nda Sabra ve ﬁatila kamplar›nda gerçekleﬂtirilen katliamla ilgili bir belgesel
yay›nlayan kanal yöneticileri ve program› haz›rlayan ekip, ‹srail Devleti taraf›ndan antisemitizmle suçlanm›ﬂt›r.
Asl›nda bu, Siyonistler ve Siyonizme sempati duyanlar taraf›ndan kullan›lan bir etkisizleﬂtirme ve karalama yöntemidir. Hatta Siyonistler, Siyonizmi eleﬂtiren Yahudileri karalamak için de bir kavram
üretmiﬂlerdir: 'Self-hating Jew' (Kendi benli¤inden nefret eden Yahudi). ‹srail'i eleﬂtiren Yahudileri bu kavramla ifade eder ve böylelikle
onlar› psikolojik olarak sorunlu birer "vatan haini" gibi lanse ederler.
Bu suçlamalar› öne sürerken Siyonistlerin amac›, kuﬂkusuz Siyonizm
karﬂ›t› çal›ﬂmalar› baltalamakt›r.
Oysa bu gibi '›rkç›l›k' temelli suçlamalar, özellikle Müslümanlara
karﬂ› yöneltildi¤inde son derece yersiz ve mant›ks›z bir suçlama halini almaktad›r. Çünkü Müslümanlar›n inançlar› gere¤i herhangi bir
›rkç› görüﬂü ve düﬂünceyi savunmalar› mümkün de¤ildir. Nitekim tarih de bunun kan›t›d›r. Avrupa tarihinde görülen ve dini taassuptan
kaynaklanan engizisyon uygulamalar› veya ›rkç› fikirlerden do¤an
antisemitizm hiçbir zaman ‹slam dünyas›nda görülmemiﬂtir. Yahudilerle Müslümanlar aras›nda 20. yüzy›lda Ortado¤u'da do¤an çat›ﬂma
ve huzursuzluk ise, baz› Yahudilerin din d›ﬂ›, ›rkç› bir ideoloji olan Siyonizmi benimsemelerinden kaynaklanm›ﬂt›r ki, bunun sorumlusu
Müslümanlar de¤ildir.
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‹srail Askerleri ‹ﬂgal Alt›ndaki
Topraklarda Görev Yapmay› Reddediyor
1967 Savaﬂ›'ndan sonra ‹srail'in önde gelen ayd›nlar›ndan Yeshayahu Leibowitz, ‹srail'in iﬂgal etti¤i topraklardan mutlaka çekilmesi
gerekti¤ini, e¤er bu gerçekleﬂmezse akan kan›n hiçbir zaman durmayaca¤›n› belirtmiﬂti. Leibowitz'e göre, iﬂgal alt›ndaki topraklarda görev yapan ‹srail askerleri aras›ndan 500 kiﬂinin "biz burada görev yapmak istemiyoruz" diyerek geri çekilmeye cesaret edebilmesi, ‹srail
toplumuna y›k›mdan baﬂka bir ﬂey getirmeyecek olan bu iﬂgali sona
erdirmenin belki de tek yolu idi.6
Aksa ‹ntifadas›'n›n ﬂiddetlendi¤i günlerde bir grup ‹srail askeri,
Leibowitz'in ortaya att›¤› bu fikri hayata geçirdi. Ocak ay›n›n ortalar›nda, yaklaﬂ›k 25 askerin ortak imzas› ile ‹srail bas›n›nda yer alan bir
aç›k mektup, bu askerlerin iﬂgal alt›ndaki topraklarda görev yapmay›
reddettiklerini bildiriyordu. Asl›nda askerlerin bu ç›k›ﬂ›, ‹srail ordusunda ilk defa rastlan›lan bir durum de¤ildi. 1982 y›l›nda Lübnan'›n
iﬂgali s›ras›nda yine bir grup -ancak say›ca bugünkünden daha az- asker Lübnan'da sivil halka karﬂ› giriﬂilen soyk›r›m›n bir parças› olmak
istemediklerini söyleyerek ‹srail ordusunda görev yapmay› reddetmiﬂlerdi. Hareketlerini Yesh Gvul (Herﬂeyin Limiti Var) olarak adland›ran bu askerlerin giriﬂimleri askeri cezaevine gönderilmeleri ile neticelenmiﬂti. 2002 y›l› Ocak ay›nda aç›klamalar›n› yapan askerler ise henüz bir cezai müeyyide ile karﬂ›laﬂmad›lar ve ﬁubat ay› itibar› ile say›lar› 250'yi buldu. Üstelik bu defa bar›ﬂ hareketlerinden, sivil toplum
örgütlerinden, din adamlar›ndan, ‹srail ve Filistin halk›ndan da büyük destek gördüler. 2004 ﬁubat ay› itibariyle ise, vicdanlar›n›n sesini
dinleyip iﬂgal alt›nda görev yapmay› reddeden ‹srailli askerlerin
say›s› 1200'ü geçti.
Askerler yapt›klar› aç›klamada ‹srail ordusunun iﬂgal alt›ndaki
topraklarda yaﬂayan Filistinlilere ac›mas›zca ve insafs›zca davrand›¤›n›, yaﬂananlar›n insanl›k onuruna ayk›r› oldu¤unu ve üstelik bunun
‹srail'i savunmakla hiçbir ilgisinin olmad›¤›n› söylüyor ve ﬂöyle de-
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vam ediyorlard›: "1967'den sonra belirlenen s›n›rlar›n ötesinde, iﬂgal
etmek, insanlar› yurdundan sürmek, onlar› açl›¤a mahkum etmek ve
bir toplumun tümünü aﬂa¤›lamak için görev yapmayaca¤›z."
Aç›klamaya imza atan askerlerden Shuki Sadeh, bir ‹srail gazetesine yapt›¤› aç›klamada ‹srail askerlerinin Filistinli çocuklara öldürmek için ateﬂ ettiklerine ﬂahit oldu¤unu anlat›yor ve bu olay› yaﬂarken
hissettiklerini ﬂu ﬂekilde dile getiriyordu: "Beni as›l k›zd›ran ﬂey, askerlerin '‹ﬂte bir Arap daha temizlendi' demeleri oldu."
Te¤men Ariel Shatil de, "önce Filistinliler ateﬂ ediyor, ‹srail askerleri ise kendilerini korumak için ateﬂ ediyorlar" iddias›na, yaﬂad›¤›
olaylar› anlatarak ﬂöyle cevap vermekteydi: "Ateﬂi biz baﬂlat›yorduk,
onlar da cevap vermek zorunda kal›yorlard›." Askerler bölgede görev
yapmaya devam eden arkadaﬂlar›n› uyarmak için haz›rlad›klar› broﬂürde ise onlara ﬂöyle sesleniyorlard›:
Yarg›s›z infazlara (ordudaki deyimi ile buharlaﬂt›rmaya) dahil oldu¤unuz zaman, halk›n evlerini y›kt›¤›n›z zaman, sivil ve silahs›z kiﬂilere
ateﬂ açt›¤›n›z zaman, zeytin a¤açlar›n› söktü¤ünüz zaman, yiyecek ve
ilaç teminine engel oldu¤unuz zaman, uluslararas› kanunlarca suç olarak belirlenmiﬂ eylemleri yapm›ﬂ oluyorsunuz.7

Görev yapmay› reddetme karar›n› vermesi oldukça uzun bir süre alan Assaf Oron adl› asker ise, bu topraklarda görev yapt›¤› müddetçe çok vahﬂi uygulamalara tan›kl›k etti¤ini belirtmekteydi. Oron
yaﬂad›klar›n› ve çözümün ne oldu¤unu ﬂöyle anlatmaktayd›:
Gazze'ye giderken askerler otobüste, birbirlerine 'kahramanl›k' hikayeleri anlat›p ‹ntifada'da hangisinin en iyi daya¤› att›¤› konusunda (unutanlar için hat›rlatmakta fayda var, dayak öldürene kadar dövmek anlam›na gelmektedir) birbirleri ile yar›ﬂ›yorlard›. Zaman geçtikçe mant›ks›zl›klar, nefret ve k›ﬂk›rtma daha t›rman›yor, bunlar t›rmand›kça ‹srail
ordusunun generalleri orduyu tam bir terör organizasyonuna çeviriyorlard›... Bir müddet sonra yaln›z olmad›¤›m› fark ettim... Bizler Allah'a
inan›yoruz. Irk ayr›m›n›n dinde yeri olmad›¤›n› düﬂünüyoruz, ›rk üstünlü¤üne inanmak puta inanmak gibidir ve puta tapmak din d›ﬂ›d›r.
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Böyle bir puta tapanlar›n sapt›klar› yol en sonunda kendilerini ateﬂe
götürecektir.8

Askerlerin Aç›klamas›ndan Bir Bölüm
‹ﬂgal topraklar›nda görev yapan biz komandolar ve erlere verilen
emirler ve direktiflerin ülkemizi korumakla veya ülkemizin güvenli¤i
ile hiçbir iliﬂkisi yoktur. Bunlar tamamen Filistin halk› üzerindeki
kontrolümüzü ölümsüz k›lmak için verilen emirlerdir. Bizler bu iﬂgalin her iki taraf için de kanl› neticelere sebep oldu¤unu gördük,
Bizler, bu ülkede büyürken ö¤rendi¤imiz tüm de¤erlerin iﬂgal alt›ndaki topraklarda görev yaparken verilen emirler ile çeliﬂti¤ini fark
ettik,
Bizler, iﬂgali devam ettirmenin bedelinin ‹srail ordusunun insani
de¤erlerini kaybetmesi ve ‹srail toplumunun çöküntüye u¤ramas› oldu¤unu anlad›k,
Bizler, bu topraklar›n ‹srail'e ait olmad›¤›n› ve yasa d›ﬂ› yerleﬂim
yerlerinin en sonunda mutlaka boﬂalt›laca¤›n› biliyoruz,
Bizler, bu aç›klama ile, yerleﬂimi sürdürme savaﬂ›na kat›lmayaca¤›m›z› deklare ediyoruz,
Bizler, 1967'de belirlenen s›n›rlar›n ötesinde savaﬂmay›, iﬂgali, insanlar› yurtlar›ndan sürmeyi, onlar›
açl›¤a mahkum edip aﬂa¤›lamay›
reddediyoruz,
Bizler, bu görev d›ﬂ›nda ‹srail
ordusunun vatan›m›z› savunmak
için bize verece¤i herhangi bir görevi yerine getirece¤imizi bildiriyoruz, ancak iﬂgali ve bask›y› devam
ettirmenin bu misyonla hiçbir alakas› olmad›¤›n› biliyoruz ve bunun
bir parças› olmayaca¤›z.
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‹srail askerlerinin iﬂgal
alt›ndaki topraklarda
görev yapmay› reddetmesi Bat› bas›n›nda da
yank› buldu. Pek çok
gazete ve dergi ‹srail
askerlerinin bu ç›k›ﬂ›na
yer verdi. The Nation
dergisi, "Savaﬂ Karﬂ›t› Hareket ‹srail'de Büyüyor" baﬂl›¤› ile bu geliﬂmeyi ele al›rken, Houston Chronicle gazetesi, bu askerlerden birinin
sözlerini haberin baﬂl›¤› olarak
verdi: "‹srail Askeri: Ahlak›m ‹ﬂgali
Reddediyor."
Askerler seslerini duyurmak için
açt›klar› internet sitesinde ise samimi Yahudilerin ﬂiddetten ve kinden sak›nmalar› gerekti¤i, çünkü
Allah'›n bunlar› yasaklad›¤› üzerinde durmaktad›rlar.
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AK‹T, 23.5.01

‹srail'in Filistin topraklar›nda açt›¤› kanunsuz yerleﬂim bölgeleri sadece Müslümanlar de¤il, H›ristiyanlar ve Yahudiler taraf›ndan da protesto edilmektedir. Yukar›daki gösteri de di¤erleri gibi ‹srail
askerlerinin ﬂiddetli müdahalesi sonucunda da¤›t›lm›ﬂt›r.
Sadece Filistinli Müslümanlar de¤il, dünyan›n dört bir yan›ndaki
bar›ﬂ yanl›s› Yahudiler de ‹srail
Devleti'nin uygulamalar›n› eleﬂtirmekte, s›k s›k protesto gösterileri düzenlemektedirler.

1973

Ghada Karmi: "Ben Filistinli bir Arab›m.
Kudüs'te do¤dum. Filistin benim ana yurdum.
Ama oraya dönemiyorum."
Yer: ‹srail Büyükelçili¤i, Londra, 1973

1992

Ellen Siegel: "Ben Amerikal› bir Yahudiyim.
Amerika'da do¤dum. ‹srail benim ana yurdum
de¤il. Ama ben oraya dönebiliyorum."
Yer: ‹srail Büyükelçili¤i, Londra, 1992

33

Müslüman›n Yahudilere Bak›ﬂ›
‹srail'in Müslümanlara yönelik uygulad›¤› teröre karﬂ›, her Müslüman do¤al ve meﬂru olarak tepki duyar. Ancak her konuda oldu¤u
gibi bu konuda da adaleti ayakta tutmak ve ön yarg›l› davranmamak
gerekmektedir. Her Müslüman, Siyonist Yahudilere karﬂ› ç›karken,
masum Yahudilere karﬂ› zulüm yap›lmas›n›, adaletsizce davran›lmas›n› da engellemekle yükümlüdür.
Her türlü ›rkç›l›k gibi antisemitizm de ‹slam ahlak›na ayk›r›d›r.
Bir Müslüman din, ›rk ve etnik köken ayr›m› yapmaks›z›n, her türlü
soyk›r›m, iﬂkence ve zulme karﬂ›d›r. Müslüman ne Yahudilere, ne de
bir baﬂka millete karﬂ› gerçekleﬂtirilen en ufak bir haks›z sald›r›y› tasvip etmez, aksine telin eder. Kuran'da, yeryüzünde bozgunculuk ç›karanlar, insanlara zulmedenler, haks›z yere cana k›yanlar lanetlenir. Bu
nedenle de Siyonizme karﬂ› duyulan hakl› tepkinin, hiçbir zaman bir
tür 'Yahudi düﬂmanl›¤›' haline gelmemesi gereklidir.
Öte yandan antisemitizm gibi di¤er ›rkç›l›k örnekleri de (örne¤in
zenci düﬂmanl›¤› vs. gibi) yine ‹lahi dinlerin d›ﬂ›ndaki çeﬂitli ideoloji
ve bat›l inan›ﬂlardan kaynaklanan sapk›nl›klard›r. Bunlar Kuran ahlak›na tamamen z›t bir düﬂünce ve toplum modeli savunmaktad›rlar.
Antisemitizmin kökeninde nefret, ﬂiddet ve ac›mas›zl›k hisleri vard›r.
Oysa Kuran ahlak›, insanlara sevgi, ﬂefkat ve merhameti ö¤retir. Müslümanlara, düﬂmanlar› olan kimselere karﬂ› dahi adil ve gerekti¤inde
ba¤›ﬂlay›c› olmay› emreder. Bizlere Kuran'da bildirilen bir ‹lahi hükme göre, "Kim bir nefsi, bir baﬂka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karﬂ›l›k olmaks›z›n öldürürse, sanki bütün insanlar› öldürmüﬂ
gibi olur" (Maide Suresi, 32). Dolay›s›yla tek bir masum insan›n dahi
katli, asla küçümsenemeyecek bir suçtur.
Dünya üzerinde farkl› ›rklar›n ve milletlerin bulunmas›n›n amac› bir çat›ﬂma ve savaﬂ de¤ildir. Bu çeﬂitlilik Allah'›n yarat›ﬂ›ndaki bir
güzellik, kültürel bir zenginliktir. ‹nsanlar aras›ndaki fiziksel farkl›l›klar›n Allah Kat›nda hiçbir önemi yoktur. ‹man eden bir insan tek üstünlü¤ün takva ile, yani Allah korkusu ve Allah'a imandaki üstünlük-
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Allah, Kuran'da insanlar›n farkl› ›rklardan yarat›lm›ﬂ olmalar›n›n bir güzellik
oldu¤unu bildirmiﬂtir. Ancak Siyonizm gibi ›rkç› ideolojiler farkl› ›rklardan,
dillerden ve dinlerden insanlar›n birarada huzur içinde yaﬂamalar›na engel
olmaktad›r.
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le oldu¤unu çok iyi bilir. Allah Hucurat Suresi'nde bu gerçe¤i ﬂu ﬂekilde bildirir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler k›ld›k. ﬁüphesiz,
Allah Kat›nda sizin en üstün olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca
en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)

Kuran'da ›rklar aras›nda en ufak bir ayr›m yap›lmad›¤› gibi, farkl› inançlardaki insanlar›n da ayn› toplum yap›s› alt›nda bar›ﬂ ve huzur
içinde yaﬂamalar› teﬂvik edilir. Yine Kuran'da bizlere ö¤retilen temel
bir bak›ﬂ aç›s› da, insanlar hakk›nda belirli bir ›rk, halk veya dinden
olduklar› için topluca hüküm vermemektir. Her farkl› insan toplulu¤unun içinde iyiler de kötüler de bulunur. Kuran'da bu ayr›ma dikkat
çekilir. Örne¤in Ehli Kitab›n bir k›sm›n›n Allah'a ve dine karﬂ› isyankar olduklar› anlat›ld›ktan sonra, bunun istisnas› da belirtilir ve ﬂöyle
denir:
Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehlinden bir topluluk vard›r ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›ﬂ›rlar. ‹ﬂte bunlar salih olanlardand›r. Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan
yoksun b›rak›lmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i ‹mran Suresi,
113-115)

Sonuç olarak, Kuran'›n k›staslar›yla düﬂünen ve Allah'tan korkup-sak›nan biz Müslümanlar›n, Yahudilere karﬂ›, dinleri ve inançlar› nedeniyle bir husumet beslemeleri mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla
Filistin-‹srail aras›ndaki çat›ﬂma incelenirken de hep bu bak›ﬂ aç›s› ile
olaylar araﬂt›r›lm›ﬂ, Yahudi ulusu veya Yahudi dini de¤il ›rkç› ve kan
dökücü bir devlet kurmaya ve sürdürmeye yönelten Siyonist ideoloji
hedef al›nm›ﬂt›r.
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aha önce de belirtildi¤i gibi, vahye dayanan tüm dinlerde -baﬂta Kudüs olmak üzere- tüm Filistin topraklar› kutsal say›l›r. Çünkü tarih boyunca insanlar› uyar›p korkutmalar› için gönderilen peygamberlerin pek ço¤u bu topraklarda yaﬂam›ﬂ ya da en az›ndan hayatlar›n›n bir k›sm›n› bu
topraklarda geçirmiﬂlerdir.
Tarihçilerin arkeolojik kaz›lara ve kutsal metinlere dayanarak yapt›klar› aç›klamalara göre ilk olarak Hz. ‹brahim, MÖ. 1800'lü y›llarda o¤ullar› ve
kendisine tabi olan az say›da insanla birlikte Filistin
-eski ad›yla Kenan- topraklar›na göç etmiﬂtir. Filistin'de bugün El-Halil diye adland›r›lan bölgede yaﬂad›¤› tahmin edilen Hz. ‹brahim tefsir kitaplar›nda
yer alan bilgilere göre Hz. Lut ile birlikte bu bölgeye yerleﬂmiﬂtir. Kuran'da Hz. ‹brahim'in bu göçü ﬂu
ﬂekilde belirtilir:
Biz de dedik ki: "Ey ateﬂ, ‹brahim'e karﬂ› so¤uk ve
esenlik ol."Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onlar› daha çok hüsrana u¤rayanlar
k›ld›k. Onu ve Lut'u kurtar›p içinde, alemler (insanl›k) için bereketler k›ld›¤›m›z yere (ülkeye) ç›kard›k. (Enbiya Suresi, 69-71)

Çeﬂitli tefsir kitaplar›nda, Enbiya Suresi'nin 6971 ayetlerinde geçen ve "bereketler verdi¤imiz yer"
olarak adland›r›lan bu bölgenin, Filistin topraklar›
oldu¤u dile getirilir.
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Kenan (yani Filistin) halk› Hz. ‹brahim'den önce putperest bir gelene¤e sahipti. Hz. ‹brahim ise onlara putlara tapmaktan vazgeçip, Bir
ve Tek, Üstün ve Güçlü olan Allah'a iman etmelerini tebli¤ etmiﬂtir.
Tarihi kaynaklara göre Hz. ‹brahim, o¤ullar›ndan Hz. ‹smail'i Mekke
ve çevresine yerleﬂtirmiﬂ, ikinci o¤lu Hz. ‹shak ise Kenan'da kalm›ﬂt›r.
Nitekim Kuran'da Hz. ‹brahim'in o¤ullar›ndan bir k›sm›n› Beyt-i Haram'›n yak›nlar›na yerleﬂtirildi¤inden bahsedilmektedir. Tefsir kitaplar›nda bu mekan›n Mekke Vadisi oldu¤u belirtilir.
Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›mdan bir k›sm›n› Beyt-i Haram
yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerleﬂtirdim; Rabbimiz, dosdo¤ru
namaz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, insanlar›n bir k›sm›n›n kalplerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› birtak›m ürünlerden
r›z›kland›r. Umulur ki ﬂükrederler. (‹brahim Suresi, 37)

Ancak daha sonra Hz. ‹shak'›n o¤lu Hz. Yakup, o¤lu Hz. Yusuf
döneminde M›s›r'a göç etmiﬂtir. (Hz. Yakub'un o¤ullar› ‹srailo¤ullar›
olarak da an›l›r). Hz. Yusuf'un hapishanede kald›¤› y›llar›n ard›ndan,
M›s›r'›n hazinelerinin baﬂ›na geçmesi ile bu dönem boyunca ‹srailo¤ullar› M›s›r'da huzur ve güvenlik içine yaﬂad›lar.
Ne var ki ‹srailo¤ullar›n›n M›s›r içindeki durumu zamanla de¤iﬂti. Firavun rejimi taraf›ndan büyük bir zulüm gördüler. Allah bu dönemde Hz. Musa'ya peygamberlik verdi ve ona, ‹srailo¤ullar›n› M›s›r'dan ç›karmas›n› emretti. Hz. Musa Firavun'a giderek hem onu sapk›n inançlar›ndan vazgeçip Allah'a kul olmaya davet etti, hem de ‹srailo¤ullar›n› kendisi ile birlikte göndermesini istedi. Firavun eli kanl› bir zalimdi. ‹srailo¤ullar›n› a¤›r iﬂlerde ölesiye çal›ﬂt›r›yordu. Tüm
‹srail soyunun erkek çocuklar›n›n öldürülmesini emretmiﬂti. Bu zulmünü sürdürdü, Hz. Musa'ya karﬂ› düﬂmanca cevap verdi, dahas› ona
iman edenleri -imanlar›ndan döndürmek için- ellerini ve ayaklar›n›
çaprazlama olarak kesmekle tehdit etti.
Ancak Firavun izin vermek istemese de, Allah'›n mucizeleri ve
yard›m›yla, tarihi kaynaklara göre yaklaﬂ›k MÖ 1250 y›llar›nda Hz.
Musa ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r'dan göç etti. ‹srailo¤ullar› Sina
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‹srailo¤ullar› Hz. Yusuf'un ard›ndan Firavun taraf›ndan y›llar boyunca çok büyük zulüm
gördüler.

Yar›madas›'na ve Kenan diyar›n›n do¤usuna yerleﬂtiler. Kuran'da Hz.
Musa'n›n ‹srailo¤ullar›na, Kenan diyar›na gitmeleri için verdi¤i emir
ﬂöyle bildirilir:
Ey kavmim Allah'›n sizin için yazd›¤› (girmenizi emretti¤i) kutsal yere girin ve gerisin geri arkan›z› dönmeyin, yoksa kayba u¤rayanlar
olarak çevrilirsiniz. (Maide Suresi, 21)

Hz. Musa'dan sonra ‹srail soyu Kenan diyar›nda, yani Filistin'de
yaﬂamay› sürdürdü. Yine tarihçilerin görüﬂüne göre MÖ 1000'lerde
Hz. Davud, ‹srail soyunun yönetimine geçti ve güçlü bir krall›k kurdu. Onun o¤lu olan Hz. Süleyman'›n döneminde ise ‹srail'in s›n›rlar›
güneyde Nil Nehrinden, kuzeyde Suriye içlerindeki F›rat Nehri'ne kadar uzan›yordu. Bu dönemde ‹srail Krall›¤›, mimari baﬂta olmak üzere pek çok alanda çok görkemli bir dönem yaﬂad›. Kudüs'te Hz. Süleyman'›n emriyle görkemli bir saray (ayn› zamanda tap›nak) inﬂa edildi.
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Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculu¤u'nu
(hamiyeti), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculu¤unu' k›l›pk›ﬂk›rtt›klar› zaman, hemen Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine
'(kalbi teskin eden) güven ve yat›ﬂma duygusunu' indirdi ve onlar›
"takva sözü" üzerinde 'kararl›l›kla ayakta tuttu." ...
(Fetih Suresi, 26)

Hz. Süleyman'›n vefat›n›n ard›ndan Allah ‹srailo¤ullar›na daha pek
çok peygamber gönderdi, ancak ‹srailo¤ullar› ço¤u zaman peygamberleri dinlemediler ve Allah'a isyankar oldular.
Bu dejenerasyonun bir sonucu olarak ‹srail Krall›¤› bölündü, ard›ndan putperest krall›klar taraf›ndan iﬂgal edildi. ‹srail soyu köleleﬂtirildi. Filistin'e hakim olan en büyük putperest imparatorluk ise Roma oldu.
Hz. ‹sa, Filistin'de Roma egemenli¤inin sürdü¤ü bir dönemde
geldi ve ‹srailo¤ullar›n› bir kez daha kibirlerinden, bat›l inançlar›ndan
ve isyankarl›klar›ndan vazgeçip Allah'›n dinine göre yaﬂamaya davet
etti. Çok az Yahudi ona inand›. ‹srailo¤ullar›n›n büyük bölümü, inkarda diretti. Ve Hz. ‹sa'n›n ard›ndan bir süre sonra da tüm Yahudiler
Romal›lar taraf›ndan Filistin'den sürüldüler.
Tüm bunlar› anlatmam›z›n bir sebebi, Siyonizmin temelinde yer
alan "Filistin'in Yahudiler için Allah'›n vadetti¤i bir toprak oldu¤u"
iddias›n›n do¤ru olmad›¤›n› göstermektedir. Siyonizmin as›l hedefinin ele al›nd›¤› bölümde bu konu daha detayl› olarak incelenecektir.
Siyonizm, 'seçilmiﬂ halk' ve 'vadedilmiﬂ toprak' kavramlar›n› ›rkç› bir bak›ﬂla yorumlar. Bu iddiaya göre Yahudi soyundan gelen herkes, 'seçilmiﬂ'tir ve 'vadedilmiﬂ topraklar'›n sahibidir. Oysa gerçekte
Allah Kat›nda önemli olan ›rk de¤il, inanç ve takvad›r. Allah Kat›nda
seçilmiﬂ olanlar, Hz. ‹brahim'in dinini devam ettirenlerdir, ›rklar› ve
soylar› her ne olursa olsun.
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Nitekim bu gerçek Kuran'da özellikle vurgulan›r. Allah, Hz. ‹brahim'in varislerinin, kendilerini '‹brahim'in çocuklar›' olarak öven Yahudiler de¤il, onun dini üzere yaﬂayan Müslümanlar oldu¤unu haber
vermektedir:
Do¤rusu, insanlar›n ‹brahim'e en yak›n olan›, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir. (Al-i ‹mran
Suresi, 68)
ZAMAN, 3.9.01

W.REPORT, 7.96

Siyonizm karﬂ›t› Yahudiler aç›kça ‹srail
Devleti'ne karﬂ› tav›r al›rlarken, fanatik
Yahudilere göre "vaadedilmiﬂ topraklar
Yahudilerindir ve sonsuza kadar da Yahudilerin olacakt›r". Washington Report
isimli derginin kapa¤›nda (sa¤da) bu pankartlar› taﬂ›yan fanatik Yahudiler görülmektedir. Bu yanl›ﬂ inançlar› nedeniyle de
sözkonusu topraklarda yaﬂayan di¤er insanlara zulmetmektedirler.
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ilistin ve özellikle de Filistin'in kalbi
olan Kudüs, ‹slam tarihinin baﬂ›ndan
bu yana Müslümanlar için kutsald›r.
Müslümanlar›n Filistin'i kutsal olarak
görmeleri ise -H›ristiyan ve Yahudilerin aksine- bölgeye bar›ﬂ ve huzur getirmelerine vesile olmuﬂtur. Bu bölümde, bu gerçe¤in baz› tarihsel örneklerini ele alaca¤›z.
Bir önceki bölümde Yahudilerin tarihini özetlemiﬂtik. Hz. ‹sa, Yahudi tarihi için önemli bir dönüm
noktas›d›r. Yahudiler kendilerine gönderilen son
peygamber olan Hz. ‹sa'y› inkar etmiﬂler ve Filistin'den büyük belalara maruz kalarak sürülmüﬂlerdir. Hz. ‹sa'n›n yolunu izlediklerini söyleyen H›ristiyanlar ise, zamanla onun getirdi¤i inanc› çarp›tarak
farkl› bir din kurmuﬂlard›r. Bunun ard›ndan Allah,
tüm insanl›¤a kendi dinini ö¤retmek üzere Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kuran'› vahyetmiﬂtir.
Kudüs'ü Müslümanlar için kutsal yapan iki temel sebep vard›r: Müslümanlar›n namaz k›lmak
için yöneldikleri ilk k›ble, Kudüs'tür. Ve Peygamberimiz (sav)'in en büyük mucizelerinden biri say›lan
bir gecelik mirac yolculu¤u, Mescid-i Haram'dan
Mescid-i Aksa'ya, yani Mekke'den Kudüs'e olmuﬂtur. Kuran'da bu gerçek ﬂöyle haber verilir:
Bir k›s›m ayetlerimizi kendisine göstermemiz için
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kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdi¤imiz
Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O iﬂitendir,
bilendir. (‹sra Suresi, 1)

Kuran'da anlat›lan peygamber k›ssalar›nda Filistin topraklar›na
iﬂaret eden ayetlerin pek ço¤unda bu topraklardan 'bereketli k›l›nan,
kutsal topraklar' olarak bahsedilmektedir. Mirac›n anlat›ld›¤› üstteki
ayette Mescid-i Aksa 'çevresini bereketlendirdi¤imiz' ﬂeklinde nitelendirilmektedir. Hz. ‹brahim'in ve Hz. Lut'un göçünün anlat›ld›¤›
Enbiya Suresi'nde ise yine ayn› topraklar 'bereketler verdi¤imiz yer'
olarak geçmektedir. Öte yandan, ‹srail soyundan pek çok peygamberin yaﬂad›¤›, Allah yolunda mücadele etti¤i, ﬂehit düﬂtü¤ü veya vefat
edip defnedildi¤i Filistin topraklar›, bir bütün olarak Müslümanlar
için kutsald›r.
Nitekim son 2000 y›l içinde Kudüs'e ve Filistin'e bar›ﬂ ve huzur
getiren tek güç de Müslümanlar olmuﬂtur.

Hz. Ömer'in Filistin'e Getirdi¤i
Bar›ﬂ ve Adalet
Yahudilerin Romal›lar taraf›ndan Kudüs'ten ve civar›ndan sürülmesinin ard›ndan, bölge uzun süre boﬂ kald›. Ancak Roma ‹mparatorlu¤u'nun ‹mparator Konstantin döneminde H›ristiyanl›¤› kabul etmesinin üzerine, Kudüs yeniden ilgi oda¤› oldu. H›ristiyan Romal›lar
Kudüs'te kiliseler inﬂa ettiler, Yahudilerin de bölgede yerleﬂmesine yönelik yasaklar› kald›rd›lar. Filistin 7. yüzy›la dek Roma (Bizans) topra¤› olarak kald›. K›sa bir süre Persler bölgeyi ellerinde tuttular, ama
sonra Bizans yeniden Filistin'in hakimi oldu.
Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktas› ise, 637 y›l›nda bölgenin ‹slam ordular› taraf›ndan fethedilmesiydi. Bu fetih, as›rlard›r
savaﬂlara, sürgünlere, ya¤ma ve katliamlara sahne olan, farkl› inançlar aras›nda s›k s›k el de¤iﬂtiren ve de¤iﬂtirdikçe de yeni vahﬂetler yaﬂayan Filistin'e, bar›ﬂ ve huzurun yerleﬂmesi anlam›na geliyordu. ‹s-
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lam'›n hakimiyeti, Filistin'de farkl› inançlar›n birarada bar›ﬂ içinde yaﬂayabilece¤i bir ça¤›n baﬂlang›c› oldu.
Filistin, Peygamberimiz (sav)'den sonraki ikinci halife olan Hz.
Ömer taraf›ndan fethedildi. Hz. Ömer'in Kudüs'e giriﬂi, ard›ndan buradaki farkl› inançlara karﬂ› gösterdi¤i ola¤anüstü hoﬂgörü, olgunluk
ve nezaket, baﬂlayan güzel dönemin habercisiydi. ‹ngiliz tarihçi ve
Ortado¤u uzman› Karen Armstrong, Holy War (Kutsal Savaﬂ) adl› kitab›nda, Hz. Ömer'in Kudüs fethini ﬂöyle anlat›r:
Halife Ömer Kudüs'e beyaz bir devenin üzerinde girdi, yan›nda ise kentin Yunan yöneticisi Baﬂrahip Sophronius vard›. Halife kendisinin öncelikle Tap›nak Tepesine (y›k›k olan Hz. Süleyman mabedinin yerine) götürülmesini rica etti ve dostu Muhammed (as)'›n gece yolculu¤unu (Mirac) yapt›¤› bu noktada e¤ildi ve dua etti. Baﬂrahip bu sahneyi dehﬂet
içinde izliyordu... "Son günler"in art›k yaklaﬂt›¤›n› sanm›ﬂt›. Daha sonra
Halife Ömer H›ristiyan tap›naklar›n› görmek istedi ve tam Kutsal Mezar (Holy Sepulchre) Kilisesi'ne gitti¤inde, namaz vakti geldi. Baﬂrahip
kendisini kibarca namaz›n› bu kilisede k›lmaya davet etti, ama Halife
Ömer bu teklifi kibarca reddetti. E¤er bu kilisede namaz k›larsa, sonra
baz› Müslümanlar›n bu olay› an›tlaﬂt›rmak amac›yla buraya bir cami
inﬂa etmek isteyebileceklerini, bunun ise Kutsal Mezar Kilisesi'nin
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y›k›lmas› anlam›na gelece¤ini izah etti. Bu nedenle Halife kiliseden ç›k›p biraz daha ilerideki bir noktada namaz›n› k›ld›; nitekim bugün tam
bu noktada, Kutsal Mezar Kilisesi'nin tam karﬂ›s›nda Halife Ömer'in
ad›na inﬂa edilmiﬂ küçük bir cami bulunmaktad›r.
Halife Ömer'in di¤er büyük camii ise, tam Tap›nak Tepesi'nde yap›ld›.
Y›llard›r H›ristiyanlar, y›k›k Yahudi Tap›na¤›n›n yer ald›¤› bu alan›,
ﬂehrin çöp y›¤›na¤› olarak kullan›yorlard›. Halife, Müslümanlar›n bu
çöpleri temizlemelerine kendi elleriyle yard›m etti ve burada Müslümanlar iki mabed inﬂa ederek ‹slam'›, ‹slam'›n dünyadaki üçüncü kutsal
ﬂehrine yerleﬂtirmiﬂ oldular.9

K›sacas› Müslümanlarla birlikte Kudüs'e ve tüm Filistin'e "medeniyet" geldi. Birbirlerinin kutsal de¤erlerine sayg› göstermeyen, birbirlerini s›rf farkl› inançlara sahip olduklar› için katliamdan geçiren
vahﬂi ve barbar inançlar›n yerine, ‹slam'›n adil, hoﬂgörülü ve mutedil
kültürü hakim oldu. Hz. Ömer fethinden sonra Filistin'de Müslümanlar, H›ristiyanlar ve Yahudiler as›rlar boyu bar›ﬂ ve huzur içinde yaﬂad›lar. Müslümanlar hiç kimseyi zorla ‹slamlaﬂt›rmaya çal›ﬂmad›lar,
ancak ‹slam'›n hak din oldu¤unu gören baz› gayrimüslimler kendi r›zalar›yla Müslüman oldular.
Filistin'deki bu bar›ﬂ ve huzur, bölge Müslümanlar›n hakimiyetinde oldu¤u sürece devam etti. Ancak 11. yüzy›l›n sonunda, bölgeye
d›ﬂar›dan iﬂgalci bir güç girdi ve Kudüs'ün medeni topraklar›n›, görülmemiﬂ bir barbarl›k ve vahﬂetle ya¤malad›. Bu barbarlar, Haçl›lard›.

Haçl› Vahﬂeti ve
Selahaddin Eyyubi'nin Adaleti
Filistin'de her üç dinin mensuplar› bar›ﬂ ve huzur içinde yaﬂarken, Avrupa'daki H›ristiyanlar bir "Haçl›" seferi organize etmeye karar verdiler. Papa II. Urban'›n 25 Kas›m 1095 günü Clermont Konseyi'nde yapt›¤› ça¤r› ile, "Kutsal Topraklar› Müslümanlardan kurtarmak" ve as›l olarak da Do¤u'nun efsanevi zenginli¤ine ulaﬂmak üzere
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yüz binin üzerinde insan Avrupa'n›n dört bir yan›ndan Filistin'e do¤ru yola ç›kt›. Uzun ve y›prat›c› bir seferden ve Müslümanlara karﬂ›
gerçekleﬂtirdikleri pek çok ya¤ma ve katliamdan sonra 1099 y›l›nda
gerçekten de Kudüs'e vard›lar. Yaklaﬂ›k 5 hafta süren uzun bir kuﬂatman›n ard›ndan ﬂehir düﬂtü ve Haçl›lar kente girdiler. Ve dünya tarihinde eﬂine az rastlan›r bir vahﬂet gerçekleﬂtirdiler. ﬁehirdeki tüm
Müslümanlar› ve Yahudileri k›l›çtan geçirdiler. Bir tarihçinin ifadesiyle "Bulduklar› tüm Araplar› ve Türkleri öldürdüler... Erkek veya kad›n, hepsini katlettiler."10 Haçl›lardan biri, Raymund of Aguiles, bu
vahﬂeti "övünerek" ﬂöyle anlat›yordu:
Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleﬂti. Adamlar›m›z›n baz›lar› ki bunlar en merhametlileriydi- düﬂmanlar›n kafalar›n› kesiyorlard›. Di¤erleri onlar› oklarla vurup düﬂürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl› ateﬂe atarak daha uzun sürede öldürüp iﬂkence yapt›lar. ﬁehrin sokaklar›,
kesilmiﬂ kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki yolda bunlara tak›l›p düﬂmeden yürümek zor hale gelmiﬂti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tap›na¤›'nda yap›lanlar›n yan›nda hafif kal›yordu. Orada ne mi oldu? E¤er size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz.

Beﬂ haftal›k kuﬂatman›n ard›ndan Kudüs'ü ele geçiren Haçl›lar, ﬂehrin tüm hazinelerini ya¤malay›p, Yahudi ve Müslümanlar› vahﬂice katlettiler.

Harun

Yahya

48

En az›ndan ﬂunu söyleyeyim ki, Süleyman Tap›na¤›'nda akan kanlar›n
yüksekli¤i, adamlar›m›z›n dizlerinin boyunu aﬂ›yordu.11

Haçl› ordusu Kudüs'te iki gün içinde yaklaﬂ›k 40 bin Müslüman›
üstte anlat›lan yöntemlerle vahﬂice öldürdü.12 Filistin'in, Hz. Ömer'den bu yana süren bar›ﬂ ve huzuru, korkunç bir katliamla sona ermiﬂ
oldu.
Barbar Haçl› ordusu, Kudüs'ü kendisine baﬂkent yapt› ve s›n›rlar› Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin Krall›¤› kurdu. Ancak Filistin'e vahﬂet getiren Haçl›lar›n ömrü fazla uzun olmayacakt›.
Ortado¤u'daki tüm Müslüman emirlikleri birleﬂtiren Selahaddin Eyyubi, 1187'deki H›ttin Savaﬂ›'nda tüm Haçl› ordusunu bozguna u¤ratt›. Savaﬂ›n ard›ndan Haçl› ordusunun iki kumandan›, Reynauld of
Chatillon ve Kral Guy, Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna ç›kar›ld›. Selahaddin Eyyubi, daha önce Müslümanlara karﬂ› uygulad›¤› korkunç
vahﬂetlerle ünlenmiﬂ olan Reynauld of Chatillon'u idam etti, ancak
ayn› suçlar› iﬂlememiﬂ olan Kral Guy'u serbest b›rakt›. Filistin topraklar› bir kez daha adaletin ne oldu¤u görüyordu.

H›ttin Savaﬂ› ile Haçl› ordusunu büyük bir bozguna u¤ratan Selahaddin Eyyubi, tarihi
kaynaklarda
adaleti, cesareti ve onurlu
karakteriyle
an›lmaktad›r.
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Selahaddin Eyyubi H›ttin'den üç ay sonra -tam da Peygamberimizin bir gecede Mekke'den Kudüs'e götürüldü¤ü kutsal Mirac günüKudüs'e girerek 88 y›ld›r Haçl› iﬂgali alt›nda olan ﬂehri kurtard›. Haçl›lar, 88 y›l önce Kudüs'ü ald›klar›nda içindeki tüm Müslümanlar› katletmiﬂlerdi ve bu yüzden bu sefer de Selahaddin Eyyubi'nin ayn› vahﬂeti kendilerine yapaca¤›n› korkuyla bekliyorlard›. Oysa Selahaddin
Eyyubi kentteki H›ristiyanlar›n hiçbirine en ufak bir zarar vermedi.
Dahas›, sadece Latin (Katolik) H›ristiyanlar›n ﬂehri terk etmelerini
emretti; 'Haçl›' kimli¤ine sahip olmayan Ortodokslar ise ﬂehirde yaﬂamaya ve diledikleri gibi ibadet etmeye devam edebilirlerdi. ‹ngiliz tarihçi Karen Armstrong, Müslümanlar›n bu ikinci Kudüs fethini ﬂöyle
anlat›r:
2 Ekim 1187'de Selahaddin ve ordusu Kudüs'e fatihler olarak girdiler;
gelecekteki 800 y›l boyunca ﬂehir bir Müslüman kenti olacakt›... Selahaddin (katliam yapmamak üzere) önceden H›ristiyanlara verdi¤i sözü
tuttu ve ﬂehri yüksek ‹slami prensiplere göre ald›. Kuran'da emredilmiﬂ
oldu¤u gibi ﬂiddetten kaç›nd›, 1099 y›l›ndaki katliamlar›n öcünü almaya kalkmad›. Tek bir H›ristiyan öldürülmedi, hiçbir ya¤ma yap›lmad›. Esirleri serbest b›rakmak için istenen fidyeler ise son derece düﬂük tutuldu... Kuran'da emredildi¤i gibi, esirlerin ço¤unu da hiçbir fidye almadan serbest b›rakt›... Selahaddin'in kardeﬂi El-Adil, bin kadar
esirin kendi hizmetine verilmesini istedi ve sonra hepsini -ac›nacak durumda olduklar›n› gördü¤ü için- karﬂ›l›ks›z olarak serbest b›rakt›... ﬁehirdeki zengin H›ristiyanlar, de¤erli eﬂyalar›n› yükleyip ﬂehirden bir an
önce gittiler, oysa ellerindeki para, ﬂehirdeki tüm savaﬂ esirlerinin fidyesini ödemeye fazlas›yla yetiyordu. Baﬂrahip Heraclius, herkes gibi 10 dinarl›k fidyesini ödedi, sonra da ﬂehri hazinelerle dolu arabalarla terk etti.13

Görüldü¤ü gibi Selahaddin Eyyubi ve onun komutas›ndaki Müslümanlar, H›ristiyanlara karﬂ› son derece adil ve merhametli davranm›ﬂlar, hatta onlara kendi liderlerinden çok daha fazla merhamet etmiﬂlerdi.
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‹ngiltere Kral› I. Richard, Akra Kalesi'ni
ald›¤›nda Müslümanlara yönelik çok
büyük bir katliam gerçekleﬂtirdi. Aﬂa¤›daki tabloda yüzlerce Müslüman esirin
idamlar› tasvir edilmektedir. Platformun alt›na ise cesetler ve kesik baﬂlar
at›lm›ﬂt›r.

Kudüs'ten sonra, Filistin'in di¤er ﬂehirlerinde de Haçl›lar›n vahﬂeti
ve Müslümanlar›n adaleti sürdü. ‹ngiliz tarihinde
büyük bir kahraman gibi tan›t›lan Kral I. Richard 1191 y›l›nda, Akra
Kalesi'nde aralar›nda pek çok kad›n ve çocu¤un da yer ald›¤› tam
3000 Müslüman› katletmiﬂti. Müslümanlar bu vahﬂetlere ﬂahit olmalar›na ra¤men, hiçbir zaman ayn› yöntemlere baﬂvurmad›lar, Allah'›n
"Ey iman edenler..., bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aﬂmaya sürüklemesin" (Maide Suresi, 2) hükmü uyar›nca, hiçbir zaman masum sivillere karﬂ› ﬂiddet uygulamad›lar. Ma¤lup ettikleri
Haçl› ordular›na karﬂ› dahi, gereksiz ﬂiddet kullanmad›lar.
Haçl›lar›n vahﬂeti ve ard›ndan gelen Müslüman adaleti, tarihi bir
gerçe¤i bir kez daha göstermiﬂ oluyordu: Filistin'de farkl› inançlara
birarada yaﬂama ﬂans› veren adil bir yönetim, ancak ‹slam'›n prensiplerine göre kurulan bir yönetim olabilirdi. Bu gerçek, Selahaddin
Eyyubi'den sonraki 7 yüzy›l boyunca, özellikle de Osmanl› döneminde ispatlanmaya devam etti.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Filistin'deki
Adaletli ve Hoﬂgörülü Yönetimi
1514 y›l›nda Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civar›n› fethi ile
birlikte, Filistin'de yaklaﬂ›k 400 y›l sürecek Osmanl› yönetimi baﬂlad›.
Bu dönem, Osmanl›'n›n di¤er eyaletlerinde oldu¤u gibi, Filistin'de de
bar›ﬂ›, istikrar› ve 'farkl› inançlar›n birarada yaﬂamas›'n› sa¤layacakt›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, 'millet sistemi' ad› verilen bir düzenle
yönetiliyordu ve bu sistemin en temel özelli¤i, farkl› inançlara sahip
insanlara, kendi inançlar›n›n ve hatta hukuklar›n›n gerektirdi¤i ﬂekilde yaﬂama imkan› tan›mas›yd›. Kuran'da "Kitap Ehli" olarak tan›mlanan H›ristiyanlar ve Yahudiler, Osmanl› topraklar›nda hoﬂgörü, güvenlik ve özgürlük buldular.
Bunun en büyük nedeni, Osmanl›'n›n Müslümanlar
taraf›ndan yönetilen
bir ‹slam devleti olmas›na karﬂ›n, tebas›n› zorla ‹slamlaﬂt›rmak gibi bir amaca sahip olmamas›yd›. Aksine, Osmanl›
Devleti, gayrimüs-

1514 y›l›nda Yavuz
Sultan Selim'in Kudüs ve çevresini fethetmesi ile birlikte,
Filistin topraklar› için
400 y›l sürecek huzur ve güvenlik dönemi baﬂlad›.
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limlere de güvenlik ve huzur sa¤lamay›, onlar› adaletle ve ‹slam idaresinden raz› olacaklar› ﬂekilde yönetmeyi hedefliyordu. Oysa ayn›
dönemlerde dünya üzerindeki di¤er büyük devletler çok daha kat›,
bask›c› ve müsamahas›z bir yönetim anlay›ﬂ›na sahipti. ‹spanya Krall›¤›, ‹ber Yar›madas›'nda Müslümanlar›n ve Yahudilerin varl›¤›na tahammül edememiﬂ ve her iki topluma karﬂ› büyük bir vahﬂet uygulam›ﬂt›. Di¤er pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi olduklar› için bask›lar uygulan›yor (örne¤in gettolara hapsediliyorlar),
hatta kimi Yahudiler zaman zaman toplu katliamlara (pogromlara)
hedef oluyorlard›. H›ristiyanlar birbirlerine karﬂ› bile tahammülsüzlerdi; Katolik ve Protestanlar aras›ndaki çat›ﬂmalar, 16. ve 17. yüzy›l
boyunca Avrupa'y› kan gölüne çevirdi. 1618-48 y›llar› aras›nda yaﬂanan '30 Y›l Savaﬂlar›', temelde Katolik-Protestan çat›ﬂmas›n›n bir sonucuydu. Bu savaﬂ sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye döndü,
sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun üçte biri yok oldu.
Bu vahﬂetlere karﬂ›l›k Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun ve di¤er Müslüman devletlerin çok daha hoﬂgörülü, adil ve medeni bir yönetim
kurmalar›n›n en temel nedeni, Kuran'da bu ﬂekilde bir yönetimin emredilmiﬂ olmas›yd›. Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Osmanl› Padiﬂahlar›n›n ve daha nice Müslüman hükümdar›n (bugün Bat›l›lar taraf›ndan da kabul ve takdir edilen) bir hoﬂgörü, merhamet, adalet ve
medeniyet sergilemelerinin kayna¤›, Allah'›n Kuran'daki emirlerine
olan sadakatleriydi. ‹slami yönetim anlay›ﬂ›n›n temelini oluﬂturan bu
emirlerin baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi
ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iﬂitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)
Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile olsa, Allah için ﬂahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister
zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi
e¤ip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, ﬂüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)
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Osmanl›'n›n son dönemindeki Filistin
üzerine yap›lan araﬂt›rmalar, bölgede
ticaretin, sanayinin ve refah düzeyinin
çok ileri düzeyde oldu¤unu ortaya
koymaktad›r.

Allah, sizinle din konusunda savaﬂmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüpç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever. (Mümtehine Suresi, 8)
Mü'minlerden iki topluluk çarp›ﬂacak olursa, aralar›n› bulup-düzeltin. ﬁayet biri di¤erine tecavüzde bulunacak olursa, art›k tecavüzde
bulunanla, Allah'›n emrine dönünceye kadar savaﬂ›n; e¤er sonunda
(Allah'›n emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralar›n›
bulun ve (her konuda) adil davran›n. ﬁüphesiz Allah, adil olanlar› sever. (Hucurat Suresi, 9)

Siyaset literatüründe "iktidar dejenere eder ve mutlak iktidar da
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mutlak olarak dejenere eder" ﬂeklinde bir söz vard›r. Bununla, siyasi
iktidar› ele geçiren herkesin, bu iktidar›n sa¤lad›¤› imkanlar sonucunda ahlaki yönden dejenere oldu¤u ifade edilir. Bu kural gerçekten de
insanlar›n ço¤u için geçerlidir. Çünkü bu ço¤unluk, ahlak›n› kendi
üzerindeki toplumsal yapt›r›mlara göre belirler. Bir baﬂka deyiﬂle,
toplumun k›namas›ndan veya cezaland›rmas›ndan korktu¤u için ahlaks›zl›klardan veya suçlardan geri durur. ‹ktidar ise onlara güç sa¤lar ve toplumun yapt›r›m›n› azalt›r. Bunun sonucunda da dejenere
olur, yani ahlaktan kolayca taviz verir hale gelirler. E¤er ellerinde
mutlak bir güç varsa, yani bir ülkenin mutlak hakimi olurlarsa, kibirlerini tatmin etmek için her yolu deneyebilirler.

Osmanl› fethetti¤i her bölgeye huzur, istikrar ve medeniyet götürüyordu. Bugün
Filistin topraklar›n›n dört bir yan›nda Osmanl› döneminden kalma çeﬂmeler, köprüler, hanlar, camiler bulunmaktad›r.

Bab er Zahire, 16.yy

El Umdan Han›
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Bu 'dejenerasyon kural›'n›n geçerli olmad›¤› tek insan modeli,
Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'tan korkup sak›nan ve O'nun
r›zas› için dine sar›lan insanlard›r. Ahlaklar› topluma ba¤l› olmad›¤›
için, en mutlak iktidar dahi onlar› etkilemez. Bir Kuran ayetinde ﬂöyle buyrulmuﬂtur:
Onlan ki, yeryüzünde kendilerini yerleﬂtirir iktidar sahibi k›larsak,
dosdo¤ru namaz› k›lar, zekat› verirler, ma’rufu emrederler, münkerden sak›nd›r›rlar. Bütün iﬂlerin sonu Allah’a aittir. (Hac Suresi, 41)

Allah Kuran'da bu ideal hükümdar modeline örnek olarak Hz.
Davud'u vermiﬂ, onun, kendisinden hüküm sormaya gelen insanlar
aras›nda hükmederken dahi, bir yandan büyük bir teslimiyet ve boyun e¤icilik içinde Allah'a dua edip yalvarmas›n› örnek göstermiﬂtir.
(Sad Suresi, 24)
‹slam tarihinin adaletli, müﬂfik, mütevazi ve olgun hükümdarlarla dolu olmas›, Allah'›n Müslümanlara Kuran'da ö¤retti¤i bu ahlaktan kaynaklanmaktad›r. Müslüman bir yönetici Allah'tan korktu¤u
için, kendisine verilen hiçbir imkan ve iktidar, onu dejenere etmez, ﬂ›martmaz, kibirlendirip zalimleﬂtirmez. Elbette ‹slam tarihinde de ‹slam ahlak›ndan uzaklaﬂarak 'dejenere olmuﬂ' yöneticiler ortaya ç›km›ﬂt›r, ama bunlar›n hem say›s› hem de etkisi s›n›rl›d›r. Sonuçta ‹slam, son 2000 y›ld›r dünyaya adaletli, hoﬂgörülü, müﬂfik bir yönetim tarz› sunan tek inanç sistemi olmuﬂtur.
Bugüne kadar pek çok farkl› inanç ve düﬂüncelerin etkisini yaﬂam›ﬂ olan Filistin topraklar›, ‹slam'›n adil ve hoﬂgörülü yönetiminin
adeta bir sergi alan›d›r. Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin veya Osmanl› padiﬂahlar›n›n yönetimi, gayrimüslimleri dahi raz› ve mutlu edecek ﬂekilde olmuﬂtur. Filistin ve Kudüs'teki bu adil yönetim, 20. yüzy›la kadar devam etmiﬂ, ancak bölgenin 1917'de Müslüman hakimiyetinden ç›kmas›ndan sonra karmaﬂa,
savaﬂ, terör ve katliamlar yeniden baﬂlam›ﬂt›r.
Osmanl› dönemi, Ortado¤u topraklar›na huzur, bolluk ve refah
getirmiﬂ, her üç dinin merkezi konumundaki Kudüs, tarih boyunca en
uzun istikrar dönemini Osmanl›lar zaman›nda yaﬂam›ﬂt›r. H›ristiyan-
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lar, Yahudiler ve Müslümanlar tüm mezhepleri ile birlikte, kendi
inançlar› do¤rultusunda, diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirmiﬂler, kendi örf ve adetlerini yaﬂam›ﬂlard›r. Bunun nedeni de Osmanl›'n›n ele geçirdi¤i bölgelere nizam, adalet, bar›ﬂ, refah ve hoﬂgörü götürmeyi ‹lahi bir görev sayan bir anlay›ﬂla yönetilmesidir.
Pek çok tarihçi ve siyaset bilimci de bu gerçe¤e dikkat çekmektedir. Bu kiﬂilerden birisi de dünyaca ünlü Ortado¤u uzman› Edward
Said'dir. Kudüslü H›ristiyan bir aileden gelen ve Amerikan üniversitelerinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren Edward Said, ‹srail'de yay›nlanan
Ha'aretz gazetesinin kendisiyle yapt›¤› bir röportaj›nda Ortado¤u'da
kal›c› bir bar›ﬂ›n inﬂa edilebilmesi için 'Osmanl› Millet Sistemi'ni
önermiﬂtir. Said'in yorumu ﬂöyledir:
Arap dünyas›nda di¤er az›nl›klar nas›l yaﬂayabiliyorsa, (Araplar aras›ndaki) bir Yahudi az›nl›¤›n yaﬂamas› da mümkündür... Bu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u alt›nda gayet iyi iﬂlemiﬂtir. Onlar›n sistemi, ﬂu an sahip oldu¤umuzdan çok daha insanc›l gözükmektedir.14

Gerçekten de Filistin'in Osmanl› yönetiminden ç›kmas›n›n ard›ndan, ülke bir daha 'insanc›l' bir yönetim görmemiﬂtir. ‹ngilizler iki
dünya savaﬂ› aras›ndaki dönemde bir yandan Araplar› böl-yönet stratejisiyle ezmiﬂ, bir yandan da sonradan kendilerine de zarar verecek
olan Siyonizmi güçlendirmiﬂlerdir. Siyonizm Araplar›n tepkisiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ ve Filistin 1930'lardan itibaren iki halk aras›nda çat›ﬂmalara
sahne olmuﬂtur. Siyonistler Araplara karﬂ› savaﬂmak üzere terör örgütleri kurmuﬂ, bir süre sonra bunlarla ‹ngilizleri de vurmaya baﬂlam›ﬂlard›r. ‹ngiltere baﬂa ç›kamad›¤› ülkeyi 1947'de terk etmiﬂ, ard›ndan 'çat›ﬂma' savaﬂa dönüﬂmüﬂ ve halen sürmekte olan ‹srail iﬂgalleri
ve katliamlar› baﬂlam›ﬂt›r.
Ortado¤u'nun tekrar 'insanc›l' olabilmesi için, Yahudilerin Siyonist ideolojiyi terk etmeleri ve 'sadece Yahudilere ait bir Filistin' hedefinden vazgeçip 'Araplarla birarada eﬂit ﬂartlarda yaﬂamay›' kabul etmeleri zorunludur. Araplar›n ise -baz›lar›nca benimsenmiﬂ olan- '‹sra-
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il'i denize dökmek, tüm Yahudileri k›l›çtan geçirmek' gibi ‹slam d›ﬂ›
hedefleri terk edip, 'Yahudilerle birarada yaﬂamay›' kabul etmeleri gerekmektedir. Bu, Edward Said'in de belirtti¤i gibi Osmanl› millet sisteminin yeniden hayata geçirilmesi demektir ve sorunun tek çözümüdür. Ancak bu sistem tesis edilirse bölge halklar› huzur ve bar›ﬂ
içinde bir hayat yaﬂayabilirler. Türk Milleti'nin önderli¤inde kurulacak olan bu sistem geçmiﬂte bölgeye nas›l bir refah getirdiyse, bugün
de ayn› refah ve bar›ﬂ ortam›n› oluﬂturacakt›r.
Son bölümde bu çözümün detaylar›n› inceleyece¤iz. ﬁimdi bu
çözüme gelmeden önce, biraz daha eskilere gidelim ve Filistin'in, ‹slam idaresinden ç›kt›ktan sonra yaﬂamaya baﬂlad›¤› zulüm ve karmaﬂan›n tarihini inceleyelim.

Osmanl›,
gitti¤i
heryere
nizam,
hoﬂgörü
ve bar›ﬂ
götürmüﬂtür.
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TÜRK‹YE, 15.4.95

TÜRK‹YE, 7.01.96

ZAMAN, 30.8.01

TÜRK‹YE, 8.10.01

Günümüzde
pek çok siyaset ve tarih
bilimci, Osmanl› modelinin Ortado¤u
sorunun çözümü için çok
önemli bir örnek teﬂkil etti¤ini belirtmektedir.
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AKﬁAM, 8.11.01

ORTADO⁄U, 10.11.01

ORTADO⁄U, 10.11
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n dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›nda
Avusturyal› Yahudi gazeteci Theodor
Herzl taraf›ndan dünya gündemine
getirilen Siyonizm, pek çok kaynakta
Yahudiler için ba¤›ms›z bir devlet
kurmay› amaçlayan meﬂru bir ulusdevlet ideolojisi olarak nitelendirilmektedir. Ancak
gerek bugüne kadar yap›lan uygulamalar, gerekse
Siyonist liderlerin kendi aç›klamalar› Siyonizmin
pek çok Yahudi için bunun ötesinde bir anlam ifade
etti¤ini göstermektedir.
Theodor Herzl ve beraberindekiler ço¤unlukla
Allah'a ve dine iman etmeyen kiﬂilerdi. Onlar Yahudili¤i bir inanç olarak de¤il, sadece bir ›rk olarak görüyorlard›. Onlara göre Yahudiler, di¤er Avrupa ›rklar›ndan farkl› bir ›rkt›lar, bu nedenle de onlardan
ayr›lmal› ve kendilerine ait topraklarda yaﬂamal›yd›lar. Yahudiler için arad›klar› topraklar›n neresi
olaca¤›n› düﬂünürken de, Yahudilerin kutsal de¤erlerini göz önünde bulundurmam›ﬂlard›. Hatta Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl'in "Uganda
Plan›" ad›yla tan›nan projesine göre, Herzl ilk önceleri Uganda'y› ideal vatan olarak düﬂünmüﬂtü. Filistin'e ise daha sonra karar vermiﬂti. Filistin'in seçilmesindeki temel neden ise kutsal de¤erler de¤il, bu
topraklar›n Yahudilerin tarihi topraklar› oldu¤u düﬂüncesiydi.
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Siyonist liderler Max Nordau, Theodor Herzl ve Mandelstamm'›n resmedildi¤i afiﬂteki çiftçi ve A¤lama
Duvar› "Siyonist Rüya"y› temsil
ediyor.

