
Filistin halkının sürgün edildi-
ği topraklara geri dönmek ve ay-
rımcılığa maruz kalmadan özgür-
ce yaşamak uğruna verdiği müca-
dele tüm dünya işçi sınıfının sahip 
çıkması gereken bir mücadeledir. 
Bunun elbette ki en önemli sebe-
bi Filistin halkının mücadelesinin 
haklı olmasıdır. Diğer bir sebep 
ise Filistin halkının karşısında mü-
cadele ettiği Siyonist oluşumun ve 
onun arkasında yer alan emperya-
lizmin başta Ortadoğu olmak üze-
re tüm dünyada işçi sınıfının düş-
manı bir gericilik merkezi olması-

dır. Emperyalizm tarafından siyasi 
olarak desteklenen, silahlandırılan 
(İsrail Ortadoğu’daki tek nükle-
er güçtür), diplomatik ve siyasi 
olarak uluslararası alanda sürekli 
olarak kollanan İsrail (İsrail ken-
disi aleyhine verilmiş 32 adet BM 
kararına hâlen uymamaktadır ve 
sözüm ona uygar dünya İsrail’e 
hiçbir yaptırımda bulunmamakta-
dır), çevresindeki her türlü ilerici 
mücadeleyi ezmek için bir üs ni-
teliğindedir.

2011 yılında başlayan Arap 
devrimi birbiri ardına Tunus ve 

Mısır’da emperyalizm ve Siyo-
nizm işbirlikçisi Arap rejimlerini 
devirmiş, Arap dünyasının önün-
de bir özgürlük yolu belirmiştir. 
Daha sonra İsrail’in tüm bu ül-
kelerde ve devrimin yayılması-
nın söz konusu olduğu Suriye’de 
mezhep savaşını kışkırtarak dev-
rimlerin yozlaştırılmasında oyna-
dığı rol ortadadır. İsrailli yetkili-
ler bu amaçla DAİŞ’e bile destek 
olmaktan çekinmemektedir. İsrail, 
Ortadoğu’da başta Suudi Arabis-
tan olmak üzere tüm gerici dikta-
törlüklerle her zaman yakın ilişki 

içinde olmuştur. Türkiye’de işçi 
hareketini ve tüm ilerici, sosyalist 
mücadeleyi kirli savaş yöntemle-
riyle durdurmaya çalışan kontrge-
rillanın İsrail gizli servisi Mossad 
ile yakın ilişkisi de bilinmektedir. 

Tüm bu sebeplerden sadece 
Filistin’in haklı davasına destek 
olmak için değil aynı zamanda işçi 
sınıfının mücadelesinin önündeki 
en büyük engel olan emperyaliz-
me ve Siyonizme darbe vurmak 
için de işçiler ve emekçiler Filistin 
davasına sahip çıkmalıdır.
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İşçinin Sözlüğü

17. madde:  Filistin’in kendi ulusal 
kaderini tayini, birliği ve bağım-
sızlığı tarihsel olarak Ortadoğu 
sorununun merkezinde yer alır. 
Irak savaşı emperyalizmin Filis-
tinlilerin haklarını tasfiye etme 
yolunda tekrar tekrar gösterdikle-
ri çabalar bağlamına yerleşmek-
tedir. Emperyalizm Ortadoğu’ya, 
Siyonist devletin şahsında ken-
dine bağımlı canavar bir devlet 
dayatmıştır. Bu devlet bölgenin 
halklarının ulusal kurtuluşunun 
ve kalkınmasının tam karşısında 
yer almaktadır...

Siyonizm Yahudi halkının 
özgürce ve bütünsel biçimde ge-
lişiminin önünde karşı devrimci 
bir engeldir. Yahudi kitlelerinin 
Siyonist devlette toplumsal du-
rumu, bir yandan uluslararası 
ekonomik krizin bir sonucu ola-
rak, öte yandan göçmen işçiler, 
Araplar ve Yahudiler arasındaki 
rekabet dolayısıyla çok büyük 
ölçüde kötüleşmiştir. Yahudi 
halkının karşısında bulunduğu 
ölümcül çıkmaz Siyonist devleti 
politik olarak ortadan kaldırma 
ve Şeria’nın iki yakasında, ta-
rihsel toprakların tamamında tek 
bir Sosyalist Filistin Cumhuriyeti 
kurmak amacıyla Arap işçileriyle 
birleşme yoluyla aşılabilir.

