
 

 

  

  



 

Filistin’de Neler Oluyor? 

 

 İsrail ve Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler arasında gerilim 

şiddetlenmeye başladı. Kudüs’te Ramazan ayında artan İsrail Kolluk Kuvvetleri baskısı, 

yasadışı şekilde Filistinlilerin yaşadığı evlere aşırı sağcı İsrailli grupların yerleştirilmesini 

kapsayan hareketler Filistinliler arasında öfke artışına1 sebebiyet verdi.  

 

Gazze'ye uygulanan ablukanın salt askeri 

bir önlem olduğunu belirten İsrailli 

yetkililerin aksine bölge halkı ilaç, gıda ve 

gündelik malzemelerin de bu ablukadan 

dolayı kendilerine ulaşamadığını 

belirtiyorlar.2   

Ramazan ayının başlamasından bu yana, 

İsrail kolluk kuvvetleri ve Filistinliler 

arasında her gece yaşanan çatışmalarla olaylar tırmandı. Doğu Kudüs'te “İsrail Yerleşkeleri” 

oluşturma amacıyla Filistinli ailelerin tahliyesi de öfkenin artmasına neden oldu.  

 

Filistinliler ve İsrail kolluk 

kuvvetleri arasında yaşanan sokak 

çatışmaları kısa sürede İsrail ve Filistin 

arasında roket ve hava saldırılarını 

kapsayan askeri çatışmaya dönüştü. Yerel 

kaynaklar ve haber ajanslarına göre her iki 

tarafta sivil kayıplar meydana gelmiştir.  

 

Uluslararası Kamuoyunun bilhassa 

insani yardım operasyonları için geçici ateşkes teklifleri ne yazık ki başarıya ulaşamamıştır. 

                                                
1 TRT World, “Israeli siege on Palestinians sparks global rage, some actors silent”, 
https://www.trtworld.com/middle-east/israeli-siege-on-palestinians-sparks-global-rage-some-actors-
silent-46617, SET: 14.05.2021 
2 ReliefWeb, “Turkish Red Crescent Palestine Humanitarian Aid Operation Situation Report No.1”, 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/turkish-red-crescent-palestine-humanitarian-
aid-operation, SET: 14.05.2021 
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Tel Aviv, bölge ülkelerinden gelen ateşkes kararını reddederek topçu ve füze atışlarıyla hava, 

kara ve denizden saldırılarına devam etmektedir.  

Askeri hareketliliğin kapsamlı bir İsrail kara 

harekâtına dönüşme ihtimali çok sayıda can 

kaybına ve Filistin altyapısında geriye dönüşü 

uzun yıllar sürecek kalıcı hasarlara yol açma 

tehdidini beraberinde getirmiştir.  

 

Türk ve Uluslararası STK ve Uluslararası 

Kuruluşlarla yapılan istişareler ve Beşir Derneği çalışanlarından aktarılan bilgiye göre son 4 

gün içinde uluslararası yardım kuruluşlarının binaları da dâhil olmak üzere çok sayıda bina 

hedef alınmıştır. Bu saldırılar sonucu olarak 100’ün üzerinde can kaybı3 ve 1000’den fazla 

çeşitli derecede yaralı bulunmaktadır. 

 

Tartışmalı İskân Yasası Filistinlilerin mülkiyet haklarını gasp ederken çatışmaları 

körüklüyor 

Şeyh Cerrah mahallesindeki durum salt İsrail siyaseti içerisinde değerlendirilmeyen 

bir durumdur. ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasının ardından Doğu Kudüs'e 

yönelik yeni "İsrail Yerleşimleri" inşa süreçleri4 hızlanmıştı. Aşırı sağcı dini fanatiklerin 

Şeyh Cerrah Mahallesine yerleştirilmesi hâlihazırda mülkiyet gaspını beraberinde getirirken 

ilerleyen dönemlerde de çatışma zeminini hazırlayan bir nüfus yönetimi olması bakımından 

eleştiri konusu olmuştur.  

 

Filistin’de Neden Çatışmalar Başladı? 

Nisan ayından itibaren Filistinliler ve İsrailliler arasında tansiyon yükselmeye başladı. 