Siyonistler di¤er Yahudilerin de, kendilerinin din ahlak›na
uygun olmayan görüﬂlerini benimsemeleri için çal›ﬂmalar baﬂlatt›. Dünya Siyonist Örgütü, Yahudilerin yo¤un olarak yaﬂad›¤›
pek çok ülkede "Yahudilerin di¤er milletlerle birarada huzur içinde
yaﬂamas›n›n mümkün olmad›¤›n›n", "Yahudilerin ayr› bir ›rk olduklar›n›n", "dolay›s›yla kendilerine ait bir vatana göç etmeleri gerekti¤inin" propagandas›n› yap›yordu. Pek çok Yahudi toplulu¤u
bu ça¤r›lar› dinlemedi.
‹srailli devlet adam› Amnon Rubinstein'›n da ifade etti¤i gibi;
"Siyonizm, Yahudilerin kutsal topraklar›na ve sinagoga karﬂ› baﬂlat›lm›ﬂ bir baﬂkald›r› idi."15 Siyonist ideolojiyi k›nayan ve eleﬂtiren
pek çok Yahudi vard›. Dönemin önde gelen din adamlar›ndan Haham Hirsch ise Siyonizmin gerçek plan›n› ﬂöyle ifade ediyordu:
"Siyonizm Yahudileri yaln›zca bir millet olarak tan›mlamak istiyor...
bu bir sapk›nl›kt›r."16

Ünlü Frans›z düﬂünür Roger Garaudy ise konuyla ilgili olarak
ﬂunlar› söylüyordu:
Dindar Yahudilerin en önemli düﬂmanlar›ndan biri, 19. yüzy›l›n ›rkç› ve sömürgeci Avrupas›'nda ortaya ç›kan aﬂ›r› milliyetçi, ›rkç› ve sömürgeci bir ideoloji olan S‹yonizmdi. Bat›'daki sömürgeci hareketleri ve milletlerin bir di¤eriyle savaﬂmas›n› teﬂvik eden bu mant›k, bir
intihar mant›¤›d›r. ‹srail her üç ‹lahi dinin temeli olan Hz. ‹brahim'in
inanc›na dönmedi¤i müddetçe, gerçek bir Ortado¤u bar›ﬂ›n›n gerçek-
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leﬂmesi veya ‹srail'in gelece¤inin güvence alt›na al›nmas› mümkün de¤ildir. (Samizdat, June 1996)

Görüldü¤ü gibi Siyonizm dünya siyaset sahnesine ›rkç› ve Yahudilerin di¤er milletlerle birarada yaﬂayamayaca¤› yan›lg›s›n› savunan
bir ideoloji olarak ç›kt›. Bu çarp›k bak›ﬂ aç›s› önce diasporada yaﬂayan
Yahudiler için büyük sorunlara neden oldu. Daha sonra da Ortado¤u'da yaﬂayan Müslümanlara -‹srail'in iﬂgalci ve bask›c› politikalar›
nedeniyle- kan, ölüm, terör ve yoklu¤u getirdi.
K›saca, Siyonizm asl›nda dini de¤erlerden de¤il seküler felsefelerden kaynak bulan bir ideolojidir. Ne var ki di¤er baz› aﬂ›r› milliyetçi hareketlerde görüldü¤ü gibi, Siyonizm de baz› dini de¤erleri kendi
menfaatleri do¤rultusunda kullanmaya kalk›ﬂm›ﬂt›r.

Tevrat'›n Siyonistler Taraf›ndan Yanl›ﬂ
Yorumlanmas›
"Gerçek ﬂu ki, Biz Tevrat’›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik.." (Maide Suresi, 44) ayetiyle bildirildi¤i gibi. Tevrat, Allah'›n
Hz. Musa'ya vahyetmiﬂ oldu¤u kutsal kitapt›r. Ancak Kuran'da Tevrat'›n sonradan tahrif edilmiﬂ oldu¤u da bildirilmektedir. Dolay›s›yla
bugün mevcut olan Tevrat, "Muharref Tevrat"t›r.
Ne var ki, Tevrat detayl› olarak incelendi¤inde içerisinde hak dine ait baz› hükümlerin korunmuﬂ oldu¤u da aç›kça görülecektir.
Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine iman, tevekkül, ﬂükür, Allah korkusu,
Allah sevgisi, adalet, sab›r, merhamet, zulme ve haks›zl›¤a karﬂ› olmak gibi gerçek din ahlak›na dair inanç ve erdemler Tevrat'ta da korunmuﬂtur. Bununla birlikte, tarih içinde yaﬂanan baz› savaﬂlar ve bu
savaﬂlarla ilgili bilgiler de Tevrat'ta yer almaktad›r. E¤er bir kimse
-gerçekleri sapt›rarak- yapt›¤› zulüm, katliam ve iﬂledi¤i cinayetler
için kendince meﬂruiyet oluﬂturmak istiyorsa, kolayl›kla Tevrat'ta yer
alan bu tarihi bilgileri kullanabilir. ‹ﬂte Siyonizm de faﬂist terörünü
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sözde meﬂrulaﬂt›rmak için bu yönteme baﬂvurmaktad›r ve bunda da
oldukça baﬂar›l› olmaktad›r. Filistinli masum halka karﬂ› yürütülen
katliamlar› kendilerince aç›klamak için S‹yonistler bugün de hala Tevrat'ta yer alan bu pasajlar› öne sürmektedirler. ﬁüphesiz bu son derece samimiyetsiz bir tav›rd›r.
Siyonizmin temel dayanak noktalar›ndan birisi de Allah'›n Yahudilere bir dönem vermiﬂ oldu¤u "seçilmiﬂ"lik vasf›yla ilgili ayetleri art
niyetli yorumlamalar›d›r. Bu konuyla ilgili ayetlerde ﬂöyle buyrulur:
Ey ‹srailo¤ullar›, size ba¤›ﬂlad›¤›m nimetimi ve sizi (bir dönem)
alemlere üstün k›ld›¤›m› hat›rlay›n. (Bakara Suresi, 47)
Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›na Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onlar› temiz ve güzel ﬂeylerle r›z›kland›rd›k ve onlar› alemlere
üstün k›ld›k. (Casiye Suresi, 16)

Ayetlerde, Allah'›n bir dönem Yahudilere nimetler verdi¤i ve yine bir dönem onlar› di¤er milletlere hakim k›ld›¤› anlat›lmaktad›r.
Ancak bu ayetlerde radikal Yahudilerin anlad›¤› anlamda bir 'seçilmiﬂlik' ifade edilmemektedir. Birçok peygamberin bu soydan gelmiﬂ
olmas›na ve Yahudilerin bir dönem geniﬂ topraklarda hakimiyet kurmuﬂ olmalar›na iﬂaret edilmektedir. Ayetlerde yönetimde olmalar› nedeniyle 'bir dönem alemlere üstün k›l›nmalar›' anlat›lmaktad›r. Daha
sonra Yahudilerin bu özellikleri sona ermiﬂtir.
Seçilmiﬂlik, Kuran'da peygamberler ve kendilerine hidayet verilen kullar için kullan›lmaktad›r. Ayetlerde elçilerin seçildikleri, do¤ru
yola iletildikleri ve Allah'›n onlara nimet verdi¤i ifade edilmektedir.
Bu konuyla ilgili baz› ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Kendi nefsini aﬂa¤›l›k k›landan baﬂka, ‹brahim'in dininden kim yüz
çevirir? Andolsun, Biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O
salihlerdendir. (Bakara Suresi, 130)
Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardeﬂlerinden, kimini (bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-ilettik. Bu, Allah'›n hidayetidir; kullar›ndan diledi¤ini bununla hidayete erdirir. Onlar da
ﬂirk koﬂsalard›, elbette bütün yap›p-ettikleri 'onlar ad›na' boﬂa ç›km›ﬂ
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olurdu. Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. E¤er bunlar› tan›may›p-küfre sap›yorlarsa, andolsun, Biz
buna (karﬂ›) inkara sapmayan bir toplulu¤u vekil k›lm›ﬂ›zd›r. (En'am
Suresi, 87-89)
‹ﬂte bunlar; kendilerine Allah'›n nimet verdi¤i peygamberlerdendir;
Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taﬂ›d›klar›m›z (insan nesillerin)den, ‹brahim ve ‹srail (Yakup)in soyundan, do¤ru yola eriﬂtirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')›n
ayetleri okundu¤unda, a¤layarak secdeye kapan›rlar. (Meryem Suresi, 58)

Ancak radikal Yahudiler, Muharref Tevrat'ta bulunan baz› sapk›n
aç›klamalar nedeniyle seçilmiﬂli¤i bir ›rk özelli¤i gibi görmüﬂlerdir.
Bunun sonucunda da, her Yahudi'nin do¤uﬂtan bir üstünlük sahibi oldu¤una ve ‹srailo¤ullar›n›n tüm di¤er kavimlerden ebediyen üstün
say›ld›klar›na dair çarp›k bir anlay›ﬂ geliﬂtirmiﬂlerdir.
Bu bak›ﬂ aç›s›n›n ikinci büyük çarp›kl›¤› ise, söz konusu üstünlük
iddias›n› 'di¤er milletlere vahﬂet uygulama emri' gibi göstermesidir.
Siyonistler bunun için Talmud'da (Yahudilerin Tevrat tefsiri olarak kabul ettikleri kutsal metinleri) yer alan baz› aç›klamalar› kaynak olarak
kullanmaktad›rlar. Buna göre Yahudilerin di¤er milletlerden ve dinden insanlar› aldatmalar›, mallar›n› ve mülklerini ya¤malamalar› ve
hatta gerekti¤inde kad›nlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onlar›
katletmeleri ola¤and›r. Oysa tüm bunlar gerçek dine ayk›r› zulümlerdir. Allah insanlara adaleti, dürüstlü¤ü, mazlumun hakk›n› korumay›,
bar›ﬂ› ve sevgiyi emretmiﬂtir.
Üstelik Siyonistlerin kendilerine rehber edindikleri bu aç›klamalar, yine Muharref Tevrat'ta yer alan di¤er aç›klamalarla da çeliﬂmektedir. Muharref Tevrat'ta ﬂiddetin ve zulmün k›nand›¤›na dair aç›klamalar da vard›r. Ancak ›rkç› bir ideoloji olan Siyonizm bunlar›n hepsini göz ard› ederek kin ve öfkeye dayal› bir inan›ﬂ oluﬂturmuﬂtur. Samimi olarak Allah'a iman eden Yahudilerin de Siyonist ideolojinin etkisi alt›nda kalmak yerine, kitaplar›nda yer alan bu aç›klamalara uy-

Harun

Yahya

66

malar› daha do¤ru olacakt›r. Muharref Tevrat'da bar›ﬂ›n, sevginin,
merhametin ve güzel ahlak›n övüldü¤ü aç›klamalardan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz; fakirin hatırını sayacaksın, ve
kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komﬂuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiﬂtiricilik edip gezmeyeceksin; komﬂunun kanına karﬂı aya¤a kalkmayacaksın; ben RAB'IM... Öç almayacaksın, ve kavminin o¤ullarına kin tutmayacaksın; ve komﬂunu kendin
gibi seveceksin; Ben RAB'IM. (Levililer, Bab 19, 15-17)
Ey adam, iyi olan› sana bildirdi; ve hak olan› yapmak, ve merhameti
sevmek, ve Allah'la alçak gönüllü olarak yürümekten baﬂka Rab senden ne ister? (Mika, Bab 6, 8)
Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komﬂuna karﬂı
yalan ﬂehadet etmeyeceksin. Komﬂunun evine tamah etmeyeceksin;
(Ç›k›ﬂ, Bab 20, 13-17)

Kuran'a göre de savaﬂ temelde savunma amac›na yöneliktir. Bir
topluma karﬂ› savaﬂ aç›lm›ﬂ olsa da, bu savaﬂ s›ras›nda masumlar›n
hayat› ve hukuku mutlaka korunmal›d›r. Kad›nlar›n, çocuklar›n ve
yaﬂl›lar›n katledilmelerine yönelik bir emir dine ait olamaz, ancak din
ad›na uydurulmuﬂ hurafelere ait olabilir. Allah Kuran'da hem bu gibi
bozgunculuklar› lanetlemiﬂ hem de bütün insanlar›n Allah Kat›nda
eﬂit olduklar›n›, üstünlü¤ün ›rka, soya veya herhangi bir dünyevi de¤ere göre de¤il, Allah'a yak›nl›k ve sevgiye yani takvaya göre oldu¤unu belirtmiﬂtir:
Ey insanlar gerçekten Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde) k›ld›k.
ﬁüphesiz Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk, yada
soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah bilendir,
haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)

Siyonizmin barbar ve ac›mas›z bir ideoloji olmas›n›n ikinci bir
nedeni ise, 19. yüzy›l Avrupas›'na hakim 'sömürgecilik' ideolojisine
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ba¤l› olmas›d›r. Sömürgecilik, sadece siyasi ve ekonomik bir sistem
de¤il, ayn› zamanda bir ideolojidir. Bat›'n›n sanayileﬂmiﬂ milletlerinin,
bu alanda geride kalm›ﬂ olan milletleri sömürme, onlar›n topraklar›n›
iﬂgal etme hakk›n› taﬂ›d›klar›na, bunun sözde 'milletler aras› yaﬂam
mücadelesi'nin do¤al bir sonucu oldu¤una inanan söz konusu ideoloji, Sosyal Darwinizm'in bir ürünüdür. Bu ideoloji çerçevesinde, ‹ngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve M›s›r'› sömürgeleﬂtirmiﬂ; Fransa,
Hindiçini'ni, Kuzey Afrika'y› ve Guayana'y› kolonileﬂtirmiﬂtir. Siyonistler ise bu örneklerden esinlenerek Filistin'i Yahudiler ad›na sömürgeleﬂtirmeye karar vermiﬂlerdir.
Ancak Siyonist sömürgecilik, ‹ngiliz veya Frans›z sömürgecili¤inden daha kötüdür. Çünkü ‹ngiliz ve Frans›zlar, kolonileﬂtirdikleri
ülkelerin halklar›na (kendilerine boyun e¤mek ﬂart›yla) yaﬂam hakk›
tan›m›ﬂlar, hatta bu ülkelere e¤itim, adli yönetim, alt yap› alanlar›nda
baz› katk›larda dahi bulunmuﬂlard›r. Ama ileride de görece¤imiz gibi,
Siyonizm Filistin halk›na yaﬂam hakk› tan›mam›ﬂ, onlara karﬂ› "etnik
temizlik" uygulam›ﬂ, kendi idaresi alt›nda yaﬂatt›¤› Filistinlilere en
ufak bir katk› sa¤lamam›ﬂ, uygun deyimle topraklar›na "tek bir tu¤la"
dahi dikmemiﬂtir.

Siyonist ‹ddiay› Yalanlayan Yahudiler
Sömürgeci, Sosyal Darwinist ve ›rkç› bir ideoloji olan Siyonizmin
bir di¤er özelli¤i, gerçek d›ﬂ› propaganda temalar›na dayanmas›d›r.
Bu temalar›n belki de en önemlisi, 'topraks›z bir halk için halks›z bir
toprak' slogan›d›r. Bunun anlam›, 'topraks›z bir halk' olarak tan›mlanan Yahudilere, 'halks›z bir toprak' olarak tan›mlanan Filistin'in verilmesi gerekti¤idir. Bu slogan, Dünya Siyonist Örgütü taraf›ndan 20.
yüzy›l›n ilk yirmi y›l›nda ›srarla kullan›lm›ﬂt›r. Amaç, baﬂta ‹ngiltere
olmak üzere Bat›l› devletleri ve bu devletlerin kamuoyunu, Filistin'in
Siyonizme sunulmas›na ikna etmektir. Nitekim bu ikna kampanyas›
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sonucunda ‹ngiltere 1917 y›l›nda ünlü Balfour Deklarasyonu'yla "Majestelerinin Hükümeti'nin Filistin'de bir Yahudi vatan› kurulmas› fikrinden yana oldu¤unu" ilan etmiﬂtir.
Oysa 'topraks›z bir halk için halks›z bir toprak' slogan› gerçek
d›ﬂ›d›r: Siyonizm do¤du¤u dönemde ne Yahudiler "topraks›z"d›r, ne
de Filistin 'halks›z'...
Yahudiler topraks›z de¤illerdi, çünkü büyük bölümü dünyan›n
farkl› ülkelerinde güvenlikli ve huzurlu bir yaﬂam sürüyordu. Özellikle sanayileﬂmiﬂ Bat› ülkelerindeki Yahudi cemaatlerinin hayatlar›ndan hiçbir ﬂikayetleri yoktu. Ço¤unun, yaﬂad›klar› ülkeyi terk edip Filistin topraklar›na göç etmek ak›llar›na bile gelmiyordu. Niketim bu
gerçek Siyonistlerin "Filistin'e göç" ça¤r›lar›n›n büyük ölçüde cevaps›z
kalmas›yla ortaya ç›kacakt›. ‹lerleyen y›llarda söz konusu anti-Siyonist Yahudiler, kurduklar› çeﬂitli dernekler yoluyla Siyonizme karﬂ›
aktif bir direniﬂ baﬂlatacaklard›.
Çeﬂitli siyasi manevra ve giriﬂimlerle Filistin topraklar›n›n önce
‹ngiltere'nin denetimine b›rak›lmas›n› ve bölgeye Yahudi göçünü serbestleﬂtirmeyi sa¤layan, daha sonra Balfour Deklarasyonu ile mücadelelerine resmi destek alan Siyonistler, Yahudilerin göçe isteksiz olmalar› karﬂ›s›nda oldukça zor durumda kalm›ﬂlard›r. Chaim Weizmann'›n ﬂu sözleri Siyonistlerin içinde bulunduklar› durumu ifade etmesi aç›s›ndan oldukça çarp›c›d›r:
Balfour Deklarasyonu ﬂimdi yürürlükte... Son on y›ld›r her gün her saat gazeteleri açt›¤›mda hep ayn› ﬂeyi düﬂünüyorum; "Bir dahaki rüzgar
nereden esecek?" Her an ‹ngiliz Hükümeti'nin bana gelip, 'Söyle bize
Siyonist Organizasyon nedir? Nerede sizin Siyonistleriniz?' demelerinden endiﬂe ediyorum. Yahudilerin bize karﬂ› oldu¤unu biliyorlard›.
Bizler küçük bir adan›n üzerinde tek baﬂ›na ayakta kalmaya çal›ﬂan bir
avuç Yahudiyiz.17

Bu durum Siyonistlerin kendi ›rkdaﬂlar›n›, gerekti¤inde onlara
karﬂ› zor da kullanarak, Filistin'e getirebilmek için özel çal›ﬂmalar
yapmalar›na neden oldu. Yahudileri yaﬂad›klar› ülkelerde rahats›z etmek, antisemitlerle iﬂbirli¤i yaparak çeﬂitli hükümetlerin kendi ülke-

Filistin

69

Dönemin ‹ngiltere D›ﬂiﬂleri Bakan› Sir Arthur
Balfour'un, Lord Rothscild'e hitaben gönderdi¤i mektup tarihe 'Balfour Deklarasyonu'
olarak geçmiﬂtir, Yanda mektubun orijinali,
üstte de Sir Balfour görülmektedir.

lerinde yaﬂayan Yahudileri göçe mecbur etmelerini sa¤lamak gibi taktiklere baﬂvurdular. (Detayl› bilgi için Bkz, Harun Yahya, Soyk›r›m
Vahﬂeti, Vural Yay›nc›l›k, 2002) Böylece Siyonizm, bizzat kendi halk›n›
rahats›z eden, kendi halk›na korku ve terör getiren bir hareket olarak
geliﬂti.
Ancak kuﬂkusuz Siyonistler, as›l büyük zulmü, Filistin'e "topraks›z halk" derken, yok sayd›klar› Filistinli Müslümanlara yapt›lar. Siyonizm, Filistin'e girdi¤i günden itibaren Filistinli Müslümanlar› gerçekten 'yok' edebilmek için çal›ﬂt›. Ülkeye Siyonist idealler do¤rultusunda veya antisemitizm korkusuyla göç eden Yahudilere 'yer açmak'
için, Müslümanlar sürekli olarak s›k›ﬂt›r›ld›, sürüldü, topraklar›na ve
evlerine el kondu. ‹srail'in kurulmas›yla birlikte h›zlanan bu iﬂgal ve
sürgün hareketi, yüz binlerce Müslüman›n hayat›na mal oldu. Ve halen yaklaﬂ›k 3,5 milyon Filistinli Müslüman, mülteci olarak son derece zor koﬂullar alt›nda, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.
1920'li y›llardan itibaren, Siyonistlerin organize etti¤i Yahudi göçü, Filistin'deki nüfus oran›n› aﬂama aﬂama de¤iﬂikli¤e u¤ratm›ﬂ ve o
dönemden beri dinmek bilmeyen çat›ﬂmalar›n da en önemli nedeni olmuﬂtur. Yahudilerin nüfusundaki art›ﬂ› gösteren istatistikler bu gerçe¤i gözler önüne sermektedir. Bu rakamlar, söz konusu topraklar üze-
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rinde yasal hiçbir hakk› bulunmayan, bölgeye d›ﬂar›dan giren sömürgeci bir gücün, as›rlard›r bu topraklarda yaﬂayanlar›n haklar›n› nas›l
gasp etti¤inin önemli bir göstergesidir.
1920-1929 tarihleri aras›nda Filistin'e göç eden Yahudi say›s› 100
bine ulaﬂm›ﬂt›.18 O dönem toplam Filistin nüfusunun 750 bin civar›nda oldu¤u göz önünde bulundurulursa, 100 bin pek de az bir rakam
say›lmazd›. Göç tam anlam›yla Siyonist organizasyonlar›n kontrolü
alt›nda gerçekleﬂiyordu. Filistin topraklar›na ad›m atan Yahudiler, Siyonist gruplar taraf›ndan karﬂ›lan›yor, nerede kalacaklar› ve nas›l bir
iﬂte çal›ﬂacaklar› da yine onlar taraf›ndan belirleniyordu. Filistin'e göç
Siyonist yöneticiler taraf›ndan türlü yard›mlarla teﬂvik ediliyordu.
Hem Filistin topraklar› dahilinde, hem de Avrupa ve Rusya'da yap›lan yo¤un çal›ﬂmalar neticesinde, Filistin'deki Yahudi nüfusu ve yerleﬂim alanlar› h›zl› bir ilerleme kaydetti. Özellikle Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesiyle birlikte bu ülkedeki Yahudiler giderek artan
bir bask› alt›na al›nd›lar ve bu da Filistin topraklar›na olan Yahudi göçüne bir anda büyük bir ivme kazand›rd›. Tarihin gizli kalan bir gerçe¤i, Nazilerin bu Yahudi aleyhtar› bask›s›n›n Siyonistler taraf›ndan
desteklenmiﬂ olmas›yd›. (bkz. Harun Yahya, Soyk›r›m Vahﬂeti, Vural
Yay›nc›l›k)
1920'lerde 100 binde kalan göçmen say›s›, resmi kay›tlara göre
1930'larda 232 bine ulaﬂt›.19 1939'a gelindi¤inde toplam 1,5 milyon
YIL
1920 (Eylül-Ekim)
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

GÖÇ EDEN
YAHUD‹ SAYISI
5.514
9.149
7.844
7.421
12.856
33.801
13.081
2.713
2.178
5.249

Balfour Deklarasyonu'nun
resmen aç›klanmas› ile birlikte Filistin topraklar›na
yo¤un bir Yahudi göçü baﬂlam›ﬂt›r. Yandaki tablo
1920-1929 tarihleri aras›nda
Filistin'e göç eden Yahudilerin say›s›n› göstermektedir. Bu süre içinde yaklaﬂ›k
100 bin Yahudi Filistin'e giriﬂ yapm›ﬂt›r.
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olan Filistin nüfusunun 445 bini Yahudi idi. Bundan yirmi y›l önce
%10'dan daha az olan nüfus oran›,
1939'da %30'a ulaﬂm›ﬂt›. Nüfusla birlikte Yahudi yerleﬂim alanlar› da büyük bir h›zla geniﬂledi. 1939'da Yahudilerin sahip olduklar› toprak miktar›
1920'li y›llarla k›yasland›¤›nda iki kat›na ç›km›ﬂt›.
1947 y›l›na gelindi¤inde ise Filistin'de 630 bin Yahudi, 1 milyon 300
bin Filistinli vard›. BM taraf›ndan Filistin'in taksim edildi¤i 29 Kas›m
Siyonist liderler taraf›ndan
organize edilen illegal göçler, tüm engellere ra¤men Filistin topraklar›na ulaﬂmay›
baﬂar›yordu.

1947'den ‹srail Devleti'nin kuruldu¤u
15 May›s 1948'e kadar Siyonist terör
örgütleri, Filistin topraklar›n›n dörtte üçünü ele geçirdi. Bu esnada Filistin köylerine yap›lan bask›nlar ve
katliamlar sonucunda 500 kadar

kent, kasaba ve köyde yaﬂayan 950 bin Filistinli'nin say›s› 138 bine
düﬂtü. Bunlar›n bir bölümü öldürülmüﬂ, bir bölümü de sürgün
edilmiﬂti.20

YIL
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

GÖÇ EDEN
YAHUD‹ SAYISI
4.944
4.075
9.553
30.327
42.359
61.854
29.727
10.536
12.868
16.405

Filistin topraklar›na Yahudi
göçü, ‹ngiliz Mandas› dönemi
boyunca tüm h›z›yla devam
etti. Siyonist örgütlerin yürüttü¤ü yo¤un çabalar neticesinde 1930-1939 y›llar› aras›nda 232 bin Yahudi daha Filistin topraklar›na yerleﬂtirildi.

British Government, The Political History of Palestine under the British
Administration, Palestine Royal Commision Report, Cmd. 5479, 1937, sf. 279
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Ünlü ‹srailli revizyonistlerden Ilan Pappe, 1948'lerde ‹srail'in izledi¤i iﬂgal politikas›n› anlat›rken, Araplar› Filistin'den sürmek için
yaz›l› olmayan gizli bir Siyonist plan›n varl›¤›ndan söz eder. Buna göre kendi istekleri ile topraklar›n› Siyonistlere b›rakmayan veya onlara
teslim olduklar›n› gösteren beyaz bayra¤› çekmeyen kasabalar, Siyonist askeri birlikleri taraf›ndan iﬂgal edilecek, y›k›lacak ve yerli halk
yurtlar›ndan sürülüp ç›kar›lacakt›r. Bu karar uygulanmaya baﬂland›ktan sonra sadece 4 kasaba beyaz bayrak çekmeye f›rsat bulmuﬂtur, di¤er tüm kasaba ve köyler silah zoru ile boﬂalt›lm›ﬂt›r21.
Bu ﬂekilde 1948-49 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k 400 Filistin köyü ha-

Sa¤daki resimde 1930 y›l›nda Filistin'e göç eden
Yahudiler görülmektedir.
Üstteki resim ise 1947'de
gelen Yahudileri göstermektedir. Filistin halk› henüz bu göçlerin gelecekte
nelere sebep olaca¤›n› tam
olarak anlayamadan, bölgedeki nüfus oran› Yahudiler lehine de¤iﬂmiﬂti bile.
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FAS
230.000
1954-1955

Göçün baﬂlang›ç ülkesi
Yahudi göçmenlerin say›s›
Göçün sona ermesi

Türkiye
80.000
Fas
230.000 Cezayir
1954-1955 130.000 Tunus
1962 130.000

Rusya
80.000
Suriye
30.000

Libya
40.000
1953-1954

Irak
125.000
1950-1951

M›s›r
66.000
1956

Yemen
52.000
1948-1950

Siyonist liderlerin yapt›klar› göç program› 1900'lü y›llar›n baﬂ›nda büyük
bir h›zla uygulamaya geçirildi. Kuzey Afrika'dan, SSCB'den ve çeﬂitli Ortado¤u ülkelerinden gelen Yahudiler, Filistin topraklar›ndaki nüfus
oran›n› Yahudiler lehinde de¤iﬂtirdiler.

ritadan silindi. Filistinlilerin geride b›rakt›klar› mallar›na ise "Ülke
D›ﬂ›nda Yaﬂayan Mal Sahiplerinin Mülkleri Yasas›" ile Yahudiler taraf›ndan el konuldu. 1947'den önce Filistin topraklar›n›n %6's›na sahip olan Yahudiler, ‹srail Devleti resmen kuruldu¤unda tüm topraklar›n yaklaﬂ›k %90'›n› ele geçirmiﬂlerdi.22
Gelen her Yahudi kafilesi, Müslüman Filistin halk› için yeni bir
zulüm, bask› ve ﬂiddet anlam› taﬂ›yordu. Çünkü Siyonist örgütler yeni gelenleri yerleﬂtirmek için Filistin halk›n› as›rlard›r yaﬂad›klar› topraklar›ndan bask› ve zor kullanarak sürüp ç›kart›yorlar ve onlar› çölde yaﬂamaya mahkum ediyorlard›. Göçmen Dairesi Baﬂkan› Joseph
Weitz, 1940'da yapt›¤› bir konuﬂmada Siyonistlerin Filistin halk›na bak›ﬂ aç›s›n› ﬂöyle dile getirmiﬂti:
ﬁu anda bu topraklar üzerinde iki ayr› halka yer yoktur. Araplar varken

Harun

Yahya

74

Filistin Topraklar› Paylaﬂ›l›yor
LÜBNAN
Peel Komisyonu
Temmuz 1937

LÜBNAN

Morrison-Grady
Nisan 1946

SUR‹YE

SUR‹YE
Hayfa

Hayfa

Tel-Aviv

Nablus

Nablus

Tel-Aviv
Yafa

Yafa

‹srail

‹srail
El-Halil

LÜBNAN

Yahudi Plan›
1947

TRANS-ÜRDÜN

TRANS-ÜRDÜN

MISIR

Hebron

Gazze

MISIR

LÜBNAN

BM Plan›

SUR‹YE

SUR‹YE

Hayfa

Yahudi
Bölgesi

Nablus

Nablus

Tel-Aviv

MISIR

Tel-Aviv
Yafa

‹srail
El-Halil

Gazze
TRANS-ÜRDÜN

Yafa

Gazze
Uluslararas›
Bölge

Hayfa

MISIR

‹srail
El-Halil
TRANS-ÜRDÜN

Arap
Bölgesi

‹ngiliz
Bölgesi

Gazze

I. Dünya Savaﬂ›'n›n ard›ndan Filistin topraklar›n›n ‹ngiltere'nin denetimine geçmesiyle bölgeye
yo¤un bir Yahudi göçü oldu. Bu göç bölgede tansiyonun gittikçe yükselmesine neden oldu. Bu
dönemde Filistin topraklar›n›n Yahudiler ve Araplar aras›nda nas›l paylaﬂt›r›laca¤› konusunu çözmek amac›yla çeﬂitli komisyonlar kuruldu. ‹ngiltere'nin Hindistan'dan sorumlu eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Lord Earl Peel'in baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› 'Peel Komisyonu' ve Amerikan-‹ngiliz ortakl›¤›ndan
oluﬂan 'Morrison-Grady Komisyonu' bunlar aras›nda en tan›nanlar›yd›. Peel Komisyonu, ‹ngiliz
mandas›n›n kalkmas›n› ve bölgenin iki halk aras›nda bölünmesini öngörüyordu. Sadece Hayfa ve
Kudüs ‹ngiltere'nin denetimine b›rak›lacak ve uluslararas› denetime aç›k olacakt›. MorrisonGrady Plan› ise, Filistin topraklar›n› dört ayr› kantona bölmeyi öneriyordu. Bu planlar› yapanlar›n
göz ard› ettikleri çok önemli bir gerçek vard›: Paylaﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› topraklar as›rlard›r Müslümanlar›n topra¤›yd› ve onlar istemedikçe ana vatanlar›n› kimsenin paylaﬂt›rmaya hakk› yoktu.
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bu ülkede ba¤›ms›z bir halk olarak var olmam›z mümkün de¤ildir. Tek
çözüm Büyük ‹srail'dir, en az›ndan bat› bölgesinde hiç Arap bulunmayan bir Büyük ‹srail. Ve bunun için Araplar› komﬂu ülkelere sürmek d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir seçenek yoktur. Hepsini sürmeliyiz, Araplar›n oldu¤u tek bir kasaba, tek bir köy bile kalmamal›, hepsini Irak'a, Suriye'ye ve Transjordan'a (bugünkü Ürdün) sürmeliyiz.23

Dönemin Tel Aviv Belediye Baﬂkan aday› General Shlomo Lahat'›n seçim kampanyas›n› yürüten Heilburn ise, "Filistinliler bu topraklarda köle olarak yaﬂamay› kabul edinceye kadar katliam› sürdürmeliyiz" diyordu.24
‹kinci Dünya Savaﬂ›'n›n baﬂlamas›yla birlikte h›zlanan Yahudi
ak›nlar›, Filistin halk›n›n daha da bilinçlenmesine ve bu haks›z uygulamaya karﬂ› direniﬂe baﬂlamalar›na neden oldu. Ancak yap›lan her
direniﬂ hareketi, ‹ngiliz kuvvetleri taraf›ndan oldukça ﬂiddetli bir ﬂekilde bast›r›ld›. Filistin halk› bir yandan Siyonist terör örgütlerinin, di¤er yandan ‹ngiliz askerlerinin bask›s› alt›nda kal›yor, çift tarafl› bir
kuﬂatma alt›nda tutuluyordu.
‹ngiliz mandas› döneminde ba¤›ms›zl›klar› için mücadele eden
1.500'den fazla Müslüman, ‹ngiliz askerleri taraf›ndan düzenlenen
sald›r›larda öldürüldü. Bu dönem boyunca pek çok Filistinli, Yahudi iﬂgaline karﬂ› geldikleri için yine ‹ngiliz Mandas› taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. ‹ngiliz yönetiminin bask›s›, Filistinli Müslümanlar
aç›s›ndan oldukça zorlu günler yaﬂanmas›na sebep oluyordu. Ancak
Siyonist örgütlerin estirdi¤i terör, ‹ngilizlerin kat›l›¤› ile k›yaslanamayacak kadar ac›mas›zd›. Özellikle ‹ngiliz mandas›n›n sona ermesiyle
birlikte patlak veren Siyonist vahﬂet, köylerin bas›l›p yak›lmas›n›,
çocuk, kad›n, yaﬂl› denilmeden masum halk›n kurﬂuna dizilmesini,
masum insanlara inan›lmaz iﬂkenceler uygulanmas›n›, kad›nlara ve
k›z çocuklar›na tecavüz edilmesini içeriyordu.
Bu zulme ve bask›ya dayanamayan yaklaﬂ›k 850 bin Filistinli
Müslüman, 1948'de evlerini ve yurtlar›n› geride b›rakarak Bat› ﬁeria
ile Gazze ﬁeridi bölgesine ve Lübnan ve Ürdün s›n›r›na yerleﬂti. Bugün hala bu bölgelerdeki mülteci kamplar›nda yaﬂayan Filistinlilerin
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H›zla artan Yahudi
göçünü protesto etmek için gösteri yapan Filistinlileri engellemek isteyen
‹ngiliz polisi çok
sert müdahalelerde
bulunuyordu. 1933
y›l›nda Yafa'da yaﬂanan bu çat›ﬂman›n ard›ndan da
çok say›da Filistinli
hayat›n› yitirdi (30
kiﬂi), birçok kiﬂi a¤›r
yaraland› (200 kiﬂi).

say›s› yaklaﬂ›k bir milyondur. Toplam 3.5 milyon Filistinli ise vatanlar›ndan uzakta mülteci olarak yaﬂamlar›n› sürdürmektedir.
Günümüzde mülteci kamplar›ndaki Filistinliler, en temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta dahi zorlanmakta, elektri¤i ve suyu ‹srail izin verdi¤i müddetçe kullanabilmekte, geçimlerini sa¤layabilmek için kilometrelerce yol gidip oldukça düﬂük maaﬂla çal›ﬂmaktad›rlar. ‹ﬂlerine
gitmek veya yak›n bir mülteci kamp›nda yaﬂayan akrabalar›n› ziyaret
etmek için yola ç›kan Müslüman halk için 10-15 dakikadan uzun sürmeyecek yolculuklar tam bir kabusa dönüﬂmektedir. Çünkü s›k aral›klarla kurulmuﬂ olan kontrol noktalar›nda Filistinliler sürekli kimlik
kontrolünden geçmekte ve her kontrolde sözlü ve fiili tacize u¤ramakta, hor görülüp, aﬂa¤›lanmaktad›rlar. Müslüman halk için pasaportla-
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"Herkes bir eliyle
çal›ﬂ›rken, di¤er
eliyle silah tutacak" slogan›yla
e¤itilen Yahudi
göçmenler, k›sa
sürede Siyonist
mücadeledeki yerlerini ald›lar. Kimi
"Kudüs Bizimdir"
yaz›l› pankartlarla
protesto gösterileri düzenlerken, kimileri de Filistin
köylerini bombal›yordu...

r› olmadan bir noktadan bir noktaya ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Üstelik ‹srail askerleri zaman zaman 'güvenlik' gerekçesiyle yollar› kapad›¤› için ço¤u zaman iﬂlerine, gitmek istedikleri yerlere ve hatta hasta
olmalar›na ra¤men hastaneye bile gidememektedirler. Tüm bunlar›n
yan› s›ra mülteci kamplar›nda yaﬂayan halk her gün bombalanma, öldürülme, yaralanma veya tutuklanma korkusu içinde hayat›na devam etmektedir. Çünkü sadece yukar›da sayd›¤›m›z koﬂular de¤il,
kamplar›n çevresindeki fanatik Yahudilerin bulundu¤u yerleﬂim bi-
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rimleri de Müslüman halk için ciddi bir tehdit unsurudur. Müslüman
halk s›k s›k bu birimlerde yaﬂayan
fanatik Yahudilerin silahl› sald›r›lar›na veya tacizlerine maruz kalmaktad›r.
Elbette bir insan›n yaﬂad›¤›
yeri terk etmek zorunda kalmas› ve
yurdundan sürülüp ç›kar›lmas›,
beraberinde pek çok zorlu¤u da getirmektedir. Ancak bu Allah'›n bir
sünnetidir. Tarih boyunca pek çok

Beyrut yak›nlar›ndaki Bourj El-Barajneh Kamp› üç y›l süren ‹srail
kuﬂatmas› s›ras›nda tamamen y›k›lm›ﬂt›. Resimde kamp›n 1988
y›l›ndaki durumu görülmektedir.
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Beyrut, Lübnan ve Ürdün'deki mülteci kamplar›nda yaﬂayan Filistinliler, on y›llard›r çok büyük zorluklarla mücadele etmektedirler. Açl›k,
salg›n hastal›klar, zorlu
hava koﬂullar› ve her an
yeni bir ‹srail sald›r›s›
korkusu Filistin halk›n›n
hayat›n›n bir parças› olmuﬂtur. BM taraf›ndan
kurulan barakalar›n içi
ise yaﬂanan sefaleti gözler önüne sermektedir.
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Müslüman topluluk inkarc›lar taraf›ndan türlü bask›lara, iﬂkencelere
ve tehditlere maruz kalm›ﬂ, yurtlar›ndan sürülmüﬂtür. Bir ülkede
iktidar› ele geçiren zalim yöneticiler veya kavimler, sadece
iman ettikleri veya farkl› bir
soydan geldikleri için masum halklar› yurtlar›ndan sürüp ç›karm›ﬂlard›r.

Resimlerde görülen
çocuklar, ‹srail askerlerinin sald›r›lar›ndan
dolay› ma¤dur yüzlerce
çocuktan yaln›zca
birkaç›...
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Müslümanlar›n yaﬂad›¤› pek çok ülkede oldu¤u gibi, Filistin halk›
üzerinde de Kuran ayetleri tecelli etmektedir. Ancak Allah her zaman
sabreden ve yaﬂad›¤› zorluklara ra¤men y›lg›nl›¤a kap›lmay›p güzel
ahlak gösterenlerin yard›mc›s›d›r. Allah ayetinde ﬂu ﬂekilde buyurur:
... ‹ﬂte, hicret edenlerin, yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iﬂkence görenlerin, çarp›ﬂ›p öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokaca¤›m. (Bu) Allah Kat›ndan bir karﬂ›l›k (sevap)t›r. (O) Allah, karﬂ›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun Kat›ndad›r." (Al-i ‹mran Suresi, 195)

Dolay›s›yla er ya da geç tüm Filistin halk›n›n huzur, güvenlik, bar›ﬂ ve kardeﬂlik içinde yaﬂayaca¤› günler gelecektir. Bu ise ancak Kuran ahlak›n›n insanlar aras›nda yayg›nlaﬂmas›yla mümkün olacakt›r.
Çünkü Kuran'da insanlar›n hay›r yapmak için birbiriyle yar›ﬂt›¤›, bar›ﬂ› savundu¤u, affedici ve hoﬂgörülü oldu¤u, sevgiyi, sayg›y› ve merhameti ön planda tuttu¤u bir ahlak tarif edilmektedir. Kuran ahlak›n›n yaﬂand›¤› bir ortamda ﬂiddetin, kavgan›n, çat›ﬂman›n bar›nmas›
mümkün de¤ildir. Dahas›, Kuran ahlak› hakk›yla yaﬂand›¤›nda, Müslümanlar›n aras›ndaki dayan›ﬂma artacak ve zulme karﬂ› hep birlikte
fikri mücadele etme gücüne kavuﬂacaklard›r. Bu nedenle Kuran ahlak›n›n yaﬂanmas›, yaln›zca Filistin'de de¤il, dünyan›n dört bir köﬂesinde yaﬂanan zülümlerin de sona ermesinin yolunu açacakt›r. Burada
bizlere düﬂen sorumluluk ise bu ahlak›n yayg›nlaﬂmas› için gösterece¤imiz çabad›r.
Filistinli mültecilerin uzun y›llard›r yaﬂad›klar› ac› ve s›k›nt›lar›
kitab›n ilerleyen bölümlerinde daha yak›ndan inceleyece¤iz. Ancak
buna geçmeden önce Siyonizmin, Müslüman halk› yurtlar›ndan sürmek için kulland›¤› terör yöntemlerine, yani 'Siyonist terör'e yer verece¤iz.

Öyleyse hay›rlarda yar›ﬂ›n›z. Her nerede olursan›z,
Allah sizleri biraraya getirecektir. ﬁüphesiz Allah,
herﬂeye güç yetirendir...
(Bakara Suresi, 148)
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itab›n önceki bölümünde Siyonistlerin,
Yahudilerin Filistin'e dönüﬂünü 'kutsal
bir hedef' olarak gördüklerini ve bunun için yap›lacak savaﬂ› da 'kutsal bir
savaﬂ' olarak nitelendirdiklerini inceledik. ‹srail halk›n›n e¤itiminde bu kutsal savaﬂ fikri
çok önemli bir yer tutar. Hatta ‹srail Devleti'nin önde gelen yöneticileri zaman zaman çocuklar›n mutlaka 'Siyonist' e¤itimden geçirilmeleri gerekti¤ini
aç›kça dile getirirler. Milli E¤itim Bakan› Limor Livnat'›n Aksa ‹ntifadas›'n›n en ﬂiddetli günlerinden birinde yapt›¤›, "Okullar›n ‹srail'in güvenli¤ini sa¤layan önemli unsurlardan biri oldu¤u ve çocuklar›n
Siyonist e¤itim almalar› gerekti¤i" aç›klamas› bunun
örneklerinden birisidir.25 Siyonistler taraf›ndan Muharref Tevrat'›n baz› aç›klamalar› kullan›larak haz›rlanan bu e¤itim sisteminde, Eski Ahit'in Yeﬂu
bölümünün çok özel bir yeri vard›r. Bu kitapta, ‹srailo¤ullar›n›n Yeﬂu önderli¤inde Filistin'in yerli halk›na yapt›¤› (veya yapt›¤› iddia edilen) vahﬂetler övgüyle anlat›lmaktad›r.
Roger Garaudy'nin Türkçeye Siyonizm Dosyas›
ad›yla tercüme edilmiﬂ olan eserinde bu anlay›ﬂ ﬂu
ﬂekilde ifade edilir:
Bugün 'kutsal savaﬂ›' körüklemek amac›yla askeri
hahamlar taraf›ndan durmaks›z›n dile getirilen ve
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‹srail'de okullarda ders kitab› olarak okunan Yeﬂu'nun Kitab› (Eski Ahit,
Yeﬂu Bölümü), ele geçirilen ülkelerde halk›n kutsal amaçla yok edilmesi ve herkesin 'erkekler gibi kad›nlar›n da, çocuklar›n da, ihtiyarlar›n da
k›l›çtan geçirilmesi' üzerinde ›srarla durmaktad›r.26

Bu anlay›ﬂla yetiﬂen ve yetiﬂtirilen ‹srail askerlerinin, ele geçirdikleri yerlerde yaﬂayan halka davran›ﬂlar› da bu do¤rultuda olmaktad›r. Bugün henüz 18 ayl›k bebeklerin yataklar›nda uyurken ‹srail helikopterlerinin att›¤› bombalar sonras›nda can vermeleri, zeytin bahçelerinde çal›ﬂan küçük k›zlar›n hiçbir gerekçe yokken üstlerine aç›lan
ateﬂ sonunda hayatlar›n› kaybetmeleri, okuldan dönen çoçuklar›n sald›r›lar sonucu yaralan›p sakat kalmalar› Filistin topraklar›nda al›ﬂ›lm›ﬂ bir manzara haline gelmiﬂtir. Çok s›k rastlan›lan bu insanl›k d›ﬂ›
manzaralar›n ard›nda söz konusu Siyonist e¤itim yatmaktad›r. Nitekim bu e¤itimin ve beyin y›kama metodunun ‹srail vatandaﬂlar› aras›nda son derece etkili oldu¤u yap›lan araﬂt›rmalar neticesinde de ortaya ç›kmaktad›r. ‹srail'de Tel-Aviv Üniversitesi psikoloji uzman› G.
Tamarin taraf›ndan yap›lan bir testte, 4. ve 8. s›n›f ö¤rencilerine, Yeﬂu
Kitab›'nda anlat›lan tarihi Eriha katliam› ile ilgili aç›klamalar da¤›t›lm›ﬂ ve ﬂu soru sorulmuﬂtur: "‹srail ordusu savaﬂ s›ras›nda bir Arap
köyünü ele geçirdi¤inde, Yeﬂu'nun Erihal›lara yapt›¤›n› Arap halka
yapmal› m›d›r?" Bu soruya verilen "evet" cevab›n›n oran› %66 ve %95
aras›nda de¤iﬂmiﬂtir.27
Roger Garaudy, Yeﬂu Kitab›'n›n ve genel olarak Eski Ahit'in Siyonist terörün kayna¤› oldu¤unu ﬂu ﬂekilde vurgular:
Siyasi Siyonizm, 'vaat' kavram›n› ve bu vaadin gerçekleﬂmesi için kullan›lan yöntemleri Yeﬂu'nun kitab›ndan ç›karm›ﬂt›r. Buna göre Tanr›, Yeﬂu
Peygambere di¤er halklar› yok etme emri vermiﬂ, Yeﬂu da bu emri yine Tanr›'n›n yard›m› ile yerine getirmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde 'seçilmiﬂ halk'
ve Nil'den F›rat'a uzanan 'Büyük ‹srail' gibi kavramlar da Yeﬂu'nun
kitab›na dayal› olup siyasi Siyonizmin temel ideolojisidir.28

‹srail'in Davar isimli gazetesinde yay›nlanan bir ‹srailli askerin
hat›ralar› da bu konuda önemli bir örnektir. Söz konusu asker 1948'de
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Siyonistlere göre, çok küçük yaﬂlardan itibaren çocuklara Siyonist düﬂünce
aﬂ›lanmal›d›r. Üstün ›rk anlay›ﬂ›yla yetiﬂen ‹srail askerlerinin Filistinlilere yönelik sert davran›ﬂlar› da bu vahﬂi telkinin bir sonucudur.

Dreima adl› Filistin köyünün ele geçirilmesi operasyonuna kat›lm›ﬂ ve
gördü¤ü vahﬂi manzaray› ﬂu sözlerle dile getirmiﬂti:
... 80-100 kadar erkek, kad›n ve çocuk öldürülmüﬂtü. Çocuklar› kafalar›na sopalarla vurarak öldürdüler. Her evden en az bir kiﬂinin can›na k›y›ld›. Köylerde erkek ve kad›nlar yiyecek ve su verilmeksizin evlere kapat›ld›lar. Sonra da sabotajc›lar gelip evleri havaya uçurdu. Bir kumandan bir ere emir vererek havaya uçurmak istedi¤i bir evin içine iki kad›n kapatmas›n› söyledi. Bu arada bir asker öldürmeden önce bir Arap
kad›n›n ›rz›na geçti¤ini anlatt›. Yeni do¤muﬂ bir çocu¤u olan bir Arap
kad›n›na birkaç gün süreyle etraf temizletildikten sonra kad›n ve çocuk
öldürüldü. 'Harika bir adam' diye nitelendirilen iyi yetiﬂtirilmiﬂ, iyi bir
e¤itim görmüﬂ kumandanlar aﬂa¤›l›k katiller haline gelmiﬂti. Hem de
geliﬂen korkunç olaylar›n içinde ister istemez bu duruma düﬂmüﬂ de¤illerdi. Aksine soyk›r›m› ve yok etme planlar›n› bilinçli bir ﬂekilde kullan›yorlard›. Onlara göre dünyada ne kadar az Arap kalsa, o kadar iyi
idi...29

Yukar›da verdi¤imiz örnek, elli y›ld›r defalarca kez tekrar etmiﬂ
vahﬂet sahnelerinden sadece bir tanesidir.

Harun

Yahya
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‹srail Devleti'nin kurulmas›ndan önce Filistin halk›n› yaﬂad›klar›
topraklardan ç›karma görevini Haganah, Irgun ve Stern çeteleri yürütüyordu. ‹srailliler 1948 öncesinde bu terör örgütleri ile daha sonra da
‹srail ordusu arac›l›¤› ile tarihte eﬂine zor rastlan›r bir terör uygulad›lar. Gelece¤in ‹srail Baﬂbakanlar›ndan Irgun Terör Örgütü lideri Menahem Begin, uygulad›klar› terörün stratejisini ﬂu sözlerle tarif ediyordu: "Araplar›n savaﬂ› ancak evlerinin, kad›nlar›n›n ve çocuklar›n›n savunmas› üzerine kurulu olabilecek."30 Yani, Siyonistlerin savaﬂ› masum halk ile olacakt›.
Gerçekten de o tarihten beri Müslümanlar evlerini, çocuklar›n› ve
kad›nlar›n› ‹srail teröründen
koruyabilmek için mücadele vermektedir. Üstelik
bu terör, baﬂta
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belirtti¤imiz gibi ‹srail Devleti'nin sistemli bir devlet politikas›d›r. Ortado¤u uzman› gazeteci Flora Lewis, International Herald Tribune'de
yay›nlanan makalesinde ‹srail tarz› vahﬂeti ﬂu ﬂekilde tan›mlar:
‹srail yetkilileri için öldürmek ve katletmek, yarg›lamaktan çok daha
adil, net ve kesin bir yöntemdir. ‹srail eski Savunma Bakan› yard›mc›lar›ndan Ephraim Sneh ‹srail'in bu politikas›n› gayet aç›k bir ﬂekilde dile getirmektedir: "E¤er herhangi biri, terörist faaliyette bulunmuﬂ ise
veya böyle bir eyleme yeltenmiﬂse, o kiﬂi vurulmal›d›r... Bu hem etkili, hem kesin, hem de adil bir yöntemdir."31

Hemen belirtmek gerekir ki, ‹srail'in mücadelesi Eprahim
Sneh'in belirtti¤i gibi terörist unsurlarla s›n›rl› kalmamakta, ‹srail bir
halk› toptan kendisine hedef edinmektedir.

Keskin niﬂanc› ‹srail askerleri savunmas›z Filistin
halk›n›, kad›n, çocuk demeden mermi ya¤muruna
tutuyorlar.
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S

OKAKTA ‹NFAZ

‹srail askerleri için hedef
Filistinlilerdir. Onlar karﬂ›lar›ndaki kiﬂinin kad›n,
yaﬂl›, çocuk ya da bebek
olmas›n› önemsemezler...

89

Filistinli halk
bazen bir sokak
baﬂ›nda, bazen
bir pazar
yerinde, bazen
gece yata¤›nda
uyurken, bazen
de bir kontrol
noktas›nda ‹srail
kurﬂunlar›yla
karﬂ›laﬂ›r.

V

E KATL‹AM...
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TÜRK‹YE, 7.8.01

M‹LL‹ GAZETE, 18.5.01

TÜRK‹YE, 13.10.01

M‹LL‹ GAZETE, 13.5.01

YEN‹ ﬁAFAK, 28.11.01

GÖZCÜ, 19.5.01
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CUMHUR‹YET, 22.5.01

ZAMAN, 20.5.01

CRESCENT INT., 16.8.01
W. REPORT, 4-5.1993

Filistin'de y›llard›r masum insanlar›n kan›n›n dökülmedi¤i bir gün neredeyse geçmiyor. ‹srail
askerleri sistemli bir ﬂekilde Filistin halk›n› yok ediyorlar. Köyler bombalan›yor, evler y›k›l›yor, tar›m alanlar› yak›l›yor. Dünya bas›n›nda da zaman zaman yer alan bu zulüm, ne yaz›k
ki dünya devletlerinin harekete geçmesi için yeterli olmuyor. Crescent International dergisinde yer alan "‹‹sraillilere vahﬂet özgürlü¤ü tan›nd›kça, Filistinli ölülerin say›s› art›yor" ﬂeklindeki haber bu durumu aç›kça gözler önüne seriyor. The Washington Report on Middle
East Affairs dergisinde yer alan "Gazze'de ‹srail roketleri, insan haklar›n›n yerini al›yor"
baﬂl›kl› haber ise Filistin topraklar›nda ﬂiddetin daha da artaca¤›n›n sinyallerini veriyor.
Türk bas›n›nda yer alan di¤er haberler de durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
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Burada yer verdi¤imiz detaylar ‹srail Devleti'nin yapt›¤› zulümlerin
sadece küçük bir k›sm›d›r. Ancak bu Müslümanlar›n çok yak›ndan tan›d›¤› bir uygulamad›r. Çünkü Kuran'da verilen Firavun örne¤i ile Siyonist
‹srail yönetiminin masum Filistin halk›na yapt›klar› aras›nda çok büyük
benzerlikler bulunmaktad›r. Firavun da kendi döneminde savunmas›z,
zay›f b›rak›lm›ﬂ kiﬂileri hedef alm›ﬂ, onlar› vahﬂice katletmiﬂtir. Üstelik Firavun kavminin önde gelenleri de topraklar›na karﬂ› güçlü bir ba¤l›l›k
göstermiﬂ, Hz. Musa için, "Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor" (Araf Suresi, 110) diye iftirada bulunmuﬂlard›r. Bu benzerli¤e dikkat
çeken kiﬂilerden birisi de ünlü ‹srailli gazeteci-yazar Uri Avnery'dir. Avnery, The Murder of Arafat (Arafat'›n Öldürülmesi) baﬂl›kl› yaz›s›nda, ‹srailo¤ullar›n›n M›s›r'da esir edildi¤i dönemlerin hiç unutulmamas›n›n Yahudili¤in temel inançlar›ndan biri oldu¤unu hat›rlatmaktad›r. Avnery'e
göre Firavun'un M›s›r'da yapt›¤› zulmün bir benzerini bugün ‹srail, Filistinlilere yapmaktad›r:
ﬁu an ﬂahit oldu¤umuz olaylar, ﬁaron'un adeta bir Firavun bizim de antik
M›s›r halk› oldu¤umuzu göstermektedir. Eski Ahitte bize, Allah'›n Yahudilere bu s›k›nt›lar›, baﬂlayacaklar› uzun yolculuk için daha çok güç toplamalar›, dayan›kl›l›klar›n›n artmas› için yaﬂatt›¤› bildirilir. ‹ﬂte Filistinlilerin de
içinde bulundu¤u durum t›pk› böyledir.

Kuran'daki ayetlerde ise Firavun'un savunmas›z insanlar› nas›l katletti¤i ﬂu ﬂekilde ifade edilir:
Hani Musa kavmine ﬂöyle demiﬂti: "Allah'›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n; hani O sizi Firavun ailesinden kurtarm›ﬂt›, onlar sizi en dayan›lmaz iﬂkencelere u¤rat›yor, kad›nlar›n›z› sa¤ b›rak›p erkek çocuklar›n›z›
bo¤azl›yorlard›. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir s›nav vard›r."
Rabbiniz ﬂöyle buyurmuﬂtu: "Andolsun, e¤er ﬂükrederseniz gerçekten size artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, ﬂüphesiz, Benim azab›m pek ﬂiddetlidir." (‹brahim Suresi, 6-7)

Firavun o dönemde bu zulümleri ‹srailo¤ullar›na yapm›ﬂ, ‹srailo¤ullar› ise Allah'›n yard›m›yla Firavun vahﬂetinden kurtulmuﬂtur. Ça¤›m›zda ise bu kez ‹srailo¤ullar›n›n ﬂiddet yanl›s› olan liderleri Firavun konumundad›rlar. Filistinlilere düﬂen ise, Allah'›n o dönemde ‹srailo¤ullar›na
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übnan'a ilk kez 19 yaﬂ›nda, askere henüz yeni al›nd›¤›mda

gittim. Ve dahil oldu¤um birlik ﬂu anda ismini vermek istemedi¤im kasabaya gönderildi. Bir evin kap›s›n› k›r›p içeri
girdik, aileye bir kenara çekilmesini söyleyip, orta yaﬂl› bir
adam› d›ﬂar› ç›kard›k. Gözlerini ba¤lad›ktan sonra ellerini
arkaya ba¤lad›k ve ›ss›z bir yere götürdük. Dizlerinin üstüne çökmeye
zorlad›k ve baﬂ›n›n arkas›na silah dayad›k, e¤er konuﬂmazsa onu öldürece¤imizi söylüyorduk. Tam o s›rada BM görevlileri geldi ve adam› b›rakt›k. E¤er gelmeselerdi, olay daha da ileri gidebilirdi. Ertesi gün 10 yaﬂ›nda bir Lübnanl› çocu¤u s›rf alay etmek için ald›k. Ailesini zorla mutfa¤a kapad›k ve çocu¤u yak›ndaki bahçeye sürükledik. Komutan›m çocu¤un yüzünü yerlere sürerken, ben silah› kafas›na do¤rultmuﬂtum. Komutan çocu¤u kafas›n› uçurmakla tehdit ediyor olmas›na ra¤men, çocuktan hiç ses ç›km›yordu. Daha sonra yeni bir bölü¤e atand›m. Yeni
mesai arkadaﬂlar›m pisli¤e daha al›ﬂ›kt›lar... Yaﬂl›lar, kad›nlar ve çocuklar ilan edilen soka¤a ç›kma yasa¤› nedeniyle 24 saat boyunca evlerinde
tutsak kald›lar. Erkekler ise meydana toplanm›ﬂlard›, hepsinin gözleri
ba¤l›yd› ve sorgulama için s›ralar›n› bekliyorlard›. Ac›mas›zl›klar bununla da s›n›rl› de¤ildi. Bir istihbarat subay›n›n o¤lu olan Omri'nin en büyük
zevki, kasabal›lar›n üzerine ateﬂ açmakt›... ‹srail'in Lübnan'› iﬂgalinin ilk
aylar›nda 12.000 – 15.000 insan hayat›n› kaybetti, ölen ‹srail askerlerinin
say›s› ise sadece 360'd›. ‹srail'in kay›plar›n›n hemen hepsi askerken, kurbanlar›n›n ço¤u sivil halkt›.
Bu sat›rlar›n yazar› olan James Ron ﬂu anda John Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ö¤retim görevlisi olarak görev yapmaktad›r.1
1- Boston Globe, 25 May›s 2000
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verdi¤i ö¤üdü tutmakt›r: Sabretmek, Allah'a güvenmek ve O'nun yolundan ayr›lmamak.

‹srail'in Katliamlar›
Haganah, Irgun ve Stern gibi Siyonist terör örgütlerinin ve ‹srail
ordusunun 1948-1982 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i toplu katliamlar›n bir k›sm› ilerleyen sayfalarda verilmiﬂtir. Bu sald›r›lar›n hiçbirisi silahl› ve sald›rgan gruplara karﬂ› yap›lmam›ﬂt›r. ‹srail'in tarihi, ﬂiddet
eylemleriyle, katliamlarla doludur. King David Oteli'nin havaya uçurulmas›, masum köylülerin iﬂkence yap›larak öldürüldükleri 1948 y›l›ndaki Deir Yasin katliam›, 1958 y›l›nda Kibya Köyü'nde yap›lan insanl›k d›ﬂ› katliam, Ariel ﬁaron'un önderli¤inde Sabra ve ﬁatilla mülteci kamp›nda gerçekleﬂtirilen ve 3000'e yak›n kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan katliam, 1990 y›l›nda Mescid-i Aksa'da 11 Filistinlinin ölümü ve 800'e yak›n kiﬂinin yaralanmas›yla sonuçlanan sald›r›, 1994 y›l›nda Hz. ‹brahim camisinde sabah namaz› esnas›nda gerçekleﬂtirilen
katliam, Kana Mülteci Kamp›'nda gerçekleﬂtirilen katliam, 1999 y›l›nda 4000 askerlik bir kuﬂatmayla gerçekleﬂtirilen tünel katliam› bunlardan sadece bir kaç›d›r.
Bu bask›n ve sald›r›lar›n yap›ld›¤› yerlerde can veren insanlar,
kendilerini savunma imkan› olmayan masum halkt›r. ‹lerleyen sayfalarda s›ralanan katliamlar 1947'den bugüne süregelen terör ve ﬂiddet
olaylar›n›n sadece belli baﬂl›lar›d›r. Bu rakamlar Siyonist ﬂiddetin boyutlar›n› göstermesi aç›s›ndan önemli olmakla birlikte, bugün halen
devam eden olaylar göz önünde bulunduruldu¤unda, bu ﬂiddetin
verdi¤i zarar› tarif etmekte yetersiz kalmaktad›r. Nitekim 1947'den beri Filistin'den hemen her gün bask›n, ölüm, iﬂkence ve ﬂiddet haberleri gelmektedir. Örne¤in Ekim 2000'den bu yana her gün öldürülenlerin say›s› alt alta konuldu¤unda 2000'e yaklaﬂmaktad›r. (Bu rakama
Savunma Kalkan› Operasyonunda hayat›n› kaybedenler dahil
de¤ildir.) Di¤er bir deyiﬂle ‹srail cinayetleri düzenli olarak her gün devam etmektedir.
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‹srail'in Yar›m As›rd›r Devam Eden
Katliam ve Terör Olaylar›ndan Baz› Örnekler
King David Oteli Bask›n›

1946 92 ölü

King David bask›n›, Irgun terör örgütü taraf›ndan ve dönemin en
üst düzey Siyonist yetkilisi David Ben Gurion'un bilgisi dahilinde gerçekleﬂtirildi. Bu bask›nlarda ‹ngiliz, Filistinli ve Yahudilerden oluﬂan
toplam 92 kiﬂi hayat›n› yitirdi. 45 kiﬂi a¤›r yaraland›.

King David Oteline Siyonist teröristler taraf›ndan düzenlenen bombal› sald›r›da ‹ngilizlerin de dahil oldu¤u 92 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂtir.

