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Filistin ve İsrail İşgali, 1. Sayı 

İsrail’in Filistinlilere karşı Uygulamaları ve Apartheid Sorusu 

Özet
1
 

 

Bu rapor İsrail’in Filistin halkına yönelik topyekün olarak bir apartheid rejimi kurmuş olduğu 

sonucuna varmaktadır. Raporun yazarları, bu iddianın ciddiyetinin farkında olarak, eldeki 

delillerin, İsrail’in uluslararası hukukta tanımlanmış apartheid suçu ile örtüşen politika ve 

uygulamalardan dolayı makul şüphenin ötesinde suçlu olduğunu saptadığına hükmetmektedir.  

Rapordaki bu analiz, insan hakları hukukunun ve prensiplerinin antisemitizmi ve diğer ırkçı 

ayrımcı ideolojileri reddeden aynı kaynaklarına dayanmaktadır. Bu kaynaklar arasında 

Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948),  Her 

Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (1965) 

bulunmaktadır. Rapor, apartheidin tanımını öncelikli olarak Apartheid Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına ilişkin Uluslararası Konvansiyon’un ikinci maddesinden almaktadır 

(1973, buradan itibaren Apartheid Konvansiyonu olarak anılacaktır): 

Güney Afrika’daki ırkçı ayrımcılık ve fark gözetme politika ve uygulamalarına benzer 

politikaları ve uygulamaları içeren “Apartheid Suçu” terimi, … bir ırka mensup kişilerin 

başka bir ırk üzerinde tahakküm kurmak ve bunu sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği 

gayriinsani uygulamaları ve bu kişilere sistematik olarak baskı uygulanan durumları 

içerir. 

Aslında “apartheid” terimi, ilk başta Güney Afrika’daki spesifik olaylar için kullanılıyorduysa 

da, günümüzde uluslararası teamül hukukunda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma 

Statüsü’nde insanlığa karşı suçların bir çeşidi olarak tanımlanmıştır: 
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“Apartheid”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları üzerinde, sistematik tahakküm 

ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla 

işlediği … insanlık dışı fiiller anlamına gelir. 

Bu arka plandan bağımsız olarak, bu rapor, apartheid yasağının evrensel olarak geçerli 

olduğunu ve bu yasağın Güney Afrika ve Güney Batı Afrika’da (Namibya) apartheidin sona 

ermesiyle anlamsız hale gelmediğini yansıtmaktadır. 

Bu rapordaki apartheid konusundaki hukuki yaklaşım, apartheid kelimesinin popüler 

söylemlerde sıkça karşılaşılan ve hakaret ifade eden kullanımıyla karıştırılmamalıdır. 

Kapitalizm gibi anonim yapısal durumlar tarafından üretilen (“ekonomik apartheid”) 

apartheidi, ayrıksı fiiller ve uygulamalar olarak görmek (“apartheid duvarı” gibi) veya belli 

ırklar tarafından başka ırklara karşı bireysel sosyal davranışlar (sosyal ırkçılık) olarak 

değerlendirmek kimi bağlamlarda mümkün olabilir. Fakat raporda, apartheidin uluslararası 

hukuktaki kaynaklarda belirtilen ve devletlere sorumluluklar yükleyen tanımına 

dayanılmaktadır.  

Delilerin seçimi, Apartheid Konvansiyonu’na göre yapılmaktadır. Konvansiyon’a göre 

apartheid suçu ayrıksı gayriinsani fiillerden oluşur. Fakat bu fiiller ancak kasıtlı olarak ırka 

dayalı bir tahakküm kurmak amacıyla gerçekleştiriliyorsa insanlığa karşı suç olarak 

değerlendirilir. Roma Statüsü ise, apartheidin tanımında ırka dayanan bir tahakküm “kastına” 

hizmet eden “kurumsallaşmış bir rejimi” ifade etmektedir. “Amaç” ve “kasıt” her iki tanımda 

da merkezde yer almakta olması sebebiyle, bu rapor böyle bir esas amacın varlığını makul 

şüphenin ötesinde saptamak için, görünürde Filistin boyutundan ayrı olan etkenleri –özellikle 

İsrail devlet kurumlarının yapılarında ve kanunlarında belirtilen Yahudi devleti doktrinini- 

incelemektedir. 

