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Gazze’de İnsani Kriz

Giriş 
İsrail işgali altındaki Filistin devletine 
ait coğrafi olarak birbirinden bağımsız 
iki toprak parçasından biri olan Gaz-
ze’de, dünyada halen devam etmekte 
olan insani krizlerin en önemlilerin-
den biri yaşanmaktadır. 363 km² yüz öl-
çümüne sahip bu küçük bölge, yaklaşık 
2 milyon Filistinlinin insanlık dramı-

na sahne olmaktadır. Gaz-
ze, 2007 yılından bu yana 
İsrail’in hava, kara ve de-
niz ablukası altındadır. Öz-
gürlük Filosu Koalisyonu 
(Freedom Flotilla Coaliti-
on-FFC) ve Mavi Marma-
ra başta olmak üzere ablu-
kayı kırmaya yönelik bü-
tün girişimler, işgal dev-
leti İsrail tarafından her 
türlü uluslararası hukuk 
kuralı ihlal edilerek engel-
lenmiştir. Giriş çıkışların 
İsrail ve Mısır tarafından 
kontrol edilmesiyle adeta 

bir açık hava hapishanesine dönüşen 
Gazze’de siyasi anlaşmazlıkların or-
taya çıkardığı kriz, bölge ekonomisi-
ni çökerterek hayatı durma noktasına 
getirmiştir. Farklı alanlardaki krizle-
rin birbirini tetiklemesi sebebiyle gi-
derek genişleyen ve derinleşen sorun-
lar sarmalı, bölge halkının içinden çı-
kamadığı bir kısır döngü halini almış-
tır. Tüm bu problemlerin doğurduğu 
sonuçların yeni problemler üretmesiy-
le de Gazze’deki sorunlar çığ etkisiyle 
büyüyerek devasa bir insani kriz or-
taya çıkarmıştır. Psikolojik, sosyal, si-
yasi ve ekonomik olmak üzere her dü-
zeyde oluşturulan krizlerle baş başa 
bırakılan Gazzeliler, bütün insanlığın 
gözleri önünde en temel insan hakla-
rından dahi mahrum bırakılmaktadır. 
Bugün Suriye’de yaşanan krizin gölge-
sinde kalan Gazze, her zamankinden 
daha fazla yardıma muhtaç olması se-
bebiyle yeniden hatırlanması gereken 
çok önemli bir konudur. 

İşgalci İsrail 
rejimi dışında 

Gazze’nin dış 
dünya ile bağlantı 

kurabileceği tek 
nokta, Mısır-Gazze 

sınırındaki Refah 
kapısıdır. Ne var ki 

bu kapı da abluka 
sebebiyle Mısır 

tarafından kapalı 
tutulmaktadır.
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Krizin Kökenleri
Gazze’de yaşanan krizin kökleri geç-
tiğimiz yüzyıla uzanmaktadır. Yüz-
yıllarca Osmanlı devletinin kontrol 
ettiği bölge, Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından 1918’de Britanya tarafından 
işgal edilmiş, 1948’e kadar da bir İn-
giliz mandası olarak idare edilmiştir. 
Bu tarihte İngilizlerin bölgeden çekil-
mesinin ardından Birleşmiş Millet-
ler’de (BM) alınan bir karar uyarın-
ca Siyonistler Filistin topraklarında 
İsrail devletinin kuruluşunu ilan et-
miş, bunun üzerine bazı Arap devlet-
leri ve İsrail arasında ilk Arap-İsrail 
savaşı yaşanmıştır. Savaşın sonunda 
İsrail’in varlığının önüne geçileme-
diği gibi, bağımsız bir Filistin devle-
tinin kurulması da mümkün olama-
mıştır. Doğu Kudüs ve Batı Şeria Ür-
dün kontrolüne girerken, Gazze’nin 
kontrolü Mısır’a bırakılmıştır. İsra-
il’in ilanının ardından İsrail-Filistin 
arasında gerçekleşen çatışmalar so-
nucu binlerce Filistinli yaşadığı yeri 
terk etmek zorunda kalmıştır. Bu dö-
nemde Gazze’nin nüfusu üç kat art-
mıştır. 1948 yılında Gazze’de bir Fi-
listin hükümeti kuran Mısır’ın erte-
si yıl İsrail ile imzaladığı ateşkes an-
laşmasıyla da Gazze-İsrail sınırı be-
lirlenmiştir. 1956 yılında Mısır’ın Sü-
veyş Kanalı’nı millileştirmesi ile baş-
layan Süveyş krizi sonucunda İsrail 
Gazze’yi işgal etmiş, ancak uluslara-
rası baskılar üzerine bölgeden çekil-
miştir. Mısır Devlet Başkanı Cemal 
Abdul Nasır’ın pan-Arabizm politi-
kaları çerçevesinde hükümeti dağıtı-
lan Filistin, 1959-1967 yılları arasında 

