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İSRAİL’İN SİSTEMATİK ŞİDDETİ VE ŞİRİN EBU AKİLE SUİKASTİ 
 
A.GİRİŞ 
El Cezire (Al Jazeera) kanalının kıdemli muhabiri Şirin Ebu Akile (51) 11 Mayıs 2022 sabahı Batı Şeria’nın Cenin 
kentinde üzerinde basın mensubu olduğunu vurgulayan kıyafetleri olduğu halde İsrail askerleri tarafından 
açılan kurşunla öldürüldü. Üstüne üstlük Akile’nin cenaze törenine müdahale ederek arbede yaratması 
tepkileri daha da güçlendirdi. Her ne kadar İsrail yetkilileri adeta “suyu bulandırmaya çalışarak” ilk başta 
tutarsız açıklamalarla Akile suikastını üstlenmek istemeseler dahi nihayetinde kabullenmek zorunda 
kaldılar. Zira Ebu Akile ne İsrail tarafından katledilen ilk gazeteciydi ne de rastgele olma ihtimali olan bir 
kurşun isabet etmişti [1].  
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İsrail’in basın mensuplarına ve gazetecilere ilişkin uzun yıllardır izlediği suikast ve yıldırma politikaları 
herkesçe bilinmektedir. İsrail terörü bir taraftan Filistinlileri sistematik olarak katletmekte, abluka altına 
alarak yok etmek istemekte iken bir diğer yandan dünya kamuoyunda sivil Filistinli vatandaşları “terörist” 
olarak yaftalamaya çalışmaktadır. Bu döngüyü kırabilecek ve işgali dünyaya duyurabilecek gazetecilere 
karşı ise işgal kuvvetleri her türlü gayriinsani tutum ile baskılama metotlarını takip etmektedir.  
 
B. İSRAİL – FİLİSTİN ÇATIŞMASININ BİR CEPHESİ OLARAK MEDYA 
B.1. İsrail ve Medya  
Filistin toprakları gibi çatışmaların, zulmün her an var olduğu bölgelerde medya kanalları ve gazetecilik, 
dünyada kamuoyu oluşturulmasında kat be kat önem kazanıyor. Medya her iki tarafın da etkin bir şekilde 
kullanılmasının zaruri olduğu bir araç oluyor ve gazeteciler de bu noktada ana damar görevini görüyorlar. 
Bu nedenle de İsrail zulmünün dünyada yankı bulmasının aracısı olan gazeteciler ve basın mensupları İsrail 
terörünün hedefi haline geliyorlar. İsrail, kendi zulmünü örtbas etmek, sivillere yönelik uyguladığı 
katliamları meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunda haklılığını iddia etmek için medyanın oldukça etkin 
kullanılmasına önem veriyor. Bu amaçla Lobi çalışmalarının yanında “Hasbara” adı verilen kamu diplomasisi 
faaliyetleri öne çıkıyor. İbranice “açıklamak/izah etmek” anlamlarına gelen ifade İsrail’in tüm eylemlerinin 
uluslararası camiada meşru gösterilmesi için gerçekleştirilen tüm çalışmaları ifade eder [2]. Hatta yalnızca 
bu lobi faaliyetlerinin ve propaganda çalışmalarının yürütülmesi için Diaspora Bakanlığı dahi kurulmuştur 
[3]. Dolayısıyla medya ayağının İsrail nezdinde Filistin ile yürüttüğü mücadelenin önemli bir cephesi olduğu 
söylenebilir. 
 
İsrail’in tüm bu çabalarına rağmen dijital medya Filistin ile olan mücadelesinde bu gidişatı 
değiştirebileceğini gösterdi. Özellikle 2021 Ramazan ayındaki çatışmalarda görülebileceği üzere 
Müslümanların küresel anlamda dijital medya araçlarını çok daha etkin bir şekilde kullanmasının 
neticesinde Netenyahu başta olmak üzere İsrail yetkililerinin paylaştığı gönderiler ters bir tepkiye yol açtı. 
Böylelikle İsrail tüm çabalarına rağmen eylemlerinin meşruiyetini uluslararası kamuoyunda kazanamadı ve 
böylelikle Netenyahu hükümeti devrilmiş oldu. Bu durum İsrail’i geleneksel medya araçları kadar dijital 
kanallarda da etkinliğini artırmaya yöneltti [4]. 
 