IV. Enternasyonal, Siyonizmin 
yüksek derecede militarizme 
dayalı yapısının Filistin ulusal 
kurtuluşuna aşılamaz bir engel 
oluşturduğunu ve Filistin kitle-
lerinin Siyonizmle uzun süreli 
bir tarihsel uzlaşmaya mahkûm 
olduğunu ileri süren yaklaşımları 
kınar. Biz, tam tersine, Siyoniz-
min tarihsel yapaylığını ve kırıl-
ganlığını vurgular ve bu devletin 
kaderinin şu anda yaşanmakta 
olan dünya krizinin sonuçlarına 
göre belirleneceğine işaret ede-
riz. Siyonizme karşı politik mü-
cadele Ortadoğu bölgesi ile sınır-
lı değildir; Yahudiler arasında ol-
duğu gibi, Müslümanlar arasında 
da, özellikle işçiler ve gençlere 
yönelik olarak, uluslararası bir 
düzeyde yürütülmelidir. Irkçılık 
ve anti-Semitizme karşı mücade-
le Müslüman ve Yahudi işçileri 
birleştirmeli ve dünya çapında 
emperyalizmin ve Siyonizmin 
Ortadoğu’dan kovulması davası-
na hizmet etmelidir.

İşçinin 
Programı
Dördüncü Enternasyonal’in 
Yeniden Kuruluşu 
Koordinasyonu
programatik tezler

Siyonizm
Yahudiler için Tevrat’ta vaat edildiği 
iddia edilen topraklarda yeniden bir 
Yahudi vatanı kurmayı amaçlayan 
siyasi hareketin adıdır. Siyonizm 19. 
yüzyılda yükselen bir siyasi akımdır. 
Hedefledikleri devleti kurmak için 
her yolu mubah kabul eden Siyo-
nizm, İsrail’i desteklemeleri karşılı-
ğında başından itibaren büyük dev-
letlere Ortadoğu’da bekçilik yapma 
teklifi sunmuştur. Siyonistler, bunun 
için önce Osmanlı Sultanı’na sonra 
da Britanya emperyalizmine başvur-
muştur. Nazilerle bile Yahudilerin 
İsrail’e toplanması amacıyla kirli 
ittifaklara girişen Siyonizm, Yahudi 
katliamcısı Rus Çarlığı’na Bolşe-
vizme karşı ittifak etme önerisinde 
bulunmuştur. İngiliz emperyalizmi-
nin hamiliğinde Filistin’e yerleşen 
Siyonizm bugün Ortadoğu’da ABD 
emperyalizminin jandarması rolünü 
oynamaktadır. Siyonizm, ırkçı ve ra-
dikal dinci bir ideolojidir.

Anti-Semitizm
Yahudi karşıtlığını, düşmanlığını, 
Yahudilere yönelik ayrımcı ve ırkçı 
yaklaşımları ifade etmek için kulla-
nılan bir terimdir. Yahudi düşmanlı-
ğı batı dünyasında büyük bir etkiye 
sahiptir. Batıda yeşerip serpilen ırkçı 
ve faşist hareketlerin ideolojik har-
cında Yahudi düşmanlığı büyük bir 
yer tutmaktadır. Rusya’da Çarlık dö-
neminde çok sayıda pogrom adı ve-
rilen Yahudi katliamları yapılmıştır. 
İtalyan faşizmi ve Alman Nazizmi, 
anti-Semitizmi Yahudileri kitlesel 
şekilde yok etmeye vardırmışlar-
dır. Almanya’da Hitler’in Nazi ik-
tidarı altında 6 milyon Yahudi’nin 
katledilmesi, tarihe Holokost (Ya-
hudi Soykırımı) olarak geçmiştir. 
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Almanya ve İtalya’nın yenil-
mesinin ardından Holokost’un da 

