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GİRİŞ

HER ŞEY GÜZEL BİR TEL AVİV SABAHI BAŞLADI

“Neo-con’lar Likudniktir.” Kendi kendime tekrarladım “neo-
con’lar Likudniktir”. Sanki bir şifre. “Bu nasıl haberleştirilir?” 
diye düşündüm.

İyot kokulu, ılık, güzel bir Tel Aviv sabahında, başımı kal-
dırınca hemen yanıbaşımdaki Akdeniz’i görebildiğim masama 
oturmuş internetten günlük haber taramamı yapıyordum. Daha 
sonra çok karşıma çıkacak olan “Neo-con’lar Likudniktir” öner-
mesini ilk okuyuşumdu. 11 Eylül’ün ve ABD’nin Afganistan’a aç-
tığı savaşın yankıları halen sürüyordu, Bush yönetiminin bun-
dan sonraki hedefinin Irak olacağı konusunda Amerikan ve dün-
ya basınında çıkan yorumlar artmıştı. Okuduğum makale bun-
lardan birisiydi ve Washington’un Irak’a, aslında İsrail’in çıkar-
larını korumak için saldıracağını, çünkü yönetimdeki, neo-con 
(Yeni Muhafazakârlar) olarak isimlendirilen ve İsrail’de iktidar-
da olan Likud’un görüşlerini benimseyen Yahudi bir grup yetki-
linin, ABD’nin değil, İsrail’in çıkarlarını korumayı amaçladığı be-
lirtiliyordu. Neo-con’lar bunu yaparken güçlü Amerikan lobisin-
den ve dinî inançları nedeniyle İsrail’i destekleyen Evangelist Hı-
ristiyanlardan destek alıyorlardı. Neo-con’lar Likud lideri ve İs-
rail Başbakanı Ariel Şaron’un isteklerine göre davranıyorlardı. 
Yani bir anlamda ABD, İsrail tarafından yönetiliyordu.
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Ancak bu kadar açıklama şifreyi çözmeye yeterli değildi. 
Kimdi bu neo-conlar ve Likud’un görüşlerini, eğer önerme 
doğruysa, niçin paylaşıyorlardı? Likud’un görüşleri tam olarak 
neydi? Gerçekten ABD, yönetimdeki bir neo-con kabal-entrika 
çeviren gizli grup- aracılığıyla Şaron tarafından mı yönetiliyor-
du? Ya da Ortadoğu’daki en büyük Amerikan üssü olarak ta-
nımlanan İsrail mi Washington’dan? Yani, “Neo-con’lar mı Li-
kudnikti?”, “Şaron mu bir neo-con’du?” Yoksa bu iddialar bir 
komplo teorisi miydi ya da yeniden hortlayan bir anti-semitiz-
min mi (Yahudi karşıtlığı) ürünüydü?

Araştırmaya Likud ile başladım. Likud’u ve onu oluşturan 
koşulları anlamak için önce İsrail’in tarihini ve bu tarih boyun-
ca etkili olan temel siyasi akımları bilip anlamak gerekiyordu. 
Bütün bunlar için de önce siyonizmin ne olduğunu anlama-
lıydım. Böylece kendimi 150 yıl geriye gitmiş “Siyonizm ne-
dir, nerde, nasıl, neden doğmuştur?”u araştırırken buldum. Bu 
uzun bir araştırma oldu. Çünkü öğrendikçe yeni sorularla kar-
şılaştım, bu soruların cevapları yeni soruları doğurdu, yeni so-
ruların cevapları yeni soruları doğurdu. Sonuçta bir kitap yaz-
maya karar verdim.

Kitap yazma fikrini, her ne kadar “Neo-con’lar Likudnik 
midir?” sorusuna cevap ararken hayata geçirdiysem de, be-
nim en başından beri istediğim “İsraillilerin gözüyle İsrail’i” 
anlatan bir kitap yazma hayalimle birleşince ortaya İsrail Söz-
lüğü çıktı.

