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ÖZET

27 Aralık 2008’de İsrail’in Gazze’yi bombalamaya başlaması ile birlikte gözler bir kere daha Filistin 
topraklarına çevrildi. Saldırılarda bugüne kadar 1000’den fazla Filistinli öldü ve 4000’den fazlası 
yaralandı. Yaralanan ve ölenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. İsrail’in Gazze’de 
kimyasal silahlar kullandığına dair bulgular olduğu yönünde uluslararası örgütlerin açıklamaları 
basında yer almaktadır. Yapılan çağrılara karşın, ABD’nin ateşkes için girişimde bulunmaması ve 
İsrail’in operasyonu genişleterek sürdürmesi Gazze’deki durumun önümüzdeki günlerde daha da 
vahim bir hal alacağını göstermektedir.

İsrailli yetkililer operasyonun gerekçesini Gazze sınırlarından İsrail topraklarını vuran Hamas’ın 
“terörist eylemlerine” son vermek  olarak açıklamaktalar. İsrail’in Hamas ile hesabı, vatandaşlarının 
can güvenliğini temin etmeye çalışan bir devletin masumiyeti ile örtüşemeyecek kadar derindir. 
Gazze’yi vurma kararının ardında Hamas’ı iktidardan uzak tutma çabası kadar İsrail’deki yaklaşan 
seçimleri kazanma hesapları yatmaktadır. İsrail hükümetini böyle bir operasyon düzenlemeye sevk 
eden her ne olursa olsun, bu sivil halkın öldürülmesine, yaşam alanlarının yok edilmesine gerekçe 
olamaz. İsrail Ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu işlediği geçmiş yıllarda da 
uluslararası bağımsız örgütlerin raporlarınca ortaya konmuştur. Buna karşın her hangi bir yaptırım 
uygulanmamış olması her askeri operasyonda Filistin halkını daha da savunmasız bırakmaktadır.

Türkiye ilk andan itibaren saldırıya karşı tepkisini açıkça ortaya koymuş ve Başbakan Recep Tayyip  
Erdoğan çıktığı Ortadoğu turunda bölge ülkeleri ile görüşmelerde bulunarak çözüm arayışı 
içine girmiştir. Ortadoğu turu, Türkiye’nin son yıllarda bölge ülkeleri ile ilişkilerde oluşturduğu 
güçlü altyapıyı kullanması bakımından önem taşımaktadır. Türkiye’nin bu konudaki gücünü 
sınırlı görenlere rağmen sürdürülen girişim, dünya tarafından dikkatle izlenmektedir. Ankara’nın 
dengeyi gözeterek, sorunun bütün aktörlerini süreç içinde tutabilecek ilişkilerini kullanması çözüm 
alternatiflerini artıracaktır. Gösterilen sert tepkinin, katı ve sonuca varmayacak politikalar yerine, 
çok kanaldan yürütülen etkin diplomatik girişimlerle bütünleştirilme çabası bu nedenle önemlidir.

Elinizdeki analizde öncelikle, İsrail’in Gazze’ye saldırı kararı almasının ardındaki nedenler 
değerlendirilmekte, daha sonra el-Fetih ile Hamas arasındaki iktidar mücadelesinin soruna 
yansımaları incelenmektedir. Türk dış politikası açısından sorunun ele alındığı bölümün ardından, 
Gazze saldırısı sırasında işlenen savaş suçları hakkında kısa bir değerlendirmeye yer verilmektedir.
Son bölümde ise sorunun çözümünde özellikle Türkiye’nin yapabileceği katkılara dair öneriler 
üzerinde durulmaktadır.



27 Aralık 2008’de İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı operasyonun dünya kamuoyunda 

yarattığı şaşkınlığın nedeni saldırının sürpriz olması değil, trajedinin boyutları. Bu 

topraklar ölümlere, bombalamalara, saldırılara, yaratıcı isimler konulan operasyonlara 

yabancı değil. Özellikle saldırıdan önce geçen son altı hafta içinde tarafların yaptıkları 

açıklamalar ve İsrail ablukasının Gazze’de ağırlaştırdığı koşullar, gerilimi iyice 

tırmandırmıştı. Hamas’ın 19 Aralık’ta son verdiği ateşkes sonrasında İsrail topraklarına 

attığı roketlere İsrail’in bir karşılık vereceği bekleniyordu. Ancak başlatılan operasyon 

bunun çok ötesine geçmiş durumdadır. İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonucu bugüne 

kadar 1000’den fazla Filistinli öldü ve 4000’den fazlası yaralandı. Birleşmiş Milletlerin 

yaptığı açıklamaya göre saldırıda ölen veya yaralanan Filistinlilerin üçte birini 

çocuklar oluşturmaktadır.1 Yapılan bütün çağrılara rağmen İsrail’in operasyonun 

çapını genişletme kararı alması, ateşkes sağlanmadığı takdirde önümüzdeki günlerde 

Gazze’deki durumun daha da vahim bir hal alacağını göstermektedir.

1. “UN: One-third of Gaza dead, injured are children,” Associated Press, 9 Ocak 2009
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I. İSRAİL NEDEN SALDIRDI?

İsrailli yetkililer operasyonun gerekçesini Gazze sınırlarından İsrail topraklarını 

vuran Hamas’ın “terörist eylemlerine” son vermek olarak açıklamaktalar. Gerçeğin 

bunun çok ötesinde olması bir yana, İsrail’e “meşru müdafaada bulunuyorum” 

dayanağı sağlayan terör gerekçesi sadece bu nedenle de kullanılmamaktadır. İsrail 

operasyonun sebebini “terörle mücadele” kapsamına sıkıştırarak, hem dünyadaki 

terör saldırıları ile karşı karşıya kalan ülkelerin empati kurmasını sağlamak istemekte, 

hem de Filistin sorununu bir terör sorununa indirgeyerek çözümü güç kullanımına 

endekslemektedir. Gerek Hizbullah’a gerekse Hamas’a karşı defalarca operasyonlar 

düzenleyen İsrail, bugüne kadar askeri yöntemler ile soruna kalıcı bir çözüm 

bulabilmiş değildir. Bu politika, sadece Filistinliler için değil İsrail halkı için de 

istikrarsız bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle İsrail’in kendi halkı için daha güvenli 

bir yaşam alanını savaş ile inşa etme çabası çelişkili bir tutumdur.

İsrail’in Hamas ile hesabı, vatandaşlarının can güvenliğini temin etmeye çalışan bir 

devletin masumiyeti ile örtüşemeyecek kadar derindir. İlk önce 2005’te belediye 

seçimlerinde başarı gösteren Hamas’ın, daha sonra Ocak 2006’da Filistin’de 

gerçekleşen seçimleri kazanması ile başlayan süreç, başından beri İsrail için kabul 

edilemez bir durumdu. Hamas ile el-Fetih arasındaki çekişmeyi iyi değerlendiren İsrail 

yönetimi, dünyadan gelen ambargo desteğini de arkasına alarak Hamas’ı iktidardan 

uzaklaştırmayı başardı. Bunda Hamas’ın siyasi bir parti olma sürecindeki eksiklikleri, 

örgütün askeri kanadı ile bağının devam etmesi ve kendi iç çekişmelerinin yarattığı 

çatışma da etkili oldu. İzzettin el-Kassam Tugayları’nın Haziran 2006’da İsrailli 

askerleri kaçırmasının ardından İsrail sadece bölgeye operasyon düzenlemekle 

kalmadı, Hamaslı bakan ve milletvekillerini de tutukladı. İsrail’in abluka ve izolasyon 

politikalarıyla Hamas’ı ülkeyi yönetemez hale getirme planı, Mart 2007’de uzlaşı 

umutları ile kurulan Ulusal Birlik Hükümetinin de sonunu getirdi. Haziran ayında Filistin 

Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın hükümeti feshederek Batı Şeria’da el-Fetihlilerden 

yeni bir hükümet kurulmasını istemesinin ardından, seçilmiş iktidarın kendisi 

olduğunu söyleyen Hamas, Gazze’nin kontrolünü tamamen ele geçirdi. İsrail’in bu 

direnişe cevabı Gazze’yi abluka altına alarak her türlü ambargoyu uygulamak oldu. 

