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İŞGALCİ İSRAİL’İN IRKÇI VE
AYRIMCI YASALARI
Dünya tarihinde kurulan ve yıkılan devletlerin sayısını
net bilemesek de, kesin olarak bildiğimiz şey, hiçbir beşeri gücün kıyamete kadar ayakta kalamayacağı ve gücün
sürekli el değiştirdiğidir. Özellikle de devletler üzerinden
bakarsak bu gücün elden gitmesinin en büyük sebebi,
hükmettiği topraklarda yaşayan insanlara adalet ile muamele etmeyen zalim hükümdarlardır.
Günümüzde “süper güç” sıfatı ile anılan ABD ve Orta
Doğu’da koruması altına aldığı korsan devlet “İsrail”
tarafından yürütülen dünya siyaseti tamamen Müslüman
coğrafyaları kana bulayan bir strateji ile yönlendirilmektedir. Üstelik bunu yaparken kendilerini adına “Demokrasi”
dedikleri şeyin en ileri savunucusu ve uygulayıcısı olarak
lanse ederler!

Gasp edilen Filistin toprakları
üzerinde bir Yahudi yerleşim birimi.

Bizim bu küçük çalışmada ele alacağımız asıl mevzu ABD
değil, onun koruması altında Orta Doğu’da büyük bir
devlet kurma hedefiyle Filistin topraklarını işgal etmiş
olan korsan devlet İsrail’in demokrasi kılıfı içerisine yerleştirdiği “ırkçı ve ayrımcı” tutumudur.
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Korsan devlet İsrail, oluşturduğu yasalarla, işgal ettiği
toprakların asıl sahiplerine zulüm etmekte ve onları başka yerlere göç etmeye zorlamaktadır.
Gelin bu yasalara birlikte bakalım;
DÖNÜŞ YASASI
Bu yasa Nil’den Fırat’a bütün Kenan toprakları Yahudilere aittir inancına göre şekillenmiştir. Dönüş Yasası
1950’de çıkarılmıştır. Dönüş denirken, “Yahudilerin işgal
altındaki Filistin topraklarına göç etmeleri” kastedilmektedir. Yahudilerin işgal altındaki Filistin topraklarına göç
etmelerine imkân veren yasa da “Dönüş Yasası” olarak
isimlendirilmiştir.
Dönüş Yasası 1950’de çıkarılmıştır. Dönüş denirken, “Yahudilerin işgal altındaki Filistin topraklarına göç etmeleri” kastedilmektedir. Yahudilerin işgal altındaki Filistin
topraklarına göç etmelerine imkân veren yasa da “Dönüş
Yasası” olarak isimlendirilmiştir.
“Dönüş Yasası” Filistinliler için geçerli değildir. Oysa 1948
Savaşı öncesinde o topraklarda yaşayanlar Yahudiler değil
Filistinlilerdi. Evleri ve toprakları gasp edilenler Yahudiler
değil Filistinlilerdi. Asıl dönüş hakkına sahip olanların da
Filistinliler olması gerekiyordu. Ama yasa tamamen ırkçı
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nitelikte olduğu için Filistin toprakları üzerinde hiçbir
mülkiyetleri ve hakları olmayan Yahudilerin o topraklara
göç etmelerini “yurda dönüş” olarak nitelendirmiştir.
VATANDAŞLIK YASASI
Bu yasa Knesset’e 3 Temmuz 1950’de sunuldu, 2 Kasım
1951’de onaylandı. Dönüş Yasası’nı tamamlayıcı nitelikte
olup, kimlerin İsrail vatandaşı olabileceğine dair maddeleri içermektedir. Yasaya göre,
• “İsrail” olarak tanımlanan topraklara göç eden her
Yahudi, İsrail vatandaşıdır.
• İsrail’in kurulmasından önce bu topraklarda doğmuş
her Yahudi, İsrail vatandaşıdır.
• Bir Yahudi’nin İsrail vatandaşı olmak için asıl vatandaşlığından çıkması gerekmez; ancak İsrail vatandaşlığı
önceliklidir.
• Bir Yahudi turistik veya ticari amaçla da girse İsrail
vatandaşlığı alabilir; herhangi bir ikametinin, evinin,
malının, mülkünün olması gerekmez.
14 Mayıs 1954 tarihli değişikliğe göre İçişleri Bakanlığı
isterse bir Yahudiye “İsrail’e” gitmeden de İsrail vatandaşlığı verebilir.
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Görüldüğü gibi Yahudilerin “İsrail” vatandaşı olmaları
son derece kolaydır. Sadece Yahudi olmaları esastır. “İsrail” olarak tanımlanan bölgede herhangi bir işinin, mülkiyetinin, evinin, arazisinin olması gerekmez. Yasanın
ilk çıkarıldığı dönemde sadece bu topraklara gitmesi şartı
aranıyordu. Dolayısıyla turistik veya ticari amaçla giden
bir Yahudi’nin de İsrail vatandaşlığı alma imkânı vardı.
1954’te yapılan değişiklikle bu şart da kaldırıldı ve İçişleri
Bakanlığı’nın bir Yahudi’ye “İsrail”e gitmeden, yaşadığı
ülkede de İsrail vatandaşlığı, kimliği ve pasaportu verme
imkânı olduğunu hükme bağladı.
Ama Yahudi olmayanlar için durum böyle değildir.
Onların “İsrail” vatandaşı sayılabilmesi için önemli şartlar
