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Akademisyen 
Medeniyetlerin beşiği olan Ortadoğu, güçlü jeopolitik konumu, zengin kültürel birikimi, stratejik 

önemi ve ekonomik potansiyeli ile bölgesel ve küresel aktörlerin cazibe merkezidir.  

Filistin ve İnsan Hakları  

A. Giriş:  

Medeniyetlerin beşiği olan Ortadoğu, güçlü jeopolitik konumu, zengin kültürel birikimi, stratejik 

önemi ve ekonomik potansiyeli ile bölgesel ve küresel aktörlerin cazibe merkezidir.  

Belki de bu önemi nedeniyle Filistin, dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği ülkelerin 

başında gelmektedir. Yıllardır dünyanın gözü önünde masum Filistinliler yaşama hakkından bile 

yoksun bırakılmışlardır. 1948’den bu yana sürekli olarak alınan BM Güvenlik Konseyi’nin ihlal 

kararları, ABD tarafından, Đsrail’in güvenliği gerekçesiyle, veto edilmiş ve bugünlere gelinmiştir.  

B. BM’nin Statüsü:  

Đsrail, BM tarafından, Filistin toprakları üzerinde 1948 yılında kurulmuştur. Ama BM'in, 

Đsrail'in, Kudüs'ü de kapsayarak 1967'den itibaren işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini 

öngören 242 ve 338 sayılı kararları, yıllardır ortada öylece durmaktadır. BM Güvenlik Konseyi 

soruna ilişkin tam 69 ihlal kararı almıştır. Bunların hiçbirine uymayan Đsrail, uluslararası hukuka 

meydan okumuştur. Üstelik Đsrail, BM Güvenlik Konseyi'nin 29 adet ihlal kararının tamamından 

da ABD vetosu ile korunmaktadır.  

C. Barış Planları:  

ABD’nin 1990’larda “barış süreci” niyeti, Filistin halkının Đşgal Edilmiş Topraklar’da, 

Afrika’daki Bantustan (istenmeyen siyah nüfusun “siyah devletçiklere” hapsedilmesi) 

uygulamalarından çok daha geri koşullar altında, birbirinden kopartılmış gettolara hapsedilmesi, 

bu gettolara sözde otonomi tanınması ve bunun bir “Filistin Devleti” olarak adlandırılması esasına 

dayalıdır. Çözüm yolunda atılan ilk adım 1991 tarihli Madrid Konferansı idi.  

1993 Ocakta Oslo’da, Norveçli aracıların nezaretinde, FKÖ temsilcileri ve Đsrailli akademisyenler 

arasında gizli görüşmeler başlatıldı.  

2002 Eylül’de Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, Rusya, AB ve BM) tarafından iki devletli bir çözüm 

önerisi sunan Ortadoğu Yol Haritası ortaya konmuştur. Diğerleri gibi mevcut durumu 

yasallaştırmaya çalışan ve Filistin’in elini kolunu tamamen bağlayan bir yol haritasıdır. Pratikte 

Filistin tarafına yönelik her türlü yaptırımdan bahsederken, Đsrail’in sadece 28 Eylül 2000’den 

itibaren işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmekteydi.  

D. Türkiye’nin Filistin Tezi:  

               

1. Türkiye, Kudüs’ün üç tek tanrılı din için taşıdığı kutsal niteliğini bozmayacak şekilde, 

tarafların yapacakları müzakereler sonucunda, Kudüs'ün nihai bir statüye kavuşturulması 

arzusundadır.  



 

 

2. Türkiye, her iki tarafın da Yol Haritası çerçevesinde, çatışmaların, terörün ve şiddetin sona 

erdirilmesi için iyi niyetle işbirliği yapmaları gerektiği ve uyuşmazlığın barışçı yollardan çözümü 

için Yol Haritası’nın kaçırılmaması gereken bir fırsat oluşturduğu görüşündedir.  
3. Dünyada giderek bir Yahudi/ Hristiyan-Müslüman çatışması yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bilindiği gibi bu tür yaklaşımlar Türkiye’nin lehine değildir. Türkiye’nin çıkarına olan 

medeniyetler diyaloğu ve uzlaşmasıdır. Bu da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 

ilgili kararları çerçevesinde, "Đsrail ve Filistin'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde 

yanyana yaşayacakları iki devlet" vizyonunun uygulanmasından geçmektedir. Türkiye, 

Kudüs'ün statüsünün tek taraflı değiştirilmesine karşıdır.  

