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FİLİSTİN SAHNESİ 

Filistin Sahnesi, izlemeye ve dikkat çekmeye değer birtakım gelişmelere işaret etmekte olup, 

olayları bir başka açıdan okuyabilmemiz ve düşünebilmemiz için bizlere daima elverişli bir ortam 

sunmaktadır. 

Filistin Sahnesi, el Kudüs kurumu tarafından haftalık olarak çıkarılan Kudüs konusu ve tarihimizi 

ele alan kapsamlı bir haber ve analiz bültenidir.  

ANA HABER 

Gazze Ambargo Yüzünden En Kötü İnsanlık Felaketini Yaşamaktadır  

Gazze’deki Ambargoyu Delmek İçin Çalışanlar Hareketi, Gazze’nin şu an için hakikaten ciddi bir 

insanlık krizi içerisinde olduğunu ifade etti. İsrail burada fiili olarak ambargoyu daha da arttırarak, 

yönetimde bulunanları da cezalandırmak adına buraya yönelik sert politikalarını devam ettirmektedir. Bu 

politikaların en somut belirtisi ise Refah Sınır kapısının kapatılarak bu bölgede yaşayan insanların giriş 

çıkışının yasaklanmasıdır. İşgal güçlerinin bu uygulamaları bölgede yaşayanların hayatını daha da 

zorlaşmasına neden olmaktadır. Gazze’deki Ambargoyu Delmek İçin Çalışanlar Hareketi bu gerçeklikle 

ilgili yapmış olduğu resmi bir açıklamada şunları söyledi: “ İşgal güçlerinin Gazze’ye uyguladıkları 

ambargo ve sınır kapılarını kapatması Gazze’nin hem iktisadi hem toplumsal hem de hem de bireylerin 

sağlıklarını çok ciddi şekilde etkilemiştir. Gazze’deki iktisadi ve toplumsal hayat şu an için çok ciddi bir 

krizden geçmektedir. Buradaki iktisadi ve ekonomik verilerin işaret ettiği gerçeklikleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür; işsizlik oranı yüzde kırkaltı seviyelerine yükseldi bu da yaklaşık olarak burada 

yarım milyon işsizin olduğunu gösterir, buradaki fakirlik oranı ise yüzde altmışbeş seviyelerine ulaştı, 

Gazze’deki Tutuklu ve Esirlerin aldığı gıdaların yüzde ellisi ise güvensiz gıdalardır. İşsiz Üniversite 

mezunlarının sayısı ise yüzde almışyedi’ye ulaştı. Ekonomik sektördeki birçok alanda alım gücünde de 

ambargo sebebiyle ciddi düşüşler oldu. Bütün bunlar aynı şekilde Gazze’de son yıllarda ekonomideki en 

düşük nakit akışının yaşanmasına ve nakit akışında azalmaya neden oldu. Onlarca insan, birçok sektörde 

yaşanan sıkıntılardan ve ekonominin gidişatından şikâyetçi olmaya başladılar. İş adamları ve tüccarların 

hapis edilmesi de bu yaşanan acziyetin bir sonucudur.” 

İsrail güvenlik görevlileri, kapatma ve kuşatma politikası devam ederse Gazze Şeridi'nde 

ekonomik bir çöküş yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrail buradaki ambargoyu devam 

ettirerek burada yaşamın ve hayatın devamı için hizmet sektöründe gerekli olan şeylerin hepsinin girişini 

zorlaştırdı. Elektrik tedariki ve diğer birçok temel yaşam malzemesinin girişini de zorlaştırdı.  
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       İsrail Güvenlik Birimine bağlı yetkililerden biri Gazze’deki ambargo ile ilgili düşüncelerini Haaretz 

gazetesinde açıklarken güvenlik güçlerinin buraya yaptığı baskının azalmayacağını ve bu konuda hiçbir geri 

adım atılmayacağını ifade etti. Güvenlik Birimine bağlı yetkili Gazze’ye girip çıkan yük taşıyıcı kamyonların üçte 

bir oranında düştüğünün, elektrik ve akaryakıtta ciddi krizlerin yaşandığının ve içilen suyun yüzde doksan 

beşinin de sağlıksız olduğunu ifade etti.  

