Gelişmelerin ve sonuçların değerlendirilmesi

1

Gelişmelerin ve sonuçların değerlendirilmesi

Kudüs
Durum Raporu 2015
ÖZET
(2016 Mart)
Yaşanan Olayların Gidişatı ve Sonuçları Hakkında Bir Okuma
İntifada devam ediyor ve ihtilalciler cezai müeyyidelerini intifadayı durdurmak
için artırıyorlar ve Aksa üzerine yeni bir saldırı dalgası hazırlığındalar.
Yıllık Kudüs durumu raporu 2015 yılında Kudüs’te genel yönelimler çerçevesinde
İhtilal projesinin ve 2016 yılındaki karşı koymanın nasıl olacağını şimdiden
görebilmek için dayanak teşkil eden 2015 yılının en belirgin gelişmelerini
sunuyor. Rapor 2015 yılının göze çarpan bir biçimde direniş ve intifada yılı
olduğunu ancak bununla beraber İhtilal’in yahudileştirme ve Kudüs’te kaos
yaratma projesini sıkı sıkıya devam ettirdiğini söylüyor. Bu da Kudüs İntifadası’nı
ihtilal’e yaptığı baskının meyvesini vermesi için desteklemeyi gerektiriyor.
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Mescid-i Aksa:
Direniş ve Karşı Koyma
Rapor Aksa’da ki durumu ortaya koyarak başlıyor. Milliyetçi dini akımın
yükselmesinden bu yana Aksa, tek başına kendi zatında kritik bir konuma sahip
olmaya devam ediyor. Aynı şekilde rapor İsrail’in 2015 yılının ilk yarısındaki
“ateşkes” tavrına işaret ederek, bu durumu Ürdün Kralı ve Amerika Dışişleri
Bakanı Jhon Kerry ile 2014 Kasımında gerçekleştirilen Amman buluşmasında,
Netenyahu’nun karşı taraftan aldığı “nasihat”’in tezahürerinden biri olarak
görüyor. Ancak, Aksa’ya İsrail tarafından yapılan baskınların bu durumda
bile sürmeye devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Zira İhtilal, Aksa
üzerindeki baskınlarına yeni bir dalga ile hazırlanıyordu. Bu da, Mabed’in yıkılışı
olarak adlandırılılan olayın yıldönümü kutlamalarında başladı. Kutlamalarda,
Keneset üyesi olan Ori Ariel’in başkanlık ettiği bir grup yerleşimci Aksa’ya
baskın düzenlediler. Ori Ariel, kendisinde Yahudileri “Mabed Dağı’nda namaz”
kılmaya çağıran bir videoyu internette yayımladı.
Rapor devamında, İhtilal yönetiminin Mescid-i Aksa ziyaretlerine zaman
kısıtlaması getirilmesi yönündeki çabalarının göstergelerinden olan ve giderek
artan yaptırımlara işaret ediyor. “kara liste” nin çıkarılmasıyla bir grup Mescid-i
Aksa muhafızının mescide girişinin engellenmesi ile baskınların devam ettiği
dönemin aynı zamana denk gelmesi Genelkurmay Başkanı Moshe Yaalon’un
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“Aksa Muhafızları Düzenlemesi” olarak ilan ettiği karara göre “muhafızlar”
kanun dışı bir grup olarak kabul edilecekti. Bu karar işgal edilmiş Filistin’in
içindeki Güney kanadında bulunan İslami hareketi de kapsıyordu. Bu kararla
birlikte İsrail tarafı Aksa’yı besleyen pınarları ve en önemli destek unsurlarını
yani Aksa baskınlarının önünde en büyük engel olarak duran insani unsuru
kurutmaya çalıştığını vurgulamıştır.
Yaptırmların uygulanması ve müslümanların tutuklanması ve Aksa’dan
uzaklaştırılması ve hergün rastlanan kadın gözaltıları ve karakola götürülmeleri
ve haklarında soruşturma açılması ve kadınların Mescid’in yanında darp
edilmeleri gibi olylar Kudüs’te intifada kazanını kaynatıyordu. Bunun gibi olaylar
çok geçmeden , Kudüs halkından kişilerin yürüttüğü ve tarihi Filistin’in çeşitli
şehir ve bucaklarından gelen Filistinlilerin de katıldığı bombalı eylemlere sebep
oluyordu. Bu gibi eylemler hala sürmekte olup İhtilal kuvvetleri sürmesinin
engellenmesi ve durdurulması için bu eylemler hakkında araştırma yapmaya
devam etmektedir.