Harun

Yahya
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Baldat El-ﬁeyk Katliam›, 1947, 60 ölü
150-200 ‹srailli teröristin gece saat 02:00'de gerçekleﬂtirdi¤i ve
yaklaﬂ›k 4 saat süren bask›n neticesinde evlerinde uyumakta olan kad›n, çocuk ve yaﬂl›lar da dahil olmak üzere 60 Filistinli can vermiﬂtir.
Yehida Katliam›, 1947, 13 ölü
‹lk kurulan Siyonist yerleﬂim birimlerinden biri olan Yehida'da
Müslümanlar›n üzerine ‹ngiliz askeri k›l›¤›na girmiﬂ olan Siyonist sald›rganlar taraf›ndan ateﬂ aç›lm›ﬂt›r.
Khisas Bask›n›, 1947, 10 ölü
‹ki araba dolusu Haganah mensubu, Lübnan s›n›r›ndaki Khisas
kasabas›na girmiﬂ ve önlerine gelene ateﬂ açm›ﬂlard›r.
Qazaza Bask›n›, 1947, 5 Çocuk ölü
Rastgele bir eve sald›r› düzenleyen Yahudi teröristlerin bu eylemi sonucunda 5 çocuk hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Semiramis Oteli Bask›n›, 1948, 19 Ölü
Müslümanlar› tedirgin edip Kudüs'ten ç›karmay› amaçlayan bu
eylemde ‹srail'in ilk Cumhurbaﬂkan› David Ben Gurion taraf›ndan
yönlendirilen teröristler otele yerleﬂtirdikleri bombalarla 19 kiﬂinin
ölümüne ve otelin y›k›lmas›na neden olmuﬂlard›r.
Naser Al-Din Katliam›, 1948
Arap askerleri gibi giyinmiﬂ olan Yahudi teröristleri karﬂ›lamak
için evlerinden ç›kan kasaba halk›n›n üzerine ateﬂ aç›lm›ﬂt›r. Ve bu
bask›nda sadece 40 kiﬂi hayat›n› kurtarabilmiﬂ, kasaba haritadan silinmiﬂtir.
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Tantura Bask›n›, 1948, 200 ölü
ﬁu an yaklaﬂ›k 1500 Yahudi yerleﬂimcinin yaﬂad›¤› Tantura'da
1948'de büyük bir Müslüman katliam› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹srailli tarihçi Teddy Katz bu bask›n› "Rakamlardan anlaﬂ›ld›¤›na göre, kesinlikle en büyük katliamlardan birisi" sözleri ile tan›mlar.
Dahmas Camisi Katliam›, 1948, 100 ölü
Gelece¤in Savunma Bakanlar›ndan Moshe Dayan taraf›ndan yönetilen Komando 89 Birli¤i, Araplara ancak camide toplanmalar› koﬂuluyla güvende olacaklar›n› anons etmiﬂtir. Ancak camiye s›¤›nan
100 kadar Müslüman toplu olarak katledilmiﬂtir. Bu katliamdan ürken
Lyda ve Ramble sakinleri topraklar›n› terk etmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 60 bin
Müslüman göç etmiﬂ, ancak yolda 350 kiﬂi daha kötü sa¤l›k koﬂullar›
nedeni ile hayat›n› yitirmiﬂtir.
Dawayma Katliam›, 1948, 100 ölü
Dawayma bask›n› en büyük ‹srail katliamlar›ndan birisidir. Öldürülenlerin büyük k›sm› Cuma namaz› için camide toplanan insanlard›r. Bu bask›n esnas›nda da Filistinli kad›nlar tecavüze u¤ram›ﬂ, evler insanlar içindeyken dinamitlenmiﬂtir.
Houla Katliam›, 1948, 85 ölü
Houla'da ‹srail askerleri 85 kiﬂiyi zorla bir eve doldurup sonra da
evi ateﬂe vermiﬂlerdir. Daha sonra korkuya kap›lan halk›n büyük k›sm› Beyrut'a göç etmiﬂtir. 12 bin nüfuslu olan Houla'da geriye 1200 kiﬂi kalm›ﬂt›r.
Salha Katliam›, 1948, 105 ölü
Kasaba halk› zorla camiye doldurulduktan sonra, tek bir kiﬂi bile sa¤ kalmay›ncaya kadar halk›n üzerine ateﬂ edilmiﬂtir.
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F

‹L‹ST‹N HALKI YOK ED‹L‹YOR

Filistinlilerin maruz kald›¤› zulüm yar›m as›r› aﬂk›n
bir zamand›r devam ediyor. ﬁu an Filistin'de en az
birkaç evlad›n› ‹srail kurﬂunlar›na ﬂehit vermemiﬂ
aile bulmak neredeyse imkans›zd›r. Baz› insanlar
ise sakat kalmakta, resimde görüldü¤ü gibi parçalanm›ﬂ yüzlerle yaﬂamlar›n› sürdürmektedirler.

99

Deir Yassin Bask›n›, 1948, 254 ölü
Dünya gündeminin ‹srail yanl›s› bas›n taraf›ndan yönlendiriliyor
olmas›, zaman zaman ‹srail'de yaﬂananlar›n tüm ç›plakl›¤› ile görülmesini engellemektedir. Ancak ‹srail tarihinde öyle ﬂiddet ve zulüm
olaylar› vard›r ki, bunlar uluslararas› kuruluﬂlar taraf›ndan detaylar›yla belgelenmiﬂtir. Bu olaylardan birisi, 1948 y›l›nda Deir Yassin adl› Arap köyüne Irgun ve Stern çeteleri taraf›ndan yap›lan bask›nd›r.
1948'de 9 Nisan'› 10 Nisan'a ba¤layan gece Deir Yassin halk› hoparlörlerden gelen "kasabay› terk edin" sesleriyle uyanm›ﬂlar, daha ne
oldu¤unu bile anlayamadan Siyonist militanlar taraf›ndan katledilmiﬂlerdir. K›z›l Haç ve BM'in gözlemcilerinin olay yerinde daha sonra yapt›klar› incelemeler, evlerin ilk önce ateﬂe verildi¤ini ve alevlerden kaçmak isteyen halk›n ise kurﬂuna dizildi¤ini göstermektedir.
Bask›n esnas›nda hamile kad›nlar›n kar›nlar› yar›larak bebekleri
d›ﬂar› ç›kar›lm›ﬂ, kurbanlar›n organlar› parçalanm›ﬂ, çocuklar dövülmüﬂ ve tecavüze u¤ram›ﬂt›r. Deir Yassin katliam› s›ras›nda 52 çocuk annelerinin gözleri önünde öldürülmüﬂ ve daha sonra da baﬂlar› kesilmiﬂtir. 60'dan fazla kad›n ise vücutlar› parçalanarak öldürülmüﬂtür.32 Bask›ndan sa¤ olarak kurtulabilenlerden bir kad›n yaﬂad›¤›
dehﬂeti ﬂu ﬂekilde aktarm›ﬂt›r:
Bir askerin 9 ayl›k hamile olan k›z›m› yakalad›¤›n› gördüm. Makineli tüfe¤ini önce çenesine do¤rulttu, sonra içinde ki tüm mermileri k›z›m›n
üzerine boﬂlatt›. Hepsi birer kasaba dönüﬂmüﬂlerdi. Daha sonra bir b›çak ç›kard› ve k›z›m›n karn›n› yar›p bebe¤ini d›ﬂar› ç›kard›.33

Bask›n› gerçekleﬂtirenler yapt›klar› katliamlarla da tatmin olmam›ﬂlar, halen hayatta olan kad›nlar› ve k›z çocuklar›n› ç›r›lç›plak soyup, araçlara doldurmuﬂlar ve bu ﬂekilde Yahudi yerleﬂim bölgelerinde dolaﬂt›rm›ﬂlard›r. Dönemin K›z›l Haç Filistin delegesi Jacques de
Reynier olaydan bir gün sonra Deir Yassin'e yapt›¤› ziyaret esnas›nda
parçalanm›ﬂ cesetlerle karﬂ›laﬂm›ﬂ ve bu korkunç manzara karﬂ›s›nda
"Manzara dehﬂet vericiydi!" demiﬂtir.34
Bask›n esnas›nda hamile kad›nlar›n ve çocuklar›n da dahil oldu-
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Deir Yassin Köyü'nde yap›lan
katliam›n ertesi günü bölgeye gidenler kesik baﬂl›, kar›nlar› deﬂilmiﬂ,
parçalanm›ﬂ kad›n ve çocuk cesetleriyle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›.

¤u 280 kadar Müslüman önce sokaklarda dolaﬂt›r›lm›ﬂ, sonra da kurﬂuna dizilmiﬂtir. Öldürülen genç k›zlar›n ço¤unun ›rz›na geçilmiﬂ, erkeklerin cinsel organlar› kesilmiﬂtir. Siyonistler baz› kurbanlar›n› öldürmek için b›çak kullanm›ﬂlard›r. Raporlarda ortadan ikiye biçilen
küçük bir k›z çocu¤undan da söz edilmektedir.35
Belirtmek gerekir ki, bu vahﬂeti gerçekleﬂtiren gruplar, yasa d›ﬂ›
ve ‹srail yönetiminin kontrolü d›ﬂ›nda faaliyet gösteren birtak›m radikal örgütlenmeler de¤il, bizzat ‹srail Devleti taraf›ndan yönlendirilen
çetelerdir. Tarihte eﬂine az rastlan›r bir katliam olan Deir Yassin bask›n›n›, ileride ‹srail'in baﬂbakanl›¤›n› yapacak olan Menahem Begin'in liderli¤indeki Irgun ve Stern çeteleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Menahem Begin taraf›ndan "E¤er Deir Yassin zaferi olmasayd›,
‹srail Devleti de olmazd›" sözleriyle tan›mlanan bu insanl›k d›ﬂ› eylem, ‹srail'in vahﬂet politikas›n›n örneklerinden sadece biridir. Siyonistler bu gibi bask›nlarla, Filistin halk›n› dehﬂete düﬂürüp topraklar›ndan sürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Böylece ‹srail'e göç eden yerleﬂimciler
için yeni alanlar aç›labilecektir. Nitekim ünlü Siyonist liderlerden Israel Eldad "... Deir Yassin olmasayd›, bugün ‹srail topraklar› üzerinde
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hala yar›m milyon Arap yaﬂ›yor olacakt›. Ve tabi ‹srail Devleti de olmayacakt›."36 ﬂeklindeki sözleriyle bu gerçe¤i aç›kça ifade etmektedir.
Bir nevi etnik temizlik olarak görülen bu katliam giriﬂimleri Siyonistlere göre ‹srail Devleti'nin kurulmas› için gerekli bir giriﬂimdir. Nitekim bu eylemler Deir Yassin bask›n›ndan sonra da devam etmiﬂtir.
Pek çok insan ya topraklar›n› terk edip kaçm›ﬂ ya da Deir Yassin halk›n›n baﬂ›na gelenlerin benzerini yaﬂam›ﬂt›r.
Kibya Katliam›, 1953, 96 ölü
Siyonistlerin Arap köylerini boﬂaltmak için düzenledikleri bask›nlardan biri de, Ürdün s›n›r›nda bulunan 2000 kiﬂilik Kibya Köyü'ne olmuﬂtur. Pek çok gözlemcinin daha sonra olay yerinde yapt›klar›
incelemeler, ‹sraillilerin insanl›k d›ﬂ› vahﬂetini gözler önüne sermiﬂtir.
13 Ekim 1953 tarihinde gerçekleﬂen Kibya bask›n› esnas›nda yüzlerce
ev y›k›lm›ﬂ, yar›s›ndan fazlas›n› kad›n ve çocuklar›n oluﬂturdu¤u 69
sivil katledilmiﬂtir. ﬁu anki ‹srail Baﬂbakan› Ariel ﬁaron komutas›ndaki Unit 101 isimli birlik, yaklaﬂ›k 600 askeri ile önce kasabay› kordon
alt›na alm›ﬂ ve di¤er tüm Arap köyleri ile ba¤lant›s›n› kesmiﬂtir. Askerler daha sonra sabaha karﬂ› 04:00'de Kibya'ya girmiﬂler ve sistemli
bir ﬂekilde evleri y›k›p, halk› katletmiﬂlerdir. Bask›n› bizzat yöneten
Ariel ﬁaron, ‹srail askerlerinin gerçekleﬂtirdikleri katliman›n ard›ndan
son derece so¤ukkanl› bir aç›klama yapm›ﬂ ve "Ald›¤›m›z emir çok
aç›kt›, Kibya di¤erlerine örnek olmal›yd›" demiﬂtir.37
Dönemin BM Ürdün Elçisi Dr. Yusuf Haikal'›n Güvenlik Konseyi'ne sundu¤u raporda ise bask›n ﬂu ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r:
‹srail birlikleri kasabaya girmeleriyle birlikte, tüm ev sakinlerini sistematik olarak öldürmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Otomatik silahlar›n ve el bombalar›n›n kullan›ld›¤› bu bask›nda evler içinde yaﬂayanlarla birlikte
dinamitlenmiﬂtir... 40 ev, kasaba okulu, su deposu y›k›lm›ﬂ, 22 tane
büyükbaﬂ hayvan öldürülmüﬂ ve 6 dükkan ya¤malanm›ﬂt›r.38

ABD'de yay›nlanan ünlü Katolik dergisi The Sign da, Kibya bask›n› s›ras›nda yaﬂanan insanl›k d›ﬂ› olaylara yer vermiﬂti. Derginin
editörü Ralph Gorman bask›nla ilgili düﬂüncelerini ﬂu ﬂekilde aktar›-
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yordu: "Terör Nazilerin politik silah› idi. Ama Naziler bile terörü ‹sraillilerin Kibya'da yapt›¤› gibi so¤ukkanl› ve vahﬂi bir ﬂekilde kullanmam›ﬂlard›."39
Bask›n sonras› olay yerine gelenlerin gördükleri manzara dehﬂet
vericiydi. Ölenlerin pek ço¤unun kafas›n›n arkas›nda kurﬂun izi vard›, pek ço¤unun ise baﬂ› kesilmiﬂti. Y›k›lan evlerin enkaz› alt›nda kalarak can›n› kaybedenlerin yan› s›ra, pek çok masum kad›n ve çocuk
da vahﬂi bir ﬂekilde katledilmiﬂti.
Kafr Kassim Katliam›, 1956, 49 ölü
1956 y›l›nda gerçekleﬂen Kafr Kassim bask›n› kad›n, çocuk, genç,
yaﬂl› ay›rt edilmeden 49 masum insan›n vahﬂice katledilmesi ile neticelendi. Olay ‹srail'in M›s›r'a karﬂ› harekat baﬂlatt›¤› 29 Ekim 1956 tarihinde gerçekleﬂti. ‹srail Güvenlik Güçleri s›n›r
güvenli¤ini sa¤lamak
gerekçesiyle akﬂam üstü
16:00 gibi güvenlik turuna ç›kt›lar. Muhtarlara s›n›r kasabalar›nda
soka¤a ç›kma yasa¤›n›n
18:00'de de¤il, 17:00'de
baﬂlayaca¤›n› duyurdular. Bu kasabalardan biri
de Betah Tekfa Yahudi
yerleﬂim biriminin yak›n›nda bulunan Kafr
Kassim kasabas› idi.
Kafr Kassim bask›n›nda ‹srail askerleri yine masum
bebekleri katletmiﬂlerdi.
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Kasaba halk› soka¤a ç›kma yasa¤›ndan 16:45'de yani yasak baﬂlamadan sadece 15 dakika önce haberdar edildi. Kasaba muhtar› ‹srail askerlerine, kasaba halk›n›n büyük ço¤unlu¤unun kasaba d›ﬂ›nda
çal›ﬂt›¤›n› ve tam o saatlerde iﬂlerinden döndüklerini, dolay›s›yla onlar› haberdar etmesinin mümkün olmad›¤›n› söyledi. Bu arada ‹srail
askerleri bir yandan kasaba giriﬂinde bariyer oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂlard›. Öte yandan kasaba d›ﬂ›nda çal›ﬂan halk da evlerine dönmeye
baﬂlam›ﬂt›. Ve ilk grup kasaba s›n›r›na geldi. Olaylar›n bundan sonra
ne ﬂekilde geliﬂti¤ini görgü tan›klar›ndan Abdullah Samir Bedir ﬂöyle
anlat›yor:
Kasaba giriﬂine saat 16:55 gibi geldik. 12 asker ve bir komutan s›n›rda silahl› bir ﬂekilde bekliyorlard›. Askerleri selamlad›k. Bize "Memnun musunuz?" diye sordular. "Evet" diye cevaplad›k. Bu arada askerler tek s›ra olmuﬂlard›. Ve komutanlar› "ateﬂ edin" diye seslendi. Askerler bize
ateﬂ etmeye baﬂlad›lar.40

Bu korkunç durumdan ölü taklidi yaparak kurtulan Abdullah
Bedir kuﬂkusuz bu vahﬂetle karﬂ› karﬂ›ya kalan tek kiﬂi de¤ildi. Askerler bu andan itibaren kasabaya giriﬂ yapan tüm araçlar› durdurup
içindekileri kurﬂuna dizdi. Bunlar aras›nda 15-16 yaﬂ›nda çocuklar,
genç k›zlar ve hamile kad›nlar da vard›. Öte yandan gürültünün ve
seslerin kayna¤›n› merak eden kasaba halk› evinden d›ﬂar› ad›m att›¤› anda yasa¤› ihlal etti¤i gerekçesi ile kurﬂuna diziliyordu. Çünkü ‹srailli askerler soka¤a ç›kma yasa¤›n› ihlal edenleri tutuklama de¤il, öldürme emri alm›ﬂlard›.
‹srail Parlamentosu'nun resmi kay›tlar›nda da tüm detaylar›yla
yer alan bu olay ‹srail Devleti'nin Müslüman halka karﬂ› izledi¤i politikan›n en çarp›c› örneklerinden biridir.
Kendilerine: "Yeryüzünde fesat ç›karmay›n" denildi¤inde: "Biz
sadece ›slah edicileriz" derler. Bilin ki; gerçekten, as›l
fesatç›lar bunlard›r, ama ﬂuurunda de¤ildirler.
(Bakara Suresi, 11-12)
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Han Yunus Katliam›, 1956, 275 ölü
Han Yunus'ta bulunan mülteci kamp›na sald›ran ‹srail askerleri
275 kiﬂiyi katletmiﬂlerdir. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan
BM yetkilileri elleri arkadan ba¤lanm›ﬂ ve enselerinden vurulmuﬂ cesetler bulmuﬂlard›r.41
Gazze Katliam›, 1956, 60 ölü
Siyonistlerin Gazze'ye yapt›klar› bu bask›nda çocuklar ve kad›nlar da dahil olmak üzere 60 kiﬂi öldürülmüﬂtür.
Fakhani Katliam›, 1981, 150 ölü
Lübnan'da bulunan bu bölgeye ‹srail uçaklar›n›n yapt›¤› sald›r›lar sonucunda 150 kiﬂi ölmüﬂ, 600'den fazla kiﬂi de yaralanm›ﬂt›r42.
Hz. ‹brahim Camisi Katliam›, 1994, 50 ölü
25 ﬁubat 1994 Cuma günü Filistin'de korkunç bir katliam gerçekleﬂtirildi. Müslümanlar›n sabah namaz›n› k›lmakta olduklar› bir s›rada Siyonist bir Yahudinin Halil ‹brahim Camisi'ne düzenledi¤i sald›r›da 50'den fazla Müslüman ﬂehit edildi, 300'e yak›n Müslüman da yaraland›. Yaralananlar›n baz›lar› hastaneye kald›r›l›rken veya hastanede can verdi.
Katliam, El-Halil yak›nlar›nda bulunan Kirbât Erba Yahudi yerleﬂim merkezinde oturan bir Yahudi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Daha
sonra katliam› gerçekleﬂtiren Yahudinin ‹srail ordusunda yedek subay
oldu¤u ve "Kahane Yaﬂ›yor" adl› Siyonist terör örgütüne mensup oldu¤u bildirildi. ‹srail kaynaklar› sald›rgan›n askeri k›yafeti ile sald›r›y› gerçekleﬂtirdi¤ini aç›klad›.
Sald›rgan, Müslümanlar›n sabah namaz›n› k›lmakta olduklar› bir
s›rada gizlice camiye girerek bir sütunun arkas›na saklanm›ﬂ ve cemaatin rükuya gitmesiyle birlikte makineli tüfekle namaz k›lanlar› kurﬂun ya¤muruna tutmuﬂtur.
Olaya ﬂahit olanlar›n anlatt›klar›na göre sald›rgan katliam› tek
baﬂ›na gerçekleﬂtirmemiﬂtir. O sadece teti¤e basmakla meﬂgul oluyor-
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Kuruldu¤u günden bu yana defalarca ‹srail bombalar›na hedef olan Han Yunus Mülteci Kamp›'n›n
harap olmuﬂ binalar›nda ve çevresinde bugün
130.000'e yak›n Filistinli yaﬂamaktad›r.

T‹ME, 7.3.94

T‹ME, 7.3.94

1994 y›l›nda fanatik Yahudiler taraf›ndan Hz. ‹brahim Camisi'ne yap›lan sald›r›da ibadet etmekte
olan 40'dan fazla kiﬂi ölmüﬂ ve yüzlerce kiﬂi de
yaralanm›ﬂt›r. Konu Time dergisi taraf›ndan 'Namazda Ölüm' baﬂl›¤› ile kapak yap›lm›ﬂt›r.
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du. ﬁarjörünün bitmesi halinde arkas›ndaki di¤er Siyonistler seri bir
ﬂekilde ﬂarjör de¤iﬂtiriyorlard›.
Olaydan sonra ‹srail askerleri katliam›n gerçekleﬂti¤i Halil ‹brahim Cami'sini kuﬂatma alt›na ald›lar ve gazetecilerin olay yerine yaklaﬂmalar›na engel oldular. Sald›r›y› protesto için cami etraf›na toplanan Müslümanlar›n üzerlerine Siyonist askerlerin ateﬂ etmeleri üzerine de çok say›da insan öldürüldü.43
Kana Katliam›, 1996, 109 ölü
Kana Mülteci Kamp›'n›n havadan bombalanmas› sonucu ço¤u
çocuk ve kad›n yüzden fazla insan hayat›n› kaybetti. O katliamda kafalar› kopan çocuklar›n oluﬂturdu¤u ac› manzaralar zihinlerden asla
silinmedi. BM inceleme heyeti Kana katliam›n›n bilinçli olarak gerçekleﬂtirildi¤ini aç›klad›.

Kana'daki katliam s›ras›nda
iﬂgalci ‹srail Kuvvetleri kundaktaki bebekleri dahi düﬂman olarak görüp, gözlerini
k›rpmadan katlettiler.

107

U

NUTULMAYACAK FOTO⁄RAFLAR

Kana'da yaﬂanan büyük katliam›n
foto¤raf karelerine yans›yan bu
görüntüleri, Filistin'de yaﬂanan
zulmün gerçek yüzünü gözler
önüne sermektedir.
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Sabra ve ﬁatilla Katliam›
"Bebekleri alevlerden kurtarabilmek için hemen su dolu kovalara koymak zorunda kald›m. Yar›m saat sonra kovalardan ç›kard›¤›mda, vücutlar› halen yan›yordu. Hatta morgda bile için için yanmaya devam ediyorlard›." Dr. Amal Shamaa, Barbir Hastanesi, 29 Temmuz 1982 - ‹srail
ordusunun Bat› Beyrut'a fosfor bombalar› atmas›n›n ard›ndan.44

II. Dünya Savaﬂ›'n›n son günlerinde Filistinlileri sindirmek ve
topraklar›ndan sürmek için Siyonistler taraf›ndan sistemli olarak düzenlenen terörist eylemler, binlerce masum insan›n hayat›n› kaybetmesine neden oldu. 1982 y›l›nda ‹srail'in Lübnan'› iﬂgali s›ras›nda Sabra ve ﬁatilla kamplar›na yap›lan bask›n ise tarihe en kapsaml› ve en
büyük soyk›r›mlardan biri olarak geçti. H›ristiyan Falanjist gruplar›n
‹srail askerlerinin deste¤i ve yönlendirmesi ile gerçekleﬂtirdikleri bask›n esnas›nda, ço¤u kad›n ve çocuklar olmak üzere 3.000'den fazla insan katledildi. Katliam ile ilgili daha sonra yap›lan araﬂt›rmalar ve incelemeler dönemin Savunma Bakan› ve ﬂimdiki ‹srail Baﬂbakan› Ariel
ﬁaron'un olay›n sorumlusu oldu¤unu gösteriyordu. Bu kanl› bask›n
nedeniyle Ariel ﬁaron halen "Lübnan Kasab›" olarak an›lmaktad›r.
Ortado¤u uzman› gazeteci Robert Fisk, bask›n›n hemen ertesinde olay yerinde gördü¤ü dehﬂet verici manzaray›, Lübnan Kasab› Ariel ﬁaron'un ‹srail Baﬂbakan› seçilmesinin ard›ndan yazd›¤› makalesinde ﬂöyle aktarmaktad›r:
18 Eylül 1982'de Sabra ve ﬁatilla kamp›nda bulunanlar için ﬁaron, ard›nda ﬂiﬂmiﬂ cesetler, tecavüz edilmiﬂ, iﬂkenceye u¤ram›ﬂ ve sonra da
katledilmiﬂ kad›nlar ve bebekler b›rakan bir kasapt›r. Olaydan 18 y›l
sonra bugün bu caddelerde dolaﬂ›rken katliam manzaralar› hala gözlerimin önünden gitmiﬂ de¤il. Biraz ötede Sabra Camisi'ne giden yolda 90
yaﬂ›nda, beyaz sakal› ve pijamalar› ile Bay Nouri'yi görüyorum. Ölü bedeninin yan› baﬂ›nda yün baﬂl›¤› ve bastonu duruyor. ‹lerideki dar sokakta yemek tencerelerinin yan›nda yatan iki kad›n ceseti var, beyinleri
d›ﬂar› akm›ﬂ. Kad›nlardan birinin karn› yar›lm›ﬂ. Cesetin birkaç metre
ötesinde çürüdü¤ü için bedenleri morarm›ﬂ, adeta bir çöp gibi oraya f›rlat›lm›ﬂ bebekleri gördüm... Cesetlerin kuruyan kanlar› üzerinde sinek-
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Sabra ve ﬁatilla Mülteci Kamplar›ndaki bu
korkunç katliam, dönemin Savunma Bakan›
olan ‹srail Baﬂbakan› Ariel ﬁaron'un emir ve
talimatlar›yla gerçekleﬂtirildi.

ler uçuﬂuyor, ölü bedenlerin bileklerindeki saatler ise hala çal›ﬂ›yordu. T›rmand›¤›m küçük
rampay› aﬂabilmek için etrafa da¤›lm›ﬂ ceset
parçalar›n› bir kenara itmem gerekiyordu. Biraz ötede ise s›rt›ndan hala kan süzülen sevimli bir genç k›z yat›yordu.45

Robert Fisk bir baﬂka yaz›s›nda Sabra ve ﬁatilla kamplar›nda yaralananlar›n tedavi gördükleri hastaneleri gezerken karﬂ›laﬂt›¤› manzaray› ise "Burada (Barbir Hastanesi) gördüklerimiz unutulabilecek
cinsten manzaralar de¤ildi. Barbir Hastanesini ziyaret etmek, silah›n
insan bedenine neler yapabilece¤ini görmek anlam›na geliyordu."
sözleri ile dile getirmekteydi.46
Baﬂta kad›nlar, çocuklar, yaﬂl›lar olmak üzere zavall› ve masum
insanlar›n maruz kald›klar› bu vahﬂet ‹srailli liderlerin ideolojisini
göstermesi aç›s›ndan oldukça ibret vericidir. Katledilen kad›nlar›n büyük k›sm› önce tecavüze u¤ram›ﬂt›r. Hamile kad›nlar›n ise kar›nlar›
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yar›larak bebekleri parçalanm›ﬂ, henüz üç-dört yaﬂ›ndaki çocuklar ailelerinin gözleri önünde katledilmiﬂtir. Erkeklerin bir k›sm›n›n ise öldürülmeden önce burunlar› ve kulaklar› kesilmiﬂ, büyük k›sm› da
kurﬂuna dizilmiﬂtir.
Frans›z Le Monde gazetesi 13 ﬁubat 2001 tarihli bir haberinde 1982
y›l›nda gerçekleﬂtirilen Sabra ve ﬁatilla katliamlar›n›, bu katliamlar›
yaﬂayan ve ﬂu an 42 yaﬂ›nda olan Nihad Hamad'›n a¤z›ndan ﬂu ﬂekilde aktarm›ﬂt›r:
… ‹srail Silahl› Kuvvetleri Çarﬂamba gecesinden Perﬂembe sabah›na
sarkan süre boyunca kamp› kuﬂatm›ﬂt›. Do¤u taraf›n› kuﬂatmak istiyorlard›. Mücahidlerimiz gitmiﬂti. Buralarda on beﬂ-on alt› yaﬂ›ndaki gençlerin d›ﬂ›nda kimse kalmam›ﬂt›… Perﬂembe gecesi, bombard›manlar›n
ﬂiddeti iki kat›na ç›kt›. Hafif silahlar›n hiçbir iﬂimize yaramayaca¤›n›
fark ettik. Bar›naklardaki herkes mülteciydi. Herkes korkuyordu. Sözlerine önem verilenler, yaﬂça büyük olan kiﬂiler ‹sraillilerin yan›na gidip
kamp›n teslim olaca¤›n› söylemeye karar verdiler. Ellerine beyaz bir bez
ald›lar ve arabayla yola ç›kt›lar. Ve bir daha geri dönmediler. Ellerinde
silahlarla, gençler de ayn› yöne do¤ru gittiler, onlar da ve onlar› bulmaya gidenler de bir daha hiç ama hiç geri dönmediler. O zaman buralar›
hemen terk etmemiz gerekti¤ini çok daha iyi fark ettik… Yüzlerce insan
kamp›n kuzey çevresindeki ayn› ortak salona do¤ru kaç›ﬂ›yordu. Say›m›z o kadar fazlayd› ki neredeyse havas›zl›ktan bo¤ulacakt›k. Sabah
vakti, her yerde ölüm sessizli¤i vard›, buras› art›k hayalet bir ﬂehirdi.
Bombard›manlar kesilmiﬂti. Arada bir sadece tek tek birbirinden ay›rt
edebilecek aral›klarda at›ﬂ sesi duyuluyordu. Sonra, sessizili¤i delip geçerek, caminin oldu¤u taraftan bir kad›n›n feryatlar› yükseliyordu. Saçlar› karmakar›ﬂ›kt›, parçalanm›ﬂ giysileri kana bulanm›ﬂt›, üzerinde
akl›n› kaç›rm›ﬂ bir insan›n havas› vard›. Dizlerinin üzerinde bo¤azlar› kesilmiﬂ çocuklar› yat›yordu… Çok sert davrand›lar ve bu cinayetlerin sessizlik içerisinde cerayan etmesi için b›çaklar›n› ve di¤er kesici
aletlerini kulland›lar... Milisler kamplardaki iﬂlerini bitirdikten sonra pis
iﬂlerini Gazze Hastanesi'nde tamamlad›lar. Yaral›lar›, doktorlar› ve
hemﬂireleri d›ﬂar› taﬂ›d›lar ve öldürdüler. Kaybolanlarla birlikte 3.0003.500 kiﬂinin katledildi¤ini ö¤rendik.47
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Bu korkunç manzara bugün "Araplar beni bilirler, ben de Araplar›" sözleri ile tan›nan ve Müslüman Filistin halk› için "ezilmesi gereken bir böcek" gibi küstah ifadeler kullanan Ariel ﬁaron'un eseridir48.
1967 Savaﬂ›'n›n ard›ndan 160 bin Filistinlinin Do¤u Kudüs'ü terk edip
mülteci hayat› yaﬂamas›na neden olan ﬁaron'un cezaland›rma yöntemleri aras›nda Filistinlilerin evlerini bombalamak, mülteci kamplar›n›n üzerinden buldozerle geçmek, yüzlerce Filistinli genci hiçbir gerekçe göstermeden tutuklamak ve sonra iﬂkenceye u¤ratmak da vard›r. Ariel ﬁaron'un Gazze bölgesinin güvenli¤inden sorumlu oldu¤u
dönemde ise yüzlerce kiﬂi suikaste u¤ram›ﬂ, binlercesi tutuklan›p s›n›r
d›ﬂ› edilmiﬂ, yaln›z Gazze'de 2 bin ev y›k›lm›ﬂ ve 16 bin kiﬂi ikinci defa sürgüne gönderilmiﬂtir. Sabra ve ﬁatilla katliamlar› d›ﬂ›nda 1982'de
‹srail'in Lübnan'› iﬂgali esnas›nda birkaç hafta içinde 14 bin insan hayat›n› kaybetmiﬂ (bunlar›n 13 bini silahs›z sivillerdir), yaklaﬂ›k yar›m
milyon insan ise evsiz kalm›ﬂt›r.
Burada bir kaç örne¤ini anlatt›¤›m›z vahﬂet ve zulüm, Filistin
topraklar›nda elli y›l› aﬂk›n süredir kesintisiz olarak devam etmektedir. Üstelik yukar›daki örnekler çok fazla Filistinlinin ayn› gün içinde
hayat›n› yitirdi¤i katliamlard›r. Bu örneklerin d›ﬂ›nda 1966 y›l›ndaki
Al Sammou katliam›nda 18; 1975 y›l›nda Aitharoun katliam›nda 9;
Kawnin'de 16 kiﬂi; 1976 y›l›nda Hanin'de 20; Bint Jbeil'de 23; 1978 y›l›ndaki Adloun katliam›nda 7; 1979 y›l›nda Abbasieh katliam›nda 80;
1980 y›l›ndaki Saida katliam›nda 20 Filistinli ‹srail iﬂgalci güçleri taraf›ndan katledilmiﬂtir. Bunlar›n yan› s›ra y›llard›r hergün birkaç kiﬂi
hayat›n› yitirmekte ya da sakat kalmaktad›r. Ayr›ca her gün evler y›k›lmakta, insanlar topraklar›ndan sürülmektedir. Görüldü¤ü gibi ‹srail Devleti'nin amac› düzenli bir etnik temizlik politikas›yla Filistinlileri y›ld›rmak, topraklar›ndan ç›karmak ve kendi isteklerini kabul ettirmektir.
Tüm dünyan›n gözü önünde bir halk katledilmekte, göz göre göre soyk›r›ma tabi tutulmaktad›r. Ne var ki dünya devletlerinin büyük
ço¤unlu¤u bu insanl›k d›ﬂ› ve vahﬂi uygulamalar› göz ard› etmekte,
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‹srail'in ﬂiddete dayal› politikas›n› zaman zaman "k›namak" d›ﬂ›nda
herhangi bir yapt›r›m uygulamamaktad›r.
Öte yandan ünlü Ortado¤u uzman› Noam Chomsky, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi adl› eserinde ‹srail Devleti'nin Filistin halk›na bak›ﬂ
aç›s›n› ve bunun ABD planlamac›lar› taraf›ndan nas›l de¤erlendirdi¤ini ise ﬂöyle dile getirmektedir:
Filistinlilere gelince, Amerikal› stratejistler, ‹srail hükümet uzmanlar›M‹LL‹ GAZETE, 22.4.01

ZAMAN, 20.5.01

Araplar›n ve tüm dünyan›n
"Kasap" lakab› ile tan›d›¤›
ﬁaron ac›mas›zl›¤›n› her
f›rsatta gözler önüne sermektedir.
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n›n 1948'de yapt›klar›, göçmenlerin ya baﬂka bir yerde asimile edilecekleri ya da ezilecekleri ﬂeklindeki de¤erlendirmesinden kuﬂku duymak
için bir neden görmüyorlard›. Baz›lar› ölecek, ço¤u da toplumun süprüntüsüne dönüﬂüp, Arap ülkelerinin en yoksul s›n›flar›na kat›lacakt›r. Dolay›s›yla onlar için kayg›lanmaya gerek yoktur. Olaylar geliﬂtikçe
somut biçime bürünen bu temel yorumlar, günümüze kadar de¤iﬂmeden sürmüﬂtür.49

‹srail ve Amerikan yetkililerinin bu öngörüsü bugün yerine getirilmiﬂtir. Üstelik ‹srail Devleti'nin, kuruluﬂ aﬂamas›nda ve ilk y›llar›nda Müslüman halka karﬂ› uygulad›¤› ﬂiddet ve sindirme politikas› günümüzde de tüm h›z›yla devam etmektedir.
Filistinli Müslümanlar tarih boyunca pek çok Müslüman›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n benzerlerini yaﬂamakta ve imtihan olmaktad›r. Allah
Kuran'da o dönemin inananlar›na (‹srailo¤ullar›na) Firavun'un yapt›¤› vahﬂeti ﬂöyle hat›rlatmaktad›r:
Sizi dayan›lmaz iﬂkencelere u¤ratt›klar›ndan Firavun ailesinin elinden kurtard›¤›m›z› hat›rlay›n. Onlar kad›nlar›n›z› diri b›rak›p, erkek
çocuklar›n›z› bo¤azl›yorlard›. Bunda sizin için Rabbinizden büyük
bir imtihan vard›. (Bakara Suresi, 49)

Elbette Allah sabredenlerin yard›mc›s›d›r ve Allah'›n kanunu gere¤i, say›lar› az da olsa, güçleri ve imkanlar› s›n›rl› da olsa kurtuluﬂ
her zaman samimi iman edenler içindir. Ancak unutulmamal›d›r ki,
bu imtihan sadece Filistin'de yaﬂayan Müslümanlar için de¤il, bu zulmü bilen ve ﬂahit olan herkes için geçerlidir. Çünkü Müslümanlar
dünyan›n neresinde olurlarsa olsunlar, hangi koﬂullar alt›nda bulunursa bulunsunlar mazluma ve zorluk içinde bulunan insanlara yard›m etmekle yükümlüdürler. Ve zorda ve darda olan insana yap›lacak
en büyük yard›m, o insan›n içinde bulundu¤u kötü koﬂullar› temelden ortadan kald›rabilecek bir yard›md›r. Di¤er bir deyiﬂle, Filistin'de
kargaﬂa ve çat›ﬂmalar›n içinde hayatta kalma mücadelesi veren insanlar için yap›lacak en büyük yard›m, her türlü çat›ﬂma, kaos ve anarﬂiyi içinde bar›nd›ran -ve gerçekte Siyonizmin de kökeni olan- dinsiz
anlay›ﬂla fikri mücadele yürütmektir.
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abra ve ﬁatilla Kamp›'nda gerçekleﬂtirilen büyük katliam, 17 Haziran
2001 tarihinde BBC'de yay›nlanan The Accused (San›k) isimli bir programla birlikte yeniden gündeme geldi. Ariel ﬁaron'un 3.000 kiﬂinin hayat›n›
yitirdi¤i bu katliamdaki rolünü sorgulayan programda, katliamdan kurtulan canl› tan›klar 3 güne yak›n süren büyük vahﬂeti birinci a¤›zdan dile getirdiler. Program›n sonunda ç›kan sonuç ise dönemin Savunma Bakan› Ariel ﬁaron'un yap›lan katliamdan sorumlu oldu¤u ve yarg›lanmas› gerekti¤iydi.

"San›k" ‹srail Devleti'nin
Bask›s›na Ra¤men Yay›nland›
Fergal Keane isimli bir gazetecinin haz›rlad›¤› belgesele, katliamdan canl› kurtulanlar, katliam› gerçekleﬂtiren Falanjist liderler, ‹srail ordusundan yetkililer, hukukçular
ve akademisyenler kat›ld›. Ancak program
daha yay›nlanmadan önce ‹srail Devleti'nden
ve radikal Yahudi cemaatlerinden çok ﬂiddetli tepki almaya baﬂlam›ﬂt›. Herkes son ana kadar program›n yay›ndan kald›r›labilece¤ini
düﬂünüyordu. Ancak Keane'nin aç›klamalar›na göre "binlerce e-mail, tehdit mesajlar›, boykot uyar›lar› alt›nda" program
yay›nland›. Üstelik gördü¤ü yo¤un ilgi nedeniyle BBC'de birçok kez tekrarland›¤› gibi, farkl› ülkelerdeki televizyon kanallar›nda da yay›nland›

Panorama'n›n Ortaya Koyduklar›
Sabra ve ﬁatilla katliam› uzun zamand›r Müslüman Araplarla savaﬂ halinde olan H›ristiyan Falanjist gruplar taraf›ndan gerçekleﬂtirdi. Ama bu gruplar›
baﬂtan beridir destekleyen, örgütleyen ve silahland›ran ‹srail'di. Keane, program›nda Falanjistlerle ‹srail Devleti aras›ndaki iliﬂkiyi ﬂu ﬂekilde tan›ml›yordu:
Falanjlar karizmatik ve merhametsiz Beﬂir Cemayel taraf›ndan yönetiliyordu. Cemayel, ‹srail'in Lübnan'daki ana müttefikiydi. ‹srail'in Mossad'›
onunla yap›lan toplant›lardan, Filistin problemini ortadan kald›rmak istedi¤ini biliyordu. Beﬂir'in Baﬂbakan seçilmesi kamplardaki insanlar› endiﬂelendirdi. Ancak ‹srail Devleti taraf›ndan kamptakilere güvenlikte olduklar›na dair güvence verildi.
Kamplardaki Filistinlilere birﬂey olmayaca¤›na dair garanti veren ‹srail or-
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dusu, katliam günü tüm gücüyle Falanjistlerin arkas›ndayd›. ‹srail ordusu
katliam›n öncesinde Sabra ve ﬁatilla kamplar›n› günlerce bombalay›p kontrolü alt›na ald›. Daha sonra tüm kamp kap›lar›n› tutarak, izni olmadan giriﬂ-ç›k›ﬂ yap›lmas›n› engelledi. Gece boyu iﬂaret fiﬂekleriyle ayd›nl›k bir ortam haz›rlayarak ve 40 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunmayarak Falanjistlere vahﬂi katliamlar› için süre ve imkan sa¤lad›. Kamptan ç›kmaya
çal›ﬂan ve ç›k›ﬂ noktalar›na kadar gelmeyi baﬂar›p, yard›m isteyen Filistinlileri ölüm tehdidiyle geri döndürerek, katliam›n devam›n› kolaylaﬂt›rd›. Keane'nin ifadesiyle "molozlar aras›nda kafa derisi yüzülmüﬂ çocuklar, had›m
edilmiﬂ genç adamlar" vard›. Programda konuﬂan Sabra ve ﬁatilla katliam›n›n canl› tan›klar›ndan Nabil Ahmed ise yaﬂad›klar›n› ﬂöyle anlat›yordu:
Ailemi hayatta bulmay› ümit ediyordum. Sonra, sokaklarda cesetleri
görmeye baﬂlad›¤›mda, cesetlerini bulursam minnettar olaca¤›m gerçe¤ini kabullendim. Ne oldu¤unu görüyorsunuz, onlar› bir eve sokmuﬂlar, onlar› öldürmüﬂler ve buldozerle içinde olduklar› evlerin üzerinden geçmiﬂler, bu yüzden onlar› bulmak için molozlar› kaz›yoruz.
Bir akrabam›n saç›n› çektik ve bulunduklar› yeri böylece belirledik.
Falanjistlerin yapt›¤› katliam tarif edilecek gibi de¤ildi. Programda ‹srailli bir subay›n verdi¤i bilgi ise Falanjistlerin Müslümanlara olan düﬂmanl›klar›n› çok aç›k bir ﬂekilde aç›kl›yordu. ‹srailli Paraﬂüt Tugay› Komutan› Yoram Yair, kendisini arayan bir Falanjist yetkilinin korkunç sözlerini ﬂöyle anlat›yordu:
... 'Bana bir iyilik yapman› ve daha fazla getirmeni istiyorum' diyordu.
'Ne o?' diye sordum. 'Dinle, er ya da geç Bat› Beyrut'a gireceksiniz. Bana fazla Filistinli kan› getirmeni istiyorum, Onu içmek istiyorum.' diyordu.
‹srail ordusunun güvenlik ﬂemsiyesi alt›nda gerçekleﬂtirilen bu katliam›n her aﬂamas›ndan dönemin Savunma Bakan› Ariel ﬁaron haberdard›.
Keane, ﬁaron'un katliamdaki rolünü ise ﬂu ﬂekilde aç›kl›yordu:
Ariel ﬁaron Çarﬂamba sabah› kamplarda FKÖ güçlerinin oldu¤u yönündeki kanaatini ›srarla tekrar ederek Beyrut'a geldi. Beyrut'un ve
mülteci kamplar›n›n komutan› Amos Yuron da dahil olmak üzere, k›demli subaylar›na dan›ﬂarak vahim bir emir verdi. 'Sadece bir ö¤e, ‹srail Savunma Güçleri, bölgedeki güçleri idare edecek. Kamplardaki
operasyonlar için Falanjistler gönderilmeli'.
Daha sonra Beyrut operasyonunu konuﬂmak için Falanj karargahlar›na gitti... Liderlerinin ölümünden bir gün sonra, Falanjistlerden Filistin
kamplar›nda savaﬂmalar›n› istiyordu. Sizce Ariel ﬁaron'un, Falanjistleri bir Filistin mülteci kamp›na, savunulmayan bir kampa gönderirse ne
olaca¤›na dair herhangi bir ﬂüphesi olabilir mi?"
Keane bu soruyu pek çok yetkiliye sordu. Dönemin ABD Ortado¤u
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Temsilcisi Morris Draper'a, BM Savaﬂ Suçlular›
Mahkemesi eski Baﬂsavc›s› Richard Goldstone'a, Princeton Üniversitesi'nden Prof. Richard
Falk'a ve di¤er yetkililere... Hepsinin ortak cevab› Ariel ﬁaron'un bu katliamdan birinci dereceden sorumlu oldu¤u ve savaﬂ suçlusu oldu¤u
yönündeydi. Örne¤in Goldstone düﬂüncelerini
Hakim Richard Goldstone, 1994"E¤er emri veren kiﬂi masum sivillerin yarala96 BM Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi
naca¤›, ya da ölece¤i bir durumun varl›¤›n› bili- Eski Baﬂsavc›s›
yorsa, ya da bilmesi gerekiyorsa, ... o zaman bu
kiﬂi, benim kitab›ma göre, emirleri uygulayanlar kadar, hatta daha da fazla sorumludur" ﬂeklinde aç›kl›yordu. Programda bu kanaatleri tasdik eden bir telefon
konuﬂmas›na da yer veriliyordu. ‹srailli gazeteci Ron Ben Yishai katliam›n ikinci
gününde Ariel ﬁaron ile aralar›nda geçen konuﬂmay› ﬂu ﬂekilde aktar›yordu:
Onu evde uyurken buldum. Uyand› ve ona 'Dinleyin kamplarda öldürme ve
katliamlarla ilgili hikayeler var. Birçok subay›m›z bunu biliyor ve bana bunu söylediler ve onlar biliyorlarsa bütün dünya bunu ö¤renecektir. Bunu
hala durdurabilirsiniz.' dedim. Katliam›n asl›nda 24 saat önce baﬂlad›¤›n›
bilmiyordum. O zaman baﬂlad›¤›n› sanm›ﬂt›m ve ona 'Bak›n, bunu durdurmak için hala zaman›m›z var. Bununla ilgili birﬂeyler yap›n.' dedim. Bir tepki vermedi.
K›sacas› Ariel ﬁaron, y›llard›r inkar etti¤inin aksine, katliamdan haberdard›,
katliam›n karar›n› Falanjistlerle birlikte vermiﬂti ve kendi sorumlulu¤u alt›nda
olan kamplardaki katliamlar› durdurmak için hiçbir ﬂekilde müdahale etmemiﬂti.
Panorama'n›n ortaya koydu¤u bu gerçek, asl›nda bu konuyu yak›ndan takip edenlerin, yaﬂananlara tan›kl›k edenlerin y›llard›r dile getirdikleri bir gerçekti. Ancak program›n bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, ‹srail Devleti'ni ve ﬂu
anki Baﬂbakan› Ariel ﬁaron'u do¤rudan suçlayan
ifadelerin ilk kez BBC gibi bir kanalda gündeme
getirilmesiydi.

A r i e l ﬁ a r o n'u Savaﬂ Suçlusu ‹lan
Edenlere Ölüm T e h d i t l e r i

Dönemin ‹srail Savunma Bakan›
olan Ariel ﬁaron, çat›ﬂma bölgelerinde sürekli denetimlerde
bulunuyor, ziyaret etti¤i Falanj
kamplar›nda savaﬂ›n her
aﬂamas›n› dikkatle inceliyordu.

Panorama'n›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan
çok ilginç olaylar cereyan etti. Programda Ariel
ﬁaron'un uluslararas› savaﬂ suçlusu olarak yarg›lanmas› gerekti¤ini vurgulayan Princeton Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Richard Falk ﬂunlar›
söylemiﬂti:
Ben kesinlikle sahip oldu¤u veya sahip olmas›
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gerekti¤i bir bilgi yüzünden suçlanabilece¤ini düﬂünüyorum.
Falk bu aç›klamalar›n›n ard›ndan
ölüm tehditleri almaya baﬂlad›. K›sa sürede evi ve ailesi polis korumas› alt›na
al›nd›. Yahudi Devleti, gerçeklerin ifade
edilmesini yine ﬂiddet, bask› ve tehdit
yöntemleriyle engellemeye ve insanlar›
Profesör Richard Falk, Princeton
susturmaya çal›ﬂ›yordu. Ancak Indepen- Üniversitesi
dent gazetesine aç›klama yapan Falk, vicdan›n›n rahat oldu¤unu ve gerçekleri söyledi¤ini ifade etti.
Program›n ard›ndan Ariel ﬁaron'un yarg›lan›p, yarg›lanamayaca¤› tart›ﬂmalar› baﬂlad›. Tart›ﬂmalara pek çok uluslararas› hukukçu kat›ld›. Ancak
bu tart›ﬂmalar bir samimiyetsizli¤in de ifadesi niteli¤indeydi. Çünkü dünya
devletlerinin büyük ço¤unlu¤unun yar›m as›rdan fazla bir zamand›r gözard› ettikleri bu büyük soyk›r›m, aradan 20 y›la yak›n bir zaman geçtikten
sonra dile getiriliyordu. O dönemde yaﬂananlar› görmezden gelenler,
ﬁaron'u durdurmak için en ufak bir giriﬂimde dahi bulunmayanlar bugün
sanki katliamlar ilk kez ortaya ç›km›ﬂ gibi davrand›lar.
Gerçekte ise sorun sadece Ariel ﬁaron'la s›n›rl› olmayan, as›l olarak ‹srail'in devlet ideolojisinden kaynaklanan bir sorundur. Bunu görebilmek,
Sabra ve ﬁatilla vahﬂetinin ard›ndaki felsefeyi anlayabilmek için, ‹srail'in temellerine bakmak gerekir.
ZAMAN, 28.6.01

M‹LL‹ GAZETE, 28.6.01

120

Ariel ﬁaron "ﬁavaﬂ Suçlusu"
Olarak Yarg›lanacak m›?
BBC'de yay›nlanan San›k isimli belgeselle ayn› günlerde Sabra ve ﬁatilla katliam›ndan sa¤ kurtulan 28 Filistinli, Belçika mahkemelerine Ariel ﬁaron'un savaﬂ suçlusu olarak yarg›lanmas› için dava açt›. Davan›n bu ülkede
aç›lmas›n›n nedeni ise Belçika yasalar›n›n herhangi bir ülkede insan haklar› ihlalleri iﬂleyenlerin yarg›lanmas›na olanak tan›mas›yd›.
Bu davan›n dilekçesi ile ‹srail Devleti'nin ve Ariel ﬁaron'un kanl› tarihine ›ﬂ›k tutacak önemli deliller ortaya konuyordu. Ünlü tarihçi ve yazarlar›n çal›ﬂmalar›n›n, komisyon raporlar›n›n ve araﬂt›rmalar›n delil gösterildi¤i
dilekçede, Ariel ﬁaron'un katilamdan haberdar oldu¤u, katliam› yapanlar›
destekledi¤i ve hatta onlarla birebir koordinasyon içinde oldu¤u ile ilgili
çok önemli bilgiler yer almaktad›r:
"Tarihçiler ve gazeteciler ﬁaron ve Cemayel'in 12 Eylül'de Bikfaya'da
yapt›klar› görüﬂmede Filistin kamplar›n›n Lübnan güçleri taraf›ndan
ortadan kald›r›lmalar› yönünde bir anlaﬂmaya vard›klar› konusunda
hemfikirdirler.1
Falanjistleri bu bölgeye yollama fikri ise yine ﬁaron taraf›ndan 9 Temmuz 1982 tarihinde dile getirilmiﬂti.2
Ve Ariel ﬁaron Warrior (Savaﬂç›) isimli kendi biyografisinde Bikfaya
görüﬂmesi s›ras›nda bu operasyon için anlaﬂt›¤›n› do¤rulamaktad›r.3
Ariel ﬁaron'un 22 Eylül 1982 tarihinde ‹srail Parlamentosu'nda yapt›¤›
bir aç›klamaya göre Falanjistlerin Beyrut'taki mülteci kamplar›na girilmesine 15 Eylül'de karar verillmiﬂti.4
Yine ﬁaron'a göre "‹srail ordusunun mülteci kamplar›na girmeleri yasaklanm›ﬂt› ve kamplar›n temizli¤i Falanjistler ve Lübnan ordusu taraf›ndan gerçekleﬂtirilecekti.5
... General Drori Ariel ﬁaron'u telefonla arar ve ﬂöyle bir haber verir:
"Arkadaﬂlar›m›z (Falanjistler) kampa do¤ru yaklaﬂ›yorlar. Biz onlar›n
giriﬂini ayarlad›k." Ariel ﬁaron ise "Tebrikler! Arkadaﬂlar›n›n operasyonu onaylanm›ﬂt›r" der.6
(Dava dilekçesinin tam metni ve tüm ma¤durlar›n detayl› ifadeleri için
bkz. http://www.mallat.com/complaint.htm)
Yukar›da sayd›¤›m›z bilgiler ﬁaron-Cemayel iliﬂkisi ile ilgili ortaya konan delillerden sadece birkaç›d›r. Özellikle de Ariel ﬁaron'un Warrior
(Savaﬂç›) isimli otobiyografisinde Falanjistlerin eliyle gerçekleﬂtirilen katliam›n pek çok detay›na yer verilmektedir.
Zaten ‹srail askerlerinin kendi kontrollerinde olan bir kampa tam 3
gün boyunca giremediklerini, bu kampta olan bitenlerden haberdar olmad›klar›n›, mezarlar› açan ve içindeki insanlarla birlikte evleri y›kan buldozerleriyle, lojistik deste¤i tedarik ederken "iyi niyet" taﬂ›d›klar›n› iddia etmek gerçeklerle ba¤daﬂmamaktad›r.
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Yabanc› bas›nda da geniﬂ yer alan haberler, insanlar›n ﬁaron'un Sabra ve
ﬁatilla kamplar›nda yapt›klar›n› hat›rlamas›na vesile oldu. Frans›z Le Monde
gazetesinde ç›kan haberde, ﬁaron'un
savunmas›n› haz›rlad›¤› "Belçika Adaletinin Takip Etti¤i Ariel ﬁaron, Savunmas›n› Haz›rl›yor" baﬂl›¤› ile aktar›l›rken, The Washington Post gazetesi ise
kamplardaki katliamla ilgili tart›ﬂmalar›n alevlendi¤ine de¤iniyordu.

CBS televizyonu da
ﬁaron'un Miloseviç'ten sonra "Savaﬂ Suçlusu" olarakyarg›lan›p yarg›lanamayaca¤›n› tart›ﬂmaya aç›yordu.
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Ariel ﬁaron'un Yarg›lanmas›
Neyi De¤iﬂtirecek?
Ariel ﬁaron'un 1982 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i katliam nedeniyle yarg›lanmas› önemli bir giriﬂimdir. Ancak Sabra ve ﬁatilla katliam›n›n ma¤durlar›n›n baﬂlatt›¤› ve hakl› oldu¤u çok aç›k olan bu mücadele dahi dünyadan
yeterli destek görmemektedir. Birkaç insan haklar› örgütünün d›ﬂ›nda kimse bu kiﬂilere destek vermemektedir. En önemlisi ise Filistin'de katliamlar›n
hala devam etmesidir.
Filistin'de halen yüzlerce masum Filistinli evlerinden ç›kar›l›p, topraklar›ndan sürülmekte ve evlerinin üzerinden buldozerlerle geçilmektedir. Yine savunmas›z bir baban›n, kuca¤›nda çocu¤uyla birlikte öldürülme görüntüleri gazetelere ve televizyonlara yans›maktad›r. ‹srail askerleri her gün
yeni bir cinayet, yeni bir sald›r› gerçekleﬂtirmektedir. Ve bu sald›r›lar› yine
Ariel ﬁaron'un direktifleriyle yapmaktad›rlar. Ancak Ariel ﬁaron gidip, yerine baﬂkas› gelse de ayn› katliamlar devam edecektir. Çünkü ‹srail'in vahﬂeti Ariel ﬁaron'un yarg›lanmas›yla sona ermeyecek kadar köklü bir ideolojiye dayanmaktad›r ve ‹srail, bu ideolojiden vazgeçmedi¤i sürece, Ortado¤u'ya kan ve ölüm getirmeye devam edecektir.
Geçmiﬂte yaﬂanan katliamlar› gündeme getirmek tabi ki önemli bir giriﬂimdir, ancak e¤er bu bir samimiyetin ifadesiyse, gösterilen hassasiyetin
zulüm sona erene kadar devam etmesi gerekir. ‹ﬂte bu nedenle bugün yap›lmas› gereken, kapsaml› bir uluslararas› yapt›r›m ve tecrit politikas›yla
Siyonist ideolojinin katliamlar›n› durdurmaya zorlamak olmal›d›r.

