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Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri Tehcir Planı 
Dr. Gökhan Boztaş 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/yuzyilin-anlasmasi-ve-filistinlileri-tehcir-plani/1711199 
İsrail otoritesi Gazze’yi her ay en az bir kez bombalamayı adet haline getirdi. Son olarak 

geçtiğimiz günlerde yine misilleme bahanesiyle Gazze’nin güneyini F16 uçakları ile bombaladı. 

Diğer yandan İsrail’in daimî olarak Gazze üzerindeki baskıları arttırarak yerli halka bu toprakları 

yaşanmaz hale getirmek için elinden geleni yaptığını söylemeye artık hacet olmasa gerek. 2006 

yılından beri uyguladığı sistematik ambargonun yanı sıra Gazze’nin dışarıya açılan kapısı olan 

Refah Sınır Kapısı üzerinde kontrolü ve geçişi sınırlarken, var olan tünellerin tamamını da yıkmış 

durumda. Bu noktada zaten sıkıntılı bir durumda olan bölgenin sistematik olarak 

bombalanması ise artık İsrail’in buradaki halkı kaçırtmak istediği yönündeki iddiaları 

güçlendiriyor. 

Gazzelilerin Sina Yarımadası’na taşınması hususunu bugüne kadar İsrailli uzmanlar ve siyasîler 

gündeme taşırken, bu mevzu ilk kez 8 Ağustos 2014 tarihinde, bir Arap devleti ve lideri 

tarafından Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas’a teklif edilmiştir.İsrail, bilindiği üzere, devlet 

olarak teşekkülünden bu yana Filistin topraklarını hukuksuz bir şekilde işgal ettiği gibi Gazze’yi 

de elde etmek için sürekli yeni adımlar atmakta. Gazze’nin gündeme ilk gelişi aslında İsrail'in 

eski müsteşarlarından İgor Ayland'ın 1956 yılında Gazzelilerin Sina yarımadasında bir bölgeye 

tehcirini teklif etmesiyle başlamıştı. Günümüze gelinceye dek gündemden düşmeyen bu teklif, 

son olarak Trump’ın ABD başkanı olmasıyla birlikte uluslararası gündeme de taşınmış ve son 

yıllarda daha ziyade Mısır’da Sisi’nin darbe ile iktidara gelmesiyle birlikte ele alınmıştır. Zira 

Sisi’nin iktidara gelme diyeti olarak Filistinlilerin Sina’ya kabulü talep edilmişti. 

Gazzelilerin Sina Yarımadası’na taşınması hususunu bugüne kadar İsrailli uzmanlar ve siyasîler 

gündeme taşırken, bu mevzu ilk kez 8 Ağustos 2014 tarihinde, bir Arap devleti ve lideri 

tarafından Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas’a teklif edilmiştir. Bu teklif Mahmut Abbas’ın 

reddiyle gündemden düşmüş gibi gözükse de sadece Filistinlilerin gündeminden düştüğü, 

bölge ülkelerinin gündemine ise yeni girmiş olduğu anlaşılıyor. Zira Filistinlilerin Sina’ya 

taşınmasının görüşülmesi amacıyla İsrail Başbakanı Netanyahu Şubat 2017’de Ürdün'ün Akabe 

kentinde ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı 

Sisi ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeler İsrail tarafından basına sızdırılarak bir uluslararası 

gündem oluşturulmaya çalışılmakta. 

azzelilerin Sina Yarımadası’na sürülmesi hususu Trump’ın Amerikan başkanı olması ile 

doğrudan ABD gündemini meşgul eder hale gelmiştir. Trump’ın Orta Doğu’ya barış getireceğim 

iddiası ile yola çıkması bir yana, başkan olduğu günden bu yana yaptıklarıyla barış getirmese 

de çok ciddi yaralar açacağı kesin gözükmektedir. Filistinlilerin uluslararası hukuktan doğan 

meşru haklarını hiçe sayarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump’ın kararı, 

uluslararası aktörler tarafından doğrudan İsrail’in Filistinliler üzerindeki baskı politikalarına 

destek olarak değerlendirilmiştir. Yine İsrail’e desteğini her fırsatta dile getiren Trump’ın yakın 