tekrar Mısır’ın kontrolüne girmiştir. 
1967 yılında Arap devletleri ve İsra-

il arasında gerçekleşen Altı Gün Sa-
vaşı sonucunda Gazze yeniden İsrail 
tarafından işgal edilmiştir. Gazze’de 
ilk Yahudi yerleşimlerinin kurulma-
ya başlanması bu döneme rastlarken, 
bugün bu işgal halen devam etmekte-
dir. 1979 yılında İsrail ve Mısır arasın-
da gerçekleştirilen Camp David An-
laşması çerçevesinde Gazze ve İsrail 
arasında 100 metre genişliğinde bir 
tampon bölge oluşturulmasına karar 
verilmiştir. 1987 yılında ise bir İsrail 
askerî aracının dört Filistinlinin öl-
düğü bir kazaya karışması akabinde, 
İsrail işgalini protesto etmek için top-
lanan Filistinli gençlerin İsrail asker-
leri tarafından saldırıya uğraması ve 
bir Filistinlinin ölmesi üzerine Gaz-
ze’de başlayan Birinci İntifada (halk 
ayaklanması) tüm Filistin’e yayılmış-
tır. 1993’te İsrail ve Filistin arasında 
yapılan gizli Oslo görüşmeleri netice-
sinde, imzalanan Oslo Anlaşmaları ile 
biten bu süreç sonunda, 
İsrail yerleşimleri ha-
riç Gazze’nin kontrolü-
nün kısmi olarak Filis-
tinlilere verilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. 2000 
yılında İsrail Başbaka-
nı Ariel Sharon’un Mes-
cid-i Aksa’yı basmasıyla 
Kudüs’te başlayan İkin-
ci İntifada, kısa sürede 
Gazze’ye de sıçramış-
tır. İsrail güvenlik güç-
leri ve ordusu Gazze’de 

Gazze’nin sınır 
komşuları Mısır 
ve işgalci İsrail 
rejiminin sınır 
kapılarını kapalı 
tutarak bölgeyi 
adeta bir açık hava 
hapishanesine 
çevirmeleri, yerli 
halk için oldukça 
ağır sonuçlara yol 
açmaktadır.
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Gazze’de İnsani Kriz

binlerce evi yakmış ve halkın geçim 
kaynağı olan tarla ve ağaçlara zarar 
vermiştir.

2005 yılından sonra, Gazze’de bü-
tün bu sorunlara ek olarak iç siyasi 
çekişmelerin tırmandığı bir dönem 
başlamıştır. İsrail, 2005 yılında Gaz-
ze’den çekilmiştir. Ne var ki bu mut-
lak bir çekilme anlamına gelmemek-
tedir. Zira Gazze’de 2006 seçimlerini 
Hamas’ın kazanmasıyla başlayan sü-
reçten günümüze kadar, gerek İsra-
il-Gazze arasındaki şiddet gerekse iç 
dinamikler arasındaki çatışma hali 
giderek artmıştır. 2007’de Hamas’ın 
Gazze’de, Fetih’in de Batı Şeria’da ayrı 
hükümetler kurması, Filistin yöneti-
minde çift başlı bir dönemini başlat-
mıştır. Yine 2007 yılında Gazze, İsra-
il ablukası altına girmiştir. Batı Şe-
ria’daki hükümetin aksine Gazze’deki 
hükümetin meşru sayılmaması, hat-
ta Hamas’ın bir terör örgütü olarak 
ilan edilmesi, Gazze’ye yönelik sal-
dırıların artmasına sebep olmuştur. 
Bu süreçten sonra İsrail ve Gazze 
arasında altı yıl içinde toplam üç sa-
vaş gerçekleşmiştir. İsrail’in orantı-
sız güç kullanması ve saldırılarında 
doğrudan sivil halkı hedef alması se-
bebiyle bu savaşların sonucu Gazze 

için oldukça ağır olmuştur.