1- Benny Morris, The Righteous Victims, New York, A. Knopf, 1999, s. 540
2- Schiff & Ya'ari, Israel's Lebanon War, New York, Simon and Schuster, 1984, s. 251
3- A. Sharon, Warrior: An Autobiography, Simon and Schuster, Ney York, 1989, s. 498
4- Sharon à la Knesset, Annexe au rapport de la Commission Kahan, The Beirut Massacre, The Complete

Kahan Commission Report, Princeton, Karz Cohl, 1983, s. 124. (Ci-après, Kahan Commission Report).
5- Kahan Report, s. 125: "mopping-up"
6- Amnon Kapeliouk, Sabra et Chatila: Enquête Sur un Massacre, Paris, Seuil, 1982, s. 37

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk› zalim
olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar
ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar ad›na mücadele etmiyorsunuz?
(Nisa Suresi, 75)
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Bat›l› medya kuruluﬂlar› Filistin'de yaﬂananlar›
ço¤u zaman tarafl› olarak aktar›rlar. Zaten aksini yapanlar da ‹srail Devleti'nin yo¤un bask›lar›
karﬂ›s›nda ço¤u zaman geri ad›m atmak zorunda
kal›r. ‹ngiltere'nin ünlü yay›n kurumu BBC de bu
bask›lara boyun e¤ip, yay›n çizgisini israil Devleti'nin taleplerine göre düzenlemek zorunda kalanlardand›r...
Ancak dünyan›n dört bir yan›nda, Robert Fisk
gibi gerçekleri dile getirmekten çekinmeyen ve
Filistin'de yaﬂananlar›n gerçek yüzünü her f›rsatta gündeme taﬂ›yan gazeteciler de bulunmaktad›r. Fisk yandaki "BBC Çal›ﬂanlar›na ‹srail'in Cinayetlerini 'Suikast' Olarak Nitelendirmemeleri Söylendi" baﬂl›kl› yaz›s›nda ‹srail Devleti'nin medya üzerindeki bask›s›n› eleﬂtiriyor.
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Ariel ﬁaron Aleyhine Tan›kl›k Yapacaklar
Ortadan Kald›r›l›yor mu?
Ariel ﬁaron'un Sabra ve ﬁatilla katliamlar› nedeni ile Belçika mahkemelerinde yarg›lanmas› konusu gündemdeyken, dünyan›n farkl› köﬂelerinden oldukça dikkat çekici haberler gelmeye baﬂlad›. 1982'de gerçekleﬂtirilen katliamda bizzat rol alan isimler esrarengiz bir ﬂekilde birer birer hayatlar›n› kaybediyorlard›.
Belçika'daki mahkeme ﬁaron'u yarg›lay›p yarg›lamama karar›n› henüz
vermemiﬂ olmas›na ra¤men, katliamdan kurtulanlar›n avukatlar› mahkemeye sürekli yeni kan›tlar sunmaktad›r. Ancak bu kan›tlar›n en önemlisi,
kuﬂkusuz bu vahﬂete tan›kl›k edenlerin ve hatta bizzat bu katliamda rol
alanlar›n an›lar› olacakt›r. Ne var ki ‹srail'in organize etti¤i bu vahﬂette pay› olanlar son aylarda arka arkaya öldürülmekte, böylece davan›n en önemli tan›klar› ortadan kald›r›lmaktad›r.
‹lk olarak, 1982'de bask›n› gerçekleﬂtiren Falanj gruplar›n›n lideri Elia
Hobeika'n›n en yak›n arkadaﬂ› Jean Ghanem ilginç bir trafik kazas›nda hayat›n› kaybetmiﬂtir. Yeni y›l öncesinde arabas› göz göre göre bir a¤aca çarpan Ghanem, iki hafta boyunca komada kald›ktan sonra ölmüﬂtür. Daha
sonra ise, Lübnan tarihinin en kanl› en ac›mas›z liderlerinden biri olarak tan›nan Elia Hobeika arabas›na yerleﬂtirilen bomban›n patlamas› ile bir suikasta kurban gitmiﬂtir. Hobeika'n›n suikast›n›n hemen ard›ndan gözlerin
‹srail güçlerine çevrilmesinin en önemli nedenlerinden birisi, Hobeika'n›n
ölümünden k›sa bir süre önce (suikasttan 24 saat önce) gerekirse Belçika'da
Ariel ﬁaron aleyhinde tan›kl›k yapabilece¤ini bildirmiﬂ olmas›d›r. Hatta Hobeika yapt›¤› bir bas›n toplant›s›nda, "Sabra ve ﬁatilla'da gerçekte neler ol du¤unu gösterecek kan›tlar›m var, bu kan›tlar Kahan Komisyonunun raporuna yeni bir ›ﬂ›k tutacak" demiﬂtir.1
Böyle bir tan›kl›¤›n ﬁaron'u çok zor duruma düﬂürece¤i aç›kt›r. Çünkü
Hobeika, 1980'lerde ‹srail kamplar›nda ‹srail güvenlik güçleri taraf›ndan
e¤itilmiﬂ ve ﬁaron'un yönlendirmesi ile Sabra ve ﬁatilla katliam›n› gerçekleﬂtiren Falanjistlerin liderli¤ini yapm›ﬂ bir isimdir. Nitekim ‹srail'de katliam›
soruﬂturmak için görevlendirilmiﬂ olan Kahan Komisyonu haz›rlad›¤› raporda, Hobeika'n›n ismine yer vermiﬂ ve dönemin Savunma Bakan› Ariel ﬁaron
ve Hobeika'n›n katliamdan birinci derecede sorumlu oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.2
K›sacas› Sabra ve ﬁatilla kamplar›nda hayatlar›n› kaybeden siviller, ‹srail'in korumas› alt›nda hareket eden Hobeika Falanjlar›n›n kurbanlar›d›r.
Hatta Hobeika'n›n bask›n s›ras›nda kendisine, sivil tutuklulara ne yapmas›
gerekti¤ini soran bir Falanj milisine, gülerek 'Bir daha bana böyle saçma sorular sorma' diyerek hepsinin katledilmesini emretmesi, Hobeika ile ilgili en
bilinen anektodlardan birisidir.3
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Hobeika'n›n suikast›n›n ard›ndan öldürülen di¤er kiﬂi de Micheal Nassar'd›r. Hobeika'n›n eski yard›mc›lar›ndan olan Nassar, Balkanlardaki çat›ﬂmalar s›ras›nda Lübnan iç savaﬂ›ndan arta kalan silahlar› H›rvat milislere
satm›ﬂ ve kazand›¤› para ile Brezilya'ya göç edip orada yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›. Kar›s› ile birlikte arabas›nda vurularak öldürülen Nassar'›n Brezilya mafyas› taraf›ndan katledildi¤i öne sürülse bile, bu cinayetlerin arka arkaya
gelmesi suikastlar›n ard›ndaki gerçek neden hakk›nda önemli bir ipucu vermektedir.
SABAH, 25.1.02

HÜRR‹YET, 25.1.02

M‹LL‹YET, 25.1.02

1- The Independent, 25 Ocak 2002
2- The Independent, 25 Ocak 2002
3- The Independent, 25 Ocak 2002
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Mülteci Kamplar›
1948 y›l›nda BM'in 181 say›l› karar›n›n tan›nmas› ile birlikte bir
anda yüz binlerce Filistinli Müslüman kendi vatanlar›nda vatans›z
duruma düﬂtüler. Bu karara göre Filistin topraklar› Yahudiler ve Müslümanlar aras›nda ikiye bölünüyordu. Filistin topraklar›n›n %55'i Yahudilere; Gazze ﬁeridi, Galile'nin yar›s›, Yahuda ve Samara tepeleri ve
Necef çölünün bir k›sm›ndan oluﬂan %45'i ise Müslümanlara b›rak›l›yordu. ‹ngilizlerin bölgeden tamamen çekilmesinin ard›ndan 15 May›s 1948'de Irak, Trans-Ürdün, Suriye ve M›s›r'dan oluﬂan ittifak ile ‹srail aras›nda savaﬂ baﬂlad›. Aral›k ay›nda savaﬂ sona erdi¤inde, ‹srail
topraklar›na tüm Galile'yi, sahil ﬂeridini ve Kudüs'ün kuzeybat›s›n›
da dahil ederek BM plan›nda öngörülen alandan %50 daha çok topra¤a sahip oldu. Filistinlilere ise sadece Gazze ﬁeridi ve Bat› ﬁeria bölgeleri kald›.
Bu durum 750 bin Müslüman›n sahip olduklar› herﬂeyi geride b›rak›p, göç etmelerine neden oldu. Bu mülteci nüfusun yaklaﬂ›k üçte
biri Bat› ﬁeria'ya, üçte biri Gazze ﬁeridi'ne ve geri kalan üçte biri de
Ürdün, Suriye ve Lübnan baﬂta olmak üzere komﬂu Arap ülkelerine iltica ettiler. 1967 y›l›nda yaﬂanan ve Alt› Gün Savaﬂlar› olarak da bilinen savaﬂ esnas›nda Bat› ﬁeria ve Gazze ﬁeridi de ‹srail ordusu taraf›ndan iﬂgal edildi ve Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤u bu bölgeleri de terk
ederek bir kez daha komﬂu ülkelere göç ettiler. Bugün dünyaya da¤›lm›ﬂ durumda
olan Filistinli say›s›n›n

‹srail sald›r›lar›
Filistin halk›n›
do¤up büyüdükleri topraklardan
ç›kmak zorunda
b›rakt›.
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MÜLTEC‹LER‹N
SI⁄INDI⁄I YERLER
Ürdün
Bat› ﬁeria
Gazze
Lübnan
Suriye
Toplam

KAMPLARDA

KAMPLAR
DIﬁINDA

TOPLAM

238.188
131.705
362.626
175.747
83.311
991.577

1.050.009
385.707
320.934
170.417
253.997
2.181.064

1.288.197
517.412
683.560
346.164
337.308
3.172.641

Zaman Gazetesi, 6 Mart 2001

3,5-4 milyon civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Bunlardan bir
milyona yak›n› Bat› ﬁeria ile Gazze ﬁeridi ve Lübnan, Ürdün ve Suriye gibi komﬂu ülkelerin s›n›rlar›nda bulunan kamplarda, di¤erleri ise
kamplar d›ﬂ›nda, ancak vatans›z olarak yaﬂamlar›na devam etmektedir. ﬁu anda orta yaﬂ›n üzerinde olan Filistinlilerin büyük ço¤unlu¤u
mülteci kamplar›nda dünyaya gözlerini açm›ﬂt›r.
Filistinli Müslümanlar bu kamplarda son derece ilkel ve zor koﬂullarda yaﬂamaktad›r. Her biri yaklaﬂ›k 60 m2'den oluﬂan yaﬂam birimlerinin pek ço¤unun alt yap› tesisleri yok denecek kadar azd›r. Ayr›ca kamplarda yaﬂayanlar›n büyük ço¤unlu¤unun iﬂsiz olmas› da
önemli sorunlardan birisidir. Kamplardaki Müslümanlar genelde BM
ve di¤er yard›m kuruluﬂlar›n›n yapt›¤› yard›mlar ile geçinmekte, bu
yard›mlar ise ne yaz›k ki bu insanlar›n ihtiyaçlar›n›n ancak çok az bir
k›sm›n› karﬂ›layabilmektedir.
Özellikle çok say›da mültecinin yaﬂad›¤› Gazze ﬁeridi'nde durum çok vahimdir. Bölgede fakirlik oran› %98'i, iﬂsizlik oran› ise %60'›
bulmaktad›r. Gazze topraklar›ndaki yo¤un nüfus, mültecilerin yaﬂad›klar› geçim s›k›nt›s›n›n ﬂiddetini daha da art›rmaktad›r. Gazze'de
km2 baﬂ›na 2.500 kiﬂi düﬂmektedir. Türkiye'de km2 baﬂ›na 80 kiﬂi düﬂtü¤ü göz önünde bulundurulursa, Gazze'deki s›k›nt›n›n boyutu daha
kolay anlaﬂ›lacakt›r. Ayr›ca bu kiﬂilerin tüm mal varl›klar›n› ve iﬂ imkanlar›n› geride b›rakarak bu bölgelere s›¤›nd›klar› düﬂünülürse, Filistinli Müslümanlar›n yaﬂam koﬂullar› zihinlerde daha kolay ﬂekillenebilir.
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‹srail Hayfa Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Benjamin
Beit Hallahmi, The Israeli Connection (‹srail Ba¤lant›s›) adl› kitab›nda
Gazze ﬁeridi'nde yaﬂayan Müslümanlar›n içinde bulunduklar› durumu ve ‹srail'in buradaki halka bak›ﬂ aç›s›n› ﬂöyle dile getirir:
Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› s›rada ‹srail iﬂgali alt›ndaki Gazze ﬁeridi'nin nüfusu 525.000 ve km2 baﬂ›na 2.150 kiﬂi düﬂüyor. Sa¤l›¤› yerinde olan ço¤u
Gazzeli 8 yaﬂ›ndan itibaren ortalama ‹srail ücretlerinin %40 alt›ndaki
ücretlerle ‹srail'de çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Gelir vergisi ve sosyal güvenlik
vergisi ödüyorlar, ama hiçbir haktan faydalanam›yorlar. Çünkü vatandaﬂl›k haklar› yok... ‹srail'in anlay›ﬂ›na göre Gazze çaresizli¤in ve fakirli¤in sembolüdür, ama Gazze vatandaﬂlar›na ac›ma yoktur, çünkü
onlar düﬂmand›r...50

Mülteci kamplar›ndaki kötü koﬂullara daha yak›ndan göz atabilmek için Amerikan vatandaﬂ› bir Filistinlinin bu kamplara yapt›¤› zi-

Mülteci kamplar›ndaki zorlu yaﬂamdan
en çok etkilenenler,
hiç ﬂüphesiz yaﬂl›lar,
kad›nlar ve okul ça¤›ndaki çocuklar...
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yaret s›ras›nda edindi¤i izlenimlere k›saca yer vermekte fayda vard›r.
Yasemin Subhi Ali isimli bu t›p ö¤rencisinin 1999 y›l›nda ﬁatilla Kamp›'na yapt›¤› ziyarete dair izlenimleri ﬂu ﬂekildedir:
Yol boyunca iç savaﬂ›n ve y›llarca süren ‹srail iﬂgalinin neticesi olan y›k›nt›lar› seyrettim. Kamp denilen yerin bir kap›s›, bir giriﬂi ve bir ç›k›ﬂ›
olaca¤›n› tahmin ediyordum. Oysa yoktu. Gerek de yoktu. Kamp ile
çevresindeki yerleﬂimler aras›nda, bu çevre de çok yaﬂan›l›r bir yer olmad›¤› halde, öylesine bariz bir medeniyet ve ﬂehirleﬂme fark› vard› ki, buran›n hedefimizdeki kamp
oldu¤unu hemen anlad›m.
Mülteci kamplar› ile ala-

K›ﬂ›n kar, ya¤mur ve çamurla, yaz›n ise kavurucu s›cakla
mücadele eden Filistinlilerin
yaﬂad›klar›n› dünya görmezden geliyor.
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Evleri y›k›l›p, kimlik kartlar›na el koyulan Filistinliler çad›rlarda hayatlar›n› sürdürüyor ve evlerine dönebilecekleri günün gelmesini umutla bekliyorlar.

kal› duydu¤um ve ço¤unu abart› zannetti¤im bütün sefalet manzaralar› gözlerimin önünde ak›yordu. Yol denen ﬂey çöp, moloz, taﬂ y›¤›nlar› aras›nda manevra yapan bir ﬂeydi... Bugün kalabal›k dükkanlarla
dolu olan caddenin ara sokaklar›nda kurﬂun izlerini, barut yan›klar›n›
sergileyen binalar ve biraz ötede kamp sakinlerinin bir an›t dikmelerine
bile izin verilmemiﬂ olan bir mezarl›k o kötü hat›ray› (yaklaﬂ›k 3.000
Müslüman›n katledildi¤i Sabra ve ﬁatilla katliam›) canl› tutuyordu.51

Önemli mülteci kamplar›ndan biri de Bethlehem yak›nlar›ndaki
Dheisheh'dir. Ünlü Frans›z dergisi Le Monde Diplomatique'in Kas›m
2000 tarihli say›s›nda, Birzeit Üniversitesi'nde Across Borders (Karﬂ›
S›n›rlar) Projesi'nin Halkla ‹liﬂkiler ve Teknik Müdürlü¤ünü yürüten
Muna Hamzeh-Mhuaisen'in günlü¤ünden bu kampla ilgili belli kesitlere yer verilmiﬂtir. Muna Hamzeh-Muhaisen'in günlü¤ünde aktard›¤› olaylar, Filistin halk›n›n durumunu yans›tmas› aç›s›ndan oldukça
dikkat çekicidir:
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Dheisheh'de hiçkimsenin iﬂe gitme imkan› yok, Bethlehem'de çal›ﬂanlar
hariç. A Bölgesi'nde bulunan her Filistin yaﬂam birimi tanklarla bir di¤erinden kopar›lm›ﬂ durumda. Beytüllahim'den El-Halil'e veya Kudüs'e gidemiyoruz. Bütün günümüzü haberleri izleyerek geçiriyoruz...
‹nsanlar öyle bask›lara maruz kal›yorlar ki, zaman›n art›k geldi¤ini düﬂünüyorlar; ya onlar ya biz... Art›k insanlar bundan b›k›p usand›lar. ‹srail'in sataﬂmalar›ndan b›kt›lar, yetkililerin kokuﬂmuﬂlu¤undan usand›lar, bu topraklarda ›rkç› bir devlet kurmaya çal›ﬂan, Bat› ﬁeria'y› iki yüz
küçük adac›¤a bölen, bar›ﬂ anlaﬂmalar›ndan usand›lar... Tüm bunlar yaﬂan›rken ‹srail'de, hayat tamamen normal ak›ﬂ›nda devam ediyor. ‹srailliler her sabah uyan›yorlar, çocuklar› okullar›na giderken onlar da iﬂlerine gidiyorlar. Restorana veya tiyatroya gitmek için d›ﬂar› ç›k›yorlar.
Burada olup biten hiçbir ﬂey onlar› ilgilendirmiyor. Sanki bizleri yaralayan, öldüren, sakat b›rakan eﬂleri, babalar›, çocuklar› onlarla ilgileri olmayan, uzaklardan gelen paral› askerlermiﬂ gibi davran›yorlar... Hiç
kimse yeni bir anlaﬂma haberi duymak istemiyor. ‹srail a¤›r toplar›n› geri çekecek. Peki ya sonra? Sivil halk› öldürmek için yine gerçek cephane
kullanacaklar, kauçuktan mermiler, lakrimojen gaz› kullanacaklar. Biz
yine ›rk ay›r›m› (apartheid) yap›lan bir yerde gözümüzü açaca¤›z...
Bugün Um Hazem'in yüzüne nas›l bakaca¤›z? Um Hazem o¤lun Mustafa ﬂehitler ordusuna kat›ld›. ‹srail kurﬂunlar› Mustafa'n›n gö¤sünü ve
kollar›n› kömür haline getirmiﬂ. Hastane odas›nda bize cesetini gösterdiler. Kemiklerini görüyorduk. Keskin niﬂanc›lar›n dört kurﬂunu ile vücudu delik deﬂik olmuﬂtu...
Ben 1967 y›l›nda ve karanl›k bir Eylül ay›nda Amman'daki bir çocuktum. Hemen hemen tüm ‹ntifada boyunca Filistin'de yaﬂad›m. Ama ilk
defa, duydu¤um bu mermi sesleri art›k beni korkutmuyordu. Ve hayat›mda ilk defa tüm yaﬂamlar› iﬂgal alt›nda geçen Filistinlilerin neden sürekli ‹srailliler ile mücadele ettiklerini, onlar›n silahlar›na karﬂ› taﬂlarla
karﬂ› koyduklar›n› daha iyi anl›yorum...52

Tüm bu koﬂullar›n yan› s›ra ‹srail'in uygulad›¤› ﬂiddet kamplarda tüm h›z›yla devam etmektedir. Kendisi de bir Polonya Yahudi gettosunda do¤muﬂ olan yazar Norman Finkelstein, ‹ntifada y›llar›n› an-
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latan The Rise and Fall of Palestine (Filistin'in Yükseliﬂi ve Düﬂüﬂü) adl›
kitab›nda bu ﬂiddetin örneklerinden ﬂöyle bahsetmektedir:
Mülteci kamplar›nda en s›k rastlan›lan ‹srail ﬂiddeti örne¤i soyk›r›md›r.
Tozu dumana katarak mülteci kamp›na dalan askerler ve yerleﬂimciler önce gözyaﬂ› bombalar› at›p etrafa kurﬂun ya¤d›r›rlar, sonra evlerin kap›lar›n› ve camlar›n› k›rarlar, genellikle evlerin içine dal›p bir
kaç kiﬂiyi döverler (ço¤u zaman bir iki insan› rehin ald›klar› da
olur).53

Bugün mülteci olarak yaﬂamlar›na devam eden Filistin halk›n›n
tek iste¤i topraklar›na, vatanlar›na yeniden dönebilmektir. Nitekim
yap›lan çeﬂitli bar›ﬂ görüﬂmelerinin ana gündem maddelerinden birisi de mülteciler konusudur. Ancak ‹srail'in bu konuda
çok keskin bir politikas› vard›r. ‹sra-

Sa¤l›ks›z
yaﬂam koﬂullar›,
ekonomik
ambargonun getirdi¤i s›k›nt›lar, t›bbi
ihtiyaçlar›n karﬂ›lanamamas›
en çok Filistinli çocuklar› etkiliyor.
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il'in ﬂu anki Baﬂbakan› Ariel ﬁaron'un seçim slogan›n 'Kudüs bölünemez, mülteciler dönemez' olmas› da ‹srail'in, ﬁaron iktidarda oldu¤u
müddetçe, mülteci politikas›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Kitab›n baﬂ›nda da de¤indi¤imiz gibi Yahudi devletinin kurulmas› kadar, korunup güçlenmesi de Siyonistler için kutsal bir anlam
taﬂ›maktad›r. Böyle bir güçlenme ise ancak Kutsal Topraklar'da yaﬂayan Yahudi nüfusun ço¤almas› ve yerleﬂim alanlar›n›n geniﬂlemesi ile
mümkündür. Nitekim Ariel ﬁaron 2001 y›l›n›n Mart ay› baﬂ›nda bas›na verdi¤i demecinde, gelecek 10-12 y›l içerisinde ‹srail'e 1 milyon civar›nda Yahudi göçmen taﬂ›mak ve 2020 y›l›na kadar ülkede yaﬂayan
ve gelecek olan Yahudilere uygun yaﬂam koﬂullar› oluﬂturmak zorunda olduklar›n› ifade etmiﬂtir. ﬁaron "E¤er onlar›n Yahudi olarak kalmas›n› istiyorsak, onlar burada yaﬂamal›. Yahudilerin buraya gelmesi için her türlü gayret gösterilmeli"54 sözleri ile de ‹srail Devleti'nin Filistin
topraklar›n› gasp etmeye verdi¤i önemi göstermiﬂtir.
Filistin halk›na yap›lan bu zulüm tüm
dünyan›n gözleri önünde gerçekleﬂtirilmektedir. Özellikle de mülteciler çok zor
ﬂartlar alt›nda yaﬂamlar›n› sürdürmekte,
üstelik her an yeni bir bombard›man tehditiyle karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r. Ancak ﬂunu hiçbir zaman
unutmamak gerekir ki
Allah'›n yard›m› ve deste¤i her zaman iman
edenlerin

yan›ndad›r.

Allah bu kiﬂilere hem
dünyada hem de ahirette
verece¤i karﬂ›l›¤› Al-i
‹mran Suresi'nde ﬂu ﬂekilde bildirir:
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Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaﬂa girdiler
de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay› ne gevﬂeklik gösterdiler, ne boyun e¤diler. Allah, sabredenleri sever. Onlar›n söyledikleri: "Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iﬂimizdeki
aﬂ›r›l›klar›m›z› ba¤›ﬂla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaﬂt›r
ve bize kafirler toplulu¤una karﬂ› yard›m et" demelerinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildi. Böylece Allah, dünya ve ahiret sevab›n›n güzelli¤ini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 146148)

Kuﬂkusuz kitab›n ilk bölümlerinde de vurgulad›¤›m›z gibi iman
ve vicdan sahibi müminlerin bu zulmü görmezden gelmeleri mümkün de¤ildir. Masum insanlar birer birer hayat›n› kaybederken rahatl›kla yata¤›nda uyumas›, günlük iﬂleriyle ilgilenmesi ve yaln›zca kendi rahat›n›n peﬂinde olmas› imkans›zd›r. Çünkü çözüm yolu Kuran'da
bildirilmiﬂtir ve bu çözümü hayata geçirecek olan kiﬂiler de müminlerdir. Allah, "… Size Allah'tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi.
Allah, r›zas›na uyanlar› bununla kurtuluﬂ yollar›na ulaﬂt›r›r ve onlar› Kendi izniyle karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-iletir." (Maide Suresi, 15-16) ayetleriyle zulme u¤rat›lan
insanlar›n Kuran rehberli¤inde kurtuluﬂa ulaﬂabileceklerini bildirmiﬂtir. Çözüm, Kuran'a tam olarak sar›lmak, bu ﬂuurla tüm dünya Müslümanlar›n›n haklar›na sahip ç›kmak ve din ahlak›na düﬂman olan
güçlerle fikren mücadele etmektir.

Bask› Alt›nda Yaﬂam
‹srail Devleti'nin Filistin halk›na karﬂ› izledi¤i bask› ve sindirme
yöntemlerinden birisi de Filistin halk›n› abluka alt›nda bir yaﬂam sürmeye mecbur b›rakmakt›r. Nüfuslar›na oranla oldukça küçük topraklara sahip olan Filistin halk›, yaﬂad›¤› alanlarda da sürekli bir denetim
ve kontrol alt›nda tutulmaktad›r. (Asl›nda Filistin halk› ﬂu anda herhangi bir topra¤a sahip de¤ildir. ‹ﬂgal alt›ndaki topraklarda ‹srail'in
kendisine izin verdi¤i alanlarda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂtir.)
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‹srail, Filistin Özerk Yönetimi'nin s›n›rlar› dahilinde bulunan Bat› ﬁeria'n›n %97'sini, Gazze Bölgesi'nin ise %40'›n› denetimi alt›nda
tutmaya devam etmektedir. Her ne kadar bu bölgelerde yaﬂayan Filistinliler, kendi yönetimlerinin idaresi alt›ndalarm›ﬂ gibi gözükseler de,
‹srail bütün Bat› ﬁeria ve Gazze genelinde hareket etme özgürlü¤üne
ﬂiddetli bir s›n›rlama getirmiﬂtir. Mart 1993'den itibaren bu bölgelerde

Filistin halk›n›n hayat›n›n
her an› ‹srail
askerlerinin
kontrolü alt›nda. Evlerde,
arabalarda ve
iﬂ yerlerinde
yap›lan kontroller ise birer
iﬂkenceden
farks›z...

Harun

Yahya

136

yaﬂayan Filistinlilerin ‹srail ve Do¤u Kudüs'te hareket edebilmeleri izne tabi tutulmuﬂtur. Bu uygulama Filistin halk›n›n ekonomik faaliyetlerini s›n›rland›rd›¤› gibi, e¤itim, sa¤l›k, ibadet özgürlü¤ü gibi temel
insani haklar›n› da elinden alm›ﬂt›r.
Asl›nda ‹srail'in abluka politikas› iki yönlüdür. Birinci ve görünen yön, s›k s›k 'güvenlik' gerekçesi ile Filistin halk›n›n yaﬂad›¤› bölgelerin etraf›na askeri y›¤›naklar yap›lmas› ve çeﬂitli kontrol noktalar›
kurulmas›d›r. Hatta son zamanlarda ‹srail güçleri, Filistin halk›n›n yaﬂad›¤› bölgenin etraf›n› dikenli tellerle ve beton duvarlarla çevrelemeye, ana ulaﬂ›m yollar›n› kazarak hendekler oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu kontrol noktalar›, ‹srail askerlerinin sald›rganl›¤› nedeniyle s›k s›k
ölümlerle neticelenen olaylara sahne olmaktad›r.
M›s›r'da yay›nlanan Al-Ahram dergisinde yer alan bir yaz›s›nda
gazeteci Graham Usher, 2001 itibar›yla Bat› ﬁeria'daki ‹srail ablukas›n› ve bu ablukan›n Müslüman halk üzerinde oluﬂturdu¤u etkiyi ﬂu ﬂekilde aktarmaktad›r:
Bat› ﬁeria'da 90 askeri kontrol noktas› ve 163 toprak barikat bulunmaktad›r. ‹srail'de çal›ﬂan 30 bin civar›nda Filistinli her gün bu barikatlardan
çamurlara bat›p ç›karak iﬂlerine gitmektedir... En yayg›n olan barikat
ﬂekli ise çamur ve çak›llardan oluﬂan yaklaﬂ›k bir metrelik rampalard›r
ve bu rampalar genelikle yine bir metrelik çukurlarla çevrilidir. Bunlar
Bat› ﬁeria'da hemen hemen her ﬂehre, kasabaya veya kampa giden her
yolu keser. Bu gibi gerçekler Filistin halk› taraf›ndan, her ne kadar ‹srail hükümeti resmen kabul etmek istemese de, ‹srail'in sivil halk› cezaland›rmak için geliﬂtirdi¤i yöntemler olarak alg›lanmaktad›r. Ve onlara inan›lmaz ac›lar vermektedir... Bu gibi bask›lar›n -asla aç›klanmayan- as›l
amac› Filistinlilerin mücadele etmekten vazgeçmelerini sa¤lamakt›r.55

Filistin yerleﬂim alanlar›n›n etraflar›nda oluﬂturulan bu barikatlar, halka ilaç ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ulaﬂmas›n› da
engellemektedir. Alt yap› sistemleri ve su tesisat› olmad›¤› için tankerlerle su ihtiyac›n› karﬂ›layan pek çok kampa, kaz›lan çukurlar sonras›nda tankerler ulaﬂamamaktad›r. Bu durumda pek çok insan su ihtiyac›n› ya¤mur sular›ndan karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r.
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W. REPORT, 8-9.01

W. REPORT, 4-5.94

8 Eylül 2001 tarihli Washington Report dergisi,
"Büyük ‹srail Hala ﬁaron'un Temel ‹ddias›" baﬂl›kl› haberi ile ‹srail'in s›n›rlar›n› geniﬂletme çal›ﬂmalar›na yer veriyordu.

M‹LL‹ GAZETE, 12.6.01

Filistinlileri taciz etmeyi, iﬂkenceyi ve sald›r›lar› kendi aralar›nda bir yar›ﬂ haline getiren ‹srail askerleri ve yerleﬂimciler, bunun için yollara barikatlar kuruyor, hendekler
kaz›yor, Filistinlilerin en elzem ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›lamay› reddediyorlar.
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Filistin halk› ile ‹srail
askerlerinin karﬂ›laﬂmas› demek, silah
seslerinin baﬂlamas›
demektir. Bu olay›n
sonunda da ço¤unlukla Filistinliler kaybeden taraf olmaktad›r.
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Beton bloklarla birbirinden ayr›lan sokaklar, çat›ﬂmalar› azaltmak bir yana daha da art›rm›ﬂt›r. ‹ﬂ
yerlerine ve okullar›na
gitmeye çal›ﬂan Filistinliler ise, üzerlerinde her an
‹srail askerlerinin ve otomatik silahlar›n gölgesini
hissetmektedirler.
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Bunun yan› s›ra mülteci kamplar›nda yaﬂayan çocuklar›n e¤itim
hakk› da engellenmektedir. Mülteci kamplar›na ve köylere ö¤retmenler genellikle di¤er ﬂehirlerden geldi¤inden abluka, ö¤retmenlerin görev yerlerine ulaﬂmalar›na engel olmaktad›r. Abluka Filistinli çiftçileri de olumsuz yönde etkilemektedir. Ürünlerini taﬂ›d›klar› kamyonlar
‹srail askerlerinin kazd›klar› çukurlara düﬂtü¤ü için, Filistinli çiftçiler
ürünlerini ancak s›rtlar›nda taﬂ›yarak bir yerden bir yere ulaﬂt›rabilmektedir.
Vaktinin büyük k›sm›n› iﬂgal edilmiﬂ topraklarda geçiren ve
Müslümanlar›n yaﬂad›klar› zorluklara ﬂahit olan ‹srailli gazeteci Gideon Levy Women in Black (Siyahlar ‹çindeki Kad›nlar) baﬂl›kl› makalesinde iﬂgal alt›ndaki topraklarda kuﬂat›lm›ﬂ kasaba ve kamplardaki
yaﬂam› dile getirmiﬂ ve Filistin halk›n›n yaﬂad›klar› zorluklar› anlatm›ﬂt›r:
Bat› ﬁeria kuﬂatma alt›nda, kasabalar› ve köyleri ablukaya al›nm›ﬂ, ana
yollar ise yaln›zca Yahudiler için aç›k... ﬁoförler birbirlerine el hareketleri ile bilgi aktar›yorlar. Ancak bunlar yol durumunu bildiren trafik raporlar› de¤il, bunlar yerleﬂimcilerin ve askerlerin neler yapt›¤›n› gösteren ölüm-kal›m mesajlar›. Askerler ise olanlar› izliyorlar, bazen h›zla jipleri ile trafi¤i keserken, bazen de durdurduklar› arabalar›n lastiklerini
b›çak darbeleri ile parçal›yorlar. Elbette stepneyi unutmuyorlar. Bazen
hiçbir gerekçe göstermeden yolcular›n kimliklerini al›koyuyorlar. Bazen
ﬂoförleri indirip dövüyorlar. Bazen yaya olarak yolculuk yapanlar› koval›yorlar. Bazen de yolcular›n üzerine ateﬂ aç›p ölümlerine neden oluyorlar, geçen Pazar komﬂu kasabadan ziyarete gelen Fatma Abu Jish'i öldürdükleri gibi.56

Yerleﬂim Birimleri ile Abluka Alt›na
Al›nm›ﬂ Filistin Topraklar›
Bunlar›n da ötesinde, ilk bak›ﬂta fark edilemeyen ikinci abluka
ise, Filistin halk›n›n yaﬂad›¤› alanlar›n sürekli inﬂa edilen Yahudi yerleﬂim bölgeleri ile s›n›rland›r›lmas›d›r. ‹srail yeni yerleﬂim alanlar›n›n
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aç›lmas› konusunda sistemli bir politika izlemektedir. Üstelik birimlerin yerleﬂim kapasitesi kadar inﬂa edildikleri alanlar da ‹srail aç›s›ndan son derece büyük önem taﬂ›maktad›r. Örne¤in, Gazze ﬁeridi ve
Bat› ﬁeria gibi Filistin Özerk Yönetimi'ne b›rak›lmas› düﬂünülen alanlarda bulunan yerleﬂim birimlerine ‹srail büyük önem vermektedir.
Bu topraklar Filistin halk›na b›rak›lsa bile, ‹srail, yerleﬂimcilerin bu
alanlardan ç›kar›lmas›n› asla kabul etmemekte, üstelik Filistin polisi
bu alanlar› denetleme ve kontrol etme yetkisine de sahip olamamaktad›r. Bu durum ‹srail'in fiili olarak iﬂgal etti¤i topraklar› asla terk etmeyece¤i anlam›n› taﬂ›maktad›r.
Bu yerleﬂim birimlerinin di¤er bir önemi de bir ﬂekilde Filistinlilerin bulundu¤u alanlar› çevreliyor olmalar›d›r. Yerleﬂimciler bir birimden di¤erine ‹srail Devleti'nin inﬂa etti¤i tünellerden, Arap topraklar›na u¤ramadan kolayl›kla ulaﬂabilmektedir. Bir Filistinli'nin yaﬂad›¤› kamptan ç›k›p bir baﬂka kampa akrabas›n› ziyarete gitmesi veya
her sabah iﬂine ulaﬂabilmesi içinse, birçok kez ‹srail askerlerinin kontrolünden geçmesi gerekmektedir. E¤er Filistin bugünkü haliyle ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etse bile, topraklar› birbirinden ba¤›ms›z ve birbirine
uzak bölgelerden oluﬂacakt›r. Üstelik kurulacak Filistin Devleti'nin
ara bölgeleri ‹srail güçlerinin kontrolünde olacakt›r. Böyle bir devletin
s›n›rlar›n›n nas›l belirlenece¤i, ekonomisinin nas›l kalk›naca¤›, sa¤l›k
ve e¤itim alanlar›nda ne ﬂekilde yat›r›mlar yapabilece¤i ise meçhuldür. ‹srail'in amac›n›n, bu ﬂekilde fiili olarak yok edemedi¤i Filistin
gerçe¤ini zaman içinde asimilasyon yöntemi ile yok etmek oldu¤u gayet aç›kt›r. Böylece ‹srail Devleti birbirinden uzak ve birbirine ulaﬂamayan Filistin topluluklar› oluﬂturmay› ve zamanla bu topluluklar›
birbirinden kültürel ve sosyolojik olarak koparmay› planlamaktad›r.
Asl›nda ‹srail'in yerleﬂim bölgelerini özellikle Filistin halk›n›n
yo¤un olarak yaﬂad›¤› bölgelerin ortas›na konuﬂland›rmas›, çat›ﬂmalar›n temel nedenini oluﬂturmaktad›r. Ortado¤u konulu kitaplar›yla
tan›nan ve Frans›z Le Monde Diplomatique dergisinin Genel Yay›n Yönetmeni olan Alain Gresh bir makalesinde ‹srail yerleﬂim bölgeleri
hakk›nda ﬂunlar› yazmaktad›r:
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‹srail askerleri taraf›ndan gözalt›na al›nmak demek, bir Filistinli için ya sonu gelmeyen bir
hapis dönemi ya da "faili meçhul" anlam›na gelir. Bu nedenle Filistin halk›n›n en büyük
korkular›ndan biri ‹srail askerleri taraf›ndan gözalt›na al›nmakt›r.
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... Filistin topraklar›n›n tam merkezinde bulunan yerleﬂim bölgeleri, ...
Her geçen gün, bu yerleﬂim bölgeleri Filistinlilerin topraklar›n› azar
azar yiyip bitiriyor. Bunlar›n "korunmalar›" için binlerce ‹srail askeri
bölgeye yerleﬂtiriliyor, say›s›z "kontrol noktalar›" oluﬂturuluyor ve bunlar Filistinliler için her türlü küçük düﬂürme bölgeleri haline getiriliyor.
Yerleﬂim bölgeleri için yollar yap›l›yor. Sadece bunlar›n varl›¤› dahi,
güçlü ve kal›c› bir ba¤›ms›z devlet fikrini zedelemeye yetiyor...57

Filistin topraklar›nda bulunan bu yerleﬂim bölgeleri, yeni ‹ntifada'n›n en çok kan dökülen sürtüﬂme noktalar›ndan birisidir. Zira direniﬂ gösteren Filistinlilerin verdikleri ilk mesaj çok aç›kt›r: ‹srail bu
yerleﬂim bölgeleri ile bar›ﬂ aras›nda bir seçim yapmak durumundad›r.
Üstelik bu yerleﬂim birimleri, Uluslararas› Ceza Mahkemesi tüzü¤üne göre de "savaﬂ suçu" olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Meretz sol
hareketinden milletvekili M. Yossi Sarid yerleﬂim bölgelerindeki durumu ﬂu ﬂekilde itiraf etmektedir:
Yerleﬂim bölgeleri ﬂu anda bir f›rt›nan›n kalbinde bulunuyor ve ezelden
beri hem kendi sakinleri, hem de askerler için büyük tehlikeler arz ediyor. Bu yerleﬂim bölgeleri hiç vakit kaybetmeden en k›sa sürede da¤›t›lmal›d›r.58
‹ﬂgal edilmiﬂ topraklardaki ‹srail ‹nsan Haklar› ve ‹stihbarat Merkezi
B'Tselem'in baﬂ›nda bulunan Eitan Felner'in, Bat› ﬁeria'da kurulan "Maale
Adumim" adl› yerleﬂim birimi hakk›nda yazd›¤› yaz› da "Güney Afrika'da
buna Apartheid (›rk ayr›m›) derler" baﬂl›¤›n› taﬂ›maktayd›. Felner yaz›s›nda
‹srail yönetiminin yerleﬂim bölgelerini oluﬂtururken, Filistinlileri zorla evlerinden kovduklar›na, sonra bu bölgelere çok büyük yat›r›mlar yapt›klar›na ve
insanlar›n buraya taﬂ›nabilmesi için hükümet yard›mlar› düzenlendi¤ine dikkat çekmekteydi. Dönemin Baﬂbakan› Ehud Barak'›n bir yandan bar›ﬂ görüﬂmeleri yaparken, di¤er yandan yerleﬂim bölgeleri oluﬂturmaya h›z verdi¤ini
ve Maale Adumim'in aç›l›ﬂ›na gitti¤inde "Sizin burada inﬂa etti¤iniz her ev,
‹srail Devleti'nin bir parças›d›r. Her zaman için. Yeni hükümet ‹srail Devleti'ni güçlendirmeye devam edecektir ve bizler Maale Adumim'i güçlendirmeye ve kalk›nd›rmaya devam edece¤iz" ﬂeklinde bir konuﬂma yapt›¤›n›n alt›n›n çizildi¤i makalenin vard›¤› sonuç ise ﬂöyleydi:
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Filistinli halk›n
yolculuklar›, iﬂyerlerine gidiﬂleri, ürünlerini satmalar› hatta ibadetleri bile ‹srail askerlerinin
kontrolünde gerçekleﬂmektedir.
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Ama Maale Adumim, lüks broﬂürlerinde ve görkemli internet sitesinde
anlat›ld›¤› gibi yaln›zca bir kentsel kalk›nman›n baﬂar›s›n›n hikayesi de¤ildi. Buras› Filistinlilerden al›nm›ﬂ bir mülkiyet üzerine, Abu Dis, El
Izeriye, El Issaviye, El Tour ve Anata köylerinin topraklar› üzerine inﬂa
edilmiﬂti.59

Kontrol Noktalar›nda Uygulanan Zulüm
Asl›nda ‹srail'in ikiyüzlü politikas› "Bar›ﬂ Süreci"nin baﬂ›ndan beri devam etmektedir. Hat›rlanaca¤› gibi 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren
Oslo Anlaﬂmalar› ile Filistin Özerk Yönetimi ‹srail taraf›ndan da tan›nm›ﬂ oluyordu. Bu süreç, s›n›rlar› tam anlam› ile belli olmasa da, ba¤›ms›z bir Filistin Devleti'nin gündeme gelmesine vesile oldu. Ancak
ilk planda olumlu gibi görünen bu geliﬂme, asl›nda ‹srail Devleti taraf›ndan Müslüman halka uygulanabilecek yeni bir zulüm yöntemi olarak kullan›ld›.
Özerk Yönetimin kabul edilmesiyle birlikte Gazze ve Bat› ﬁeria'da yaﬂayan Müslümanlar›n yaﬂam ﬂartlar› daha da kötüleﬂti. Önceden iﬂgal edilmiﬂ topraklar üzerinde daha rahat hareket edebilen ve
asgari ücretle de olsa kendilerine iﬂ bulabilen Filistinliler, özerklik anlaﬂmas›yla araya konulan s›n›rlardan sonra daha büyük k›s›tlamalarla karﬂ›laﬂt›lar. Bu s›n›rlardan geçiﬂ vizeye ba¤land›. Böyle bir vize uygulamas› Filistinlilerin hareket kabiliyetini iyice s›n›rland›rd›. Normal
zamanlarda dahi s›k s›k kimlik kontrolünden geçirilen, yollara kurulan barikatlarda arabalar›ndan indirilip üstleri aranan ve bu esnada
hakarete u¤rayan Filistin halk› bu uygulamadan sonra tam bir denetim alt›na al›nm›ﬂ oldu. Gazetelerde s›k s›k rastlad›¤›n›z "ambülans gelmesine izin verilmedi¤i için hayat›n› kaybeden yaﬂl› bir Filistinli" ya da
"hastaneye götürülmesine müsaade edilmedi¤i için ölen hasta bir kad›n" haberleri iﬂte bu abluka uygulamalar›n›n birer sonucudur.
Filistin Ticaret Bakan Yard›mc›s› Süleyman Ebu Karﬂ bir röportaj›nda bu ablukalar›n hayatlar›n› nas›l de¤iﬂtirdi¤ini ﬂöyle dile getirmektedir:
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Buraya nas›l geldi¤imi biliyor musun? Evimizin bulundu¤u bölge ile
havaalan› aras› ‹srail tanklar› ile dolu idi. Beni öldürselerdi, kim onlardan hesap soracakt›? ‹srail ﬂüpheli oldu¤umu ve bundan dolay› öldürüldü¤ümü söyleyecekti. ‹srail askerleri benimle birlikte gelecek heyetin havaalan›na gitmesine izin vermedi. ﬁimdi evime dönece¤im, fakat
o¤lum telefonda bana yollar›n kapal› oldu¤unu söylüyor. Evime var›p
varamayaca¤›m meçhul.60

Avrupa Parlamentosu'nun ‹ngiliz Parlamenterlerinden Bashir
Khanbhai ise, Filistin'e yapt›¤› ziyaret sonras›nda bizzat ﬂahit oldu¤u
olaylar neticesinde ‹srail'in bask›c› ve sald›rgan politikas› ile ilgili Parlamento'ya sundu¤u raporda ﬂunlar› aktarm›ﬂt›r:
‹srail gücünü elkoyma yönünde kullanm›ﬂt›r, evleri ve tarlalar› yak›p
y›km›ﬂ, masum sivillleri göz alt›na alm›ﬂ, iﬂkence uygulam›ﬂ ve infaz etmiﬂtir. Uluslararas› kurallar› hiçe sayarak soka¤a ç›kma yasaklar› ile bir
halk› toptan cezaland›rm›ﬂ ve gözda¤› vermiﬂtir. ‹srail Savunma Bakanl›¤› en büyük ve en zengin bakanl›kt›r. Filistin'de da¤›t›lan tüm bas›l›
malzemeleri; ithal ve ihraç edilen tüm ürünleri; tüm bireylerin ve araçlar›n hareketlerini; yeni binalar›n inﬂa edilmesi ve kamu hizmetleri de
dahil olmak üzere her türlü toprak kullan›m›n› kontrol eder. Filistin topraklar›nda adeta mantar gibi biten tüm yerleﬂim birimlerinin güvenli¤ini sa¤lar. Bu yerleﬂim birimlerinin baz›lar›nda sadece 30-40 kiﬂi yaﬂ›yor
olmas›na ra¤men yüzlerce asker taraf›ndan korunurlar. Özellikle geçti¤imiz y›ldan beri uygulanan soka¤a ç›kma yasa¤›, okullar›n kapanmas›na, zeytin iﬂçilerinin ürünlerini toplayamamalar›na, turizmin baltalanmas›na ve 120 binden fazla kiﬂinin iﬂsiz kalmas›na neden olmuﬂtur.61

Radikal Yerleﬂimcilerin Uygulad›¤› Terör
‹srailli yerleﬂimciler, Filistin'de Müslüman halka karﬂ› yürütülen
ﬂiddet ve bask› politikas›n›n her zaman en önemli aktörlerinden biri
oldular.
Birinci Dünya Savaﬂ›'n›n sona ermesi ile birlikte Filistin topraklar›na baﬂlayan Yahudi göçü Filistin halk›n›n topraklar›ndan sürülmesi
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ve onlardan geri kalanlar›n üzerine yeni Yahudi yerleﬂim birimleri
aç›lmas› ile neticelenmiﬂti. ‹srail Devleti, yerleﬂim birimlerini Filistin
topraklar›ndaki iﬂgalini geniﬂletmek için bir araç olarak kulland›.
Bugün de bu politika tüm h›z› ile devam etmektedir. Örne¤in
1993'de gerçekleﬂtirilen Oslo Anlaﬂmalar›ndan bugüne kadar iﬂgal alt›ndaki topraklarda Yahudi yerleﬂim birimleri %50 oran›nda artm›ﬂt›r.
Ve ‹srail Devleti yerleﬂim birimlerinin geliﬂtirilmesi için her y›l milyonlarca dolarl›k bütçe ayr›maktad›r. Kas›m 2000 y›l›nda yap›lan aç›klamaya göre ‹srail Devleti 2001 y›l›nda yerleﬂim alanlar›n›n geniﬂletilmesi için 500 milyon dolar ay›rmaya karar vermiﬂtir.62
Söz konusu Yahudi yerleﬂim birimleri Filistin halk› için pek çok
aç›dan tehlike içermektedir. Yerleﬂimciler bir yandan Filistin halk›n›n
yurda dönüﬂ umutlar›n›n önünde ciddi bir engel teﬂkil ederken öte
yandan sald›rgan tutumlar› ile de Müslümanlara ciddi rahats›zl›klar
vermektedir. ‹srail ordusu ve yerleﬂimciler Müslümanlara yap›lan sald›r›larda ortak hareket etmektedirler. Ortado¤u uzman› yazar Ramzy
Baroud Amerika'da yay›nlanan The Palestine Chronicle da yer alan Exposing Israel: A Nation of Colonialists (‹srail'i ‹fﬂa Etmek: Bir Sömürgeciler Milleti) adl› makalesinde ‹srail ordusu ve yerleﬂimciler aras›ndaki
iﬂbirli¤ini ﬂu ﬂekilde dile getirmektedir:
Pek çok insan büyük bir hataya düﬂerek ‹srail ordusunu ve yerleﬂimcileri -sanki ikisi de ayn› paran›n farkl› yüzleri de¤ilmiﬂ gibi- bir ayr›ma
tabi tutmaktad›r. Hatta baz› güvenilir insan haklar› gruplar›n›n bile, Filistinlileri yerleﬂimcilerin sald›r›lar›ndan korumak için ‹srail ordusuna
baﬂvurduklar›na tan›kl›k etmekteyiz. Oysa ‹srailli yerleﬂimciler ve ‹srail ordusu, ‹srail'in iﬂgal alt›ndaki topraklarda Yahudi Devleti'ni
güçlendirmeyi amaçlayan sald›rgan stratejisinin bir parças›d›r.63

Bugün say›lar› 200'ü bulan yerleﬂim birimlerinde yaﬂayan Yahudi yerleﬂimcilerin önemli bir bölümü ünlü radikal Kach terör örgütü
taraf›ndan yönlendirilmektedir. (Haham Meir Kahane önderli¤inde
kurulmuﬂ olan Kach örgütü Mescid-i Aksa'n›n bombalanmas› giriﬂimi, 1994'de gerçekleﬂen ünlü El-Halil katliam› gibi terörist faaliyetleri
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1948 y›l›ndaki çat›ﬂmalar s›ras›nda Kudüs'teki
iﬂyerini kapat›p, bölgeden uzaklaﬂan bir Filistinli, 1967 y›l›nda geri
döndü¤ünde kendi iﬂyerine bir ‹sraillinin
yerleﬂti¤ini görür. Ayn›
durumla pek çok Filistinli karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.

ile tan›nmaktad›r. Bu konuyla ilgili detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, Vural Yay›nc›l›k).
Genelikle silahl› olan yerleﬂimcilerin, ‹srail askerlerinin de destek
ve yard›mlar› ile, mülteci kamplar›na bask›nlar düzenledikleri, masum insanlar› katlettikleri, bu insanlar›n evlerine ve ibadethanelerine
zarar verdikleri bilinmektedir. Ramzy Baroud yaz›s›nda bu sald›r›lardan ﬂöyle bahsetmektedir:
‹srail birlikleri ve yerleﬂimciler aras›ndaki iﬂbirli¤inin gizlenmesine engel olamayan haberleri bir dinleyin. '‹srail askerleri Filistinli göstericileri öldürdü, Yahudi yerleﬂimciler köylülerin üzerine ateﬂ açt›...', '‹srail ordusu mülteci kamp›n› topa tuttu, yerleﬂimciler kampa giden ana yolu
kestiler...', 'Ordu Filistinlilerin topraklar›n› askeri alan ilan etti, yerleﬂimciler yeni bir saha açmak için harekete geçtiler...', 'Askerler Filistinli çiftçilere ürünlerini toplamaya gitmeleri için izin vermedi, yerleﬂimciler
zeytin bahçesinde çal›ﬂan çiftçiyi öldürdüler..'64

Aksa ‹ntifadas›'n›n baﬂlad›¤› tarihlerde ‹srail birlikleri ile Yahudi
yerleﬂimcilerin birlikte düzenledikleri bu bask›nlara Türk bas›n›nda
da yer verildi. Bunlardan biri 10 Ekim 2000 tarihli Yeni ﬁafak gazetesinde ﬂu ﬂekilde aktar›lmaktayd›:
‹srail'in kuzeyindeki Nas›ra kentinde ise askerler taraf›ndan destekle-
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nen Yahudiler Müslümanlar›n yaﬂad›¤› bölgelere gece yar›s› ani bask›nlar düzenledi. Bask›nlar s›ras›nda 2 Filistinli ﬂehit olurken yüzlerce kiﬂinin yaraland›¤› bildirildi... Görgü tan›klar› binden fazla ‹sraillinin Araplar›n yaﬂad›¤› mahalleye giderek evleri taﬂlad›¤›n› ve baz› Araplara silahla sald›rd›¤›n› söyledi. ‹srail polisinin sald›rganlara destek vermek
amac›yla Nas›ra üzerinde ayd›nlat›c› fiﬂekler kulland›¤› kaydedildi.

Filistin kamplar›nda çok s›k rastlan›lan bu manzaralar zaman zaman dünya bas›n›na da yans›maktad›r. Amerika'da yay›nlanan ve ‹srail yanl›s› bir politika izlemeyen ender yay›nlardan ünlü The Washington Report dergisinde yer alan haberlerden birinde böyle bir bask›na bizzat ﬂahitlik eden bir Müslüman›n a¤z›ndan olaylar anlat›lmaktad›r. Kudüs çevresinde yaﬂayan Samah Jabr bir nevi kuﬂatma alt›nda geçen yaﬂamlar›n› ﬂöyle dile getirmektedir:
Aksa ‹ntifadas› baﬂlad›¤› günden beri geceleri evden d›ﬂar›ya ç›kam›yoruz, hatta ço¤u zaman gündüzleri de evde geçirmeyi tercih ediyoruz.
Aileden biri ﬂiddetli ﬂekilde hastalansa bile doktora veya hastaneye gidemiyoruz. E¤er marketten süt almam›z gerekiyorsa, çok yaz›k. Beklememiz gerekiyor.65

Ailesi ile birlikte evlerinde otururken komﬂular›n›n "yerleﬂimciler sald›r›yor" ç›¤l›klar› ile uyar›lan Samah Jabr yaﬂad›¤› dehﬂet dolu
geceyi ise ﬂöyle anlat›yor:
Filistin'e illegal olarak yerleﬂmiﬂ olan pek çok yerleﬂimci Kutsal Topraklar› tekrar ele geçirmenin kutsal ve dini bir görev oldu¤una inan›r ve
kendilerini Allah'›n seçilmiﬂ kullar› olarak görürler. Haham Meir Kahane'nin takipçileri ise Mabed Tepesi'ni tekrar ele geçirmeleri ve Kutsal Tap›na¤› yeniden inﬂa etmeleri gerekti¤ini düﬂünürler... Bu seçilmiﬂ insanlar›n bizim evimize en yak›n yaﬂad›klar› yer ise Neve Yaqoub yerleﬂim
alan›d›r...
Sald›r› gecesi her yer zifiri karanl›kt›. Camdan bakt›¤›m›zda hiçbir ﬂey
göremiyor, ancak sadece ç›¤l›klar› ve silah seslerini duyabiliyorduk. Bu
esnada yak›ndaki cami hoparlörlerinden kendimizi savunmak için taﬂ
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Sadece ‹srail askerleri de¤il,
Yahudi yerleﬂimciler de Filistinlilere sald›rmakta, evlerini basmakta ve çeﬂitli taciz giriﬂimlerinde bulunmaktad›rlar. Her bir
yerleﬂimci Filistinliler söz konusu oldu¤unda adeta bir asker
gibi davranmaktad›r.
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YEN‹ MESAJ, 7.6.01

YEN‹ MESAJ, 15.7.01

YEN‹ MESAJ, 21.7.01

W. REPORT, 10-11.97

Filistinlilerin topraklar›na, evlerine ve bahçelerine yerleﬂen Yahudi
yerleﬂimciler, s›k s›k Filistin köylerine sald›rmakta ve savunmas›z
insanlar› katletmektedirler. Bunlar asker de¤il, ‹srail Devleti'nin ellerine silah verdi¤i sivil
ve radikal Yahudilerdir.
1997 y›l›ndaki bir haberde "‹srailli askerlerle
yerleﬂimcilerin bölge
halk›n› tacizde yar›ﬂt›klar›na" dikkat çekiliyor.
(Solda en altta)
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ve ﬂiﬂe toplamam›z ve evlerimizden ç›kmamam›z gerekti¤i duyurular›n› duyduk. Sokaktan taﬂ toplayan çocuklar›n sesleri geliyordu. Bizim
yaﬂad›¤›m›z yerde taﬂ toplamak çocuklar›n en asli görevlerinden birisidir... Yerleﬂimciler asla gündüzleri ortal›kta görünmezler. T›pk› kurtlar›n puslu havay› sevmesi gibi, onlar da karanl›¤› ve geceyi bekliyorlar. Tamamen silahl›d›rlar ve genellikle ‹srail askerleri taraf›ndan korunurlar. Her zaman bizi öldürmeye cesaret edemeseler de mallar›m›za
ve evlerimize zarar verirler ve çocuklar› korkuturlar... Bu sald›r› da böyle oldu. Yaklaﬂ›k 4 saat boyunca ailece salonun ortas›na toplan›p olaylar›n dinmesini bekledik. Birden bir H›ristiyan olan yan komﬂumuzun
"Yard›m edin, Yerleﬂimciler camiyi yak›yorlar" diye ba¤›rd›¤›n› ve bizim
gibi "Allah-u Ekber" diye dua etti¤ini duyduk.66

Yukar›da okudu¤unuz olaylar›n benzerleri ve hatta daha da ﬂiddetlileri, Müslüman ülkelerin medyas›nda, internet sayfalar›nda ve
Filistin topraklar›nda yaﬂananlara tarafs›z olarak yaklaﬂan az say›daki Bat› medyas›nda s›k s›k yer almaktad›r. Ve bu olaylar 50 seneyi aﬂk›n bir süredir Filistin halk›n›n günlük hayat›n›n bir parças› haline
gelmiﬂtir. Üstelik Yahudi yerleﬂimciler yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi bu eylemlerini ‹srail askerlerinin deste¤i ile gerçekleﬂtirmektedirler. ‹srailli gazeteci Amnon Denker, yerleﬂimcilerin ‹srail askerlerinin deste¤i ile uygulad›klar› terörü bir yaz›s›nda ﬂöyle belirtmektedir:
Basit bir gerçek; bir Yahudiyi vurmaya yeltenen Arap bunu sadece ve
sadece hayat›n› ortaya koyarak yapar. Ama bir Arab› vurmaya yeltenen bir Yahudi, e¤er askeri emirlere göre hareket ederse askerlerin gazab›na u¤ramayacakt›r. ‹srail askeri, onu bir Arab› öldürmekten al›koymayacak ya da engellemeyecek, havaya ya da bacaklar›na ateﬂ etmeyecek ve tabii ki, alçakça suç iﬂlemesinden önce onu vurup öldürmeyecektir.

Denker yaz›s›n›n devam›nda ‹srail'in izledi¤i bu politikan›n "bu
eylemleri s›ras›nda k›llar›na bile dokunulmayaca¤› güvencesiyle tüm
fanatik yerleﬂimcileri Araplar› vurmaya davet etti¤ini" söylemektedir.67
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‹ÇB‹R ﬁEY DE⁄‹ﬁMED‹

1948'li y›llardan
bu yana Filistin
halk› için de¤iﬂen
hiçbir ﬂey olmad›.
Ne bar›ﬂ görüﬂmeleri ne de ateﬂkesler ‹srail askerlerinin insanl›k d›ﬂ›
sald›r›lar›n› engellemedi...
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‹srail Hapishanelerinde ‹ﬂkence
‹srail Devleti'nin Filistin halk›na karﬂ›
uygulad›¤› bir baﬂka y›ld›rma ve sindirme
politikas› da hiçbir gerekçe gösterilmeden
yap›lan tutuklamalard›r. Müslümanlar hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›n›r ve
mahkemeye ç›kar›l›ﬂ süreçleri de kas›tl› olarak uzat›l›r. Gözalt› süreleri kimi zaman haftalarca sürebilmektedir. Uluslararas› Af Örgütü'nün 14 Haziran 2000 raporunda bu konudaki çarp›c› bir örnek yer almaktad›r. Buna göre 15 yaﬂ›ndaki Suad Hilme Gazal adl›
bir k›z çocu¤u, bir ‹srailli'ye sald›rd›¤› gerekçesi ile Aral›k 1998'de tutuklanm›ﬂ, ancak
raporun yay›nlad›¤› tarihe kadar (yaklaﬂ›k 2
y›l) henüz ‹srail mahkemelerinin önüne ç›kart›lmam›ﬂt›r.68
A¤ustos 1999 tarihi itibar› ile ‹srail hapishanelerinde 3 binden
fazla Filistinli tutuklu bulunmaktad›r. Bunlardan 1.400'ü ölüm cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r. Bu tutuklulara ek olarak s›k s›k çeﬂitli olaylara kat›ld›¤› iddias› ile yeni kiﬂiler gözalt›na al›nmaktad›r. Bu kiﬂiler de oldukça kötü koﬂullarda, kimi zaman y›llarca haklar›ndaki karar kesinleﬂmedi¤i halde cezaevinde tutulmaktad›r. Bu ﬂekilde tutuklu yarg›lanan
Filistinlilerden birisi de Ahmed Qatamesh'tir. Qatamesh yaklaﬂ›k 6 y›l
boyunca suçu yarg› taraf›ndan ispat edilmedi¤i halde cezaevinde tutulmuﬂ ve alt› y›l›n sonunda serbest b›rak›lm›ﬂt›r.69
Bu tutuklular›n yan› s›ra 1989-1998 y›llar› aras›nda "idari tutuklu" olarak gözalt›na al›nan Filistinli say›s› 20 bindir. ‹dari tutuklu,
mahkeme veya yarg›lama süreci olmadan, yetkili idari kurum taraf›ndan tutulan kiﬂilere verilen isimdir. Bu uygulama sayesinde ‹srail, Filistinlileri hiçbir gerekçe göstermeden gözalt›na almakta ve y›llar boyunca neyle suçland›klar›n› kendilerine bildirmeden ve yarg› önüne
de ç›karmadan hapishanede tutmaktad›r. Bu esnada tutuklular›n avukatlar›n› veya yak›nlar›n› görmelerine de izin verilmemektedir.
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Aﬂa¤›daki tablo, Aksa ‹ntifadas› s›ras›nda, gözalt›na al›nan Filistinli tutuklular›n say›s›n› ve gözalt› süresiyle ilgili baz› detaylar› göstermektedir.

Ay

Ocak 2001
ﬁubat 2001
Mart 2001
Nisan 2001
May›s 2001
Haziran 2001
Temmuz 2001

Gün

Tutuklu ve
gözalt›na
al›nan
kiﬂilerin
toplam say›s›

Hüküm
giyenler

Sorgu için
gözalt›na
al›nanlar

Yasal
sürenin sonuna kadar
tutulanlar

‹dari
tutuklular

3
4
8
15
5
15
4
11
8
8
10
14
11
17

737
719
747
761
751
787
757
812
725
820
748
823
813
849

571
202
557
223
74
248
572
279
574
302
574
291
582
284

37
5
41
8
44
12
42
16
44
12
39
16
45
21

131
496
129
514
132
513
142
506
151
495
174
504
184
535

16
16
1
14
1
11
1
11
1
12
1
9

Gözalt›na Al›nan 18 Yaﬂ›ndan Küçükler
Tutuklu ve
gözalt›na
al›nan
kiﬂilerin
toplam say›s›

Hüküm
giyenler

Yasal sürenin
sonuna
kadar
tutulanlar

3 Ocak

16

6

10

8 ﬁubat

15

6

9

5 Mart

10

3

7

4 Nisan

10

3

7

8 May›s

9

3

6

10 Haziran

16

4

12

11 Temmuz

16

7

9

Tarih

Filistin

Bu rakamlar,
K›z›l Haç ve BM
gibi örgütlerin
bölgede çal›ﬂma
yapan birimlerinin verilerinden elde
edilerek ‹srailli
insan haklar›
örgütü B’tselem
taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂt›r.
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Filistinliler genelde insanl›kd›ﬂ› ﬂartlardaki çad›r hapishanelerinde, çöllerde tutulurlar. Bu hapishanelerden birisi en-Nakab çölünde
yer alan Sahra hapishanesidir. Yüzlerce Filistinli, "gizli dosyalar bulundurmak, baz› özel iliﬂkiler kurmak" gibi düzmece gerekçelerle burada tutulmaktad›r. Burada kalan Filistinlilere fiziksel ve manevi iﬂkenceler uygulanmaktad›r. Tutuklular aras›nda a¤›r hastalar ve yaﬂl›lar da bulunmaktad›r. Ayr›ca hapishanenin çölün ortas›nda bulunmas› ve ulaﬂ›m›n zorlu¤u, hapishane koﬂullar›n› kötüleﬂtirdi¤i gibi, tutuklu yak›nlar›n›n ziyaretlerini de engellemektedir. Tutuklulara verilen çad›rlar yaz›n aﬂ›r› s›caktan, k›ﬂ›n ise dondurucu so¤uktan korumamaktad›r. Üstelik tutuklular cezalar›n›n süresi dolsa bile 'cezan›n
tekrarlanmas›' uygulamas› ile karﬂ›laﬂt›klar› için bir türlü buralardan
kurtulamamaktad›r. Cezas›n› tamamlay›p hapishaneden ayr›lmak
üzere olan kiﬂinin eline son anda bir yaz› ulaﬂmakta ve geçmiﬂ y›llardan kalan bir cezas›n› çekmeye baﬂlad›¤›n›
haber vermektedir.70
Gerek gözalt›na al›nanlar›n sorgulanmas›nda
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Filistin halk›n› sokak ortas›nda ve kameralar›n önünde öldürmekten ve dövmekten çekinmeyen ‹srail askerleri, gözalt›na al›nan kiﬂilere hapishanelerde
çok ﬂiddetli iﬂkenceler uygulamaktad›rlar. ‹nsan haklar› örgütlerinin raporlar› bu vahﬂeti tüm aç›kl›¤›yla gözler önüne sermektedir.
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gerekse hapishanelerde iﬂkence uygulamak, ‹srail Devleti'nin en s›k
baﬂvurdu¤u yöntemlerden birisi oldu. ‹srail Devleti'nin korkunç iﬂkence yöntemleri ilk kez 1977 y›l›nda Londra'da Sunday Times'›n yay›nlad›¤› uzun bir araﬂt›rma sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›. Bu araﬂt›rma
sonucunda ‹srail Devleti'nin yapt›¤› iﬂkence, belgelenen vakalar ile ortaya kondu.
Buna göre ‹srail'in Nablus, Ramallah, El-Halil ve Gazze'deki hapishanelerinde, Kudüs'teki Rus sitesi yada Moskoviya olarak bilinen
sorgu ve gözalt› merkezinde ve Yona, Ramle, Safarand, Nafha gibi
özel askeri hapishanelerde inan›lmaz iﬂkenceler uygulan›yordu. Sistemli dayak d›ﬂ›nda ‹sraillilerin kulland›klar› iﬂkence metodlar› aras›nda; cinsel organa elektrik verme, tutukluyu ç›r›lç›plak buzlu suya sokma, gözleri ba¤lanm›ﬂ olan tutuklunun üzerine özel e¤itilmiﬂ
köpekleri sald›rtma, vücudun de¤iﬂik yerlerinde sigara söndürtme,
t›rnaklar›n ve sa¤lam diﬂlerin sökülmesi gibi yöntemler vard›. Baz›
tutuklular›n k›zlar› da tutuklanm›ﬂ ve bunlara babalar›n›n gözleri
önünde tecavüz edilmiﬂti. Hatta sonra tutuklu kendi k›z› ile cinsel iliﬂkiye girmesi için zorlan›yordu.
Ünlü Ortado¤u uzman› Robert Fisk ise ‹srail hapishanelerinde
yaﬂananlar› dile getirdi¤i makalesinde, iﬂkenceleri ile ünlü Khiam hapishanesinden ﬂöyle bahsetmektedir:
Khiam berbat bir yerdir. Erkeklerin cinsel organlar›na ve ayaklar›na
elektrik verilir, sürekli dayak at›l›r, yar› ç›plak tutuklular›n üzerine so¤uk gecelerde buz gibi sular dökülür. Khiam'da bir y›ldan uzun süre kalan birisiyle, serbest b›rak›ld›ktan yaklaﬂ›k on gün sonra görüﬂtüm. "Beni sorguya ald›klar›nda önce baﬂ›ma sonra s›rt›ma kaleﬂnikof dipçi¤i
ile vurdular. Yere düﬂtüm. Adamlardan biri botuyla çeneme bast›rd›,
o s›rada çenem k›r›ld›. Kulak zar›m delindi¤i için sa¤ kula¤›mda k›smi iﬂitme kayb› oldu. ﬁu anda nefes alma problemlerim var ve doktorum hayat›m boyunca bunun tedavi olamayaca¤›n› söylüyor" diye anlatt› yaﬂad›klar›n›. Bunlar›n hepsi do¤ru. K›z›lhaç, Af Örgütü, ‹nsan
Haklar› Derne¤i bu hikayelerin do¤ru oldu¤u konusunda hemfikir.71
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‹srail taraf›ndan katledilen Müslümanlar›n, ço¤u zaman iç organlar› çal›n›p organ ticaretinde kullan›lmaktad›r. Bu durum ‹srail Parlemantosunda görev yapan Arap vekil Ahmed
Teibi taraf›ndan da gündeme getirilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki resimlerde de Han Yunus mülteci
kamp›nda öldürülen ve yap›lan otopside iç organlar›n›n çal›nm›ﬂ oldu¤u tespit edilen Filistinliler görülmektedir.
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Khiam hapishanesinin d›ﬂtan görünüﬂü ile aﬂa¤›daki resimdeki iç görünüﬂü birbirinden çok farkl›d›r.