çalışma arkadaşlarının birçoğunun Yahudilerin aşırı kanadına destek veren ve kendileri de bizzat 

Yahudi olan kimselerden oluştuğu biliniyor. Burada ön plana çıkan önemli isimlerin başında 

damadı David Kushner gelirken, yine Yahudi bir danışmanı olan David M. Friedman İsrail 

büyükelçiliğine atandı. Ayrıca Trump’ın göreve getirdiği ve görevden azlettiği bakanlarının ve 

danışmanlarının arasında da Yahudilerin sayısı çok dikkat çekiyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/yuzyilin-anlasmasi-ve-filistinlileri-tehcir-plani/1711199
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/yuzyilin-anlasmasi-ve-filistinlileri-tehcir-plani/1711199
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Trump’ın başkanlık döneminde ABD’nin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı kabul ettiği 

Yahudi yerleşimcilerin liderlerini kendi yemin törenine çağırmış olması da yine İsrail’e verdiği 

desteğin önemli göstergelerinden. Uluslararası hukukun yok sayıldığı bir diğer husus ise 

mültecilerin geri dönüş hakkı üzerinde kurgulanmıştır. Trump’ın damadı ve aynı zamanda 

başdanışmanı olan Kushner, Filistinli mülteci tanımını değiştirmeyi teklif ederek onların 

uluslararası hukuktan kaynaklanan statülerini değiştirmeyi hedeflemektedir. Mülteci tanımında 

yapılacak herhangi bir değişiklik Filistinli mültecilerin geri dönüş de dahil olmak üzere hemen 

tüm haklarının ellerinden alınması anlamına gelmektedir. 

Bölge ülkeleri açısından değerlendirildiğinde, özellikle son yıllarda yaşanan birtakım olaylar 

Ürdün ve Mısır’ı da bu fikri kabule yaklaştırmış gözüküyor. Mısır’ın özellikle darbe sonrasında 

inşa ettiği sistemin uluslararası arenada kabulü açısından İsrail’in ve dünya Yahudi lobisinin 

yakın desteğini almış olduğu anlaşılıyor. Bu fikri destekleyerek Mısır yönetiminin bir diyet 

ödediği aşikâr. Diğer taraftan Arap Baharı ile birlikte Ürdün çok zorlu bir sürecin içerisine 

girmiştir. Bir taraftan bölge ülkelerinden aldığı göçmenlerin ülke ekonomisine getirdiği yük, 

diğer taraftan ülkenin sahip olduğu ekonomik sorunlar yönetimi zor durumda bırakmakta. Bu 

minvalde ülke ekonomisini rahatlatmak için Kral Abdullah’ın Yahudi lobilerinin de desteği ile 

ABD’den ve diğer Batı ülkelerinden ciddi yardımlar aldığı biliniyor. Tüm bunların diyeti olarak 

da Kral Abdullah’ın Gazzelilerin tehcir edilmesi fikrini kabul ettiği söyleniyor. 

Filistinlilerin tehcir edilmesi senaryosu kanaatimizce çok kolay ve hemen kabul edilebilir bir 

ihtimal olarak gözükmüyor. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle İsrail’de yapılacak seçimlerden 

sonra aşırı sağcı bir iktidarın ortaya çıkması gerekiyor. Ayrıca İsrail’in Mısır ile resmî bir ittifak 

oluşturması ve bunu takiben bölgedeki aktörlerin de Filistin meselesinin çözümü konusunda 

artık acziyetlerini ikrar etmeleri gerekiyor. Bu noktada elbette bölge ülkelerine bakıldığında her 

ne kadar bunu açıkça ifade etmeseler de fiiliyatta tamamının kendi iç sorunlarıyla boğuşuyor 

olmaları Siyonist rejimi cesaretlendiriyor. Burada İsrail’in hedeflediği ve kendi amacına hizmet 

edecek bir diğer husus, özellikle Gazze bölgesini ekonomik olarak zayıf düşürerek buradaki 

halkı göçe zorlamaktır. Bu minvalde son yapılan araştırmalardan birinde Gazze’de yaşayan 

gençlerin her dördünden birinin artık Gazze dışında bir yerde yaşamak istediğini ortaya koyması 

epey önemli bir gelişme. 