etkisiyle anti-Semitizm yaygın bi-
çimde lanetlenmiştir. Pek çok Batı 
ülkesinde Holokost’u inkâr etmek 
suç olarak kabul edilmektedir. An-
cak Yahudi halkının yaşadığı bu bü-
yük soykırım emperyalist devletler 
tarafından suistimal edilmektedir. 
İsrail karşıtı tüm eylem ve görüşler 
anti-Semitizm olarak yaftalanmakta 
ve cezalandırılmak istenmektedir. 
Oysa anti-Siyonizm ve anti-Semi-
tizm bambaşka şeylerdir. Öncelikle 
Yahudilerin hepsi Siyonist ideoloji-
yi benimsemiş değildir. Siyonizme 
karşı ve İsrail’e düşman güçlü bir 
Yahudi kesimi mevcuttur. Ayrıca 
İsrail’e karşı mücadele eden anti-Si-
yonistler içinde çok sayıda Yahudi 
kökenli militan bulunmaktadır. Zira 
Siyonizm sadece Arap düşmanı ve 
Yahudi ırkçısı değildir, Yahudiler 
arasında da keskin bir ayrımcılık re-
jimidir. Hem Yahudi işçi ve emekçi-
lerini ezer hem de Afrika Yahudileri 
başta olmak üzere Yahudileri kendi 
içinde Siyonist devlet tarafından ay-
rımcılığa uğratır. Günümüzde anti-
Semitizmi besleyen önemli bir unsur 
da Siyonizmin kendisidir. Siyonizm, 
emperyalizm yanlısı, ırkçı ve saldır-
gan tutumunu Ortadoğu’da o kadar 
pervasızca sürdürmektedir ki, siyasi 
İslam gibi hareketler, bunu kendi kit-
lesine anti-Semitizmi pompalamakta 
rahatlıkla kullanabilmektedir.

İntifada 
Arapça’da isyan anlamına gelir. 
1987 yılında bir Siyonist yerleşimci-
nin (İsrail’in Filistin toprakları içine 
uluslararası hukuka dahi aykırı ola-
rak yerleştirdiği ve sürekli genişlet-
tiği yerleşim birimlerinde yaşayan 
silahlı fanatik Siyonistler) sürdüğü 
kamyonun Filistinli işçilerin servis 
aracına kasten çarpması sonucu te-
tiklenen büyük halk ayaklanması-
nın adıdır. Bu ayaklanmada halkın 
en önemli ve çoğu zaman tek sila-

hı, Filistin direnişinin sembolü olan 
taşlardı. İntifada’nın sonucunda ara-
ya giren ABD emperyalizmi, Oslo 
Süreci adı altında Filistin Kurtuluş 
Örgütü’ne (FKÖ) Siyonist İsrail’i 
tanımayı dayatan, karşılığında ise 
İsrail’in göstermelik bazı adımlar 
atmasını öngören bir girişim başlat-
tı. 2000 yılında Siyonist lider Ariel 
Şaron’un Harem-üş Şerif’e girerek 
yaptığı provokasyon yeni bir ayak-
lanmanın patlak vermesine sebep 
oldu. Oslo sürecinin ardından 2000 
yılına gelindiğinde Yahudi yerleşim-
lerin sayısı artmış, Filistinliler birbi-
rinden sözüm ona FKÖ kontrolünde 
olan bağımsız adacıklarda yaşamaya 
mahkûm edilmişti. Gündüzleri taşla, 
sapanla tanklara ve bombalara karşı 
direnen, geceleri eline silah alıp Siyo-
nizmin üzerine yürüyen Filistin halkı 
bir anlamda bu emperyalist oyunlara 
da isyan ediyordu. İsrail, Birinci İn-
tifada sonunda muhatap kabul ettiği 
Arafat’ı Ramallah’ta tanklarla kuşat-
tı, bulunduğu binayı top atışına tuttu. 
Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin’in 
evine operasyon yaptı. Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi (FHKC) lideri Ebu 
Ali Mustafa’yı bulunduğu ofise füze 
atarak katletti. Ramallah ve Gazze 
bombalandı. Tüm bunlara rağmen 
Filistin İntifada’sı diz çökmedi. İnti-
fada emperyalist güdümlü Oslo süre-
cini çökertti.