Filistinli Müslümanlar›n mahkemeye ç›kar›lmadan önce toplu
olarak tutulduklar› ve ölüm kamplar› olarak adland›r›lan yerler de
Müslüman halk için gerçek anlam› ile bir iﬂkence merkezi haline gelmiﬂtir. Yazar Norman Finkelstein, ‹srailli gazeteci Ari Shavit'in pek
çok Filistinlinin yarg›lanmay› bekledi¤i bir ölüm kamp›nda gördüklerine kitab›nda ﬂu ﬂekilde yer vermektedir:
Aralar›nda, henüz çok genç ve küçük olduklar› yüzlerinden belli olan
gençler vard›. Hapishanenin 12 kontrol kulesi vard›. Shin Beth (‹srail iç
güvenlik servisi) her gece askerlere buradaki çocuklar›n arkadaﬂlar›n›n
bir listesini veriyor, askerler ava ç›k›p 15-16 yaﬂ›nda bir sürü çocuk ile
geri dönüyorlar. Çocuklar diﬂlerini s›k›yorlar, gözleri yuvalar›ndan f›rlam›ﬂ. Buraya getirilene kadar çoktan dövülmüﬂler bile... Genç bir
adam, gece yar›s› uyand›r›l›p buraya getirilmiﬂ, ayaklar› ç›plak, yaralanm›ﬂ, sara krizine tutulmuﬂ gibi titriyor, s›rt›na, kalbine ve karn›na vurularak dövüldü¤ünü söylüyor. Vücudunda çirkin k›rm›z› lekeler var.
Doktor genç adama dönüyor ve ba¤›r›yor: "Ölürsen öl!" Sonra bana dönüyor ve gülerek "Hepsi ölebilirler" diyor.72

‹srail'de iﬂkencenin bu derece yayg›n ve ola¤an karﬂ›lanmas›n›n
nedenlerinden birisi de, ‹srail'in iç güvenli¤inden sorumlu Shin
Beth'in -yak›n bir zamana kadar- sorgulamalarda iﬂkence yapmas›n›n
‹srail kanunlar›nca meﬂru görülmesiydi. Böylece Shin Beth görevlileri
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rastgele gözalt›na ald›klar› kiﬂilere istedikleri gibi davranabiliyor, suçunu itiraf ettirme iddias› alt›nda Filistinlileri hayali suçlar› kabul etmeye zorluyorlard›. ‹ﬂkence ile yap›lan sorgulamalar›n ard›ndan suçunu "kabul edenleri" ise y›llarca sürecek hapishane hayat› bekliyordu. ‹srail'in anti-Siyonist yazarlar›ndan Gideon Levy, Shin Beth taraf›ndan iﬂkenceye u¤ram›ﬂ ve y›llarca hapishanede kalm›ﬂ bir Filistinli
ile yapt›¤› görüﬂmenin ard›ndan ﬂunlar› yaz›yordu:
Omar Ranimat otururken zorluk çekiyor. Ayn› ﬂekilde ayakta durmak,
yürümek ya da merdiven ç›kmak da ona çok ac› veriyor. Bir kaç hafta
önce onunla buluﬂtu¤umda, 45 gün boyunca geceli gündüzlü Shin Beth
taraf›ndan sorgulanm›ﬂ ve iki buçuk y›l süren hapishane hayat› sonras›nda yeni serbest b›rak›lm›ﬂt›. Tam bir enkaz halindeydi... Raminat ve
Ahmed, Shin Beth'in rutin uygulamalar› haline gelen kurba¤a oturuﬂu,
uykusuz b›rakma, yüksek sesle aral›ks›z müzik dinletme, baﬂa kötü kokulu çuval geçirme, testislerin üzerine basma, ellerin kelepçe ile ba¤l›
tutulmas› gibi iﬂkencelerden pay›n› alan Filistinlilerden sadece bir kaç›.
Bu insanlar›n ço¤unun olaylarla bir ilgisi de yok.73

Ekonomik Kuﬂatma
‹srail Devleti'nin Filistin halk›n› y›ld›rmak için kulland›¤› yöntemlerden birisi de baﬂta Gazze ﬁeridi ve Bat› ﬁeria'da olmak üzere Filistin halk›n› ekonomik ba¤›ml›l›k ve bask› alt›nda tutmakt›r. Bu yöntemle Filistinlilerin tek baﬂlar›na ayakta durabilme ve insanca yaﬂama
imkanlar› yok edilmektedir. Siyonist ideolojiye göre Filistin halk› ilkel
koﬂullarda ve sefalet içinde yaﬂamaya mahkum bir halkt›r ve Filistinlilerin ihtiyaçlar›n›n ‹srail Devleti için bir anlam› yoktur. ‹ﬂgal alt›ndaki Gazze ve Bat› ﬁeria'da Filistin halk› için bugüne kadar hiçbir harcama yap›lmam›ﬂ olmas›, öte yandan bu bölgelerde yaﬂayan Yahudi yerleﬂimcilerin en lüks imkanlar içinde varl›klar›n› devam ettirmeleri, bu
durumun göstergelerinden birisidir.
Örne¤in Gazze'de kurulu olan Yahudi yerleﬂim bölgeleri sahil ﬂeridinin büyük bir k›sm›n› ve en de¤erli alanlar› kapsar. Dikenli teller
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ve elektrikli çitlerle çevrelenmiﬂ olan bu yerleﬂim bölgeleri yemyeﬂil
büyük a¤açlarla kapl›, kamu binalar›n›n bulundu¤u ve ticari aktivitesi olan alanlard›r. Biraz ileride Filistinlilerin yaﬂad›¤› mülteci kamplar›nda ise manzara içler ac›s›d›r. Yaklaﬂ›k dört bin ‹srailli yerleﬂimci, bu
çöl bölgesindeki k›s›tl› suyun ço¤unu, tar›m ve lüks bir otelin önündeki suni göl gibi iﬂler için kullan›r. Filistinlilere ise sadece kurak kuyulardan su kullanma hakk› tan›nm›ﬂt›r.74

‹srail El Halil'deki Filistinlilerin su rezervlerini kapat›p, tüm suyu yaln›zca
kendisine ay›r›yor. Çiftçilerin su rezervlerini buldozerlerle y›karak, ekonomik
yönden çöküntü yaﬂamalar›na neden
oluyor. Yanda ‹srail güçleri taraf›ndan
bu yönde bir uygulamaya maruz kalm›ﬂ bir Filistinli çiftçi görülüyor.
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‹srailli gazeteci ve savaﬂ muhabiri Ze'ev Schiff 1993 Mart'›nda ‹srail'in Gazze ﬁeridi politikas› için ﬂu sözleri dile getirmekteydi:
Kalitesi y›ldan y›la kötüleﬂti¤i halde Gazze ﬁeridi'nin suyunu çalmaya,
sanki sakinlerini bilerek umutsuzlu¤a, kaybedecek hiçbir ﬂeyleri olmad›¤› düﬂüncesine itmek istiyormuﬂuz gibi davrand›k. Giderek daha fazla yerleﬂimciye yer bulmak için, ﬁerid'in k›t toprak kaynaklar›n› çalmaya devam ettik.75

‹srail Devleti'nin uygulad›¤› ekonomik kuﬂatman›n bedelini yine masum siviller ödüyor.
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‹

SRA‹LL‹LER‹N YAﬁADI⁄I KONFOR

israillilerin yaﬂad›¤› bölgeler herhangi bir Avrupa ülkesini aratmayacak modernlikte ve zenginliktedir.
Filistinlilerin iﬂgal edilen
topraklar› bugün gökdelenler, limanlar, lüks oteller, ma¤azalar ve bak›ml›
caddelerle yeniden inﬂa
edilmiﬂtir.
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‹srail iﬂgal güçleri taraf›ndan
içine kapal› bir yaﬂama
mahkum edilen Filistinliler ise
kurak, alt yap›dan yoksun,
hiçbir yat›r›ma ve yap›lanmaya izin verilmeyen topraklarda yaﬂ›yorlar.

F
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‹SRA‹L
Bir yanda hiçbir konforun eksik kalmad›¤›
lüks mekanlarda
huzurlu bir hayat
geçiren israilliler, di¤er
yanda açl›k, susuzluk,
sa¤l›ks›z yaﬂam
koﬂullar› ve ‹srail
sald›r›lar›yla mücadele
ederek, hayatta
kalmaya çal›ﬂan
Filistinliler...
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‹srail Devleti'nin Filistin halk›n› köﬂeye s›k›ﬂt›rmak için izledi¤i
yöntemlerden birisi de yerleﬂim bölgelerini verimli topraklar üzerine
kurarak Filistinlilerin tar›m imkanlar›n› elinden almaya yöneliktir. Bu
ﬂekilde ‹srail Devleti Filistin halk›n›n s›n›rl› olanaklarla gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› tar›msal faaliyetleri ve geçim kaynaklar›n› da engellemektedir. Gazze ﬁeridi'ndeki pek çok Filistinlinin tek geçim kayna¤›
olan bal›kç›l›¤›n yasaklanmas› da bunun örneklerinden biridir. Öte
yandan Filistinlilerin bahçelerine ‹srail askerleri ve yerleﬂimciler taraf›ndan yap›lan sald›r›lar da üretimin azalmas›na ve Filistinlilerin gelir
seviyesinin düﬂmesine neden olmaktad›r. Ayn› zamanda tüm ürünün
‹srailli arac›lar taraf›ndan ‹srail'de sat›lmas›, ya da sadece ‹srailli firmalar taraf›ndan ihraç edilmesi gibi getirilen yeni kurallar da, Filistin
halk›n› ekonomik yönden büyük s›k›nt›ya sokmaktad›r. Bu durumda
Filistinli üreticiler kendi ürünlerini do¤rudan do¤ruya satamamaktad›r. Örne¤in Gazze'de baﬂl›ca gelir kayna¤› olan portakal ihracat›na
konulan a¤›r s›n›rlamalar, üreticilerin elindeki ürünün yar›s›ndan fazlas›n›n çürüyüp at›lmas›na neden olmaktad›r. Bu ﬂartlarda ‹srailli
gazeteci-yazar Danny Rubinstein'›n deyimiyle, "Gazze halk›n›n ya
‹srail'de dayan›lmaz koﬂullar alt›nda sadece ekmek paras›nda çal›ﬂmak, ya da endüstri devriminin ilk günlerindeki gibi, çocuk ve kad›nlar›n evde ‹srail endüstrisi için fason iﬂler yapmaktan" baﬂka seçenekleri kalmamaktad›r.76
Gazze üzerine araﬂt›rmalar yapan Sara Roy ise ‹srail'in izledi¤i
politikan›n ana amac›n› ﬂu ﬂekilde belirtmektedir:
... Gazze'nin baz› kesimlerini öncelikle ‹srail ç›karlar›na hizmet edecek
ﬂekilde planlanan bir yan iﬂletmeye dönüﬂtürmek. Böylece ‹srail, toprak, su ve yerel öz yönetime b›rak›lan alanlarda meydana gelebilecek
herhangi bir geliﬂmeyi yak›ndan takip edebilecektir.77

Gazze ﬁeridi'ndeki fabrikalar ve Bat› ﬁeria'daki kantonlar, aﬂ›r›
ucuz ve kolay sömürülebilir iﬂ gücü sundu¤undan, bu topraklar›n
ekonomik olarak ‹srail'e ba¤›ml› olmas› ‹srail politikas›n›n önemli bir
unsurudur. Aksa ‹ntifadas› baﬂlad›¤› günden beri ‹srail yönetiminin

Filistin

171

‹sraillilere ait ekili alanlar gün geçtikçe geniﬂlerken, Filistinlilerin tarlalar› ‹srail Devleti taraf›ndan önce
iﬂgal ediliyor, daha sonra da yol
haline getiriliyor.

soka¤a ç›kma yasaklar› ve kamplar›n ablukaya al›nmas› nedeniyle en
büyük hasarlardan birini de Filistin ekonomisi görmüﬂtür. 5 Aral›k
2000 tarihinde yay›nlanan BM raporuna göre, ‹srail'in Filistin iﬂçilerinin ve ürünlerinin seyahatini yasaklamas›, Filistin ekonomisine 500
milyon dolardan fazla bir zarar vermiﬂtir. Ayr›ca raporda yer verilmemiﬂ olmas›na ra¤men, ‹srail askerlerinin Filistinli çiftçilere ürünlerini
toplamaya ve satmaya izin vermedikleri için, Filistin'in tar›m gelirin-
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de 120 milyon dolarl›k bir düﬂüﬂ olmuﬂtur. Bir yandan askeri güçle
bask› alt›nda tutulan Müslüman halk, di¤er yandan ekonomik olarak
köﬂeye s›k›ﬂt›r›lmakta ve bu ﬂekilde kendisine yaﬂama hakk› tan›nmamaktad›r.

Zeytinliklerin Yak›lmas›
Filistin halk›n›n geçmiﬂten beri en büyük gelir kaynaklar›ndan
birini zeytin bahçeleri oluﬂturur. Ancak Filistinliler, evleri ve sahip olduklar› daha pek çok ﬂey gibi zeytin bahçelerini de geride b›rak›p topraklar›ndan göç etmek zorunda kalm›ﬂt›r. Filistin'de yüzlerce y›ll›k
zeytin a¤açlar›n›n (hatta baz› zeytin a¤açlar› bin y›ldan daha yaﬂl›d›r)
bulundu¤u bahçelerin bir ço¤u ise bugün tahrip edilmiﬂtir. Filistinlilerin ﬂu anda ellerinde kalan birkaç dönümlük küçük zeytin bahçeleri
ise s›k s›k yerleﬂimciler taraf›ndan sald›r›ya u¤ramakta, yerleﬂimciler
Müslümanlar›n ellerinde kalan son birkaç a¤ac› da yakarak ya da keserek yok etmektedirler. The Washington Report dergisinde bu durum
ﬂu ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r:
Binlerce zeytin a¤ac› zarar görmektedir. Yaﬂamlar›n› sahip olduklar›
bahçelere ba¤layan ve nesillerdir bu bahçelere sahip olan Filistinliler,
sabah uyand›klar›nda veya bir akﬂam üstü bahçelerine gittiklerinde
‹srail askerlerinden ve yerleﬂimcilerinden geriye at›lm›ﬂ boﬂ kütükler
kald›¤›n› görmektedir.78

Birinci ‹ntifada s›ras›nda, ‹srail ordusu taﬂ atan çocuklar›n a¤açlar›n aras›na gizlendikleri bahanesi ile, 1988-1992 y›llar› aras›nda
90.000 zeytin a¤ac›n› kesmiﬂtir. Bugüne kadar ise 181 bin a¤aç kesilmiﬂ
ve yaklaﬂ›k 3,5 milyon km2 ekili alan da tahrip edilmiﬂtir.
Üstelik ço¤u zaman da zeytinliklerde çal›ﬂan kad›nlar›n ve k›z
çocuklar›n›n üzerine ‹srail helikopterlerinden ateﬂ aç›lmaktad›r. Daha
önce bahçelerinde zeytin toplarken dayak yiyen Filistinlilerin pek ço¤u ise art›k bahçelerine u¤ramamaktad›r. ‹srail askerlerinin zeytin
bahçelerinde çal›ﬂanlar›n üzerine ateﬂ açmak için hiçbir geçerli mazaretleri de yoktur. Bu insanlar, ne ‹srail askerlerine taﬂ atmakta ne de
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‹srail iﬂgalleri nedeniyle her gün biraz
daha küçülen Filistin zeytin bahçeleri.

herhangi bir eyleme kat›lmaktad›r. Onlar sadece geçimlerini sa¤layabilmek için ellerinde kalan son toprak parçalar›nda çal›ﬂmaktad›r. Ne
var ki ‹srail yönetimi buna da izin vermemektedir. Sosyal yaﬂam›n her
alan›nda oldu¤u gibi ekonomik aç›dan da büyük bir açmaz›n içinde
b›rak›lan Filistinlilerin kendi ürünlerini yetiﬂtirmelerine bile izin verilmemektedir.
Biraz daha kapsaml› düﬂünüldü¤ünde ‹sraillilerin zeytin bahçelerini veya tar›msal alanlar› yok etmeye yönelik politikalar›n›n rastgele sald›r›lar›n neticesi de¤il, kapsaml› bir stratejinin parças› oldu¤u
aç›kça görülebilir. Kesilen bir zeytin a¤ac›n›n yerine yeniden ürün verecek bir a¤ac›n yetiﬂmesi 6-7 y›l almaktad›r. Pek çok Filistinli de, ailesinin geçimini zeytin bahçelerinden veya yetiﬂtirdi¤i di¤er ürünlerden
sa¤lamaktad›r. Ancak tar›m alanlar› sürekli tahrip edilen insanlar bir
müddet sonra çal›ﬂamayacak hale gelmekte ve tar›mla ilgilenmek yerine günü birlik iﬂ aray›ﬂ›na girmektedir. Bu ﬂekilde Filistin köyleri ve
kasabalar› üretken birimler olmaktan ç›k›p, ‹srail sanayisi için ucuz iﬂ
gücü potansiyeline dönüﬂmektedir.
Asl›nda tarih boyunca Filistinlilere yap›lan zulüm ve bask›lar›n
benzerleri, geçmiﬂin otoriter ve bask›c› liderleri taraf›ndan pek çok
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Tek istekleri dinlerini rahatça yaﬂayabilecekleri, evlerinde huzur içinde oturabilecekleri, çocuklar›n› okula gönderip,
iﬂlerine güven içinde devam edebilecekleri bir hayat olan Filistin halk›n›n
bu talebine dünya kulaklar›n› t›k›yor.

halka uygulanm›ﬂt›r. Bu kiﬂiler de
t›pk› bugünün zalim diktatörleri,
bask›c› yöneticileri veya ›rkç› liderleri gibi idareleri alt›ndaki halka
ﬂiddet, iﬂkence ve bask› uygulam›ﬂlard›r. Üstelik Allah'›n Kuran'da bize bildirdi¤i gibi birer "bozguncu"
olan bu kiﬂiler, yönetimde olduklar› veya iktidara geçtikleri zaman
halka sadece fiziksel olarak ﬂiddet
uygulamakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda "neslin ve ekinin" yok olmas› için özel bir çaba göstermiﬂlerdir.
Yani t›pk› bugün ‹srail yönetiminin yapt›¤› gibi sistemli ve planl› bir
ﬂekilde halk› yok etmeye çaba gösterip, bunun için her türlü yönteme
baﬂvurmuﬂlard›r. Bu yöntem, Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
O, iﬂ baﬂ›na geçti mi yeryüzünde bozgunculuk ç›karmaya, ekini ve
nesili helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculu¤u sevmez. (Bakara Suresi, 205)

Ayette belirtilen "ekini ve nesli helak etmeye çabalamak" bugün
Filistin'de yo¤un olarak tecelli etmektedir. ‹srail yönetimi bir yandan
sistemli bir etnik soyk›r›m uygulamakta, bir yandan da Filistin halk›n›n tüm tar›msal faaliyetlerine zarar vermektedir. Böyle bir ortamda
huzur ve güvenlik olmad›¤› gibi, bereketsizlik de yayg›nlaﬂ›r. Oysa
Allah bozgunculu¤u sevmez ve tüm insanlar› "bar›ﬂ ve güvenli¤e
(Silm'e, ‹slam'a) girmeye" (Bakara Suresi, 208) davet eder.
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Ev Y›kma
1984 y›l›nda Mohana ile bir terzi olan babas› Selman Bethelem, pazardan evlerine döndüler. ‹ki katl› evlerinin yerinde bir buldozer ve onun
evden geriye b›rakt›¤› y›k›nt›lar vard›. O s›ralarda Gilo (Do¤u Kudüs taraf›nda bir ﬂehir) çevresindeki Arap topraklar› gizemli ﬂekilde Kudüs
Belediyesi taraf›ndan istimlak ediliyordu. Mohana Osmanl› ve ‹ngiliz
Mandas› döneminden kalan belgelerle topra¤›n kendisine ait oldu¤unu
ispatlam›ﬂ ve bu ﬂekilde istimlakten kurtulmuﬂtu. Evinin, zaten tan›mad›klar› ‹srail kanunlar›na göre dahi "kanunsuz" bir ﬂekilde y›k›ld›¤›n›,
yine ‹srail mahkemelerinde ispat edince Kudüs Belediyesi Mohana'n›n
ailesinden "hata" için özür diledi ve y›k›m›n tazminat› olarak kendisine
bozuk bir otobüs verdi. Eski evini yeniden yapma veya tamir etme hakk› tan›mad› ona. Mohana'ya topra¤›n› terk etmek veya otobüste yaﬂamak aras›nda tercih yapmak kalm›ﬂt›. Tercihi onu "otobüsteki adam"
yapt›.79

Yukar›da aktar›lan al›nt› Filistin topraklar›nda bugüne kadar belki yüzlerce defa yaﬂanm›ﬂ örneklerden sadece bir tanesidir. Üstelik pazardan döndüklerinde tüm eﬂyalar› ile birlikte evlerinin y›k›lm›ﬂ oldu¤unu gören yüzlerce Filistinli, bozuk bir otobüse sahip olabilecek
kadar ﬂansl› de¤ildir. ‹srail Devleti sadece istimlak karar› ile sahipleri
evde yokken evleri y›kmakla da kalmamaktad›r. Pek çok Filistinli'nin
evi operasyon gerekçesi ile bombard›mana tutulmakta, içinde yaﬂayanlara birlikte bu evler topra¤a
gömülmektedir.
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Y›llard›r oturduklar›
evlerinden ç›kmak
için ‹srail polisi taraf›ndan kendilerine sadece 15 dakika verilen Filistinliler, yar›m as›rdan
uzun bir zamand›r
bu zulümle mücadele ediyorlar. Son
10 y›lda 3.000'e
yak›n ev y›k›ld›.
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14 Haziran 2000 y›l›nda yay›nlanan Uluslararas› Af Örgütü raporuna göre 1987 baﬂ›ndan Ocak 1999'a kadar geçen süre içerisinde Bat› ﬁeria ve Kudüs'te Filisitinlilere ait 2.650 ev y›k›lm›ﬂt›r. Ev y›kma
uygulamas› sebebiyle 16.800 Filistinli evsiz kalm›ﬂt›r. Bunlar›n
7.300'ünü ise çocuklar oluﬂturmaktad›r. Bu rapora göre Arafat ve ‹srail Devleti aras›nda 1993 y›l›nda imzalanan Oslo Anlaﬂmas›'ndan sonra da ev y›kma uygulamalar›nda hiçbir gerileme olmam›ﬂt›r.80
Bu arada ‹srail Devleti ev y›k›mlar›n› ev sahiplerine önceden herhangi bir uyar›da bulunmadan gerçekleﬂtirmektedir. Önce y›k›lmas›
gereken ev buldozerler ve modern silahlarla donat›lm›ﬂ ‹srail askerleri taraf›ndan kuﬂat›lmakta, daha sonra ev sahiplerine içerideki eﬂyalar›n› almalar› için 15 dakika süre verilmektedir. Bu sürenin sona ermesi ile birlikte askerler içeri girip eﬂyalar› soka¤a f›rlatmakta ve buldozerlerle evi y›k›maktad›rlar. E¤er ev sahipleri bu uygulamaya direnmek isterlerse ac›mas›zca dövülürler ve hatta bazen ‹srail askerleri bu
kiﬂilerin üzerine ateﬂ açar.
Örne¤in, Ocak 1999'da Kudüs yak›nlar›ndaki ‹seviye köyünde
oturan Filistinlilerin evlerinin y›k›lmas›n› protesto etmeleri üzerine ‹srail askerleri bu insanlar›n üzerine ateﬂ açt› ve 28 yaﬂ›ndaki Zeki
Ubeyd bu esnada hayat›n› kaybetti. Af Örgütü'nün raporuna göre Zeki Ubeyd yak›n mesafeden ensesine kurﬂun s›k›larak öldürülmüﬂtü.
Bu da öldürme iﬂleminin herhangi bir kaza neticesinde de¤il, kasten
ve bilinerek gerçekleﬂtirildi¤ini göstermekteydi.
Bununla birlikte ‹srail özellikle Do¤u Kudüs'te yaﬂayan Filistinlilere geçici yerleﬂim belgeleri vermekte ve yerleﬂim süreleri dolan Filistinlilerin yeni belge ç›karmalar› zorlaﬂt›r›lmaktad›r. Bu ﬂekilde Filistin
halk› bölüm bölüm topraklar›ndan ç›kar›lmaktad›r. Yerleﬂim haklar›n› kaybeden Filistinliler bununla birlikte sosyal güvencelerini de kaybetmekte ve bir nevi sürgüne mahkum edilmektedirler. ‹srail ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›ndan al›nan bilgiler yaln›zca 1996 y›l› içerisinde 1.641 Filistinlinin ailesi ile birlikte Kudüs'te yaﬂama hakk›n› kaybetti¤ini göstermektedir.81
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Filistinlilerin, otomatik silahlarla evlerini y›kmaya gelen ‹srail askerlerine
itiraz etmeye haklar› yoktur. Tek yapabildikleri alabildikleri kadar eﬂya almak ve canlar›n› kurtarmakt›r.

‹srail'in Filistinlileri topraklar›ndan, evlerinden ç›karma giriﬂimleri 2001 y›l›nda çok büyük bir h›zla hala devam etmektedir. Robert
Fisk Kutsal Topraklarda Paskalya: Aileler Evlerinin Y›k›m›n› Seyrediyorlar
baﬂl›kl› yaz›s›nda 2001 y›l›n›n Nisan ay›nda yaﬂanan geliﬂmeleri ﬂu
ﬂekilde tarif etmiﬂtir:
... Kutsal günlerden birinde Ortado¤u'da, ‹srail'in Gazze'deki ev-
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leri vahﬂi bir ﬂekilde y›kmas›n› bir kiﬂi nas›l aç›klayabilir? 35 yaral› var,
bir çocu¤un bir ‹srail topçu mermisi yüzünden baca¤› kopmuﬂ, omuz
kemi¤ine bir ﬂarapnel saplanan gencin ise sol eli felç olmuﬂ durumda.
Sivil vatandaﬂlar›n evlerine yap›lan böylesine bir sald›r› bir trajedi mi
yoksa bir savaﬂ suçu mu?
‹srail ordusu büyük bir yalan söyleyerek Rafah'taki Filistinlilerin evlerinin y›k›m›n› sadece "bir mühendislik iﬂi için" oldu¤unu bildirdi. Tanklar›n ve buldozerlerin y›kt›¤› evlerde kimsenin oturmad›¤›n› duyurdu.
Ancak bu kesinlikle do¤ru de¤ildi, çünkü bu kulübelerin üzerindeki büyük müstakil evlerde yaﬂayan ‹srailliler bunu çok iyi biliyorlard›. Cumartesi günü z›rhsavar mermilerle en yak›ndaki apartman bloklar›n›
vurdular ve hatta 300 metre ilerideki aç›k bir marketi de. Bu yüzden
yüzlerce erkek kad›n ve çocuk ç›¤l›klar atarak civar sokaklara koﬂuﬂtular. Bat› medyas› ise olay› küçümsemekle meﬂguldu... Filistinli Sabah
Zaanoun "Tüm bunlar, ‹sraillilere göre geçen hafta Han Yunus'da
y›k›lan 30 evde oldu¤u gibi 'güvenlik' ad› alt›nda yap›l›yor." diyor.82

Buraya kadar inceledi¤imiz tüm olaylar ve ortaya konan tüm bilgiler aç›k bir gerçe¤i gözler önüne sermektedir: Filistin'de yaﬂanan
bunca zulmün ana hedefi Müslümanlard›r. Ve Filistin halk› yaln›zca
Müslüman olduklar›, "Rabbimiz Allah't›r" dedikleri için yurtlar›ndan sürülmüﬂlerdir. Ve yine bu nedenle yok edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›rlar. Bunun karﬂ›l›¤›nda Filistinli Müslümanlar›n yapt›¤› ise binlerce
y›ld›r sahip olduklar› ve tüm Müslüman alemine miras b›rak›lm›ﬂ
olan kutsal topraklar› korumaya çal›ﬂmaktan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Üstelik bu, Filistinli Müslümanlar kadar dünyan›n dört bir yan›nda
yaﬂayan tüm Müslümanlar›n sorumlulu¤udur. Bu manzara karﬂ›s›nda vicdan sahibi tüm insanlar›n, en baﬂta Kuran ahlak›n› bilen ve yaﬂayan Müslümanlar›n üzerine çok büyük sorumluluklar düﬂmektedir.
Bu topraklara bizi ba¤layan manevi de¤erlerin yan› s›ra, tüm dünyan›n gözü önünde cereyan eden bu zulüm sistemi, ancak samimi Müslümanlar›n çabalar› ile son bulabilir.
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SABAH, 3.5.01

YEN‹ MESAJ, 10.7.01

YEN‹ MESAJ, 10.7.01
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M‹LL‹ GAZETE, 12.7.01

RAD‹KAL, 11.7.01

YEN‹ ASYA, 10.7.01

AK‹T, 10.7.01
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BORNEO BULLETIN, 25.8.01

W. REPORT, 12.97
‹srail Devleti'nin ev y›k›mlar›, Borneo
Bulletin dergisindeki haberde "‹srail
Diﬂ Biliyor" ifadesi ile yer almaktad›r
(üstte). Washington Report dergisinin kapa¤›nda ise "Filistin'in Y›k›lm›ﬂ
Evleri ve Umutlar›" ﬂeklinde bir baﬂl›k yer almaktad›r (yanda). Ayn› dergide 1998 y›l›nda yay›nlanan bir haberde ise ‹srail kuvvetlerinin el koyma olaylar›n› protesto eden Filistinlilere ateﬂ açt›¤› gündeme getirilmiﬂtir
(altta).

W. REPORT, 12.98

Bat› Dünyas› Yaﬂananlar›
Görmezlikten Geliyor
‹srail'in terör politikas›n› incelerken vurgulanmas› gereken
önemli bir nokta daha vard›r. Bu kadar büyük katliamlar, cinayetler,
sürgünler yaﬂan›rken dünya neden sessiz kalmaktad›r? Bunun nedeni ‹srail'in ve Yahudi Lobisi'nin, dünya bas›n yay›n organlar›n›n büyük ço¤unlu¤u üzerindeki etkisidir.
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Bu öylesine büyük bir etkidir ki, Filistin'de yaﬂananlar› aktaran
haberler, elden geldi¤ince ‹sral'i korumaya yönelik bir üsluba ve kelime da¤arc›¤›na sahiptir. Örne¤in pek çok önde gelen gazete ve televizyonda, Filistin ile ilgili haberler aktar›l›rken, '‹srail'in iﬂgal etti¤i
topraklar' veya 'iﬂgal alt›ndaki topraklar' sözüne kolay kolay rastlayamazs›n›z. Ayn› ﬂekilde ‹srail sald›r›lar›ndan bahsedilen haberlerde,
mutlaka '‹srail'in misillemesi' sözlerine rastlars›n›z. Bu okuyuculara,
'Önce Filistinliler sald›rd›, ‹srail ise sadece kendini korumak amac›yla
karﬂ› sald›r›da bulunuyor' mesaj›n› verebilmek içindir.
Yine, Bat› medyas›nda en s›k rastlan›lan cümlelerden biri de, ‹srail askerlerinin öldürdü¤ü Filistinli çocuklardan bahsedilirken 'Karﬂ›l›kl› ateﬂ s›ras›nda Filistinli çocuk öldü' haberidir. Bu da 'e¤er Filis
tinliler sald›rgan bir tutum izlemeseydi, bu çocuklar ölmeyecekti' mesaj›n› taﬂ›r. Hatta ‹ngiliz The Independent gazetesinin Ortado¤u temsilcisi Robert Fisk, ‹srail söz konusu oldu¤unda 'karﬂ›l›kl› ateﬂ' kelimesinin ne anlama geldi¤ini ﬂöyle vurgular: "Ne zaman çat›ﬂma kelimesini okusam hemen kaleme sar›l›r›m. Ortado¤u'da bu her zaman ‹sraillilerin masum bir çocu¤u öldürdükleri anlam›na gelir."83 Bat› medyas›na göre Filistinliler hep 'karﬂ›l›kl› ateﬂte' ölmektedir. Bu ise, ‹srail
keskin niﬂanc›lar›n›n Filistinlileri öldürmek kast›yla hedef al›p ateﬂ ettikleri gerçe¤ini gizlemek amaçl›d›r.
Bu etki günümüzde pek çok siyaset bilimci ve Ortado¤u uzman›
taraf›ndan dile getirilmektedir. Filistin halk›n›n yaﬂad›klar›n› ve ‹srail'in vahﬂetini görmezden gelen, ‹srail'i masum göstermeye çal›ﬂan bu
anlay›ﬂ Amerika baﬂta olmak üzere, hemen her ülkede geçerlidir. Robert Fisk, 'I Am Being Vilified for Telling the Truth About Palestinians' (Filistinliler Hakk›nda Do¤rular› Söyledi¤im ‹çin Kötülendim) baﬂl›kl›
bir makalesinde bu konuyu ﬂöyle aç›klar:
‹ster akademik çevreden olsun, ister analizci veya gazeteci olsun ‹srail'i
eleﬂtirmeye cesaret eden herkes tacizlerden ve apaç›k tehditlerden pay›n› alm›ﬂt›r. Örne¤in Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak görev
yapan baﬂar›l› Filistinli akademisyen Edward Said. Kendisi s›rf Filistin-
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lilerin yaﬂad›¤› tarihi trajediyi, ‹srail'in y›llard›r süren iﬂgalleri boyunca
yapt›¤› zulmü ve Oslo "Bar›ﬂ" Antlaﬂmas›'n›n iflas›n› gündeme getirdi¤i
için, Amerika'daki Siyonist Organizasyon taraf›ndan görülmemiﬂ biçimde taciz edilmekte, Columbia Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinden kovulmas› için büyük bir lobi faaliyetine maruz kalmaktad›r…
Ça¤›m›z›n en büyük felsefecilerinden ve kendisi de bir Yahudi olan Noam Chomsky de ‹srail iﬂgali hakk›ndaki gerçekçi yorumlar› ve Amerika'n›n ‹srail'i kay›ts›z ﬂarts›z destekleyen tutumuna getirdi¤i eleﬂtirisel
bak›ﬂ› yüzünden ﬂu anda hiç olmad›¤› kadar pervas›z bir tacizle karﬂ›
karﬂ›yad›r… ﬁu anda Amerika'da Ortado¤u hakk›nda o kadar yanl› bir
politika uygulanmaktad›r ki, sadece bir iki gazete ‹srail'in bak›ﬂ aç›s›n›
yans›tmayan bir haber yapabilir. Hiçbir zaman New York Times'da
Chomsky'nin yaz›s›na rastlayamazs›n›z. Orlando Sentinel yazarlar›ndan
Charlie Reese son yaz›lar›ndan birinde bu durumu "Amerikal›lar kendi ba¤›ms›zl›klar›n› kazanana kadar Filistinliler kendi ba¤›ms›zl›klar›na
kavuﬂamayacaklard›r" sözleri ile çok iyi ifade etmiﬂtir.
… Dahas› ﬂu anda bas›n›n ‹srail'in kurallar›na uyma zorunlulu¤u
uluslararas› bir boyut kazanm›ﬂt›r. Bas›n, aç›k aç›k iﬂgal edilmiﬂ durumdad›r. Filistin topraklar›ndan bahsetmek yerine ‹srail'in Filistinliler taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ oldu¤unu, Filistinlilerin kendileri ma¤dur
olmas›na ra¤men Filistinlilerin bu zulümden sorumlu oldu¤unu,
Arafat'a kendi topraklar›n›n %94'ü yerine %60'› teklif edilmesine ra¤men Camp David'de kendisine verilen iyi bir f›rsat› geri tepti¤ini, ‹srail kuvvetlerinin niye o kadar Filistinli çocu¤u öldürdü¤ünü sorgulamak yerine Filistinlilerin kendi çocuklar›n› bu yolda kurban ettiklerini yazmaya zorlan›yorlar.84

Robert Fisk'in de ifade etti¤i gibi Bat›l› medya kuruluﬂlar›n›n büyük bir bölümü konu ‹srail oldu¤u zaman yalan haber vermekten çekinmemektedir. Gerçekler özenle gizlenmektedir. ‹srail'in eylemleri,
katliamlar, cinayetler, bombalamalar, iﬂgaller, sürgünler ve zulmün
yüzlerce çeﬂiti Bat›l› medya organlar›nda ya göz ard› edilmekte ya da
‹srail'i elden geldi¤ince suçsuz gösterebilecek bir üslupta aktar›lmaktad›r. ‹srail halen Birleﬂmiﬂ Milletler kararlar›na ayk›r› bir biçimde,
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kendisine ait olmayan topraklar› iﬂgal alt›nda bulunduran mütecaviz
bir devlettir; oysa dünya kamuoyuna 'Ortado¤u'da bar›ﬂ›n ve istikrar›n temsilcisi' gibi gösterilmektedir.
Robert Fisk, Aksa ‹ntifadas›'n›n baﬂlad›¤› tarihlerde, ﬂahit oldu¤u
yalan haberler ve yanl›ﬂ bilgilendirmeler karﬂ›s›nda ﬂu soruyu sormaktan kendisini al›koyamam›ﬂt›r: "Neden hep ayn› yalanlarla kuﬂat›l›yoruz? Muhabirler tarih kitab› okumuyorlar m›, ya da en az›ndan geçen Arap-‹srail Savaﬂ› s›ras›nda ne yazd›klar›n› onlara hat›rlatacak dosyalar› da m› yok? Kulland›klar› al›nt›lar, gösteriﬂli ve
kliﬂeleﬂmiﬂ sözler bile ayn›…"85
‹srail'in terörü ﬂiddetlendirdi¤i dönemde dahi Bat› bas›n› aç›kça
‹srail'den yana tav›r alm›ﬂ, insanl›k d›ﬂ› katliamlar› gündeme alacak
kadar kayda de¤er görmemiﬂtir. Hatta baz› gazeteler ‹srail'in sözcüsü

Filistin sokaklar› "Tüm Araplar›
Öldür" yaz›lar›yla kuﬂat›lm›ﬂ.
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gibi davranm›ﬂ, köﬂelerini bizzat katliamlar› yapanlara açm›ﬂ, sayfalar›nda ‹srail yanl›s› röportajlar yay›nlam›ﬂt›r. Noam Chomsky, sonradan ‹srail Baﬂbakanl›¤› koltu¤una oturacak olan eski "Lübnan Kasab›"
Ariel ﬁaron'un, New York Times taraf›ndan "terör uzman›" gibi gösteriliﬂini ﬂöyle anlatmaktad›r:
New York Times, terörün nas›l önlenece¤i konusunda görüﬂlerini almak
üzere bir uzman› davet etti. Uzman›n New York Times'de yazd›¤› yaz›n›n
baﬂl›¤› 'Terörist Caniyi Ezmenin Zaman› Geçiyor' idi. Yaz› "(‹srailli) Masum insanlar›n katledilmesini durdurun" türünden laflarla bezeliydi.
Gazetede yazar›n ad› yerine sadece "‹srail Ticaret ve Sanayi Bakan›" ibaresi vard›. Bu kiﬂi Ariel ﬁaron'du86. ﬁaron'un 1950'lere kadar uzanan terörist kariyeri; 1953'de Kibya'da 69 köylünün ve El Burej mülteci kamp›nda 20 kiﬂinin katledilmesi; 1970'lerde Gazze ve kuzeydo¤u Sina'daki
terör operasyonlar› (ki bu operasyonlarda Yahudilere yerleﬂim alan› açmak üzere on binlerce çiftçi çöle sürüldü ve çiftlikler buldozerlerle yerle bir edildi); FKÖ'nün diplomasisinin yaratt›¤› tehditi yok etmek üzere
Lübnan'› iﬂgali ve Sabra ve ﬁatilla benzeri say›s›z katliam olaylar›n›n tamam›n› kapsamaktad›r... Böyle bir ahlaki ve entelektüel bir atmosferde
dünyan›n en büyük gazetesinin Ariel ﬁaron'u bizlere akademik bir kiﬂi
olarak takdim etmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmasa gerek!87

Bat›l› medya kuruluﬂlar›n›n ço¤u, Filistin'de yaﬂananlarla ilgili
bir haber yaparken çok basit bir yöntem izlerler. ‹srail'in resmi aç›klamalar›n› al›r, ‹srail Baﬂbakan›n›n yorumuna yer verir ve ‹srail kaynakl› ajanslardan gelen görüntülerle haberi süslerler. Üç y›la yak›n bir süre Amerika Baﬂkanlar›ndan Lyndon Johnson'›n bas›n dan›ﬂmanl›¤›n›
üstlenmiﬂ ve dünyan›n dört bir yan›ndaki gazetelerde köﬂe yazarl›¤›
yapm›ﬂ olan onur ödüllü Ortado¤u uzman› Grace Halsell bir makalesinde, Bat› medyas›n›n ‹srail'de yaﬂananlar› ne ﬂekilde aktard›¤›n› ﬂu
ﬂekilde ifade eder:
Filistinlilerin a¤lama duvar›nda ibadet eden Yahudilere sald›rd›¤› ﬂeklindeki habere, tüm Bat› medyas› istisnas›z olarak ‹srail'in "resmi" aç›klamas› ﬂeklinde yer verdi. Halbuki görgü tan›klar›, Filistin ve ‹srail insan haklar› gruplar› ve üç video kaset, ‹srail'in bu görüﬂünün yanl›ﬂ ol-

Filistin

187

du¤unu ortaya ç›kard›. Tüm geçerli kan›tlar Araplar› destekliyor, ‹srail polisinin çat›ﬂmay› baﬂlatt›¤›n› ve Filistinlileri so¤ukkanl›l›k
ile öldürdü¤ünü gösteriyordu. 9 Kas›m'da, BM Güvenlik Konseyi
temsilcileri bu video kasetlerden birini inceledi. Sovyet büyük elçisi
Yuli M. Vorontsov, filme al›nan belgelerle ‹srail'in "çat›ﬂmay› Filistin
baﬂlatt›" iddias›n› çürüttü. Buna ra¤men ‹srail komisyonu, resmi tezi
destekledi ve Filistinlileri öldüren kiﬂiyi ‹srail Polis Teﬂkilat› içinde
tam yetkili bir kumandan olarak atad›. Bu kiﬂi yaln›zca mevki olarak
yükselmekle kalm›yor, maaﬂ› da art›yordu. Di¤er polislere Filistinlileri öldürmenin "kazançl›" oldu¤u yönünde resmi bir imayd› bu...
Dahas›, ‹srail'de oturan Amerikan medyas›ndan birkaç düzine yazar›n hiçbiri bu sald›r›lar› anlamak ve rapor etmek için giriﬂimde bulunmam›ﬂt›. Hiçbir araﬂt›rma yapmam›ﬂ ya da çok az araﬂt›rma yapm›ﬂlard›. Daha çok ‹sraillilerin kendilerine bildirdikleri "resmi" aç›klamalar› aynen kabul etmiﬂlerdi.88

Ancak hiç unutulmamal›d›r ki, Filistin'deki bu büyük zulmü
bizzat yapanlar kadar, bu zulme sessiz kalarak destek olanlar ya da
üstü kapal› bir ﬂekilde arka ç›kanlar da çok büyük bir sorumluluk
yüklenmektedirler. Allah "... Yeryüzünde bozgunculuk ç›karanlar;
iﬂte onlar, lanet
onlar içindir ve
yurdun kötü olan› da onlar içindir." (Rad Suresi,
25) ayetiyle yeryüzünde bozgunculuk

yapanlar›n

ahirette mutlaka
hüsranla karﬂ›laﬂacaklar›n› haber
vermiﬂtir.
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rapçada "ayaklanma" anlam›na gelen
intifada, taﬂlar›ndan baﬂka hiçbir silah› olmayan bir avuç Filistinlinin dünyan›n en teçhizatl› ordular›ndan birine karﬂ› verdi¤i mücadelenin ad›d›r.
Üstelik bu mücadelede karﬂ› taraf at›lan taﬂlara kurﬂunlarla, roketlerle ve füzelerle cevap
vermektedir. Hatta ço¤u zaman kendisine taﬂ atmayanlara bile silahlar›n› do¤rultmaktan çekinmemekte, onlarca çocu¤u ac›mas›zca katledebilmektedir.
‹ntifada hareketi dünya siyaset sahnesinin
gündemine 1987 y›l›nda geldi. 1987 y›l›nda 6 Filistinli çocu¤un ‹srail askerleri taraf›ndan öldürülmesine tepki olarak Filistinli gençler ‹ntifada hareketini baﬂlatt›lar. Hareket 1993 y›l›na kadar sürdü. ‹srail ordusunun Filistinli gençlere verdi¤i karﬂ›l›k çok
sert oldu ve 'ﬂiddet ﬂiddeti do¤urur' prensibi gere¤i
Ortado¤u bir kez daha kar›ﬂt›. Bu dönem boyunca
‹srail askerleri taraf›ndan kollar› k›r›larak dövülen,
baﬂlar› parçalanan çocuklar tüm dünyan›n dikkatini
bu bölgeye çekmiﬂti. Filistin halk›, baﬂta çocuklar olmak üzere, en gencinden en yaﬂl›s›na kadar iﬂgalci
‹srail askerlerinin ﬂiddetine ve bask›s›na ellerindeki
taﬂlarla cevap verdiler. ‹srail askerleri ise bu ilk intifada hareketinde silah kullanmaktan çok dövme,
kol k›rma, kemik k›rma, silah dipçikleri ile kar›n ve
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baﬂlar› ezme gibi yöntemlere baﬂvurdular. 1989 y›l›nda yani ‹ntifada'n›n ikinci y›l›nda 13 bin Filistinli çocuk ‹srail hapishanelerinde tutuklu olarak bulunuyordu.
Kuﬂkusuz her ne gerekçe ile olursa olsun ﬂiddete baﬂvurmak asla bir çözüm de¤ildir. Ancak ‹ntifada'n›n yaﬂand›¤› topraklarda göz
önünde bulundurulmas› gereken önemli baz› gerçekler vard›r. Öncelikli olarak, burada bulunan ‹srail askerleri BM kararlar› ile teyid edildi¤i gibi, iﬂgalci kuvvetlerdir ve uluslararas› kanunlara göre bu topraklardan geri çekilmesi gerekir. Buna ra¤men ‹srail kendisinin bu
topraklardaki varl›¤›na tepki gösterilmemesini talep ediyorsa, bunun
yolu insanlar› katletmek olmamal›d›r. Tüm sa¤duyulu insanlar›n
hemfikir oldu¤u gibi, Filistinlilerin ﬂiddete baﬂvurmas› kadar ‹srail askerlerinin bu insanlar› öldürmeyi göze almas› da yanl›ﬂt›r. Her ülkenin kendisini savunma ve koruma hakk› vard›r, ancak Filistin'de yaﬂananlar savunma hakk› s›n›r›n›n çoktan aﬂ›ld›¤›n› göstermektedir.
‹ntifada y›llar›nda Beytüllahim yak›nlar›nda, bir H›ristiyan kasabas›
olan Beit Shaur'da yaﬂayan
Norman Finkelstein'›n, ﬂahit
oldu¤u bir olay ‹srail askerlerinin müdahalesinin savunma amaçl› olmad›¤›n›
gözler önüne seren örneklerden biridir:
Jalazoun mülteci kamp›nda çocuklar etraf›na topland›klar› bir lasti¤i yak›yorlard›. Derken bir araba
geldi. Birdenbire kap›lar aç›ld› ve dört
adam (ya yerleﬂimcilerdi ya da sivil k›yafetleri içinde ‹srail askerleri) indi arabadan. Rastgele etrafa ateﬂ açmaya baﬂlad›lar. Hemen arkamdaki çocuk s›rt›ndan
vuruldu. Kurﬂun karn›ndan d›ﬂar› ç›k-
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m›ﬂt›. Ertesi gün Jerusalem Post'da askerlerin kendilerini korumak için
ateﬂ etmek zorunda kald›klar› yaz›ld›.89

Filistin halk›n›n dünyan›n en geliﬂmiﬂ ordular›ndan birine karﬂ›
taﬂla ve sapanla yürüttü¤u ‹ntifada hareketi, tüm dünyan›n dikkatini
bu bölgeye toplamay› baﬂard›. Özellikle de ‹srail askerlerinin okul yaﬂ›ndaki çocuklar› ac›mas›zca katletti¤ini delillendiren görüntüler, iﬂgal devletinin terör politikas›n› bir kez
daha ortaya koydu. Bu süreç, Oslo Anlaﬂmalar›na kadar devam etti ve
‹srail anlaﬂma masas›na oturdu. Bu görüﬂmelerle ilk defa
Arafat ‹srail taraf›ndan resmi muhatap olarak kabul
edildi.

Filistinli gençlere iﬂgalci
‹srail kuvvetleri otomatik
silahlarla ve gerçek mermilerle karﬂ›l›k verirler.
Bu nedenle de her gün
en az birkaç Filistinli hayat›n› kaybeder.
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Filistin'de akan kan›n
durmas› için her iki taraf›n da ﬂiddete baﬂvurmaktan vazgeçmesi
gerekir. Kal›c› bir bar›ﬂ›n sa¤lanabilmesi için
ise, ‹srail'in iﬂgale son
verip bu topraklardan
tamamen çekilmesi ve
Filistin halk›na kendi
topraklar› üzerinde ba¤›ms›z bir devlet kurma hakk›n›n tan›nmas›
ﬂartt›r.
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Yap›lan bu görüﬂmelerin ve imzalanan Oslo Antlaﬂmas›'n›n Filistinliler aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önemi ileride detayl› bir
ﬂekilde inceleyece¤iz. Ancak ﬂu ana kadar görünen odur ki, ‹srail Devleti'nin
sözde 'bar›ﬂ' ad›na att›¤› her ad›m, Filistinlilere daha büyük s›k›nt› ve ac› olarak
dönmektedir. Bar›ﬂ ad›na yap›lan tüm
görüﬂmeler bir ﬂekilde ‹srail taraf›ndan
sabote edilmekte ya da ‹srail lehine çevrilmektedir. Ancak bunlara de¤inmeden
önce, ‹ntifada hareketi üzerinde durmak
gerekir.
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‹lk intifada hareketinin bar›ﬂ görüﬂmeleri ile neticelenmesinin ard›ndan, Filistin topraklar›nda bar›ﬂ ve huzur için sab›rl› bir bekleyiﬂ
baﬂlam›ﬂt›. Ancak bu bekleyiﬂ, 2000 y›l›n›n Eylül ay›nda "kasap" lakab›yla tan›nan Ariel ﬁaron'un yüzlerce ‹srail askeri ile birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenledi¤i porvokatif ziyarete kadar sürdü.
Bu provokatif ziyaret 'Aksa ‹ntifadas›' olarak adland›r›lan ikinci intifada hareketinin fitilini ateﬂledi.
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Filistin topraklar›nda y›llard›r dinmek bilmeyen ac› ve gözyaﬂ›
Aksa ‹ntifadas› ile birlikte daha da artt›. Bugün ise Filistin topraklar›ndan sürekli gençlerin ve çocuklar›n ölüm haberleri gelmektedir. Aksa
‹ntifadas›'n›n baﬂlad›¤› Eylül 2000'den Aral›k 2001 tarihine kadar geçen süre içinde hayat›n› kaybeden Filistinlilerin say›s› 936 kiﬂi olmuﬂtur. (Filistin Sa¤l›k Örgütü'nün verdi¤i rakamlar)90. ‹srail birlikleri bu
çat›ﬂmalar boyunca, okuldan ç›k›p evlerine gitmekte olan Filistinli çocuklar da dahil olmak üzere pek çok sivili helikopterlerle bombard›mana tutmuﬂtur.
‹srail askerleri Filistinli çocuklara karﬂ› silahlar›n›, etkisiz hale getirmek için de¤il, öldürmek veya sakat b›rakmak için kullanmaktad›r.
Filistin Ticaret Bakan Yard›mc›s› Süleyman Ebu Karﬂ bir röportajda,
Filistinlilerin ‹ntifada hakk›ndaki duygular›n› ﬂöyle dile getirmektedir:
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Bugün ‹srail hapishanelerinde çok say›da Filistinli çocuk bulunmaktad›r. Ç›kan çat›ﬂmalar
sonucu tutuklanan bu çocuklara yap›lan iﬂkenceler pek çok insan haklar› örgütünün raporunda detayl› olarak tarif edilmekte, ancak bu raporlar dünya devletlerince göz ard›
edilmektedir.
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Uzun y›llar ‹ngiliz The Times gazetesinin Ortado¤u
sorumlusu olarak görev
yapan Chris Hedges kendisi ile yap›lan bir röportajda, ‹srail askerlerinin Filistinli çocuklar› gözlerini
k›rpmadan nas›l öldürdüklerini ﬂöyle ifade etmekteydi: "Saraybosna'da çocuklar›n öldürülüﬂünü gördüm, daha do¤rusu keskin
niﬂanc›lar›n çocuklara ateﬂ
açt›¤›n› gördüm. Cezayir'de, El Salvador'da ölüm
timlerinin aileleri katletti¤ini gördüm. Ama burada
(Filistin'de) oldu¤u gibi askerlerin çocuklara ateﬂ aç›mas›n›, bunu adeta spor
olsun diye yapt›klar›n› hiçbir yerde görmedim."1
1- NPR Interview of Chris Hedges

200
... Bu intifada Siyonist ‹srail'in mukaddesat›m›za ve Filistin halk›na karﬂ› uygulad›¤› zulüm ve provoke sonucu do¤muﬂtur. Filistin halk›n›n
mukaddesat›na olan ba¤l›l›¤›ndan dolay› -ki bunlar›n baﬂ›nda Müslümanlar›n ilk k›blesi, ikinci mescidleri ve üçüncü Haremeyni ﬁerifi olan
Mescid-i Aksa gelmektedir- ‹srail zulüm yapm›ﬂt›r.91

Nüfusunun %70'i gençlerden oluﬂan Filistin'de çocuklar da
1948'deki iﬂgal ile birlikte göçü, sürgünü, gözalt›lar›, hapis ve katliamlar› yaﬂad›lar. Kendi topraklar›nda ikinci s›n›f insan muamelesi gördüler. Çok zor ﬂartlar alt›nda hayatta kalmay› ö¤rendiler. Aksa ‹ntifadas›'nda da hayat›n› kaybedenlerin %29'unu 16 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar oluﬂturuyor. Yaral›lar›n ise %60'› 18 yaﬂ›n alt›nda. Çat›ﬂmalar›n yo¤un olarak sürdü¤ü bölgelerde her gün en az 5 çocuk ölüyor ve 10'un
üzerinde çocuk da yaralan›yor.
Sivilleri ve çocuklar› hedef alan ‹srail askerleri okullar›n›n bahçesinde oynayan çocuklar›n üzerine ateﬂ açmaktan bile çekinmemektedir. Filistinli çocuklar, ‹srail taraf›ndan ilan edilen soka¤a ç›kma yasa¤› nedeniyle zaten y›l›n büyük k›sm› okula gidememektedir. Okula
gittikleri günlerde ise ‹srail askerlerinin sald›r›s›na maruz kalmaktad›rlar. Bu sald›r›lardan birisi de 15 Mart 2001 günü gerçekleﬂmiﬂtir. ElHalil'de bulunan ‹brahimi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, ders aras›nda
okullar›n›n bahçesinde oyun oynarken ‹srail askerleri taraf›ndan
üzerlerine ateﬂ aç›lm›ﬂt›r. Alt› ö¤rencinin ciddi ﬂekilde yaraland›¤› bu
olay Filistin topraklar›nda yaﬂanan zulmün ne ilk ne de son örne¤idir.92
Aksa ‹ntifadas›'nda yaﬂanan insanl›k d›ﬂ› manzaralar› gazeteciyazar Ruth Anderson, The Palestine Chronicle da ﬂöyle aktarmaktad›r:
Hiç kimse yeni evli bir Filistinlinin sadece protesto için soka¤a ç›k›p ﬂehit olarak eﬂini dul b›rakt›¤›n› duymad› bile. Kim Filistinli gençlerin
barbarca katledilmeden önce kollar›n›n ya da kafataslar›n›n parçaland›¤›ndan haberdar? Ya da hangi Amerikan vatandaﬂ›, sekiz yaﬂ›ndaki
küçük Filistinlinin ‹srailli askerler taraf›ndan kurﬂunlanarak öldürüldü¤ünü biliyor? Yahudi yerleﬂimcilerin ellerindeki çeﬂitli silahlar› nereden
temin etti¤ini ve Barak hükümeti taraf›ndan cesaretlendirilerek, Filistin
köylerini bas›p, tarlalar› yerle bir etti¤ini, Filistinli sivilleri katletti¤ini
kim anlat›yor?
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‹srail askerleri Filistinli çocuklar› ac›mas›zca öldürmektedirler. Okul çantas› s›rt›nda, ‹srail kurﬂunlar›na hedef olan bir Filistinli çocuk (altta) .
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M‹LL‹ GAZETE, 18.7.01

AK‹T, 17.5.01

YEN‹ ﬁAFAK, 9.5.01

M‹LL‹ GAZETE, 21.7.01

YEN‹ MESAJ, 2.5.01

AKﬁAM, 9.7.01

203

RAD‹KAL, 2.5.01

M‹LL‹ GAZATE, 25.7.01

CUMHUR‹YET, 23.5.01

CUMHUR‹YET, 21.7.01

W. REPORT, 1-2.99

W. REPORT, 4-5.93

Siyonist düﬂünceye göre "vaadedilmiﬂ topraklar"da
hiçbir yabanc› unsur bulunmamal›d›r. Bunun için de
çocuklar›n ve kundaktaki bebeklerin öldürülmesinde
hiçbir sak›nca yoktur. The Washington Report dergisinde yer alan Rachelle Marshall imzal› ve "Ejderha
Tohumlar›n› Ekiyor: ‹ﬂgal Alt›ndaki Çocuklara ‹srail
Eziyeti" baﬂl›kl› bir makalede de Filistinli çocuklara
yap›lan eziyet tarif edilmektedir.
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Filistinli bebeklerin evlerinde uyurken hava bombard›man› s›ras›nda
öldü¤ünü ya da güvenli bir yere götürülmeye çal›ﬂ›l›rken ‹srail askerleri taraf›ndan kurﬂun ya¤muruna tutuldu¤unu bilen var m›? Herkes
çok iyi biliyor ki bebekler taﬂ atamaz. Herkes bunu biliyor, sadece ‹srailliler ve Amerikal›lar nedense bilmiyor! 93

Aksa ‹ntifadas› Ariel ﬁaron'un Eseridir
Özellikle 2001 y›l› Nisan ay› ortas›nda ﬂiddetlenen ve Ortado¤u'yu tekrar kan gölüne çeviren olaylar›n kayna¤›n› anlayabilmek için Aksa ‹ntifadas›'n›n geliﬂimini hat›rlamak gerekir. Bu olaylar›n merkezinde yer alan kiﬂi, bu kitap yaz›ld›¤› dönemde ‹srail'in Baﬂbakan› olan Ariel ﬁaron'dur.
Ariel ﬁaron Müslümanlar›n çok yak›ndan tan›d›klar› ﬂiddet yanl›s› bir politikac›d›r.
Tüm dünya onu Filistin halk›na yönelik
Sabra ve ﬁatilla katliam›, Ariel ﬁaron'un
direktifleriyle gerçekleﬂtirilen katliamlar›n ne ilki, ne de sonuncusuydu. ﬁaron
y›llard›r hiç de¤iﬂmedi ve baﬂbakan olur
olmaz cinayetlerine kald›¤› yerden devam etti.
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gerçekleﬂtirdi¤i katliamlarla, provokatif eylemleriyle ve ﬂiddet dolu
sözleriyle tan›d›. Bu katliamlar›n en büyü¤ü ise, bundan 20 y›l önce,
Savunma Bakanl›¤› yapt›¤› dönemde, Lübnan'›n ‹srail taraf›ndan iﬂgali s›ras›nda Sabra ve ﬁatilla mülteci kamplar›nda gerçekleﬂen vahﬂi
katliamd›. Burada yaklaﬂ›k 3.000 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂ, savunmas›z
halka çok a¤›r iﬂkenceler uygulanm›ﬂ, büyük bir bölümü yak›larak öldürülmüﬂtü. Cesetlerin büyük bir bölümünün kimli¤i ise tespit edilemeyecek haldeydi. Bu katliam s›ras›nda karﬂ›m›za ç›kan ikinci isim
ise, o dönemde ‹srail birliklerinin baﬂ›nda bulunan, Aksa ‹ntifadas›
baﬂlad›¤› dönemde ise Baﬂbakan olan Ehud Barak't›r.
Müslüman dünyas› ne bu katliam› ne de ‹srail ordusunun yar›m
as›rdan fazla bir süredir devam eden katliamlar›n› asla unutmad›. Bu
nedenle de Ariel ﬁaron'un Mescid-i Aksa'ya yapt›¤› provokatif ziyaret
baﬂka bir politikac›n›n yapt›¤› ziyaretten çok daha fazla önem taﬂ›yordu. Çünkü Ariel ﬁaron ve partisi Likud'un program› iﬂgal alt›ndaki
topraklardan çekilmemeyi, Yahudi yerleﬂim merkezlerini daha da geniﬂletmeyi, Kudüs konusunu tart›ﬂmaya dahi açmamay›, çok sert ve
tavizsiz bir d›ﬂ politika izlemeyi öngörüyordu. Bugün tüm dünyan›n
hemfikir oldu¤u bir gerçek vard›r: ﬁaron ﬂiddetten yanad›r ve eline
geçen her f›rsatta ﬂiddeti teﬂvik eder, ﬂiddeti bizzat uygular.
AKS‹YON, 14.10.01
‹kinci ‹ntifada'n›n baﬂlama nedeni Ariel ﬁaron'un provokatif
Mescid-i Aksa ziyaretiydi.
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ﬁaron'un ziyaretinden sonra Filistin topraklar›
büyük bir kaos ve kargaﬂaya sürüklendi.