Ramazan ayı dolayısıyla Filistinlilerin Şam Kapısında artan etkinliklerine getirilen polis 

kısıtlaması ile başlangıç buldu. İsrail’in Doğu Kudüs’te tarihi Arap yerleşim yerine ve nüfusa 

yönelik mülkiyet gaspları ile birlikte Filistinlilerin protestolarında görünür bir artış meydana 

geldi. Yeni “İsrail Yerleşim” merkezlerinde Arap ve İsrailli nüfusun sert protesto ve sokak 

                                                
3 BBC, “Israel intensifies attacks in Gaza as conflict enters fifth day”, 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57110368, SET: 14.05.2021 
4 AP, “Trump-era spike in Israeli settlement growth has only begun”, https://apnews.com/article/joe-
biden-donald-trump-israel-iran-nuclear-west-bank-afda64d2a213cb8de2ce72e46fe3385f, 
SET:14.05.2021 
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çatışmasına girmesi İsrailli kolluk kuvvetlerin Filistinlilere yönelik orantısız şiddet 

geliştirmesi ile infiale dönüştü. İsrail Kolluk Kuvvetleri ile Filistinliler arasında meydana 

gelen çatışmaların bilançosu şu şekildedir;  

 

 

Beşir Derneği ve Filistin İnsani Yardım Faaliyetleri 

 Beşir Derneği, Filistin’in altyapı kapasitenin geliştirilmesinden gıda ve hijyen 

yardımlarına değin geniş bir yelpazede insani yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Beşir 

Derneği son 2 yılda Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik olarak gıda, hijyen ve nakit başlıklarında 

yaklaşık olarak 150.000 $’lık insani yardım faaliyeti gerçekleştirmiştir.  

 

Beşir Derneği Filistin Yardımları İhtiyaç Listesi 

Birinci Aşama 

Acil gıda ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamak için çatışmalardan zarar görenlere 

sıcak yemek dağıtımı yapılması hedeflenmektedir. 

 

Sıcak Yemek  2000 Kişi 15+15 gün 500.000 TL 

 

İkinci Aşama 

Çatışmaların gidişatı ve çatışma sonrası fizibilite ve ihtiyaç raporlarına binaen alt yapı 

korunumu enerji arz güvenliği için yardım faaliyetleri hedeflenmektedir. 

 

Tıbbi Yardım  İlaç, Yoğun Bakım 

Ekipmanları 

1.260.000 TL 

Akaryakıt 300 Ton 4.600.000 TL 

Hasarlı Evlerin Yenilenmesi 200 Aile  2.510.000 TL 

Hanehalkı Yaşam Kapasitesi 

Artırımı 

500 Aile  1.260.000 TL 



 

Toplam  10.130.000 TL* 

*Bu bütçe, yapılan fizibilite araştırmalarına sonucu tahmini olarak hazırlanmıştır. 

Filistin’e yönelik acil insani müdahalede nelere ihtiyaç var? 

 

 Acil Ateşkes Çağrısı 

Çatışmaların doğrudan bir kara harekâtına dönüşmesi riski çok sayıda can kaybına 

sebebiyet verebilmesi bakımından endişe konusudur. Filistin’in sağlık alt yapısının olası bir 

kara harekâtında tam olarak çökmesi kaçınılmazdır. Bu durum insani kayıpların artmasının 

bir diğer temel nedeni olacaktır. Bu felaketin önüne geçmek için ilk etapta kapsamlı bir 

ateşkes teklifinin taraflara iletilmesi gerekmektedir.  

 

 Acil Tıbbı Malzeme ve Yoğun Bakım Destek Üniteleri; 

Covid-19 ile mücadele kapsamında yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk var olan 

çatışmalarla birlikte alarm eşiğine gelmiştir. Bu sebeple ilk etapta Filistin’e yönelik solunum 

cihazı ve diğer temel yoğun bakım araç ve gereçleri yardımı gerekmektedir. 

 

 Gıda - Enerji Arz Güvenliği 

Artan çatışma gıda güvenliği sevkiyatını ve enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir. 

Hâlihazırda Gazze’nin enerji arzının güvenliği hem hastanelerin işlevselliği koruma da hem 

de gıda ihtiyacının karşılanması bakımından hayati bakımından önemlidir. Olası enerji 

kesintileri ile mücadelede geçici olarak dahi olsa jeneratör ve akaryakıt ihtiyacı önem arz 

etmektedir. 

 

Saygılarımızla; kamuoyuna arz ederiz. 

Beşir Derneği Uluslararası İlişkiler ve Proje Birimi 

 

Beşir Derneği Filistin İnsani Yardım Programlarına Destek Vermek İçin Ziraat 

Bankası Bilgileri 

Ziraat Bankası, Swift: (TCZBTR2A)        Şube:Darıca Şubesi (784) 

 

Döviz IBAN IBAN 

TL 57461050 - 5133 TR 6000 0100 0784 5746 1050 5133 

$ 57461050 – 5138 TR 2200 0100 0784 5746 1050 5138 



 

57461050 - 5138 

€ 57461050 - 5139 TR 9200 0100 0784 5746 1050 5139 

 