İsrail’in Gazze’ye yönelik sistema-

tik bombardımanları sonucu binler-

ce sivil hayatını kaybederken yüz 

binlercesi de yaralanmıştır. Sayısız 

ev, hastane, okul ve tarım alanı gibi 

sivil alanları da hedef alan bombardı-

manlar, kentteki tüm sosyal ve ekono-

mik hayatı felce uğratmıştır. Fiziksel 

şiddete ek olarak işgal güçlerinin sı-

nır kontrolü üzerinden Gazze’ye ya-

pılan giriş çıkışları büyük ölçüde kı-

sıtlaması; aynı zamanda su, yiyecek, 

elektrik ve yakıt gibi temel ihtiyaç-

ları karşılamaya yönelik mal ve hiz-

metlerin, hatta yardım malzemeleri-

nin Gazze’ye girişine izin vermemesi, 

Gazzelilerin bugün kendi yurtların-

da düştükleri içler acısı durumun te-

mel sebeplerini oluşturmaktadır. Hâ-

lihazırda kendi ülkesinde mülteci ko-

numuna düşen 1,3 milyon Filistinliye 

de ev sahipliği yapan Gazze’de yaşa-

nanlar, topraksız bir halkın, halksız 

olduğu iddia edilen bir toprağa kendi 

devletini kurmak için geldiğinde kar-

şılaştığı, ancak yine de görmezden ge-

lerek sistematik olarak yok etmeye 

çalıştığı bir halkla mücadelesinden 

ibarettir. Ne yazık ki tüm insan hak-

ları ve demokrasi söylemlerine rağ-

men dünyanın gözleri önünde en te-

mel haklarından dahi mahrum bıra-

kılan Gazzelilerin adeta görmezden 

gelinmesi ve bu krizin temel sorum-

lusu olan İsrail’in cezasız bırakılma-

sı, bütün bu söylemlerin asıl amacı 

maskeleyen bir kılıf olarak kullanıl-

dığını kanıtlamaktadır.

İsrail-Gazze 
Savaşları

Ölen Filistinli 
Sayısı

Ölen İsrailli 
Sayısı

2008-2009 1.391 13

2012 167 6

2014 2.104 72

*Veriler B’Tselem kaynaklıdır.
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Gazze’de İnsani Krizin Boyutları
Yerel ve uluslararası aktörlerin çı-
kar çatışmalarının kavşağında ka-
lan Gazze, 11 yıldır İsrail’in kara, de-
niz ve hava ablukası altındadır. Gaz-
ze’nin sosyal ve ekonomik kurumla-
rının işleyebilmesi için gerekli olan 
özellikle yakıt, ilaç ve gıda malze-
mesi gibi birçok ürünün abluka ne-
deniyle bölgeye alınmaması sonucu 
Gazze’deki insani kriz her geçen gün 
derinleşmektedir. Zaten kötü olan 
bölgedeki insani durum, 2018’in ilk 
aylarından itibaren daha da kritik-
leşmiştir. İsrail ablukası sebebiyle 

Gazze’de hayatın çeşitli alanların-

da tam bir çöküş yaşanmaktadır. Nü-

fus yoğunluğu açısından dünyanın 

en kalabalık bölgesi olan Gazze’nin 

1948’de yaklaşık 60.000 olan toplam 

nüfusu 2003’te 500.000’e, bugün ise 

neredeyse 2 milyona ulaşmıştır. İs-

rail işgali sebebiyle yaşadıkları yer-

leri terk etmek durumunda kalarak 

Gazze’ye sığınan Filistinlilerin oluş-

turduğu bu nüfus yoğunluğu, Gaz-

ze’deki insani krizi derinleştiren bir 

diğer faktördür.

Gazze’de Nüfus Değişimi

1948 1967 1997 2007 2018

63.000 360.000 1.000.000 1.400.000 1.900.000

*Veriler Palestinian Central Bureau of Statistics’ten alınmıştır.
2018’deki nüfusun 1.300.000’i mültecilerden oluşmaktadır.
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Gazze’de İnsani Kriz

Ekonomik Çöküntü
İsrail ablukasına ek olarak iç siyaset-

teki anlaşmazlıklar da Gazze ekono-

misini durma noktasına getiren un-

surlardan biri olmuştur. Gazze’nin 

tüm sınır kapılarını kontrol eden 

İsrail, keyfî uygulamalar ve güven-

lik bahaneleri çerçevesinde yardım 

malzemeleri de dâhil olmak üzere 

Gazze’ye giren bütün malları kont-

rol etmekte, birçok malı bölgeye sok-

mamaktadır. Beton ve çelik başta ol-

mak üzere binlerce ürünün Gazze’ye 

girişine izin verilmemesi sebebiyle 

iş alanlarının gün geçtikçe daral-

ması, işsizlik ve fakirliğin giderek 

artması ve satın alma gücünün ol-

dukça düşmesi, Gazzelileri ekono-

mik bir açmazın içine düşürmüştür. 

Nüfusun %80’inin fakirlik sınırında 

yaşadığı Gazze’de işsizlik %50’leri 

bulurken, işsizlerin %50’sini çoğun-

luğu üniversite mezunu olan genç-

ler teşkil etmektedir. Günlük gelirin 

ortalama 2 dolara düştüğü Gazze’de 

250.000 işçi çalışamamaktadır. Ken-

di ülkesinde mülteci konumuna dü-

şen Gazze’deki 1.300.000 Filistinli de 

dâhil olmak üzere toplam 1.350.000 

kişi hayatını dışarıdan gelen yardım-

larla sürdürmektedir.