Son zamanlarda ﬂiddeti sürekli artan olaylar Ariel ﬁaron'un Müslümanlar için Kutsal say›lan Mescid-i Aksa'ya, 1.200 kadar polisin
çemberinde girmesiyle baﬂlad›. ﬁaron'un, normalde Yahudilerin girmesine izin verilmeyen bu kutsal mekanlara giriﬂinin, provokatif bir
eylem oldu¤u ‹srailli yöneticiler ve ‹srail halk› dahil olmak üzere tüm
dünya taraf›ndan kabul edilmektedir. ﬁaron bu ziyaretiyle Filistin'de
gergin olan ortam› daha da gerip, çat›ﬂmalar› tekrar baﬂlatmay› hedefledi ve bunu da baﬂard›. Çünkü ziyaretin yeri oldu¤u kadar zamanlamas› da çok önemliydi. Bir gün önce Baﬂbakan Ehud Barak Kudüs'ün
ikiye bölünebilece¤ini, Filistinlilerle uzlaﬂmaya varman›n mümkün
oldu¤unu aç›klam›ﬂt›. ‹ﬂte bu aç›klama Filistinlilere yönelik tavizleri
ﬂiddetle eleﬂtiren ve Kudüs konusunu tart›ﬂmaya dahi açmay› kabul
etmeyen ﬁaron'un sebeb-i ziyaretini de ortaya ç›kar›yordu.
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As›l Hedef Mescid-i Aksa'n›n Y›k›lmas›
‹sraillilerin Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs topraklar›na verdikleri
önemi anlayabilmek için, daha önce de de¤indi¤imiz gibi bu bölgenin
Siyonistler aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önem hakk›nda detayl› bilgi sahibi olmak gerekir. Kitab›n baﬂ›nda da de¤indi¤imiz gibi radikal Yahudilerin
inanc›na göre Siyonizmle baﬂlayan süreç Mesih'in geliﬂi ile devam
edecektir. Ancak bu hedefe var›labilmesi için radikal Yahudilerce Mesih'in geliﬂinden önce yerine getirilmesi gereken üç önemli görev var-
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d›r. Bu ﬂartlardan birincisi Kutsal Topraklar'daki Yahudi nüfusunun
art›r›lmas› ve ba¤›ms›z bir ‹srail Devleti'nin kurulmas›d›r. Kutsal Topraklara Yahudi göçü Siyonist hareketin önderleri taraf›ndan bu yüzy›l›n baﬂ›ndan beri sistemli olarak gerçekleﬂtirilmektedir. ‹srail Devleti
ise 1948'de kuruldu. ‹kinci ﬂart, yani Kudüs'ün ele geçirilmesi,
1967'deki Alt› Gün Savaﬂ›'nda yerine getirildi ve 1980'de Kudüs "‹srail'in ebedi baﬂkenti" ilan edildi. Geriye tek kalan ﬂart ise Tap›nak'›n yeniden inﬂa edilmesiydi. 19 yüzy›ld›r y›k›k olan ve sadece tek duvar›
(A¤lama Duvar›) ayakta kalan Süleyman Tap›na¤›…
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Siyonistlerin en
büyük hayali
Mescid-i Aksa'y› y›k›p, sadece tek bir duvar› sa¤lam kalan Süleyman
Tap›na¤›'n› yeniden inﬂa etmektir.
Yan sayfada
Hz. Süleyman'›n saray›n›n temsili resmi görülmektedir.

Ancak Eski Tap›nak'›n bulundu¤u alan üzerinde bugün iki ‹slam
mabedi durmaktad›r: Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra. Radikal Yahudilerin Tap›nak'› yeniden inﬂa edebilmeleri için bu iki mabedin de
y›k›lmas› gerekmektedir. Bunun önündeki en büyük engel ise Filistinliler baﬂta olmak üzere, tüm dünya Müslümanlar›d›r. Onlar var olduklar› sürece, ‹sraillilerin bu iki mescidi y›kmalar› mümkün de¤ildir.
‹ﬂte son dönemde Filistin sokaklar›n› kana bulayan çat›ﬂmalar›n gerçek nedeni de Yahudilerin bu plan›nda gizlidir. Siyonistler, Kudüs'e ve
Süleyman Tap›na¤›'n› inﬂa etmeyi düﬂündükleri alana o kadar önem
vermektedirler ki, Süleyman Tap›na¤›'n›n y›k›ld›¤› günden bu yana
tuttuklar› orucu, 1967 y›l›nda bu topraklar ele geçirildikten sonra b›rakm›ﬂlard›r.
Ancak Kudüs, kitab›n ilk bölümünde de vurgulad›¤›m›z gibi Yahudiler için oldu¤u kadar Müslüman ve H›ristiyanlar için de çok büyük bir önem taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla Siyonistlerin iste¤inin gerçek-
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leﬂmesi, yani üç din için de kutsal olan bu
ﬂehrin tamamen Yahudileﬂtirilmesi mümkün
de¤ildir. Kudüs için gerekli olan çözüm, kitab›n ilk bölümlerinde inceledi¤imiz gibi, her
üç ‹lahi dinin mensuplar›n›n da bar›ﬂ ve huzur içinde birarada yaﬂayabilecekleri bir formüldür. Bunu tarihte sadece Müslüman yönetimler baﬂarm›ﬂt›r ve bundan sonra da yine onlar baﬂarabilecektir. ‹srail
ise, Müslümanlar› -ve hatta H›ristiyanlar›- yok saymaya niyetlenen
tavr›yla, Kudüs ve çevresine sadece terör ve bask› getirebilir.
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Nitekim ‹srail ve Filistin taraflar› aras›nda yap›lan tüm görüﬂmeler
Kudüs üzerinde kilitlenmektedir. ‹srail Devleti'nin kuruldu¤u 1948 y›l›ndan günümüze kadar Kudüs konusunda birçok farkl› çözüm ortaya
sunulmuﬂtur. Kudüs'ün hiç kimseye
ait olmayan bölge ilan edilmesi, ‹srail-Ürdün ortak egemenli¤i alt›nda
olmas›, tüm dinlerin temsilcilerinden oluﬂan bir meclis taraf›ndan yönetilmesi, yüzey hakk›n›n Filistin'de, ancak yeralt› ve gökyüzü haklar›n›n ‹srail'de olmas› ve daha bunun gibi pek çok teklif sürekli dile getirilmiﬂ ama ‹srail hiçbirini kabul etmeyerek, Kudüs'ü önce iﬂgal ard›ndan ilhak etmiﬂ ve kendisine ait "ebedi baﬂkent" ilan etmiﬂtir. Oysa ‹srail y›llard›r izledi¤i ﬂiddet politikalar›ndan vazgeçmedi¤i, iﬂgal
etti¤i bölgelerden çekilmedi¤i ve uzlaﬂmaya yanaﬂmad›¤› sürece ne
Kudüs anlaﬂmazl›¤›n›n ne de di¤er sorunlar›n çözülmesi mümkün
de¤ildir.
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As›rlar süren Osmanl› hakimiyeti s›ras›nda üç büyük dinin mensuplar› Filistin
topraklar›nda huzur ve bar›ﬂ içinde yaﬂad›lar. Bugün de ayn› huzuru yakalamak mümkün.
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Mescid-i Aksa'ya Bugüne Kadar
Yap›lan Sald›r›lar
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi Mescid-i Aksa'n›n üzerinde bulundu¤u topraklar Yahudi inan›ﬂlar›na göre özel bir yere ve öneme sahiptir. Bu nedenle Siyonistler hep saf bir Kudüs'ü istemiﬂler, Kudüs'ün
Müslüman ve H›ristiyan unsurlardan ar›nd›r›lmas› için çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Pek çok fanatik Yahudiye göre Mescid-i Aksa bir an önce yok edilmelidir. Mescid-i Aksa'n›n y›k›lmas› konusunda hemen tüm Siyonistler
hemfikirken, baz›lar› bunu politik nedenlerle, baz›lar› da dini inançlar› nedeniyle istediklerini dile getirmektedirler. Hangi nedenle olursa
olsun, ortada aç›k bir gerçek vard›r: Siyonistler gelece¤e yönelik
planlar› aç›s›ndan Mescid-i Aksa'n›n varl›¤›n› büyük bir engel olarak görmektedirler.
Bu nedenledir ki, Siyonistler, bir tak›m radikal gruplar arac›l›¤›yla yak›n geçmiﬂte Mescid-i Aksa'y› y›kmaya yönelik çeﬂitli giriﬂimlerde bulunmuﬂlard›r. Hatta baz› gruplar kendilerini sadece bu iﬂe adam›ﬂlard›r. 1967'den bugüne kadar bu gruplar 100'den fazla defa Mescid'e sald›r›da bulunmuﬂlar ve sald›r›lar› esnas›nda ibadet halinde
olan pek çok Müslüman› katletmiﬂlerdir.
Bu sald›r›lardan ilki 1967'nin A¤ustos ay›nda "Armed Forces" örgütünün lideri haham Shlomo Goren taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Daha
sonra ‹srail'in Baﬂ Hahaml›¤›n› da yapacak olan Goren, denetimi alt›ndaki 50 silahl› kiﬂi ile birlikte Müslümanlar için kutsal olan topraklara
girmiﬂti. 21 A¤ustos 1969'da ise, Siyonistler do¤rudan Mescid-i Aksa'ya ateﬂ açt›lar. Bu sald›r› sonucunda ahﬂap ve fildiﬂi mimber parçaland›. BM ise, Müslümanlar›n ibadet alanlar›n› do¤rudan tahrip etmeye yönelik bu giriﬂimi sadece k›namakla yetindi.
3 Mart 1971'de bu defa radikal lider Gershon Solomon'un taraftarlar› Harem el-ﬁerif'e yöneldiler. Filistin güvenlik görevlileri ile giriﬂtikleri silahl› mücadele sonunda geri çekildiler. Ancak Solomon ve
taraftarlar› bu yenilgiden y›lmam›ﬂlard›, bu olaydan tam üç y›l sonra
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Radikal Yahudilerin düzenledikleri bu sald›r›lar hem can
hem de mal kayb›na neden
olmuﬂtur. Aﬂa¤›da Siyonistlerin, 1967 y›l›nda Mescid-i Aksa'y› k›smen yakmalar›n›n ard›ndan yap›lan onar›m çal›ﬂmas› görülmektedir.

tekrar sald›r›ya kalk›ﬂt›lar. Ç›kan çat›ﬂma ‹srail birlikleri taraf›ndan oldukça kaba yöntemlerle bast›r›ld›. 1980'de bu defa ünlü terörist grup
Gush Emunim'in yaklaﬂ›k 300 kadar üyesi a¤›r silahlar yüklenip Mescid'e sald›rd›lar. Bundan iki y›l sonra 1982'de ise, Amerikan pasaportu da bulunan bir ‹srail vatandaﬂ›, elindeki M-16 ile Mescid'e yöneldi
ve namaz k›lan Müslümanlar›n üzerine ateﬂ açt›. ‹ki Filistinlinin öldü¤ü pek ço¤unun da yaraland›¤› bu olayda, hiç kimse bu kiﬂinin elin-
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deki M-16 ile nas›l olup da Mescid'in etraf›nda güvenli 'barikat' oluﬂturan ‹srail askerlerini geçmeyi baﬂard›¤›n› sormad›. Olaydan sonra
yarg›lan›p, k›sa bir süre tutuklu kalan sald›rgan serbest kald›¤›nda,
büyük bir gururla "görevini yerine getirdi¤ini" söylüyordu. Yine ayn›
y›l ünlü terörist lider Meir Kahane'nin talebelerinden birisi dinamitlerle Mescid'e sald›rd›.
Mescid-i Aksa'ya olan sald›r›lar bununla da bitmiyordu. 10 Mart
1983'de Gush Emunim üyeleri Harem-i ﬁerif'in duvarlar›na t›rmanarak, yanlar›nda getirdikleri patlay›c›lar› kullanmak istediler. Sald›r›y›
gerçekleﬂtirenler gözalt›na al›nd›ktan birkaç ay sonra serbest b›rak›ld›lar. Bu olaydan k›sa bir süre sonra radikal Yahudi teröristler düzinelerce el bombas› ve dinamit ve 12 havan topu da dahil olmak üzere
pek çok patlay›c› ile donanm›ﬂ olarak sald›r›da bulundular, amaçlar›
Mescid'i havaya uçurmakt›. 1996 y›l›nda ise Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni bir plan› gün yüzüne ç›kt›. Silahl› sald›r›larla amaçlar›na ulaﬂamayan Siyonistler, bu defa Mescid'i temelinden y›kabilmek için, 'tarihi araﬂt›rmalar›' bahane gösterip Mescid'in alt›nda büyük bir tünel kazmaya baﬂlad›lar.
Burada arka arkaya s›ralad›¤›m›z olaylar, Siyonistlerin Mescid-i
Aksa üzerindeki hedeflerini gösterebilmek için verilen birkaç örnektir.
Tüm bu sald›r›lar› yaﬂayan ve yeryüzündeki tüm Müslümanlar ad›na
Mescid-i Aksa'n›n ve Kudüs'ü koruman›n sorumlulu¤unu üstlenmiﬂ
olan Filistin halk›n›n, Ariel ﬁaron'un boy gösterisi yapmak amac›yla
gerçekleﬂtirdi¤i ziyarete gösterdikleri tepki bu nedenle son derece
önemlidir. 1.200 askerin eﬂli¤inde Müslümanlar›n kutsal topraklar›na
giren ﬁaron'un baﬂlatt›¤› çat›ﬂmalar bugün halen tüm h›z›yla devam
etmektedir. Rakamlar ﬁaron'un öncülü¤ünde baﬂlayan ve bugün onun
liderli¤inde yürütülen ﬂiddetin hangi boyutlara vard›¤›n› tüm ç›plakl›¤› ile gözler önüne sermektedir...
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YEN‹ ﬁAFAK, 10.6.01

M‹LL‹ GAZETE, 15.5.01

AKTÜEL, 3.9.96

Mescid-i Aksa'n›n üzerinde bulundu¤u topraklar Siyonist ideolojiye göre özel bir yere ve
öneme sahiptir. Pek çok fanatik Yahudiye göre Mescid-i Aksa bir an önce yok edilmelidir.
Mescid-i Aksa'n›n temelinde
yap›lan kaz›lar›n amac› da do¤al gözüken bir çöküﬂ sa¤lamakt›r.
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SABAH, 21.10.01

Filistin topraklar›nda yaﬂanan çat›ﬂmalar›n merkezinde Mescid-i
Aksa yer al›r.
‹srail güvenlik
güçlerinin yo¤unlaﬂt›¤› bu
bölge her gün
yeni çat›ﬂmalara sahne olmaktad›r.
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Rakamlarla Aksa ‹ntifadas›
Aksa ‹ntifadas› s›ras›nda ilk günden beri, ‹srail askerleri helikopterlerden ateﬂ açm›ﬂ, Filistinli çocuklara tanklar ve geliﬂmiﬂ silahlarla
karﬂ›l›k vermiﬂtir. Bu olaylar esnas›nda 1000'den fazla sivil hayat›n›
kaybetmiﬂ, 20 bine yak›n kiﬂi de yaralanm›ﬂt›r. (‹ntifada halen devam
etti¤i için bu rakamlar de¤iﬂiklik göstermektedir). Filistinlilerin evleri
ve bahçeleri ‹srail buldozerleri taraf›ndan y›k›lm›ﬂ, Filistin ekonomisi
büyük zarara u¤ram›ﬂ, Filistin halk› %50 fakirleﬂmiﬂtir. Öte yandan
taﬂ bloklarla, aç›lan yeni yerleﬂim alanlar› ve yerleﬂim alanlar› için inﬂa edilen otoyollarla Filistinliler büyük bir kuﬂatma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Filistin'de yaﬂanan tüm bu insanl›k d›ﬂ› manzaralara karﬂ› dönemin Baﬂbakan› Ehud Barak'›n verdi¤i cevap ise ‹srail Devleti'nin anlay›ﬂ›n› yans›tmas› bak›m›ndan oldukça dikkat çekicidir:
Bana Gazze'de, Bat› ﬁeria'da ve di¤er m›nt›kalardaki çat›ﬂmalar›n nas›l
dinece¤ini sormay›n. Filistinli kalabal›klara karﬂ› her türlü arac› kullanmak meﬂrudur. Kaç Filistinlinin öldü¤ü beni alakadar etmez. Benim
için önemli olan halk›m›n emniyetidir.94

‹srail ordusunun generallerinden Eytan'›n verdi¤i cevap ise çok
daha çarp›c›d›r:
Yapt›¤›m›z hiçbir ﬂeye piﬂman de¤iliz. Biz halk›m›z›n ve askerlerimizin emniyeti için her ﬂeyi kullanmaya haz›r›z. Filistinli göstericilere
karﬂ› askerlere silah kullanma emri verilmiﬂtir. Özellikle gö¤üs ve
baﬂlara vurularak halk›n kalbine korku verilmelidir.95

Bir baﬂka önemli aç›klama da Ariel ﬁaron baﬂkanl›¤›nda kurulan
Ulusal Birlik Koalisyonu'nun ortaklar›ndan aﬂ›r› dinci ﬁas Partisi'nin
'ak›l hocalar›ndan' oldu¤u belirtilen haham Ovadia Yosef'ten gelmiﬂtir. Yosef "Araplara ac›mamak ve üstlerine füze ya¤d›rmak, bu kötü
adamlar›, bu u¤ursuzlar› yok etmek gerekir" demektedir96.
Rakamlar ‹srail askerlerinin bu emri eksiksiz yerine getirdi¤ini
göstermektedir. Filistin Sa¤l›k Örgütü'nün haz›rlad›¤› rapora göre Aksa ‹ntifadas›'nda hayat›n› kaybeden 1000'den fazla kiﬂinin %23'ü 18
yaﬂ›ndan küçüktür. Ancak as›l önemli olan ölenlerin %84'ünün gösterilere veya çat›ﬂmalara kat›lmam›ﬂ kiﬂiler oluﬂudur. Bat› ﬁeria'da
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B

U ÖFKEN‹N SEBEB‹ NE?

Siyonist düﬂünceyle e¤itilen ‹srail askerleri merhametten, sevgiden, ﬂefkatten,
hoﬂgörüden uzak, ac›mas›z bireyler haline gelmiﬂlerdir. Bu nedenle de ‹srail
askerlerinin yüzünde masum insanlar› öldürürken dahi alayc›, so¤uk ve ﬂiddetten zevk alan bir ifade görmek mümkündür.
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‹yilikle kötülük eﬂit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü)
uzaklaﬂt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda
düﬂmanl›k bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermiﬂtir.
(Fussilet Suresi, 34)

yaralananlar›n %33'ü gerçek kurﬂunlarla yaralanm›ﬂt›r ve bunlar›n da
%65'i vücudunun üst k›sm›ndan yaralanm›ﬂt›r. Gazze ﬁeridi'nde yaralananlar›n ise %37'si gerçek kurﬂunlardan yaralanm›ﬂ ve bunlar›n da
%60'› vücudunun üst k›sm›ndan yani gö¤sünden vurulmuﬂtur. Yaral›lar›n toplam say›s› 20 bine yaklaﬂm›ﬂt›r. 2.000 kiﬂide ise kal›c› sakatl›klar meydana gelmiﬂtir. Bunun yan› s›ra yaral›lar›n tedavi edildi¤i hastaneler de s›k s›k sald›r›ya u¤ram›ﬂt›r. %50'si çocuk olan toplam 1.850
kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›r ve bu kiﬂilerden 900'ü hala ‹srail hapishanelerinde bulunmaktad›r.
Toplam 4000 bina a¤›r hasar görmüﬂtür. 6584 evin büyük k›sm›
tahrip olmuﬂ, bu evlerden 580'i tamamen y›k›lm›ﬂt›r. Hasar gören binalar aras›nda 30 cami, 12 kilise ve 134 su kuyusu bulunmaktad›r. 66
okul tamamen kullan›lamaz hale gelmiﬂtir, 275 okul a¤›r hasar görmüﬂtür. Hatta bu okullardan 7
tanesi ‹srailliler taraf›ndan
askeri depo olarak kullan›lmaktad›r. 30 okul
binas› ise ‹srail askerleri taraf›ndan
yak›lm›ﬂ, bu durum yaklaﬂ›k 400
bin dolarl›k bir hasara neden olmuﬂtur.

Aksa

‹ntifadas›'n›n ilk
iki

ay›nda

ise

okuldan evlerine dönen 132 ö¤renci öldürülmüﬂtür.97
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Eylül 2000 - Mart 2002 Tarihleri Aras›nda

Hayat›n› kaybedenlerin
yaﬂ da¤›l›m›

Say›

%

15 yaﬂ›ndan küçükler

151

11.7

16-18 yaﬂ

138

10.7

19-29 yaﬂ

656

51.0

30-39 yaﬂ

171

13.4

40-49 yaﬂ

68

5.3

50 üstü

73

5.7

Say›

%

330

25.7

240

18.6

Kar›n

62

4.8

Genel tüm vücut

499

38.8

Kol

8

7.2

Vurulma noktalar›

Baﬂ ve boyun
(Arkadan vurulan 10 kiﬂi dahil)

Gö¤üs
(Arkadan vurulan 24 kiﬂi dahil)

Bu rakamlar
Eylül 2000- Mart
2002 tarihi
aras›ndaki dönemi kapsamaktad›r. K›z›l Haç,
BM gibi örgütlerin bölgede
çal›ﬂma yapan
birimlerinin verilerinden elde
edilerek Filistin
HDIP Enstitüsü
taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂt›r
(www.hdip.org)

Tüm bu rakamlar tek bir ﬂeyi göstermektedir: ‹srail Devleti Filistin halk›na karﬂ› bilinçli ve sistemli bir yok etme politikas› uygulamaktad›r. Yetkili a¤›zlar taraf›ndan ço¤u zaman dile getirilen 'güvenlik gerekçesi ile' sözü ise büyük bir yalandan ibarettir. Bu rakamlar ‹srail askerlerinin güvenlik gerekçesi ile etkisiz hale getirme amaçl› de¤il, öldürme ve sakat b›rakma amaçl› silahlar›n› kulland›klar›n› göstermektedir. Hayat›n› kaybedenlerin ve sakat kalanlar›n büyük ço¤unlu¤u baﬂ›ndan veya gö¤sünden ve arkadan vurulmuﬂtur. Sadece
etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir askerin karﬂ› taraf› baﬂ›ndan ve
gö¤sünden, üstelik de arkas›n› dönüp kaçarken vurmayaca¤› aç›kt›r.

Filistin
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EK AMAÇ VAR: ÖLDÜRMEK!

‹srailli yetkililer bu ﬂiddetin sebebi kendilerine soruldu¤unda hep ayn› cevab› verirler: "Bize yap›lan sald›r›lara karﬂ›l›k veriyoruz". Peki bu çocuklar, bebekler ‹srail askerlerine neyle ve nas›l sald›rm›ﬂ olabilirler? En ölümcül yerlerinden vurulan bu çocuklar otomatik silahl› bir ‹srail askerine nas›l
bir zarar verebilir?
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‹srail kurﬂunlar›na hedef olmuﬂ çocuklar ve ‹srail askerlerinin açt›¤› ateﬂ sonucu
kuca¤›ndaki alt› ayl›k bebe¤ini yitiren bir anne.

Öte yandan Aksa ‹ntifadas›'n›n ﬂiddetlendi¤i
günlerde Gallup taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ve 8
Ekim 2000 tarihli ‹srail Ma'ariv gazetesinde yer alan anketin sonuçlar› da ‹srail halk›n›n Filistinlilere karﬂ› yürütülen sald›rgan politikay›
destekledi¤ini gözler önüne sermektedir. ‹srail halk› her ne kadar ﬂahin, güvercin, bar›ﬂ yanl›s› gibi kategorilere ayr›lsa da bu anket çok
önemli bir gerçe¤i gözler önüne sermektedir: ﬁiddet ‹srail halk›n›n
büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan ola¤an karﬂ›lanan bir olgudur. Söz konusu ankete göre ‹srail halk›n›n sadece %7'si ‹srail ordusunun Filistinlilere karﬂ› aﬂ›r› ﬂiddete baﬂvurdu¤unu düﬂünmektedir. Geri kalan %93
ise, ordunun tepkisinin yerinde oldu¤unu ve hatta daha da keskin
davranmas› gerekti¤ini düﬂünenlerdir. Ankete kat›lanlar›n %60'› ise
Araplar›n tamamen Kutsal Topraklar› terk etmeleri gerekti¤ine inanmaktad›r.98 Nitekim dönemin ‹srail Savunma Bakan› Eprahim Sneh de
Aksa ‹ntifadas›'nda ‹srail askerlerinin aﬂ›r› ﬂiddete baﬂvurmas› ve 2 silahs›z kad›n›n gaddarca öldürülmesi karﬂ›s›nda; "Biz bu topraklarda
oyunu kendi kurallar›m›zla oynuyoruz. Kimse cezaland›rmadan
muaf tutulamaz" demiﬂtir.99
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SABAH, 22.5.01

TÜRK‹YE, 11.6.01

AK‹T, 17.7.01
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YEN‹ MESAJ, 7.7.01

YEN‹ MESAJ, 15.5.01

CUMHUR‹YET, 12.7.01

RAD‹KAL, 19.5.01

YEN‹ MESAJ, 19.7.01

Aksa ‹ntifadas›n›n ilk gününden itibaren ‹srail ﬂiddet yanl›s› bir politika izlemiﬂtir. ‹ki
taraf aras›nda ateﬂkes ilan edildi¤i günlerde dahi, ‹srail ordusu Filistin halk›n›n üzerine
bomba ya¤d›rmaya devam etmiﬂtir.
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M‹LL‹ GAZETE, 6.7.01

YEN‹ ﬁAFAK, 20.5.01

ZAMAN, 19.9.00

ORTADO⁄U, 25.5.01

TÜRK‹YE, 15.5.01

229
NEW YORK T‹MES, 30.7.01

W. REPORTS, 1.96

LOS ANGELES T‹ME, 29.7.01

MIDDLE EAST, 7.01

IMPACT, 7.01

Ateﬂkes ilan edilmesi veya bar›ﬂ sürecinin baﬂlat›lmas› Filistin'de birﬂeyi de¤iﬂtirmez. Çünkü ‹srail ideolojik kayg›larla Müslüman halka savaﬂ açm›ﬂt›r ve Siyonist ideolojiden vazgeçmedi¤i sürece kan, gözyaﬂ› ve vahﬂetin dinmesi mümkün de¤ildir. Yukar›daki yabanc› bas›nda yer alan
haberlerde bu çat›ﬂmalar ﬂu ﬂekilde ifade edilir:
The New York Times: "Kudüs'ün en kutsal ve en patlay›c›l› bölgesinde arbede"
The Washington Report: "Teklif edilen kanun, Filistinlilere yap›lan iﬂkenceyi kanuni hale getirebilir."
The Los Angeles Times: "Haham, sald›r›lar› dini aç›dan hakl› gösterdi"
The Middle East: "‹srail, yeni bir göçü cesaretlendiriyor"
Impact: "‹ﬂgal ç›lg›nl›¤›"
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THE NEWS TRIBUNE, 14.8.01

The News Tribune gazetesinin "‹srail Bat› ﬁeria'ya Girdi" baﬂl›kl› haberinde ‹srail ordusunun s›kça düzenledi¤i s›n›r ötesi operasyonlar›ndan biri ele al›nm›ﬂt›r. Bu
operasyonlardan en çok pay›n› alanlardan birisi de Filistin yönetiminin idari daireleridir. Herald Tribune gazetesinin, "‹srail Polisi Filistin Ofislerini Ele Geçirdi" baﬂl›kl› haberi bunun örneklerinden biridir.

I.HERALD TRIBUNE, 11-12.8.01

SEATTLE POST, 6.9.01

CRESCENT INT. 1-15.11.01

Seattle Post gazetesinde "‹srail Füzeleri Gazze'de Filistin Güvenlik Ofisini Vurdu" haberi ile
‹srail'in, sald›r›lar›nda Filistin karakollar›n› da hedef ald›¤› ele al›nmaktayd›. Crescent
International dergisi ise, "Dünya Baﬂka Yerlere Bakarken ‹srail Gerçek Yüzünü Gösteriyor"
haberi ile ‹srail'in sald›rganl›¤›n›n tüm h›z› ile devam etti¤ine dikkat çekmekteydi.
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THE NEW YORK TIMES, 24.8.01

THE NEW YORK TIMES, 21.8.01

THE NEW YORK TIMES, 20.8.01

The New York Times gazetesi ‹srail yanl› haberleri ile tan›nan bir gazetedir. Buna ra¤men ‹srail'in sald›rganl›¤› ve ac›mas›zl›¤› bazen öyle boyutlara var›r ki, bu gazetede bile Filistin halk›n›n yaﬂad›¤› s›k›nt›larla ilgili haberlere yer verilir. En üstteki haberde, ‹srail ordusunun 2
saat içinde El-Halil'i iﬂgal etti¤i bildirilmektedir. "Filistin'de Günlük Hayat; Aﬂ›lmas› Gereken
Zor Engeller" baﬂl›kl› haberde kontrol noktalar›nda geçiﬂ izni almak için s›rada bekleyen Filistinlilerin resmine de yer verillmiﬂtir. "Günün Bilançosu Bir Filistinli ve ‹ki Çocu¤u" baﬂl›kl›
son haberde ise hemen her gün Filistinlilerin öldürüldü¤ü anlat›lmaktad›r.
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Peki bu oyunun kural› nas›l ve ne ﬂekilde belirlenmektedir? Oyunun kurallar›n› ﬂekillendirenler kimlerdir? Asl›nda tüm bu sorular›n
cevab›, daha önce de de¤indi¤imiz gibi, ‹srailli liderlerinin ›rkç› ideolojisinde sakl›d›r. Buna göre dünya, Yahudi olanlar ve olmayanlar
olarak iki s›n›fa ayr›lm›ﬂt›r ve Yahudi olmayanlar her zaman için potansiyel düﬂmand›r. Düﬂmana karﬂ› tak›n›lacak tav›r ise bu ›rkç› ideoloji uyar›nca ﬂiddet ve bask› içermelidir.
Mescid-i Aksa'ya yapt›¤› provokatif ziyaret ile çat›ﬂmalar› yeniden alevlendiren ‹srail Baﬂbakan› Ariel ﬁaron da bu bak›ﬂ aç›s›na sahip liderlerdendir. ﬁaron'un sorumlu oldu¤u olaylar›n baﬂ›nda Sabra
ve ﬁatilla'da 3000'e yak›n sivilin katledilmesi, komutan› oldu¤u 101.
Birli¤in Filistin köylerine yapt›¤› bask›nlarda yüzlerce insan›n iﬂkence
ile öldürülmesi gibi eylemler bulunmaktad›r. ﬁaron bugün de Filistin'de yaﬂanan zulmün mimarlar›ndand›r. ‹srailli yazar Uri Avnery,
ﬁaron'un hayat›n› ve kiﬂili¤ini ele alan bir makalesinde bu durumu ﬂu
ﬂekilde özetlemektedir:
ﬁaron klasik Siyonist ö¤retilerine inan›r. Onun dünyas› Yahudi olanlar
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ve Goyimler (Yahudi olmayanlar) olarak ikiye bölünmüﬂtür. Yahudiler
mümkün olan her türlü yolu kullanmakta serbesttir, aksinde Goyimler
onlar› yok edebilir. Evrensel de¤erler birer saçmal›kt›r. Biz hepsine karﬂ›y›zd›r, onlar›n hepsi de bize karﬂ›d›r. Popüler bir ‹srail ﬂark›s›nda geçti¤i gibi: Tüm dünya bize karﬂ›, ama bu bizi hiç ilgilendirmez.100

‹srail liderlerinin Filistin halk›na bak›ﬂ aç›s›n› belirleyen di¤er
önemli bir unsur ise, ‹srailli psikoloji profesörü Benjamin Beit Hallahmi taraf›ndan ﬂöyle aç›klan›r:
‹srail toplumunun özelli¤i hep kazananlardan yana olmas› ve kaybedenlere hiç ac›ma duymamas›d›r. 'Onlar gibi olmak istemiyorsan hiçbir
zaman zay›flara ac›ma', iﬂte ‹srail hayat›n› yönlendiren ruh budur... Bir
‹srailli subay hiçbir durumda kurban olmaz. Tek bildi¤i gerçek di¤er insanlardan üstün olmak, onlar› kontrol etmek ve onlara hükmetmektir...
‹srailli olman›n insana kazand›rd›¤› deneyim savaﬂmakt›r. Devaml› bar›ﬂ umudu olmaks›z›n savaﬂmak. Savaﬂ sadece bir hayat tarz› olmakla
kalmaz, ayr›ca hayata bir bak›ﬂ aç›s› halini de al›r. Bu bak›ﬂ aç›s› bir bo¤az kesme yar›ﬂ› halini al›r, insanlar›n ve milletlerin aras›ndaki sosyal
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iliﬂki dünyas›n› sadece en güçlünün yaﬂam›n› sürdürebilece¤i vahﬂi bir
ormana döndüren bir bak›ﬂ aç›s› olur. ‹srail'in dünyaya olan bak›ﬂ aç›s›,
Sosyal Darwinizm denilen ﬂeye, yani dünyan›n yöneten ve yönetilenler,
hükmedenler ve hükmedilenler olarak ikiye bölündü¤ünü savunan düﬂünceye dayan›r.101

‹srail yöneticilerinin Sosyal Darwinist bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan bir
baﬂka önemli örnek de ‹srail'in ünlü liderlerinden ‹zak ﬁamir'in 1975
y›l›nda sarf etti¤i sözlerdir. Birleﬂmiﬂ Milletler'in Siyonizmi ›rkç›l›¤›n
bir kolu olarak gören karar›n›n onaylanmas›n›n ard›ndan, ﬁamir aﬂa¤›daki sözleri ile Siyonistlerin sadece Filistin halk›na de¤il, di¤er tüm
dünya halklar›na hangi gözle bakt›klar›n› aç›kça ortaya koymaktad›r:
A¤açlardan inen insanlardan meydana gelen uluslar›n dünyan›n liderli¤ini üstlenmeleri kabul edilebilecek bir ﬂey de¤ildir. ‹lkeller nas›l kendilerine ait fikirlere sahip olabilirler? Birleﬂmiﬂ Milletler'in karar› bir kez daha bize göstermiﬂtir ki, biz di¤er uluslar gibi de¤iliz.102

1940'l› y›llarda pek çok kanl› eyleme imza atm›ﬂ bir terörist olan,
ancak daha sonra ‹srail siyasetinin ünlü liderlerinden biri haline gelen
Menahem Begin ise daha da ileri giderek, Filistinlileri "iki ayakl› hayvanlar" olarak tan›mlamakta bir mahsur görmemiﬂtir.
Tüm bu sözler ve buraya kadar incelediklerimiz 50 y›ldan uzun
süredir Filistin topraklar›nda yaﬂanan zülmün ‹srail Devleti taraf›ndan adeta kutsal bir teröre dönüﬂtürüldü¤ünü ve bu bölgede Müslüman halk›n yok edilmesi için sistemli ve planl› bir politika izlendi¤ini
gözler önüne sermektedir. Uygulanan ekonomik ambargodan, yeni
aç›lan Yahudi yerleﬂim birimlerine, masum çocuklar›n sokak ortas›nda katledilmesinden, hapishanelerde Müslümanlara uygulanan iﬂkencelere kadar ‹srail'de yaﬂanan her türlü terör olay›, bir milletin yok ediliﬂinin planl› aﬂamalar›d›r.

... bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aﬂmaya sürüklemesin.
‹yilik ve takva konusunda yard›mlaﬂ›n, günah ve haddi aﬂmada
yard›mlaﬂmay›n ve Allah'tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah (ceza
ile) sonuçland›rmas› pek ﬂiddetli oland›r.
(Maide Suresi, 2)
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H

ER YÖNDE ZULÜM SÜRÜYOR

Kontrol noktalar›ndaki ‹srail askerlerinin görevi, Filistinlilerin yaﬂam›n› zorlaﬂt›rmak.

Öncelikli hedef Filistin karakollar›.

Yahudi çocuklara, tüm Filistinlilerin
düﬂman olduklar› yalan› ö¤retiliyor.

Filistin Yönetimi'nin Do¤u Kudüs'teki simgesi say›lan Do¤u Evi'nin ‹srail kuvvetleri taraf›ndan iﬂgal edilip, burada görevli kiﬂilerin gözalt›na
al›nmas› bölgedeki gerilimi daha da art›rd›. ‹srail
bu uygulamas›yla bar›ﬂ karﬂ›t› politikas›n› bir kez
daha ortaya koymuﬂ oldu.
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I. Dünya Savaﬂ›'ndan bugüne kadar bölgede geliﬂen her stratejik
olayda, bu plan›n rolü vard›r. Filistin topraklar›n›n Osmanl›'dan kopar›l›p ‹ngiliz hakimiyetine b›rak›lmas›, Yahudilerin bölgeye ak›n ak›n
göç etmeye baﬂlamalar› ve nihayet kendilerine ait olmayan bu topraklar üzerinde ba¤›ms›z bir devlet kurmalar›, Siyonistlerin ›rkç› hayallerinin gerçe¤e dönüﬂtürülmesidir. Bu nedenledir ki baz› ‹srailli liderler
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"Bat› ﬁeria ve Gazze, Yahudilere Tanr› taraf›ndan vadedilmiﬂ topraklard›r, girdi¤imiz yerden ç›kmay›z" diyerek tüm dünyaya baﬂkald›rabilmektedirler. ‹srail'in birçok Siyonist gelene¤indeki vadedilmiﬂ
topraklar, üstün ›rk gibi kavramlara s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. ‹sraillilerin bu
dini kavramlara olan ba¤l›l›klar› ise, samimi (yani Allah'a yönelik) bir
dindarl›k anlay›ﬂ›ndan de¤il, sahip olduklar› ›rkç› ve faﬂist ideoloji ile
Muharref Tevrat'›n sapk›n baz› aç›klamalar› aras›nda iliﬂki kurmalar›ndan kaynaklan›r. Bir baﬂka deyiﬂle, ‹lahi bir din olan Yahudili¤i,
dünyevi bir ideoloji olan Siyonizm için bir araç haline getirmektedirler. E¤er dindarl›klar›nda samimi olsalar, o zaman buraya kadar anlatt›¤›m›z vahﬂet ve iﬂkence yöntemlerinden de vazgeçeceklerdir. Çünkü
Siyonizme karﬂ› ç›kan Haham Dovi Weiss'in dedi¤i gibi; "Sonsuz Kudret Sahibi Allah, Yahudi halk›na, dünyan›n üstündeki tüm insanlarla
ve uluslarla bar›ﬂ içinde yaﬂamay› emretmiﬂtir."

Kuran Ahlak›na Uygun Bir
Mücadele Yürütmek
‹ﬂgalci ‹srail Devleti'nin, Filistin halk›na karﬂ› yürüttü¤ü katliamlar hakk›nda bilgi verirken, üzerinde durulmas› gereken bir di¤er önemli konu da Müslümanlar›n bu terör karﬂ›s›nda nas›l bir tav›r tak›nmalar›
gerekti¤idir.
Bir Müslüman
tüm hayat›n›
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Allah'›n Kuran'da emretti¤i ahlak üzerine kurmal›d›r. Günlük hayat›nda, ticaret s›ras›nda, bir iﬂ üzerindeyken ya da insanlarla iliﬂkilerinde nas›l adaletli, hakkaniyetli davran›yorsa, savaﬂta, savunma s›ras›nda ya da topraklar›ndan sürüldü¤ü zaman da ayn› ahlak› göstermelidir. Yine tevekküllü olmal›, adaleti ayakta tutmal›, Allah'›n emir ve
tavsiyelerine titizlikle uymal›d›r.
Bilindi¤i gibi ‹slam kelimesi, Arapçada 'bar›ﬂ' kelimesiyle ayn›
anlama gelmektedir. Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde hoﬂgörünün ve bar›ﬂ›n yaﬂanabilece¤i model olarak ‹slam ahlak›na ça¤›r›lmaktad›r. Allah, insanlar aras›nda hiçbir ayr›m yapmadan adaletle
hükmetmeyi, insanlar›n hakk›n› korumay›, zulme asla r›za göstermemeyi, zalime karﬂ› mazlumdan yana tav›r almay›, ihtiyaç içinde olanlara yard›m eli uzatmay› emretmektedir. Bu adalet, bir karar vermek
gerekti¤inde her iki taraf›n da hakk›n› korumay›, olaylar› çok yönlü
de¤erlendirmeyi, ön yarg›s›z düﬂünmeyi, tarafs›zl›¤›, hakkaniyeti, dürüstlü¤ü, hoﬂgörüyü, merhameti ve ﬂefkati gerektirmektedir.
Kuran'da, "Ey iman edenler, adil ﬂahidler olarak, Allah için,
hakk› ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, takvaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. ﬁüphesiz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan haberi
oland›r" (Maide Suresi, 8) ayetinde de bildirildi¤i gibi kin, nefret ve
öfke gibi duygular iman eden bir kiﬂinin ald›¤› kararlar›, ahlak›n› ve
uygulamalar›n› etkilememelidir. Müslüman her zaman Kuran ayetlerine göre hareket etmeli, sab›rl›, tevekküllü ve itidalli davranmal› ve
fevri bir tepki göstermekten ﬂiddetle kaç›nmal›d›r. Allah'›n "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjdele" (Bakara Suresi, 238) ayetinde de bildirdi¤i gibi dünya hayat›nda
bir denemeden geçirildi¤ini asla akl›ndan ç›karmamal›d›r. Allah s›cak
savaﬂla, sald›r›larla, bask›larla ve türlü zorluklarla müminleri denemektedir. Önemli olan bu denemeye Allah'›n raz› olaca¤› ﬂekilde kar-
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ﬂ›l›k vermek ve ﬂartlar ne olursa olsun Müslümanca davranmakt›r.
‹ﬂte bu nedenle Filistinliler de ‹srail iﬂgaline yönelik tepki gösterirken baﬂlar›na gelen her zorlu¤un Rabbimiz'den bir deneme oldu¤unu unutmamal› ve Allah'›n güzel ahlak, adalet, ve 'haddi aﬂmamak'a
dair emirlerine titizlikle uymal›d›rlar. ‹srail ordusunun sald›r›lar›na,
bask›lar›na ve adaletsiz uygulamalar›na karﬂ› ç›karken sadece Kuran'da tarif edilen mücadele yöntemlerini izlemelidirler. Böyle bir mücadelenin sonucu ise mutlaka büyük bir kurtuluﬂtur, çünkü "Yard›m
ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi
olan Allah'›n Kat›ndand›r." (Al-i ‹mran Suresi, 126)

Savunmas›z Yahudilere Yönelik Sald›r›lar
"Allah, sizinle din konusunda savaﬂmayan, sizi yurtlar›n›zdan
sürüp-ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever." (Mümtehine Suresi, 8) ayeti Filistin halk›n›n Siyonist ‹srail Devleti'ne karﬂ› mücadele ederken, sivillere karﬂ› nas›l bir tutum içinde olmalar› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Allah Kuran ayetlerinde hiçbir
suçu olmayan, savunmas›z kad›nlar›n, yaﬂl›lar›n ve çocuklar›n öldürülmelerini yasaklam›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav) savaﬂa ç›kan kumandanlar›na bu konuda detayl› emirler vermiﬂ, sivillere hiçbir zarar vermemeleri için onlar› uyarm›ﬂt›r.
Oysa son y›llarda baz› Filistinliler taraf›ndan savunmas›z sivillere, çocuklar›n, kad›nlar›n ve yaﬂl›lar›n bulundu¤u sivil yerleﬂim alanlar›na yönelik intihar sald›r›lar› gerçekleﬂtirilmektedir. Bu sald›r›lar
kimi zaman bir kafeteryay›, kimi zaman bir okul servisini, kimi zaman
da gençlerin bulundu¤u e¤lence yerlerini hedef almakta ve onlarca sivilin ölümüyle sonuçlanmaktad›r. Haber ajanslar›nda yer alan ‹srail
ç›k›ﬂl› bilgilere göre, Eylül 2000 tarihinden bu yana gerçekleﬂtirilen intihar sald›r›lar›nda 18 yaﬂ›ndan küçük 30 ‹srailli çocuk hayat›n› yitirmiﬂ ve 272 çocuk ise yaralanm›ﬂt›r. Bu sald›r›larda ölen 177 kiﬂinin
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128'i, yaralanan 1743 kiﬂinin ise 1216's› sivildir.103 Bu sald›r›lar do¤al
olarak dünya genelinde çok büyük bir tepkiyle karﬂ›lanmakta ve Filistin halk›n›n hakl› mücadelesine faydadan çok zarar vermektedir. ‹srail'in y›llard›r devam eden iﬂgal politikas›na karﬂ› ç›kan insanlar dahi,
‹srailli sivillere yönelik bu sald›r›lar›n ard›ndan Filistin halk›na karﬂ›
tav›r almakta, onlara verdikleri deste¤i geri çekmek durumunda kalmaktad›rlar.
Sivil halka yönelik bu gibi sald›r›lar›n mazur görülemeyece¤i
aç›kt›r, çünkü yukar›da da belirtti¤imiz gibi, böyle bir yöntem ‹slam'a
kesinlikle ayk›r›d›r. Kuran ayetlerini ve Peygamber Efendimiz'in uygulamalar›n› inceledi¤imizde sivillere yönelik sald›r›lara ‹slam ahlak›nda hiçbir ﬂekilde yer olmad›¤› aç›kça görülmektedir. Peygamberimiz (sav) gerek Mekke'nin fethinde gerekse di¤er savaﬂlar›nda masum ve savunmas›z insanlar›n haklar›n› titizlikle korumuﬂ, onlara bir
zarar gelmesini engellemiﬂtir. Müminlere bu konuda çeﬂitli hat›rlatmalarda bulunmuﬂ, "Resulullah'›n dini üzerine sefere ç›k›n. Ancak;
ihtiyar, kad›n ve çocuklara iliﬂmeyiniz. Islah ve ihsan elinden olunuz. Allah muhlisleri sever"104 ﬂeklinde emretmiﬂtir. Bir di¤er hat›rlatmas› ise ﬂu ﬂekilde olmuﬂtur:
Çocuklar› öldürmeyiniz. Kiliselerinde kendilerini ibadete vermiﬂ
kimselere dokunmaktan sak›n›n›z! Kad›nlar›, yaﬂlanm›ﬂ pir-i fanileri
öldürmeyiniz. A¤açlar› yakmay›n›z ve kesmeyiniz. Evleri de y›kmay›n›z!105

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de görüldü¤ü gibi Müslümanlar›n mücadelesi Kuran ayetlerine uygun, yani adil ve hoﬂgörülü
olmal›d›r. Bu mücadelede hiçbir aﬂ›r›l›¤a yer yoktur. Nitekim Allah
Bakara Suresi'nin 190. ayetinde "Sizinle savaﬂanlara karﬂ› Allah yolunda savaﬂ›n, (ancak) aﬂ›r› gitmeyin. Elbette Allah aﬂ›r› gidenleri
sevmez." ﬂeklinde buyurmakta ve müminleri itidalli davranmaya davet etmektedir. Müslüman her türlü haks›z uygulaman›n, gereksiz silah kullan›m›n›n, zorbal›¤›n ve barbarl›¤›n karﬂ›s›nda yer almaktad›r.
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Filistinliler de ‹srail iﬂgaline yönelik tepki
gösterirken Kuran
ayetlerine uygun davranmal›d›rlar. Çünkü
Allah hiçbir suçu olmayan, savunmas›z
kad›nlar›n, yaﬂl›lar›n
ve çocuklar›n öldürülmelerini Kuran'da yasaklam›ﬂ, adaleti, ﬂefkati, merhameti ve
hoﬂgörüyü emretmiﬂtir.
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M‹LL‹YET, 3.12.01

ZAMAN, 28.1.02

Müslümanlar Filistin'de masum insanlar›n öldürülmesini k›nad›klar› gibi, savaﬂla bir
alakas› olmayan ‹srailli sivillerin öldürülmesini de ayn› ﬂekilde k›narlar.
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Bir di¤er ayette ise müminlerin her zaman bar›ﬂtan ve uzlaﬂmadan yana olmalar› gerekti¤i ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
E¤er onlar bar›ﬂa e¤ilim gösterirlerse, sen de ona e¤ilim göster ve
Allah'a tevekkül et. Çünkü O, iﬂitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 61)

‹srail ve Yahudiler konusu da bu temel prensipler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmelidir. Tüm hayat›n› Kuran ayetleri do¤rultusunda ﬂekillendiren bir Müslüman›n Yahudilere olan bak›ﬂ› da Kuran ahlak›na uygun ﬂekilde adil ve itidalli olmal›d›r.
Kitab›n baﬂ›nda da vurgulad›¤›m›z gibi Yahudiler tevhid inanc›na sahip, Allah'›n elçileri vas›tas›yla indirdi¤i bir dine mensup kiﬂilerdir ve Kuran'da Yahudilerden Ehli Kitap olarak bahsedilmektedir. Ehli Kitap, temeli Allah'›n vahyine dayanan birçok ahlaki de¤ere, haram
ve helal kavramlar›na sahiptir. Kuran'a bakt›¤›m›zda Müslümanlarla
Ehli Kitap aras›nda dostane bir iliﬂki oldu¤u görülür. Kitap Ehlinin
yeme¤i Müslümanlara, Müslümanlar›n yeme¤i de onlara helaldir;
Müslüman erkekler Kitap Ehli'nden kad›nlarla evlenebilirler. (Maide
Suresi, 5) Bu hükümler, Müslümanlar ile H›ristiyan ve Yahudiler aras›nda s›cak komﬂuluk iliﬂkileri ve akrabal›k ba¤lar› tesis edilebilece¤ini, iki taraf›n birbirlerinin yemek davetlerine icabet edebilece¤ini gösterir. Kuran'daki di¤er baz› ayetlerde de Kitap Ehli ile ortak bir iman
kelimesi üzerinde birleﬂme ça¤r›s› yap›lmaktad›r.
Bu nedenledir ki, ‹slam tarihinde de Müslüman toplumlar Ehli
Kitaba her zaman için ›l›ml› ve hoﬂgörülü davranm›ﬂlard›r. Bu durum
özellikle de varisi oldu¤umuz Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda çok belirgindir. Bilindi¤i gibi 15. yüzy›lda Katolik ‹spanya'n›n hayat hakk› tan›mad›¤› ve sürgün etti¤i Yahudiler, arad›klar› huzuru Osmanl› topraklar›nda bulmuﬂlard›r.
Sadece Ehli Kitaba karﬂ› de¤il, onlara k›yasla Müslümanlara çok
daha uzak olan müﬂrik ve inkarc›lara karﬂ› da adalet ve itidal tercih
edilmelidir. Kuran'da iman etmeyen, Allah'› ve dini tan›mayanlar
hakk›nda ay›r›m yap›lmakta, dine düﬂman olanlara karﬂ› tav›r al›nmas› gerekti¤i bildirilirken, böyle bir düﬂmanl›k göstermeyenlere iyilik yap›lmas› emredilmektedir:
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Allah, sizinle din konusunda savaﬂmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüpç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever. Allah, ancak din konusunda sizinle savaﬂanlar›, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karanlar› ve sürülüp-ç›kar›lman›z için arka ç›kanlar› dost edinmenizden sak›nd›r›r. Kim onlar› dost edinirse, art›k onlar zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine Suresi, 8-9)

K›sacas› Kuran ayetlerine göre düﬂünen ve Allah'tan korkup-sak›nan Müslümanlar›n, Yahudilere karﬂ›, dinleri ve inançlar› nedeniyle
de bir husumet beslemesi, sadece Yahudi olduklar› için onlara düﬂmanca davranmalar› mümkün de¤ildir. ‹srail Devleti'nin iﬂgal ve bask› politikalar› nedeniyle, bu devletin sivil vatandaﬂlar›n›n suçlanmas›
da mümkün de¤ildir.(Nitekim ‹srail iﬂgaline karﬂ› ç›kan pek çok ‹srailli vard›r.) Dolay›s›yla Filistin halk›n›n da hakl› mücadelesinde aﬂ›r›l›ktan kaç›nmas›, Siyonist ‹srail Devleti'nin yapt›¤› her türlü haks›z,
adaletsiz uygulamalara ve ﬂiddete karﬂ›, Kuran ahlak›n›n gerektirdi¤i
bir adalet ve itidal ile karﬂ›l›k vermeleri gerekir.

‹ntihar ‹slam'a Ayk›r›d›r
‹srailli sivillere yönelik söz konusu sald›r›lar incelenirken üzerinde durulmas› gereken bir di¤er konu ise intihar›n ‹slam'daki yeridir.
‹slam hakk›nda yanl›ﬂ bilgilere sahip olan çevreler, bu bar›ﬂ dininin intihar sald›r›lar›na izin verdi¤i yönünde son derece hatal› bir düﬂünceye sahiptirler. Oysa baﬂka insanlar› öldürmek gibi insan›n kendini öldürmesi de ‹slam'a ayk›r›d›r. Allah, "Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin" (Nisa Suresi, 29) ayetiyle intihar› aç›kça haram k›lm›ﬂt›r. Bir insan›n, her ne sebepten olursa olsun, kendisini öldürmesi ‹slam'a göre
yasakt›r. Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde intihar›n haram oldu¤unu belirtmekte ve bu hareketi yapanlar›n ateﬂle karﬂ›l›k bulacaklar›n› bildirmektedir:
Kim kendisini da¤dan atarak intihar ederse o cehennemlik olur. Orada ebedî olarak kendini da¤dan atar. Kim zehir içerek intihar ederse,
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cehennem ateﬂinin içinde elinde zehir oldu¤u halde ebedî olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse, cehennemde ebedî olarak o demiri karn›na saplar.106

Hadiste de görüldü¤ü gibi intihar etmek, dolay›s›yla intihar sald›r›s›nda bulunmak -ve bu sald›r›yla birlikte masum insanlar›n hayat›na da son vermek- ‹slam ahlak›na kesinlikle ayk›r›d›r. Her Müslüman, Filistin halk›n›n hakl› davas›na gölge düﬂüren bu eylemlere karﬂ› ç›kmal›d›r.
Filistinli gençleri böylesine haks›z ve ak›l d›ﬂ› bir mücadele yönteminin içine itenlerin bu yöntemin hem Filistinli hem de ‹srailli gençleri sonu gelmeyecek bir kan dökme kuyusunun içine çektiklerini
unutmamak gerekir. ‹ntihar sald›r›lar›n›n devam etmesi bu topraklar›n gelece¤i olan gençlerin geleceklerini yok etmek demektir. Hem
bombay› üzerine yerleﬂtirip fünyeyi çeken, hem de savaﬂla do¤rudan
hiçbir ba¤lant›s› olmay›p sadece o gün o noktada bulundu¤u için hayat›n› kaybeden gençler asla baﬂar›ya ulaﬂamayacak bir yolla yok edilmektedir. Her iki taraf›n da masum insanlar›na zarar veren, çat›ﬂmalar› ç›k›ﬂ› olmayan bir noktaya iten bu yönteme Filistinli ve ‹srailli tüm
masum insanlar›n gelece¤i için bir an önce son verilmelidir.
Filistin Özerk Yönetimi lideri Yaser Arafat da, 3 ﬁubat 2002 tarihinde New York Times gazetesinde yay›nlanan yaz›s›nda bu sald›r›lar›
ﬂiddetle k›nam›ﬂ ve sivillere yönelik her türlü sald›r›n›n, gerekçesi ne
olursa olsun, mazur görülemeyece¤ini belirtmiﬂtir:
Öncelikle ﬂunu belirtmek istiyorum, terörist gruplar taraf›ndan ‹srailli
sivillere yönelik her türlü sald›r›y› ﬂiddetle k›n›yorum. Bu insanlar
Filistin halk›n› veya onlar›n özgürlük taleplerini temsil etmiyorlar... Filistinlilerin bar›ﬂtan beklentileri, ‹srail'in 1967'de iﬂgal etti¤i topraklar
üzerinde özgür bir Filistin Devleti kurabilmek ve hem ‹srail hem de Filistin vatandaﬂlar›na bar›ﬂ ve güvenlik sa¤layacak bir ortamda yaﬂamakt›r... Bask› ve ﬂiddet ne kadar yo¤un olursa olsun, bu sivil insanlar›n öldürülmesini hakl› göstermez. Terörizmi k›n›yorum. ‹ster ‹srailli, ister Amerikal›, ister Filistinli olsun, kim olursa olsun, sivil insanlar›n öldürülmesini ﬂiddetle k›n›yorum, bunu yapanlar Filistin vatandaﬂ› olsa
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srailli sivilleri hedef alan intihar sald›r›lar› konusunda çeﬂitli ‹slam alimlerinin görüﬂleri de, bu sald›r›lar›n tasvip edilemez oldu¤unu gösteren bir
baﬂka delildir. Bu alimlerin baﬂ›nda Londra Müslüman Koleji'nin Dekan›
Dr. Zeki Badawi gelmektedir. Badawi, intihar sald›r›lar›n›n ‹slam ahlak›na
uygun olmad›¤›n› aç›kça ifade etmektedir. Dr. Zeki Baldawi, Filistin
halk›n›n içinde bulundu¤u zor koﬂullar›n elbette kabul edilebilir olmad›¤›n›, ancak bu zulüm karﬂ›s›nda sivilleri hedef alman›n da uygun olmad›¤›n› ﬂöyle
aç›klam›ﬂt›r:
ﬁahsen ben, bu kiﬂilerin ‹slamiyet'i kavray›ﬂlar›nda yanl›ﬂl›k oldu¤unu
düﬂünüyorum, sivillere sald›ranlar›n büyük bir suç iﬂlediklerine, çünkü
bunun ‹slamiyet'te yasak oldu¤una inan›yorum.1
Benzer görüﬂleri dile getiren din adamlar›ndan birisi de, Suudi Arabistan
Müftüsü Abdulaziz bin Abdullah al Sheikh'dir. Abdülaziz bin Abdullah konuyla
ilgili olarak "bu bir tür intihard›r ve dolay›s›yla yasaklanm›ﬂt›r" sözleri ile bu
sald›r›lar›n ‹slamiyet'e uygun olmad›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Sivillere sald›r› düzenlemenin ‹slam ahlak›na kesinlikle uygun olmad›¤› daha pek çok Müslüman din adam› taraf›ndan defalarca ifade edilmiﬂtir. Çok
say›da din adam›n›n imzas› ile 27 Eylül 2001 tarihinde yay›nlanan bir fetvada da,
"Terörist sald›rlarda bulunanlar ‹slamiyet'e gore suç iﬂlemiﬂlerdir" ifadesi yer
alm›ﬂt›r. Bu fetvada imzas› olan din adamlar›ndan baz›lar› ﬂöyledir:
-ﬁeyh Yusuf el-Kardavi, ‹slam Konseyi Baﬂkan›, Katar
-Tariq al-Bishri, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s›, M›s›r
-Dr. Muhammad s. al-Awa, ‹slam Hukuku Profesörü, M›s›r
-Dr. Haytham al-Khayyat, ‹slami Akademisyen, Suriye
-Shaykh Fahmi Houaydi, ‹slami Akademisyen, M›s›r
-ﬁeyh Taha Jabir al-Alwani, Kuzey Amerika Yüksek ‹slami Konseyi Baﬂkan›

1. BBC News, 26 Aral›k 2001
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bile... Son k›rk y›ld›r Filistin halk› üzerinde devam eden haks›z bask›lara ra¤men, inan›yorum ki ‹srail Filistinlileri kendisi ile eﬂit gördü¤ünde
ve onlara diledi¤i herﬂeyi yapt›rabilece¤i aﬂa¤› insanlar olarak görmekten vazgeçti¤inde, bar›ﬂ hayalimiz gerçek olacakt›r. Bu, olmal›d›r.107

Çözüm Kuran Ahlak›
Önceki bölümde de vurgulad›¤›m›z gibi Filistin halk›n›n ‹srail iﬂgaline yönelik mücadelesi her yönüyle Kuran ahlak›na uygun olmal›d›r. Kuran ahlak›n›n d›ﬂ›nda herhangi bir mücadele ﬂekli -örne¤in komünist ideolojinin öngördü¤ü 'gerilla' yöntemleri- ne do¤rudur ne de
baﬂar›ya ulaﬂabilir. Bu nedenle Filistin topraklar›ndaki mevcut durum
çok ak›lc› ve gerçekçi bir ﬂekilde de¤erlendirilmeli ve Kuran ayetleri
rehberli¤inde yepyeni bir strateji belirlenmelidir.
Filistin topraklar›nda eﬂit ﬂartlarda savaﬂmayan iki topluluk vard›r. ‹srail ordusu dünyan›n en geliﬂmiﬂ, teknolojik altyap›s› çok güçlü
ve en etkin ordular›ndan biridir. Hava gücü ‹srail ordusuna, Filistin
topraklar›n› hiç kay›p vermeden bombalama ayr›cal›¤› sa¤lamakta ve
Filistinlere karﬂ› ‹srail'e büyük bir üstünlük kazand›rmaktad›r. Filistin
ise nizami bir orduya sahip de¤ildir. Mevcut güvenlik birimleri teknik
ve askeri donan›mdan yoksundur. Hava gücünün olmamas› Filistin
halk›n› ‹srail bombard›manlar› karﬂ›s›nda çaresiz b›rakmaktad›r. Yürütülen mücadelede ise taﬂ ve sapandan baﬂka hiçbir silah› olmayan
bir avuç Filistinli genç ve çocuk ön plana ç›kmaktad›r. Eﬂit ﬂartlarda
olmayan bu savaﬂ›n ‹srail ordusu lehine sonuçlanmas› muhtemeldir.
Bu nedenle de Filistinlilerin hakl› mücadelesinin baﬂar›ya ulaﬂmas›,
ancak silahl› mücadelenin fikri zemine çekilmesi ve çok güçlü bir e¤itim projesiyle desteklenmesiyle mümkün olabilir. Bunun için de Filistin halk›n›n, e¤itimli, kültürlü, hukuk, diplomasi ve uluslararas› politikaya vak›f ve tüm bunlar›n yan›nda Kuran ahlak›na göre hareket
eden güçlü bir kadroya ihtiyac› bulunmaktad›r.
Elbette Filistin halk› içinde kültürel seviyesi yüksek, aç›k görüﬂlü
çok say›da ayd›n bulunmaktad›r. Önemli olan bu ayd›nlar›n, gençle-
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rin bilinçlendirilmesi, do¤ru yönlendirilmesi ve Filistin davas›n›n
uluslararas› kamuoyunda savunulmas› konular›nda yapacaklar› çal›ﬂmalard›r. Bu çal›ﬂmalar, Filistin halk›n›n gerçek ‹slam ahlak›na göre bilinçlendirilmesinde, kültür ve e¤itim seviyesinin daha da art›r›lmas›nda ve Filistin'in hakl› mücadelesinin tüm dünyaya en güzel ﬂekilde anlat›lmas›nda çok önemli bir rol oynayabilir. Günümüzde Filistin halk› hakk›nda tüm dünyaya çok daha farkl› ve gerçekle hiçbir
ﬂekilde uyuﬂmayan bir tablo sunulmaktad›r. Bar›ﬂa ﬂiddetle karﬂ›
olan, kimi artniyetli ya da fanatik gruplar›n gerçekleﬂtirdikleri Kuran
ahlak›na uymayan, ak›l d›ﬂ› eylemler nedeniyle Filistin mücadelesi
çok büyük zarar görmektedir. Bu zarar pek çok ayd›n taraf›ndan dile getirildi¤i gibi, Türkiye de dahil olmak üzere, çeﬂitli ülkelerde köﬂe yazarlar› taraf›ndan da ifade edilmektedir. Filistin'de yaﬂayan, Zaman gazetesi yazarlar›ndan Kerim Balc› da bir yaz›s›nda bu gerçe¤e
ﬂöyle dikkat çekmiﬂtir:
‹ntihar sald›r›lar› ‹slam'›n temel de¤erlerine ayk›r› olmakla kalmay›p,
Filistin davas›na zarar da vermektedir. Bunu sadece biz de¤il makul
düﬂünen Filistinliler de söylüyorlar… Filistin davas› bütün ‹slam dünyas›n›n meselesidir. Bu davan›n baﬂ›na geçmiﬂ olan insanlar kendi kiﬂisel ikballeri, intikam arzular›, onur ve gurur kayg›lar›yla hareket
edemezler. Filistin'de masum Yahudi çocuklar›n› öldüren militanlar
kendilerini ‹slam'a hizmet ediyor sanabilirler. Oysa yapt›klar› dünyan›n dört bir taraf›nda yara alm›ﬂ Müslüman imaj›n› düzeltmeye çal›ﬂan
insanlar›n iﬂini zorlaﬂt›rmaktan öteye gitmemektedir... Bu tür sald›r›lar›n Filistin'den çok ‹srail'in iﬂine yarad›¤› gerçe¤i apaç›k ortadad›r. (Zaman, 15 Eylül 2002)

Filistin halk› içindeki gerçek ‹slam ahlak›ndan habersiz kimseler de kimi zaman fark›nda dahi olmadan bu provokasyonlar›n içinde yer alabilmektedirler. Filistin mücadelesine katk›da bulunmak isteyen ve bu u¤urda fedakarl›¤a haz›r gençlerin iyi niyetleri suistimal
edilmekte ve Kuran ahlak›ndan uzak bir yöntem izlendi¤i için istenen baﬂar› bir türlü elde edilememektedir.
‹ﬂte bu nedenle de öncelikle bu bilgisizli¤in ve fanatizmin önü-
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Yahudiler de Müslümanlar
da ayn› Allah'a iman etmektedirler. Allah tüm insanlara bar›ﬂ› ve sevgiyi emretmiﬂtir.
Allah'›n emretti¤i
ahlak›n yaﬂanmas› bölgeye
kal›c› bar›ﬂ›n
hakim olmas›n› sa¤layacakt›r.

ne geçebilmek için, tüm Filistin halk›n› kapsayan ve baﬂta gençler olmak üzere insanlara gerçek Kuran ahlak›n› ö¤reten çok büyük bir e¤itim seferberli¤i gerekmektedir. Okullar, üniversiteler ve kitle e¤itim
araçlar› ile halk›n bilinçlenmesine yard›mc› olmak, Filistin davas›na
yap›labilecek en büyük yard›m olacakt›r. Çünkü bu insanlar Kuran'da
tarif edilen gerçek ‹slam'› tan›d›klar›nda, ‹slam'›n bir bar›ﬂ ve uzlaﬂ›
dini oldu¤unu ö¤rendiklerinde, ‹slam'›n getirdi¤i ﬂuurla dünya siyasetini kavrad›klar›nda, intihar sald›r›lar›n›n veya otobüslerdeki, kafeteryalardaki çocuklar›n ve yaﬂl›lar›n öldürülmelerinin bir çözüm olmad›¤›n› (ve ayr›ca do¤ru da olmad›¤›n›) kavrayacaklard›r. Ak›lc› politikalarla, dünya çap›nda büyük bir diplomasi ata¤›yla, uzlaﬂ› ve hoﬂgörüyle çözüme ulaﬂmak çok daha kolayd›r. Ve Kuran ahlak›na uygun olan da, bu yönde yap›lacak bir fikri mücadeledir.
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ﬁüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!..
Do¤rusu Allah, iﬂitendir, görendir.
(Nisa Suresi, 58)

Geçti¤imiz 20. yüzy›lda yaﬂanan pek çok savaﬂ ve dahas› 21. yüzy›l›n hemen baﬂlar›nda gerçekleﬂen bir dizi olay, ﬂiddetin ﬂiddetle,
vahﬂetin vahﬂetle çözülemeyece¤i gerçe¤ini bir kez daha aç›kça ortaya koymuﬂtur. ﬁiddetin önüne geçmenin tek yolu, Kuran ahlak›n›n insanlara ö¤retti¤i bar›ﬂ, uzlaﬂma, hoﬂgörü, tevazu ve ak›lc›l›k gibi erdemlerin insanlar›n düﬂüncelerine, fiillerine ve dolay›s›yla dünyaya
hakim olmas›d›r.