Apartheid rejimi
1948-1994 yılları arasında Güney 
Afrika’da sömürgeci güçlerin yerli 
siyahi halka karşı uyguladığı ırkçı 
rejimin adıdır. Kendi memleketlerin-
de temel vatandaşlık haklarından ya-
rarlanamayan siyahi halk bu rejime 
karşı silahlı bir mücadele yürütmüş-
tür. Silahlı mücadele ile birlikte ulus-
lararası alanda Apartheid rejimine 
karşı yaygın ve güçlü bir boykot baş-
latılmış ve sonunda rejim çökmüş-
tür. Direnişin lideri Nelson Mandela 

seçimler sonucunda Güney Afrika 
devlet başkanı olmuştur. Apartheid 
rejimi pek çok yönüyle İsrail’deki 
ırk ayrımcılığı uygulamaları ile pa-
ralellik göstermektedir. Bu yüzden 
Siyonist İsrail rejiminin günümüzde 
Filistinlilere karşı uyguladığı baskı-
lar yeni bir Apartheid rejimi olarak 
adlandırılmaktadır.

BDS Hareketi
2005 yılında Filistinli siyasi par-
ti, sendika, kitle ve taban örgütle-
rinden oluşan geniş bir koalisyon 
“dünyanın her tarafından vicdanı 
olan insanları İsrail’e karşı Güney 
Afrika’ya karşı yürütülenlere ben-
zer geniş boykotlar ve tecrit inisi-
yatifleri uygulamaya” çağırdılar. 
Boykot, Yatırımları Geri Çekme ve 
Yaptırımlar Kampanyası (İngilizce 
Boycott, Divestment and Sanctions 
kelimelerinin baş harfleriyle kısaca 
BDS olarak anılmaktadır) bu şekilde 
doğmuştur. Bu boykot hareketi basit 
bir İsrail malı kullanmama hareketi 
değildir. BDS hareketi tüm dün-
yada İsrail devletinin gayri meşru 
karakterini açıklamak ve bu korsan 
devletin Apartheid uygulamalarını 
durdurmak üzere ekonomik, siyasal, 
kültürel, akademik boyutları olan 
geniş kapsamlı bir boykotu, ulusla-
rarası yatırımların geri çekilmesini 
ve İsrail’in mümkün olan her yolla 
cezalandırılmasını savunan bir ha-
rekettir. BDS hareketinin Türkiye 
ayağı, çalışmalarına 2009 yılında 
Filistin için İsrail’i Boykot Girişimi 
adıyla başlamış, geçtiğimiz yıllarda 
BDS Türkiye adını almıştır. BDS 
Türkiye, son dönemlerde İsrail-Tür-
kiye arasındaki normalleşmeye karşı 
çıkmakta, Filistinlilere ait olup, İsra-
il tarafından gasp edilen doğalgazın 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya satıl-
masına karşı çalışmalar yürütmekte, 
ancak AKP yanlıları tarafından he-
def gösterilmektedir.

Filistin davası neden işçiler için önemlidir?



İki devletli yalan
tek devletli çözüm!

