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Yetkililer net bir sayı vermese de geceleri sınırda nöbet tutan gönüllü askerlerin sayıları “bin’ler” ile ifade edilmektedir. 

On beş yaşından yetmiş beş yaşına kadar hemen herkes sınırda göreve gitmektedir.

Gazze’de Motivasyonun Kaynağı ve 

Son Gelişmelerin Gazze’ye Etkileri

The Source of Motivation in Gaza and the Effects of the 
Recent Events on Gaza
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Abstract
The relations between Israel and Gaza have entered a new phase with Ikhwan’s coming to the power in 
Egypt and apology of Israel from Turkey. The effect of this new phase on the motivation of people in Gaza is 
the main research of interest of this study. People have a high level motivation in Gaza which has become a 
symbol of resistance against Israel. Undoubtedly, resistance is the primary source of this motivation. In this 
study, firstly reflections of resistance on social life will be mentioned. At the same time, taking control and 
barriers of Ikhwan and probable effects of recent events in Egypt on Gaza will be addressed. Lastly, reflec-
tions of Israel’s apology from Turkey on Gaza will be examined. The question to be answered in this regard 
is whether Israel’s apology is sincere or due to political calculations.
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Giriş

Bu çalışmada ilk olarak, İsrail ve Gazze arasın-

da meydana gelen savaşların öneminden bah-

sedilecektir. Zira bu savaşlar İsrail ve özellikle 

Gazze’de, ötekine karşı motivasyonun kaynağı 

olmaktadır. Gazze’de savaşların öncesinde ve 

sonrasındaki ruh hallerinin farklılık arz ettiğini 

görmek bu tespiti desteklemektedir. 

İkinci olarak, Mısır’ın bugünü ve yakın gelecek-

teki durumu üzerine birtakım tespitlerde bu-

lunularak Mısır’ın Gazze için neden önemli ol-

duğu ifade edilecektir. Üçüncü olarak, Mısır’da 

İhvan’ın kontrolü ele alışının, İsrail’in Mavi 

Marmara’da gerçekleştirdiği baskından dolayı 

Türkiye’den özür dilemesi hususunda zorlayıcı 

bir unsur olup olamayacağı tartışılacaktır. Son 

olarak, sebep ne ve kim olursa olsun vuku bul-

muş olan özrün, samimi mi yahut siyasi mi oldu-

ğu değerlendirilerek özrün Gazze’ye kazandıra-

bilecekleri tahlil edilmeye çalışılacaktır. 

İsrail-Gazze İlişkilerinde Savaşın

Yeri ve Önemi

Gazze dikdörtgen şeklinde bir konuma sahiptir. 

Dikdörtgen şeklindeki Gazze’nin doğu uzun ke-

narı ile kuzey kısa kenarında İsrail bulunmakta-

dır. Güney kısa kenarında Mısır, batı uzun kena-

rında ise Akdeniz bulunmaktadır. Akdeniz’e pa-

ralel uzanan Gazze, yaklaşık 45 km uzunluğunda 

sahile sahiptir. Akdeniz’den içeriye doğru en ge-

niş bölgesi 15 km’yi geçmeyen Gazze’de yapılar 

mecburiyetten birbirine çok yakın vaziyette inşa 

edilmiştir. Yaklaşık 400 km2lik bir yüzölçümüne 

sahip Gazze’de 1,5 milyon civarında insan yaşa-

maktadır. 

2006 yılında Hamas’ın seçimleri kazanmasıyla 

birlikte İsrail tarafından Gazze’ye ağır bir şekilde 

ambargo uygulanmaya başlanmıştır. Hamas’ın 

seçimleri kazanmasından 2008’in Aralık ayına 

kadar geçen yaklaşık üç yıllık sürede toplumun 

Hamas’a karşı, ambargonun sebebi olmasından 

ötürü, nefret beslemesi amaçlanmıştır. Ambar-

go sebebiyle Gazze’ye, yaşam için gerekli olan en 

temel maddelerin bile girişi kontrollü olmuştur. 

Özellikle savaş öncesi ve sonrasında yeni yerle-

şim birimlerinin inşası ve yıkılanların tamiratı 

için gerekli olan çimento ve cam gibi maddeler 

ise neredeyse hiç sokulmamıştır. 

Altı yıldan fazla süren ağır ambargonun yanında, 

İsrail-Gazze ilişkilerinin son yıllarına bakıldığın-

da iki önemli savaş öne çıkmaktadır. Gazzeliler 

açısından iki savaşın ilkinde (2008) göreceli ola-

rak Hamas kaybetse de son savaşta (2012) kaza-

nan kesinlikle Hamas olmuştur. İfade edilen iki 

önemli savaştan ilki olan Dökme Kurşun Ope-

rasyonu (Gazzeliler tarafından “Furkan Savaşı” 

olarak adlandırılmaktadır), toplumun artan hu-

zursuzluğunun da yardımını umarak Hamas’ı 

tamamen ortadan kaldırmak parolası ile başlatıl-

mıştır.1 27 Aralık 2008 günü başlayan ve 22 gün 

süren savaş neticesinde 347’si çocuk 1393 Filis-

tinli ve 3’ü sivil 13 İsrailli öldürülmüştür.2 Savaş 

neticesinde 2006’da Ortadoğu’da demokratik 

ortamda yapılan ender seçimlerden biri ile başa 

geçmiş olan Hamas, toplum nezdinde kısmen de 

olsa güven kaybetmiştir. Hamas’ı ortadan kaldı-

ramayan İsrail’deki hükümet de aynı şekilde gü-

ven kaybına uğramıştır.

Dökme Kurşun Operasyonu’nun en önemli özel-

liklerinden biri İsrail’in deniz ve hava saldırıları-

nı, operasyonu başlattığı tarihten beş gün sonra 

srail ve Filistin aras nda son y llarda meydana gelen nemli sava lar
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kara harekâtı ile desteklemiş olmasıdır. Normal 

savaşlarda kara harekâtı, hava ve denizden des-

teklenmektedir. Ancak bölgenin ismi Gazze 

olunca operasyonların rutini hava ve denizden 

olduğu için kara harekâtından destek olarak bah-

sedilebilir. İsrail, Hamas’ın iktidarını bitirmek 

parolası ile başlattığı operasyonlar neticesinde 

hedefine ulaşamamış ve 22. günün sonunda geri 

çekilmek zorunda kalmıştır. 