Kudüs’ün Yahudileştirilmesi
İhtilal’in hiç bitmeyen projesi
Rapor İhtilal’in ,Müslüman Arap hüvviyetini yok etmeye ve Yahudi başkenti
rüyasını gerçekleştirmek için bütününe hakim olmaya çalıştığı ve bunu cebren
gerçekmiş gibi gösterdiği Doğu Kudüs’teki Yahudileştirme projesinin öne
çıkan gelişmelerini açıklıyor. Bu gelişmelere göre, Doğu ve Batı kısmı dahil
olmak üzere Kudüs’teki Filistinlilerin nüfus yoğunluğu 37%’ye tekabül ediyor.
Ve bu nisbet İhtilal’in ulaşmaya çalıştığı oranın üstünde gözüküyor. Buna
binanen İsrail’in Kudüslüler’İn varlığını, direnişini,hüvviyetini ve mensubiyetini
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hedefe koymaya yönelik yaptırımları sürüyor. İsrail’in projenin dondurulduğu
yönündeki iddialarına rağmen rapor, yerleşme hareketinin durmadığını gözler
önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl, Batı Şeria’da 1800 adet yeni yerleşim yeri inşa
edildiğine şahit oldu. Aynı şekilde 1143 konutu ihaleye verdi. Bu konutların
583’ü Doğu Kudüs’te bulunuyor. Buna ek olarak Yüksek Planlama Teşkilatı 348
yeni yerleşim yerinin şemalarını onayladı. Doğu Kudüs ile beraber Batı Şeria’daki
yerleşimcilerin oranı 2009 yılından bu yana 55% arttı. Yani tüm bu gelişmeler
Netenyahu’nun hükümeti devraldığı 7 sene içinde gerçekleşti. Kudüs’ten,
2014 yılında 6740 yerleşimciye ulaşan negtif göçün devam etmesiyle daha
fazla Yahudiye yer açılması ve gelenlerin Batı Şeria’da kalmasının sağlanması
bahanesini gerekçe göstererek yerleşmelerde yeni binaların yapılması İsrail
Hükümeti’ne yöneltilen temel taleplerdendir. Ve buna karşın ruhsatsız ev inşa
etme bahanesini gerekçe göstererek Kudüslüler’in evlerinin ve yapılarının
yıkılması yıl boyunca devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın son ayları,
caydırıcı bir cezai müeyyide olarak Kudüs’te eylem düzenleyenlere ya da
ailelerine ait 26 evin yıkıldığına şahitlik etmiştir. Ancak bu müeyyide sonuç
vermemiş ve eylemleri durduramamıştır.
Rapor aynı şekilde İsrail tarafından yürütülen diğer başka uygulama ve
yaptırımlara da işaret etmiştir. 2015 yılının sonundaki 3 İntifada ayında
Kudüslüler’den kimliklerinin alınması ve tutuklanmaları en yüksek oranda
olmuştur. Bunun yanısıra içinde bulunduğumuz yılda,Hristiyanlara baskı
uygulanmış ve ibadetleri sırasında hedef alınmışlardır. Nisan’da kutlanan
Paskalya Bayramı’nda da baskılar devam etmiş ve kiliseler yakılmıştır. Haziran
ayında Tarihi Tabgha Kilisesi yakılmış ve duvarlarına Hristiyanları kötüleyen
yazılar yazılmıştır.