Halihazırdaki tüm şartlar ve ahval İsrail’in lehine gözükse de İsrail’i bekleyen birçok bilinmeyen 

karanlık nokta da yok değil. Tehcire ilişkin bir hamle ve denemenin geri tepme ihtimali çok 

yüksek olduğu gibi, bu girişim İsrail’in uluslararası kamuoyu önünde barışçıl çözüm arama 

stratejilerinin tamamının iflası anlamına gelecektir. Yine böyle bir hamle başlatıldığında yalnızca 

İsrail tarafı değil Mısır üzerinde oluşacak bir Arap ve İslam dünyası baskısı Mısır’a geri adım 

attırabilir ve bu durum yine İsrail açısından uluslararası kamuoyu önünde önemli bir yenilgi 

anlamına gelecektir. 

Gazze’de yaşayan Filistinlilerin Sina Yarımadası’na tehcir edilmesini sağlamak için İsrail’in güç 

kullanma olasılığının yanı sıra, diğer yandan bunu barışçıl yollarla da başarma ihtimali 

bulunuyor. Bunun için ise bölgede bulunan Arap ülkelerinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Bu 

çerçeveden değerlendirildiğinde, Trump’ın damadı ve başdanışmanı David Kushner’in özellikle 

2019 yılında “yüzyılın anlaşması” gündem maddesiyle bölge ülkelerini tek tek ziyaret etmiş 

olması tesadüfi olmasa gerek. Fakat buna karşılık özellikle bölge ülkelerinin birçoğunun iç savaş 

ve çatışmalar ile boğuşuyor olması, onların Filistin meselesini birinci gündem maddesi olarak 

değerlendirmelerine engel oluyor. Ayrıca birçoğunun pamuk ipliğine bağlı olan rejimlerinin 
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böyle bir hamleyi göze alması kendi ülkelerindeki sokakları hareketlendireceği de yüksek 

ihtimal. 

Son olarak Gazzelilerin tehcir edilme planının akamete uğramasının kuvvetle muhtemel 

olduğunu da belirtelim. Aslına bakıldığında 70 yılı aşkın bir süredir devam eden işgal süresince 

Filistinlilerin sürgün edilme projeleri hiç gündemden düşmemiştir. Fakat böyle bir projenin 

yakın zamanda uygulamaya alınması bölgeselden daha öte küresel bir depremi tetiklemeye 

gebedir. Bu durum başta ABD olmak üzere birçok uluslararası aktörü korkutuyor. Bununla 

birlikte İsrail’in bu planı ve niyeti bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Bu yüzden bölge 

halkları ve ülkelerinin daha uyanık bir şekilde bu meseleye eğilmeleri gerekiyor. 

Biraz dikkatli bakıldığı zaman bugün Trump’ın “yüzyılın anlaşması” dediği meselenin, 

Amerika’daki Cumhuriyetçiler tarafından ilk defa gündeme getirilen bir husus olmadığı hemen 

anlaşılacaktır. 2002 yılında dönemin ABD ulusal güvenlik danışmanı olan Condoleezza Rice o 

dönemlerde yaptığı bir açıklamada Büyük Ortadoğu Projesinden (BOP) bahsetmiş ve bu proje 

kapsamında yeni bir dünya düzenin varlığını zikretmişti. Bu minvalde Sudan’ın ve Yemen’in ikiye 

bölünmesinden Suriye iç savaşına, bugün yaşadığımız birçok meseleye o günden işaret etmişti. 

Bu sebeple aslında bugün “yüzyılın anlaşması” olarak konuşulan birçok konu bundan 10 yıl 

sonra önümüze gelecektir/getirilecektir. Bu sebeple bugün bölge ülkelerinin daha bir uyanık 

olması gerekiyor. 