“İsrail’e Dair”

İsrail Sözlüğü’nün ilk bölümü olan “İsrail’e Dair”de, bir yandan 
söz konusu sorunun izini sürerken diğer yandan da; İsrail’de 
bugün var olan siyasi eğilimlerin kaynağını, siyonizmin ne ol-
duğunu ve İsrail’de siyonizme nasıl bakıldığını, İsrail toplu-
mundaki güçlü Aşkenazim-Sefaradim çatışmasını, İsrail men-
talitesini şekillendiren unsurları ve özellikle holokostu (İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yapılan soykırım), İsra-
il demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu, “Vadedilmiş Top-
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raklar” inancı ve “Büyük İsrail” düşüncesini ve ikisini birleşti-
ren güçlü Gush Emunim Hareketini, buna bağlı olarak Mesih 
inancını, İsrail’de resmi tarihe alternatif bir tarih yazan “Ye-
ni Tarihçileri”, İsrail’in AB sevdasını, İsrail’de çeşitli kesimle-
rin Filistin sorununa bakışını, son olarak da İsrail ve Amerikan 
toplumlarının karşılaştırılmasını ele aldım. Bütün bunları tek 
başıma değil, uzun ve ayrıntılı söyleşilerde bulunduğum 10 İs-
railli ile birlikte yaptım. Söyleşi konuklarımı –kimliklerinin de 
en az sözleri kadar önemli olduğuna inandığım için– önce kü-
çük portrelerle tanıttım.

“Tarihçi” başlığı ile tanıtılan Tel Aviv Üniversitesi, siyonizm 
tarihi profösörü Jacop Şavit ile söyleşi bir “Siyonizmin tarihi-
ne Giriş” dersi niteliğinde. Jacop Hoca, bugünkü İşçi Parti-
si’ne dönüşen klasik siyonist hareket ile Likud’a dönüşen re-
vizyonist siyonizm arasında İsrail’in kuruluşu öncesinde ya-
şanan çatışmayı tarafsız bir gözle ve öğrencilerine anlattığı gi-
bi anlattı. Şavit, bugün aşırı sağcı unsurların güç kazandığını 
kabul etmekle birlikte, İsrail demokrasisine güveniyor ve “Bir 
İsrail derin devleti olmadığı” kanısında. Barış sürecini de ko-
nuştuğumuz Şavit’e göre, “İsrail’i ancak Filistinli bir Ben Gu-
rion kurtarabilir”.

“Revizyonist Lady” Muriel Chesler, revizyonizme adanmış 
84 yıllık yaşam öyküsünü anlattı... Bir ev hanımı olarak İngi-
liz denetimindeki Güney Afrika’da, yasadışı olarak kabul edilen 
revizyonist harekete yardım için gizlice yürüttüğü yardım faa-
liyetlerini, Menahem ve Eliza Begin ile olan kişisel dostluğunu, 
niçin revizyonist olduğunu... Chestler, doğduğu toprakları bı-
rakıp İsrail’e gelme nedenini şöyle özetledi: “Çünkü sadece İs-
rail’de bir Yahudi değil bir insansın.”

İsrail’de halen çok tartışmalı bir isim olan ünlü revizyonist 
eylemci, yazar ve politikacı, Samuel Katz, revizyonist yeraltı ör-
gütü “Irgun’un son komutanı” olduğunu ilk kez söyleşimiz sı-
rasında açıkladı. Jabotinsky’nin biyografi yazarı 88 yaşındaki 
Katz’ın, 3 gün süren söyleşi sırasında anlattığı heyecanlı yaşam 
öyküsü, revizyonist hareketin de öyküsüydü. “Siyonistleri” ha-
len ağır bir dille eleştiren Katz, Irgun’un –terör olarak niteledi-
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ği– eylemleri olmasa Filistin’deki İngiliz işgalinin asla sona er-
meyeceğini savunmayı sürdürüyor.