Abluka 
nedeniyle 
ihracatın 

durma 
noktasına 

gelmesi, Gazze 
ekonomisini 

çökmenin 
eşiğine 

getirmiştir.
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 Ƹ Beyt Hanun (Erez), Nahal Oz, 

Karni, Sufa, Ebu Salim ve Refah 

olmak üzere Gazze’de altı sınır 

kapısı bulunmaktadır. 

 Ƹ Mısır’ın kontrolünde olan Re-

fah sınır kapısı dışında tüm ka-

pılar İsrail tarafından kontrol 

edilmektedir. 

 Ƹ Refah kapısı 2017 yılında sadece 

21 gün açılmıştır. 

 Ƹ Ticaret için Beyt Hanun ve Ebu 

Salim kapılarının bazen açılma-

sı dışında bütün kapılar devam-

lı olarak kapalı tutulmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal krizlerin baş-

lıca sebeplerinden biri olan elektrik 

yokluğu, Gazze’de son yıllarda gö-
rülen en temel sorunlardan biridir. 
Yıllardır devam eden ve günde 20 sa-
ate kadar varan elektrik kesintileri, 
Gazze’de hayatı doğrudan ve dolaylı 
olarak oldukça zorlaştıran belki de 
en önemli krizdir. Gazze’nin elekt-
riği üç hat üzerinden sağlanmak-
tadır: Mısır, İsrail ve Gazze Şeridi. 
Gazze’ye oldukça sınırlı miktarda 
elektrik temin eden Mısır ve İsra-
il, bu oranı yükseltmeye yanaşma-
maktadır. 2014 yılında İsrail tara-
fından bombalanan ve geçtiğimiz 
yıl yakıt yetersizliği sebebiyle elekt-
rik üretemeyen Gazze’nin tek elekt-
rik santrali ise bugün yine aynı se-
bepten dolayı enerji ihtiyacını kar-
şılayamamaktadır. Sanayi, eğitim ve 
sağlık sektörleri başta olmak üze-
re Gazze’deki temel sosyal hizmet-
ler, 2018’in başından itibaren gün-
lük ortalama 18 saati bulan elektrik 
kesintileri sebebiyle durma nokta-
sına gelmiştir. Elektrik kesintileri-
nin hayatı felç eden etkisini biraz 
olsun hafifletmek adına kul-
lanılan jeneratörler de Gaz-
ze’ye girişine izin verilmeyen 
yakıt eksikliği sebebiyle soru-
nun çözümüne katkı sağlaya-
mamaktadır. Ayrıca, jenera-
tör imkânı bulamayan aile-
lerin aydınlanmak için kul-
landıkları mumlardan kay-
naklanan yangınlar da ciddi 
bir sorun oluşturmaktadır. 
Bu tür kazalar sebebiyle son 
bir yılda 23’ü çocuk olmak 
üzere toplam 29 kişi hayatı-
nı kaybetmiştir.

İşgalci İsrail 
rejimi, 
Filistinlilerin 
insan haklarını 
ayrımcı ve 
şiddet içerikli 
uygulamalarla 
hiçe saymakta, 
Gazze’ye 
insan ve emtia 
giriş çıkışını 
keyfî olarak 
kısıtlamaktadır.
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İsrail’in sistematik bombardıman-
ları sebebiyle Gazze’deki fabrikala-
rın %80’i kapanmıştır. Elektrik krizi-
nin de dolaylı olarak etkilediği başta 
mobilya ve konfeksiyon olmak üzere 
birçok sektörde büyük çöküşler ya-
şanmaktadır. İhracatın ithalata ora-
nının %0,62 olduğu Gazze’de elektrik 
krizinden dolayı üretim durma nok-
tasına gelmiştir. Tüm bu problemler 
sebebiyle sanayi sektörünün yıllık 
mali kaybının 250 milyon dolar ol-
duğu tahmin edilmektedir.

Geçimlerini tarım, hayvancılık 
veya balıkçılıktan temin eden Gazze-
liler de son dönemde büyük engelle-
melerle karşılaşmaktadır. Çift çiler sı-
nıra yakın yerlerdeki arazilerine gi-
dememekte, mahsuller İsrailli yerle-
şimciler tarafından kimyasal ilaçlarla 

tahrip edilmektedir. Elektrik krizi se-
bebiyle sulama oranının %60 civarın-
da azalması, mahsullerin kalitesini 
de düşürmektedir. Denizde avlanma 
mesafesini 6 mil olarak kısıtlayan iş-
galci İsrail rejimi, Gazze açıklarında 
avlanan balıkçılara ateş açmaktadır. 
Teknedeki malzemelerine de el konu-
lan Gazzeli balıkçılar, ayrıca bölgede 
kanalizasyon sisteminin işlememesi 
ve tüm atıkların denize boşaltılma-
sından dolayı ortaya çıkan deniz ve 
çevre kirliliğinden de büyük ölçüde 
etkilenmektedir. 