Sonuç olarak İsrail’in bölgedeki baskısını ve askeri operasyonlarını yoğunlaştırması bugün 

burada yaşayan halkların giderek daha zor günler geçireceği anlamına gelmiyor; aslında bölgeyi 

genel olarak gelecekte daha zor ve sıkıntılı günlerin beklediği anlamına geliyor. İsrail her ne 

kadar yakın zamanda hedeflediği bir tehciri gerçekleştirecek sosyal ve siyasi ortama şu anda 

sahip olmasa da bölge ülkelerinin bu kaotik ortamdaki durumlarından istifade ile gelecekte bir 

gün onları böyle bir göçe razı etmek için yatırımlar yapmakta. Aslında bugün Gazze’deki 

baskısını sebepsiz yere her geçen gün arttırması ve bölgeyi sürekli olarak bombardımana tabi 

tutmasının arkasında geleceğe yatırım yapma saiki yatmaktadır. 

 

Savaş Yorgunu Trabluslular Bomba Sesleri Arasında Hayata Devam 

Ediyor. 
Enes Canlı 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/izlenim-savas-yorgunu-trabluslular-bomba-sesleri-
arasinda-hayata-devam-ediyor/1712283 

42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarının NATO müdahalesiyle devrilmesinden sonra çalkantılı bir 

geçiş dönemi geçiren Libya, doğu bölgelerindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 

Hafter’in başkenti ele geçirmek için Nisan 2019'da başlattığı saldırıyla yeniden şiddet sarmalına 

sürüklendi.  

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 10 aydır süren bu son savaşta yüzlercesi sivil 2 binden 

fazla Libyalı hayatını kaybetti. BM verilerine göre, ülke içinde yıllardır süren savaşlar 300 binden 

fazla Libyalıyı evinden etti. Hafter'in saldırısıyla 170 bin insan, başkent çevresindeki evlerinden 

kaçarak başka bölgelere sığındı. Geleneksel kabile ve aile bağlarının hala güçlü olduğu Libya'da 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/izlenim-savas-yorgunu-trabluslular-bomba-sesleri-arasinda-hayata-devam-ediyor/1712283
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/izlenim-savas-yorgunu-trabluslular-bomba-sesleri-arasinda-hayata-devam-ediyor/1712283
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/izlenim-savas-yorgunu-trabluslular-bomba-sesleri-arasinda-hayata-devam-ediyor/1712283
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/izlenim-savas-yorgunu-trabluslular-bomba-sesleri-arasinda-hayata-devam-ediyor/1712283
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iç bölgelere sığınan ancak kayıt altına alınmayan sivillerin sayısının çok daha fazla olduğu ifade 

ediliyor. 

Trablus'a ilk girdiğinizde sizi yarım bırakılmış dev inşaatlar karşılıyor. Kurşun izleriyle dolu 

binaların önünden geçerken hedef alınıyormuş hissine kapılıyorsunuz.Patlamalardan hasar 

gördüğü halde tamir edilmeyen dükkanlar ise savaşın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne 

seriyor. Peyzaj için dikilmiş ancak artık budanmayan ağaçlar ve bakımsız altyapı da şehrin 

tükenmişliğinin tanıkları. 

 

Trablus, Afrika kıtasının kuzeyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanan ve yerleşimin güneye doğru 

geliştiği bir şehir. Güneyde bazı noktalarda 13 kilometreden başlayan cephe hatlarındaki 

sivillerin tamamı, kent merkezine çekilmiş durumda. Sivillerin kaçtığı, bir dönemin işlek 

banliyöleri ise artık hayalet kasabaları andırıyor. 

BM verilerine göre, ülke içinde yıllardır süren savaşlar 300 binden fazla Libyalıyı evinden etti. 

Hafter'in saldırısıyla 170 bin insan, başkent çevresindeki evlerinden kaçarak başka bölgelere 

sığındı. Geleneksel kabile ve aile bağlarının hala güçlü olduğu Libya'da iç bölgelere sığınan 

ancak kayıt altına alınmayan sivillerin sayısının çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. 

 
Dolayısıyla çöplerin düzenli aralıkla toplanamaması, hastanelerde, benzin istasyonlarında, 

bankalarda ve diğer hizmet mekanlarında kuyrukların uzaması, kiraların artışı gibi bazı 

problemler kent merkezindeki günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Telekomünikasyon 

sistemleri ve mobil internet de aynı şekilde başkentteki yoğun nüfusu kaldıramıyor. 
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Libya ekonomisinde sermaye kontrolü var, Merkez Bankası döviz kurunu kontrol ediyor. Ancak 

yabancı para birimleri, "karaborsa" diye isimlendirilecek bir piyasada ayrıca işlem görüyor. 