aranır:
• Yasanın çıkarılması öncesinde ve çıkarıldığı sırada bu
topraklarda ikamet ediyor olması gerekir.
• Yahudi olmayanlardan yani oranın asıl sahipleri durumundaki Filistinlilerden yurtlarını terk etmek zorunda
bırakılmış olanların yeniden yurtlarına ve evlerine dönerek vatandaşlık elde etmeleri mümkün değildir. Onlara
bütün yollar kapanmıştır.
• Filistin içinde özel mülkleri, evleri bulunan ve İsrail’in
kurulmasından önce burada yaşayan Arapların vatandaşlık elde etme hakları yoktur.
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SAHİPSİZ MÜLKLER YASASI
İşgalci İsrail 1948-1967 yılları arasında yüzbinlerce Filistinliyi göçe zorladı. İşgal rejimi, Siyonist terör örgütleri
tarafından zorla yurtlarından çıkarılan Filistinlileri “kayıplar” olarak nitelendiriyordu. Oysa onlar kayıp değildi.
Kimisi Gazze’de, kimisi Batı Yaka bölgesinde, kimisi de
muhtelif Arap ülkelerinde mülteci olarak yaşıyordu.
Siyonist işgal yönetimi onların dönüşlerinin bütün
yollarını kapatmıştı. İşgal altındaki Filistin topraklarına
girmelerine bile izin vermiyordu. Sonra onların işgal
altında kalan mülklerine sahip çıkmak için kendilerinden
İsrail’in belli makamlarına müracaat etmelerini istiyordu.
Ama onlar, Siyonist işgal altındaki toprakların sınırlarından geçmelerine izin verilmediği için müracaatlarını
yapamıyorlardı. Bu durumda işgal rejimi onları “kayıplar”
olarak nitelendiriyor ve mülklerine el koyuyordu.
12.12.1948 tarihinde “Olağanüstü hal” ilan edip zorla
boşalttığı mülklere el koydu. Bu kanuna 20 Mart 1950’de
“Sahipsiz Mülkler” adlı bir kanun ekleyip, İslam Vakıf
Emlakları dâhil Filistin topraklarının tamamını “sahipsiz
mülk” olarak tanımladı. Bu yasayla aynı zamanda Filistinlilerin vakıf arazilerine ve miri arazi olarak isimlen-
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dirilen Osmanlı döneminde devlet mülkü olarak kabul
edilen arazilere de el konmuştur. Bu tanıma göre hareket
eden İsrail, 3 milyon dönümden oluşan 300 köy,280
bin dönüm meyve bahçesi/tarla, 75 bin mesken, 10 bin
ticarethaneyi gasp etti.
BİNA VE PLANLAMA YASASI
28 Aralık 1982 tarihinde çıkarılan bu yasanın amacı
Arap köylerinin ve yerleşim alanlarının genişlemesinin
engellenmesidir. Filistinliler arasında nüfus artışı hızlı
olduğundan onların meskûn bölgelerinde yeni evler inşa
edilmesi veya imar alanının genişletilmesi engellenerek
özellikle genç nesil göçe zorlanmaktadır.
İşgalci İsrail, Filistinlilerin mülklerine el koymak için
farklı başlıklar altında 15 adet kanun çıkartmıştır. Bu
kanunlardan istifade ederek gasp ettiği araziler üzerinde
Siyonistler için yerleşim birimleri inşa etmektedir. İstatistiklere göre; 2006-2018 yılları arasında, Batı Şeria’da
Filistinlilere ait 1400 mesken yıkmıştır. Bu meskenlerde
6225 kişi ikamet etmekteydi. Aynı dönemdeki yıkımlardan Kudüs’ün payına düşen, 824 mesken olmuştu. Bu
meskenlerde ikamet eden kişi sayısı ise 2900 idi.
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YAHUDİ YERLEŞİMİNİN AKLANMASI YASASI
6 Şubat 2017’de çıkarılan bu yasanın amacı özellikle
Batı Yaka bölgesinde Yahudi yerleşiminin genişletilmesi
için Filistinlilerin arazilerinin gasp edilmesinin kolaylaştırılmasıdır. Yasaya göre işgal devleti Yahudi yerleşimi
amacıyla özel mülk de olsa Filistinlilerin arazisini istimlak
edebilir,
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerine el koymaktan dolayı suçlu çıkarılmazlar; mahkemeler bu şekilde
arazi gasp edilerek kurulan Yahudi yerleşim merkezlerinin dağıtılmasını engeller; bu arazilerin kendilerine ait
olduğunu ispat eden Filistinlilere tazminat ödenir.
Bu yasayla Batı Yaka’da kurulmuş çok sayıda Yahudi yerleşim merkezine yasallık kazandırılmıştır. İsrail yasalarına
bile aykırı olarak inşa edilmiş Amuna Yahudi yerleşim
merkezine de bu şekilde yasallık kazandırılmıştır.
KUDÜS’E ÖZEL ÇIKARILAN AYRIMCI YASALAR
İşgal yönetiminin Kudüs’e yönelik olarak ayrı bir ırkçı ve
ayrımcı politikası mevcuttur. Bu politika Kudüs’le ilgili
yasalarda kendini gösterir.
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İsrail’i̇ ṅ Irkçı ve Ayrımcı Yasaları