Mısır’ın aracılığı ile her iki taraf da farklı gerekçelerle 18 Haziran 2008’de ateşkese 

“evet” demişlerdi. 19 Aralık’ta Hamas İsrail tarafından verilen ateşkes sözünün 

tutulmadığı, 22 Filistinlinin öldürüldüğü ve ablukanın kaldırılmadığı gerekçesiyle 6 

aylık ateşkes sürecini uzatmayacağını duyurdu.
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Filistinli öldü 
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İsrail bugün Gazze’den bu toprakları Hamas’a hediye etmek için çekilmediğini 

gösterme çabası içindedir. Sadece Hamas’ın silahlı gücünü kırmayı amaçlamamakta 

aynı zamanda bu şiddetin nedeni olarak gösterdiği Hamas’tan Filistin halkının desteğini 

çekmesini beklemektedir. Oysa bu yöntemin işe yaramadığını, baskıyı artırdıkça 

Hamas’a olan desteğin arttığını, yaşanılan tecrübeler göstermektedir. Dolayısıyla 

Gazze’ye düzenlenen bu son saldırı Hamas’a darbe vurmak kadar, silahlı olarak örgütün 

saflarında yer almasalar da oy vermeye devam eden ve destekleyen halkı yıldırmaya ve 

cezalandırmaya yöneliktir.

İsrail’in Filistinli gruplarla vardığı ateşkes mutabakatının her iki tarafta da seçimlerin 

yaklaştığı bir dönemde bozulmuş olması şaşırtıcı değildir. 9 Ocak’ta Mahmud Abbas’ın 

devlet başkanlığı süresinin dolmuş olması ve parlamento seçimlerinin 2009’da 

tekrarlanma ihtimalinin belirmesi, İsrail yönetimini bir kez daha Hamas’ın iktidara 

gelme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. İsrail’in saygın gazetelerinden Haaretz 

operasyondan tam bir ay önce yayınladığı haberde, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin 

hazırladığı gizli askeri strateji raporuna yer vermiştir. Habere göre raporda, Filistin 

seçimlerini Abbas’ın yerine Hamas’ın kazanması ihtimaline karşın İsrail’in, ABD ve 

uluslararası toplumla çatışma pahasına bile olsa, Filistin seçimlerine mani olması tavsiye 

edilmektedir. Raporda “ateşkes çökerse ve Gazze Şeridi’nde çatışmalar tekrar başlarsa, 

İsrail oradaki Hamas iktidarını mutlaka ama mutlaka yıkmalı” ifadesi yer almaktadır.2 

Rapor’un Hamas’ın ateşkesi bozmasından çok önce, Ekim ayında yayınlanmış olması, 

Gazze’ye operasyon kararının önceden alındığını göstermektedir. Zaten Haaretz, 

operasyonların ardından yayınladığı başka bir haberde Savunma Bakanı Ehud Barak 

tarafından İsrail ordusuna operasyona başlama talimatının daha ateşkes imzalandığında 

yani 18 Haziran’da verildiğini ve İsrail hükümetinin geçen süreyi askeri açıdan hazırlık, 

istihbarat toplama ve kamuoyunu yanıltmak için kullandığını duyurmuştu.3 Dolayısıyla 

İsrail’i bu saldırıyı düzenlemeye iten nedenin Hamas’ın kışkırtmaları ve Gazze’den atılan 

füzeler olduğu gerçekleri yansıtmamaktadır. 

İsrail yönetimini tek endişelendiren Filistin’de yaklaşmakta olan seçimler değildir. 

Kadima’daki koltuğunu şu anki Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’ye bırakan İsrail Başbakanı 

Ehud Olmert 10 Şubat’taki erken seçimlerle görevi devretmeye hazırlanmaktadır. 

Yapılan seçim anketlerinde Likud partisinin şahin lideri Benjamin Netanyahu önde 

gözükmektedir.4 Bu nedenle, Livni için Olmert döneminde kan kaybeden Kadima’yı 

ayağa kaldırmada Hamas’a vurulacak darbe önemli bir seçmen desteği anlamını 

taşımaktadır. Savunma Bakanı Ehud Barak’ın aynı zamanda İşçi Partisi’nin lideri olması, 

2.  “Defense establishment paper: Golan for Syria peace, plan for Iran strike,” Haaretz, 29 Kasım 2008.
3.  “IAF strike followed months of planning,” Haaretz, 28 Aralık 2008.
4. “ANALYSIS-Netanyahu on Course for Israeli Election Win –Polls,” Reuters, 10 Aralık 2008; “Elections 2009: Latest 
poll gives Likud big edge over Kadima,” Haaretz, 21 Kasım 2008.
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yaklaşan seçimlere dair hesapların kabine içinde devam ettiğini göstermektedir. 

Başbakanlık koltuğunda bugün Olmert oturmasına karşın, bu aslında Dışişleri Bakanı 

Livni’nin ve Savunma Bakanı Barak’ın yeni Başbakan adayları olarak yürüttükleri bir 

saldırı olarak okunmalıdır.

Operasyonun zamanlamasında ön plana çıkan başka bir hesap da ABD’de iki başkanlı 

geçiş döneminin yaşanıyor olmasıdır. Barack Obama resmen göreve başlamadan önce 

İsrail’in harekete geçmiş olması iki nedene bağlanmaktadır. Öncelikle, Obama’nın 

Filistin sorununda nispeten daha ılımlı bir politika izleyeceğini varsayan İsrail, kendi 

üstünde bu baskı oluşmadan Filistinlilere indirebildiği kadar ağır bir darbe indirmek 

istemiştir. İkinci neden, Obama’nın seçim kampanyası sırasında Yahudi lobilerini 

memnun eden konuşmalar yapmış olması5 ve etrafındaki pek çok ismin Yahudi kökenli 

olması gerçeğine dayanmaktadır. Buna göre İsrail, Obama’nın ekibinin de etkisiyle 

nihayetinde kendisine yakın politikalar izleyeceğini beklemektedir. Bu nedenle 

yeni başkanı daha ilk günlerinde böylesine zor bir pozisyonda bırakarak kredisinin 

tükenmesini istememiş ve Obama’nın soruna ilişkin “temiz” sicilini daha sonra kendi 

avantajına kullanmayı hedeflemiştir.