Sonuç
Dünyadaki tüm ak›lc› ve adil insanlar gibi bizim de temennimiz,
Filistin'de her iki halk›n da raz› olaca¤› bar›ﬂ ve huzurun bir an önce
kurulmas›d›r. Ancak masum bir halk›n tüm haklar›n› elinden alarak
ve onlar› açl›¤a ve yoklu¤a mahkum ederek kurulacak bir bar›ﬂ, tek
tarafl› olur. Daha da önemlisi böyle bir bar›ﬂ gerçek anlamda bir bar›ﬂ
de¤ildir. Çünkü böyle bir bar›ﬂ güvenlik ve huzuru hakim k›lamaz,
tam aksine karmaﬂa ve kaosun artmas›na neden olur. Her iki halk›n
raz› olaca¤› bir ortam›n hakim olmas› ise ancak adaletin, eﬂitli¤in ve
insan haklar›n›n her yönüyle gözetildi¤i bir bar›ﬂ plan› ile mümkün
olabilir.
Bunun için ‹srail'in 1967'de iﬂgal etti¤i topraklardan çekilmesi,
Do¤u Kudüs'ün Filistin egemenli¤i alt›nda tüm toplumlara aç›k bir ﬂehir haline gelmesi, Filistin Yönetiminin ba¤›ms›z bir devlet olarak tan›nmas› ve topraklar›ndan sürülmüﬂ olan Filistinlilere geri dönüﬂ hakk›n›n sa¤lanmas› gereklidir. Nitekim BM'in 242 ve 338 no.lu kararnameleri de bu koﬂullar› öngörmektedir. Filistinliler 1993 y›l›nda yap›lan
Oslo görüﬂmeleri ile topraklar›n›n %78'ini ‹srail Devleti'ne b›rakmay›
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zaten kabul etmiﬂ durumdad›rlar. Talepleri, kendilerine b›rak›lan %22'lik
bölümde varl›k haklar›n› devam ettirebilmektir. Oslo'da her iki taraf da
1999'a kadar ba¤›ms›z bir Filistin devletinin kurulmas› konusunda hemfikir olmuﬂ, ancak bugüne kadar yaﬂanan geliﬂmeler ‹srail'in Filistin üzerindeki bask›lar›n› daha da art›rmas› ile neticelenmiﬂtir. ‹srail BM kararlar›na ayk›r› olarak yeni yerleﬂim yerleri inﬂa etmeye ve Filistin halk›n›
yaﬂad›¤› yerlerden zorla ç›karmaya, Filistinlilerin hareket özgürlü¤ünü
s›n›rlamaya devam etmektedir. Kal›c› bar›ﬂ için hem ‹srail'in hem de Filistinli radikallerin zihniyetlerini de¤iﬂtirmeleri ﬂartt›r.
Bu bar›ﬂ›n mevcut yap›s›yla ‹srail yönetimi taraf›ndan sa¤lanamayaca¤› görülmektedir, çünkü mevcut yönetimin temelinde Filistinlileri
"iki ayakl› hayvanlar" olarak gören ›rkç› bir ideoloji vard›r. Filistin taraf›ndaki ﬂiddet yanl›s› aﬂ›r› gruplar da bar›ﬂ önündeki bir di¤er önemli
engeldir. Bu durumda her iki taraftan da vicdan ve sa¤duyu sahibi kiﬂilerin biraraya gelmesi, bu kiﬂilere dünya çap›nda adaletten, eﬂitlikten ve
bar›ﬂtan yana olan kiﬂilerin de destek vermesi gereklidir. ‹ﬂte o zaman
Filistin her milletten ve dinden insan›n birarada, huzur ve güvenlik
içinde yaﬂayabilece¤i bir toprak olacakt›r.

Amerika'da yaﬂayan haham
Micheal Learner
taraf›ndan ç›kar›lan Tikkun dergisinin internet
sayfas›. Haham
Learner, Filistin'de olaylar›n
her iki taraf›n radikallerinin insiyatifine b›rak›lmamas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
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Aksa ‹ntifadas› boyunca hayat›n› kaybeden ‹srail ve Filistin vatandaﬂlar›n›n say›s› kadar tabut
b›rak›larak yap›lan gösteride, savaﬂ›n dehﬂeti bir kez daha gözler önüne serilmiﬂtir. Bu gösteri
devam ederken, Filistin'de de insanlar ölmeye devam etmektedir. Bankta oturan yaﬂl› kad›n o
esnada akrabalar›ndan birkaç›n›n öldü¤ünün haberini alm›ﬂt›r.

Tarihin pek çok döneminde üç ayr› dinin mensuplar›, Filistin'de birarada, bar›ﬂ içinde yaﬂam›ﬂlard›r. Bugün de benzeri bir bar›ﬂ ortam› tesis etmek mümkündür.
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Ortado¤u'ya bar›ﬂ getirecek insanlar›n, farkl› insanlar› ve kavimleri Allah'›n yaratt›¤› eﬂit kullar olarak gören, hiçbir soy ayr›m› gözetmeyen, bireyleri ve milletleri sadece ahlaklar›na göre de¤erlendiren
bir anlay›ﬂta olmalar› gerekir. Bu kimseler samimi olarak Allah'tan
korkan kimselerdir. Çünkü bu üstte tarif edilen anlay›ﬂ, Allah'›n insanlara emretti¤i ahlakt›r. Her üç ‹lahi dinin özünde kardeﬂlik ve sevgi vard›r. Allah'a iman eden ve Allah'›n kendileri için koydu¤u s›n›rlar› koruyan insanlar›n ittifak› yaln›z Filistin'e de¤il, dünyan›n di¤er
pek çok sorunlu bölgesine huzur ve istikrar getirecektir. Nitekim özellikle son dönemlerde Ortado¤u bar›ﬂ› için faaliyet gösteren Yahudi ve
H›ristiyanlar›n say›s›nda önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur. Örne¤in Amerika'da yay›nlanan Tikkun dergisinin editörlü¤ünü yapan Haham Micheal Learner ›l›ml› görüﬂleri ile tan›nan ünlü din adamlar›ndan birisidir. ‹srail iﬂgalinin ahlak d›ﬂ› oldu¤unu ve yaln›zca Filistinlileri bask›
alt›na almakla kalmayan ayn› zamanda Yahudi inanc›na da zarar veren bir eylem oldu¤unu söyleyen Haham Learner, Ortado¤u'ya bar›ﬂ›n gelmesinin hiç de zor olmad›¤› görüﬂündedir. Bunun için yap›lmas› gereken, olaylar›n kontrolünü radikal gruplara b›rakmak yerine
›l›ml›lar›n iﬂbirli¤i yapmas›d›r.
Baﬂta Kudüs'te yaﬂayanlar olmak üzere H›ristiyan din adamlar›
aras›nda da Ortado¤u bar›ﬂ› için çaba gösterenler bulunmaktad›r. Örne¤in 12 Mart 2002'de Beytüllahim'de yapt›¤› konuﬂmas›nda Patrik
Michel Sabbah, "‹sraillilerin bar›ﬂ ve güvenli¤inin Filistinlilerin bar›ﬂ
ve güvenli¤ine ba¤l›" oldu¤unu söylemiﬂ ve ﬁaron'un ﬂiddete baﬂvurmakla çok yanl›ﬂ bir yola girdi¤ine dikkat çekmiﬂtir.
Bu durumda Müslümanlara da büyük bir sorumluluk düﬂmektedir. Müslümanlar konuya sa¤duyulu ve adaletli yaklaﬂmal›d›rlar. Nitekim Kuran'da adaletin önemine dikkat çeken pek çok ayet vard›r.
Kuran'da Müslümanlar›n düﬂmanlar›na karﬂ› dahi adaletle davranmalar› emredilir. Allah "Sizi Mescid-i Haram'dan al›koyduklar›ndan
dolay› bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aﬂmaya sürüklemesin" (Maide Suresi, 2) buyurarak, Müslümanlara, savaﬂ halinde bulunduklar› müﬂriklere karﬂ› dahi adaletli olmay› emretmiﬂtir.
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Bir di¤er ayette ayn› emir ﬂöyle tekrarlan›r:
Ey iman edenler, adil ﬂahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun.
Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n.
O, takvaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. ﬁüphesiz Allah,
yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

Ortado¤u'ya bar›ﬂ›n gelmesinin tek yolu ayetlerde bildirilen
prensiplere göre davranan bir yönetimdir. Bu yönetim, Filistin topraklar› üzerinde koruyuculuk yapmal›, bu topraklar› sahiplenip bir di¤erini yaﬂad›¤› yerden ç›karmaya çal›ﬂmak yerine, her dinden ve milletten insan›n bir arada yaﬂayabilece¤i bir model oluﬂturabilmelidir. Filistin topraklar› Yahudilerin, H›ristiyanlar›n ve Müslümanlar›n birlikte yaﬂayabilecekleri kadar geniﬂ ve hepsinin de refah içinde hayatlar›n› sürdürebilecek kadar bereketli topraklard›r. Taraflardan birinin Filistin'in tek sahibi oldu¤unu iddia etmesi hem tarihi gerçeklere ayk›r›
bir durumdur, hem de y›llard›r yaﬂanan olaylar›n da gösterdi¤i gibi
sürekli savaﬂ ve çat›ﬂmalara neden olmaktad›r. Her üç ‹lahi din taraf›ndan da kutsal kabul edilen bu topraklarda Yahudiler sinagoglarda,
H›ristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar camilerde diledikleri gibi ibadetlerini yapabilmeli, geleneklerini devam ettirebilmeli, sayg› çerçevesinde ortak bir yaﬂam kurabilmelidirler. Maddi imkanlar silahlara,
bombalara de¤il, okullara, üniversitelere, hastanelere harcanmal›d›r.
Bu, Osmanl› millet ve devlet anlay›ﬂ›n›n hakim oldu¤u, insanlar›n dost ve kardeﬂçe yaﬂayabildi¤i, bar›ﬂ ve güven dolu bir ortam›n yeniden oluﬂturulabilmesi, güçlü bir ekonomik ve siyasi birli¤in tesis
edilmesiyle mümkündür. Çünkü Osmanl› yönetimi ve tecrübesi, günümüzde çat›ﬂmalar›n merkezi haline gelmiﬂ olan bu bölgeye huzurun ve bar›ﬂ›n getirilmesinin mümkün oldu¤unu bizlere göstermiﬂtir.
Bu tür bir 'Yeni Osmanl›' birli¤i oluﬂturma yönünde at›lacak somut
ad›mlar, bölge devletleri taraf›ndan da kabul görecektir. Üstelik bu
birlik dünyan›n en geliﬂmiﬂ medeniyetini ve en zengin topraklar›n›
içinde bar›nd›ran, 21. yüzy›la damgas›n› vuracak bir birlik olacakt›r.
Bu birli¤in öncülü¤ünü yapabilecek tek millet ise, hiç ﬂüphesiz Osmanl›'n›n mirasç›s› olan Türk Milleti'dir.
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LÜBNAN

SUR‹YE

AKDEN‹Z

BATI
ﬁER‹A

GAZZE

‹SRA‹L

ÜRDÜN

MISIR

Bat› ﬁeria ve Gazze 1967 savaﬂ›nda ‹srail ordusu taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir ve bu iﬂgal halen
devam etmektedir. Ortado¤u'ya bar›ﬂ gelmesinin temel ﬂartlar›ndan birisi de ‹srail'in iﬂgal etti¤i Filistin topraklar›ndan geri çekilmesi ve Filistin halk›n›n topraklar›na kavuﬂmas›d›r. Filistin Yönetimi, zaten Oslo Anlaﬂmas› ile, tarihi topraklar›n›n sadece %22'sini almay› kabul etmiﬂ, geri kalan %78'lik kesimin ise ‹srail'e b›rak›lmas›na raz› olmuﬂtur. Ne var ki ‹srail, Filistin
halk›na ait olan topraklarda varl›¤›n› devam ettirmekte ve bu bölgelerde de sürekli yeni yerleﬂim birimleri açmaktad›r.

256

257

slo'da 1993 y›l›nda yap›lan görüﬂmeler
Ortado¤u tarihinde yeni bir sayfa açt›.
FKÖ lideri Yaser Arafat ile ‹srail Baﬂbakan› ‹zak Rabin, Amerikan Baﬂkan› Bill
Clinton'›n önünde gazetecilere poz verdiler, el s›k›ﬂt›lar ve Oslo'da baﬂlat›lm›ﬂ olan ‹srailFilistin görüﬂmelerini bir anlaﬂma ile somut bir sonuca vard›rd›lar. Bu anlaﬂma ile, ‹srail ve Filistin taraflar› tarihte ilk kez birbirlerini tan›m›ﬂ ve ikili bir
metne imza atm›ﬂ oluyorlard›.
Bu anlaﬂmayla birlikte, tüm dünyada Ortado¤u'da art›k bar›ﬂ rüzgarlar›n›n esmeye baﬂlad›¤› kanaati yayg›nlaﬂt›. Yak›n gelecekte Ortado¤u'daki
Arap-‹srail ihtilaf›n›n kal›c› bir çözüme kavuﬂaca¤›,
bar›ﬂ›n Ortado¤u'ya refah ve mutluluk getirece¤i
düﬂüncesi büyük bir kabul gördü. ‹srail'in ikinci
adam› konumundaki ﬁimon Peres'in söz konusu
mutlu tabloyu tasvir eden "Yeni Ortado¤u" kitab› en
çok satan kitaplar listesinde zirveye ulaﬂt›. ‹srail'in
"bar›ﬂç›" görüntüsü, ço¤u insan› ikna etmiﬂe benziyordu.
Ancak ilk olarak ﬁubat 1996'da yay›nlanan Yeni Masonik Düzen adl› kitab›m›zda biz bu görüntünün gerçekleri yans›tmad›¤›n›, ‹srail'in bar›ﬂ›n›n
gerçekte bir "sahte bar›ﬂ" oldu¤unu yazd›k. ‹srail'in
FKÖ ile anlaﬂarak, FKÖ ile Hamas aras›nda bir

Harun

Yahya

258

‹srail ve Filistin yetkilileri aras›nda
yap›lan bar›ﬂ görüﬂmeleri, ‹srail taraf›n›n taviz vermeyen tutumu nedeniyle hiçbir zaman sonuç vermedi.

çat›ﬂmay› körüklemek istedi¤ini, gerçekte iﬂgal etti¤i topraklardan çekilmeye hiç niyetli olmad›¤›n›, bar›ﬂ› sadece 'taktik
amaçl› bir manevra' olarak kulland›¤›n› anlatt›k. (bkz. Harun
Yahya, Yeni Masonik Düzen,
1996, s. 508-520)
Aradan geçen 6 y›l, bu görüﬂün do¤ru oldu¤unu ortaya ç›kard›.
1990'lar›n ortalar›nda esen 'bar›ﬂç› ‹srail' rüzgarlar›n›n gerçekçi olmad›¤›n›, ‹srail'in iﬂgalci siyasetini sürdürdü¤ünü bugün tüm dünya kabul ediyor. ‹srail'in ‹ntifada'ya bir son vermek için baﬂlatt›¤› sahte bar›ﬂ süreci, ‹srail'in bask›c› ve mütecaviz politikas›n› sürdürmesi üzerine yeni bir intifadaya sebep oldu. Tüm sahte bar›ﬂ tablolar›n›n ard›ndan ‹srail'in baﬂbakanl›k koltu¤una Lübnan Kasab› Ariel ﬁaron'un
oturmas›, yani Siyonistlerin bar›ﬂ› de¤il de iﬂgal ve zulme devam› seçmesi, ‹srail'in bar›ﬂ›n›n sahte oldu¤una dair yeterince aç›k bir kan›tt›.
Kuﬂkusuz bar›ﬂ›n yok olmas› ve yerine savaﬂ›n yeniden gelmesi
sevindirici bir durum de¤ildir. Diledi¤imiz elbette Ortado¤u'da bar›ﬂ
ve huzurun sa¤lanmas›d›r. Ancak bu bar›ﬂ›n adil bir bar›ﬂ olmas› ge-
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rekir. ‹srail'in istedi¤i, iﬂgal etti¤i bölgelerden çekilmeksizin, yani
Müslümanlar› kendi ﬂartlar›na boyun e¤direrek, haks›z bir bar›ﬂ elde
edebilmektir. Bunun nedeni de, ço¤u ‹sraillinin bir türlü terk etmeye
yanaﬂmad›klar› Siyonist ideolojidir.
Adil bir bar›ﬂ›n gerçekleﬂebilmesi için gerekli olan ﬂartlar; ‹srail
taraf›n›n iﬂgal etti¤i topraklardan çekilmesi, mültecilerin vatanlar›nda
tekrar dönmelerinin sa¤lanmas›, ‹srail hapishanelerinde haks›z yere
tutulan Müslümanlar›n adil bir yarg› sürecine girmeleri, Kudüs'ün nihai statüsünün belirlenmesi gibi konulard›r. ‹srail bu konularda sürekli olarak kendi tezlerinde ›srar etmekte ve tavize yanaﬂmamaktad›r. Bunun nedeni Siyonist ideolojidir.
‹srail bu ideolojiyi terk etmedikçe, hak ve adalet kavramlar›na ald›rmayacak ve dolay›s›yla Filistinlilere yönelik her tasar›s› haks›z ve
adaletsiz olacakt›r. Siyonist ideolojiye sahip ‹srail için, 'bar›ﬂ' gerçekte
uzun bir savaﬂ›n içindeki 'taktik amaçl› ateﬂkes'ten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
1993 y›l›ndaki ‹srail-FKÖ Bar›ﬂ Antlaﬂmas› ile baﬂlayan sürece geri dönüp bakt›¤›m›zda, bu gerçe¤in teyidi ile karﬂ›laﬂ›r›z.

‹srail-FKÖ Bar›ﬂ› Nereden Do¤du?
Bilindi¤i üzere ‹srail ile Filistin aras›ndaki çat›ﬂman›n uzun bir
öyküsü vard›r. Ortado¤u, yüzy›l›n baﬂ›ndan bu yana Yahudiler ve
Araplar aras›ndaki çat›ﬂmalara sahne olmuﬂ, ‹srail'in kurulmas›yla
birlikte bu çat›ﬂmalar büyük savaﬂlara dönüﬂmüﬂtür. 1967'ye kadar
olan süreç içerisinde Yahudi Devleti ile Arap komﬂular› aras›nda 4 büyük savaﬂ ve daimi bir savaﬂ hali yaﬂanm›ﬂt›r. 1967'den sonraki dönemde ise Filistin'in kurtuluﬂu için çal›ﬂan örgütlerin de bu mücadele
içinde a¤›rl›¤› hissedilir olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Filistin direniﬂi, 1967'de ‹srail'in tüm Filistin topraklar›n› iﬂgal etmesi üzerine güçlü bir ﬂekilde ortaya ç›kt›. Filistin Kurtuluﬂ Örgütü
(FKÖ) ad› alt›nda farkl› gruplar›n birleﬂmesiyle ortaya ç›kan direniﬂ
hareketi özellikle 1970'li y›llarda etkinli¤ini art›rd›. 1980'li y›llara ka-
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dar FKÖ Filistin halk›n›n mücadelesinde baﬂrolü oynuyordu. Sol görüﬂlü olan ve Sovyetlerden ve sosyalist Arap devletlerinden ald›¤›
destekle büyük ölçüde ayakta duran örgüt için, 80'lerden sonra ‹slami
hareketin yükselmesi çok ﬂeyi de¤iﬂtirdi. Özellikle Bat› ﬁeria ve Gazze'de örgütlenen ‹slami gruplar 1987'de ‹ntifada hareketinin de öncüsü oldular ve hareket bu gruplar›n katk›s› ile yürütüldü. 1990'lara gelindi¤inde bu hareketler FKÖ ile boy ölçüﬂecek kadar güçlenmiﬂti.
Kuﬂkusuz bu durum ‹srail'in de hedefi de¤iﬂtirmesine, Sovyet blokunun y›k›lmas›yla maddi deste¤ini yitirip güçsüzleﬂen FKÖ ile de¤il,
yeni bir kimlik alt›nda güçlenen ‹slami hareketle ilgilenmesine neden
oldu.
Bu dönemden itibaren ‹srail, iki ayr› hareketle birlikte mücadele
etmek yerine stratejik bir de¤iﬂiklik yapmaya karar verdi. Yap›lacak
en ak›lc› iﬂ, FKÖ'yü Filistin davas›n›n resmi temsilcisi haline getirmek
ve FKÖ kozunu di¤er Filistinli ak›mlara karﬂ› kullanmakt›. Elbette bu
durum ‹srail'in onlarca y›ld›r devam ettirdi¤i savaﬂ politikas›na göstermelik de olsa ara vermesi anlam›na geliyordu. ‹ﬂte bu strateji do¤rultusunda 1990'l› y›llar ‹srail ile FKÖ'nün bar›ﬂ sürecini baﬂlatt›klar›
y›llar oldu.

"Savaﬂ ‹çin Bar›ﬂ" Teorisi
Daha güçlü bir hamle yapmak için geri çekilmek, siyaset sanat›n›n ince yöntemlerinden birisidir. ‹srail gerekti¤inde söz konusu bu
'stratejik geri çekilme'ye baﬂvurmas›n› biliyordu. Bunun bir örne¤i,
1979'da ‹srail ile M›s›r aras›nda imzalanan Camp David Bar›ﬂ›'ndan üç
y›l sonra yaﬂanm›ﬂt›. ‹srail birliklerinin, Camp David'i imzalam›ﬂ olan
Menahem Begin'in emriyle 1982 yaz›nda Lübnan'› iﬂgal etmesi sonucunda, Ortado¤u'da bar›ﬂ süreci masal›na inananlar büyük bir ﬂok yaﬂam›ﬂlard›. Sabra ve ﬁatilla'da gerçekleﬂtirilen katliamlar ise ‹srail'in
bar›ﬂ sürecinden ne anlad›¤›n› bir kez daha gözler önüne sermiﬂti. Sonuçta ortaya ﬂu ç›kt›: ‹srail, Camp David'i Ortado¤u'da bar›ﬂ istedi¤i
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M›s›r Baﬂbakan› Enver Sedat (solda)
ve ‹srail Baﬂbakan› Menahem Begin
(sa¤da) aras›nda yap›lan Camp David anlaﬂmas›n›n hemen ard›ndan
Lübnan iﬂgali gerçekleﬂti.

için imzalamam›ﬂt›. Camp David'le hedeflenen tek ﬂey, M›s›r engelinin ‹srail'in önünden kald›r›lmas›yd›. Böylece ‹srail daha önemli gördü¤ü hedefler üzerine konsantre olabilirdi.
‹ﬂte 1992'de baﬂlat›lan FKÖ ile bar›ﬂ süreci de bir nevi 'stratejik
geri ad›m'd›. Bu asl›nda post-modern bir savaﬂ takti¤inin kamufle
edilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Bu durum Ortado¤u'daki süreci
yak›ndan takip eden ayd›nlar›n ve uzmanlar›n gözünden de kaçmam›ﬂt›. Bunlardan biri olan Edward Said bar›ﬂ sürecinin baﬂlad›¤› günlerde FKÖ yönetimini uyarm›ﬂ ve onlara "Talmudist bir milletle" karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› unuttuklar›n› söylemiﬂti. (Talmudist: Yahudi
kutsal kayna¤› Talmud'a s›k› s›k›ya ba¤l›). Edward Said'e göre ‹srailliler bar›ﬂ sürecinde her sat›r›n, her virgülün ard›nda bir tuzak haz›rl›yor olabilirlerdi.108
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I.SOCIALIST REVIEW, 6-7.01

Ünlü Ortado¤u uzman› Edward Said'in International Socialist Review'de yay›nlanan röportaj› "Benim Sessiz Kalmam› ‹stiyorlar" baﬂl›¤›n› taﬂ›yor.

Filistinlilere Bat› ﬁeria ve Gazze'nin verilmesini içeren bu ilk bar›ﬂ teklifiyle ‹srail Devleti Filistin direniﬂini sona erdirmeyi planlam›ﬂt› ve bu plan gerçekten bir tuzakt›. Nitekim Oslo görüﬂmeleri sonucunda FKÖ'nün denetimine b›rak›lan bu bölge toplam Filistin topraklar›n›n %22'sini bile bulmuyordu. Bunun ötesinde ‹slami hareketin
önemli bir güce sahip oldu¤u Gazze ﬁeridi'nin FKÖ'nün denetimine
b›rak›lmas›yla, bu direniﬂ örgütleri ‹srail için sorun olmaktan ç›k›yordu. Bu anlaﬂmadan sonra bu bölgedeki direniﬂ örgütleri ile FKÖ emniyet güçleri do¤rudan muhatap olacakt›. Dolay›s›yla bu pazarl›k ‹srail'e bir ﬂey kaybettirmiyor, bilakis çok karl› bir ticaret oluyordu. Üstelik Oslo'yu takip eden anlaﬂmalarla özellikle Kudüs'ün Yahudileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na da kolayl›k sa¤lan›yordu.
Zaten Oslo Antlaﬂmas›'n›n hemen ard›ndan Yahudilerin ﬂehrin
çevresinde yeni yerleﬂim merkezleri inﬂas›na baﬂlamalar› da bir tesadüf de¤ildi. Bu geliﬂmeler her ad›m› önceden düﬂünülmüﬂ, ustaca
kurgulanm›ﬂ bir stratejinin iﬂleyiﬂiydi.
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‹srail'de liderler ve hükümetler s›k s›k de¤iﬂti. Ama Filistin halk›na yönelik iﬂgaller,
sald›r›lar ve bombalamalar kesintisiz bir ﬂekilde devam etti. (Soldan sa¤a) ﬁimon Perez,
Moshe Dayan, Ehud Barak, Benjamin Netanyahu ve Ariel ﬁaron.
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ksa ‹ntifadas› ile birlikte Ortado¤u'da gerilimin doru¤a t›rmanmas›, uluslararas› çevrelerin yeni çözüm aray›ﬂlar›na girmelerine neden oldu. Son zamanlarda bu çal›ﬂmalardan en çok ilgi toplayan›
ise, eski ABD'li eski Senatör George Mitchell baﬂkanl›¤›nda bir heyetin, sorunu yerinde inceleyip çözüm önerilerini sunduklar›
"Mitchell Raporu"ydu. Raporun ana amac› ‹srail-Filistin gerginli¤inin temel nedenlerini belirleyebilmek ve gelecekte bu tip çat›ﬂmalar›n nas›l önlenebilece¤ine dair çözüm önerileri sunmakt›. Ne var ki, haz›rlan›ﬂ› 8
aydan uzun bir süre alan rapor beklenen neticeyi vermedi. Bugüne kadar
Ortado¤u'da bar›ﬂ için at›lan pek çok ad›m gibi Mitchell Raporu da, nihai
bar›ﬂ› sa¤lama çabas›ndan ziyade suni bir yat›ﬂt›rma çabas›ndan öteye gitmedi.
Mitchell Raporu'nda her iki taraf› da memnun etmeye yönelik ifadeler elbette vard›. Ancak Mitchell Raporu'nu yetersiz k›lan en önemli unsur
raporun gerçek sorunun üzerine gitmemesi ve bu konuda samimi önlemler,
yapt›r›mlar içermemesiydi. Raporda bir yandan ‹srail'in aﬂ›r› ﬂiddete baﬂvurdu¤u dile getirilirken bir yandan da Filistin lideri Yaser Arafat Oslo Bar›ﬂ Süreci'ni sabote etmekle suçlan›yor, ancak gerçek suçlu ve gerçek mazlumun kim oldu¤u dile getirilmiyordu. Kendilerinin bir yarg›lama makam›
olmad›¤›n› belirten komisyon üyeleri, halen devam eden ‹srail terörü ve
katliamlar›ndan ise hiç bahsetmiyorlard›. "Kimseyi yarg›layamayacaklar›n›"
dile getiren üyelerin, raporun tamam› incelendi¤inde, as›l demek istediklerinin "‹srail aleyhinde hiçbir somut karara var›lamayaca¤›" oldu¤u aç›kça
görülebilmekteydi. Ünlü Ortado¤u uzman› Daniel Pipes ise raporun "sözde" tarafs›z tutumunu ﬂöyle aktarmaktayd›: "Mitchell Komisyonu'ndan II.
Dünya Savaﬂ›'n›n baﬂ›nda bir rapor haz›rlamas› istenseydi, Hitler'in Polonya s›n›r›n› geçiﬂinden üzüntü duyduklar›n›, ama bunun Varﬂova'n›n provokatif eylemleri sonucunda gerçekleﬂti¤ini söyleyeceklerdi."1
Nitekim henüz rapor yay›nlanmadan önce üst düzey bir ‹srailli yetkilinin ünlü ‹srail gazetesi Ha'aretz'de yer alan yorumu, raporun gerçekten
adil bir bar›ﬂ› sa¤lay›p sa¤layamayaca¤› konusunda önemli ipuçlar› vermekteydi. Bu yetkili komisyonun raporunda büyük ihtimalle Filistin'i bar›ﬂ
görüﬂmelerini sabote etmekle, ‹srail'i de aﬂ›r› ﬂiddet uygulamak ve yeni yerleﬂim alanlar› açmaya devam etmekle suçlayaca¤›n› belirtiyordu. Ancak da-
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ha da önemli olan sözleri ﬂöyleydi: "... Yeni yerleﬂim yerleri aç›lmamas› ve aﬂ›r› ﬂiddete baﬂvurulmas› gibi genel eleﬂtirilerle
baﬂ edebiliriz. Ancak raporun yapaca¤›
herhangi bir iﬂlevsel öneri bizi çok u¤raﬂt›rabilir. Bölgeye uluslararas› gözlemciler
gönderilmesini talep etmek bu önerilerden biri olabilir." Bir baﬂka ‹srailli yetkili
ise ﬂu sözleri ile dikkat çekiyordu;
"Komisyonun sorumluluk s›n›r›n› aﬂmamas› konusunda ›srarl›y›z. Bu ﬂu anlama
Mitchell Komisyonunun
geliyor, komisyon gerçekleri ortaya koybaﬂkan› George Mitchell.
mal› ve bunun ötesine gitmemeli. Sorunun uluslararas› bir konu haline getirilmesine, uluslararas› gözlemcilerin kat›l›m› ile uluslararas› bir mecrada
tart›ﬂ›l›r hale getirilmesine karﬂ›y›z".2
Rapor aç›kland›¤›nda aynen ‹srail taraf›n›n istedi¤i gibi hiçbir "iﬂlevsel
öneri" içermedi. Sadece genel eleﬂtiriler yapan rapor tam da ‹srail'in istedi¤i nitelikteydi. Nitekim raporun aç›klanmas›n›n üzerinden geçen süreye
ra¤men ‹srail tanklar›n›n Filistin topraklar›n› vurmaya devam ediyor olmas› raporun bölgeye bar›ﬂ› getirmek konusunda ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu
göstermektedir.
Oysa kal›c› bir bar›ﬂ› sa¤layabilmenin tek yolu tam anlam› ile tarafs›z
bir tutum sergilemek ve koﬂullar ne olursa olsun mazlum olan›n hakk›n› korumakla mümkün olur. Filistin söz konusu oldu¤unda ise mazlum ve hakk›
korunmas› gereken taraf›n kim oldu¤u gayet aç›kt›r. Herﬂeyden önce ‹srail
iﬂgal etti¤i topraklardan geri çekilmeli ve hakk›n› gasp etti¤i Filistin halk›na her türlü hakk› iade etmelidir. Bu gerçek ‹srailli bar›ﬂ taraftarlar› taraf›ndan da s›k s›k gündeme getirilmektedir:
"ﬁu s›ralarda Filistin kurtuluﬂ savaﬂ›n›n tam ortas›nda bulunuyoruz.
Bu ac›mas›z ve gereksiz savaﬂ, ‹srail'in 1967'de Filistin topraklar›n› zorla iﬂgal etmesi, bu iﬂgal ile 2 milyon insan›n bask› alt›na almas› ve bu
iﬂgali devam ettirmek istemesi nedeniyle ç›kt›. Bu savaﬂ›n sadece tek
bir sonu olabilir: ‹srail'in iﬂgal etti¤i topraklardan çekilmesi ve baﬂkenti Do¤u Kudüs olacak ba¤›ms›z Filistin Devleti'nin kurulmas›. ‹ﬂgalin
ve bask›n›n sona ermesiyle, bu bölgede bar›ﬂ dönemi baﬂlayabilir."3
Bu koﬂullar sa¤lanmad›¤› müddetçe yap›lan bar›ﬂ görüﬂmeleri ve önerilen uzlaﬂma teklifleri hedefe ulaﬂmaktan uzakt›r. Ortado¤u'da diplomatik
giriﬂimler, ‹srail ﬂiddetten vazgeçmedi¤i müddetçe, çat›ﬂma alanlar›nda bir
ﬂey ifade etmemektedir. Çünkü Filistin'de ‹srail toplar›n›n, tanklar›n›n, füzelerinin sesi diplomasiden daha yüksek ç›kmaktad›r.
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Ariel ﬁaron Savaﬂa Haz›rlan›yor
2001 ay›n›n sonlar›na do¤ru ünlü savunma stratejisi dergilerinden
Jane's Defense taraf›ndan ele al›nan haber, ﬁaron'un Filistin topraklar›na "bar›ﬂ›" nas›l getirmeyi planlad›¤›n› bir kez daha gündeme getirdi.
Bu habere göre ‹srail ordusu 30 bin askerin kat›l›m›yla, F15 ve F16 uçaklar›n›n, yo¤un bombard›man›n ve a¤›r silahlar›n kullan›laca¤› bir savaﬂ
plan› yapmaktayd›. Savaﬂ›n ana hedefi Filistin güçlerini bir daha toparlanabilmeleri mümkün olmayacak ﬂekilde ortadan kald›rmakt›.
Bu plan›n en dikkat çekici yan› ise ünlü CBS kanal›n›n haberinde de
dile getirildi¤i gibi savaﬂ plan›n nas›l hayata geçirilece¤i idi. Bunun için
‹srail yönetimi, ideolojisine ve geçmiﬂine uygun bir plan belirlemiﬂti: Yahudilerin yo¤un olarak bulunduklar› bir mekana düzenlenecek intihar
sald›r›s› bu savaﬂ› ateﬂleyecek unsur olacakt›. Böyle bir plan, ‹srail'in Siyonist hedeflerini gerçekleﬂtirmek u¤runa gerekti¤inde kendi vatandaﬂlar›n›n hayatlar›n› bile hiçe sayd›¤›n› göstermesi aç›s›ndan oldukça dikkat çekicidir. Bu bilgi CBS taraf›ndan ﬂu ﬂekilde aktar›lmaktayd›:
Rapor ‹srail'in iﬂgal plan›n›n, geçti¤imiz ay Tel Aviv'de bir diskoya
düzenlenen bombal› sald›r› benzeri, pek çok insan›n hayat›n› kaybedece¤i bir intihar sald›r›s› ile baﬂlayaca¤›n› belirtmekteydi.4
Bununla birlikte, Ariel ﬁaron'un iktidara gelmesinin bölgede gerilimi daha da t›rmand›raca¤› ve ‹srail'in bar›ﬂ sürecinden tamamen koparak ﬂiddeti iyice art›raca¤› beklenen bir ﬂeydi. "Lübnan Kasab›" olarak
tan›nan birini kendilerine baﬂbakan seçerken, Siyonistler asl›nda böyle
bir savaﬂ›n ilk sinyallerini de vermiﬂ oluyorlard›. Ve bu, Filistin taraf›ndan da beklenen bir durumdu. Bu nedenle ‹srail'in, Ariel ﬁaron yönetiminde, topyekün bir savaﬂa giriﬂmesi ihtimali hiçbir zaman göz ard› edilmemesi gereken bir ihtimaldir.
Böyle bir savaﬂ, Filistin Özerk Yönetimini hedef alan k›smi bir operasyon olabilece¤i gibi, komﬂu ülkelerin de dahil oldu¤u tüm bölgeyi
kapsayan bir savaﬂ haline de dönüﬂebilir. Ancak dünya kamuoyu bu savaﬂ›n gerçek yüzünü de¤il, her zaman oldu¤u gibi ‹srail'in göstermek istedi¤i yüzünü görecektir:
Her zamanki bildik hikaye. ‹srailliler sadece bar›ﬂ istiyor. Sözünde
durmayan, sald›rgan ve bozguncu olanlar Filistinliler, hayatlar›n›
kaybeden vatandaﬂlar›n›n %95'inden onlar sorumlular ve sadece
ﬂiddetten anl›yorlar. Geçti¤imiz akﬂam ‹srailli bir askeri sözcü, "ﬂiddet" dedi, "onlar›n tek anlad›¤› dil.5
1- Daniel Pipes, Mitchell Report Missed It, The Washington Times, 30 May›s 2001
2- Aluf Benn, Israel Braces for Mitchell Report, Ha'aretz, 24 Nisan 2001
3- Yeni ﬁafak, 25 May›s 2001
4- CBS, 12 Temmuz 2001
5- The Independent, 13 Ekim 2001
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Oslo Ne Kadar Adildi?
Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, 1993'de imzalanan Oslo Anlaﬂmas›
Bat› medyas› ve Ortado¤u'da bar›ﬂ› isteyen baz› gruplar taraf›ndan
büyük bir coﬂku ile karﬂ›land›. Ne var ki aradan geçen y›llar bu coﬂkuyu hakl› ç›karmad›. Öte yandan pek çok konuda oldu¤u gibi bar›ﬂ konusunda da Bat› medyas› ‹srail yanl›s› bir politika izledi. Hatta Filistin hakl› istekleri nedeniyle bar›ﬂ yanl›s› olmamakla suçlan›yordu. ‹srail'in Filistin'e bir "devlet olma" ﬂans› tan›mas›na ra¤men, Filistinlilerin ellerinin tersiyle bu f›rsat› geri çevirdikleri yorumlar› yap›l›yordu.
Oysa gerçekler Bat› medyas›n›n yans›tt›¤› gibi de¤ildi. ‹srail, Filistin'e hakk› olanlar› vermiyor, önünde engel teﬂkil etmemesi için sus
pay› öneriyordu.
Herﬂeyden önce ‹srail'in Filistin'e vermeyi kabul etti¤i topraklar,
gerçek Filistin topraklar›n›n %2'sini bile geçmiyordu. Üstelik Filistin'e
verilen topraklar da, sadece Yahudilerin kullan›m›na aç›k otoyollarla
birbirinden ayr›l›yor ve ‹srail askerleri ile çevreleniyordu. Ayr›ca unutulmamas› gereken bir di¤er detay da, ‹srail'in Filistin'e b›rakmay› kabul etti¤i topraklar›n verimsiz çöl topraklar› olmas›yd›. Öte yandan
"ba¤›ms›z Filistin Devleti"nin s›n›rlar›, hava sahas› ve yer alt› su kaynaklar› ‹srail'in denetimine b›rak›l›yordu.
Filistin topraklar›n› A, B ve C bölgeleri olmak üzere üç ana parçaya bölen ‹srail, baz› çevrelere göre bu giriﬂimi ile büyük bir özveride bulunmaktad›r. Ancak buna göre örne¤in Kudüs'te bir cadde Filistin polisinin denetimine b›rak›l›rken, hemen yan› baﬂ›ndaki cadde ‹srail askerlerinin denetiminde olacakt›r. Bu arada ‹srail elbette bugün
Bat› ﬁeria ve Gazze'de yapt›¤› gibi istedi¤i anda, di¤er caddeye geçiﬂ
yapabilecek, askerleri ile Filistin'e b›rak›lan topraklara girebilecektir.
Elbette bu durumda bir Filistin Devleti'nden söz etmek mümkün de¤ildi.
‹srail'in Kudüs'ün bir k›sm›n› Filistinlilerin denetimine b›rakma
önerisi ise büyük bir aldatmacadan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Di¤er pek
çok konuda oldu¤u gibi Kudüs'ün denetimi konusunda da ‹srail, Fi-
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listinlileri kendi menfaatleri do¤rultusunda kullanmak arzusundad›r.
Robert Fisk de bir yaz›s›nda bu gerçe¤e de¤inmiﬂtir:
Ve Filistin Yönetimi de, Kudüs'ün kontrol hakk›n›n ne anlama geldi¤ini
çok iyi bilmektedir. Arafat'›n adamlar› çöpleri toplay›p, trafik sorunu
ile mücadele edip, kendi insanlar›n› denetim alt›nda tutmaya çal›ﬂ›rken, ‹srailliler Kudüs üzerindeki tüm yönetim haklar›na sahip olacaklar.109

Bunun yan› s›ra, 1948'de ‹srail terörü nedeniyle topraklar›n› b›rak›p gitmek zorunda kalan mültecilere ise Oslo ile geri dönüﬂ hakk› tan›nmamaktad›r. Oysa mülteciler evlerine dönmeden Filistin sorununun çözülmesi mümkün de¤ildir.
Sonuçta, 1990'larda baﬂlayan ve 2000 y›l›nda sahteli¤i ortaya ç›kan "bar›ﬂsever ‹srail" görüntüsünün gerçekleri yans›tmad›¤› aç›kça
ortadad›r. ‹srail, Kudüs'ü ve di¤er tüm Filistin topraklar›n› kendi mal› olarak gördü¤ü, Filistinli Müslümanlar› "iki ayakl› hayvanlar" olarak alg›lad›¤› ve dünyaya Sosyal Darwinist ›rkç›l›kla bakt›¤› sürece de
hiçbir zaman Ortado¤u'ya bar›ﬂ getiremeyecektir.

Ortado¤u'da Bar›ﬂ›n Yolu
Ortado¤u'ya bar›ﬂ›n, hem de adil bir bar›ﬂ›n nas›l gelebilece¤i sorusunun cevab›n› bize tarih göstermektedir. Kitab›n önceki bölümlerinde inceledi¤imiz gibi, son 2000 y›l içinde Filistin'de her üç ‹lahi dinin mensuplar›na bar›ﬂ, huzur ve birarada yaﬂama ﬂans› getiren tek
idare, baﬂta Osmanl› ‹mparatorlu¤u olmak üzere, Müslümanlar›n idaresi olmuﬂtur. Çünkü Müslümanlar›n Siyonizm veya Haçl›l›k gibi
vahﬂet ideolojileri yoktur. Müslümanlar dünyaya Siyonistler gibi Sosyal Darwinizm gözüyle bakmazlar. Bir toplulu¤a olan öfkeleri, onlar›
adaletsizli¤e sürüklemez. Müslümanlar, di¤er dinlerin mensuplar›n›
Kitap Ehli olarak görür, hayat ve ibadet haklar›n› tan›r, varl›klar›na
sayg› duyar ve müsamaha gösterirler.
Dolay›s›yla Ortado¤u'da ve dünya genelinde Müslümanlar›n
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güçlenmesi, sadece ‹slam dünyas›na de¤il, di¤er milletlere ve di¤er
inançlara da bar›ﬂ ve huzur getireceklerdir. Müslümanlar tarih boyunca
gayrimüslimlerin dahi r›zas›n› kazanan adil yönetimler kurmuﬂlard›r
ve gelecekte de böyle olacakt›r. Müslümanlar Kudüs'ü asla terk etmeyecekler, bu kutsal ﬂehrin "‹srail'in Ebedi Baﬂkenti" olmas›n› kabul etmeyeceklerdir. Arafat'›n dedi¤i gibi "Kudüs'ü verecek bir Müslüman henüz
do¤mam›ﬂt›r". En makul çözüm ise Do¤u Kudüs'ün Filistin yönetimi
alt›nda, ancak her üç dinin mensuplar›n›n eﬂit düzeyde temsil edildi¤i
bir kurum taraf›ndansilahs›zland›r›lm›ﬂ ve serbest bir ﬂehir olarak
yönetilmesidir. Elbette bu yöneticilerin gerçek din ahlak›n› bilen ve
yaﬂayan kiﬂiler olmas› gerekir. Böyle bir idare alt›ndaki bir Kudüs'te,

Yukar›daki haritada renkli k›s›mlar Osmanl› ‹mparatorlu¤unun en geniﬂ s›n›rlar›n›
göstermektedir. 600 y›l boyunca üç k›taya nizam veren Osmanl› ‹mparatorlu¤u, adaleti, hoﬂgörüsü ve merhameti ile tüm dünya devletlerine örnek olmuﬂtur.
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O

SMANLI ‹ZLER‹

ﬁam Kap›s›, 944/1537

Osmanl› ‹mparatorlu¤u
fethetti¤i her ülkede
yeni eserler inﬂa ediyor,
tahrip olanlar› yeniliyor,
k›saca gitti¤i topraklara
medeniyet götürüyordu.
ﬁam Kap›s›, 944/1537

Alt›n Kap›, 944/1537
Bab us Silsile Çeﬂmesi, 943/1536

Davud Kulesi

Bab el Cedid, 944/1537
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Bu harita Osmanl› dönemindeki Filistin topraklar›n› göstermektedir. Bu dönemde Filistin'e yap›lan yat›r›mlar bölgedeki yaﬂam kalitesini çok yükseltmiﬂtir. Bununla birlikte
Osmanl› tecrübesi, bu topraklarda her dinden ve milletten insan›n bir arada, huzur ve
bar›ﬂ içinde yaﬂayabileceklerini gösteren çok önemli bir örnektir.
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Müslümanlar kadar H›ristiyanlar ve
Yahudiler de özgür olacakt›r.
Filistin'in ve Ortado¤u'nun
gerçek kurtuluﬂu bundad›r.
As›rlar süren Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminde
yaﬂanan bar›ﬂ, adalet ve hoﬂgörü ortam› bunun en aç›k
örne¤idir. Ortado¤u'da Osmanl› Devleti'nin ard›ndan,
aradan geçen bunca zamana ve
denenen her türlü rejim ve uygulamaya karﬂ›n, huzur ve istikrar
hala sa¤lanamam›ﬂt›r.
Ancak, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
mirasç›s› Müslüman Türk Milleti, geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de dünyan›n, etnik ve dini mozaik çeﬂitlili¤i bak›m›ndan en geniﬂ yelpazeye sahip ve idaresi en güç bölgelerine nizam
verme görevini üstlenmeye haz›rd›r. Türkiye jeo-stratejik ve jeo-ekonomik olarak bu bölgede kilit bir noktada yer almaktad›r. Üstelik Türkiye'ye derin bir gönül ba¤›yla ba¤l› olan Ortado¤u halklar›, kendilerine uzanacak yard›m elini beklemektedirler. Türkiye Ortado¤u'daki
tüm topluluklar› bir çat› alt›nda toplayabilecek ve en hakkaniyetli ﬂekilde idare edebilecek bir tarihi birikime sahiptir. Hiçbir güç tarihe
yön vermiﬂ, insanl›¤a bar›ﬂ›, adaleti ve huzuru arma¤an etmiﬂ dev bir
kültüre ve tecrübeye sahip, köklü ve zengin bir medeniyetin kurucusu olan bir milletin sahip oldu¤u duyarl›l›¤› yok edemez.
Geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de Müslüman Türk Milleti sabr›,
iman› ve güzel ahlak› ile mazlumun yan›nda, zalimin karﬂ›s›nda yer
alacak, farkl› kültürlerden ve kökenlerden gelen insanlar› adalet ve
hoﬂgörü potas›nda birleﬂtirecek ve tüm dünyan›n özlemini çekti¤i bar›ﬂ ve güvenlik ortam›n› oluﬂturacakt›r.
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uraya kadar inceledi¤imiz gerçekler bize ﬂunu göstermektedir: ‹srail'in as›l
amac› Filistinlileri olabilecek her yönden kuﬂatmak ve yaﬂamlar›n› dayan›lmaz hale getirmek, böylece Filistin halk›n›n bu topraklarda kalmakla hiçbir ﬂey elde edemeyeceklerini düﬂünmelerini sa¤lamakt›r. Ben Gurion, Begin, ﬁamir, Netanyahu, Barak ve ﬁaron gibi
‹srail liderleri ayn› ideolojinin takipçisidir. Ve bu
ideoloji her zaman yay›lmac› ve sald›rgan bir politika izleyen Siyonizm'dir. Siyonistlerin ideallerini
gerçekleﬂtirmeleri önündeki en önemli engel ise
Müslüman Filistin halk›d›r.
‹ﬂte bu nedenle yar›m as›rd›r Filistin topraklar›nda büyük bir soyk›r›m yaﬂanmakta ve tüm bir
halk hiçbir suçlar› olmad›¤› halde yok olmaya mahkum edilmektedir. Bundan elli sene önce yaﬂad›klar› evlerinden, bahçelerinden, topraklar›ndan sürülen bu halk›n sahip oldu¤u herﬂey ellerinden al›nm›ﬂt›r. Onlar›n geride b›rakt›klar›n›n üzerinde ideolojisi teröre ve anarﬂiye dayanan yepyeni bir devlet
yükselmiﬂtir. Müslüman Filistinlilerin terk etmek
zorunda kald›klar› topraklar›n üzerinde ‹srail fabrikalar›, binalar›, otelleri, al›ﬂveriﬂ merkezleri yer almaktad›r. Ancak ‹srail Devleti bununla da kalmam›ﬂ, Filistinlileri sürüldükleri topraklarda da rahat
b›rakmam›ﬂt›r.
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ﬁüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder;
çirkin utanmazl›klardan (fahﬂadan), kötülüklerden ve
zorbal›klardan sak›nd›r›r. Size ö¤üt vermektedir, umulur
ki ö¤üt al›p-düﬂünürsünüz.
(Nahl Suresi, 90)

Yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri için en temel ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamayan bu Müslümanlar sürekli iﬂkenceye ve insanl›k d›ﬂ› muamelelere maruz kalmaktad›rlar. Ekonomik olarak da bir kuﬂatma alt›nda tutulan Filistin halk›na kendi ayaklar› üzerinde durabilece¤i bir
imkan tan›nmamaktad›r. Bal›kç›l›kla geçinilen bölgelerde bal›kç›l›k
yasaklanmakta, meyve ihracat› yap›lan bölgelerde ise ihracat s›n›rland›r›lmaktad›r. Bu durumda Filistin halk›na ‹srail fabrikalar›nda asgari ücretle yar› köle statüsünde çal›ﬂmak d›ﬂ›nda bir seçenek kalmamaktad›r.
Sapan ve taﬂlar›ndan baﬂka hiçbir silahlar› olmayan genç insanlar ise att›klar› taﬂlar karﬂ›l›¤›nda gerçek kurﬂunlar›n hedefi olmaktad›r. Çat›ﬂmalarda vurulanlar›n pek ço¤u baﬂ ve boyun bölgesinden ve
arkalar›ndan vurulmaktad›r. Üstelik ‹srail askerleri sadece kendilerine taﬂ atanlara karﬂ› de¤il tüm sivil halka karﬂ› ac›mas›z bir katliam
politikas› izlemektedir. Evine ekmek götüren bir baba, hamile eﬂinin
ve çocuklar›n›n gözleri önünde hiçbir gerekçe gösterilmeden vurulmaktad›r. Tarlalarda çal›ﬂan kad›nlar›n üzerlerine helikopterlerden
ateﬂ aç›lmakta ama gerekçesi hiçbir zaman dile getirilmemektedir.
Okuldan eve dönen çocuklar ‹srail tanklar›ndan aç›lan ateﬂ neticesinde hayatlar›n› kaybetmektedirler. Yaralananlara ambulans gelmesine
veya hastalar›n hastaneye götürülmesine ‹srail askerleri izin vermemekte, ço¤u insan bu ﬂekilde can vermektedir.
Filistin'den sürekli ölüm haberleri gelmektedir. Siz bu sat›rlar›
okurken bir Filistinli çocuk daha vuruluyor, masum kad›nlar, çocuklar ve yaﬂl›lar hayatlar›n› kaybetmeye devam ediyor olabilir. Bu durumda hiçbir samimi iman sahibinin "benim elimden ne gelir" düﬂüncesiyle bir kenara çekilip tüm bu olup bitenlere seyirci kalmas› olmaz.
Vicdan sahibi hiçbir insan böyle büyük bir katliama duyars›z kalma-

Filistin

277

s›n›n gerekçesini vicdan›na aç›klayamaz. Elbette her Müslüman›n
kendi imkanlar› çerçevesinde bu zulme "dur" demek için çaba göstermesi gerekir.
Sadece Filistin'de de¤il, dünyan›n dört bir yan›ndaki mazlum
Müslümanlara yard›m etmek için yap›lacak en büyük hizmet ise, tüm
bu zulmün ve ac›mas›zl›¤›n temel dayanak noktas› olan 'dinsizlik felsefesi' ile olan mücadeledir.
Dünya üzerindeki pek çok Müslüman, anti-‹slami güçlerin bask›
ve iﬂkenceleri ile "ateﬂ alt›nda" iken, di¤er Müslümanlar, bu mazlumlar›n sesini dünyaya duyurmak, onlara zulmeden güçleri deﬂifre etmek, bu güçlerin fikri temellerini çürütmek, ‹slam'› güçlendirmek ve
yaymak için çal›ﬂmaya devam etmek, ‹slam aleyhindeki her türlü propaganday› fikri mücadeleyle etkisiz hale getirmek gibi görevlerle sorumludur. Filistin'de öldürülen, yaralanan, zulüm gören her Müslüman, bize bu görevi bir kez daha hat›rlatmal›d›r. Müslümanlar›n bu
görevi yerine getirmeleriyle birlikte, ‹slam'a düﬂman olan her türlü
ideoloji ve sistem de en temel noktas›ndan y›k›lacakt›r. Zira Allah'›n
"De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç ﬂüphesiz bat›l yok olucudur."
(‹sra Suresi, 81) ayeti gere¤i, hakk›n ortaya konmas›yla birlikte, bat›l
sistemlerin yok olmas› kaç›n›lmazd›r.