İsrail ve Filistin arasında son yıllarda meydana 

gelen önemli savaşlardan ikincisi ise 2012 yılının 

sonlarına doğru yaşanmıştır. İsrail tarafından 

“Bulut Sütunu”, Gazzeliler tarafından ise “Siccil” 

olarak adlandırılan savaş, Türkiye ve özellikle 

Mısır’ın inisiyatif alarak devreye girmesi ile sona 

ermiştir.

Her iki tarafın da savaşa verdikleri isimlerin dini 

motif taşıması ilgi çekicidir. İsrail’in verdiği isim 

Tevrat’ta, Hamas’ın verdiği isim ise Kur’an’da 

geçmektedir. Tevrat’ta Çıkış bölümünün 21. aye-

tinde ilgili isim “ve gündüz ve geceleyin yürüsün-

ler diye, Rab onlara yol göstermek için gündüzün 

bulut direğinde (sütununda) ve geceleyin onlara 

ışık vermek için ateş direğinde (sütununda) ön-

lerinde gidiyordu” şeklinde geçmektedir.3 Yani 

Tevrat’a göre “Bulut Sütunu” Rabbin İsrail oğul-

larına verdiği desteği ifade etmektedir. Hamas’ın 

kullandığı Siccil ifadesi ise Kur’an’da 105. surede 

(Fil Suresi) geçmektedir ve kelime, tarihte Fil va-

kasındaki, Yemen’den gelerek Mekke’yi kuşatan 

Ebrehe’nin ordularını mağlup eden Ebabil kuşla-

rın attıkları taş anlamına gelmektedir.4

Bulut Sütunu operasyonunun maliyeti, görünür-

de Gazze için daha fazla olmuştur. Ancak görün-

meyen ve basına pek yansımayan ya da yansıtıl-

mayan yönüyle İsrail için daha fazla olmuştur 

denebilir. Hamaslı yetkililere göre savaş başladı-

ğında Gazze’den 80 km menzilli çok sayıda ro-

ket fırlatılmıştır. Toplamda 1.400 rakamını geçen 

saldırılardan bir tanesi İsrail Meclis binasının 

150 metre yakınına düşmüştür. Durum karşısın-

da İsrailli yetkililerde meydana gelen şaşkınlık, 

bomba parçaları incelendiğinde yerini endişeye 

bırakmıştır. Zira bombayı inceleyenler, füzenin 

üstünde Gazze’de üretilmiştir yazdığını görmüş-

lerdir. Bu roket ve füze saldırılarının önemli bir 

bölümünün, İsrail tarafından saldırıları engelle-

mek üzere tesis edilen Demir Kubbeyi aşması da 

İsrail halkında korku oluşturmuştur.5 

Tel Aviv’i hedef alan saldırılar aslında askeri 

değil siyasi bir mesaj olarak okunabilir. Hamas, 

gerçekleştirdiği ataklarla Tel Aviv’i vurabilecek-

lerinin mesajını vermiştir. Yine Hamaslı yetkili-

lere göre operasyonlar süresince İsrail Savunma 

Güçlerine bağlı uçaklar düşürülmüştür. Yetki-

liler, İsrail tarafından bu bilgilerin itinayla giz-

lendiğini ve dolayısıyla dünyanın bu ve benzeri 

askeri başarısızlıklardan haberdar olamadığını 

belirtmektedirler.6

2012 yılının sonunda İsrail’in gerçekleştirdiği 

Bulut Sütunu Operasyonu’nda Hamas’ın göster-

miş olduğu direniş, Gazzelilerin Hamas’a olan 

güvenlerinin ve saygılarının artmasına sebep ol-

muştur, tespiti yapılabilir. Gazze’ye düzenlenen 

son büyük operasyonun sonuçlarını ve halkın 

hissiyatını görebilme adına 18–21 Mart 2013 

tarihleri arasında Gazze’de yapılan inceleme-

ler bu tespitin yapılmasına imkân vermektedir. 

Görüşülebilen insanların genel kanaati İsrail’in 

düzenlediği son operasyonların öncesine kadar, 

muhtemel bir seçimde Hamas’ın seçimleri kaza-

namayacağı yönündedir. Gazze üzerinde artan 

ambargolar ve İsrail’e karşı ciddi bir varlık gös-

terememesi, Hamas’ın elini zayıflatan unsurlar 

olarak öne çıkmaktaydı. Ancak operasyonlar-

da Hamas’ın gösterdiği askeri başarılar, halkın 

önemli bir bölümünün Hamas’a tekrar teveccüh 

etmesine yardımcı olmuştur.7

Hamas’a yönelik desteğin altında yatan tek ne-

den, Bulut Sütunu Operasyonu’nda gösterdiği 

varlık değildir elbette. Askeri bir mukavemet 

göster(e)meyen Batı Şeria bölgesinin günden 

güne Filistinliler aleyhine erimesi ve İsrailli yer-

leşim yeri haline gelmesi, direnişin ve Hamas’ın 

destek bulmasına bir başka sebep olarak zikre-

dilebilir. Gazze’deki menfi ekonomik durumun 

müsebbibi olarak Batı Şeria’daki yönetimin so-

rumlu tutulması ve Gazze’de devlet dairelerin-

de çalışanların maaşlarının ödenememesi de 

El Fetih’in aleyhine ancak yine Hamas’ın lehine 

gelişmeler olarak ifade edilebilir. Zira bu öde-

meleri yapması ve ekonomiyi iyileştirmesi Batı 

Şeria’daki yönetimden beklenmektedir. Yukarıda 
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ifade edilenlere ilave olarak sosyal bir etki yapan, 

İsrail hapishanesinde bulunanların yakınlarına 

ve sakatlara ödenmesi gereken maaşların ödene-

memesi de motivasyona sebep olan ve Hamas’ı 

güçlendiren diğer nedenler olarak sıralanabilir. 

Başbakan Selam Feyyad’ın istifası da bütün bu se-

beplerin geçerliliğinin kabulü olarak okunabilir. 

Nihayetinde sebep her ne olursa olsun Gazze’de 

oluşan motivasyonla Gazze halkının önemli bir 

bölümü, İsrail’in saldırılarından korkmadıklarını 

ve direnişi asla bırakmayacaklarını her fırsatta 

ifade etmektedir.8 

Gazze’deki lider kadro da direniş konusundaki 

kararlılıklarını net bir şekilde ifade etmektedir. 