6 kUDÜS ULUSLAR ARASI KURULUŞU

Gelişmelerin ve sonuçların değerlendirilmesi

Kudüs İntifadası:
İhtilal gözetlerken ,bıçak devrimi Aksa’nın
intikamını alıyor
Rapor, Kudüs intifadasını 2015 yılının en önemli
ve göze çarpan gelişmesi olarak sunuyor.
Zira intifada, Filistinlilerin karşı koyma ve
direnmeye sımsıkı sarıldığını ve İsrail’in bazen
onlara sunduğu kolaylıklarla Filistinliler’i
geriye doğru sürüklemeye çalıştıkları halde
geriye doğru sürüklenmemelerini ortaya
koymuştur. Rapor aynı zamanda hakiki
Filistin sabiteleri konusundaki kavganın ne
bir hayat tarzı ne kolaylıklar ve refaha erme,
ne Aksa’da emniyetli ve hiçbir kışkırtmaya
maruz kalmadan namaz kılmak için izni
almayla ilgii olmadığı ancak bu kavganın
hak kavgası olduğu , ve Kudüs’ün geri alınmasının imanla mümkün olacağını
zilletle ya da başkalarına el açarak bu toprakların geri alınamayacağını açığa
çıkarmıştır. Rapor, mahallelerde bağımsız çatışmaları kapsayan eylemlerin
devam ettiğini ve hafif raylı tren ve diğerlerinin hedef alındığına işaret ediyor.
2015 yılının ilk 9 ayından başlamak üzere Nablus’taki Beyt Furik operasyonu ve
eski Kudüs beldesindeki Muhanned Al-Halebi operasyonu intifada hareketini
tutuşturup 2015 yılında İhtilal aleyhinde yapılan operasyonlara zemin
hazırlamıştır.
Rapor, Kudüs intifadasının İhtilal güçlerini bitirmek için çatışmayı ilk seçenek
olarak gördüğünü vurgulamıştır. Aynı zamanda bu intifada , bölünme ve
tahakküm edilme projelerinden dert yanan Mescid’i Aksa’yı da ön plana
çıkarmıştır.Zira İlk kıvılcım Mescidi Aksa’nın avlusundan ateşlenmiş ve
Kudüs, Batı Şeria ve 1948 yılında işgal edilmiş toprakların gençlerini yapılan
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bu düşmanca saldırı ve tecavüzlerden dolayı intikam almaya yöneltmiştir.
İhtilal bilindiği üzere kuvvet dilinden başka bir dil kullanmamıştır. İntifada’nın
intikamını almak ve etkilerini en aza indirmek için Tüm gücünü toplamış
ve vahşice ceazalarını uygulamıştır. Bunu da öldürme, evleri yerlebir etme,
gözaltı operasyonları ve işkence uygulama ile yapmıştır. Ancak şimdiye kadar
bilinç savaşında başarıya ulaşamamıştır. Kudüs meseleleri ve Filistin ,direnişi
harekete geçiren ilk öncelik olmuştur.

Rapor, bu duyarlılık ve gücün ihtilal güçlerine olan tesirini her sahada görüyor.
Bu duyarlılık 2016 yılında İntifada’nın devam etmesini sağlayacaktır. İhtilal’in
Aksa, Kudüs, El-Halil, Beytullaham ve diğer yerlerdeki düşmanca saldırıları,
ferdi operasyonlar için itici güç olmuştur. İhtilal’in Yahudileştirme projelerinden
vazgeçmemesi bile tek başına operasyon ve çatışmaların devam etmesi için
yeterli bir sebeptir. Bu Filistinli’nin içinde bulunduğu acı duruma karşı verilen
doğal bir karşılıktır. İntifada’ ya katılım yoğunluğu aydan aya değişse de tüm
operasyonlarıyla intifada, düzenli olmayan ferdi bir hareketin tabiatının
somutlaşmasıdır.
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Arap ve İslam Dünyasının Kudüs’le
Etkileşimi

Rapor bu başlık altında Arap ve İslam dünyasının Kudüs karşısındaki resmi
tavrını gözlemliyor ve Filistin’in Kudüs karşısındaki tavrının yeni olmadığını
tam aksine bir acizlik ve noksanlık halini teşkil ettiğini ve ihtilallle bazen şartlı
ve bazen şartsız olan müzakerenin arkasına sığındığını ortaya koyuyor. Buna
ek olarak Filistin Hükümeti, Filistinlilerin çıkarlarından çok uzakta, sadece kendi
otoritesi ve varlığını korumaya çalışmak için İsrail’e ihtilalle emniyet ortaklığını
bırakmaya yönelik boş tehditler içeren sayısız açıklamalarda bulunuyor. İhtilal’e
karşı koymada en etkili kuvvet olan halkın gücüne yatırım yapma konusunda
ciddi bir adım atmadan bunu yapıyor. Rapor aynı şekilde Hükümet dışındaki
Filistinli gruplara da işaret ediyor. Bu gruplar farklı yollarla da olsa Hükümet’in
söylemini aynen tekrar ediyorlar. Hükümet ve diğer Filistinli gruplar İhtilal’e
direniş göstermenin ve intifadayı desteklemenin gerekliliği konusunda aynı
fikre sahip olup her grup kendi imkanları el verdiğince bu desteği sağlamaya
çalışıyor.
Rapor devamında, Arap ve İslam dünyasının genelindeki tutumda Kudüs
ve Filistin davası konusunda artan bir gerilemenin olduğuna değiniyor. Bu
tutum Arap devrimleriyle meşgul olmanın sonrasında öncelikler merdiveninin
değişmesiyle daha da kötüleşmiştir. Bundan önce de Arap ve İslam dünyasında
Filistin meselesinin ilk sırada yer aldığını söylemiş olmuyoruz, ve öyle de
olmamıştır. Kudüs, Aksa ve Kudüslüleri desteklemek için Filistin meselesini
neredeyse düşürecek boş açıklamalar dışındaki yardımlar yok olmuştur. Arap