4. Đsrail iki devletli bir çözümden yana tavır almaktadır. Ama bu devletlerin sınırlarının ne 

olacağı meselesi gündeme geliyor ki, bu zaten çözümü imkansız kılmaktadır.  

Ortadoğu'daki mevcut çatışmaların çözümü için Đsrail'in yapması gereken, Birleşmiş Milletlerin 

242 sayılı kararına uyarak 1967 öncesi sınırlarına geri çekilmek, Filistin halkının haklarını tanımak 

ve teslim etmektir.  
 5. Filistin meselesinin çözümü, aşağıdaki 5 konuda anlaşmaya bağlıdır; 1) Đki devletli çözüm 

yapısı, 2) iki devlet arasındaki sınırlar, 3) Yahudi yerleşimlerin akıbeti, 4) Kudüs'ün statüsü, 5) 

Filistinli mültecilerin geleceği.  

 6. Ortadoğu'ya barış getirmeyi hedefleyen her proje, Filistin meselesini çözmek zorundadır. 

Çünkü Filistin meselesi, Ortadoğu sorununun temel kaynağıdır. Dünyada sorunların anası 

Ortadoğu sorunu, bunun temelinin ise Filistin sorunu olduğu kabul edilebilir.  

 7. Filistin meselesi ancak BM Güvenlik Konseyi kararı ile ve uluslararası bir proje 

çerçevesinde çözülebilir.  

E. 31 Mayıs 2010 Sonrasında Gelecek Nasıl Olacak:  

Đsrail’in 31 Mayıs 2010 günü açık denizdeki Türk gemi ve vatandaşlarına yönelik saldırısının 

amacı aslında Türk Hükümetine yöneliktir. Đlk kez yabancı bir devlet (Đsrail) açık denizde gemi 

ve insanımıza saldırmıştır. Bir NATO ülkesinin (Türkiye) insanları ilk kez, askeri bir devlet olan 

Đsrail tarafından öldürülmüştür.  

Mavi Marmara’nın amacı Gazze’deki ablukayı kırmaktı, bu durum için Đsrail’in gemiye izin 

vermesi düşünülemez. Ayrıca, Kızılay gibi Devletle iç içe bir kurumun gıda taşımasının doğru 

olmadığını, bu görevi bir STK’nun yapmasının doğru olduğunu mütalaa etmekteyiz.  

Gelecekte neler olabilir sorusuna aşağıdaki yanıtlar verilebilir;  

1. Yakın Vadede:  

 TCK’nun 13. maddesine göre, bir yabancı dahi aşağıdaki cürümleri işlerse, Adalet 

Bakanının talebi ile, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Bu suçlar, işkence, deniz araçlarının 

gaspı ve bunlara zarar verme, devletin alametlerine karşı cürümlerdir. Bu konularda yabancı bir 

ülkede verilebilecek bir mahkeme kararı Türk mahkeme kararını bağlamaz. Ceza davasıyla birlikte 

maddi ve manevi tazminat davaları da açılmalıdır.  

 Đsrail özür dilemeli, Yolcular gibi ve gemiler de serbest bırakılmalı ve tazminat 

ödemelidir.  

 Duruma göre, tüm askeri ihaleler tasfiye edilmelidir.  

 Türkiye’ye gelen Đsrailli sorumlular tutuklanmalıdır.  

 Uluslar arası adalet divanına (UAAD) gidilebilir.  