İsrail’deki rejimin yukarıda bahsedilen esas amaç için tasarlanmış olması kanunların 

bütününden açıkça anlaşılsa da raporun boyutuyla ilgili sebeplerden dolayı burada bu 

kanunların bazısı açıklanacaktır. Öne çıkan bir örnek toprak politikasıdır. İsrail anayasasında, 

İsrail devletine, İsrail Kalkınma İdaresine ve Yahudi Ulusal Fonu’na ait toprakların herhangi 

bir şekilde devri, bu toprakların idaresinin daimi olarak bu kurumların idaresinde kalmasını 

sağlayacak şekilde yasaklanmıştır. 1951 Devlet Toprak Kanunu, İsrail hukukunun 

uygulandığı herhangi bir yerdeki malların (topraklar dahil) devlete geri iade edilmesine imkan 

tanımaktadır. İsrail’in diğer devletlerce tanınan sınırlarındaki devlet topraklarının %93’ünü 

İsrail Toprak İdaresi yönetmektedir ve bu toprakların kullanımı, geliştirilmesi ve mülkiyeti 

Yahudi olmayanlara verilemez. Bu kanunlar, anayasada belirtilen “kamusal amaç” anlayışını 

yansıtmaktadır. Bu tür kanunlar Knesset oylamasıyla değiştirilebilir fakat anayasaya göre 

Knesset bu kamusal amaca karşı olan herhangi bir partiyi yasaklayabilir. İsrail hukuku, ırka 

dayanan tahakküme karşı muhalefeti etkin bir şekilde kanunsuz kılmaktadır. 
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Nüfus mühendisliği politikası, İsrail’in Yahudi devleti olarak kalması amacına yönelik olan 

bir diğer politikadır. Bunun en bilinen örneği, dünyadaki bütün Yahudilere, memleketlerine 

ve vatandaşlıklarına veya İsrail ya da Filistin ile bir ilişkilerinin olduğunu gösterebilmelerine 

bakılmaksızın, İsrail’e giriş yapabilme ve İsrail vatandaşlığı alabilme hakkı veren ve fakat 

benzer hakları, atalarından kalan topraklardaki hak sahipliğine ilişkin belgelere sahip olanlar 

da dahil olmak üzere Filistinlilere tanımayan kanundur. Dünya Siyonist Örgütü ve Yahudi 

Ajansı, İsrail devletinin kurumları olarak, Yahudi göçünü kolaylaştırmak ve arazi 

kullanımından kamusal gelişim planlarına ve Yahudi devleti için hayati önem arz eden diğer 

meselelere kadar uzanan konularda tercihen Yahudi vatandaşların yararına hizmet etmekle 

ilgili hukuki yetkilerle donatılmıştır. Bazı kanunlar, üstü kapalı biçimde nüfus mühendisliği 

yapmaktadır. Buna örnek olarak, Yahudi konseylerine, Filistinli vatandaşların oturum için 

yaptıkları başvuruları reddetme yetkisinin tanınması gösterilebilir. İsrail Hukuku, 

vatandaşlarının eşlerinin İsrail’e yerleşmesine normal şartlar altında izin vermekteyken bunun 

tek istisnası eşlerden birisinin işgal altındaki topraklardan veya ötesinden bir Filistinli olması 

halidir. Daha makro planda bu, İsrail’in tüm Filistinli mültecileri ve sürgünleri (yaklaşık altı 

milyon kişi) kontrol ettiği topraklardan uzak tutma politikasıyla alakalıdır.   

Irka dayalı sistematik tahakküm rejimi, iki ek şartı da yerine getirdiği takdirde apartheid 

rejimi olarak vasıflandırılabilir. Eğer mağdur edilen insanlar belirli ırka ait olma ortak 

paydasında toplanıyorlarsa ilk şart sağlanmıştır. Bu rapor, Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmede geçen ırkçı ayrımcılık tanımı kabul 

etmektedir. Buna göre “ırkçı ayrımcılık”, “siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel veya kamusal 

yaşamının her hangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin eşit ölçüde tanınmasını, 

kullanılmasını veya bunlardan yararlanılmasını kaldırma veya zayıflatma amacına sahip olan 

veya bu sonuçları doğuran ırk, renk, soy, ulusal veya etnik kökene dayanarak her hangi bir 

ayırma, dışlama, kısıtlama veya ayrıcalık tanıma” anlamına gelir. Bu bağlamda, bu rapora 

göre Filistin’in jeopolitik durumu göz önüne alındığında Yahudiler ve Filistinliler ırksal 

gruplar kabul edilebilir. Ayrıca Apartheid Konvansiyonu’nda, Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye doğrudan atıf yapılmıştır.  