9

Kudüs Durum Raporu 2015

ve İslam dünyasının tutumu bu gerileme ile de kalmamış aynı zamanda 2015
yılı boyunca İşgal devleti ile Arap ve İslam dünyası arasındaki yakınlaşma
hakkındaki söylemler artmış ve İsrail bunu ‘ İsrail ve müslüman Arap devletleri
arasında terörle mücadele ve İran tehdidi için bir koalisyon’ başlığı altında
kuvvetli bir şekilde pazarlamıştır.

Amerika ve Avrupa’nın Tutumu

Rapor Amerikan Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Benjamin
Netenyahu arasında yaşanan gerginlik hali, en son artışla 4 milyar doları
bulan İhtilal Devleti’ne karşı yapılan askeri yardımlar meselesine olan ‘sevgi’
yi bozmamıştır. Aynı şekilde Amerika’nın, Filistinlilerin İhtilal’in politikalarını
reddetmesini tarafgir ve önyargılı bir şekilde şiddet olarak kabul etmesi ve
bunu ‘ İsrail’in hakkı ve bizim görevimiz vatandaşlarının güvenini sağlamak’
olarak ifade etmesi de bunu göstermektedir. Rapor aynı zamanda Amerika’nın
çelişen tavırlarına da dikkat çekiyor; Bir yandan İsrail’in uluslararası kanunlara
aykırı olarak yerleşim yerleri kurduğunu söylerken diğer yandan da vergiden
muaf ‘hayır’ kurum ve cemiyetleri vasıtasıyla yerleşmelere mali destekte
bulunması bunu kanıtlıyor.
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Bu konuda Avrupa’nın tutumu ise şöyle; Avrupa Birliği işgal edilmiş Filistin
topraklarındaki bu çatışmanın çözümünde bir söz sahibi olmak ve ‘iki
devletli çözüm’ uygulaması yönünde bu durumun çözümünü zorlaştıran
engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Ve rapor Avrupa’nın yerleşme ürünlerini
işaretlemesini ,yerleşmeyi kabul etmeme siyasetiyle uyumlu pratik kararlar
olarak değerlendiriyor. Ancak rapora göre bu karar çok etkili sayılmaz.

Raporun tahmin ettiği Yönelişler ise şu
noktalarla özetlenebilir;
1 .Kudüs İntifadası ile ilgili olarak, İhtilal’in İntifada’yı püskürtme
konusundaki başarısızlığı İhtilal’in caydırıcı cezalar olarak isimlendirdiği
yeni yaptırımlara yönelmesine sebep olacaktır. Nitekim Hükümet
operasyon düzenleyenlerin ailelerini Gazze’ye uzaklaştırma yani
paratikte hapsetme teklifi getirmiştir. İhtilal’in güvenlik uygulamaları,
barikatları ve diğer engelleri aşma konusunda ki gücün mahiyetini
etkileyen bıçakla yaralama, ezme eylemlerinin hızla devam etmesini
göz ardı edersek söylenebilir ki İntifada 2016 yılında da devam etmeye
adaydır. Uygulamalar zaten tek başına Filistinliler için daha fazla
bir sıkıştırma yaptırımının artmasını ifade ediyor. Aksa üzerine İsrail
saldırılarının devam etmesi , İsrail Hükümeti birimleri arasında güvenlik
ve siyasi düzeyde İntifada konusunda anlaşmazlıkların olması ve siyasi
ufkun tamamen tıkanması Filistinliler için İhtilal’e karşı direniş gösterme
konusunda itici bir gücü teşkil etmektedir.
2 İhtilal geçen sene Kudüs’ün işgalinin tamamlanmasının 50. yıldönümü
sebebiyle 2017 yılına denk gelen Jübile kutlamaları hakkında konuşmaya
başladı. Ve hükümet, Güney Aksa ve Batı duvarının yahudileştirilmesi
için 100 milyon şikel( 25 milyon dolar)‘dan daha fazla para ayırdığını ilan

11

Kudüs Durum Raporu 2015

etti. Aynı şekilde İsrail Kültür Bakanı gelecek eğitim yılının ‘birleşmiş
kudüs’ sloganı altında olacağını ilan etti. Tüm bunlar ayrıntılarıyla
yahudileştirme projesine destek verilmeye devam edildiğini ve İsrail’in
Kudüs’ün iki kısmına da hakim olmayı sağlamaya çalıştığı adımları
fazlalaştırma yönünde eğilimini gösteriyor.
3