Kamu sektöründe çalışan Gazzeli-
ler ortalama 50 günde bir maaşlarının 
sadece %40’ını alabilmektedir. Ramal-
lah yönetimine bağlı memurların ma-
aşlarından ise %30-40 oranında kesin-
ti yapılmaktadır. 2017 Ekim’indeki uz-
laşı çabalarına rağmen maaş krizi iç 
siyasette önemli bir anlaşmazlık ko-
nusu olarak devam etmekte, bu du-
rum Gazzelilerin hayatını olumsuz 
etkilemektedir. Bu çerçevede, 14 Mart 
2018’de Gazze’deki bakanlık ve okul-
ların kapılarına kilit vurulmuş, ma-
aşların ödenmemesi sebebiyle kamu 
çalışanları bir günlük grev çağrısın-
da bulunmuştur. 

Sosyal Kriz
Gazze’de yaşanan sosyal çöküntü 
hayatın her alanında hissedilmek-
tedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı 
sorunları ve ablukanın sebep oldu-
ğu kısıtlamalar, özellikle sağlık ve 
eğitim sektörlerinde önemli prob-
lemler ortaya çıkarmaktadır.

Gazze’deki insani krizin en cid-
di boyutu sağlık sektöründe yaşan-
maktadır. Oldukça sıkıntılı süreç-
lerden geçen sağlık sektörüne acil 
olarak müdahale edilmediği takdir-
de bu durumun sonuçları Gazzeliler 
için çok vahim olacaktır. Gazze’de 

100+260+175=
Fakir olmayan

% 13

Fakir
% 53

Açlık seviyesinde fakir
% 34

Gazze’de fakirlik oranı %80’i bulmuştur.

Gazze’de 
yaşayan 
yaklaşık 

iki milyon 
Filistinlinin 

1.350.000’i 
insani yardıma 
bağımlı olarak 

hayatını 
sürdürmektedir.
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sağlık sektörünün çökmesinin temel 
sebebi, dolaylı olarak yakıt yetersiz-
liği olsa da tıbbi malzeme eksikliği 
bu sektöre doğrudan zarar vermek-
tedir. 2014’te İsrail tarafından bom-
balanan ve bugün 300.000’in üzerin-
de Gazzeliye hizmet veren Beyt Ha-
nun Hastanesi, yakıt rezervlerinin 
tükenme noktasına gelmesi üzerine 
29 Ocak 2018 tarihinde artık tıbbi 
destek veremeyeceğini duyurmuş-
tur. Gazze’deki diğer 12 devlet hasta-
nesi tarafından sağlanan hizmet de 
aynı sebepten dolayı durma nokta-
sındadır. İhtiyaç duyulan ilaçların 
%35’i (184 çeşit standart ilaç), tıb-
bi malzemelerin ise %45’i buluna-
mamakta, 300 adet tıbbi cihaz tek-
nik arızalarının giderilememesi 
sebebiyle kullanılmaz halde bekle-
mektedir. Gazze’de yaşayan toplam 
13.000 kanser hastası ne tedavi edi-
lebilmekte ne de sınır kapısı enge-
lini aşıp yurt dışına çıkabilmekte-
dir. 2018 Mart ayından itibaren dı-
şarı çıkanların bir sene içinde geri 

dönmelerini yasaklayan bir 

uygulamanın başlatılmasıyla 

da Gazzeliler, her geçen gün 

boyut değiştiren türlü baskı 

ve kısıtlamalara maruz kal-

maktadır. Aynı şekilde fakir-

lik sebebiyle binlerce Filis-

tinli de müzmin hastalıklara 

yakalanmaktadır. Hasılı Gaz-

ze’de on binlerce insan teda-

vi imkânından mahrum çare-

sizce beklemektedir.

Gazzelilerin içinde bulunduğu ve 

en acil şekilde çözülmesi gereken so-

run, şehirde yeterli içme suyu olma-

yışıdır. Gazze’nin yıllık içme suyu 

Adeta bir 
açık hava 
hapishanesine 
dönüşen 
Gazze’nin 
kuşatması, 
iç siyasi 
anlaşmazlıkların 
da etkisiyle 
oldukça kritik 
bir hal almıştır.