İkinci şart ise söz konusu grubun sınırları ve karakteristik özellikleridir. Filistinlilerin halk 

olarak kendi kaderini tayin hakkını haiz olduğu hukuki açıdan çözüme bağlanmıştır. Bu 

manada otorite sayılan Uluslararası Adalet Divanı’nın 2004 tarihli “İşgal Edilmiş Filistin 

Topraklarında Duvar İnşa Edilmesinin Hukuki Sonuçları” danışma görüşünde bu hususun altı 

çizilmiştir. Bu bağlamda bu rapor, Filistinlilerin coğrafi ve hukuki olarak parçalanmalarının 

İsrail tarafından dayatıldığını göz önünde bulundurarak, Filistinlilerin topyekün olarak İsrail 

tarafından maruz bırakıldıkları muameleleri incelemektedir. (Ek II, Filistinlilerin uluslararası 

hukuktan kaynaklanan haklarının görmezden gelinmesinden sorumlu “ülkenin” tam olarak 

belirlenmesi sorununa dairdir.) 

 



 
 

 
 

4 
 

 

Bu rapor kapsamında ulaşılan sonuçlardan birisi, Filistin halkının stratejik olarak 

bölünmesinin İsrail’in uyguladığı apartheid rejiminin temel yöntemi olmasıdır. Rapor ilk 

olarak savaşın tarihinin, toprak paylaşımının, hukuki-fiili olarak Filistin topraklarının 

ilhakının ve gittikçe uzayan işgalin Filistin toplumunu nasıl farklı yasalarla yönetilen farklı 

coğrafi bölgelere ayrılmasına yol açtığını incelemektedir. Bu parçalamanın amacı, İsrail’in 

Filistinliler üzerindeki ırka dayanan tahakkümüne dayalı rejiminin stabilizasyonunu sağlamak 

ve Filistin halkının birleşik ve etkili bir direniş oluşturacak istek ve kapasitesini baltalamaktır. 

Filistinlilerin yaşadıkları yerlere göre farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu şekilde İsrail, 

apartheid rejimini uygulamakta ve aynı zamanda uluslararası toplumun, bu uygulamaların bir 

bütün olarak apartheid rejimi oluşturduğunu fark etmesini önlemektedir. 

1967’den bugüne, Filistinliler millet olarak, raporda belirtilen dört “alanda” yaşamlarını 

sürdürmekteler. Bu bölgelerde Filistinli nüfusun bir kısmına, görünürde farklı muamele 

edilmekte fakat hepsi ortak olarak apartheid rejiminden kaynaklanan ırkçı baskılara maruz 

kalmaktadır. Bu alanlar: 

1. Özel sınırlamalarla İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşamlarını idare eden medeni 

kanun; 

2. Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin yaşamlarını idare eden sürekli oturum kanunu; 

3. Mülteci kamplarındakiler de dahil olmak üzere, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde 

1967’den beri süregelen işgal şartları altındaki Filistinlilerin yaşamını idare eden askeri 

hukuk; 

4. İsrail’in kontrol ettiği alanın dışında yaşayan mülteci veya sürgüne gönderilmiş 

Filistinlilerin geri dönüşlerini imkansız kılma politikası. 

Birinci alan, İsrail vatandaşı olarak yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi kapsamaktadır. Bu kişiler, 

İsrail’in doğuşundan sonraki ilk 20 yılda sıkıyönetim altında yaşadılar ve günümüze kadar 

Yahudi olmamaları sebebiyle baskılara maruz kaldılar. Bu tahakküm politikası alt derece 

hizmetlerde, sınırlandırıcı imar kanunlarında, Filistinli topluluklara yapılan sınırlı 

yardımlarda, mesleki ve profesyonel fırsatlarda ve çoğunlukla ayrılmış olan Yahudi ve 

Filistinli vatandaşların yaşam alanlarında kendisini açıkça göstermektedir. Filistinli siyasi 

partiler küçük reformlar ve daha iyi bütçeler için kampanya yürütebilirler fakat ırksal rejimi 

koruyan mevzuata itiraz etmeleri anayasa uyarınca hukuken yasaklanmıştır. Bu politika, 

milliyet ve vatandaşlık arasındaki ayrımın sonuçları tarafından da desteklenmektedir: Bütün 

İsrail vatandaşları, İsrail vatandaşlığını haizdir fakat ancak Yahudiler İsrail milletini oluşturur. 