2. Uzak Vadede:  



 

 

Müzakere sürecine geri dönülebildiği takdirde, Đsrailliler ile Filistinliler arasında ciddi görüş 

ayrılıklarının şu unsurlar üzerinde odaklanacağı değerlendirilmektedir:  

 1. Kudüs’ün statüsü ve kutsal yerler,  

 

2. Filistin devletinin sınırları,  

 

3. Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimleri.  

 

4. Đnsan hakları sorunları.  

F. Filistin’deki Đnsan Hakları Sorunları:  

1. Hukuka Aykırı Olarak Gazze’nin Đsrail Tarafından Abluka Edilmesi Sorunu:  

Gazze, Haziran 2007 den bu yana bugüne 3 yıldır abluka altındadır. Benzin, yiyecek, içecek, gıda 

bulunamamakta, cep telefonu ile konuşan öldürülebilmektedir. Gazze’yi, Nazi kamplarına 

benzetmek yanlış olmaz. Đsrail, bu abluka ile Gazzelileri vatanlarını terk etmeye zorlamaktadır.  

Abluka altına alınan Gazze’de kanalizasyonlar sokağa/caddeye akmakta, sağlık sorunları 

çözülememekte, hastaneler ilaç bulamamaktadır.  

2. Nükleer Silahlar Sorunu:  

Đsrail, Nükleer Silahların Yaygınlaşmasının Önlenmesi Antlaşması'nı imzalamayı 

reddeden Ortadoğu'daki tek, dünyadaki birkaç ülkeden biridir.  

3. Mülteci Sorunu:  

Filistin’in ve hatta Ortadoğu’nun çözülmesi gereken en önemli sorunu, yaklaşık 6 milyon 

Filistinli mültecinin evlerine yani Filistin’deki topraklarına dönmesidir.  

4. Utanç Duvarı Sorunu:  

Sekiz metre yüksekliğinde ve 730 km. uzunluğunda olması planlanan duvar Batı Şeria’yı tamamen 

dünyadan tecrit etmektedir. Tamamlandığında 200 bin Filistinliyi mağdur bırakacak olan duvar, 

aynı zamanda Batı Şeria’nın %45’ini daha Đsrail kontrolüne sokacaktır. Bu durum, Filistinlilerin 

sebze ve meyve bahçelerinin Đsrail tarafından gaspı anlamına gelebilecektir.  

 5. Đçme Suyu Sorunu:  

 

6. Gazze ve Batı Şeria’da Alt Yapı Sorunu:  

Günümüzde Đsrailliler genelde 12 birim su kullanırken, Filistinliler sadece bir birim su 

kullanabilmektedir. Đçme suyu sorunu önemli bir problemdir.  



Đsrail’de yönetime gelenlerin ilk yaptığı icraatlardan biri de Filistin’in alt yapısını çökertmektir. 

Bombalarla, tanklarla ve diğer yollarla alt yapısı çökertilen Gazze ve hatta Batı Şeria, abluka 

nedeniyle gereken inşaat malzemelerinden yoksun olduğundan en doğal insani ihtiyaçlarını 

gidermekten yoksundur.  

Kısaca özellikle Gazze’de en doğal insan ihtiyaçları büyük sorun olabilmekte, Filistin Devlet 

Başkanı Mahmut Abbas dahi hayatından endişe etmektedir. Filistin’de can güvenliği 

bulunmamaktadır.  

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar 

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara 
uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın 
haklı göstereceği bir nispet dâhilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde 
yapılmalıdır (m.35/5) *Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması 
durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir+. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve 
eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).  

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre 
kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine 
dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”. Bu sayfaya izin almadan 
link verilebilir.Ancak,bu web sayfası,önceden izin alınmaksızın ne suretle olursa olsun,kopyalanamaz,çoğaltılamaz,tekrar 
yayınlanamaz,dağıtılamaz,başka intent sitelerine metin olarak konulamaz. 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir: 

      Fendoğlu Hasan T.   “Filistin ve İnsan Hakları ”     

 http://www.hasantahsinfendoglu.com /           http://www.sde.org.tr/   (07.06.2010) 
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