Filistin davasında yanlış tutumlar:

Devrimci İşçi Partisi’nin anti-Siyonist mücadelesi

Filistin sorununun çözümün-
de iki yaklaşım öne çıkmaktadır. 
İsrail’in varlığını kabul eden ve 
bağımsız bir Filistin’in kurul-
masını hedefleyen “İki devletli 
çözüm” ve İsrail’in yıkılması-
nı ve laik, demokratik/sosyalist 
bir Filistin’i tek çatı olarak ka-
bul eden “tek devletli çözüm”... 
Aslında bu çözümlerden sadece 
ikincisi yani tek devletli olanı bir 
çözümdür. İki devletli çözüm adı 
altında emperyalistler tarafından 
pazarlanan yaklaşım esas olarak 
İsrail’in varlığını ve meşruluğunu 
halklara kabul ettirme manevra-
sıdır. Denizden Şeria Nehri’ne 

kadar Filistin’in özgürleşmesi-
ne karşı, İsrail’in 1967’ye kadar 
işgal ettiği bölgeye çekilmesini 
kabul ettirmeye çalışan bir giri-
şimdir. İsrail var oldukça sürgün 
edilen Filistinli mültecilerin geri 
dönüş hakkı sağlanamaz. Bu-
gün haritalarda Filistin yönetimi 
olarak gösterilen Batı Şeria’nın 
gerçek hâli birbiriyle bağlantısı 
Siyonist yerleşimlerle ve kontrol 
noktalarıyla kopartılmış adacıklar 
hâline getirilmiştir. Burada bıra-
kın bağımsız bir devlet kurulma-
sını İsrail’in baskısıyla yüz yüze 
gelmeden gündelik hayatın sür-
dürülmesi bile olanaksızdır.

Siyasal İslamcılık: Siyasal İs-
lam; Filistin davasını bir din davası 
olarak görmektedir. Bu tutum yan-
lıştır. Filistin davasına zarar verir. 
Çünkü direnişin önemli bir bile-
şeni olan Hristiyan Arapları göz 
ardı eder. Anti-Siyonizm ile anti-
Semitizmi birbirine karıştırır ve 
İsrail’in Yahudiler’i korumak için 
savaştığı yalanının dünyada kabul 
görmesine destek olur. Siyasal İs-
lamcılık, Suudi Arabistan, Katar, 
Ürdün gibi Siyonizm ve emperya-
lizm işbirlikçisi Arap devletleriyle 
kurduğu ilişkiler yüzünden asla 

İsrail’e ve ABD’ye karşı müca-
delesini sonuna kadar götüremez. 
Türkiye’de Erdoğan ve AKP de Fi-
listin davasını kendi çıkarları için 
suistimal etmiş, Filistin davasının 
onları emperyalizm ve Siyonizmle 
karşı karşıya getirdiği her noktada 
Filistin halkının karşısında, emper-
yalizm ve Siyonizmin yanında yer 
almıştır.

Batıcılılık: Batıcı akımlar özellik-
le de Kemalizm, İsrail’i geri kal-
mış Arap ve İslam coğrafyasında 
bir demokrasi vahası olarak görme 
eğilimindedir. Bu bir yalandır. Ön-

celikle İsrail en az Suudi Arabistan 
kadar şeriat devletidir. Farkı İslam 
değil Yahudi şeriatını benimseme-
sidir. Demokrasi adına İsrail’de 
referans alınacak hiçbir şey yok-
tur. Çünkü İsrail anayasası bile 
olmayan apaçık ırkçı bir rejimdir. 
Araplar’ı ve Müslüman çoğunluk-
lu toplumları aşağı gören Batıcı 
akımların ilericilikle ortak bir yanı 
olamaz. Batıcılar ve Kemalistlerin 
ana gövdesi İsrail’in Filistin halkı-
na yaptığı mezalime karşı çıkar gibi 
görünseler de bu mezalimin kayna-
ğı olan Siyonizmi meşru görerek 
suça ortak olmaktadırlar.

İsrail’e bu cüreti verenler, em-
peryalist destekçileri ABD ve AB 
ülkeleridir. İsrail Gazze’ye ambargo 
uygularken, bu destekçileri de Gaz-
ze halkına ve hükümetine destek 
verdiğini iddia ettikleri İran’a yaptı-
rımları sertleştirmeye hazırlanmakta-
dır. İsrail’e bu cüreti verenler, onun 
yardakçısı olan Mısır gibi satılık 
Arap rejimleridir. Geçen defa yardım 
konvoyuna saldıranın, yardımın ye-
rine erişmesini engellemeye çalışa-
nın Mısır olduğunu Filistin dostları 
unutmamıştır. Öyleyse, ne suçlu olan 
Yahudi halkıdır, ne de bu dava bütün 
Müslümanların ve yalnızca Müslü-

manların bir davasıdır. Dava, emper-
yalizm ve yandaşlarının himayesinde 
Ortadoğu’da hüküm süren ırkçı İsrail 
devletiyle hesaplaşmaktır.