“Ben Gurion’un biyografi yazarı” Michael Bar Zohar, tanın-
mış bir politikacı ve yazar. Söyleşimizi yaparken İşçi Partisi Li-
deri Şimon Peres’in biyografisini yazmakla meşguldü. Bar Zo-
har, siyonizm ile revizyonizm arasındaki çekişmeyi Ben Guri-
on’un gözüyle anlattı. Revizyonist çizginin devamı sayılan Li-
kud ve lideri Ariel Şaron konusunda umutlu olan Bar Zohar’a 
göre, “Şaron metamorfoza uğradı”. Bar Zohar, İsrail toplumun-
daki Aşkenazi-Sefaradi çatışmasını ayrıntılarıyla anlatırken, İs-
rail’de revizyonist hareketin Sefarad Yahudilerinin omuzla-
rı üzerinde iktidara yükşelişinin ve o gün bugündür orada ka-
lışının çarpıcı öyküsünü de renkli kişisel anılarıyla birlikte di-
le getirdi.

Yahudi yerleşimci hareketi, Gush Emunim’in önde gelen li-
derlerinden “Yerleşimci” İsrael Harel, “Vadedilmiş Toprak-
lar” ve “Mesianik Düşünce” kavramlarını açıklarken, yerleşim-
ci felsefesini “Nereye yerleşirsen orası ülken olur,” diyerek ifa-
de etti. Aşırı sağcı olarak nitelenen ünlü Gush Emunim’in id-
dia edildiği gibi Mesianik olmadığını belirten Harel, barış için 
yerleşim merkezlerini gözden çıkaran İsraillileri, “Filistin terö-
rünün” yorarak yumuşattığı kanısında. ABD’nin İsrail’e baskı 
yaptığını belirten Harel, İsrail’in ABD’nin peyki ya da koloni-
si olmadığını söyledi.

İsrail’in ünlü yazarlarından Tom Segev bir “Yeni Tarih-
çi”. Türkiye’deki İkinci Cumhuriyetçileri çağrıştıran ve reviz-
yonistler tarafından vatan hainliğiyle dahi suçlanan bu grup, 
1980’lerde devlet tarafından açılan arşivleri araştırarak yazdık-
ları kitaplarla resmi İsrail tarihine alternatif bir tarih oluşturdu-
lar. Segev ile bu dönemin öyküsünün yanısıra, holokost ve si-
yonizm konusunu da ele aldık. Segev’e göre İsrail bugün “Post 
post-siyonizmi yaşıyor”.

Tel Aviv Üniversitesi, “Holokost ve Anti-Semitizm Mer-
kezi”nde görevli “Holokost Uzmanı” Dr. Roni Stauber’le, holo-
kostun İsrail’in ilk kuruluş yıllarında ve günümüzde niçin fark-
lı algılandığını, İsrail mentalitesine etkilerini, holokosttan çı-
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kan dersleri konuştuk. Stauber’e göre “Holokosttan çıkan ders-
ler barışa engel değil”.

“Holokost Kurtulanı” Fanny Englard, sadece İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında Nazi kamplarında yaşadıklarını anlatmak-
la kalmadı. 84 yaşındaki Englard ile holokostun anlamını, İsra-
il’in kendisi için önemini, Filistinlilere bakışını ve İsrail’in ge-
leceğini de konuştuk. Arapların, Yahudilere duyduğu nefreti, 
Nazilerin nefretine benzeten ve barışa inanmasının zor oldu-
ğunu söyleyen Englard “Holokost yeniden olabilir. Tehlikede-
yiz,” dedi.