100+400=
İnsan kullanımı için 

uygun olan su
% 5

İnsan kullanımı için 
uygun olmayan su

% 95

Bölgede var olan suyun %95’i içmeye uygun değildir.
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ihtiyacı 250 milyon m3 iken, bunun 
ancak 50 milyon m3ü temin edile-
bilmektedir. Atık su sistemleri ça-
lışmadığı için de günlük 15.000 m3 
atık su denize bırakılmaktadır. Yine 
elektrik yoksunluğundan dolayı va-
tandaşların evlerine su ulaştırıla-
mamaktadır. Bölgede var olan su-
yun %95’i de kirlilik yüzünden içme-
ye uygun değildir. Buradaki kirlili-
ğin en önemli sebeplerinden biri de 
enerji yetersizliğinden ötürü tahli-
ye edilemeyen atık suyun temiz suya 
karışması ve mevcut suyu içilemez 
hale getirmesidir. Gazze’de atıklar 

ve kanalizasyon denize dökülmek-
tedir. İçme suyu yetersizliği ve şebe-
kelerden gelen suyun özellikle son 
dönemde oldukça kirli olması sebe-
biyle halk içme suyunu desalinasyon 
merkezlerinden oldukça yüksek fi-
yata satın almak durumunda kal-
maktadır. Desalinasyon merkezle-
rinde deniz suyu tatlı su haline ge-
tirilse de kanalizasyon ve atıkların 
denize dökülmesi sebebiyle tatlılaş-
tırılan deniz suyunun ne kadar içi-
lebilir olduğu tartışmalıdır. Bu du-
rumda da gerek çevre ve deniz kir-
liliği gerekse hastalıklar kaçınılmaz 
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olmaktadır. Gazze’de çocuk ölümle-
rinin temel sebebinin suyla alakalı 
hastalıklar olduğu ifade edilmekte-
dir. Aynı zamanda Gazze’nin ihtiya-
cı olan yakıt için fon bulunamama-
sı halinde, halkın su ihtiyacını kar-
şılayan yaklaşık 50 adet desalinas-
yon santralinin faaliyetinin de ya-
kın zamanda 4/5 oranında azalaca-
ğı bildirilmektedir.

Gazzeli çocukların %40’ı kansız-
lık ve yetersiz beslenmeye bağlı sağ-
lık sorunları yaşamaktadır. Filistin 
dışından gelen yardımların bölgeye 
girmesine izin verilmemesi, banka 

hesaplarının kapatılması ve spon-
sorlukların durması gibi sebeplerle 
Gazze’de yardıma muhtaç durumda-
ki 17.000 yetim çocuk büyük mağdu-
riyetler yaşamaktadır. Ayrıca Gaz-
ze’ye atılan kimyasal 
gazlar sebebiyle yak-
laşık 50.000 çocuğun 
engelli olarak dünyaya 
geldiği belirtilmekte-
dir. Eğitim alma imkânı 
bulan sağlıklı çocuklar 
ise oldukça kötü koşul-
larda ve kalabalık sınıf-
larda okuduklarından 

Gazze’de 
çocuk ölüm-
lerinin temel 
sebebinin 
suyla alakalı 
hastalıklar 
olduğu ifade 
edilmektedir.
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eğitim kalitesi giderek düşmekte-
dir. 8.000 mezun öğrenci diploma-
sını alamazken, birçok üniversite 
mezunu, vasıf gerektirmeyen işler-
de çalışarak hayatlarını idame ettir-
mek durumunda kalmaktadır. Gaz-
ze’de üniversitelerden yıllık orta-
lama 10.000 kişi mezun olmaktadır. 
Ancak elektrik kesintisinden dolayı 
mum ışığında ders çalışarak eğitim-
lerini tamamlayan öğrenciler, gerek 
eğitim kalitesinin düşüklüğü gerek-
se işsizliğin yarattığı umutsuzluk 
sebebiyle psikolojik olarak çökmüş 
durumdadır. İsrail’in Gazze’de özel 
olarak hedef aldığı temel alanlardan 
biri olan eğitim, 400 okul üzerinden 
iki devreli olarak sürdürülmektedir. 

İşgal rejiminin saldırıları 
sebebiyle yıkılan evlerin %40’ı hâlâ 

yenilenememiştir. Bölgeye adeta 

terk edilmiş bir savaş yeri görünü-

mü veren bu yapıların enkazı, Gaz-

zelilerin yaşadığı umutsuzluğu kö-

rükleyen bir başka husustur. Yak-

laşık 3.000 aile, İsrail saldırıların-

da hasar gören veya yıkılan evleri-

ne giremedikleri için kiralık evler-

de yaşamaktadır. İsrail, Hamas’ın sı-

ğınak inşa edeceği bahanesiyle böl-

geye beton ve çelik gibi inşaat mal-

zemelerinin girişine izin vermedi-

ği için Gazze’de herhangi bir imar 

faaliyeti gerçekleşememekte, yak-

laşık 5.500 aile derme çatma evler-

de yaşamlarına devam etmektedir. 