İşgal yönetimi 30 Temmuz 1980’de Kudüs’ün doğusuyla
birlikte İsrail’in başkenti olduğuna dair yasayı çıkardı.
Ancak Doğu Kudüs’teki Filistinlilere İsrail vatandaşlığı
vermedi. Doğu Kudüs’te oturanların 1948’de işgal edilmiş
bölgelere geçerek bu kısımda ikamet etmelerine ve vatandaşlık almalarına da izin verilmiyor.
İşgal devleti onların Filistin Yönetimi vatandaşlığına
geçmelerini de engelledi ve Kudüs’te oturan Filistinlilere
özel kılınan ve “mavi kart” adı verilen ayrı bir kimlik
verdi. Fakat bu kimliğe sahip olunmasını da zorlaştırdı.
Örneğin annesi babası Kudüslü olan ama kendisi Kudüs
dışında doğan bir çocuk bu kimliğe sahip olamıyor. Dolayısıyla bu durumdaki çocuklar “vatansız” gibi oluyorlar.
Yine Kudüslü kimliğine sahip olan ama belli bir süre
Kudüs dışında yaşayan Filistinlilerin de kimlikleri alınıyor
ve onlar da “vatansız” durumuna düşürülüyorlar.

İdari Tutuklama Kanunu
İşgalci İsrail, 1979 yılında ilan ettiği “Olağanüstü hal”
kanunu ve 2009 yılında çıkarttığı 1651 nolu askeri kanun
çerçevesinde hareket edip, suç (töhmet) isnadı yapmadan herhangi bir Filistinliyi, 6 ay süreyle gözaltına alabilmekte ve mahkeme yapmadan bu süreyi altışar ay olarak
uzatabilmektedir. 1987-2007 yılları arasında (1. İntifada)
19 bin, 2000-2007 (2. İntifada) 18 bin idari tutuklama
yapmıştır. Olağanüstü hal gereği, Batı Şeria’da ikamet
eden Filistinlilerin tutuklama emrini ordu komutanı,
Kudüs’te ikamet edenlerin tutuklama emrini ise İsrail
Savunma Bakanı vermektedir.
Çocuk Kanunu

Bu yasaya göre işgal yönetiminin bir güvenlik görevlisi
bir Filistinliyi herhangi bir şüphe söz konusu olmasa dahi
sokakta kalabalığın arasında üstünü soyarak arayabilir.

1971 yılında çıkarılan Çocuk Kanunu’na göre, çocuklar yanlarında anne-babaları ya da velileri olmaksızın
soruşturmaya tâbi olamayacaklar. Hapishanede değil,
evde zorunlu ikamet veya eğitici ceza usulleri tatbik
edilecek. Hapis cezası son çare olarak kalacak. Lakin,
Filistinli çocuklar bu kanundan yararlanamamaktadır.
Her yıl onlarca çocuk (12 yaş altı) İsrail askerleri tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görerek tutuklanarak
soruşturmaya tabi tutulmaktadır. 2018 yılında Kudüs’te
tutuklanan 494 çocuktan 461’i 12-18 yaş arası 33’ü ise 12
yaşından küçüktür.
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Batı Yaka veya Gazze’den evlenen biri aile efradını Kudüs
nüfusuna kaydettiremiyor.
Sokakta Arama Yasası
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Not: İsrail 1967-2019 yılları arasında 1 milyon tutuklama
gerçekleştirmiştir. 2019 Nisan ayı istatistiklerine göre,
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin toplam sayısı
5700’ dür.
İşgal devleti İsrail’in yukarıda bahsi geçenlere benzer
daha onlarca ırkçı ve ayrımcı yasası vardır. Demokratik
bir hukuk devleti iddiasıyla tüm dünya ile alay etmeye
devam etmektedirler. O veya bu sebeple Batı’nın bu kara
komedi oyununu seyretmesi belki anlaşılabilir bir durum
olabilir. Ancak koskoca “İslam Ümmeti”nin aynı şekilde
sessiz sedasız olanları izlemeye devam etmesinin herhangi bir izahı yoktur.
Bu kitapçık içerisinde yer alan bilgileri konudan haberdar
olmayan kardeşlerimize ulaştırmayı kendimize bir görev
addetmeliyiz.

LÜTFEN OKUDUKTAN SONRA
BİR YAKINIMIZLA PAYLAŞALIM.
Filistin topraklarında illegal bir
Yahudi yerleşim birimi inşaatı.
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