Dini Yahudileştirme projesinde Kudüs temel ayağı teşkil ediyor. Özellikle
Yahudi bayramları sezonunda saldırıların gittikçe artması tahmin
ediliyor. Aksa’yı bölme yönündeki canhıraş gayretler de geri döneceğe
benziyor. Bu mevzu hakkında İhtilal daha büyük bir pay sahibi olacak,
zira 1948 yılında işgal edilmiş topraklardaki kuzey kanadı İslami
Hareketi’ne getirilen yasağın etkileri daha da netleşmiş olacak. Karar
gereği Aksadaki ribat gerilemiş olacak. Aynı şekilde Aksa’nın Güneyi
özellikle Silvan, Mescid’in Güney kısmında yapılacak Tevrat kaynaklı
inşa projeleri vasıtasıyla daha fazla yahudileştirmeye şahit olmaya
aday görünüyor. Ya da aynı bölgede, İhtilal devletindeki hükümet
taraflarından övgü ve destek alan yerleşmeci derneklerin genişlemesi
de söz konusu.

4

Filistin Otoritesi’nin müzakerelere dönme hayallerine ve ‘İsrail halkını
temsil eden’ ile birlikte müzakere isteğini açığa vurmasına ve AB
ülkelerinin İsrail ve Filistin’i müzakere masasına koymak istemelerine
rağmen bu durumun bu yıl gerçekleşmeyeceği gözüküyor. Amerika
başkanlık adayları tarafından seçim propaganası olarak Filistin meselesi
gündeme getirilse bile Abd başkanlık seçimleri ile meşgulken bu
mümkün görünmüyor

12 kUDÜS ULUSLAR ARASI KURULUŞU

Gelişmelerin ve sonuçların değerlendirilmesi

Öneriler
olması için Kudüs intifadasına kucak açıp ona destekte
bulunmak geliyor. Raporun yer verdiği diğer tavsiyeler ise
şunlardır;
1

Filistin Otoritesini İhtilal ile emniyet koordinasyonu yapmayı bırakmaya
ya da Yönetim bu koordinasyonu Filistinlilerin kendi çıkarları için
kullanmaya çalışsa bile Filistin çıkarlarının tersine İhtilal ile yakınlaşmaya
kadar yükselen koordinasyonu durdurmaya ön ayak olacak plana göre
çalışmak. Aynı şekilde yönetim ,halk hareketinden İhtilal’in üzerine baskı
kurma konusunda istifade etmeye davetlidir.

2

Filistinli gruplar Kudüs İntifadası şehitlerinin ailelerine destek komisyonu
kurmaya davetlidir. İsrail’in şehitlere ve esirlere maddi ve manevi
yönden verdiği zararı mali ve sosyal bir güvenlik ağı kurmaya çalışarak
karşılamak. Bölünmeyi durdurmak için ciddi bir şekilde çalışmak, Filistin
evlerini içeriden restore etmek aynı şekilde kuzey kanadı İslami Hareketi
yasağının getirdiği zorlukları aşma konusunda hızla hareket ederek
Ribat hareketini Aksa’da yaymak.

3

Ürdün, mukaddesatın vasisi rolü gereği özelde Ürdün genelde Arap
kamuoyunu normalleştirme’ye karşı koordineli çalışmaya davetlidir.
Aynı şekilde Aksa muhafızlarını ve Aksa’da nöbet tutan erkek ve kadınları
desteklemek.

4

İntifada gençleri ise İhtilal’e karşı yapılan operasyonlarda kullanılmak
üzere yeni ve çeşitli araçlar icad etmeye davetlidirler. Uygun bir yolla
İntifada işlerini yöneten bir saha yönetimi oluşturmaya çalışmak,ve
İhtilal’in işlediği cinayetleri açığa çıkarmak için sosyal iletişim ağlarına
yatırımda bulunmak

5

Arap ve İslam devletleri İntifada’yı şehit ve esir ailelerini desteklemeye
davetlidir. İhtilal ile hangi isim altında olursa olsun alışveriş, yakınlaşma
ve normalleştirmenin durdurulması, İşgalci İsrail ile müzakereler örtüsü
altında buluşmama, kendi işlerini idare etmede ve bağımsızlığını
kazanmada Filistin toplumuna destek vermek için çalışmak.
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