B.2. İsrail Terörünün Hedefindeki Basın 
Basın mensupları, gazeteciler, savaş muhabirleri vb. kişiler uluslararası hukuk tarafından korunma altına 
alınmışlardır [5]. İlgili Cenevre Sözleşmeleri bu konuda aydınlatıcıdır [6].  Ancak İsrail, uluslararası hukuku 
hiçe saymakta ve basın mensuplarına, kurumlarına ve araçlarına sistematik yıldırma politikaları 
uygulamaktadır. Bu durum ise (yukarıda belirtildiği üzere) İsrail’in Filistin’i işgalinde medyanın oynadığı 
önemli rol ile yakından ilişkilidir. 
 
İsrail, işgal topraklarındaki gazetecileri ve medya kuruluşlarını kasten hedef alıyor zira çoğu kez işgal 
altındaki hikâyeleri dünyaya ulaştırmak bombalardan çok daha büyük etki yaratıyor ve İsrail’in eylemlerinin 
meşruluğunu ortadan kaldırıyor. Bu nedenle İsrail, Filistin’i yalnızca coğrafi olarak değil aynı zamanda 
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medya ile de abluka altına almaya ve dünyanın işgal toprakları ile tüm bağlantısını kesmeye devam ediyor. 
Muhabirler, üzerlerindeki “Press” (Basın) yazılı çelik yeleklerine ve kasketlerine rağmen İsrail kurşunlarının 
hedefi oluyor, ofisleri bombalanıyor, seyahatleri kısıtlanıyor. İşgal kuvvetlerinin basın mensuplarına ilişkin 
yıldırma politikaları şöyle özetlenebilir [7] ; 
 

o Yaşama ve vücut bütünlüğü hakkının ihlali, 
o Gazetecilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırı, her türlü aşağılayıcı muamele, 
o Gözaltı ve tutuklamalar, 
o Gazetecilerin belirli bölgelere erişimlerinin yasaklanması ve Filistin dışına seyahatlerinin 

engellenmesi de dâhil olmak üzere hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar, 
o Basın kurumlarının ve medya ofislerinin basılması, yıkılması ve kapatılması, 
o Gazetelere baskı yasağı konulması… 

 
Batı Şeria ve Gazze’nin işgal edildiği 1967 tarihinden bugüne İsrail tarafından katledilen gazetecilerin sayısı 
80’i, İkinci İntifada’nın başladığı 2000’lerden bugüne ise 50’yi geçti [8]. Bu gazetecilerden pek çoğu Arap 
medyasının ve kamuoyunun yakından tanıdığı Aziz Yusuf (2000), Emced Alemi (2002), Fadi Alavne (2003), 
Ömer Silavi (2009), Necla Mahmud Hac (2014), Ahmed Ebu Hüseyin (2018), Şirin Ebu Akile (2022) gibi 
isimlerdir. 
 
İsrail’in Filistinlilere yönelik ablukası her geçen gün daha da şiddetlenirken ve gazetecilere yönelik baskı ve 
yıldırma eylemleri kat be kat artmakta iken uluslararası toplumun sessiz kalması, İsrail ile ilişkilerin 
normalleşmesi ve işgali durdurmaya yönelik etkin yaptırımların ortaya konulmaması İsrail’i bu tür 
suikastlere ilişkin daha da cesur kılmaktadır. 
 