        Güvenlik güçlerinin Gazze siyasetindeki kararlılıkları emniyet biriminde görev yapan personelin bu 

konudaki endişelerini ciddi anlamda arttırmaktadır. Uzun vadede bu yıkıcı siyasetin aynı şekilde Gazze’nin alt 

yapısını da olumsuz yönde etkileyecek ve kontrol altına alınması mümkün olmayan tehlikeli olayların meydana 

gelmesine neden olacaktır.  

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasından Beri Filistinli Şehit Sayısı 21’e Yükseldi 

       Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından 

beri dün itibariyle Mescidi Aksa için canını feda eden Filistinli şehit sayısı 21’e yükseldi. Filistin Sağlık 

Bakanlığının verilerine göre Trump’ın bu kararı almasından (7 Aralık 2017) sonra 18 Ocak 2018 tarihleri 

arasında protesto için sokaklara çıkan Filistinlilerden 5.632 kişi yaralandı.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuneydi’yi Kabul Etti Cüneydi: Türkiye 

Cumhurbaşkanının Beni Yalnız Bırakmaması Ve Beni Müdafaa Etmesi Beni Gururlandırdı 

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria’daki Trump’ın kararını protesto gösterilerinde İsrail 

tarafından gözleri bağlanıp tutuklanan Fevzi El Cüneydi’yi Külliyede kabul etti. 

       Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüştükten sonra Erdoğan ve Yıldırım Fevzi ve babasını 

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında ağırladı. Erdoğan ve Yıldırım Fevzi ve babasıyla hatıra fotoğrafı 

çektirdi.  

         Erdoğan, Ara Güler ve Coşkun Aral tarafından Anadolu Ajansının 2017 yılında haber kategorisinde Fevzi El 

Cüneydi’ye ait olan "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafı Cüneydi’ye takdim etti.  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Fevzi El Cüneydi’ye hitaben şunları söyledi: “ Bana hangi fotoğrafı 

seçmek istersin diye sordukları zaman ben hemen 16 yaşındaki Cuneydi’nin fotoğrafını seçerim dedim ve bunu 

seçtim.”  

         Cüneydi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygularını şu şekilde ifade etti: İsrail güvenlik güçlerinin beni 

tutuklamasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanın beni müdafaa etmesi benim için büyük bir onurdur. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kalabalık kitlelere karşı benim tutuklanmam ile ilgili konuyu anlatınca bir kez daha 

işgalci İsrail’in, küçük büyük, genç, yaşlı dinlemeden herkesi tutukladığını gün yüzüne çıkarmıştır. Benim 

fotoğrafımın dünya kamuoyuna yayılması İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cüneydi sözlerini 

ilk etapta fotoğrafımı bana nezaretteki arkadaşlarım gösterdiler. Ben fotoğrafa bakarken etrafımda toplanan 

onca askeri görünce gerçekten şaşırdım. Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Filistin halkına 

olan destekleri bizleri ihya ediyor diyerek sonlandırdı.”   
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İşgal Güçlerinin Mescid-i Aksa’nın İçerisinde Tadilatı Yasaklama Kararı Almasından Sonra 

Mescid-i Aksa İçerisinde İmardan Sorumlu Olan Görevliler İşgal Güçleri Tarafından Kovuldu 

İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa içerisindeki Kubbetü’s Sahra’da devam eden restorasyon 

çalışmalarını yürüten ekibin burada çalışmasına engel oluyor. İşgal güçleri bu siyasetiyle restorasyon 

ekibini yıldırmaya çalışıyor.  

Al Cezire Net Kudüs Muhabiri konuya ilişkin şunları söyledi: “İsrail, burada Kubbetü’s Sahra’nın 

restorasyonunda çalışan personelin buradaki çalışmasının bitirilmesine ilişkin karar aldı. İsrail’in bu 

kararına rağmen restorasyon ekibi Mescid-i Aksa içerisinde kalmaya devam etti. Vakıflar Müdürlüğü 

İsrailli yetkililer ile bu kararı geri alması konusunda ikili görüşmeler yaptı.” 