19 Mart 2013’te Gazze’de görüştüğümüz İsmail 

Haniye, bugüne kadar Gazze’yi savunduklarını 

ancak bundan sonra isterlerse hücum edebile-

ceklerini ve İsrail’in Filistin’i tanımak mecburiye-

tinde olduğunu ifade etmektedir.9 18 Mart 2013 

günü Gazze’de görüştüğümüz Hamas’ın siyasi 

liderlerinden Dışişleri eski bakanı Mahmud Al-

Zahar da Filistin’in eskisinden çok daha güçlü ol-

duğunu ve bundan sonraki süreçte İsrail’in, kar-

şısında çok daha güçlü bir Hamas bulacağını ifa-

de etmektedir.10 Bulut Sütunu Operasyonu’ndan 

sonra sıkça yapılan bu ve benzeri açıklamalar, 

İsrail’i etkiler mi bilinmez ancak Gazze halkında 

azımsanmayacak bir destek bulmaktadır. 

Gazze’de, halktaki kararlılık ve özgüveni her fır-

satta görmek mümkündür. Çocuk yaşta dene-

bilecek gençlerin bile yolda yürürlerken ayrı bir 

özgüven ile yürüdüklerini görmek zor değildir. 

Beş yaşındaki bir çocuk bile Yehud (Yahudi) keli-

mesini duyunca ayrı bir duruşa geçmektedir. Ço-

cukların bu duruşa sahip olmaları tesadüf î değil 

belli bir eğitim sürecinin sonucudur. Çok sayıda 

yetim merkezi olan Gazze’de, yetimler büyük bir 

ihtimamla yetiştirilmektedir. Eğitim bittikten 

sonra merkezlerden eve giden çocukların, anne-

leri yanında olmadan dışarıda tek başlarına oyun 

oynamalarına bile müsaade edilmemektedir. Sıkı 

bir eğitime tabi olan dört-beş yaşındaki çocuklar 

bir araya geldiklerinde hep bir ağızdan özgürlük 

marşları söylemektedir.

Gündüz halkta net bir şekilde gözlemlenebilen 

özgüven, akşam olunca da sınır boylarında görü-

lebilmektedir. Yetkililer net bir sayı vermese de 

geceleri sınırda nöbet tutan gönüllü askerlerin 

sayıları “bin’ler” ile ifade edilmektedir. On beş 

yaşından yetmiş beş yaşına kadar hemen herkes 

sınırda göreve gitmektedir. Sabahleyin halıcılıkla 

uğraşan, bakkal sahibi olan sıradan bir Gazzeli, 

her ayın muayyen günlerinde geceleri sınıra gi-

derek nöbet tutmaktadır. Aynı şekilde devletin 

resmi organlarında görev yapan üst düzey resmi 

görevliler de gece olunca nöbete çıkmaktadır. 

Gece nöbet tutup sabah üniversiteye, öğrenime 

giden öğrencilerin sayısı da azımsanmayacak dü-

zeydedir.11 

Gazze’de hemen herkes teyakkuz halinde bir ha-

yat sürmektedir. Şehirde, sanki ertesi gün başla-

yacak bir savaşın sükûneti ve hazırlığı hâkimdir. 

Gece çok hareketli ancak bir o kadar da sessiz 

geçmektedir. Sokakların arasını ve sınırdaki ha-

reketliliği gör(e)meyen biri için Gazze, gecele-

ri hayalet bir şehri andırabilir. Ana caddelerde 

hareketli tek bir araç, gezen tek bir insan bile 

görmek neredeyse imkânsızdır. Ancak özellikle 

İsrail sınırındaki ara sokaklar dikkatle incelen-

diğinde hazır bekleyen araçları ve gönüllü di-

renişçileri görmek çok zor değildir.12 Gazze’de, 

Batı Şeria’da sahip olduğu gibi bir serbestliğe sa-

hip olmasa da İsrail, gözlemleme imkânına sahip 

olacak kadar Gazze’ye yakındır. Gazze ara sokak-

larında ve sınırda meydana gelen bütün hareket-

lilikten haberdardır ve bu hareketliliği sınırdaki 

yüksek teknolojiye sahip cihazlarla devamlı izle-

mektedir. İsrail sınırında özellikle İsrail ordusu-

nun da görebileceği şekilde konuşlanan kalabalık 

Hamaslı ve gönüllü birlikler, İsrail’in taarruzdan 

ziyade savunma yapan bir ülke olmasına sebep 

olmaktadır. Bu sebeptendir ki İsrail, 2008’den 

bu yana Gazze’ye yönelik ikinci bir -geniş çap-

lı- kara harekâtı yapmayı göze al(a)mamıştır. Dö-

nem dönem Gazze sınırına tank ve buldozerlerle 

girse de İsrail’in, Gazze gibi küçük, kalabalık ve 

organize bir örgütün olduğu şehirde geniş çaplı 

bir kara harekâtını uzun tutması ve başarılı kıl-

ması imkânsıza yakın görünmektedir.

Mısır’da Genel Durum ve Gazze İçin Mısır’ın 

Önemi

Mısır-Gazze ilişkilerini açıklamadan önce, özel-

likle son dönemde meydana gelen ve iki ülke-

nin karşı karşıya gelmesine sebep olan önemli 
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bir olayı kısaca hatırlamakta fayda vardır. 2012 

yılının Ağustos ayında Sina çölünün Mısır-İsra-

il sınırına yakın bölgesinde, 16 Mısır polisinin 

kar maskeli saldırganlarca öldürülmesi olayında, 

Mısır basını tarafından Hamas suçlanmış ve Mı-

sır ile Gazze karşı karşıya gelmiştir. Faili meçhul 

olarak kalan saldırılar için Cumhurbaşkanı Mur-

si, suçluların en kısa zamanda cezalandırılacağı-

nı ifade etmişti. Temkinli açıklamalarda bulunan 

Mursi’ye rağmen İsrail de Mısır basını gibi hızlı 

bir şekilde olayların arkasında Hamas’ın olduğu-

nu ileri sürmüştü.13 Hamas ile Müslüman Kar-

deşler (İhvan) ise ölümlerden İsrail’i sorumlu 

tutmuştu. Hamaslı yetkililer, Hamas’ın İhvan’dan 

ayrı olmadığının; dolayısıyla İhvan’ı zora sokacak 

hiçbir faaliyette bulunmayacağını ifade etmekte-

dirler. Süreç ilerledikçe olayın Hamas’la ilgisinin 

olmadığının da ortaya çıkmaya başladığını be-

lirtmektedirler.14 

Mısır’ın Gazze için önemini görebilmek için 

öncelikle Mısır’ın Mübarek sonrasındaki duru-

munu tahlil etmek gerekmektedir. Hamas’a ve 

özellikle İhvan’ın yetkililerine göre Mısır’da plan-

lanan ve uygulanan basit bir oyun vardır ve bu 

oyun aslında çok nettir. Sina’da gerçekleşen olay 

ise bu genel planın sadece bir uygulamasıdır. 