“AB Savunucusu” Kudüs İbrani Üniversitesi Profesörü Ray-
mond Kohen, holokost ile Avrupa sahnesinden neredeyse sili-
nen Yahudilerin, büyük katkı yaptıkları bu kültürün yeniden 
parçası olmaları gerektiğini ve buna hakları da olduğunu be-
lirtti. AB vizyonunun İsrail’i, şu anda egemen olan aşırı sağcı ve 
Mesianik unsurlardan kurtaracağını belirten Kohen, hem İsra-
il’in hem Türkiye’nin AB üyeliği için “AB, Endülüs mü, yoksa 
Haçlı vizyonunu mu seçeceğine karar verecek,” dedi. Kohen, 
İsrail’in ABD’ye çok bağımlı olduğunu ve bundan zarar görebi-
leceğini düşünüyor.

“Amerikan Göçmeni” Susan Pye, ABD’den niçin İsrail’e göç 
ettiğinin öyküsünü anlattı. “Sadece İsrail’de Yahudi olmak zo-
runda değilim,” diyen Pye, bir Yahudi gözüyle Amerikan toplu-
munu, bir Amerikalı gözüyle de İsrail toplumunu değerlendir-
di. Pye ile siyonizm, “Vadedilmiş Topraklar”, İsrail-Filistin so-
runu, İsrail’in dünyadaki imajı, intihar saldırılarının sıradan İs-
raillileri nasıl etkilediği ve bir Amerikan göçmeni olarak İsrail 
toplumuna ne denli uyum sağlayabildiğini de konuştuk.

Kısa Bir Değerlendirme

Mutat sorumuz konusunda (Neo-con’lar Likudnik midir?), ilk 
bölümden ortaya bence şöyle bir şema çıktı: Siyonist hareket, 
en başından beri iki farklı temel görüşü içinde barındırmış-
tı. Klasik siyonizm, siyasi siyonizm ya da İşçi Partisi siyoniz-
mi adı verilen ve en başından beri siyonist hareketin liderliği-
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ni üslenen hareketle, revizyonist siyonizm denen hareket ara-
sında İsrail’in kuruluşu öncesinde ve sonrasında sürekli bir ça-
tışma yaşanmıştı. Klasik siyonistler, ki bugünkü İşçi Partisi’nin 
ve sol hareketlerin kaynağını bu hareket oluşturuyordu, Filis-
tinlilerle sert bir şekilde çatışmalarına karşın hep yerlerinden 
ettikleri Filistinliler için bir tür suçluluk duymuşlar, bir anlaş-
ma umudunu taşımışlar ve iki tarafın da bir arada yaşayabile-
ceğine inanmışlardı.

Likud’un ve diğer sağ partilerin kökenini oluşturan revizyo-
nist siyonistlere göre ise, Filistinlilerle barış ve bir arada yaşa-
mak mümkün değildi. Çünkü Filistinliler topraklarını hiçbir 
koşulda paylaşmak istemeyecekler ve her zaman amaçları İsra-
il’i yok edip topraklarını geri almak olacaktı. Ayrıca revizyonist 
görüşle iç içe gelişip büyüyen dinci siyonistlere göre ise “Vade-
dilmiş Topraklar” sadece ve sadece Yahudilere aitti. Kimsenin 
bu toprakları Yahudi olmayanlara vermeye hakkı yoktu. Oslo 
barış anlaşmalarını imzalayarak bunu deneyen İzak Rabin, fa-
natik bir İsrailli dinci Yahudi tarafından ölümle cezalandırıldı.

“İsrail ve ABD Hakkında”

Klasik siyonistlerle, revizyonistler arasındaki çekişme bugün 
de İsrail siyasetini belirliyor. Sadece bununla kalmıyor, bu çe-
kişme ABD’ye de uzanıyor. Bu nedenle İsrail Sözlüğü’nün “İs-
rail ve ABD Hakkında” ismini verdiğim ikinci bölümünü Was-
hington’da yaptığım 10 söyleşiden oluşturdum. Böylece, birinci 
bölümde Jabotinsky’den başlayarak, Likud’a; oradan yerleşim-
cilerden oluşan, Mesianik olduğu iddia edilen ve İsrail’deki en 
önemli güç odaklarından biri olan Gush Emunim hareketine, 
Washington’a Yahudi lobisine, neo-con’lara ve yine Mesianik 
oldukları iddia edilen ve Bush’un oy tabanını oluşturan Evan-
gelistlere uzanan bir çizgiyi izledim. Bu çizgi üzerindeki unsur-
larla ayrıntılı söyleşiler yaptım ve ayrıca zaman zaman dönüp 
işin uzmanlarına fikir sordum.