II. EL-FETİH-HAMAS GERİLİMİ: 
     HANGİ FİLİSTİN? 

Bütün bu süreç değerlendirilirken Filistin’de yaklaşan seçimler ve ülke içi 

hesaplaşmalar da göz önünde bulundurulmalıdır. İsrail kuşatmasına direnmek 

Hamas’ı ateşkesi sona erdirmeye iten nedenlerden sadece birisidir. Anketler, son 

dönemde Filistin halkının Hamas’a verdiği desteğin zayıfladığını ve Hamas’ın el-Fetih 

karşındaki popülaritesini kaybetmeye başladığını göstermektedir. Ramallah merkezli 

Palestinian Center for Policy and Survey Research’ün 2008 yılı boyunca yaptığı kamuoyu 

yoklamalarında Hamas’ın oy kaybına uğradığı görülmektedir. En son Haziran 2008’de 

gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre halkın %31’i Hamas’ı %43’ü ise 

el-Fetih’i desteklemektedir.6 Bu değişimin en büyük nedenlerinden biri, kötüleşen 

koşulların halkta yarattığı bıkkınlığın yanı sıra Hamas’ın seçimleri kazanmasını sağlayan 

belediyecilik ve yardım faaliyetlerini İsrail ablukası altında gerçekleştiremiyor 

olmasıdır. Bu şartlar altında Hamas, Filistin halkının desteğini yeniden sağlamak 

için ateşkese son vermiş ve kendisini Mahmud Abbas yönetiminden farklı kılacak ve 

direnişin merkezi haline getirecek eylemlere yönelmiştir. 

5. “Transcript: Obama’s Speech at AIPAC,” http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91150432
6. Palestinian Center for Policy and Survey Research, Survey Research Unit, Poll No.28, June 2008, http://www.
pcpsr.org/survey/polls/2008/p28epressrelease.html
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İsrail, bugüne kadar Hamas ile el-Fetih arasındaki gerilimi oldukça iyi kullanmıştır. 25 

Ocak 2006 seçimlerinde genel sonuçlara göre oyların %56’sını alan ve 74 milletvekili 

çıkaran Hamas, tek başına iktidar olabilecekken, önce oyların %34’ünü alan ve 45 

milletvekili bulunan el-Fetih ile iktidarı paylaşmak zorunda bırakılmış7, daha sonra 

ise ulusal yönetimin tamamen dışına itilmiştir. Bu dönemde, Devlet Başkanı Mahmud 

Abbas’a İsrail yönetimi tarafından verilen açık destek, fiziksel olarak zaten iki parçaya 

ayrılmış Filistin’de yönetimsel anlamda da iki başlılık yaratmıştır. Filistinli olma 

ortak paydasını “Hamaslı” ve “el-Fetihli” olarak bölen bu süreç, Filistin halkının ortak 

direnişini de, ortak bir geleceğin yaratılmasını da engellemeye devam etmektedir. İki 

taraf arasında anlaşmazlıkların kökeninde siyasi rekabetin yanı sıra, el-Fetih’in bunca 

zamandır elinde tuttuğu ve kendine ait olarak gördüğü Filistin iktidarını Hamas’a 

bırakmak istememesi yatmaktadır. Hamas’ın, 2009’da görev süresinin dolmasının 

ardından Mahmud Abbas’ı devlet başkanı olarak tanımayacağını açıklamasına karşın8 

Abbas 2010’daki genel seçimlere kadar görev süresini uzatmak istemektedir. İsrail’in 

Gazze saldırısından bir seçim galibiyeti çıkarmayı uman, en azından görevinin başında 

kalmayı hesaplayan Mahmud Abbas, bu nedenle İsrail’i kınarken ve uluslararası 

toplumu yardıma çağırırken, Filistin halkına bütün bunları provoke edenin Hamas 

olduğunu özellikle vurgulamıştır.9 Hamas lideri Halid Meşal ise The Guardian’da 

yayınlanan yazısında 18 aydır kuşatma altında bulunan Gazze’de ateşkesi bütün 

sürdürme çabalarına rağmen, sürecin İsrail tarafından sürekli suistimal edildiğini 

söylemektedir.10 

İsrail’in Gazze saldırısı Hamas’ı ezmenin yanı sıra Filistin içindeki bu ayrımı da 

derinleştirmektedir. Bu ayrım devam ettiği sürece kendi üzerinde bir baskı olmayacağını 

bilen İsrail’in Mahmud Abbas’a verdiği desteğin en büyük nedenlerinden biri de 

budur. Sadece İsrail yönetimi tarafından değil Batılı devletlerce de Mahmud Abbas’ın 

“demokratik” ve “ılımlı” bir lider olduğunun vurgulanması, öte yandan Hamas’ın 

radikal İslamcı bir terör örgütü olarak adlandırılması, Filistin gerçeğini de gölgeler hale 

gelmiş durumdadır. 1970’ten Oslo Anlaşmalarına kadarki dönemde el-Fetih’in içinde 

bulunduğu FKÖ dâhil her Filistin hareketi sadece İsrail’e savaş açmakla kalmamış, aynı 

zamanda İsrail’in var olma hakkını da reddederek silahlı mücadelede bulunmuş ve 

“terörist” olarak tanımlanmıştır. 

7. 2006 Seçim Sonuçlarına göre oy ve sandalye dağılımı için “The Palestinian Legislative Council’s Elections: A 
New Stage and Old Questions,” The Alternative Information Center, February 4, 2006, http://www.alternativenews.
org/blogs/nassar-ibrahim/the-palestinian-legislative-councils-elections-a-new-stage-and-old-questions-
20060204.html
8.  “Hamas: We Won’t Recognize ‘Abbas as PA President after January 9, 2009,” The Middle East Medya Research 
Institute MEMRI, (Special Dispatch , No. 2051, September 12, 2008); “Hamas Bugünden İtibaren Abbas’ı Tanımıyor,” 
NTVMSNBC, 11 Ocak 2009.
9.  “Abbas: Hamas could have prevented ‘massacre’”Jerusalem Post, 28 Aralık 2008.
10. Khalid Mish’al ,“This Brutality will Never Break Our Will to be Free,” . Khalid Mish’al ,“This Brutality will Never Break Our Will to be Free,” The Guardian, 6 Ocak 2009.
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Hamas’ı bugün el-Fetih’ten ayıran en büyük fark, sadece İslami bir yönetim 

öngörmesi değil, aynı zamanda İsrail’i tanımayı reddetmeyi sürdürmesidir. Hamas’ın 

İsrail’i yok etme hedefi ve kullandığı yöntemler bugün kendisine yöneltilen eleştirilerin 

merkezinde yer almaktadır. Hamas’ın tamamen siyasi bir harekete dönüşmesini 

mümkün görenler de, bunu imkânsız addedenler de bulunmaktadır. Aslında Hamas’ın 

2006 seçimlerinde siyasi bir parti olarak yer alması bile örgütün kuruluşundan bu yana 

geçirdiği dönüşümü göstermesi açısından önemlidir. Hamas, bu seçimlere katılarak 

İsrail ile yapılan anlaşmalarla ön görülen bir sürece dâhil olmayı kabul etmiştir. İktidarda 

kalmasına izin verilseydi, siyasi parti olarak hareket etmenin getirdiği yükümlülüklerin 

Hamas’ın değişimine katkısını gözlemlemek mümkün olabilirdi. Nitekim, Mayıs 

2006’da “Mahkumlar Belgesi”11 üzerinden yürütülen Filistinli gruplar arasındaki 

uzlaşma görüşmelerinin neticesinde Hamas bu belgede yer alan pek çok maddeyi 

kabul etmiştir. Her ne kadar Hamas tarafından İsrail’i kabul etmedikleri beyan edilse 

de, İsrail tarafından 1967’de işgal edilmiş olan tüm topraklar üzerinde başkenti Kudüs 

olan, bağımsız ve tam egemen bir devlet kurma amacı vurgulanması ve uluslararası 

anlaşmaların kabulü İsrail’in varlığının de facto tanınması olarak yorumlanmıştır.12 

Ancak uzlaşıdan sadece bir gün sonra, 26 Haziran’da İsrailli askerlerin kaçırılması olayı 

ile patlak veren kriz, buradaki maddelerin hayata geçirilmesine imkân vermemiştir. 