21 Mart 2013 Perşembe günü Kahire’de konuş-

tuğumuz İhvan’ın Şura Meclisi Üyesi ve Kahire 

Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır kapısında Mısırlı emniyet görevlileri, içeriye girmek isteyenlere kolaylık sağlamak 

bir yana zorluk çıkarmaktadır. Mursi Gazze’ye ihanet ediyor mealindeki haberleri Ordu’nun ve polisin kendisini nasıl konumlandırdığı ile

 okumak, tünellerin neden imha edildiğinin de anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
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İdari Sorumlusu Muhyi Al-Zahid’e göre plan, 

Mübarek sonrasında hazırlanmış ve süratle tat-

bike başlanmıştır. Bilindiği gibi Mısır’da Mü-

barek devri bitmiş ve sonrasında milletvekilliği 

seçimleri yapılmıştı. Yapılan bu seçimlerden ise 

genel olarak İslamcılar galip çıkmıştı. İhvan’ın, 

Selefilerin ve diğer İslamcı partilerin aldıkları 

oylar toplandığında, seçmenin yüzde yetmişini 

geçmiştir.15 

Al-Zahid, Mısır’ın genel durumuna ve ifade etti-

ği planın ne olduğuna dair kendisine yönelttiği-

miz soru üzerine şu açıklamalarda bulunmuştur: 

“Eski rejim sayesinde maddi olarak varlık elde 

eden ülkedeki azınlık gruplar ve birtakım çevre-

ler, İhvan’ın yönetime geçmesi ile birlikte haksız 

olarak kazandıklarını kaybetmeye başlamışlar-

dır. Bu grupların başında özellikle Mübarek yan-

lıları, işadamları ve medya patronları gelmekte-

dir. Bunlara ilave olarak emniyetin ileri nokta-

larında görev alan bazı komiserler ve amirler de 

sayılabilir. Bütün bu gruplar ellerinde tuttukları 

serveti ve gücü bırakmak istememektedirler. İşte 

bu gruplar, ülke içinde parasız gençleri organi-

ze ederek gençlerin İhvan’ın binalarına ve resmi 

dairelere saldırmalarını sağlamaktadırlar. Ayrıca 

bu gençlere, ismini ifade etmeyeceğim ancak si-

zin çok iyi bildiğiniz birtakım ülkeler de kaynak 

aktarmak sureti ile destek sağlamaktadır. Polis 

gücü neredeyse tamamen eski rejimin düşün-

ce yapısına sahiptir ve çıkan olaylara müdahale 

etmemektedir. Aslında bu hareketiyle emniyet, 

askere bir mesaj göndermektedir. Siyasilerin 

ve emniyet güçlerinin asayişi sağlayamadıkları, 

dolayısıyla askerin görevi devralması gerekliliği 

mesajı verilmektedir”.16 Al-Zahid’in ifade etti-

ği bu durum karşısında Mursi ise geçici çözüm 

olarak, çoğu kar maskeli göstericilerden oluşan 

muhaliflerden daha kalabalık olan İhvan gençlik 

teşkilatına, kesin bir talimat göndererek karşı-

lık vermemelerini bildirmektedir. Mursi’ye göre 

İhvan’ın fiziki müdahale göstererek olaylara ka-

rışması, planı tertip edenlerin amacına ulaşma-

larını kolaylaştıracaktır.17

22 Mart 2013 Cuma günü, yine bir rutin haline 

gelen İhvan’ı protesto gösterilerinden biri dü-

zenlenmiş ancak diğerlerinden farklı olarak bu 

defa İhvan’ın Genel Merkezi kuşatılmıştır. İh-

vanlı yetkililere göre, Mukattam (İhvan’ın Kalesi 

sayılmaktadır) bölgesini adeta bir savaş alanına 

çevirenler Ulusal Kurtuluş Cephesi gençleri ve 

bazı sol gruplardır. Aynı gruplar uzun süredir 

de Tahrir Meydanı’nda sürekli oturan gruplar-

dır. Tahrir’de beklediklerini bulamayan grupla-

rın yeni hamlesi gerek resmi kurumları gerekse 

İhvan’ın binalarını kuşatmak ve yakma girişim-

lerinde bulunmaktır. İhvan’dan olduğu anlaşılan 

gençlerin dayak yemesine rağmen karşılık ver-

memeleri Mursi’den ve İhvan’ın yöneticilerinden 

aldıkları talimattan başka bir şeyle açıklanama-

maktadır. Zira İhvan’ın gençlik teşkilatı sayıca 

çok daha kalabalık olmasına rağmen yumuşak 

bir direniş sergilemektedir.18

Eğitime yapılan harcamanın Gayri Safi Yurtiçi 

Hâsılaya oranının %4’ü bulmadığı ve okuma yaz-

ma oranının %70’i ancak bulduğu bir ülke olarak 

Mısır’da19 insanların bilgiye ulaşma kaynağı ge-

nel olarak televizyon, radyo ve gazetedir. İhvan’ın 

ise ulusal bir televizyonu ve bir gazetesi bulun-

maktadır. Televizyonunun izlenme oranı ve ga-

zetesinin tirajı taraftarlarının sayısına kıyasla çok 

azdır. Mısır genelinde izlenme ve okunma sırala-

El Fetih’in Gazze’de zay amas  ve amas’ n g n ge ti e g len
mesi Gazze ve hvan aras nda salt ar birli inden ziyade bir dava ve 
inan  birli inin olu mas na da sebep olma tad r  u a dan Mursi de
me  Gazze deme  aniye deme  de hvan deme tir  M s r’ n Gazze 
i in nemini biraz da bu a dan de erlendirme  gere ir