Mescid-i Aksa’nın Genel idari işlerinden sorumlu olan Şeyh Ömer Kisvani, İsrail’in almış olduğu 

bu kararın zalimce ve ahmakça bir karar olduğunu söyledi. Ben burada bir daha dile getiriyor ve altını 

çizerek diyorum ki “İsrail’in bu kararı bizim buradaki haklı direnişimize engel olmayacaktır. Bizler 

Mescid-i Aksa’daki varlığımızı devam ettireceğiz.” 

İşgal Güçlerine Bağlı Polislerin Radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa İçerisinde Açıktan Talmud 

Ayini Yapmasına Göz Yummaktadır 

Kudüs’te bulunan İslami Vakıflar Dairesi Basın Koordinatörü Firas Ed-Dubs, işgal güçlerine bağlı 

polislerin radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa içerisinde açıktan Talmud ayini yapmasına göz yumduğunu 

ve radikal polis güçlerinin riayetinde Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa’ya Mağrip Kapısından kışkırtıcı 

saldırılar yapmaları için izin verdiğini ifade etti. 

İsrail Küçük Çocuk Temimi’nin Tutukluluk Süresinin Uzatıyor… Temimi’nin Gülümsemeleri 

İsraillileri Kızdırıyor 

Ofer Askeri Mahkemesindeki kamera merceklerine yansıyan Ahed Temimi’nin gülümsemeleri 

İsraillilerin öfkelenmesine neden oldu. Tabi ki bu da medya da yeni bir çalkantının yaşanmasına ve 

mahkemeden Temimi’nin hiçbir koşulda serbest kalmaması için taleplerin çoğalmasına neden oldu. 

Ramallah’ın Batısında yer alan Ofer Askeri Mahkemesinde yargılanma esnasında çekilen bir 

fotoğrafta gülümseyen Ahed Temimi’nin tutukluluk süresi tekrar uzatıldı. Mahkemenin bu süreyi tekrar 

uzatmasının nedeni ise Temimi’nin mahkeme esnasında korkusuzca gülümsediği fotoğrafın Yahudi 

yerleşimcilere ait internet sitelerinde yer almasıdır. Bu sitede fotoğrafın altına şu ifade yazılmıştır: “İşte 

gerçekten de tiksinilmesi gereken şey ”Yahudi yerleşimcilere ait bu sitedeki haber Temimi’nin tutukluluk 

süresini uzamasını teşvik eden önemli bir teşebbüstür.  
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Temimi’nin bu gülümesinde kötü bir şeyden ziyade bir masumiyet vardır. Bu fotoğraf zor şartlar 

altında dahi olsa masumca yaşamayı göstermektedir. Temimi’nin fotoğrafında ellerinin gergin, gözlerinin, 

vücudunun yorgun ve bitkin olduğu ve orada her türlü işkenceye maruz kaldığı rahat bir şekilde 

görülmektedir. 

İşgal güçlerine bağlı mahkeme Ahed Temimi’yi on iki farklı suç ile itham etmektedir. Bu suçlar da 

Temimi’nin uzun yıllar hapis yatmasına neden olacaktır. Askeri mahkeme hâkimlerinden bir hâkim, 

Avrupalıların ve Diplomatlarında katıldığı ve Temimi’nin yargılandığı bir mahkemede konuya ilişkin şu 

sözleri söyledi: “ Yargılanan kişi çok tehlikeli suçlar ile itham edilmektedir. Bizlerin mahkeme olarak bu 

kadar tehlikeli suçlar işleyen birinin mahkeme işlemleri tamamlanıncaya kadar serbest kalmasına izin 

veremeyiz.” 