Devrimci İşçi Partisi Girişimi, 
İsrail devletinin korsanlığına karşı 
kınamaların, süslü sözlerin, tehdit 
savurmaların gününün geçtiğini ilan 
eder. Kan dökülmüştür. Yaralılar 
korsanın elindedir. Gemilerdeki in-
sanlar korsanın elindedir. Korsandan 
gemileri serbest bırakmasını talep 
etmek yetmez. Gemileri gidip almak 
gerekir! Gemileri alıp geri gelmek 
yetmez. Toplanmış olan yardımı ab-
lukanın perişan ettiği Gazze halkına 

ulaştırmak gerekir!
Savaş gemilerini yollayın, yar-

dım gemilerini İsrail’den geri alın!
Gazze halkına yardımı savaş ge-

milerinin korumasında iletin!
İsrail’le bütün askeri anlaşma-

lar yırtılsın, ilişkiler derhal askıya 
alınsın!

Tarihi Filistin topraklarında Arap 
ve Yahudi ulusların birlikte yaşaya-
cağı demokratik, laik, sosyalist bir 
Filistin!

Ortadoğu’nun ezilen halkları Fi-
listin ve Kürt halklarına özgürlük!

Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Fede-
rasyonu!

Gemileri İsrail’den geri alın! Yardımı Gazze’ye çıkarın! 
(DİP Girişimi Bildirisi – 31.05.2010)

Devrimci İşçi Partisi (DİP) 
emperyalizme ve Siyonizme 
karşı uzlaşmaz bir mücadele 
vermektedir. DİP ve Dördüncü 
Enternasyonal’in Yeniden Ku-
ruluşu Koordinasyonu (DEYK) 
geleneği Filistin sorununda 
İsrail’in yıkılmasını ve tüm 
halkların eşit ve özgürce ya-
şayabileceği laik, sosyalist bir 
Filistin’i ve Ortadoğu Sosyalist 
Federasyonu’nu savunmaktadır. 
Bugün de Filistin için İsrail’e 
Boykot hareketini aktif olarak 
destekleyen DİP, ideolojik ve 
politik farklılıklarını koruyarak 

ve ilkesel duruşunu kaybetme-
den İsrail’e karşı haklı bir dire-
niş sürdüren tüm güçleri destek-
lemektedir. Bugün Erdoğan ve 
AKP iktidarının İsrail ile nor-
malleşme adı altında Filistin da-
vasını nasıl sattığı, dün alkışladı-
ğı Mavi Marmara’yı bugün nasıl 
tukaka ettiği ortada. Oysa DİP 
dün nerede duruyorsa bugün de 
aynı yerde duruyor. DİP’in he-
nüz girişim hâlinde olduğu 2010 
yılında Mavi Marmara katliamı-
na karşı partimizin yayınladığı 
bildirideki politik tutum bugün 
de geçerliliğini korumaktadır.

İsrail, Siyonistler tarafından 
dünyanın dört bir yanında Filistin’e 
göç etmeye teşvik edilen Yahudile-
rin önce toprak satın alarak ülkeye 
yerleşmesi ardından da emperyalist-
lerin desteğiyle Filistin’in yerleşik 
halkını zorla topraklarından sürme-
siyle kurulmuştur. Siyonizm “Va-
tansız halka, halksız vatan” sloga-
nıyla Filistin’i işgal etmiştir. Ancak 
Filistin halksız bir vatan değildir. 
Orada yaşayan yerli halk Siyonist 
işgalciler tarafından sürgün edilmiş-
tir. 1948 yılında Arap halkının El 
Nakba (Felaket) olarak adlandırdığı 
İsrail’in kuruluşunun hemen ardın-
dan bir milyon Filistinli Arap zorla 
göç ettirilmiştir. Bugün 5,5 milyona 
yakın Filistinli mülteci olarak yaşa-

mak zorunda bırakılmıştır. Bugün 
işgal altındaki topraklarda Yahudi 
olmayan sadece 1,5 milyon nüfus 
kalmıştır. Siyonist İsrail rejimi ço-
ğunluğu Arap olan bu azınlığa ırk 
ayrımcılığı uygulamaktadır.