İnceleme

  

malarında İhvan’ın televizyon ve gazetesi sonlar-

da gelmektedir.20 Halk, bilgiye televizyon, gazete 

ve radyodan ulaştığı ve aktarılan herhangi bir 

bilginin aslını/ardını araştırmadığı için Kahire’de 

yavaş yavaş artan bir huzursuzluktan bahsedile-

bilir. Ancak Mursi, Mısır’da olup bitenlerin far-

kındalığıyla olayları izlemekte ve acele etmeden 

ve çok radikal kararlar vermeden hareket etmeye 

devam edecek gibi görünmektedir. 21 Mart Per-

şembe günü Kahire’de, Mısır’ın ve İhvan’ın gele-

ceği üzerine konuştuğumuz Al-Zahid, Mısır’da 

son zamanlarda olanlara dair kendisine yöneltti-

ğimiz (özel) soruya (genel) şöyle cevap vermiştir: 

“İçeride ve dışarıda bütün muhalifler birleşmişler 

ve bize karşı çeşitli planlar hazırlıyorlar. Bunların 

hepsinin farkındayız. Ancak biraz zamana ihtiya-

cımız var. Asayişi sağlamaya ayırdığımız vakti ve 

enerjiyi ülkemize ayırsak Mısır kazanacak. An-

cak Mısır’ın kazanmasını istemiyorlar”.21 İhvanlı 

yetkililer her ne kadar zamana ihtiyaç duyduk-

larını ifade etseler de zaman, Mısır’da İhvan’ın 

aleyhine işliyor görünmektedir. Buna rağmen, 

İhvanlı yetkililer acele ve radikal davranmamak 

hususunda dikkatli davranmaktadırlar.

Mısır’ın bu karışık durumu göz önüne alındığın-

da şu an için Gazze konusunda hatırı sayılır bir 

fayda sağlaması zor görünmektedir. Zira kendi 

iç problemlerini çözüme kavuşturması kısa sa-

yılmayacak bir süreç alacak gibi görünmektedir. 

Mısır-Gazze ilişkilerinde gelişebilecek herhangi 

bir olay değerlendirilirken Mısır’ın iç durumu 

göz önünde bulundurulursa daha sağlıklı tahlil-

ler yapılabilir. Örneğin, Gazze-Mısır sınırında, 

14 km uzunluğa sahip hatta bulunan tünellerden 

(binden fazla olduğu ifade edilmektedir) bazı-

larının su pompalanarak bazılarının da patlatı-

larak imha edilmesi, Mısır’daki karışık durum 

göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Gazze-

Mısır arasındaki Refah Sınır kapısında Mısırlı 

emniyet görevlileri, içeriye girmek isteyenlere 

kolaylık sağlamak bir yana zorluk çıkarmaktadır. 

Mursi Gazze’ye ihanet ediyor mealindeki haber-

leri Ordu’nun ve polisin kendisini nasıl konum-

landırdığı ile okumak, tünellerin neden imha 

edildiğinin de anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Şu 

an itibariyle ordu en iyi ihtimalle tarafsız, polis 

ise İhvan karşıtı bir konumda kendisini konum-

landırmaktadır. Mursi’nin tünellerin kapatılması 

veya imha edilmesi noktasında bir talimatı bu-

lunmamaktadır. Ancak polisin veya askeriyenin 

yaptığı eylemler de nihayetinde siyasi karar mer-

cilerinden bilinmektedir. 

Mursi iktidarında, Gazze’nin -teoride- kazancı-

nın artması beklenmektedir. Ancak Mısır için-

deki kuvvetler çekişmesinin Gazze’ye yansıması-

nın -en azından geçiş döneminde- eskisinden de 

olumsuz olması sürpriz olmamalıdır. Şüphesiz 

İhvan, Mısır’da güçlendikçe Gazze’nin daha fazla 

fayda elde etmesi mümkün olacak gibi görün-

mektedir. 

Gazze açısından Mısır’ın önemine ilişkin bir 

diğer önemli husus ise “Arapçılık” olarak zikre-

dilebilir. Mavi Marmara operasyonunun ardın-

dan Gazzelilerin gözünde Türkiye’ye olan sevgi 

kuşkusuz artmıştır. Ancak nihayetinde Türkiye, 

kuruluşunu takip eden 80 yıl boyunca doğusu 

ile hatırı sayılır münasebette bulunmamıştır. Bu 

açıdan Filistinlilerin gözünde, Türkiye’nin Gazze 

davasının sahiplenilmesinde kat etmesi gereken 

uzun bir yolu vardır. 

Gazzelilere, Osmanlı ve Türkiye sorulduğunda 

iki döneme ait olmak üzere toplam dört liderin 

isminin öne çıktığı görülmektedir. Kürt lider 

Selahaddin Eyyubi’nin dillere pelesenk oldu-

ğu Gazze’de, Osmanlı padişahlarından Sultan 

Mehmed ve II. Abdulhamid’in ayrı bir yeri bu-

lunmaktadır. Türkiye siyasetinden ise Necmettin 

Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeliler 

için farklı bir anlam ifade etmektedir. İfade edi-

len liderlerin her birinin adına ya bir mahalle, ya 

bir cadde ya da bir yetim merkezi bulunmakta-

dır.22 

Filistin davasını sahiplenmiş olmalarına rağmen 

ismi geçen liderler Türk’tür ve Filistin, altmış yıl-

dır neredeyse tamamıyla Arapların savunmuş 

olduğu bir dava olarak günümüze gelmiştir. Bu 

yüzden (çok güçlü de olsa) Türkiye’nin (çok zayıf 

da olsa) Mısır etmeyeceği aşikârdır. Bu sebep-

tendir ki Mısır ve Mısır’da meydana gelen olaylar 

Gazze’de, Türkiye de dâhil diğer ülkelere oranla 

daha yakından takip edilmektedir. Mısır’ın coğ-

rafi yakınlığı, kültürel bağları, aldığı ve alacağı 

kararlarla Gazze’nin ekonomisini belirleyen bi-

rinci ülke olması, Mısır’ı Gazze için diğer ülke-
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lerden farklı kılan diğer bazı önemli özellikler 

olarak sayılabilir. 

Sünni dünyanın liderliğini yapma potansiyelini 

bünyesinde barındıran en önemli iki ülke olan 

Mısır ve Türkiye’den hangisinin Gazze için ha-

yati önem taşıdığının daha net anlaşılması adı-

na küçük ancak önemli bir örnek yeterlidir. 

Gazze’nin üç tarafı İsrail ile çevrilidir. Deniz 

tarafı da birbirine dik, Gazze sahiline paralel 

bir şekilde konuşlanmış onlarca İsrail gemisi ile 

çevrilidir. Geriye çok küçük bir sınır kalmaktadır. 