Elinde "Terör hepimizin ortak
düﬂman›d›r" yaz›s› taﬂ›yan bu Filistinli çocu¤un
da, ‹srailli çocuklar›n da huzur ve
bar›ﬂ dolu bir gelece¤e sahip olabilmeleri için
gayret etmek
tüm vicdan
sahibi insanlar›n
sorumlulu¤udur.
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Hem Filistinli hem de ‹srailli çocuklara güzel bir
gelecek b›rakmak için onlara bar›ﬂ ve huzur dolu
bir ortam sa¤lamak, onlar› her türlü çat›ﬂma ve
kavgadan uzak tutmak gerekir. Güzel ve ayd›nl›k
bir gelecek tüm çocuklar›n hakk›d›r.
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u kitap haz›rlanmaya baﬂland›¤›nda, Aksa ‹ntifadas›'n›n ilk aylar› yaﬂanmaktayd›. ‹ntifada'n›n ilk gününden itibaren ‹srail yönetimi, Filistin halk›n›n yapt›¤› sokak gösterilerine karﬂ› çok sert tedbirler
alm›ﬂt›, ancak aradan geçen süre içerisinde bölgedeki
çat›ﬂmalar daha da yo¤unluk kazand›. ‹srail hükümeti, baz› radikal Filistinliler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen intihar sald›r›lar›n›n karﬂ›l›¤›nda iﬂgal alt›ndaki
topraklarda bask›s›n› daha da art›rd›. Havadan, denizden ve karadan yürütülen operasyonlar ço¤unlukla sivil Filistin halk›n› hedef ald›. 2002 y›l› baﬂ›ndan itibaren de Aksa ‹ntifadas›'n›n belki de en ﬂiddetli günleri yaﬂanmaya baﬂland›.
Yetkililer taraf›ndan iﬂgal alt›ndaki topraklarda
son yirmi y›ld›r yaﬂanan en büyük operasyon olarak
nitelendirilen bu harekatta ‹srail ordusu yaklaﬂ›k 20
bin askerini bölgeye sevketti. Büyük bir k›y›m›n habercisi olan bu sevkiyatla birlikte ‹srail ordusu Filistinlilerin yaﬂad›klar› bölgeleri tek tek ele geçirmeye
baﬂlad›. Asl›nda bu durumun ilk sinyalleri aylar öncesinden verilmiﬂti. Önceki bölümlerde 'Ariel ﬁaron
Savaﬂa Haz›rlan›yor' baﬂl›¤› alt›nda ele ald›¤›m›z gibi, yabanc› kaynaklar böyle bir iﬂgalin beklentisi içindeydiler. ‹srail hükümetinden s›zan haberler, ‹srail'in
büyük bir savaﬂa haz›rland›¤›n› göstermekteydi.
‹ﬂgalle birlikte 1982'de Lübnan iﬂgaline benzer
manzaralar yaﬂanmaya baﬂland›. Ele geçirilen her
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kampta, her bölgede ayn› ﬂeyler yaﬂan›yordu. Önce uzaktan tank ve
silah sesleri duyulmaya baﬂlan›yor, sonra bölgeye elektrik sa¤layan jenaratör vurularak kamplar karanl›¤a gömülüyor ve halk›n d›ﬂ dünya
ile ba¤lant›s› kesiliyor daha sonra da tanklara F16'lar eﬂlik etmeye baﬂl›yordu. Üstelik bu operasyon, çok daha büyük bir kuﬂatman›n ilk
ad›m›yd›.
Yaﬂananlar tam bir savaﬂ› and›r›yordu. Bir yandan ‹srail tanklar›
Filistin idaresinde bulunan Gazze, Ramallah, Nablus, Tulkarem gibi
ﬂehirlere girip önüne gelen ne varsa y›k›p geçerken, bir yanda F16'lar
kamplarda yaﬂayan halk›n üzerine bombalar ya¤d›r›yordu. Filistin
Özerk Yönetimi Lideri Yaser Arafat yaﬂad›¤› yerden d›ﬂar› ç›kamaz
hale geldi, di¤er bir deyiﬂle ev hapsine al›nm›ﬂ oldu. Bir günde 40 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i bu sald›r›lar s›ras›nda, görme özürlüler için
BM taraf›ndan inﬂa edilmiﬂ olan okul da dahil olmak üzere okullar,
ambulanslar, hastaneler de ‹srail ordusunun hedefleri aras›nda yer ald›. Olay yerinde bulunan yabanc› gazeteciler sald›r›lar sonras›nda yaralanan halk›n hastaneye götürülmesinin mümkün olmad›¤›n›, çünkü
‹srail tanklar›n›n hastanelerin etraf›n› kuﬂat›p ambulans giriﬂ ç›k›ﬂlar›na engel olduklar›n› bildiriyorlard›. Bunun yan› s›ra binlerce kiﬂi gerekçesi gösterilmeden gözalt›na al›nd›, göz alt›na al›nanlardan onlarcas› ‹srail hapishanelerine yolland›. Pek çok mülteci kamp›nda,
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kampta yaﬂayan 14-60 yaﬂ aras›nda tüm erkekler sorgulanmak üzere
götürüldü. Gözleri bantl› ve elleri ba¤l› olarak iki gün boyunca tutulan kiﬂilerin bir k›sm› daha sonra tutukland›. Örne¤in Dheish kamp›nda 600 erkek zorla göz alt›nda al›nd› ve bunlardan 70 tanesi hiçbir gerekçe gösterilmeden tutukland›. Sorgu s›ras›n› bekleyen gözlü bantl›
sivil halk›n bas›na yans›yan görüntüleri, ‹srail ordusunun keyfi uygulamalar›n›n yaln›zca bir tanesiydi.
‹srail iﬂgali s›ras›nda daha pek çok ac›mas›z uygulama bas›na
yans›d›. Bunlar aras›nda ‹srail askerlerinin öldürdükleri Filistinlinin
üzerine basarak arkadaﬂlar›na poz vermeleri, yol ortas›nda bir Filistinlinin teslim olmas›na ra¤men askerler taraf›ndan önce dövülüp
sonra öldürülmesi, ‹srail tanklar›n›n yol kenar›na park etmiﬂ ambulanslar› ezip geçmeleri, Filistinlilerin roketlerle parçalanmas› vard›.
Üstelik ‹srail ordusunun iﬂgal alt›ndaki topraklarda estirdi¤i terör ço¤u zaman oldu¤u gibi yine çocuklar› hedef almaktayd›. ‹srail'in çocuklara yönelik bu politikas›, hakl› olarak, yaln›zca Filistinliler taraf›ndan de¤il ‹srail vatandaﬂlar› da dahil olmak üzere tüm dünya taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›. ‹srail'in iﬂgal alt›ndaki topraklarda yapt›klar›n› eleﬂtiren ünlü ‹sraillilerden Gideon Levy de bu politikay› kesin bir
dille eleﬂtiriyor ve kamuoyuna ﬂu sorular› yöneltiyordu:
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‹srail askerlerinin, öldürdükleri Filistinlinin
üzerine basarak
poz vermeleri
tüm dünyada
büyük tepki
toplad›.

Bu çocuklar›n baﬂlar›na ateﬂ etmeleri için askerlere herhangi bir emir verilmiﬂ midir, yoksa askerler kendi insiyatifleri ile mi böyle davranmaktad›r? Bu bir ﬂeyi de¤iﬂtirir mi? Bu olaylar sadece s›ra d›ﬂ› birkaç uygulamadan m› ibarettir? Yoksa "taﬂ atan kimse, çocuk ya da yetiﬂkin farketmez, vurulur" ﬂeklinde prensip haline gelmiﬂ bir uygulama m›d›r?
Ve bu da savaﬂ suçu olarak saymam›z gereken eylemlerden biri midir?
‹srail ordusunda, kendi askerlerinin bu ﬂekilde davranmas›n› umursayan bir kiﬂi bile yok mudur?110

Ramallah'da yaﬂayan Amerikal› insan haklar› savunucusu Adam
Shapiro ise iﬂgal topraklar›nda görev yapan ‹srail askerleri ile ilgili
düﬂüncelerini ﬂöyle aktar›yordu:
‹ﬂgal, insanl›k d›ﬂ› eylemler üzerine bina edilmiﬂ. ‹srail askerleri bu sayede Filistinlilere böyle muamele edebiliyorlar- onlar›n insan olmad›¤›n› düﬂünmeleri yönünde e¤itim al›yorlar. ‹srail askerlerinin hepsinin
kötü oldu¤una inanm›yorum, ama göreve gelirken insani yönlerini evde b›rakt›klar›n› düﬂünüyorum... ‹srail bu bölgedeki çat›ﬂmalar›n ana
kayna¤›n›n bu iﬂgal oldu¤unu anlad›¤› ve iﬂgal etti¤i topraklardan geri
çekilip Filistinlilerin özgürce yaﬂamalar›na izin vermeye baﬂlad›¤›nda,
dünyam›z› aç›klamak ve anlamak için kulland›¤›m›z sözcükler yeniden
anlam kazanmaya baﬂlayacak. O zamana kadar, 'insan' sözcü¤ü uygulamas› olmayan bir sözcük olarak kalmaya devam edecek.111
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‹srail askerleri önce bir Filistinliyi yoldan çeviriyorlar, üzerinde silah olmad›¤› anlaﬂ›lan Filistinli
yere yat›r›l›p kelepçeleniyor ve daha sonra ac›mas›z bir yarg›s›z infaz gerçekleﬂtiriliyor. Filistinli
kiﬂi sokak ortas›nda, teslim oldu¤u halde, ‹srail askerleri taraf›ndan öldürülüyor.

‹srail, Filistin topraklar›na yönelik baﬂlatt›¤› son operasyonda bölgeye 20 bin askerini sevketti. Filistin ﬂehirlerini kuﬂatan tanklar karﬂ›lar›na ç›kan herﬂeyi
ezip geçtiler.
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AKﬁAM, 22.1.02

STAR, 28.2.02

SABAH, 5.12.01

SABAH, 5.12.01
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HÜRR‹YET, 13.3.02

YEN‹ ﬁAFAK, 29.3.02

TÜRK‹YE, 5.3.02
‹srail son operasyon ile Filistin topraklar›n›n neredeyse
tamam›n› yeniden iﬂgal etti.
Büyük katliamlar›n yaﬂand›¤›
bu iﬂgal s›ras›nda 10 gün gibi
k›sa bir süre
içerisinde yüzlerce masum insan hayat›n›
kaybetti.
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RAD‹KAL, 21.2.02

ORTADO⁄U, 5.3.02

CUMHUR‹YET, 11.3.02

289
‹ﬂgalin 10. gününde ‹srail ordusu taraf›ndan
yap›lan aç›klamada 200
Filistinlinin hayat›n›
kaybetti¤i bildirilmiﬂtir.
The Independent gazetesi konuyla ilgili haberinde sadece bir kampta 48 saat içinde 30 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤ini, ‹srail ordusunun
helikopterlerinin kamp›
yayl›m ateﬂine tuttu¤unu bildirmektedir.

(üstte) ‹ngiliz The Observer gazetesinin Filistin
muhabiri Peter Beaumont,
‹srail iﬂgali sonras›nda Ramallah'tan gönderdi¤i yaz›s›nda "Ölü bedenler gördüm, baﬂlar›ndan tek kurﬂunla vurulmuﬂlard›" demekteydi. ‹srail askerleri
taraf›ndan öldürülen Filistinlilerin ortak noktas›, yak›n mesafeden baﬂlar›na
yedikleri kurﬂundu ve The
Observer muhabiri de
buna dikkat çekmekteydi.
Amerika'da yay›nlanan The Palestine Chronicle gazetesinde yer alan "Ramallah'ta K›y›m, ‹srail Tarz› Demokrasi Harika De¤il mi?" baﬂl›kl› yaz›s›nda Jennifer Loewenstein, Ramallah'ta
yaﬂanan vahﬂete yer vermektedir. Haberde, cesetlerin baz›lar›n›n üzerinde 16 kurﬂun deli¤i
oldu¤u, ço¤unun yüzüstü yere yatar pozisyonda bulundu¤u ve yanlar›nda silahlar›n›n olmad›¤› anlat›lmaktad›r. Üstelik ‹srail askerleri çocuklar› hedef almaya da devam etmektedir. Rafah s›n›r›nda 10 yaﬂ›nda bir çocuk oyun oynarken, sadece "s›n›ra yak›n bir mesafede oynuyordu" gerekçesi ile vurularak öldürülmüﬂtür.
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‹srail'in uygulad›¤› bu ﬂiddet politikas› daha çok ﬂiddeti do¤urdu. Filistinli radikal baz› gruplar, ‹sraillli sivilleri hedef alan intihar
sald›r›lar›na h›z verdiler. Buna karﬂ›l›k Ariel ﬁaron ve ‹srail hükümeti
itidalli bir politika izlemek yerine ﬂiddeti ve bask›y› art›rmak gerekti¤i görüﬂündeydiler. Ariel ﬁaron yapt›¤› aç›klamada, ﬂöyle diyordu:
"Kay›plar›n› art›rmal›y›z ki bu yolla bir ﬂey kazanamayacaklar›n›
anlas›nlar... Onlar› vurmal›y›z, bir daha bir daha vurmal›y›z, bunu
iyice anlad›klar›na kanaatimiz gelene kadar." Gazeteciler kendisine,
"Peki neden siyasi yollarla bu sorunu çözmeye çal›ﬂm›yorsunuz?" diye sorduklar›nda da ﬁaron'un cevab›, "Siyasete vakit olmad›¤›, sorunun sadece askeri yollarla çözülece¤i" oldu.112 Likud Partisi üyesi Meir Sheetrit ise Parlamentoda yapt›¤› konuﬂmas›nda, ‹srail ordusunun
Filistin topraklar›nda uygulad›¤› ﬂiddeti destekledi¤ini söylüyor ve
"Filistinlilerin 'bar›ﬂ istiyoruz diye can havliyle ba¤›r›ncaya kadar'
vurulmas› gerekti¤ini" savunuyordu.113 Oysa bu yöntem her ﬂeyi k›s›r bir döngü içine itmekten baﬂka bir iﬂe yaramad›. Daha önce de belirtti¤imiz gibi yaﬂananlar, ﬂiddetin sorunlar› hiçbir ﬂekilde çözemeyece¤ini bir kez daha kan›tlad›.
‹srail ordusunun bu operasyonu s›ras›nda, BM'in aç›klad›¤› rakamlara göre, on gün içinde toplam 1620 ev, okullar›nda dahil oldu¤u
14 kamu binas› a¤›r hasar gördü. Cenin'de 14 bin Filistinlinin bar›nd›¤› 2.500 evden 550'si hasar gördü, bunlardan üçü tamamen y›k›ld›, alt›s› k›smi hasar gördü ve 541'de belli derecelerde hasar gördü. Balata'da 20 bin insan›n yaﬂad›¤› 3.700 evden 670'i zarar gördü, bunlardan
10'u tamamen y›k›ld›, 14'ü a¤›r 646's› da k›smi hasar gördü. Nur Al
ﬁams'da 8.000 Filistinlinin yaﬂad›¤› 1.500 evden 100'ü hasar görürken,
üçü tamamen y›k›ld›. Tulkarem'de 16 bin kiﬂinin yaﬂad›¤› 2.900 evden
300'ü hasar gördü, 9 tanesi tamamen y›k›l›rken 30'u a¤›r hasar gördü.
Maddi kay›p ise 3.5 milyon dolara yak›nd›. (Operasyon halen devam
etti¤i için bu rakamlar de¤iﬂiklik göstermektedir).114
Birleﬂmiﬂ Milletler ve Avrupa Birli¤i'nin ‹srail'i sert bir dille eleﬂtirdikleri bu dönem, Amerika'n›n geç de olsa bölgeye elçisini göndererek olaylara müdahale etmesi ile çat›ﬂmalara ara verilmesi için ge-
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Ünlü ‹srail gazetesi Ha'aretz, ‹srail hükümetinin izledi¤i ﬂiddet politikas›n›,
"Daha Çok ﬁiddet, Daha Çok
Direniﬂ" haberi
ile eleﬂtirdi.

‹srail operasyonu The Washington Post
gazetesine ise
"Ortado¤uda
Tansiyon Yükseliyor" baﬂl›¤› ile
yans›d›.

Ortado¤u'da yaﬂananlar›n art›k bir çat›ﬂmadan çok savaﬂa
döndü¤ünü ele alanlardan birisi de The
Economist dergisi oldu. "‹ntifada'dan Savaﬂa" baﬂl›kl› haberde ‹srail operasyonu
konu edilmekteydi.

rekli olan ilk ad›m›n at›lmas› ile son buldu. ‹srail tanklar›, arkalar›nda
harap edilmiﬂ bir bölge b›rakarak Filistin topraklar›ndan çekilmeye
baﬂlad› ve iki taraf aras›nda güvenlik görüﬂmelerine geçildi.
Bu k›sa süreli çekilme zarf›nda bar›ﬂ›n sa¤lanabilmesi için yap›lan önemli giriﬂimlerden birisi Suudi Prensi Abdullah'›n New York Times gazetesinde yay›nlanarak gündeme gelen bar›ﬂ plan› olmuﬂtur.
Buna göre Prens Abdullah, ‹srail'in (daha önceki BM kararlar›n›n da
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öngördü¤ü gibi) 1967
öncesindeki s›n›rlara
çekilmesi karﬂ›l›¤›nda,
Arap ülkelerinin ‹sraille iliﬂkilerini normalleﬂtirebileceklerini
söyledi. Bu teklif Filistinlilerin ço¤unlu¤u
taraf›ndan da olumlu
karﬂ›land›. Ne var ki
gerek ‹srail gerekse Filistin taraf›nda yer
alan baz› radikal unsurlar, bu bar›ﬂ plan›n›n hayata geçirilmesini sabote ettiler.
Dolay›s›yla
Suudi Arabistan Prensi Abdullah

da

‹srail tanklar›n›n geri
çekilmesi, ‹srail ordu-

su için adeta bir zaman kazanma süreci oldu. Bir iki gün içinde yeni
ve daha kapsaml› bir iﬂgal baﬂlad›, bu sefer hedef yine Bat› ﬁeria ve
özellikle de Yaser Arafat'›n karargah›n›n bulundu¤u Ramallah't›. Arafat'›n karargah›n› kuﬂatma alt›na alan, Filistin liderini neredeyse tek
bir odaya zapteden bu operasyon masum Filistin halk›na da büyük
zarar verdi. Üstelik ‹srail ordusu sadece Ramallah'› iﬂgal etmekle kalmad›, Bat› ﬁeria bölgesindeki di¤er Filistin ﬂehirleri de teker teker ‹srail taraf›ndan ele geçirildi. ‹ﬂgal edilen ﬂehirlerin elektrikleri kesildi,
elektrik kesintisi bir süre sonra su kesintilerine neden oldu. Soka¤a
ç›kma yasa¤›n›n oldu¤u bu bölgelerde, yiyecek stoklar› tükenen insanlar açl›k tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Hastalar›n, çocuklar›n
ve yaﬂl›lar›n son derece zor koﬂullarda yaﬂamlar›na devam etmeye çal›ﬂt›klar› bu ortamda, yaﬂlar› 14-50 aras›nda olan neredeyse tüm erkekler de ‹srail askerleri taraf›ndan tutsak al›nd›. ‹srail askerlerinin
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HÜRR‹YET, 30.3.02
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girdi¤i Filistin güvenlik güçlerine ait binalardaki görevliler ise teslim
olmalar›na ra¤men baﬂlar›ndan vurularak öldürüldüler. Filistin halk›n›n dünya ile ba¤lant›s›n› kesebilmek için iﬂgalden bir iki gün sonra
bu bölgeler "kapal› bölge" ilan edildi. ‹srail'in amac› yap›lan zulmün
dünya taraf›ndan duyulmas›na engel olabilmekti.
Buna ra¤men dünya televizyonlar›na Filistin'de hakim olan dehﬂetle ilgili pek çok görüntü yans›d›. Baﬂlar›ndan tek kurﬂunla vurulmuﬂ olan Filistinliler, elleri ve gözleri ba¤lanm›ﬂ ve meçhule götürülen esirler, mum ›ﬂ›¤›nda dünyaya seslenen bir devlet baﬂkan›, ›ss›z ve
karanl›k Filistin sokaklar›, ‹srail askerlerinin bask›n›na u¤rayan hastaneler, ‹srail tanklar› taraf›ndan vurulan rahipler ve rahibeler ve masum Filistin halk›na "canl› siper" olmak için bu topraklardan ç›kmay›
reddeden sivil toplum örgütü üyelerini gösteren anlar tarihe geçecek
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görüntüler aras›ndayd›. Bölgede mahsur kalan gazetecilerin dünyaya
aktard›¤› bilgiler Ramallah'da ve iﬂgal edilen di¤er ﬂehirlerde bir katliam yaﬂand›¤›n› göstermekteydi. ‹lk önce, Ramallah'da hastanelerin
morglar› doldu¤undan, bir kiﬂilik bölmeye iki ceset konulmaya baﬂland›. Daha sonra ise bölgeden, katledilenler için toplu mezarlar yap›ld›¤› haberi geldi. Tulkarem, Beytüllahim, Kalkilya gibi yerler de
tam anlam›yla kan gölüne döndü. Hz. ‹sa'n›n do¤du¤u topraklar olarak kabul edilen Beytülllahim'de pek çok Filistinli tek çareyi kiliselere
s›¤›nmakta buldu. Ne var ki ‹srail ordusu için bu da bir engel de¤ildi,
çünkü bölgeden gelen haberler kiliselere de ateﬂ aç›ld›¤›n› hatta H›ristiyan din adamlar›n›n öldürüldü¤ünü bildirmekteydi.

‹srail k›y›m›ndan korkan Filistinli erkekler için tek kurtuluﬂ yolu -genelde hiçbir
suçlar› olmad›¤› halde- teslim olmakt›r. Ancak teslim olmalar› bile ço¤u zaman
yaﬂamlar›n› kurtarmak için yeterli olmaz. Yukar›daki resimde teslim olmalar›na
ra¤men baﬂlar›ndan vurularak öldürülen Filistinliler görülmektedir.
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‹nsanl›k d›ﬂ› bu iﬂgalin ac›mas›zl›¤›n›n bir di¤er göstergesi de
bölgede faaliyet göstermek isteyen sivil toplum örgütü üyelerine ve
gazetecilere yönelik tutumdu. ‹srail yönetimi bölgede görev yapan gazetecileri zorla buradan ç›kard›, bir k›sm› bölgede rehin kald›, kalanlar aras›nda ‹srail kurﬂunlar› ile hayat›n› kaybedenler oldu. Sivil toplum örgütü üyeleri ise daha s›k› bir takip alt›na al›nd›. Baz›lar›, ‹srail
kanunlar›n› çi¤nedikleri gerekçesi ile tutuklan›rken, baz›lar› da göz
yaﬂart›c› bombalarla etkisiz hale getirilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹nsani yard›m
örgütlerinin ise faaliyetlerine hiçbir ﬂekilde izin verilmedi. Bölgeye yiyecek ve ilaç götüren BM yetkililerine izin verilmemesi ve üzerlerine
göz yaﬂart›c› bomba at›lmas› bunun örneklerinden sadece birisiydi.
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SABAH, 5.4.02
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‹srail ordusunun son iﬂgalinde tüm dünyan›n tepkisini çeken olaylardan birisi de H›ristiyan kutsal mekanlar›n›n ‹srail kurﬂunlar›na hedef olmas›yd›. ‹srail taraf›, Filistinli teröristlerin kiliseleri
iﬂgal etti¤ini ve kilisede görev yapan kiﬂileri de rehin ald›klar›n› öne sürdüler. Ne var ki bölgeden
al›nan bilgiler, özellikle de bu kiliselerde bulunan din adamlar› ile kurulan ba¤lant›lar, ‹srail'in iddias›n›n do¤ru olmad›¤›n› göstermekteydi. BBC'de yay›nlanan 'Bethlehem Siege Sparks Church
Fury' (Beytüllahim Kuﬂatmas› Kiliseyi K›zd›rd›) baﬂl›kl› haber bunlardan biriydi. Habere göre, ‹srail sald›r›s›n› ﬂiddetle k›nayan Roma Katolik Kilisesi sözcülerinden Rahip David Jaegar, kendisi
de bir ‹srail vatandaﬂ› olmas›na ra¤men, "‹srail'in uluslararas› yükümlülüklerini çi¤nedi¤ini" aç›klamaktayd›. Rahip Jaegar, kilisenin ve baz› kutsal mekanlar›n ‹srail kurﬂunlar›na hedef oldu¤una
dair kan›tlar› oldu¤unu söylerken, Nativitas Kilisesinde bulunan Rahip Amjad Sabbara da içeriye
s›¤›nm›ﬂ olan kiﬂilerin silahlar› olmad›¤›n› ve ço¤unlu¤unun ‹srail tanklar›ndan korunmaya çal›ﬂan yaﬂl›lar, kad›nlar ve çocuklar oldu¤unu söylüyordu. Islamonline haber sitesinde yer alan haberde ise, kiliseye aç›lan ateﬂ nedeniyle a¤›r yaral›lar›n oldu¤u ancak ‹srail ordusu bölgeye ambulans girmesine izin vermedi¤i için bu kiﬂilerin tedavi ettirilemedikleri aktar›lmaktayd›.
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ZAMAN, 7.4.02

‹srail'in, düzenledi¤i son iﬂgal operasyonunda insan haklar›n› aç›kça ihlal etmesi, bir toplumu toptan aﬂa¤›lamas›, ac›mas›zl›¤a ve zulme baﬂvurmas› baﬂta BM ve AB gibi uluslararas› kurumlar olmak üzere pek çok çevreden ve ülkeden tepki ald›. Pek çok devletin resmi k›namas›n›n yan› s›ra, farkl› ülkelerde binlerce hatta
onbinlerce insan›n kat›l›m› ile düzenlenen protestolarda ‹srail operasyonlar› k›nand›. ‹srail'in
operasyonunu k›nayanlardan birisi de Frans›z Yahudilerdi. Yahudi kökenli Frans›z entelektüellerin 6 Nisan 2002 tarihli Le Monde gazetesinde "‹srail'i Bizim Ad›m›za Desteklemeyin"
baﬂl›kl› bir aç›klama yapt›lar. Bu aç›klama ile, ‹srail'i BM kararlar›na uymaya, kanunsuzca iﬂgal etti¤i Filistin topraklar›ndan geri çekilmeye ça¤›rd›lar ve ‹srail'in mevcut politikas›n›n Ortado¤u'yu büyük bir felakete sürükledi¤ine dikkat çektiler. ‹srail aleyhtar› gösterilerden birisi de Avustralya'da düzenlendi. Yaklaﬂ›k 10 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bu gösteride ‹srail, Filistin'de izledi¤i ﬂiddet yanl›s› politika nedeniyle k›nand›.
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Yukar›daki görüntüler ‹srail televizyonlar›nda yay›nlanan bir programdan al›nd›. ‹srail televizyonlar›, hükümetin, iﬂgal alt›ndaki topraklardan yap›lan yay›na koydu¤u sansürü delerek ‹srail askerlerinin yapt›¤› bir operasyonu yay›nlad›lar. ‹srail askerleri bir Filistin ailesinin evinde aramak yapmak üzere kap›y› çal›yorlar, kap›y› açmak üzere gelen bayan buna
f›rsat bulamadan ‹srail askerlerinin kap›ya patlay›c› yerleﬂtirmeleri üzerine kap›n›n arkas›nda a¤›r yaralan›yor. Daha sonra ‹srail askerleri eve giriyor, ev sahibinin bütün ›srarlar›na ra¤men, kad›n› hastaneye götürmek için ambulans gelmesine izin vermiyorlar. Annesi
gözlerinin önünde hayat›n› kaybederken, evin küçük k›z› yaﬂananlar› göz yaﬂlar› içinde
seyrediyor. Askerler evi alt üst ederken, evin duvarlar›n› y›kmay› da ihmal etmiyorlar...
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Körler Okulunu Vurdular

‹srail'in Filistin topraklar›na düzenledi¤i son iﬂgal sald›r›s›nda, BM'in Filistinli çocuklar
için inﬂa ettirdi¤i okullar da a¤›r hasar ald›. BM taraf›ndan görme özürlü çocuklar için
yapt›r›lm›ﬂ olan Al-Nur isimli okul (Gazze'de kör çocuklar için olan tek okul) 5 Mart
2002 tarihinde bombalara hedef oldu. Yukar›daki haberde görgü tan›klar›n›n olayla ilgili verdikleri bilgiler aktar›lmaktad›r. Filistin Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n yapt›¤› aç›klama, Eylül 2000'den itibaren (Mart 2002'ye kadar) 435 çocu¤un vurularak öldürüldü¤ünü, bunlardan 150'sinin okul ça¤›nda oldu¤unu, 2404 çoçu¤un ise yaraland›¤›n› ortaya koymaktad›r.

ﬁu anda Ortado¤u'da katliam ve ﬂiddet tüm h›z›yla devam ediyor. Daha fazla can kayb› olmamas›, akan kan›n bir an önce durmas›,
her iki taraf için de ayd›nl›k ve bar›ﬂ dolu bir gelecek sa¤lanabilmesi
için ‹srail'in bir an önce bu iﬂgale son vermesi ve karﬂ›l›kl› görüﬂmelere baﬂlanmas› gerekir. Ancak daha önce de belirtti¤imiz gibi, bölgede düﬂmanl›klar›n sona ermesi, bar›ﬂ›n tesis edilmesi, huzur ve
güvenli¤in hakim olmas› ancak köklü zihniyet de¤iﬂiklikleri ile mümkün olacakt›r. Bu da taraflar›n ›l›ml›, hoﬂgörülü ve uzlaﬂmac› bir yaklaﬂ›m› benimsemeleriyle, di¤er bir deyiﬂle Allah'›n emretti¤i ahlak›
yaﬂamalar› ile sa¤lanacakt›r.
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Cenin'de Bir Katliam Yaﬂand›
Bölgeden gelen bilgilerin de aç›kça gösterdi¤i gibi, ‹srail'in terörle
mücadele ad› alt›nda baﬂlatt›¤› 'Savunma Kalkan›
Operasyonu' büyük bir
Filistinli k›y›m›na dönüﬂmüﬂtür. Operasyon, isminde belirtildi¤i gibi savunma amaçl› de¤il yok
etme amaçl› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Operasyon boyunca Ramallah'ta, Nablus'ta,

Beytüllahim'de

tam anlam› ile bir vahﬂet
yaﬂanm›ﬂt›r, çünkü ‹srail
askerleri silahl› kiﬂileri
de¤il sivil halk› hedef al-

‹srail askerlerinin Cenin'de de hedefi yine
sivil halk oldu.

m›ﬂ, savaﬂla hiçbir ilgisi
olmayan kad›nlar› ve çocuklar› öldürmüﬂtür. Operasyonda görev alan
bir ‹srail askerinin BBC'ye yapt›¤› aç›klama da bu gerçe¤i ifade etmektedir:
Bize bir kasabada teöristlerin oldu¤una dair istihbarat geliyor. Hemen
kasabay› kuﬂat›yoruz ve içeri giriyoruz ama karﬂ›m›za 17 yaﬂ›nda birﬂeyden habersiz bir çoban ç›k›yor. Onu tutuklamal› m›y›m? Gözlerini
ba¤lamal›, ellerini kelepçelemeli miyim? '‹çeri gir' diye ba¤›rmal› m›y›m? Bizler askerlerle ve ordularla savaﬂmak için e¤itildik, ama hep
böyle (sivil) insanlarla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz... En korkunç durum
ise bir eve dald›¤›m›zda, s›radan bir aile ile karﬂ›laﬂt›¤›m›zda yaﬂan›yor. Çocuklar gözleri korkudan dev gibi aç›lm›ﬂ bir halde bize bak›yorlar. Bu çok a¤›r›ma gidiyor. Hepimizin evinde çocuklar›m›z var.115
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Filistin'de Mart 2002'nin son günlerinden itibaren yaﬂanan dehﬂet
s›ras›nda, özellikle bir kuﬂatma vahﬂetin ve k›y›m›n doru¤a ç›kt›¤›
olay olarak tarihe geçti. Bat› bas›n›nda '‹kinci Sabra ve ﬁatilla katliam›'
olarak nitelendirilen bu bask›n, Cenin Mülteci Kamp›na düzenlenen
bask›nd›. Cenin 1948 y›l›nda topraklar›ndan sürülen Filistinlilerin yaﬂad›¤› mülteci kamplar›ndan biri. Yaklaﬂ›k 15 bin kiﬂinin yaﬂad›¤› Cenin kamp› da ‹srail'in son operasyonu s›ras›nda, t›pk› di¤er Filistin ﬂehirleri ve kamplar› gibi kuﬂatma alt›na al›nd›. Ancak Cenin'de yaﬂananlar› di¤er yerlerde yaﬂananlardan ay›ran önemli bir nokta vard›.
Cenin sadece kuﬂatma alt›nda al›nmam›ﬂ, Cenin'de son y›llar›n en
kapsaml› katliamlar›ndan biri yaﬂanm›ﬂt›.
‹srail tanklar› ile kuﬂat›lan Cenin kamp›n›n üzerine önce helikopterlerden aral›ks›z füze ya¤d›r›ld›, sonra kampa giren buldozerler evleri yerle bir etti, bir yandan da tanklar hareket eden her ﬂeye ateﬂ açt›lar, daha sonra ise ‹srail askerleri neredeyse bütün erkekleri toplay›p
götürdüler. Böylece füzelerle vurulmayanlar, y›k›lan duvarlar›n alt›nda kal›yor, duvar alt›nda kal›p halen hayatta olanlar ise ‹srail askerleri taraf›ndan yok ediliyordu. BM kararlar›n›n bunu suç saymas›na
ra¤men kampa ambulanslar›n girmesinin tamamen yasaklanm›ﬂ olmas› ise ölenlerin say›s›n› daha da art›r›yordu. Kuﬂatma sonras›nda
bölgeden gelen haber pek çok kad›n ve çocu¤un, ambulans ve doktor
gelmedi¤i için kan kayb›ndan, ac›lar içinde ba¤›rarak öldü¤ünü gösteriyordu.
‹srail yönetimi kuﬂatman›n bitti¤ini aç›klad›ktan sonra da kampa
gazeteci, doktor ve insan haklar› örgütleri görevlilerinin girmesine
izin vermedi. Öldürülen Filistinlilerin ‹srail ordusu taraf›ndan, Ürdün
s›n›r›nda bir alana toplu olarak gömülecekleri aç›kland›. Tüm bunlar
‹srail'in yapt›¤› k›y›m› dünyadan saklama çabas›nda oldu¤unun aç›k
bir deliliydi asl›nda. Nitekim ‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan› ﬁimon Perez de,
parlemantoda yapt›¤› konuﬂmas›nda ‹srail ordusunun katliam yapt›¤›n› kabul ediyor ve ﬂöyle diyordu:
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Dünya burada neler yapt›¤›m›z›n resmini görürse, bu bizim imaj›m›z› derinden zedeler. Her ne kadar arad›¤›m›z kiﬂileri öldürmüﬂ de olsak, her ne kadar terör yuvalar›n› etkisiz hale getirmiﬂ de olsak yine de
bunlar›n hiçbiri bu kadar büyük bir y›k›m›n gerekçesi olamaz.116

Katliam›n büyüklü¤ü kamptan d›ﬂar› haber ulaﬂt›rmay› baﬂaran
Filistinliler ve kampa girip az say›da da olsa görüntü almay› baﬂaran
muhabirler taraf›ndan bir süre sonra dünyaya duyurulmaya baﬂland›.
‹srail'in katliam kan›tlar›n› yok etme için yapt›¤› tüm hukuksuzluklara ra¤men, Filistinliler yaﬂad›klar›n› el yaz›s› notlar halinde ço¤altarak
dünyaya ulaﬂt›rd›lar. Kuﬂatman›n henüz ilk günlerinde The Times gazetesinde yer alan 'Children Scream for Water' (Çocuklar Su Diye Yalvar›yorlar) baﬂl›kl› haberde ise Cenin'de neler yaﬂand›¤› ﬂu ﬂekilde anlat›l›yordu:
Hamid'in Cenin Mülteci Kamp›na dair haf›zas›ndaki son imaj buras›n›n
art›k ölüler ﬂehri oldu¤u. 14 yaﬂ›ndaki bu ö¤renci, ‹srail kuvvetleri taraf›ndan kuﬂat›lan bu kampta 30 saat süren bombard›man boyunca neler
yaﬂand›¤›na tan›kl›k etmiﬂ, bu korkunç manzaray› anlat›rken halen titriyor. Ceset parçalar› buldozerler taraf›ndan dümdüz edilmiﬂ. Evler
bir harabe haline gelmiﬂ. Çocuklar su diye yalvar›yorlar, baz›lar› idrar
içmek zorunda kal›yorm›ﬂ. Hamid'in üstünde kendisine ait olmayan bir
k›yafet var, çünkü ‹srail askerleri taraf›ndan iç çamaﬂ›rlar›na kadar soyulmuﬂ. Kendisinin kald›¤› evde ise üç kiﬂi eve isabet eden roketler nedeniyle ölmüﬂ. 'Ama en korkuncu ‹srail askerlerinin sekiz erke¤i d›ﬂar› ç›kar›p s›raya dizip kurﬂunlamas›yd›' diyor Hamid, tüm prosedürleri ve nerelerinden vurulduklar›n› en ince detay›na kadar tarif ederek. Hamid'in arkas›ndan ikizi Ahmed ve a¤abeyisi Khadir de beyaz
bayraklar›n› göstererek ‹srail askerlerine teslim olmuﬂlar. Baﬂka seçenekleri kalmam›ﬂ çünkü. Di¤er 100 Filistinli ile birlikte, gözleri ba¤l›, elleri kelepçeli olarak Salem Askeri Merkezine götürülmüﬂler. Burada dövülmüﬂler ve kendilerine ‹srail lehine ajanl›k yapmalar› teklif edilmiﬂ.
48 saat süren sorgulama sonras›nda Bat› ﬁeria yak›nlar›nda bir yere b›rak›l›p, nereye istiyorlarsa oraya gitmeleri söylenmiﬂ, ayaklar› ç›plak
yürümek zorunda kalm›ﬂlar... Ahmed s›rt›ndan dayak yedi¤i için böb-
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rekleri fena halde hasar görmüﬂ, yerde ac› içinde k›vran›yor, Khadir'in
ise gözü morarm›ﬂ. Di¤erleri onlar kadar ﬂansl› de¤il. Camide kuﬂat›lan
baz› erkekler, ‹srail askerleri taraf›ndan canl› kalkan olarak kullan›lm›ﬂlar... Mustafa Muhammed yüz üstü yerde yat›yor. S›rt›nda bandajlar› var. Khalid'in iki kaburga kemi¤i k›r›lm›ﬂ ve iç kanamas› var, ancak
ona yard›m edebilecek tek t›p adam›, günlerdir uykusuz hastalar›n yard›m›na koﬂmaya çal›ﬂan bölgedeki tek doktor olan bir diﬂ hekimi... Dr.
Farouk 'Bir katliam yap›lmas›ndan korkuyoruz' diyor. Bir baﬂka görgü
tan›¤› ise Cenin'de kad›nlarla çocuklar›n erkeklerden ayr› tutulduklar›n› ve yak›ndaki bir ormanl›k araziye götürüldüklerini söylüyor... Mültecilerin as›l korkusu geride b›rakt›klar›na neler olaca¤› ile ilgili. Sabra
ve ﬁatilla mülteci kamp›nda yaﬂananlar halen haf›zalardan silinmiﬂ
de¤il.117

Cenin Belediye Baﬂkan› Walid Abu Muweis ise yaﬂananlar›n ve
gördüklerinin kelimelerle tarif edilmesinin imkans›z oldu¤unu söylüyordu: "Kendi gözlerimle ﬂahit oldu¤um olaylar tarif edilebilir gibi
de¤il. Bir insan böylesine bir vahﬂeti nas›l gerçekleﬂtirebilir bunu hiç
anl›yam›yorum?" Bugün Cenin'de yaﬂananlar›n 54 y›l önce Deir Yassin'de yaﬂananlardan çok daha dehﬂet verici oldu¤unu söyleyen Abu
Muweis, Palestine Monitor gazetesine verdi¤i demeçte gördüklerini ise
ﬂöyle anlat›yordu:
Molozlar›n aras›ndan f›rlam›ﬂ çocuk cesetleri gördüm. 60-70 yaﬂ›ndaki
insanlar›n parçalanm›ﬂ bedenlerini gördüm. Üstelik bu sadece bizim
girmemize izin verilen s›n›rl› bir alanda ﬂahit oldu¤um manzarayd›...
Yüzlerce savunmas›z erkek, kad›n, çocuk ve yaﬂl› ac›mas›zca katledilirken, tarihin bu en barbar vahﬂetine ﬂahit olan dünyan›n sessizli¤i modern dünyan›n utanc› olarak nesiller boyunca an›lacakt›r.118

Cenin'de yaﬂananlar Abu Muweis'in de belirtti¤i gibi insanl›k tarihinde bir utanç sayfas› olacakt›r. Bas›nda yer alan katliam manzaralar› bunun bir göstergesidir. Örne¤in, The New York Times gazetesinde
Cenin'den ilk ulaﬂan katliam manzaralar› ﬂöyle tarif edilmektedir:
Kamp sakinleri pek çok sivilin öldürüldü¤ünü söylüyorlar. Cesetler tan›nmaz halde. Burada yatan iki cesetin birisi erkek. Sa¤ aya¤›nda ayakkab›s›n›n bir parças› hala duruyor. Sol aya¤› ve elleri ise parçalanm›ﬂ. Si-
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Independent gazetesinde yer alan 'Israil
Cesetleri Gömüyor,
Ama Kan›tlar› Gizleyemez' baﬂl›kl› haberde
görgü tan›klar›, yollar›n cesetlerle dolu oldu¤unu, aralar›nda
parçalanm›ﬂ çocuk bedenlerinin oldu¤unu,
‹srail buldozerlerinin
y›k›lan evlerle birlikte
cesetleri de gömdü¤ünü , pek çok cesetin
de kamyonlarla toplan›p götürüldü¤ünü
anlatmaktad›r.

'‹srail Ordusu Vahﬂet
Yapmakla Suçlan›yor'
baﬂl›kl› haberde Los
Angeles Times gazetesi, tam olarak rakam
vermenin mümkün olmad›¤› ancak yüzlerce
masumun hayat›n›
kaybetti¤inin tahmin
edildi¤ini bildirmektedir. Gazetenin haberinde Cenin katliam›,
1967'den beri Filistin
topraklar›nda yaﬂanan
en büyük vahﬂetlerden biri olarak
nitelendirilmektedir.

The New York Times'›n, Cenin'de
vahﬂeti yaﬂayan insanlar›n ifadelerini
aktard›¤› haberinde,
Filistinli bir kad›n›n
babas›n›, o¤lunu, kocas›n› kaybetti¤i anlat›lmakta ve kad›n›n
'Her yer ceset dolu,
taﬂlar›n alt›, topra¤›n
alt› her yer ceset dolu' hayk›r›ﬂlar›na yer
verilmektedir.

306

yahlar içindeki kad›n cesetinin üzerinde ise sinekler uçuﬂuyor. Bir kaç
kap› uzaktaki di¤er ceset ise y›k›lm›ﬂ duvar›n alt›nda kalm›ﬂ. Simsiyah
olmuﬂ, hatlar› kay›p yüzü k›smen ay›rdedilebiliyor. Yan› baﬂ›nda bir çocu¤un spor ayakkab›s›ndan kalan bir parça var. Cesetlerin hiçbirinin yan›nda herhangi bir silah yok.119

The Independent gazetesinden Justin Huggler da, 'The Camp That
Became A Slaughterhouse' (Mezbahaya Dönüﬂen Kamp) baﬂl›kl› yaz›s›nda dünyan›n bu aleni katliama göz yummas›n› ﬂiddetle eleﬂtiriyor
ve yaz›s›na ﬂöyle devam ediyordu:
9 gün boyunca Cenin kamp› bir mezbahaya dönüﬂtürüldü. 15 bin insan
bir kilometrekarelik alana hapsedildi. Kad›nlar, çocuklar, binlerce korkmuﬂ sivil evlerinin içine saklan›p ‹srail helikopterlerinden ya¤mur gibi
ya¤an füzelerden ve tanklar›n kurﬂunlar›ndan korunmaya çal›ﬂt›lar. Yaralananlar ölüme terk edildi. ‹srail ordusu yaral›lar› tedavi etmek için
kampa girmek isteyen ambulanslar›, bu bir savaﬂ suçu olmas›na ra¤men
geri çevirdi. K›z›l haç insanlar›n, ‹srail ambulanslar›n içeri girmesine
izin vermedi¤i için, öldüklerini aç›klad›... ‹srailli yetkililer kan›tlar› belki saklamay› baﬂarabilirler, ama bu vahﬂetten kaçanlar›n sesini hiçbir zaman susturamaz, hikayelerini anlatmalar›na engel olamazlar... Mun›r
Washashi helikopter ateﬂi evlerinin duvar›n› hedef ald›ktan saatlerce
sonra kan kayb›ndan öldü. Onu kurtarmak için gelen ambulans›n üzerine ‹srail askerleri ateﬂ açt›lar. Mun›r'in annesi Meryem o¤luna yard›m
ça¤›rmak için soka¤a ç›k›nca askerler taraf›ndan vuruldu...120

Bunlar Cenin'le haberleﬂmenin yasak olmas›na ra¤men elde edilebilen bilgilerdir. Kamptaki kuﬂatman›n tamamen kalkmas›n›n ard›ndan, kuﬂkusuz dünya daha pek çok katliam an›s›na tan›kl›k edecektir.
Yaﬂanan bu insanl›k dram›n›n sona ermesi, her iki taraf için de akan
göz yaﬂlar›n›n dinmesi ve çekilen ac›lar›n son bulmas›n›n tek yolu ﬂiddetin tamamen sona erdirilmesidir. Bunun için elbette Filistinli baz›
gruplar›n, ‹slam ahlak›na kesinlikle ayk›r› olan, ‹srailli masumlar› hedef alan sald›r›lardan tamamen vazgeçmeleri gerekir. Ancak ‹srail de
Filistin halk›n› imha etmek için baﬂlatt›¤› bu operasyonu bir an önce
durdurmal› ve BM kararlar›n›n kendisine yükledi¤i yükümlülükleri
yerine getirmelidir.
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‹srailli askerler Cenin'de yap›lan katilam› gizlemek için bölgeye gazetecilerin
girmesini engelledi, ancak ele geçen bu foto¤raflar yap›lan tarihi katliam›n
boyutlar› hakk›nda bilgi edinmek için yeterlidir.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ
gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya
at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim
d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden
tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu
teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir "tasar›m"
bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle
çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak
için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece
bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle
1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve
bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim
adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "bilinçli tasar›m" (intelligent de-
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sign) kavram›yla aç›klamaktad›rlar. Söz konusu "bilinçli tasar›m", tüm
canl›lar› Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤unun bilimsel bir delilidir.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok
çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam
ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da
özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti
olmas›na karﬂ›n, kapsaml›
olarak 19. yüzy›lda ortaya
at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme,

Charles

Dar-

win'in 1859 y›l›nda
yay›nlanan Türlerin
Kökeni adl› kitab›yd›.
Darwin bu kitapta
dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n
ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak
bir atadan geliyorlard› ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂ-

Charles Darwin

m›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;
kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta
Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
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Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan
aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer
dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla
aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu
yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir
tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar y›l
önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks
canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia
edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü
edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi
kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda
ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel bi-
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yoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit
bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan
"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen
biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu
dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan
oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ
ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n›
yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z
maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim
dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur,
evrime temel oluﬂturan bu inanc›
kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle
özetlemiﬂti: "Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür.121
Frans›z biyolog
Louis Pasteur,

Filistin

313

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun
süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n
geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki
Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü
Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,
1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye
çal›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda
kalacakt›: "Maalesef hücrenin
kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k
noktay› oluﬂturmaktad›r."122
Oparin'in yolunu izleyen
evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler
yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en
ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller ta-

Rus biyolog
Alexander Oparin

raf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu
kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya
koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.123
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Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›
atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.124
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego
Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth
dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›?125

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir
açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve ilkel
dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂabilece¤ini düﬂünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›ﬂmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ancak bilimsel bulgular karﬂ›s›nda yine yenilgiye u¤ram›ﬂlard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen
sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaﬂam›n oluﬂmas› için
hiçbir ﬂekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r.
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki
kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir
örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi bankas›d›r.
Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan
DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi,
insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r.
Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z
maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan
proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik
ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de
1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama
bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n
kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak
zorunda kalmaktad›r.126

Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z
ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul
etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrim'in Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin
"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte
hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"
mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n
isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit
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edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r.
Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir
canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici
güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al
seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.127

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi
döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak
cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog
Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre
zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl›
kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.128
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›,
kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›
efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiLamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara uzanmaya çal›ﬂan bu canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uzam›ﬂ ve zürafalara dönüﬂüvermiﬂlerdi. Mendel'in 1865 y›l›nda keﬂfetti¤i kal›t›m kanunlar›, yaﬂam s›ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›ﬂt›r.
Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.
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yon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak
kalm›ﬂ oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n
sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neoDarwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model
neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks
organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar
verir. Amerikal› genetikçi B. G.
Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir.
Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm canl›lara her zaman zarar verirler. Yandaki resimde mutasyona u¤rad›¤› için beﬂ ayakl› do¤muﬂ bir kuzu
görülüyor.
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Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.129

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen
etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi,
"tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

Fosil Kay›tlar›:
Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun
en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir.
Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve
bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm
yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z
"ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir
yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar or-
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Sa¤da, 150-200 milyon y›ll›k yusufçuk fosili (Jurassic-Recent
dönem), üstünde ise
günümüzde yaﬂayan ve bu fosil
ile birebir ayn› özelliklere sahip
olan yusufçuk.

taya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik,
kusurlu canl›lar olmal›d›r.
Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar›
bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir.
Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.130

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na
rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n›
göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, tür-
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ler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.131

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ
formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.
Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin
yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel
ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er
böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var
olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar.
Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.132

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,
insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
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Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haberlerde
yandakine benzer hayali "ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere dayanarak oluﬂturulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kiﬂilerin hayal
gücüdür. Ancak evrim bilim
karﬂ›s›nda o kadar çok yenilgi alm›ﬂt›r ki art›k bilimsel dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rastlan›r
olmuﬂtur.

4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk
maymunsu atalar›na
"güney maymunu"
anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord
Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den
dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde
yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.133
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani
insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,
Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda
evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20.
yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo
sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.134
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-
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mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son
bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n
farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.135
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis
ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana
bulunmuﬂlard›r.136
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi
paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.137

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu,
hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n
bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel
olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar›
kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra
da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum

Harun

Yahya

324

ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin
yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için
herﬂeyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile
mümkündür.138

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir.
Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz
bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na
"Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri
de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar (do¤al
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ﬂartlarda oluﬂumu mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da
(bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar›
istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca
sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için
hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak
serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle
bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›,
karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl›
türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z
bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art
arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi
hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r›
bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile
düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyalleri-
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Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu
organlar›m›z›n söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha
baﬂar›l›, çok daha kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.

ne dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen
küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden
sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden
sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k
bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra
baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve
kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net
bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti-
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¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev
tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde
tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,
gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu
bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç
boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya
geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar
nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan
alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de
tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de
beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese
de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de
olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde
alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-
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lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada
keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses
kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu
teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n
oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi
kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan
kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli
alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve
Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,
kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,
elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya
kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir
yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,
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koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r.
Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir
hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap
verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur.
Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç
duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,
renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan
korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin
gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir
kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren
modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama
evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile
çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de
do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z
çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne
sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünyada
yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden
ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ,
do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama
getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine,
materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.139

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa
yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi
içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z
maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla
hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle
"‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya
devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi
ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her
insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n
inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l almazsa günümüzde Darwinistlerin
inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwinistler tesadüfleri ve
cans›z ﬂuursuz atomlar›
yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca
bir dine ba¤lan›r gibi
ba¤lan›rlar.

evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla
anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir
varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve
bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na
inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,
pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için
"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak
yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n›
baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan,
gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Güneﬂ Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe
halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya
tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte
bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz›
insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz
duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden
baz›lar› ﬂöyledir:
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ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r.
(Bakara Suresi, 6-7)
… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf
Suresi, 179)

Allah bir baﬂka ayetinde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir
toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici
bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,
saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir.
Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z
atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon,
disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve
say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine
inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa
ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa,
Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin
büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler.
Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir
getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la
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- Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)
bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas›
ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan
vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60
yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha
sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n
gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r.140

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar
"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda
insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baﬂka bizim
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herﬂeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olans›n.
(Bakara Suresi, 32)

335

NOTLAR
1-The Torah Demands Justice for the Palestinians"
Presented by Rabbi Dovid Weiss of NKIAt Time Square in
Manhattan on Friday afternoon, June 1, 2001.
http://www.netureikarta.org/speeches.htm
2- http://www.linguafranca.com/9708/mahler.9708.html
3- Gideon Levy, Ha'aretz Book Review, 3 Kas›m 2000
4- Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion and the Weight of Three Thousand Years, AMEU, 1994, s. 5
5- Badouin Loos, An Interview With Ilan Pappe, 29 Kas›m
1999, www.msanews.mynet.net
6- The Nation, An Antiwar Movement Grows in Israel,25
ﬁubat 2002
7- The Nation, An Antiwar Movement Grows in Israel,25
ﬁubat 2002
8- http://lists.econ.utah.edu/pipermail/rad-green/2002February/ 003007.html
9- Karen Armstrong, Holy War, MacMillan, London, 1988,
s. 30-31
10- Geste Francorum, or the Deeds of the Franks and the
Other Pilgrims to Jerusalem, trans. Rosalind Hill, London,
1962, s.91
11- August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of EyeWitnesses and Participants, Pinceton & London, 1921, s. 261
12- August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of EyeWitnesses and Participants, Pinceton & London, 1921, s. 262
13- Karen Armstrong, Holy War, s. 185
14- Ha'aretz, 18.8.2000; www.middleeast.org,, August 2000
15- Amnon Rubinstein, The Zionist Dream Revisited, s. 19
16- Washington Post, October 3, 1978
17- The Origins and Evolution of the Palestine Problem 19171988,
http://www.un.
org/Depts/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_1.htm
18- British Government, The Political History of Palestine under the British Administration, Palestine Royal Commision
Report, Cmd. 5479, 1937, sf. 279
19- RIIA, Great Britain and Palestine, sf. 61
20- Noam Chomsky, Harold H. Saunders, Temel Demirer,
Yücel Demirer, Özgür Orhangazi, Gökçer Özgür, Terör Ne?
Terörist Kim? (Avrupa, Asya ve Ortado¤u) Cilt: II, Ütopya Yay›nevi, Mart 2000, s 276
21- Badouin Loos, An Interview With Ilan Pappe, 29 Kas›m
1999, www.msanews.mynet.net
22- Noam Chomsky, Harold H. Saunders, Temel Demirer,
Yücel Demirer, Özgür Orhangazi, Gökçer Özgür, Terör Ne?
Terörist Kim? (Avrupa, Asya ve Ortado¤u) Cilt: II, Ütopya Yay›nevi, Mart 2000, s 276
23- Uri Davis, Israel: An Apartheid State, Zed Books, Londra, 1987, Giriﬂ Bölümü
24-Noam Chomsky, Harold H. Saunders, Temel Demirer,
Yücel Demirer, Özgür Orhangazi, Gökçer Özgür, Terör Ne?
Terörist Kim? (Avrupa, Asya ve Ortado¤u) Cilt: II, Ütopya Yay›nevi, Mart 2000, s 277
25- Mark Mazower, Sharon Should Surrender to History,
The Financial Times, 25 May›s 2001
26- Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas›, s 99
27- Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas›, s. 101
28- Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas›, s. 93
29- Davar Gazetesi, 9 Haziran 1979
30- Dr. Hamdan Badr, The Role of The Hagana Organization
in the Establishment of Israel, Amman, 1985, s 303
31- Flora Lewis, Israel Defies Itself With These Assassinations of Palestines, International Herald Tribune, 12 Ocak 2001
32- www.hatedbooks.com/book/2.htm
33- Arafat Hijazi, Deir Yassin: The Roots and Dimensions of
the Crime in Zionist Thought, s 63
34- www.hatedbooks.com/book/2.htm

Harun

35- Lemi Brenner, The Iron Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir, Zed Books, London, 1984, ss. 141-143
36- De'ot, 23 ﬁubat 1968
37- The Memoirs of Ariel Sharon, tercüme Antoine Abir, Beyrut, 1991, s 110
38- www.hatedbooks.com/book/2.htm
39- www.hatedbooks.com/book/2.htm
40- www.hatedbooks.com/book/2.htm
41- Michael Palumbo, Imperial Israel, Bloomsbury Publishing, London, 1990 pp. 30 - 32, citing UN General Assembly: Official Record, 11th session supplement, nop.
42- www.ummah.net/unity/palestine/massacres.htm
43- Ahmet Varol, www.vahdet.com.tr
44- Robert Fisk, Pity the Nation, Andre Deutsch, Londra,
1990, s 9
45- Robert Fisk, The Legacy of Ariel Sharon, The Independent, 6 ﬁubat 2001
46- Robert Fisk, Pity the Nation, Andre Deutsch, Londra,
1990, s 9
47- Le Monde, 13 ﬁubat 2001
48- Haithem El-Zabri, Rivers of Blood : A New Sharon Episode, The Palestine Monitor, 2 ﬁubat 2001
49- Noam Chomsky, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, Metis Yay›nlar›, Nisan 2000, s 305
50- Benjamin Beit Hallahmi, The Israeli Connection, sf. 237240
51- Zaman Gazetesi, 6 Mart 2001
52- Mouna Hamzeh-Muha›sen, Israël-Palest›ne, La Déchirure, Jours Ordinaires Dans Le Camp De Dheishe, Le Monde Diplomatique, Kas›m 2000
53- Ian Gilmour, Israel’s Terrorists, The Nation, 21 Nisan
1997
54- Milli Gazete, 1 Mart 2001
55- Graham Usher, Everyday Acts of Resistance, Al-Ahram
Weekly On-Line, 29 Mart-4 Nisan 2001
56- Gideon Levy, Women in Black, Ha'aretz English Edition,
12 Ocak 2001
57- Alain Gresh, Intifada Pour Une Vraie Paix, Le Monde
Diplomatique, Aral›k 2000
58- Alain Gresh, Intifada Pour Une Vraie Paix, Le Monde
Diplomatique, Aral›k 2000
59- Eitan Felner,En Afrique du Sud, On appelait cela
l'Apartheid, Le Monde Diplomatique, Kas›m 1999
60- Yeni ﬁafak, 19 Aral›k 1999
61- European Parliament Review, www.bashirkhanbhai.co.uk
62- Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Washington, Eylül – Ekim 2000
63- Ramzy Baroud, Exposing Israel: A Nation of Colonialists, The Palestine Chronicle Online, www.palestinechronicle.com
64- Ramzy Baroud, Exposing Israel: A Nation of Colonialists, The Palestine Chronicle Online, www.palestinechronicle.com
65- The Washington Report, Aral›k 2000, s 9-10
66- The Washington Report, Aral›k 2000, s 9-10
67- Amnon Denker, Ha'aretz 9 Ocak 1994
68- Human Right Watch, 1999 raporu
69- Human Right Watch, 1999 raporu
70- Ahmet Varol, Filistin Tutuklular›n›n Durumu ‹çler Ac›s›, www.vahdet.com.tr
71- Robert Fisk, Khiam Jail, Where Torture is Routine and
By Remote Control, The Independent, 20 May›s 2000
72- Ian Gilmour, Israel’s Terrorists, The Nation, 21 Nisan
1997
73- Gideon Levy, Contorted Bodies and Twisted Minds,

Yahya

336

Ha'aretz, 7 Eylül 1999
74- Noam Chomsky, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, Metis Yay›nlar›, Nisan 2000, s 375
75- Davar Gazetesi, 5 Mart 1993
76- Noam Chomsky, Dünya Düzeni: Eskisi, Yenisi, sayfas›na bak›lacak
77- Sara Roy, "Seperation or Integration, Middle East Journal, 48.I, K›ﬂ 1994
78- Rachelle Marshall, Palestinians Come Under Siege as
They Struggle for Independence, The Washington Report,
Ocak-ﬁubat, 200,1 Sf 6-8
79- Kerim Balc›, Otobüsteki Adam, Zaman, 4 Mart 2001
80- Akit Gazetesi, 23 Haziran 2000
81- Akit Gazetesi, 23 Haziran 2000
82- Robert Fisk, Easter in the Holy Land: Families Watch as
Their Homes are Destroyed, The Independent, 26 Nisan 2001
83- Robert Fisk, Where 'Caught in Crossfire' Leave No Room For Doubt, The Palestine Chronicle Online, www.palestinechronicle.com
84- Robert Fisk, I Am Vilified for Telling The Truth About
Palestinians, The Washington Report on Middle East Affairs, Ocak-ﬁubat 2001
85- Robert Fisk, Truth is Victim As the Same Old Double
Standards Prevail, The Independent, 20 Ekim 2000
86- New York Times, 30 Eylül 1986
87- Noam Chomsky, Harold H. Saunders, Temel Demirer,
Yücel Demirer, Özgür Orhangazi, Gökçer Özgür, Terör Ne?
Terörist Kim? (Avrupa, Asya ve Ortado¤u) Cilt: II, Mart 2000,
Ütopya Yay›nevi, s. 46
88- Grace Halsell, The Hidden Hand of the "Temple Mount
Faithful, The Washington Report on Middle East Affairs, Ocak
1991
89- Ian Gilmour, Israel’s Terrorists, The Nation, 21 Nisan
1997
90- http://www.hdip.org/reports/ Martyrs_statistics.htm
91- Yeni ﬁafak, 19 Aral›k 1999
92- Defence For Children International, Palestine Section,
www.dci-pal.org
93- Ruth Anderson, Intifada Al-Aqsa and American Propaganda, The Palestine Chronicle Online, www.palestinechronicle.com
94- Fikret Ertan, ‹srail'in Emniyeti, Zaman, 14 Ekim 2000
95- Fikret Ertan, ‹srail'in Emniyeti, Zaman, 14 Ekim 2000
96- Milli Gazete, 14 Nisan 2001
97- Bu rakamlar Eylül 2000- 20 Mart 2001 tarihi aras›ndaki
dönemi kapsamaktad›r. K›z›l Haç, BM gibi örgütlerin bölgede çal›ﬂma yapan birimlerinin verilerinden elde edilerek
Filistin HDIP Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r www.hdip.org
98- Ma'ariv, 8 Ekim 2000
99- Rachelle Marshall, Palestinians Come Under Siege as
They Struggle for Independence, The Washington Report,
Ocak-ﬁubat 2001, s 8-9
100- Uri Avnery, ﬁaron: A Practical Manual, The Palestine
Monitor, 24 ﬁubat 2001
101- Benjamin Beit Hallahmi, The Israeli Connection, sf.
237-240
102- Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas›, Sf. 193
103-http://www.bridgesforpeace.com/publications/dispatch/signsoftimes/Article-2.html
104- Ramuz El Ehadis, cilt 1, 84/8
105- Ramuz El Hadis, cilt 1, 76/12

106- Buhari, T›bb 56; Müslim, ‹man 175, (109); Tirmizi, T›bb
7, (2044, 2045); Nesâi, Cenâiz 68, (4, 66, 67); Ebu Dâvud,
T›bb 11, (3872)
107- The New York Times, 3 ﬁubat 2002
108- The Washington Report, Haziran 1994
109- Robert Fisk, Sham Summit Promised Little for Palestinians, The Independent, 29 Aral›k 2000
110- Haaretz, 7 ﬁubat 2002
111- Al-Awda News
112- The Economist, 7 Mart 2002,
12 Mart 2002
113- The Economist, 5 Mart 2002
114- Haaretz, 11 Mart 2002
115- BBC, 13 Nisan 2002
116- Ha'aretz, 9 Nisan 2002
117- The Times, 9 Nisan 2002
118- IAP News, 15 Nisan 2002
119- New York Times , 14 Nisan 2002
120- The Independent, 14 Nisan 2002
121- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The
Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2
122- Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York,
Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196
123- "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and
Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, s. 1328-1330
124- Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status
of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7
125- Jeffrey Bada, Earth, ﬁubat 1998, s. 40
126- Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific
American, c. 271, Ekim 1994, s. 78
127- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189
128- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184
129-B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner
Of Truth Trust, 1988.
130- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179
131- Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s.
133
132- Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197
133- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard,
"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds
for Doubt", Nature, c. 258, s. 389
134- J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992
135- Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso,
Physical Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co.,
1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge:
Cambridge University Press, 1971, s. 272
136- Time, Kas›m 1996
137- S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30
138- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 19
139- Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The
New York Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28
140- Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand
Rapids: Eerdmans, 1980, s.43

Filistin