Yaşanan olaylar, bir takım sıkıntılara rağmen Hamas’ı uzlaşı zeminine getirmekte siyasi 

sürecin daha etkili olduğunu göstermektedir. Oysa Hamas’ın bütün siyasi seçeneklerin 

dışına itilmesi ile birlikte Gazze’ye sıkışıp kalması, örgütü daha da radikalleştirmektedir. 

Hamas’ın programından hareketle radikal söylemlerinden taviz vermeyeceğini 

düşününler el-Fetih örneğini göz ardı etmektedirler. El-Fetih’in İsrail’i tanımasına ve 

yapılan anlaşmalara rağmen “el-Fetih’in Anayasası” başlıklı kuruluş programında eski 

söylem korunmaktadır. Siyonist hareket ırkçı, sömürgeci ve saldırgan13 olarak tasvir 

edilirken, örgütün amacı Filistin’in tam kurtuluşunu gerçekleştirmek ve Siyonist 

ekonomik, politik, askeri ve kültürel varlığı sona erdirmek olarak açıklanmaktadır.14 Bu 

söyleme rağmen, aynı el-Fetih bugün Filistin’de siyasal yaşamın içinde dünya tarafından 

kabul gören legal bir aktördür. 

Hamas ile el-Fetih arasındaki iktidar mücadelesi Filistin’i pek çok kez iç savaşın 

eşiğine getirmiştir. İsrail saldırılarının olmadığı dönemlerde halk, el-Fetih ve Hamas’a 

bağlı silahlı güçlerin çatışmaları, birbirlerine uyguladıkları ambargolar yüzünden 

11. 10 Mayıs 2006’da İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinli liderler, çatışmaların önüne geçebilmek ve . 10 Mayıs 2006’da İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinli liderler, çatışmaların önüne geçebilmek ve 
tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir zemin oluşturmak için “Mahkûmlar Belgesi” olarak da bilinen “Milli Muta-
bakat Belgesi”ni hazırladılar ve kamuoyuna sundular. Metnin altında Mervan Barguti (el-Fetih), Abdulhalık en-
Netşe (Hamas), Şeyh Besam es-Sa’di (İslami Cihad), Abdulrahim Meluh (Filistin Kurtuluş Halk Cephesi) ve Mustafa 
Bidarne’nin (Demokratik Cephe) imzaları bulunmaktadır.
12. “The full te�t of the National Conciliation Document of the Palestinian Prisoners (and Revision)” May 11 2006 . “The full te�t of the National Conciliation Document of the Palestinian Prisoners (and Revision)” May 11 2006 
and June 28, 2006. http://www.mideastweb.org/prisoners_letter.htm
13. Madde 7, “The Fatah Constitution, 1964” http://www.mideastweb.org/fateh.htm. Madde 7, “The Fatah Constitution, 1964” http://www.mideastweb.org/fateh.htm
14. Madde 12, “The Fatah Constitution, 1964” http://www.mideastweb.org/fateh.htm. Madde 12, “The Fatah Constitution, 1964” http://www.mideastweb.org/fateh.htm
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mahrumiyet yaşamaktadır. Bu çatışmalara Filistin’deki diğer siyasi grupların 

eklenmesi sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle sorunların 

çözülmesi ve ortak bir politikanın geliştirilmesi için öncelikle Filistin’in kendi içinde 

uzlaşı sağlanmalıdır.

III. TÜRKİYE’NİN GAZZE SALDIRISINA TEPKİSİ

İsrail’in Gazze saldırısı kadar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı sert 

açıklamalar da Türkiye’de tartışma yaratmıştır. Başbakan, İsrail’in saldırısını sadece 

“insanlık suçu” olarak tanımlamakla kalmamış, aynı zamanda İsrail Başbakanı Ehud 

Olmert ile temaslarını dondurduğunu açıklamıştır.

Erdoğan’ı böylesine sert bir açıklama yapmaya iten sebeplerin başında, 22 Aralık’ta 

yani saldırıdan sadece 5 gün önce, Ankara’yı ziyaret eden Ehud Olmert’in “Gazze’de 

insani bir dram yaşanmayacağı” konusunda vermiş olduğu söz yer almaktadır. Bu söz 

nedeniyle Başbakan Erdoğan “Bu, Türkiye’ye karşı yapılmış bir saygısızlıktır” diyerek 

tepkisini dile getirmiştir. Nitekim İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy tarafından 

yapılan açıklamada da böyle bir sözün verildiği inkâr edilmemektedir. Ancak İsrail 

yönetimine göre Gazze’de insani bir kriz söz konusu olmadığı gibi, Ankara’nın böyle 

bir askeri operasyondan haberdar edilmeyi beklemesi de gerçekçi değildir.15 

Türkiye’yi zor durumda bırakan bir başka neden ise Olmert’in Ankara ziyareti ile saldırı 

arasında çok kısa bir süre olmasından kaynaklanmaktadır. İsrail Gazze’ye yönelik 

bombardımana başlamadan bir gün önce Dışişleri Bakanı Tzipi Livni acil bir toplantı için 

Kahire’ye gitti. Verilen haberlere göre Livni, Hamas saldırılarına hedef olmaya daha fazla 

müsamaha göstermeyecekleri yönünde Mısırlı yetkililerle görüşmüştür. Öte yandan, 

Livni’nin operasyon hakkında Mısır’a bilgi vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiği 

yorumları da yapılmaktadır. Bu değerlendirmeyi yapanlar Olmert’in Türkiye ziyaretine 

de şüphe ile yaklaşmakta ve Ankara’nın saldırıdan haberdar edilme olasılığı üzerinde 

durmaktadırlar. Bütün bu sebeplere Ankara’nın arabulucu sıfatı ile İsrail ile Suriye 

arasında görüşmeleri yürütmesi de eklenince, Türkiye’nin içine sokulduğu güç durum 

daha aşikâr bir hal almaktadır. Filistin’de savaş varken, Türkiye’nin Suriye ile İsrail 

arasında bir barış görüşmesinde arabuluculuk yapması beklenmeyeceğinden, bu 

görüşmeler de askıya alınmış durumdadır.

15.  “.  “Hedefimiz Hamas’tı Siviller için Üzgünüz,” Akşam, 05 Ocak 2009.
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Türkiye’den gelen tepki karşısında İsrail’in tutumu, Hamas ile PKK arasında benzerlik 

kurmak olmuştur.16 Yapılan açıklamalarda İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü 

operasyonun Türkiye’nin PKK ile mücadelesinden bir farkı olmadığı vurgulanmaktadır. 

İsrail tarafından daha öncede defalarca kullanılan bu savunma, son Gazze saldırısına 

ilişkin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen ABD Başkanı George Bush tarafından 

da dile getirilmiştir.17 Bu karşılaştırmanın dayanaksız olduğu ve propaganda amaçlı 

yapıldığı ortadadır. Bugün İsrail, Filistin topraklarında işgalcidir. Bu durum BM 

kararlarınca da teyid edilmektedir. Hamas İsrail işgaline karşı direnen örgütlerden biridir. 

2006’da Filistin’deki seçimlere katılmış ve Filistin halkının oyları ile iktidara gelmiştir. 