O sınır da Mısır’ladır. Türkiye, Gazze’ye milyar 

dolarlık yardımda bulunmaya karar verse, (İsrail 

dışında) Mısır’dan geçmek zorundadır. Başka bir 

ifade ile Mısır’ın müsaadesi olmadan Türkiye’nin 

Gazze’ye bir iğne yardımda bulunması bile 

mümkün değildir. Dolayısıyla Gazze’nin kade-

rinin Mısır’ın kaderinden ayrı olmadığını belirt-

mek gerekir. 

El-Fetih’in Gazze’de zayıflaması ve Hamas’ın gün 

geçtikçe güçlenmesi Gazze ve İhvan arasında salt 

çıkar birliğinden ziyade bir dava ve inanç birliği-

nin oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu açıdan 

Mursi demek Gazze demek, Haniye demek de 

İhvan demektir. Mısır’ın Gazze için önemini bi-

raz da bu açıdan değerlendirmek gerekir.

İsrail’in Özrünü Farklı Okumak ve Özrün 

Gazze’ye Muhtemel Etkileri

Öncelikle belirtmek gerekir ki 22 Mart 2013 

günü itibariyle İsrail başbakanı Netenyahu’nun, 

Mayıs 2010’da gerçekleştirilen Mavi Marmara 

baskınından dolayı Türkiye’den özür dilemesi ve 

baskında hayatını kaybedenler için tazminat öde-

meyi kabul etmesi Türkiye lehine diplomatik bir 

başarı olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Ancak 

gerek özür dilemesi gerekse Mavi Marmara’da 

öldürülen dokuz kişi için tazminatı kabul etmesi 

Direniş kültürü var ve canlı olduğu müddetçe Gazze’deki insanların motivasyonlarının eksilmesi zor görünmektedir. 

Zira Gazze, her operasyondan sonra, İsrail’in karşısına daha da güçlenerek çıkan bir bölgedir.
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hususunda, İsrail’in samimi mi yoksa siyasi mi 

hareket ettiğinin cevabını vermek için çok erken-

dir. Özrün altında yatan en mühim tez karşılıklı 

bağımlılık çerçevesinde İsrail ile Türkiye’nin bir-

birlerine bağımlı oldukları ve ihtiyaç duydukları 

tezidir. Bu tezin zıddı ile birlikte İsrail’in özrünün 

nedeni ve arkasında ne olabileceği hakkında dört 

farklı tez ileri sürülebilir.

İlk tez, İsrail’in Türkiye’ye muhtaç olduğu tezinin 

yanlışlığı olarak ileri sürülebilir. Gerek Davos’tan 

gerekse Mavi Marmara’dan sonra ilişkiler nor-

male dönmediği takdirde İsrail’in rahat nefes 

almasının mümkün olamayacağı vurgulanmak-

taydı. Ancak 2008’de ortaya çıkan ve etkisi uzun 

süren küresel ekonomik krizden -Türkiye’nin 

sırtını dönmesine rağmen- bölgede Türkiye ile 

beraber en başarılı şekilde çıkan ikinci ekono-

mi İsrail ekonomisi olmuştur. Yani öngörüldüğü 

gibi İsrail, Türkiyesiz mahvolmamıştır.

İkinci tez, Suriye ile ilgili ileri sürülebilir. Suri-

ye meselesi gitgide bir açmaza dönüşmektedir. 

Esed sonrasında, rejimin elindeki silahların kim-

lerin eline geçeceği endişesi, İsrail’in Türkiye’ye 

yakınlaşmasını mecburi kılmış olabilir. Bu özür 

vesilesi ile ilerleyen süreçte İsrail’in kendi güven-

lik kaygısını öne sürerek Suriye’ye girmesi veya 

müdahale etmesi durumunda, Türkiye’nin sessiz 

kalması hatta örtülü destek çıkması bile sağlana-

bilir. Ancak bunun için her şeyden önce Türkiye 

ile ilişkilerin iyi olması gereklidir ki İsrail, özür 

dileyerek ve tazminatı kabul ederek ilk adımı at-

mıştır.

Üçüncü tez, İsrail’in bir özürle kazançlı çıkacağı 

tezidir. Türkiye basınında özürle ilgili İsrail diz 

çöktü, hatasını anladı mealinde başlıklar yer al-

mıştır. Her şeyden önce Türkiye’nin Gazze’ye 

uygulanan abluka kalkmadan ilişkiler normale 

dönmeyecek restinin ne olacağı merak konu-

sudur. Eğer abluka kalkmadan ilişkiler normale 

dönerse Türkiye kaybetmiş olacaktır. İkinci ola-

rak, Mavi Marmara operasyonunun kaza olma-

dığı bilakis kasti olduğu tezini savunan Türkiye, 

ilişkilerin normale dönmesi halinde bu tezinden 

de vazgeçmiş olacaktır. Böylece hukuki arena-

da Türkiye’nin eli zayıflamış olacaktır. İsrail’in 

özür dilemesi, gurur kırıcı olarak yorumlansa da 

İsrail’in kazançlı çıkmasını sağlayabilir. 

Dördüncü tez ise Mısır’da ve civarında İslamcı 

hükümetlerin yönetimi ele almasıyla köşeye sı-

kışan İsrail için Türkiye’nin çıkış noktası olacağı 

iddiasının yanlışlığı olarak ileri sürülebilir. Bu ba-

kış açısı ile İsrail, zorda kaldığı için Türkiye’den 

özür dilemiştir. Ancak görmek gereken önemli 

bir nokta, Mısır’ın, Tunus’un ve yönetimlerin de-

ğiştiği sair yerlerin İsrail’e sorun çıkarmaları bir 

yana henüz kendi içlerindeki asayişi sağlama ko-

nusunda bile yeterli olmadıklarıdır. Yakın bir ge-

lecekte, İsrail’in özellikle -devamlı göreceği ifade 

edilen- Mısır’dan zarar görmesi pek mümkün 

görünmemektedir. Şu an için Mısır, medyasıyla, 

polisiyle kısmen de askeriyle muhalefetin destek 

gördüğü bir ülkedir ve İhvan’ın, Mısır’ın kalkın-

ması ve iç güvenliğin sağlanması adına kat etme-

si gereken daha çok uzun bir yolu vardır.

Peki, İsrail Gazze’deki ablukanın kalkmasına 

müsaade eder mi? İsrail’in Gazze’deki abluka-

nın kaldırılması hususunda sahip olduğu kanaati 

görmek için son iki büyük operasyonların tari-

hine ve isimlerine bir daha bakmak yeterlidir. 