Bu söyleşilerde mutat sorumuzun izini sürerken, “Neo-con-
lar kimdir, felsefeleri nedir, bu felsefenin şekillenmesinde bir 
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bölümünün Yahudi olmasının etkisi olmuş mudur, İsrail ile 
bağlantılarının niteliği nedir, Jabotinski’den Likud’a ve Gush 
Emunim’e uzanan revizyonist çizgi neo-con’lara mı bağlanı-
yor, Ortadoğu için nasıl bir senaryoları var, bu senaryo gerçek-
leşebilir mi, ABD’de giderek güç kazanan, Yeni liberaller (Neo-
lib) kimdir, Neo-con’lardan farkları nedir, İsrail neden ABD 
için önemli, İsrail politikası ABD’nin bölgedeki çıkarlarına hiz-
met mi ediyor yoksa zarar mı veriyor, ABD’nin Ortadoğu poli-
tikası nasıl olmalı, Ortadoğu’da demokrasi mümkün mü, İslâm 
demokrasiye karşı mı, Irak’ta neler olacak, ABD-Avrupa uzlaş-
ması mümkün mü gibi sorulara da cevap aradım. Yeri geldikçe 
Türkiye’ye ilişkin sorular da sordum..

Söyleşilerde, Amerika’daki Yahudi toplumunun özelliklerini 
de araştırdım. Yahudi toplumu nasıl örgütlenmişti, İsrail’e ve 
barış sürecine nasıl bakıyorlardı, Amerika’nın çıkarlarını, İsra-
il’in çıkarlarından daha mı üstte tutuyorlardı, ABD’yi bir Yahu-
di kabalın yönettiği iddiasına ne diyorlardı, dünyada ve ABD’de 
İsrail’e ve Yahudilere ilişkin giderek yoğunlaşan eleştiriler ye-
ni bir anti-semitizmin habercisi miydi, anti-semitizm ile İsrail 
karşıtlığı arasındaki fark neydi?

Söyleşi konuklarımın büyük bölümünü; İsrail’deki revizyo-
nist-siyonist ya da sağ-sol çatışmasının Amerikan Yahudi top-
lumundaki yansımasını da görmek için, bu toplumun farklı gö-
rüşteki üyeleri arasından seçtim ve konuklarımı yine küçük 
portrelerle tanıttım.