C.İSRAİL’İN ŞİRİN EBU AKİLE SUİKASTİ 
Şirin Ebu Akile suikasti hiç şüphesiz pek çok yönüyle dikkate değer bir olay. Hem Şirin’in hem Cenin’in hem 
de zamanın özel olarak seçilmesi suikastin arkasında İsrail’in gazetecilere vermek istediği bir mesaj olduğu 
gerçeğini gündeme getiriyor. Şirin, Kudüslü bir Hristiyan olarak Filistin halkının mücadelesinin sesi olması 
ile Filistin topraklarındaki Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki kader ortaklığının simge isimlerinden 
birisiydi. “Kudüs’ün Kızı” olarak da bilinen Şirin, özellikle İkinci İntifada (2000) yıllarından itibaren işgali tüm 
dünyaya duyuran isim olmuştu. Batı Şeria ve Cenin’den yaptığı haberler ile dünya Filistin’i onun haberleri ile 
tanımıştı. Seneler sonra Cenin’e tekrar yaptığı bir ziyarette herkes ona “Beni tanıdın mı?” diye soracaktı [9]. 
Şirin Ebu Akile suikasti -her zamanki gibi- Filistin bölgesindeki gazetecilere ve medya kuruluşlarına ilişkin bir 
tehdit ve uyarı mesajıdır. El Cezire gibi bir medya kurumunun Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden 
olan kıdemli bir muhabirinin seçilmesi işgal güçlerinin gözü pekliğini göstermektedir denilebilir. Bununla 
birlikte Şirin’in Hristiyan asıllı bir gazeteci olması, Filistin’deki Müslüman-Hristiyan dayanışmasını 
parçalamaya ilişkin bir hamledir ve Filistin bölgesinde Müslüman halkın yanında olan Hristiyanların dahi 
hedefte olduğuna ilişkin bir işaret olarak okunabilir. 
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Tüm bunların yanında Cenin mahallesinin özellikle seçilmesi de manidardır. Cenin İkinci İntifadanın 
başladığı ve adeta Filistin ruhunun cisimleşmiş olduğu dünyadaki en zor bölgelerden biridir. Filistin 
yönetiminin dahi Cenin’i kontrol altında tuttuğu söylenemez. Şirin’in Cenin’e uğradığı esnada katledilmesi 
hem onun Cenin mahallesine ilişkin kişisel hatırlarına ilişkin bir göndermedir hem de İsrail’in artık Cenin de 
söz sahibi olmak istediği/olduğu şeklinde okunabilir.  
 
Son olarak, suikastin İsrail’in bölge ülkeleriyle (Türkiye’de dâhil olmak üzere) ilişkilerini güçlendirdiği bir 
zaman diliminde gerçekleşmesi ayrı bir değer taşımaktadır. İsrail’in yakın bir zamana kadar bölgesindeki 
ülkeler ile arası bugün olduğu gibi iyi değil iken gerçekleştirdiği zulüm göz önüne alındığında bundan sonra 
bölgedeki işgalin şiddetini arttıracağı tahmin edilebilmektedir. Zira artık bölgede katliamlara karşı eskisi 
gibi karşı tavır alabilecek ya da yaptırım uygulayacak ülke kalmamıştır. Buna karşın İsrail’in her geçen gün 
kanun tanımaksızın artırdığı zulmünün gittikçe normalleşmesi ve etkili yaptırımların uygulanmaması İsrail 
işgal güçlerini daha da şımarıklaştırmaktadır. 
 
D.SONUÇ  
İsrail’in sivil bir muhabiri öldürerek uluslararası hukuku çiğnemesi ve üstüne üstlük cenaze törenine 
müdahale etmesine karşın Şirin Ebu Akile suikasti dünyadan ve bilhassa İslam coğrafyasından göstermelik 
tepkiler ile geçiştirildi. İslam dünyasının İsrail ile normalleştirdiği ve ekonomik anlaşmalarla güçlendirmeye 
çalıştığı ilişkileri Müslüman coğrafyanın İsrail karşısında düştüğü acizliği gözler önüne sermektedir. Dünyalık 
maddi kazançları Müslüman kardeşlerinin katledilmesine ve Harem beldelerinin çiğnenmesine göz yumma 
pahasına tercih eden İslam ülkeleri ve liderleri ateşle oynadıklarının farkında değillerdir. Eğer geri adımlar 
atılmaz ise çok yakında bu zulüm ateşinin bölgede yakmadığı yer kalmayacaktır. 
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