İsrail hukukunda milli haklar Yahudilerin milli haklarını ifade eder. Dolayısıyla, İsrail’deki 

Filistinli vatandaşların İsrail hukuku altında eşitlik ve sivil reform mücadeleleri, başka 

yerlerdeki Filistinlilerin bu mücadelelerinden izole edilmektedir.  
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İkinci alan, Doğu Kudüs’te yaşayan ve eğitim, sağlık, iş, oturum ve inşaat alanlarında 

ayrımcılığa maruz kalan 300.000 Filistinliyi kapsamaktadır. Ayrıca, bu kişiler İsrail’in,  

Yahudiler yararına, “nüfus dengeleme” politikasına hizmet eden evden çıkarmalarla ve 

yıkımlarla karşılaşmaktadır. Doğu Kudüs’teki Filistinliler daimi sakinler olarak 

sınıflandırılmakta ve bu, onları İsrail’deki Filistinli vatandaşlara demografik ve daha da 

önemlisi seçimlerdeki ağırlıklarıyla ilgili katkıda bulunmaktan alıkoymaktadır. Daimi sakinler 

olarak, İsrail hukukuna itiraz etme hakları yoktur. Ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarında 

yaşayan Filistinlilerle alenen ilişkilendirilmeleri durumunda Batı Şeria’ya ihraç edilme ve 

Kudüs’e giriş haklarının ellerinden alınması riskiyle karşılaşabilirler. Dolayısıyla, Filistin 

siyasi yaşamının merkezi, buradaki sakinlerin hukuki olarak apartheid rejimine karşı çıkma 

haklarının kullanımını engelleyen hukuki bir balon içerisinde sıkışmış bulunmaktadır.  

Üçüncü alan, 4,7 milyonu Batı Şeria’da ve 1,9 milyonu Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal 

altındaki Filistin topraklarında yaşayan toplamda yaklaşık 6,6 milyon Filistinliye uygulanan 

askeri kanunu ifade eder. Bu bölge, Apartheid Konvansiyonu’ndaki apartheidin bütün 

şartlarını sağlayacak şekilde yönetilmektedir: Soykırımla ilgili hüküm hariç, Konvansiyon’da 

belirtilen her gayriinsani fiil, İsrail tarafından rutin ve sistematik olarak Batı Şeria’da 

uygulanmaktadır. Buradaki Filistinliler askeri kanuna göre idare edilirken, yaklaşık 350.000 

Yahudi yerleşimci İsrail medeni hukukuna tabidir. Batı Şeria’daki İsrail vatandaşı olsun ya da 

olmasın Yahudi yerleşimcilerin Yahudi olmaktan kaynaklanan korumaları haiz oldukları 

gerçeği de bu durumun ırkçı karakterini ayrıca tasdik etmektedir. Bu kendiliğinden problemli 

olan ikili hukuk sistemiyle, “devlet arazilerini” Yahudi nüfus yararına yönetmekle sorumlu 

olan Yahudi milli kurumların, arazi ve gelişmeyi ırka dayanan ayrımcılıkla yönetmesinin 

birleşmesi bir apartheid rejiminin göstergesidir. Rapordaki genel bulguları destekleyici olarak, 

Ek I İsrail’in, işgal altındaki Filistin topraklarında Apartheid Konvansiyonu’nun ikinci 

maddesini ihlal eden politikalarını ve uygulamalarını daha detaylı bir şekilde ortaya 

koymaktadır.  

Dördüncü alan, çoğu komşu ülkelerde yaşayan milyonlarca Filistinli mülteciyi ve istemsiz 

olarak sürgünde olanları ifade etmektedir. Bu kişilerin, İsrail’de ve işgal altındaki Filistin 

topraklarındaki evlerine dönmesi yasaktır. İsrail ise bu Filistinlilerin geri dönüşlerini 

reddetmesini açıkça ırkçı bir dille savunmaktadır: İsrail, Filistinlilerin “demografik tehdit” 

oluşturduğu ve bu kişilerin dönüşlerinin İsrail’in demografik karakterini, Yahudi bir devlet 

olma özelliğini yok edecek şekilde değiştireceği iddia etmektedir. Geri dönüş hakkının 

kullanımının engellenmesi, apartheid rejimi açısından temel bir öneme sahip. Bu şekilde 

bölgedeki Filistinli nüfusun, İsrail’in bölgedeki askeri kontrolünü tehdit edecek dereceye 

kadar yükselmemesi ve/veya İsrail’deki Filistin vatandaşlarına tüm demokratik hakları talep 

etme ve dolayısıyla İsrail devletinin Yahudi olma özelliğini ortadan kaldıracak şekilde  
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demografik üstünlüğe sahip olacak dereceye kadar artmaması sağlanmaktadır. Dördüncü 

alanın, uluslararası hukuk altında Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş haklarını inkar eden 

politikalarla sınırlı olmasına rağmen işbu raporda bu alan, apartheid rejiminin  

sürdürülmesindeki demografik etkenlerdeki kritik rolüne binaen, Filistinlilerin topluca baskı 

ve tahakküm altına alınması sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaktadır. 