“Lobici” Keith Weissman, Yahudi lobisi olarak anılan AI-
PAC’ın dışilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı. Weiss-
man ile Yahudi lobisine ilişkin komplo teorilerinden AIPAC’ın 
Evangelist Hıristiyanlarla ilişkisine, neo-con’lara, İsrail’in AI-
PAC’ı ve AIPAC’ın İsrail’i ne kadar kontrol ettiğine, Amerikan 
Yahudilerin siyasi eğilimlerine kadar her konuyu konuştuğu-
muz çok uzun ve ayrıntılı bir söyleşi yaptık. Weissman, AIPAC 
hakkında komplo teorilerine konu olan iddiaları reddetti. “Et-
kiliyiz, ama şeffafız,” dedi. “Karanlık ilişkilerimiz yok. Bizi des-
tekleyenleri destekleriz. Dostlarımızın sadık dostuyuz. Başarı-
mızın sırrı bu.”
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“Neo-lib” Ron Asmus, “German-Marshall Fund of the Uni-
ted States” isimli Alman-Amerikan ortaklığı ile kurulmuş bir 
düşünce kuruluşunda görevli. Aynı zamanda, prestijli Dış İliş-
kiler Konseyi (CFR) üyesi. 1997-2000 yıllarında Dışişleri Ba-
kanlığı’nda Avrupa işlerinden sorumlu müşteşar yardımcısı 
olarak görev yaptı. NATO’nun genişlemesinin perde arkasın-
daki mimarlarından. Neo-con’lara tepki olarak oluşan, “Yeni 
liberaller” (neo-lib) ya da “Yeni demokratlar” (neo-dem) ola-
rak anılan grubun etkili temsilcilerinden olan Asmus, “Büyük 
Ortadoğu”nun, tıpkı Doğu Bloku’nun NATO’ya entegre edil-
diği gibi Batı’ya entegre edilebileceğini savunuyor. Ancak As-
mus’a göre bunun için, neo-con’ların savunduğunun aksine 
Avrupa ile uzlaşmak ve işbirliği yapmak gerekiyor. Türkiye’ye 
büyük önem veren Asmus, neo-con ve neo-lib’lerin hangi ko-
nularda aynı, hangi konularda farklı düşündüklerini anlattı. 
“İsrail o denli travmatize olmuş ki, ileriyi göremiyor,” diyen 
Asmus, Bush yönetiminin İsrail politikasını eleştirdi.

“Neo-con” Joshua Murovchik, neo-con hareketinin kalesi 
sayılan Washington’un ünlü düşünce kuruluşlarından AEI’de 
(American Enterprise Institute) görevli. Neo-con felsesini anla-
tan kitapları ile tanınıyor. Murovchik, neo-con’ların kim oldu-
ğunu, felsefelerini, bu felsefenin hangi unsurlardan etkilenerek 
oluştuğunu, Ortadoğu hakkındaki senaryolarını anlattı, neo-
con’lara ilişkin suçlamalara cevap verdi. “Kuşkusuz İsrail’in kal-
bimde özel bir yeri var ama Bosna’nın da öyle,” diyen Murovc-
hik, Bosna’ya müdahalenin ardında da neo-con’ların olduğunu 
hatırlattı. Barış sürecini de konuştuğumuz Murovchik, Arafat 
yaşadıkça Ortadoğu’da çözüm olmayacağı kanısında.

“Ortadoğu Uzmanı” Prof. Daniel Brumberg prestijli Carne-
gie Endowment adlı düşünce kuruluşunda görevli, aynı za-
manda ünlü Georgetown Üniversitesi’nde hoca. Brumberg 
ile ağırlıklı olarak neo-con’ların savunduğu gibi Ortadoğu’ya 
domino etkisi ile demokrasi gelip gelemeyeceğini tartıştık. 
Brumberg’e göre, neo-con’lar demokrasi getirme konusunda 
samimi ama bölge gerçeklerini ve daha uzun süre bölgedeki 
rejimlerle yaşamak zorunda kalacaklarını bilmiyorlar. Brum-
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berg ile “İslâm demokrasiye karşı mı?”, “Ortadoğu rejimleri 
daha çok liberal olurlarsa daha az demokratik olmaları kabul 
edilebilir mi?” gibi sorularını da ele aldık. İsrail’in sertlik po-
litikalarının sadece ABD’ye değil, kendisine de zarar verdiğini 
belirten Brumberg, Filistinlilerin tezlerini Washington’a anla-
tamadıkları kanısında