Türkiye ise uluslararası toplum ve hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğünü, 

silahlı bir terör örgütüne karşı koruma çabası içindedir. Birbirinden pek çok ayrı yönü 

olan bu iki mesele arasında kurulmaya çalışılan benzerlik son derece zorlamadır.

Başbakan Erdoğan’ın tepkisini “aşırı” bulanlar, İsrail ile ilişkilerin geleceğini göz 

önüne alarak yapılan açıklamaları eleştirmektedirler. Oysa bu, Türkiye’nin İsrail’e karşı 

devletin üst kademesinde dile getirdiği ilk sert tepki değildir. Türk halkının Filistin 

konusunda taşıdığı hassasiyet her dönem dış politikada da yansımasını bulmuştur. 

İsrail’in izlemekte olduğu politikalar ve Filistin topraklarında gerçekleştirdiği askeri 

operasyonlar, hükümetler tarafından sert şekillerde eleştirilmiş, Türkiye pek çok kez 

İsrail’i kınama kararlarının altına imza atmıştır. 2002’de İsrail’in Cenin’deki Filistin 

mülteci kampına düzenlediği saldırı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından 

“soykırım” olarak nitelendirilmiştir. 18 İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in, bütün hazırlıkları 

tamamlanmış bir askeri harekâtın varlığına rağmen, Gazze’de bir saldırının olmayacağı 

anlamına gelen garantiler vermiş olması, iki ülke arasındaki güveni zedelemiştir. 19 

İsrail ile Suriye arasında barış görüşmelerini yürüttüğü bir dönemde Türkiye’nin böyle 

zor bir durumda bırakılmış olması, diğer ülkeler gözünde de itibarını zedeleyen bir 

durumdur. Başbakan Erdoğan tarafından verilen tepkiyi, meselenin insani boyutunu 

da göz önüne alarak bu perspektiften okumak gerekmektedir. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin İsrail ile diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerini 

tamamen kesmesini bekleyenlerin istekleri de gerçekçi olmaktan uzaktır. Türkiye’nin 

İsrail ile ilişkileri koparması, bölgede barış sağlanmasına hiçbir şekilde katkı 

sağlamayacağı gibi sürecin tamamen dışına itilmesine de sebep olacaktır. İki ülke 

arasında iyi ilişkiler ve şimdiye kadar varolan güven, Türkiye’ye Ortadoğu’nun pek çok 

16.  “İsrail Yine Aynı ‘Numarayı’ Yaptı: Hamas İle PKK Arasında Benzerlik Kurdu,” .  “İsrail Yine Aynı ‘Numarayı’ Yaptı: Hamas İle PKK Arasında Benzerlik Kurdu,” NetHaber, 31 Aralık 2008, http://
www.nethaber.com/Dunya/85419/Israil-yine-ayni-numarayi-yapti-Hamas-ile
17.  “İsrail: PKK Yerine Hamas Yazın, Aynı Şey,” .  “İsrail: PKK Yerine Hamas Yazın, Aynı Şey,” Milliyet, 5 Mart 2008; “Bush’a PKK Hatırlatması: Biz Sivile Zarar 
Vermeyiz,” Hürriyet, 11 Ocak 2009.
18.  “Turkey accuses Israel of genocide” .  “Turkey accuses Israel of genocide” BBC News, 4 Nisan 2002, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
europe/1911609.stm 
19. İbrahim Kalın, “Is Tel Aviv Losing Ankara?” . İbrahim Kalın, “Is Tel Aviv Losing Ankara?” Today’s Zaman, 8 Ocak 2009.
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köşesinde inşa edilecek barış için ayrıcalıklı bir yer tanımıştır. ABD’nin İsrail tarafında 

sahip olduğu güvene bölgenin geri kalanında aynı düzeyde sahip olmaması, Türkiye’nin 

İsrail-Suriye görüşmelerinde olduğu gibi arabuluculuk rolü üstlenebilmesi imkânını 

yaratmıştır. İsrail ile tüm iletişim kanallarının kapanmasına yönelik bir tavır, Türkiye’nin 

ateşkese ve bölgede istikrara sağlayacağı katkıyı da ortadan kaldıracaktır. Her ne kadar 

son yaşananlarda olduğu gibi, diyalog yolunun açık olmasının İsrail’i ikna etmek veya 

yönlendirmek adına bir anlam ifade etmediğini ileri sürecekler olsa da, Türkiye’nin her iki 

taraf adına da barış sürecine katkılarını sunabilmesinin tek yolu da bu görünmektedir. 

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler sadece Ortadoğu’daki sorunlar bağlamında 

düşünülemez. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle 1990’ların ortalarında imzalanan 

pek çok askeri ve ekonomik anlaşma ile zirve yapmıştı. Bugün de bu anlaşmaların pek 

çoğu devam etmektedir. Türkiye’nin insani nedenlere dayanan sert tepkilerine karşın, 

İsrail ile ilişkilerini yürütmekte olmasının nedenlerinden biri de bu askeri anlaşmalara 

duyulan gereksinimden kaynaklanmaktadır. Türk ordusu, ABD’nin satmayı kabul 

etmediği ya da kota uyguladığı pek çok silahı ve askeri teknolojiyi İsrail’den temin 

etmek zorunda kalmaktadır. Üstelik İsrail’in PKK ile mücadelede silahların kullanımına 

ilişkin Avrupa’daki parlamentoların veya Amerikan kongresinin çıkardıkları zorlukları 

çıkarmaması da anlaşmaların devamını etkilemektedir. Olmert’in son ziyareti sırasında 

yeni bir askeri anlaşmanın imzalanmış olduğu da ileri sürülmektedir. Nitekim, 2 Ocak 

2009’da İsrailli Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries ortaklığı Türk Hava Kuvvetleri 

ile 141 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıklarını açıklamışlardır.20 Gazze’ye İsrail’in saldırısı 

devam ederken açıklanan anlaşma, Türkiye’nin barış için yürüttüğü arabuluculuk 

faaliyetlerine gölge düşürmekte ve İsrail’e karşı tepkisinin gerçekliğinin sorgulanmasına 

neden olmaktadır.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin bir başka boyutu ise, Amerika’daki etkin Yahudi lobisinin 

“Ermeni soykırımı” tasarısını kabulüne karşın şimdiye kadar Türkiye’ye verdiği destektir. 

Seçim kampanyası boyunca Ermeniler tarafından desteklenen ve “soykırım” iddialarını 

tanıyacağına dair beyan ve taahhütlerde bulunan Barack Obama’nın 20 Ocak’ta görevi 

devralacak olması Türkiye’nin bu konudaki endişelerini artırmaktadır. Seçimlerin 

sonuçlanmasının ardından Türkiye, pek çok diplomatik girişimde bulunarak Obama’nın 

dış politika ekibine söz konusu tasarının iki ülke ilişkilerini zedeleyeceğini aktarmıştır. 

Ancak Ermeni lobisi karşısında Türkiye’nin işi çok da kolay gözükmemektedir. 

Türkiye’nin tezlerini destekleyen Yahudi lobisinin saf değiştirmesi ise sonucu doğrudan 

etkileyecektir. 