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son iki operasyon 

(2008 ve 2012), ABD’deki seçimlerden hemen 

sonra İsrail’deki seçimlerden de hemen önce 

olmuştur. Bu denk geliş, rastlantı olamayacak 

kadar ilginçtir. Operasyonların seçim öncesine 

denk gelmesi, İsrail’in kendi iç siyasetinde mal-

zeme olarak Gazze operasyonlarını kullanıyor 

olması çıkarımlarını beraberinde getirmektedir. 

Aynı şekilde savaşın isminin Tevrat kaynaklı ol-

ması, İsrail’in savaşa bakış açsını ortaya koymak-

tadır. Operasyonda, Hamas’ın Bulut Sütununa 

karşılık “Siccil” ifadesini kullanması, Hamas’ın 

da İsrail’den farklı bir bakış açısına sahip olmadı-

ğını göstermektedir. Her iki taraf da operasyon-

ları kutsal bir savaş olarak değerlendirmektedir. 

İnançlar ve hissiyatlar değişmedikçe İsrail-Gazze 

arasındaki karşılıklı atakların bitmesi ve abluka-

nın kalkması zor olacaktır.

Tamamen kaldırılması imkânsıza yakın olan ab-

luka, kısmî de olsa hafifletilebilir. Abluka hafifle-

tilse bile, bundan sonraki süreçte İsrail belli be-

lirsiz aralıklarla operasyonlara devam edecektir. 

Özelikle lider kadrolara yönelik nokta atışı ope-

rasyonlar devam edebilir. Son operasyonlarda 

İsrail, Hamas’ın askeri kanat sorumlusu Ahmed 
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el-Cabiri’yi hedef almıştır. Ondan önceki askeri 
kanat lideri Salah Şehade 2002 yılında, Hamas’ın 
kurucusu Şeyh Ahmet Yasin ve ardından Abdü-
laziz Rantisi 2004 yılında öldürülmüştür. Yukarı-
da ifade edilen liderlerin tamamına yakınını füze 
ve hava saldırılarıyla öldüren İsrail, 2009 başında 
yine Hamas komutanı Said Siyam’ı öldürmüştür. 
Hatta bu politikanın Hamas liderleriyle sınırlı 
olmadığı da bilinmektedir. İslami Cihat Lideri 
Fethi Şikaki de 1995’te Malta’da öldürülmüştür.23 
Özetle bundan sonraki süreçte İsrail’in benzeri 
hava saldırılarında bulunması sürpriz olmaya-
caktır. 

Önümüzdeki süreçte İsrail, (bir süreliğine) poli-
tika değişikliğine de gidebilir. Enerjisini Suriye-
İran konusuna harcayabilir. Bir teşbih yapmak 
gerekirse Gazze havuz, İran musluktur. Suri-
ye’deki olayların bölgede oluşturduğu Sünni-Şii 
ayrışmasına rağmen Sünni Hamas’ın, Şii İran’dan 
destek gördüğü bilinmektedir. Dolayısıyla İsrail 
havuzdaki suyu boşaltmak yerine musluğu ka-
patmak yoluna gidebilir. Bu ise beklenen sava-
şın patlak vermesi ile mümkün olabilir. Bekle-
nen İran-İsrail savaşı başladığında şüphe yok 
ki Lübnan’da Hizbullah tarafsız kalmayacaktır. 
Böyle bir durumda kuzeyinde iki cephede sava-
şa girişecek olan İsrail’e, batısındaki Hamas’ın 
fırsattan istifade saldırması ihtimal dışı değildir. 
İsrail ile arası iyi olmayan Türkiye’nin, halklar bir 
yana yönetim olarak da İran’a yakın olması daha 
mümkün görünmektedir. Ancak Türkiye ile iyi 
ilişkilere sahip bir İsrail, olası İran ve Hizbullah 
savaşında Türkiye’nin en azından tarafsızlığını 
sağlamayı başarabilir. Zaten Suriye üzerinden 
girişilen mezhep kavgası ile ayrışmanın eşiğine 
gelen Sünniler, Şiilere karşı olası bir operasyona 
çok fazla ses çıkarmayacaklardır. Türkiye de böy-
le bir durumda tarafsız kalabilir. 

Körfez ülkeleri başta olmak üzere Sünni dün-

yada yayılmaya başlayan meşhur bir söz vardır: 

“İran Ahtar Minel Yehud”. Yani İran, İsrail’den 

daha tehlikelidir. Gazze’deki abluka -bir süre-

liğine- gevşetilirse olası bir Şia operasyonunda 

Hamas’ın da sessiz kalması sağlanabilir. Zira Ha-

mas ve Hizbullah-İran-Suriye arasında bir inanç 

birliğinden ziyade dava ve çıkar birliği vardır. 

Her iki taraf da İsrail’in bölgede güçsüzleşmesi 

ve ortadan kaldırılması amacıyla çalışmaktadır. 

Ancak İsrail güçsüzleştikten veya ortadan kal-

dırıldıktan sonra taraflar, ne olacağı konusunda 

hemfikir değillerdir. Özetle Gazze’deki abluka-

nın gevşetilmesi İsrail’in Hamas’a bakış açısının 

değiştiği anlamına gelmeyecektir. Olası bir Şia-

İsrail savaşında İsrail, Gazze’nin en büyük des-

tekçilerinden birine darbe vurmuş olacaktır. Ha-

vuzu besleyen musluklar imha edildikten veya 

etkisiz hale getirildikten sonra havuzdaki suyu 

tahliye etmek daha kolay olacaktır. Bütün bu de-

ğerlendirmelere rağmen bundan sonra bölgede 

nelerin vuku bulacağını her zaman olduğu gibi 

en iyi zaman gösterecektir.