“Büyükelçi” Edward Walker, prestijli Ortadoğu Enstitü-
sü’nün başkanı. Clinton yönetiminde ve Bush yönetiminin ilk 
yılında Dışişleri Bakan yardımclığı yapan Walker, İsrail’de de 
ABD büyükelçisi olarak görev yaptı. Walker, ABD-İsrail stra-
tejik ortaklığının hangi zemine dayandığını, neo-con’ların ve 
Evangelistlerin Bush yönetiminin İsrail ve Ortadoğu politikası-
na etkilerini, ABD’nin Suudi Arabistan ve İsrail’e nasıl baktığı-
nı anlattı. Irak saldırısı ile birlikte İsrail ile ABD’nin daha önce 
hiç olmadığı kadar özdeşleştirilmesinin ABD’ye zarar verdiğini 
savunan Walker “Bush, Şaron ile arasına mesafe koymalı,” de-
di. Walker, Irak’ta ABD’nin büyük hatalar yaptığını ve sonuçta 
yeni bir diktatörün geleceğini söyledi.

“Evangelist” Richard Hellman, ABD’de İsrail’i destekleyen 
Evangelist Hıristiyan örgütlerinin en önde gelenlerinden CI-
PAC’ın (Hıristiyanların İsrail Halk Eylem Komitesi) başkanı. 
Hellman ile Evangelist Hıristiyan olmanın anlamını, bu inanca 
sahip olanların niçin İsrail’i desteklediklerini ve Mesih inanç-
larını, İsrail’e bu desteğin niteliğini, Evangelistlerin Amerikan 
yönetimleri üzerindeki etkisini konuştuk. Hellman, “Bush yö-
netimini etkileme gücüne sahibiz,” diyerek Filistinlilere taviz 
vermesi için İsrail’e baskı uygulanmasına izin vermeyecekleri-
ni söyledi.

“Kadın Savaşçı” Stacy Burdett, anti-semitizme karşı savaşan 
ADL’nin (Anti-Defamation League - Karalamaya Karşı Birlik) 
Washington bürosunun başkan yardımcısı. Burdett, ADL’nin 
kuruluş nedeni, faaliyetleri ve çalışma yöntemlerinin yanısı-
ra, anti-semitizmin ABD ve dünyadaki son durumunu anlat-
tı. Burdett, Avrupa’dakinin aksine ABD’de endişe verici bir an-
ti-semitizm görülmediğini ancak Bush yönetimi altında dinin 
giderek önem kazanması sonucu din ve devlet işleri arasındaki 
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çizginin giderek bulanıklaşmasından endişe duyduklarını söy-
ledi. Burdett ile anti-semitizm ile İsrail karşıtlığı arasındaki far-
kı da tartıştık.

“Barış Destekçisi” A.J. Rosenberg, Izak Rabin’in önerisiyle İs-
rail-Filistin barışına destek sağlamak için kurulan “İsrail Poli-
tika Kurumu” adlı kuruluşta görevli. Uzun yıllar AIPAC’ta da 
çalışan Rosenberg, Yahudi lobisinin barıştan çok savaşa, Ra-
bin’den çok Şaron’a destek verdiği kanısında. ABD yönetimin-
deki neo-con’lardan revizyonist görüş taşıyan ve “Büyük İsrail” 
fikrine sahip olanlardan bazılarının, Başkan Bush’u yanlış yön-
lendirdikleri ve İsrail’in çıkarına olmamakla birlikte, Şaron’un 
politikalarını desteklemesini sağladıklarına inanıyor. Rosen-
berg’e göre, İsrail-Filistin barışı mümkün ve hatta bu iki ulu-
sun kaderi. “İsrail ve Filistinliler arasındaki uzlaşma, Yahudi ve 
Müslümanlar arasında kültürel bir uzlaşmanın yolunu açacak” 
diyen Rosenberg’le, diaspora psikolojisini, anti-semitizm ile İs-
rail karşıtlığı arasındaki farkı ve Evangelistlerle-Yahudilerin iş-
birliği konularını da tartıştık