Siyonizmin esas amacı İsrail’i 
bir Yahudi devleti olarak kabul et-
tirmek ve Filistin’deki tüm diğer 
halkları ya köleleştirmek ya da 
yok etmektir. Siyonistler başın-
dan itibaren bu amaçlarını gizle-
me ihtiyacı dahi hissetmemektedir. 
1978 yılında İsrail’in Genelkurmay 
Başkanlığı’na terfi eden Siyonist 
kasaplardan Rafael Eytan İsrail 
Parlamentosu Dışişleri ve Savun-
ma Komitesi önünde açıkça şöyle 
diyordu: “Açıkça ilan ediyoruz ki 

Araplar’ın Eretz (Büyük) 
İsrail’in bir santimetreka-
resini dahi işgal etme hak-
ları yoktur. Siz iyi yürekli, 
yumuşak huylu insanlar, 
şunu biliniz ki, Adolf 
Hitler’in gaz odaları bile 
birer cennet saraydır... 
Zor, tek yaptıkları ve de 
tek anlayacakları şeydir... 
Topraklara yerleşmeyi ta-
mamladığımızda, bütün 
Araplar’ın yapabilecekleri tek şey, 
şişenin içindeki ilaç yemiş hamam-
böcekleri gibi panik hâlinde bir ora-
ya bir buraya koşuşturmak olacak-
tır.”

Bu sözler bir fanatik askerin yo-
rumları değil İsrail’in kuruluş felse-

fesinin samimi bir itirafıdır. Nitekim 
İsrail’in Siyonist kurucu lideri Ben 
Gurion 1938’deki Tel Aviv’de dü-
zenlenen bir toplantıda stratejilerini 
şu şekilde ilan etmiştir: “Devletin 
kurulmasıyla birlikte büyük bir güç 
durumuna geldiğimizde, taksimi 
ortadan kaldırıp tüm Filistin’e ya-
yılacağız. Devlet, Siyonizmin ger-
çekleşmesi için bir aşama olacak 
sadece; görevi de yayılmamız için 
gerekli zemini hazırlamak olacak. 
Devlet, düzeni koruyacak ve tabii 
lafla değil makineli silahla.”

İsrail sadece varoluşunun kop-
maz bir parçası olan saldırganlığı ve 
yayılmacılığı dolayısıyla değil yine 
varoluşu itibariyle ırkçı ve dinci bir 
devlet olması yüzünden de gayri-

meşrudur. Siyonizm yoksa İsrail 
de yoktur. Yahudi ile Arap’ın eşit 
olduğu bir İsrail artık İsrail değildir. 
Ya da devlet düzeninin ve hukukun 
Yahudi şeriatından referans alma-
ması İsrail varlığını sürdürdükçe 
olanaksızdır. Bu yüzden İsrail’in 
hâlâ resmi bir anayasası yoktur. Zira 
bir anayasa demek İsrail’in üstüne 
kurulduğu Siyonizmin dinsel ilke-
lerine dünyevi bir eşit koşulması 
anlamına gelir ki bu da İsrail’in 
varlığı ile bağdaşmaz. Dolayısıyla 
demokratik, laik, eşitlikçi ya da sos-
yalist vb. sıfatlarla anılacak bir İsra-
il söz konusu olamaz. Bu sıfatlardan 
herhangi birinin zerresinin hayata 
geçebilmesi için İsrail’in yıkılması 
gerekir.

İsrail nedir? Neden yıkılmalıdır?