20. “Elbit Systems And IAI To Supply Turkey Combined Airborne Imagery Intelligence Systems,” . “Elbit Systems And IAI To Supply Turkey Combined Airborne Imagery Intelligence Systems,” Miltech, Spacewar, 
02 Ocak 2009, http://www.spacewar.com/reports/Elbit_Systems_And_IAI_To_Supply_Turkey_Combined_Airbor-
ne_Imagery_Intelligence_Systems_999.html
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Türkiye’nin tutumu, sorunun aktörlerinden birini dışlamak değil Ortadoğu’da barışın 

sağlanması için çözüm arayışı içinde olmaktır. Gazze’de saldırıların başlamasının 

ardından ateşkesi sağlamak için başlatılan ilk diplomatik inisiyatifin Türkiye tarafından 

yürütülüyor olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Başbakan Erdoğan’ın çıktığı Ortadoğu 

turunun en önemli sonucu, ortaya konan iki aşamalı plan değildir. Önce ateşkes, sonra 

Filistinli gruplar arasında uzlaşı olarak özetlenebilecek bu planı hayata geçirmek son 

derece zordur. Sadece Ortadoğu gezisi kapsamında yer alan Suriye, Mısır, Ürdün, 

Suudi Arabistan arasında bile çözüme ilişkin fikir birliğini sağlamak kısa vadede kolay 

olmayacaktır. Bölge ülkelerinin Filistin’de insanlar ölürken, hızlı bir şekilde uzlaşması 

güç gözükmektedir. Nitekim İsrail’in kara harekâtını başlatmış olması da bunu teyid 

etmektedir. 

Ancak, böyle bir gezinin gerçekleştirebiliyor olması, Türkiye’nin son yıllarda bölge 

ülkeleri ile ilişkilerde oluşturduğu güçlü altyapıyı kullanması bakımından önem 

taşımaktadır. Bu kısa gezinin en anlamlı adımı, Başbakan Başdanışmanı Ahmet 

Davutoğlu’nun Suriye’de Halid Meşal ile yaptığı görüşmelerdir. Ankara’nın bu noktada 

yapacağı katkı, Hamas’ı daha pragmatik hareket etmeye sevk etmek ve Filistinli 

gruplar arasında uzlaşıyı temin etmek olacaktır. Ankara Hamas ile ilişkilerinden 

çözüm üretebilir. BM Filistin Gözlemciliği görevini sürdürmekte olan Prof.Dr. Richard 

Falk’ın 2006’ta Hamas-Ankara görüşmelerine atıfla söylediği gibi “Türkiye’nin bu 

girişimlerinden istifade edilebilseydi, Gazze halkının refahı ve İsrail’in güvenliği çok 

daha iyi durumda olabilirdi ve Hamas’ın istekli olduğu uzun süreli ateşkes hayata 

geçirilebilirdi.”21

Bugün Türkiye aynı ortamı yeniden yaratma çabası içindedir. Türkiye’nin bu konudaki 

gücünü sınırlı görenlere rağmen sürdürülen girişim, dünya tarafından dikkatle 

izlenmektedir. Kahire’de toplanan Arap Birliği’nin krizi sonlandırmak için Türkiye’nin 

diplomatik girişimlerine destek verdiğini açıklaması, Türkiye’nin diplomatik katkısına 

duyulan inancı yansıtması bakımından son derece önemlidir. Ahmet Davutoğlu’nun 

Halid Meşal ile Şam’da yaptığı ikinci görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı 

Sarkozy’nin meselenin çözümüne ilişkin Türkiye’den yardım talep etmesi de bunu teyit 

etmektedir.22 Nitekim Gazze’ye yerleştirilecek uluslararası gücü kurma görevi için de 

Türkiye’nin adı geçmektedir. Bu, bölge ülkeleri gözünde Türkiye’nin değişen imajının 

bir göstergesidir. Son krizde Türkiye’nin izlediği politikaya ilişkin Arap basınında çıkan 

haberlerde Ankara’nın çabalarından övgüyle bahsedilmektedir. Başbakan Erdoğan’ın 

çok yönlü bir dış politika benimsediği ve ABD’den ve AB ülkelerinden tepki almak 

21. Richard Falk “Gazze felaketini anlamak için (2),” . Richard Falk “Gazze felaketini anlamak için (2),” Zaman, 6 Ocak 2009.
22.  “Erdoğan ve Sarkozy ‘Gazze’de mutabık kaldı,” .  “Erdoğan ve Sarkozy ‘Gazze’de mutabık kaldı,” CNNTürk, 7 Ocak 2009.
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pahasına bölge ile ilişkileri düzeltmek için uzun süredir uğraştığı dile getirilmektedir.23 

El-Cezire’nin önemli kalemlerinden Fehmi Hüveydi yazısında “Türkiye’nin, taraf 

olduklarını gözlerden saklayan ve arayı düzeltmekten ziyade berbat eden diğer 

arabuluculardan daha nezih ve dürüst olacağına inanıyorum” satırlarına yer vermiştir.24

Gazze meselesinde izlenen aktif diplomasi, Türkiye’nin yeni dış politika vizyonunun ve 

son yıllarda bölge ülkeleri ile geliştirilen ilişkilerin getirdiği bir özgüvenin uzantısıdır. 

Türkiye, sadece Ortadoğu’da değil Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Uzakdoğu’ya 

uzanan bir coğrafyada yoğun diplomatik faaliyetler yürütmektedir. Son yıllarda, 

komşu bölge ve ülkelerde istikrar ve barışın sağlanması için proaktif bir dış politika 

izlenmektedir.25 Gazze konusunda gösterilen gayreti bu bütünlükten kopartarak 

iktidarın “İslami ilişkilerini” kullanması olarak yorumlamak, dış politika oluşturma 

sürecinde devletin diğer aktörlerini de görmezden gelmektir. 30 Aralık tarihinde 

MGK’da alınan kararda olaylardan duyulan derin endişenin ifade edilmesinin yanında, 

askeri harekâtın derhal durdurulması, çatışmaların sona erdirilmesi, diplomasiye 

imkân tanınması, Gazze’deki halka insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının 

sağlanması ve Filistinliler arasında bir an önce uzlaşmaya varılması çağrısında 

bulunulmuştur.26 MGK bildirisi izlenen politikayı yansıtmakta ve devletin en üst 

düzeyinde bu konudaki mutabakatı göstermektedir. İsrail’e karşı gösterilen tepkiyi 

Türkiye’nin Batı dünyasına karşı kendine yeni bir taraf seçmesi olarak yorumlamak, 

Türk dış politikasını tek eksenli okuma alışkanlığının bir sonucudur. İsrail ile Türkiye 

arasında 1996’da imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması ile artan yakınlık zaten sorunlu 

olan Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerin iyice bozulmasına yol açmıştı. Bu, Türkiye 

açısından sadece ekonomik ve kültürel nedenlerle değil, güvenlik ve istikrar açısından 

da çözülmesi gereken bir sorundu. Bugün Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerin zayıflaması 

pahasına bölgede aktif bir politika izlemesi, taraflardan biri ile ilişkilerini koparacağı 

anlamına gelmemektedir. Ankara’nın dengeyi gözeterek, sorunun bütün aktörlerini 

süreç içinde tutabilecek ilişkilerini kullanması çözüm alternatiflerini artıracaktır. 

Gösterilen sert tepkinin, katı ve sonuca varmayacak politikalar yerine, çok kanaldan 

yürütülen etkin diplomatik girişimlerle bütünleştirilme çabası bu nedenle önemlidir.

