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NORMALLEŞEN İSRAİL ZULMÜ VE UNUTULAN FİLİSTİN’İN GELECEĞE ETKİSİ 
 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin başlamasının hemen ardından küresel anlamda bir kamuoyu hızlı bir 
şekilde oluştu. Avrupalı ülkeler ve ABD, Rusya’ya karşı bir cephe oluşturdu ve yaptırım kararları, kınamalar 
başta olmak üzere Rusya’yı zor durumda bırakacak pek çok faaliyet için harekete geçildi. Söz konusu Avrupa 
ülkesindeki bir çatışma olunca Batılı devletlerin insani duyarlılığı ön plana çıktı. Ancak bu duyarlılığın altında 
derin bir ırkçı anlayış kendini gösterdi. 
 
Mavi gözler, sarı saçlar, ırkçı beyinler: Ukrayna krizi Batı toplumlarına kök salmış ırkçılığı nasıl gözler önüne 
seriyor? Bazı Avrupalı politikacıların, yetkililerin ve hatta gazetecilerin tepkisi, onların şaşkınlığını 
göstermekle kalmıyor, aynı zamanda ırkçılığa dayanan önyargılarını da gözler önüne seriyor. Bir Fransız 
sosyolog, çatışmalardan kaçan Ukraynalıların “mülteci” olarak tanımlandığını, geçen yıl ülkelerinden kaçan 
Afganların ise ağırlıklı olarak “göçmen” olarak tanımlandığını belirtti. Fransa Ulusal Meclisi üyesi Jean-Louis 
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Bourlanges, bir yayın sırasında Ukraynalı mültecilerin “çok kaliteli bir entelektüel göçmen” olacağını söyledi. 
İngiltere’nin ITV’sinde Polonya’daki bir muhabir, “Bu, gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil. Burası 
Avrupa” dedi. Ukrayna’nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze BBC’ye yaptığı açıklamada, 
çatışmadan kaçan beyazları izlemenin onun için daha zor olduğunu öne sürdü. “Benim için çok duygusal 
çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum” dedi.  
 
Buna benzer pek çok ırkçı ifade farklı medya ve muhabirler tarafından gündeme getirildi. Batılı devletlerin 
yalnızca kendi gibi olanlar olarak tanımladığı insanlara karşı gösterdiği vicdani hassasiyet ve insan hayatına 
verdiği değer esasen dünyadaki kaos ve çatışmanın sürmesine olanak sağlayan bir zihniyetin ürünüdür. 
Ötekileştirme ve ötekini değersizleştirme bu anlayışın ürünüdür. Ölen insanların onlar için hangi kategoride 
olduğu önemli görülmektedir zira yıllardır Müslüman coğrafyalarında ölen insanlar için hiçbir Batılı devlet 
böylesi bir hassasiyet göstermemiştir. Müslümanların uğradığı zulme karşı tepkisizlik, yalnızca Batılı 
devletlerin tarafından değil Müslüman devletler tarafında da var olmaktadır. İşte bu tepkisizliği ele 
alacağımız yazımızın örnek vakası Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve dünyanın buna karşı eylemsiz 
duruşu. 
 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, çifte vatandaşlığa sahip, pişmanlık duymayan bir Yahudidir. Birçok kez, 
BM’nin bir Filistin Devletini meşru olarak tanımasına ve İsrail Devleti’nin Filistin halkına karşı yaptığı tüm 
vahşet nedeniyle yaptırım uygulamasına karşı oy kullandı. Ancak bugün tüm dünyadan kendi devletine karşı 
yapılan saldırılara karşı yardım istiyor. Zelensky, Filistin halkının da insan olduğunu unutmuş. Yaşama, 
özgürlük ve insanlık onuruna ilişkin temel hakları hak ediyorlar. İşgalci Yahudi Siyonist yönetim tarafından 
Filistinlilerden alınan bu hakları umursamıyor.  
 
Bugün ki İsrail-Filistin çatışmasının temelinde yatan düşünceyi ele alacak olursak konuyu daha anlamlı bir 
zemine çekmiş olacağım. “Bitmeyen Mitolojiler: ABD, İsrail ve Arap-İsrail Çatışması, 1917-2020” kitabının yazarı 
Jerome Slater “Hem İsrailliler hem de Amerikalılar arasında, bu kadar kötü anlaşılmış, sürekli büyüyen ve 
ezici tarihsel kanıtlara karşı bu kadar duyarsız ve mitolojinin bu kadar yıkıcı sonuçlara yol açtığı başka bir 
çatışma olmamıştır” diyerek İsrail-Filistin çatışmasından bahsetmiştir. İsrail’i kuran mitolojik değer ise tam 
olarak “Siyonist” mitolojinin ürünüdür. İşte bu mitolojinin anlamsız şekilde etkileyebildiği kitleleri de 
peşinden sürükleyerek dünyayı bir felakete götürdüğü ifade edilmektedir. Slater eserinde İsrail’in yaygın 
“Özgün Vatan, Sürgün Miti”ne bakmak için 2.000 yıl geriye gitmiştir. 66-70 yıllarında Roma’ya karşı Yahudilerin 
isyanından sonra, “Siyonist mitoloji, ‘Romalılar MS 70 ile 135 yılları arasında tüm ulusu harap etmiş, 600.000 
kadar Yahudi’yi katletmiş ve bu sayının yarısını esir almış olabilir” diyor. Bundan yüz yıllar sonra Avrupa’da 
ortaya çıkan bir karakter bu sefer daha ileri gitti ve bir soykırım başlattı. O kişi Adolf Hitler’di. Yahudi 
düşmanlığı, Adolf Hitler’in düşüncesinde ve Nazi ideolojisinde önemli bir rol oynamıştı. Hitler Yahudi nefretini 
icat etmemiştir. Avrupa’daki Yahudiler, genellikle dini nedenlerle, Orta Çağ’dan beri ayrımcılığa ve zulme 
maruz kalmışlardır zaman zaman. Hıristiyanlar, Yahudi inancını ortadan kaldırılması gereken bir sapkınlık 
olarak görmüşler, Yahudiler bazen din değiştirmeye zorlanmış ya da belirli meslekleri yapmalarına izin 
vermemişlerdir. 19. yüzyılda din daha az önemli bir rol oynamaya başlamıştı Fransız Devrimi sonrasında. 
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Bunun yerini ırklar ve halklar arasındaki farklılıklar hakkındaki teoriler aldı. Örneğin, Yahudilerin Almanlardan 
farklı bir halka ait olduğu fikri tutuldu. Hristiyanlığa geçen Yahudiler bile soyları nedeniyle hala ‘farklı’ olarak 
belirtilmişti.  
 