Bu rapor, bu dört alanın birlikte değerlendirildiğinde, bizzat İsrail’in kontrolü altında olan 

bölgelerde her alanda Yahudi olmayanlar üzerindeki tahakkümün sürdürülmesini garantiye 

almak amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir rejimi oluşturduğunu tespit etmektedir. Filistinlilere 

yapılan muamelelerdeki bu farklılıklar, bunların apartheidin bir şeklini oluşturup 

oluşturmadığına dair bir değerlendirme yok iken Birleşmiş Milletler tarafından meşru olarak 

kabul edilmekteydi. Bu rapordaki bulgular ışığında, uzun süredir var olan bu parçalı 

uluslararası yaklaşımın tekrar gözden geçirilme ihtiyacı hasıl olabilir. 

Adaleti ve bütünlüğü sağlamak için rapor, İsrail ve İsrail’in politikalarını destekleyenler 

tarafından ileri sürülen İsrail-Filistin meselesinde Apartheid Konvansiyonu’nun 

uygulanmasını reddeden karşı argümanları da ele almaktadır. Bu iddialar arasında şunlar yer 

almaktadır: İsrail’in Yahudi devleti olarak kalmaya devam etmesi Fransa gibi diğer 

devletlerin uygulamalarıyla uyumludur; İsrail’in, vatandaş olmayan Filistinlilere tam olarak 

da vatandaş olmamalarından dolayı Yahudilerle eşit muamelede bulunma zorunluluğunu 

yoktur; İsrail’in Filistinlilere karşı muameleleri herhangi bir tahakküm “kastı” veya “amacını” 

yansıtmamaktadır, ancak bunlar halihazırda devam eden çatışmaların gerçekleri ve güvenlik 

gereksinimleri tarafından İsrail’in uygulamak zorunda olduğu geçici şartlardır. Rapor bu 

iddiaların sağlam dayanakları olmadığını göstermektedir. Bir başka argüman olan 

Filistinlilerin oy hakkının olmasından dolayı İsrail’in apartheid suçundan kusurlu 

sayılamayacağı iddiası hukuki yorum açısından iki hata içermektedir: Güney Afrika, apartheid 

rejimi ile yapılan karşılaştırmanın aşırı lafzi yoruma dayanması ve özellikle anayasanın 

devletin “Yahudi” kimliğine ve dolayısıyla ırksal karakterine aykırı siyasi partileri yasaklayan 

hükümleri olmak üzere, oy hakkına ilişkin sorunun diğer kanunlardan ayrı tutulması.  

Rapor belirtmektedir ki delillerin ağırlığı, İsrail’in Filistinlilere apartheid rejimi uyguladığını 

makul şüphenin ötesinde ispatlamaktadır. Bu durum, insanlığa karşı suçun işlendiğini 

göstermektedir ve bu suçun işlenmesi yasağı bir jus cogens nitelikli uluslararası teamül 

hukuku kuralıdır. Uluslararası toplum, özellikle Birleşmiş Milletler ve alt organları ve de üye 

ülkeler, imkanları ölçüsünde karşılaştıkları apartheid vakalarını önlemek ve cezalandırmak 

yükümlülüğü altındadır. Özellikle devletler toplu şekilde (a) apartheid rejimini hukuki olarak 

tanımama; (b) apartheid rejimi uygulayan devlete bunu sürdürmesine yönelik yardımda 

bulunmama; (c) ve apartheid rejimini sonlandırmak için BM ile işbirliği içinde olma 

sorumluluğu altındadır. Sivil toplum kuruluşları ve bireyler de ahlaki ve siyasi açıdan 

ellerindeki tüm imkanları kullanarak bu süregelen suç hakkında farkındalık oluşturmak ve  
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İsrail’e, bu apartheid rejimine son vermesini sağlamak için uluslararası hukuka uygun olarak 

baskı kurmak sorumluluğu altındadır. Rapor, BM’ye, hükümetlere, sivil topluma ve özel 

girişimlere, İsrail’in Filistinliler üzerinde kurduğu apartheid rejimi hakkında yapabilecekleri 

faaliyetlerle ilgili genel ve bir takım özel tavsiyelerle sona ermektedir.  