“Yerleşim Gözlemcisi” Geoffrey Aronson, Filistin-İsrail so-
rununa iki devletli bir çözüm bulunmasına ve İsrail’in 1967’de 
işgal ettiği topraklardan çekilmesine katkıda bulunmak için 
kurulan ve İsrail’deki “Barış Şimdi” örgütü ile işbirliği yapan 
FMEP’in (Ortadoğu Barış Vakfı) başkan yardımcısı. Vakıf, iki 
ayda bir Yahudi yerleşim merkezlerinin inşasını izleyen bir ra-
por yayınlıyor. Aronson’a göre, sorunun barışçı çözümü zor, 
iki taraf sonuna dek savaşacak. Filistin intifadasının ve şiddet 
olaylarının İsraillilere nihayet işgalin bir bedeli olduğunu gös-
termeye başladığını savunan Aronson’a göre artık Filistin dev-
leti de çözüm değil çünkü “Şaron, Filistin devleti fikrini deje-
nere etti”.

“İsrail’in Savunucusu” Bary Jacobs, AIPAC’tan sonra Was-
hington’daki ve dünyadaki en etkili Yahudi örgütlerinden AJC 
(Amerikan-Yahudi Komitesi) Dışilişkiler Koordinatörü. Jaco-
bs ile öncelikle ABD’deki Yahudi lobisinin, Türkiye’ye verdi-
ği destekte başrolü oynayan bu örgütün bu desteğinin nedeni-
ni ve Türk-İsrail ilişkisi ile bağlantısını konuştuk. Jacobs, İsra-
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il’in ABD için neden önemli olduğunu ve bu politikanın niçin 
yönetimden yönetime değişmesinin sözkonusu olmadığını an-
lattı. İsrail’e yönelik eleştirileri haklı bulmayan Jacobs, “Arafat 
terörü durdurmadıkça İsrail ödün veremez çünkü bu zayıflık 
olarak algılanır,” dedi.

Notlar

Oldukça hacimli “Notlar” bölümü, klasik bir notlar bölümü ol-
maktan ziyade, her iki bölümde ele alınan konuların daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmış bir okuma kılavuzu 
niteliğini taşıyor. Aynı zamanda, dengeli bir okuma sağlamak 
için, söyleşilerde ifade edilen görüşlere karşı argümanları içer-
mesine de dikkat ettim. Notların ilk bölümünde siyonizm hak-
kındaki farklı görüşlere geniş olarak yer verdikten sonra, siyo-
nizm türlerini ve bunların bugünkü İsrail siyasi yelpazesinin 
neresinde yer aldıklarını açıklamaya çalıştım.

“Manda Dönemindeki Yahudi Yeraltı Örgütleri” bölümün-
de, birinci bölümdeki söyleşilerde sıkça karşınıza çıkan, Haga-
nah, Irgun ve Lehi’yi tanıtırken bu örgütler tarafından gerçek-
leştirildiği bugün genel kabul gören “Deir Yassin Katliamına” 
da ayrıntılı bir şekilde yer verdim. “Partiler ve Parlamento Dışı 
Hareketler” bölümünde, “Barış Şimdi” hareketinin yanısıra İs-
rail’deki en önemli güç odaklarından birisi olarak kabul edilen 
ve revizyonist hareketle iç içe büyümüş olması nedeniyle izini 
sürdüğümüz soruyu da yakından ilgilendiren “Gush Emunim” 
hareketine de oldukça geniş yer ayırdım. Günümüzdeki “Ya-
hudi Yeraltı Örgütleri”ni ele alırken bunların Gush Emunim 
ile bağlantısı üzerinde de durdum. Yahudi fundamentalizmi-
nin İzak Rabin’in ölümüne etkilerini araştırdıktan sonra “Ya-
hudi Fundamentalizmi ve ABD” bölümüne yer verdim. Bu bö-
lümün mutat sorumuz açısından özellikle ilginç olduğuna dik-
katinizi çekmek isterim.

“Liderler” bölümünde, söyleşilerde adı geçen liderlerin bi-
yografilerini aktarırken, bir anlamda İsrail’in tarihinin kısa bir 
özetini de, mümkün olduğunca kronolojik bir sırayla aktar-