23. “Erdogan’s multi-pronged foreign policy” . “Erdogan’s multi-pronged foreign policy” Special to Gulf News, 06 Ocak 2009; “Gazze trajedisinde Türkiye’nin  
beklenen rolü,” Al Watan, 31 Aralık 2008. http://www.alwatan.com.sa/news/alwatanop2.
asp?id=4179&issueno=3015
24. Fehmi Hüveydi “Fehmi Hüveydi yazıyor: Fitne zamanında,” . Fehmi Hüveydi “Fehmi Hüveydi yazıyor: Fitne zamanında,” Al Jazeera, 06 Ocak 2009. http://www.aljazeera.net/
NR/e�eres/4574FA91-9BC1-4CB3-B66D-24D239C0C2F2.htm
25. Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s New Policy Vision: An Assessment of 2007,” . Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s New Policy Vision: An Assessment of 2007,” Insight Turkey, Vol.10, No.1 (2008), 
ss.77-97
26. “30 Aralık 2008 tarihli MGK Toplantısı Basın Bildirisi,” http://www.mgk.gov.tr/Turkce/
basinbildiri2008/30aralik2008.html
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IV. ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ VE 
İSRAİL’İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI

Ateşkesin sağlanmaması nedeniyle Gazze’de durum her geçen gün daha vahim bir 

hal almaktadır. Ölü ve yaralı sayısı her gün artmakta ve Gazze yaşanmaz bir hale 

gelmektedir. İsrail yönetimi tarafından yalanlanmasına karşın, İsrail Ordusunun 

Gazze’de konvansiyonel olmayan yeni silahlar denediğine dair ciddi bulgular 

mevcuttur. Yeni Silahlar Araştırma Komitesi (New Weapons Research Committee) 

basına yaptığı açıklamada, 2006’da Lübnan’dakine benzer şekilde İsrail’in Gazze’de, 

beyaz fosfor, yoğun ağır metal patlayıcı (DIME), termobarik bombalar, misket bombası 

ve uranyum mühimmat kullandığını ve sivil halk üzerinde yeni silahlar denendiğini 

duyurmuştur. Komite ellerinde bulguları destekleyen doktor raporları ve tanık 

ifadeleri olduğunu belirtmektedir.27 Norveç Yardım Komitesi tarafından bölgeye 

gönderilen doktorların dönüşte yaptıkları açıklamalar da benzer yöndedir. Norveçli 

doktorlar, Gazze halkı üzerinde ağır metal içeren patlayıcılar kullanıldığını ve yeni 

silahlar denendiğine ilişkin ciddi şüpheler taşıdıklarını açıklamışlardır.28 

İsrail’in sivil halk üzerinde kimyasal silahlar denemesi başlı başına bir savaş suçudur.29 

Fakat Gazze’deki savaşta yaşanan ihlaller bununla sınırlı değildir. İsrail Ordusu Gazze’ye 

düzenlediği askeri operasyon sırasında uluslararası insani hukuka ve insan hakları 

sözleşmelerine aykırı hareket etmiştir.30 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesinin 

ve bu sözleşmeye kaynaklık eden 1907 Lahey Sözleşmesinin maddeleri sürekli ihlal 

edilmiştir. İsrail’in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yükümlülükleri, söz konusu 

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, işgal bölgesinde 

yaşayan Filistinli sakinler ‘korunan kişiler’dir ve sözleşme uyarınca kasten öldürülemez, 

işkence yapılamaz, rehin olarak alınamaz veya aşağılayıcı veya küçük düşürücü 

muameleye maruz bırakılamazlar. Yaralılar ve savunma durumunda olmayan kişilerin 

öldürülmesi Lahey ve Cenevre sözleşmelerince yasaklanmıştır.31  İnsani ve tıbbi yardım 

engellenemez32 ve işgalci devlet, hastaneleri ve hastane personelini korumakla 

mükelleftir.33 Yine aynı sözleşmeler uyarınca halka gerekli olan iaşe maddeleriyle 

tıbbi malzemeleri elden geldiğince temin edilmesi gerekmektedir.34 Kollektif 

27. “Israel is e�perimenting new non conventional weapons in Gaza,” . “Israel is e�perimenting new non conventional weapons in Gaza,” New Weapons Research Committee (NWRC) 
Pres Release, 9 Ocak 2009. http://newweapons.org/?q=node/84
28. “Israel using Gaza as ‘test laboratory’ for new weapon: medics,” . “Israel using Gaza as ‘test laboratory’ for new weapon: medics,” Miltech, Spacewar, 12 Ocak 2009, http://www.
spacewar.com/reports/Israel_using_Gaza_as_test_laboratory_for_new_weapon_medics_999.html
29. Richard Falk, “Israel’s war crimes,” . Richard Falk, “Israel’s war crimes,” The Nation, 28 Aralık 2009.
30. İsrail’in taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin tam listesi için bakınız �http://www.mfa.gov.il/mfa/. İsrail’in taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin tam listesi için bakınız �http://www.mfa.gov.il/mfa/
mfaarchive/1990_1999/1999/1/international+conventions+on+human+rights.htm>
31. Lahey sözleşmesi madde 23, Cenevre sözleşmesi madde 27.. Lahey sözleşmesi madde 23, Cenevre sözleşmesi madde 27.
32. Cenevre Sözleşmesi madde 16 ve madde 56.. Cenevre Sözleşmesi madde 16 ve madde 56.
33. Cenevre Sözleşmesi madde 18 ve madde 20.. Cenevre Sözleşmesi madde 18 ve madde 20.
34. Cenevre Sözleşmesi madde 23 ve madde 55.. Cenevre Sözleşmesi madde 23 ve madde 55.
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cezalar, yağma, zararla mukabele yasaklanmıştır. Savunmasız şehirlere, kasabalara, 

konutlara veya binalara saldırılmaz ve bombalanmaz.35 Gazze’deki savaş sırasında 

sadece Cenevre Sözleşmesinin bu maddeleri ihlal edilmemektedir. Sözleşmenin 147. 

maddesinde tanımlandığı şekilde “ağır ihlaller” in varlığı da söz konusudur. Sözleşme, 

biyolojik silahların kullanılmasını, gayri insani muamele, kasten azap ve keyfi ölçüde 

mal tahribatını ağır ihlaller arasında saymaktadır. 

İsrail Ordusunun Gazze’deki eylemleri aynı zamanda ‘insanlığa karşı suç’ kapsamına 

girmektedir. Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü Madde 7   “Bir sivil halka karşı genel 

veya sistematik bir biçimde girişilen saldırılara bağlı ve bu saldırıların bilincinde olarak 

işlenen (aşağıdaki) fiiller insanlık suçudur” tanımına yer vermektedir. Adam öldürme, 

toplu yok etme, işkence, siyasi, ırkçı, ulusal, etnik, kültürel, dinsel ya da cinsel sebeplerle 

ya da uluslararası hukukta kabul edilemez olarak benimsenen evrensel başka ölçütlere 

bağlı olarak herhangi bir gruba veya belirlenebilir bir topluluğa zulmetmek ve fiziki 

bütünlüğe ya da fizik ya da ruh sağlığına ağır kayıplara ya da büyük acılara bilinçli 

olarak sebep olacak diğer insanlık dışı eylemler insanlığa karşı suç kapsamı içinde yer 

almaktadır.

İsrail’in daha önce Filistin halkının yaşadığı bölgelerde düzenlediği operasyonlarda da 

söz konusu sözleşmeleri ihlal ettiği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü 

(Human Rights Watch) raporlarında yer almıştır.36 Buna karşın İsrail’e şimdiye kadar bu 

konuda her hangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Bu durum, yeni hukuk ihlallerinin de 

önünü açmaktadır. 