Uluslararası Kafkas Derneği Ahed Temimi’yi Yılın En Cesur Yüreği Ödülüne Layık Gördü 

Merkezi Türkiye’de olan Uluslararası Kafkas Derneği Filistinli tutuklu küçük kız Ahed Temimi’yi yılın 

"Cesur Yürek Ödülü”ne layık gördü. Uluslararası Kafkas Derneğince "10. Uluslararası Kafkas Ödülleri Yılın 

En İyileri" seçildi. Ödül töreni Ankara’da düzenlendi. Ödül töreninde birçok alanda ödüller dağıtıldı.  

Kafkas Derneğini, evlerine saldıran İsrail askerine karşı dik duran ve bu saldırıya engel olan Ahed 

Temimi’yi en cesaretliler kategorisinde değerlendirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri Filistinlilere Yapılan 65 Milyon Dolarlık Yardım Paketini Dondurdu 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler 

Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına Amerika Birleşik devletleri tarafından gerçekte 125 

milyon dolar olan yardımın Trump yönetiminin bloke etme kararı aldığını belirtti. Bu karar 2018 yılının ilk 

yarısında yapılacak olan yardımlarında kesilmesine neden olacaktır. Bu 125 milyon doların 60 milyon 

dolarlık kısmını Filistinlilere harcamak kaydıyla Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım 

Ajansına verileceğini ifade etti.  

Türk yetkililer konuya ilişkin endişelerini dile getirerek; Amerika Birleşik Devletlerini yardımların 

kesilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika’nın bu parayı bloke etmesi beş milyondan 

fazla Filistinlinin hayatını kötü yönde etkileyecektir. 

Türk yetkililer uluslararası kuruluşlar nezdinde konunun takipçisi olacaklarını ve bu konuda 

yapılması gereken her şeyin yapılması için çaba harcayacaklarını ifade ettiler. Hatta Birleşmiş Milletlere 

bağlı olan bu ajans kanalıyla Filistinliler için daha fazla maddi olanağın sağlanması için ayrıca da 

çalışacaklarını belirttiler.  
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Kısa adıyla UNRWA olan Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı, 1948 

yılında İsrail’in Filistin’i işgal etmesinden hemen sonra Birleşmiş Milletlerin 8 Aralık 1949 yılında almış 

olduğu bir karara binaen kurulmuştur. Bu ajansın kuruluş amacı Filistinli Mültecilerin hayat şartlarını 

iyileştirmek ve onların haklarını korumaktır.  

Sağlık Bakanlığı: Gazze’deki İlaçların %45’i Sıfırlandı Gazze’nin Sağlığı Tehdit Altında 

 Filistin Sağlık Bakanlığına Bağlı Eczaneler birimi müdürü Münir El-Berş Gazze’de kendilerine bağlı 

ilaç deposunda 230 kalem ilacın sıfırlandığını ve bu durumun da Gazze halkının sağlığını tehdit ettiğini ifade 

etti. 

Münir El Berş yapmış olduğu basın açıklamasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Berş Filistin 

Gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İhtiyaç duyulan ilaçların yüzde kırk beşi, ihtiyaç duyulan 

tıbbi malzemenin ise yüzde yirmi sekiz’i sıfırlanmıştır. Tıbbi malzemenin eksik olması ve ilaçların yetersiz 

olması burada sağlık hizmetini durma noktasına getirecektir. Bu konuda yetkililere bakanlık olarak sağlık 

hizmetlerinin devam etmesi için gerekli adımların atılması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Temel yaşam 

için gerekli olan ilaçlar konusunda ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Temel ilaçlara ihtiyaç duyan çok sayıda 

hastanın hayatı tehlike altındadır.”  

Berş buradaki ilaç kıtlığının devam etmesi halinde bu durumun buradaki bütün vatandaşların 

psikolojisini etkileyeceğini belirtti. Berş bu durumdan en çok etkilenenlerin ise çocuklar olduğunun altını 

çizdi. Berş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gazze’nin çok acil şekilde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için acil ve 

hızlıca adımlar atılmalıdır. Ramallah’taki Sağlık Bakanlığı acil ihtiyaç duyulan ilaçları satın alıp göndermesi 

gerekmektedir.” 