 

Yakılan Yahudilerin resmi (1353) Yahudiler, Avrupa’daki veba salgınından sorumlu tutulmakta ve kuyuları zehirlemekle 
suçlanmaktadır. 
 

Hitler, “Aryan” olarak adlandırdığı “saf” Alman ırkının üstünlüğü fikrine ve bu ırkın yayılması için 
“Lebensraum”a, yani yaşam alanına ihtiyaç duyduğuna kafayı takmıştı. İşte tam olarak burada mazlumun 
zalime dönüşme serüveninin örnekliği başlamaktadır. 
 
Siyonizm’in “Üstün Irk” düşüncesi ve Büyük İsrail devletini kurmak için yayılmacı bir stratejiyi hedef olarak 
belirlemesi tam olarak da Hitler’in ırkçı düşüncesinin temellerinde yükselen ve milyonlarca insanın ölümüne 
neden olan düşünce ile aynı yola çıkmaktadır. İsrail’in izlemiş olduğu politika ve sahip olduğu zihniyet 
yalnızca bugünün ya da yalnızca Ortadoğu halkının değil bütün dünyayı ilgilendiren bir meseledir. Çünkü tarih 
boyunca bu düşünce ile hareket eden bütün aktörler dünyayı kendi amaçları için bir kaosa sürüklemekten 
kaçınmamışlardır. Bugün Filistinlilerin maruz kaldığı zulme karşı dünyanın sessizliği yarın tüm dünyayı kaosa 
sürükleyecektir. Temel hareket noktası veya motivasyonu kendi ulusunun ya da merkez devletin, aktörün 
menfaati olan tüm zihniyetler tarih boyunca yalnızca savaş ve yıkım getirmiştir.  
 
İsrail’in kendi güvenliğini sağlamak adına çevresindeki ülkeleri kaosa, istikrarsızlığa sürüklemek için yaptığı 
lobicilik faaliyetleri, çatışmacı ortamı alevlendirmek için yaptığı hamleler şimdiden dünyaya yeterince 
yurdundan edilmiş milyonlarca insan armağan etti. Çevreyi zayıflatarak merkezi kuvvetli tutmak isteyen 
İsrail, böylelikle yayılmacı bir girişimde bulunduğu zaman çevresinde güçlü bir direnişin olmayacağından 
emin olacağı zamana kadar Siyonist idealleri bekletmektedir. ABD’deki lobicilik faaliyetleri sayesinde İsrail, 
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merkez devleti riske atmadan çevreyi zayıflatacak hamleleri, daha güçlü ve coğrafyada bulunmayan bir 
devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Arap-İsrail Savaşları, 2003 Irak işgali, Suriye’deki iç savaş ve birçok 
diğer tarihi ve güncel gelişme İsrail’in büyük planının ön provaları olarak meydana gelmiştir. Hitler veya 
Napolyon benzeri bir yayılmacı politikanın kalıcılığının zayıflığının bilincinde hareket eden Siyonist akıl 
uygulamaya geçirdikleri her düşüncenin ve eylemin kalıcılığını önemsemektedirler. Bu nedenle daha önceki 
yüzyıllar da tarihin tanıklık ettiği yayılmacı politikalardan daha farklı bir yol izlenmektedir. İzlenen metot 
farklı olmasına rağmen sonuç aynıdır. Savaş ve yıkım yani zulüm. 
 
Dünyanın bugün Ukrayna halkı için gösterdiği hassasiyeti İsrail zulmüne karşı da göstermeleri gerekmektedir. 
Bu bir bakıma kendi geleceklerini de ilgilendiren küresel bir sorundur. ABD ve onun siyaseti ve ekonomisi 
üzerinde oldukça önemli bir etkisi olan Siyonist Yahudiler küresel ölçekteki askeri ve ekonomik gücünü 
dünyayı daha fazla yaşanmaz bir hale getirmeden evvel durdurulması gerekmektedir. Bu da yalnızca karşı bir 
koalisyonun varlığı ile önlenebilecektir. Burada bu öncülüğü yapabilecek yegâne güç İslam merkezli bir güç 
olacaktır. Çünkü inancın temelindeki adalet, zulme karşı olma, kavmiyetçiliği yasaklama ve tüm insanlığın 
saadetine vesile olma anlayışı tarihsel tecrübesinden örnek bir metot ile hareket ederek bunu 
başarabilecektir. Bunun yolu da öncelikle Filistin-İsrail arasındaki sorunu kendi sorunu gibi benimseyen ve bu 
yönde sorumluluk bilinci ile hareket eden uluslararası aktörlerin, devletlerin işbirliği ile mümkün olacaktır. 
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