Saldırılarda hasar gören 40 adet 

mescidin de yeniden inşası henüz 

gerçekleştirilememiştir. 
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Sonuç
Gazze’de İsrail tarafından 11 yıldır 
uygulanan ambargo, toplumsal ha-
yatı her açıdan etkilemektedir. Ade-
ta bir açık hava hapishanesine dönü-
şen Gazze’deki kuşatma, iç siyasi an-
laşmazlıkların da etkisiyle oldukça 
kritik bir hal almıştır. Gazze’ye ve-
rilen elektrik ve yakıt miktarından 
bölgeye giren yiyecek miktarına ka-
dar pek çok hayati husus hakkında 
İsrail karar vermektedir. Bu çerçeve-
de yıllardır süren ve günde 20 saate 
kadar varan elektrik kesintileri ha-
yatın tüm alanlarını gerek doğrudan 
gerekse dolaylı olarak olumsuz etki-
lemektedir. İsrail tarafından 2007 yı-
lından itibaren Gazze’nin yönetimi-
ni elinde bulunduran Hamas’ın ide-
olojik tutumu gerekçesiyle uygula-
nan abluka, Ekim 2017’de Gazze’nin 
Filistin’e ait bölümünün idaresinin 

Filistin Otoritesi’ne dev-
redilmesi konusunda Ha-
mas ve Fetih arasında va-
rılan uzlaşmaya rağmen 
değişikliğe uğramadan 
devam etmektedir. İsra-
il ve Mısır’ın kontrolün-
de olan kapılardan geçişi-
ne izin verilen insan sayı-
sında da herhangi bir ar-
tış olmamıştır. 2008’den 
bu yana İsrail tarafın-
dan düzenlenen üç bü-
yük saldırıya maruz ka-
lan ve aralıksız abluka 
ile başa çıkmaya çalışan 
Gazzeliler, Mısır, İsrail 
ve Akdeniz arasında sı-
kışmış durumda yardım 
beklemektedir. 

Gazze’nin içinde 

Müdahale adı 
altında bölgede 
gerçekleştirilebilecek 
siyasi hamleler, 
yıllardır insani 
krizin pençesinde 
olan Gazzelilerin 
durumunun daha 
da kötüleşmesine 
veya görece 
ferahlığın ardından 
Filistin’in aleyhine 
sonuçlanabilecek 
bir siyasi dönüşüme 
sebep olacak 
gelişmelere yol 
açma potansiyeline 
sahiptir.
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bulunduğu kritik durumun başlı-
ca sorumlusu İsrail olsa da ABD ve 
Mısır da bu sürece İsrail lehine ol-
mak üzere büyük katkılarda bulun-
muştur. ABD’nin 14 Mayıs 2018’de 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyaca-
ğını duyurarak adeta işgal rejimi İs-
rail’i ödüllendirmesi ve BM Yakın-
doğu Filistin Mültecilerine Yardım 
Ajansı’na (UNRWA) aktardığı fonu 
2018’de belli ölçüde askıya alacağı-
nı duyurması, önümüzdeki günlerin 
Gazze için çok daha zor olacağına 

işaret etmektedir. Fonların 
kesilmesi, dolaylı olarak 
yerel halktan alınan ver-
gi oranlarının arttırılma-
sı anlamına gelirken, iş-
sizlik ve kamu sektörün-
deki ücret kriziyle boğu-
şan halkın omuzlarında-
ki yük giderek artacaktır. 
Satın alım gücünü nere-
deyse yitirmiş olan Gaz-
zeliler, her geçen gün ta-
mamen insani yardıma 
muhtaç hale gelmektedir. 
Bütün bunlara ek olarak, 
başta ABD olmak üzere 
birçok devletin Filistin’in 

haklarını inkâr etme ve işgali meş-
rulaştırma çabaları, özellikle Gaz-
zelilere karşı yapılan sayısız insan 
hakkı ihlali eşliğinde devam etmek-
tedir. Diğer taraftan Mısır’ın da Gaz-
ze’nin altı sınır kapısından biri olan 
ve insan ve ilaç girişlerinin yapıldı-
ğı Refah kapısını kapalı tutmaya de-
vam etmesi, Gazzelilere büyük zarar 
vermektedir. Kapının kapalı olma-
sı sebebiyle Gazze’de tedavi olama-
yan Filistinliler dışarı çıkamadıkları 
için tedavi imkânı bulamamakta, içe-
ride sıkışıp kalan işçi ve öğrenciler 
de bir kısır döngü içinde yaşamak-
tadır. Hâlihazırda Gazze’de mevcut 
yönetim boşluğu sebebiyle insanlar, 
yaşanan adaletsizlikler için başvu-
racak yetkili bir merci dahi bulama-
maktadır. Hamas ve Fetih’in 12 Ekim 
2017’de Kahire’de yaptıkları görüş-
mede, uzlaşı hükümeti kurma çaba-
ları çerçevesinde Gazze’ye dair al-
dıkları kararların neredeyse hiçbi-
ri henüz uygulanamamıştır. Bu ise 
vergilerin toplanması, kamu çalışan-
larının ücretlerinin nasıl ödenece-
ği ve birleştirileceği, devlet yöneti-
minin bakanlıklara ve diğer kurum-
lara iadesinin nasıl gerçekleştirile-
ceği ve Gazze’nin güvenlik kontro-
lü gibi temel meselelerde tarafların 
kesin bir anlaşmaya varamamasın-
dan kaynaklanmaktadır. 