İşgalci İsrail Dokuz Yaşındaki Filistinli Çocuğu İfade Vermeye Çağırıyor 

  Emniyet kaynakları işgal güçlerinin dokuz yaşındaki Mahmut Ahmet Salih adlı çocuğun evine 

yaptıkları baskın ve teftiş sonucunda Gush Etzion güneyindeki Yahudi yerleşimcilerin olduğu yerdeki 

istihbarat birimine teslim ettiklerini ifade etti. Emniyet kaynaklarına göre henüz on yaşında bile olmayan 

Mahmut Ahmet Salih birkaç gün önce al-Khader adlı bölge de işgal güçlerince İstihbarat birimlerinin isteği 

üzerine tutuklandı.   

Nafha Hapishanesinde Tutuklu Olan Filistinli İğne Tedavisi Gördükten Sonra Felç Oldu 

Esir ve Mahkûm Araştırmaları yetkilisi, Beyt’ül Lahim’in Salah Köyünden olan tutuklu Muhammed 

Ahmet Salim Hatip’in(47) sağlık durumun gittikçe daha da kötüleştiğini ifade etti.  
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Merkezde görev yapan Avukatlardan Fadi Abidat, Salim Hatip’in uzun zamandır bel 

arısından şikâyetçi olduğunu ve konu ile ilgili hapishanenin sağlık birimine başvuru yaptığını, 

burada görev yapan doktorun ise kendisine yanlış iğne tedavisi verdiğini ifade etti. Salim bu iğne 

tedavisini aldıktan sonra Salim’in hareket kabiliyetinde ve yürümesinde zayıflıklar başladı. Ağrı 

ve sancı şikâyetlerinden dolayı defalarca hapishanenin sağlık birimine başvurmasına rağmen her 

defasında kendisine bir ağrı kesici tedavisi yapıp tekrar kaldığı koğuşa gönderiyorlardı. Aldığı bu 

ağrı kesici ilaçlar Salim’in yürüyüş fonksiyonlarını da etkilemektedir.  

Esir ve Mahkûm Araştırmaları yetkilisi hapishane de görev yapan sağlık personelinin 

Salim’e yanlış iğne yaptıklarından şüphelendiklerini belirtti. Özellikle Salim’in hedef seçilme 

sebebi ise geçen yıl içerisinde yapılan grevlere başkanlık yapması ve kırk bir gün boyunca grev 

yapmış olmasıdır. 

İsrail Araplara Yaptığı Zulmü Gösteren Arşiv Belgeleri Gizliyor 

İsrail Arşivleri Sorumlusu Yakup Zubik İsrail devletinin demokratik devletlere 

yakışmayacak şekilde İsrail arşiv belgelerini açmama kararı aldığını ifade etti. Zubik, geçmişin 

hataları olan Arap vatandaşlara yapılan zulüm ve savaşları gizleyerek ulusal güvenliği inşa 

etmenin imkânı yoktur dedi. Arşiv sorumlusu Arşivde bulunan birçok bilginin sonsuza denk 

açılmayıp gizli kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Arşivde çalışan sorumlu memurlar ve askeri 

sansür de ciddi şekilde eleştirildi. Zubik devlet arşivlerinde altı sene çalıştı. Devlet arşivleri 

başbakanlık ofisine bağlıdır. 

Pestisit Virüsü Nedeniyle Han Yunus Çiftçileri Ağır Zarara Uğradı 

İşgal güçlerine bağlı uçakların havadan Han Yunus’un doğusuna pestisit tarım virüsü 

atmasının üzerinden çokça zaman geçmesine rağmen virüsün zehirleyici etkisi günden güne 

artarak çoğalmaktadır. Bölgede yaşayan çiftçiler tarlalardaki otların atılan maddeden dolayı 

yanıp kuruduğuna şahit oldular. Bu madde aynı şekilde bazı çiftçilere de zarar vermiştir. Bölge 

de yaşayan çiftçiler ilgili mercilere bu konuda şikâyette bulunarak bu sorunun hızlı bir şekilde 

çözülmesini ve bundan dolayı doğan zararın ise karşılanmasını talep ettiler.  

 