35. Lahey Sözleşmesi madde 25, Cenevre Sözleşmesi madde 33 ve madde 53.. Lahey Sözleşmesi madde 25, Cenevre Sözleşmesi madde 33 ve madde 53.
36. Bir örnek olarak, İsrail’in Cenin Kampı’na 3 Nisan 2002 tarihinde düzenlediği askeri operasyon sonrasında söz . Bir örnek olarak, İsrail’in Cenin Kampı’na 3 Nisan 2002 tarihinde düzenlediği askeri operasyon sonrasında söz 
konusu örgütler tarafından hazırlanan raporlara bakılabilir. Human Rights Watch Report: Israel, The Occupied West 
BankAnd Gaza Strip, And The Palestinian Authority Territorıes, Jenin: IDF Military Operations, Cilt 14, No. 3 (E),Mayıs 
2002; Amnesty International USA Report: Israel and the Occupied Territories Shielded from Scrutiny: IDF violations 
in Jenin and Nablus, Indeks No MDE 15/143/2002, 3 Kasım 2002.
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ateşkesin sağlanması için çabalar devam ederken, bu süreç içinde Türkiye’nin rolü 

daha belirgin bir hal almaya başlamıştır. Türkiye, sorunun çözümüne, ateşkesin 

sağlanmasından, bölgeye yardımların gönderilmesine kadar farklı boyutlarda katkı 

sağlayabilir.

1. İsrail-Filistin sorunu çok aşamalı, pek çok aktörün meseleye müdahil olduğu ve 

kalıcı çözüme ulaşmanın kısa vadede zor olduğu bir sorundur. Ancak sorunun pek 

çok parçadan oluşması Türkiye’ye farklı seviyelerde katkı sağlayabilme imkânı 

tanımakta, bu da kalıcı bir çözüme ulaşmanın yolunu açmaktadır. Nitekim Fransa ve 

Mısır’ın ateşkes girişiminin destek bulmasında Türkiye’nin göstermiş olduğu çaba 

yadsınamaz.

2. Türkiye’nin barış için arabuluculuk yaptığı bir dönemde İsrail’in Gazze’ye yönelik 

bir saldırı başlatması ve yapılan açıklamalar taraflar arası güveni zedelemiştir. İki ülke 

arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Türkiye’nin barış sürecine sağlayacağı katkıyı 

artıracaktır. İsrail’in izleyeceği politika bu konuda belirleyici olacaktır. 

3. Türkiye İsrail-Suriye görüşmelerindeki tutumunda, Hamas ile temaslarında bölgede 

barışçıl bir çözümden yana olduğunu ispatlamıştır. ABD’nin güvenilirliğine ilişkin 

pek çok bölge ülkesinin taşıdığı şüphe, İran’ın Arap dünyası ile sıkıntılı ilişkileri, 

Mısır’ın Hamas’a karşı çekincesi diplomatik bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk 

doğru kullanıldığı takdirde Türkiye’ye sürecin vazgeçilmez bir aktörü olma imkânı 

yaratabilir. Ancak bu aynı zamanda ağır bir sorumluluk da getirmektedir. Bu nedenle 

Türkiye’nin ani kararla değil, uzun vadeli politikalar oluşturarak, temkinli hareket 

etmesi gerekmektedir.

4. Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği, yaptırım gücünün sınırlarına rağmen 

Türkiye’ye aktif bir politika izlemede, izlediği politikayı duyurmada ve kamuoyu 

oluşturmada önemli bir fırsat yaratmaktadır. Türkiye, bu kanalı kullanarak Filistin 

sorununu dünya kamuoyunun gündeminde tutabilir.

5. AB’nin yaptığı açıklamalar ve yaşanan son olaylarda pasif kalması kabul edilemez. 

Gürcistan olaylarında gösterilen tepkinin sorunun hızla çözümünde ne kadar etkiliği 

olduğu ortadır. AB, çözüme dâhil olmalı ve İsrail’e karşı yaptırım gücünü kullanmalıdır. 

Türkiye AB’yi harekete geçirmek için girişimlerde bulunmalıdır.
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6. Ateşkesin sağlanmasının ardından bölgede kalıcı bir istikrarın sağlanabilmesi için 

Filistin’de gruplar arası uzlaşıyı sağlamak son derece önemlidir. “İki aşamalı plan”da 

öngörüldüğü gibi Türkiye Filistin içinde birliğin sağlanmasında da aktif olarak rol 

almalıdır.

7. Hamas’ın yeniden siyasi sürece dâhil edilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Uzlaşının 

sağlanması kadar bunun yürütülmesi de önem taşımaktadır. Filistin’de 2006’da güçlükle 

kurulan Ulusal Birlik Hükümeti’nin dağılmasının en büyük nedenlerinden biri İsrail’in, 

ABD ve AB üyelerinin hükümetin Hamaslı üyeleri ile görüşmeyi kabul etmemeleri ve 

el-Fetih üzerinden ilişkileri yürütmeleridir. Yapılan uzlaşının kalıcı olması için dünya 

tarafından verilen destek kadar, Filistin’in içindeki grupların bu uzlaşıya uygun şekilde 

birlik içinde hareket etmesi gerekmektedir.

8. Gazze’ye yapılan saldırı sırasında sadece pek çok Filistinli sivil hayatını kaybetmemiş, 

Gazze geriye kalanlar için yaşanılmaz bir hale gelmiştir. Türkiye, Gazze’nin yeniden 

inşa faaliyetinde yer almanın yanı sıra, burada halkın rehabilitasyonu için de 

gayret sarfetmelidir. Bunun için hastane ve rehabilitasyon merkezleri inşa edilmeli, 

Türkiye’den gönüllü doktorların burada hizmet vermesi sağlanmalıdır. Belirli sayıda 

Filistinli öğrencinin üniversite eğitimi için Türkiye’ye davet edilmesi ve bu öğrencilere 

burs verilmesi iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirecektir. 
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tez üzerinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

27 Aralık 2008’de İsrail’in Gazze’yi bombalamaya başlaması ile birlikte 
gözler bir kere daha Filistin topraklarına çevrildi. Saldırılarda bugüne kadar 
1000’den fazla Filistinli öldü ve 4000’den fazlası yaralandı. Yapılan çağrılara 
karşın, ABD’nin ateşkes için girişimde bulunmaması ve İsrail’in operasyonu 
genişleterek sürdürmesi Gazze’deki durumu daha da vahimleştirmektedir.
 
İsrail’in Hamas ile hesabı, vatandaşlarının can güvenliğini temin etmeye 
çalışan bir devletin masumiyeti ile örtüşemeyecek kadar derindir. Gazze’yi 
vurma kararının ardında Hamas’ı iktidardan uzak tutma çabası kadar 
İsrail’deki yaklaşan seçimleri kazanma hesapları yatmaktadır. 
 
Türkiye ilk andan itibaren saldırıya karşı tepkisini açıkça ortaya koymuş ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıktığı Ortadoğu turunda bölge ülkeleri 
ile görüşmelerde bulunarak çözüm arayışı içine girmiştir. Türkiye’nin bu 
konudaki gücünü sınırlı görenlere rağmen sürdürülen girişim, dünya 
tarafından dikkatle izlenmektedir. Ankara’nın sorunun bütün aktörlerini 
süreç içinde tutabilecek ilişkilerini kullanması çözüm alternatiflerini 
artıracaktır. 
 
Elinizdeki analizde, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırı ardındaki nedenler 
ve el-Fetih ile Hamas arasındaki iktidar mücadelesinin soruna yansımaları 
değerlendirilmektedir. Türk dış politikası açısından sorunun ele alındığı 
son bölümde aynı zamanda Türkiye’nin yapabileceği katkılar üzerinde 
durulmaktadır.
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