Çarşının merkezindeki büyük hareketli kalabalık da başkentin döviz takasını gerçekleştiriyor. 

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da, "kara altının" getirdiği refah ve 

akaryakıtın ucuz olması nedeniyle toplu taşıma yok. Her Libyalının neredeyse en az bir taşıtı var. 

Tüm bu nüfusun iç bölgelere göç etmesinden, zaten yoğun olan kent merkezinin trafiği de 

nasibini alıyor.Enerji kaynaklarının bolluğuna rağmen kentte günde 8 saate varan elektrik 

kesintileri de sıradanlaşmış. Akşamları elektrikler kesildikten sonra evlerin çoğu, ara sokaklar 

karanlığa bürünüyor ve jeneratörlerin çalışmaya başlamasıyla ortalığı bir uğultu kaplıyor. 

Trablus semalarında yankılanan patlama sesleri, genelde başkentin güneyindeki cephe 

hatlarından, bazen de çok yakından geliyor. Mitiga Havalimanı şehrin kuzeyinde deniz kıyısında, 

ancak Hafter milisleri tarafından hedef alınabiliyor. 

 

Patlama seslerine Libyalıların çoğu kayıtsız kalırken, şehrin misafirleri, yaşadıkları şaşkınlıktan 

dolayı kolayca halktan ayrılıyor.Başkentin kalbi konumundaki sembolik Şehitler Meydanı, 

duvarları ve girişindeki kemerleri sarı taşlarla örülü kalenin önünde uzanıyor. Burada her yaştan 

Libyalı kuşlara yem atıyor. Çevrede, çay, kahve, yemiş satan çok sayıda seyyar satıcı var. Aileler, 

kısa bir fayton gezintisi sayesinde şehrin doğal güzelliğine kendilerini kaptırarak avunmaya 

çalışıyor. 

Büyük taş kemerli kapının altından geçerek Osmanlı döneminde inşa edilmiş şehrin çarşısına 

girildiğinde ise savaş adeta kendini unutturuyor. Hemen solda, Osmanlı eseri Ahmet Paşa 

Camisi, sur içine giren ziyaretçileri karşılıyor.Dar sokaklara sıralanmış dükkanlarda geleneksel 

elbiselerden, mücevherata, züccaciyeden, tuhafiyeye her türlü ürüne ulaşmak mümkün. Esnaf, 

savaşın başlamasıyla ham madde fiyatlarının artması ve ticaretin zorlaşmasından şikayet ediyor. 

Libyalılar, çevrelerinde silahlara alışmış ama kameralara hala mesafeli. Basına konuşmaktan 

çekinen başkentlilerden, "Acelem var", "Kıyafetim uygun değil", "Dişlerimi yeni yaptırdım", 

"Birazdan geleceğim" gibi birçok mazeret duymak mümkün. 
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Bazıları da ailesinin Hafter kontrolündeki bölgede olduğunu ve onların can güvenliğini 

düşünerek konuşmadığını belirtiyor. Ancak, kamerayı kapattığınızda görüşlerini dile 

getirmekten de kaçınmıyorlar. 

Trablus'ta erkekler genellikle kahvehane, kafeterya gibi yerlerde günlerini geçiriyor. Libyalı 

gençlere meslekleri sorulduğunda "işsizim" diyene rastlamak çok zor. Ancak gençler arasında 

işiyle ilgili "serbest meslek" cevabı verenlerle çok sık karşılaşılıyor. 

Onlardan biri, 27 yaşındaki serbest meslek erbabı Muhammed Salah, savaşın her şeyi 

zorlaştırmasından ve bazılarının çekinmeden bu zor durumu suistimal etmesinden şikayetçi. 

Salah, başkentte kira fiyatlarının 3-4 kat arttığını, bir doğal gaz tüpünün üç dinardan 80 dinara 

çıktığını söylüyor.Libyalılar, Hafter milislerinin silahlarını doğrulttuğu başkentte kaygı içinde 

kalıcı huzurun kentlerine ulaşacağı günü bekliyor. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17046 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17046
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17046
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16997 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16997
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16997
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17003 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17003
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17003
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