Sonuç ve Değerlendirme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Oba-

ma, ilk başkanlık süreci başladığında Müslüman 

ülkeleri ziyaret etmişti. Bu ziyaret Bush’un böl-

gede oluşturduğu olumsuz imajı tamir amaçlı 

yorumlanmıştı. İkinci başkanlık dönemi başla-

dığında ise Başkan Obama, İsrail’i ziyaret etmiş-

tir. Obama’nın İsrail ziyareti, başkan olarak ger-

çekleştirdiği ilk ziyarettir. Ziyarette, her ne ka-

dar Filistin’in haklarından bahsetse de Modern 

Siyonizm’in kurucusu olarak kabul edilen The-

odor Herlz’in kabrini ziyaret etmesi24 ve İsrail’in 

Filistin üzerindeki tarihi haklarından bahsetme-

lgede meydana gelen b t n olaylar ia srail ve ii S nni gerilimi
nin artt n  g sterme tedir  srail’in i inde olmas  muhtemel bir at
mada rfez l elerinin  ran  Suriye ve izbullah’ n u rayaca  hezi
mete z lece i s ylenemez  Geriye S nni l elerden b lgede  ayda 
de er T r iye ve M s r alma tad r
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si Obama’nın duruşunun anlaşılması açısından 

önemlidir. Buradan verilen mesaj hem Hamas’a, 

hem Hizbullah ve İran’a hem de Mısır’adır. Böl-

gede İsrail ile sorun yaşama potansiyeli olan kim 

var ise mesaj açık bir dille iletilmiştir. Türkiye ise 

ABD bakış açısına göre, yeniden şekillenmeye 

başlayan Ortadoğu’da hem ABD hem de İsrail ile 

arası iyi olması gereken bir ülkedir. Bu sebepten 

İsrail’in özür dilemesi biraz da ABD sayesinde 

sağlanmıştır denebilir. Özür neticesinde ortaya 

çıkan sulh havası İsrail ve Türkiye ile sınırlı ka-

lacaktır. Şu an için İsrail-Filistin (Hamas), İsra-

il-İran veya İsrail-Hizbullah kutuplaşmalarında 

olumlu yönde mesafe kat edilmesi zor görün-

mektedir. 

Bölgede meydana gelen bütün olaylar Şia-İsrail 

ve Şii-Sünni geriliminin arttığını göstermektedir. 

İsrail’in içinde olması muhtemel bir çatışmada 

Körfez ülkelerinin, İran, Suriye ve Hizbullah’ın 

uğrayacağı hezimete üzüleceği söylenemez. 

Geriye Sünni ülkelerden bölgede, kayda değer 

Türkiye ve Mısır kalmaktadır. Mısır kendi iç 

sorunları ile mücadele etmektedir. Türkiye’yle 

ilişkiler ise özürle başlayan süreçle birlikte nor-

male dönecek gibi görünmektedir. Türkiye ile 

başlayacak bir normalleşme süreci, olası Suriye 

veya İran operasyonlarında Türkiye’nin -en kötü 

ihtimalle- tarafsız kalmasını da sağlamayı amaç-

layacaktır. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin olumlu 

yönde ilerlemesi Gazze’ye de fayda sağlayacaktır. 

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları azaltma-

sı veya durdurması paradoksal bir şekilde İsrail’e 

de fayda getirecektir.

Gazze’ye yapılan her operasyon, Gazze’de eks-

tra motivasyona sebep olmaktadır. Yani İsrail’in 

Gazze’ye düzenlediği her operasyon neredeyse 

Hamas ve direniş lehine yazılan bir operasyon 

olmaktadır. Liderlere düzenlenen operasyon-

lar liderleri efsaneleştirirken, halka düzenlenen 

operasyonlar da halkı İsrail’e karşı kinlendirmek-

tedir. İsrail, Gazze’ye operasyon düzenlemediği 

takdirde, zamanla Hamas’ın güven ve seçimleri 

kaybetme ihtimali bile mevcuttur. Aslında İsra-

il bu ihtimalin farkındadır. Ancak gerek İsrail’de 

gerek Gazze’de motivasyonlar –özellikle halklar 

düzeyinde- düşman algısı üzerinden oluş(turul)

maktadır. 

Operasyon düzenlemediği takdirde Hamas’ın 

zayıflayacağını bilmesine rağmen operasyon dü-

zenlemesi, İsrail’in iç politikası ile açıklanabilir. 

İsrail seçimlerinin hemen öncesine denk gelen 

operasyonlar, Gazze’nin seçim malzemesine 

dönüştürüldüğünü göstermektedir. Ancak son 

yıllarda, düzenlenen operasyonların bir sonuç 

getirmediğini ve savunmaya harcanan paraların 

işsizliğe harcanması gerektiğini ifade eden parti-

ler, seslerini İsrail içinde daha çok çıkarmaktadır. 

Mutedil partilerin sesinin daha çok çıkmasının 

yanında aşırı sağcı Evimiz İsrail partisinin baş-

kanı Liberman’ın dolandırıcılık ve yolsuzlukla 

itham olunması ve yargılanması, Netenyahu’nun 

daha az saldırgan bir dış politika izlemesine se-

bep olacak bir diğer durum olabilir. 

Sonuç olarak Gazze ve İsrail arasında iki seçe-

nekten biri olmadıkça suların durulması müm-

kün görünmemektedir. İlk seçenek İsrail Dışişleri 

eski bakanı Liberman’ın 2009 yılında sıradan bir 

parlamenter iken ileri sürdüğü tekliftir: “Hamas’a 

karşı ABD’nin II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya 

yaptığını yapalım. Gazze’yi işgal etmek gereksiz”. 

Üstü kapalı bir şekilde atom bombası atmayı ima 

eden Liberman, Hamas başta olduğu müddetçe 

İsrail’in huzur bulmayacağını ifade etmiştir.25 İn-

sanlık açısından korkunç bir teklif olsa da İsrail 

açısından Hamas’tan kurtulmanın tek çaresi ola-

rak değerlendirmeye tabi tutulabilecek bir tek-

liftir. Liberman, bu teklifi Gazze’nin yapısını ve 

Filistinlilerin direnişini iyi bildiğinden ileri sür-

müştür. Teklifin ileri sürüldüğü tarihe bakıldı-

ğında Dökme Kurşun Operasyonu’nun sonlarına 

doğru olduğu görülecektir. Dolayısıyla bu açıkla-

ma, İsrail operasyonlarının sonuç vermediğinin 

ilanıdır. 

Direniş kültürü var ve canlı olduğu müddetçe 

Gazze’deki insanların motivasyonlarının eksil-

mesi zor görünmektedir. Zira Gazze, her ope-

rasyondan sonra, İsrail’in karşısına daha da güç-

lenerek çıkan bir bölgedir. İki ülke arasındaki 

çatışmayı nihayete erdirebilecek (atom bombası 

dışında kalan) ikinci ve belki de son seçenek, iki 

devletli çözüm için görüşmelere başlanması ve 

uzlaşmaya varılmasıdır. Bu seçeneğin dışında ka-

lan diğer bütün seçeneklerin adı savaş ve yıkım 

olacaktır.

O 
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