13 Mart 2018 tarihinde Beyaz Sa-
ray’da Gazze’deki insani krizi gö-
rüşmek üzere bir araya gelen 19 ül-
kenin (İsrail dâhil, Filistin ve Türki-
ye hariç) katıldığı toplantıda, Gaz-
ze’ye yönelik acil müdahale kararı 
alınmıştır. Trump yönetiminin 14 

Son yıllarda 
yükselen insani 

bir aktör olan 
Türkiye’nin, 

Gazze’de yaşanan 
insani krizin 

kısa vadede 
hafifletilmesi, 

uzun vadede 
ise bölgenin 
geleceğinin 

siyasi, sosyal 
ve ekonomik 

alanlarda yeniden 
inşasındaki rolü 

oldukça kritiktir.
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Mayıs 2018’de ABD Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararı gibi diğer ge-
lişmelerle beraber düşünüldüğün-
de, bu müdahale kararının sadece 
insani kaygılarla alınmadığı olduk-
ça açıktır. Dolayısıyla müdahale adı 
altında bölgede gerçekleştirilebile-
cek siyasi hamleler, yıllardır insani 
krizin pençesinde olan Gazzelilerin 
durumunun daha da kötüleşmesine 
veya görece ferahlığın ardından Fi-
listin’in aleyhine sonuçlanabilecek 
bir siyasi dönüşüme sebep olacak 
gelişmelere yol açma potansiyeli-
ne sahiptir.

Bütün bu veriler ışığında Gaz-
ze’deki insani krizin hafifletilmesi 
adına kısa dönemde yapılması ge-
reken ilk iş, Gazze’nin enerji ve te-
miz su ihtiyacının acil olarak karşı-
lanmasıdır. Uzun dönemde ise, ab-
lukanın kaldırılması için İsrail’e 
yaptırımlarda bulunulması büyük 
önem arz etmektedir. BM’ye göre 

abluka acil olarak kaldırılmazsa Gaz-

ze 2020’ye kadar yaşanmaz bir yer 

haline gelecektir. Dolayısıyla Gaz-

ze’de hayatı her açıdan felç eden ve 

bir insanlık dramına yol açan İsra-

il ablukasının son bulması, burada-

ki insani krizin orta ve uzun vade-

de etkilerinin hafifletilmesi açısın-

dan tek alternatiftir. Gazze’ye yöne-

lik yardımlar sadece yiyecek ve tıbbi 

malzeme düzeyinde kalmamalı, Fi-

listin’in gelecekteki sahipleri olan 

yeni nesillerin yetiştirilmesi için 

eğitim imkânlarının iyileştirilme-

sine yönelik özel destekler de sağ-

lanmalıdır. Son yıllarda yükselen 

insani bir aktör olan Türkiye’nin 

Gazze’de yaşanan insani krizin kısa 

vadede hafifletilmesi, uzun vadede 

ise bölgenin geleceğinin siyasi, sos-

yal ve ekonomik alanlarda yeniden 

inşasındaki rolü oldukça kritiktir.
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İsrail işgali altındaki Filistin devletine 
ait coğrafi olarak birbirinden bağım-
sız iki toprak parçasından biri olan 
Gazze’de, dünyada halen devam et-
mekte olan insani krizlerin en önem-
lilerinden biri yaşanmaktadır. 363 
km² yüz ölçümüne sahip bu küçük 
bölge, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin 
insanlık dramına sahne olmaktadır. 
Gazze’de İsrail tarafından 11 yıldır uy-
gulanan ambargo, toplumsal haya-
tı her açıdan etkilemektedir. Adeta 
bir açık hava hapishanesine dönüşen 
Gazze’deki kuşatma, iç siyasi anlaş-
mazlıkların da etkisiyle oldukça kritik 
bir hal almıştır. Gazze’ye verilen elekt-
rik ve yakıt miktarından bölgeye giren 
yiyecek miktarına kadar pek çok haya-
ti husus hakkında İsrail karar vermek-
tedir. 2008’den bu yana gerçekleşen üç 
savaşın acı sonuçları ve aralıksız ablu-
ka ile başa çıkmaya çalışan Gazzeliler, 
Mısır, İsrail ve Akdeniz arasında sıkış-
mış durumda yardım beklemektedir.


