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YÜZYILIN ANLAŞMASI: İSRAİL-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ 
 
Filistin,  ümmetin kanayan yarası. Bu topraklarda tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Kudüs’ün, Hz. 

Ömer (r.a.) tarafından miladi 638 tarihinde fethedilmesinden 1918 tarihine kadar bu kutsal bölge 

Müslümanların yönetiminde kalmıştır. Sadece I. Haçlı Seferi’nde Kudüs bir süre (80 küsur yıl) Hıristiyanların 

eline geçmiş fakat Selahattin Eyyübi tarafından 1187 tarihinde tekrar fethedilmiştir. Hz. Ömer (r.a.) devrinden 

sonra, Memluklular, Eyyubiler, Selçuklular ve son olarak da Osmanlılar tarafından barış ve huzur içinde idare 

edilen Kudüs, bugün Haçlıların himayesindeki Siyonistler tarafından zulüm ve gözyaşının eksik olmadığı bir 

bölge haline gelmiştir.400 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor 

Herzl öncülüğünde Siyonizm’in hedefi oldu. 1918 tarihinde Osmanlı Devleti’nin bu bölgede hâkimiyetini 

yitirmesinden sonra Haçlıların gayretleriyle burası Siyonistlere peşkeş çekilmiştir. İngiltere, Fransa ve Rusya 

arasında 1916 tarihinde imzalanan Sykes-Picot Anlaşması ve 1917’deki Balfour Deklarasyonu ile İngiltere’nin 
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öncülüğünde bu bölgede Yahudi bir devletin kurulmasının zemini hazırlanmıştır. 25 Nisan 1920’de alınan 

Milletler Cemiyeti kararıyla, İngiltere’ye bölgenin manda idaresi için yetki verildi. 

 

İngiltere mandası altındaki Filistin’e Siyonist proje kapsamında yüz binlerce Yahudi göç etti. Bu da Arap 

topluluklarda öfkeye, isyana yol açtı. 1947 yılına gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğiyle 

Birleşmiş Milletler, Kasım 1947’de Filistin’in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında 

paylaşılmasına karar verdi. Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar reddetti. Kudüs şehrine ise BM 

denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü tanındı. Bu çözüm Arapları tatmin etmedi ve sonrasında İsrail-

Filistin Savaşı başladı. 14 Mayıs 1948’de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail 

Devleti’nin kuruluşu ilan edildi. 24 saat sonra Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları saldırıya geçerek 

İsrail topraklarına girdiler.  1949 yılına kadar 700 binin üzerinde Filistinli mülteci durumuna düştü ve 13 

binden fazla Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İsrail devleti kurulduğu tarihten itibariyle Filistinli 

Müslümanlara karşı zorba ve her türlü baskıyı kullanarak topraklarını gasp etmekte ve giderek sınırlarını 

genişletmekte.  

 

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 28 Ocak 2020 tarihinde kameralar 

karşısına geçerek tek taraflı olarak hazırlanan “Yüzyılın Anlaşması” planını açıkladı. Trump Kudüs’ün 

bölünmeden İsrail’in başkenti kalacağını söylerken “başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak” 

İfadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki evanjelik kadronun hazırladığı ‘Yüzyılın 

Anlaşması’ planının satır başları şu şekilde oluştu: 
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1. Kudüs, İsrail’in bölünmez başkenti ilan ediliyor 

2. Yahudi işgal birimleri meşrulaştırılıyor 

3. Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı verilmiyor 

4. İsrail’in, deniz sınırları üzerinde egemenliği tanınıyor. 

 

 

 

“Yüzyılın Anlaşması” Trump iktidara geldiğinden beri lafını ettiği ve hazırlığı üç yıldır devam eden bir durum. 

Trump önce damadı Jared Kushner’i kıdemli danışmanı yaparak İsrail-Filistin sorununu çözmekle 

görevlendirmiştir. Yanına da eski avukatı Jason Greenblatt’ı müzakereci olarak atamıştır. Son olarak da boş 

olan ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliği görevine muhafazakâr bir Yahudi olan David Freedman’ı atayarak sözde 

barış sürecini hepsi Yahudi olan bir ekibe teslim etmiştir. Trump’ın sözde barış planının, Siyonist İsrailli 

milliyetçilerle kendi Yahudi ve evanjelik bağışçılarının isteklerini yansıttığı gayet açık bir şekilde ortadadır. 

Trump’ın yaptığı bir diğer hadsizlik ise 06 Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını 

açıklamasıdır. Aslında ABD 1995’te çıkarılan kanunla Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiş ancak o 

tarihten itibaren güvenlik gerekçesiyle bütün başkanlar bu kararın uygulanmasını ertelemiştir. Trump da 

benzer şekilde koltuğa oturmasını müteakip ilk altı aylık uzatmayı imzalamış ancak durumu 
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değerlendireceği notunu düşmüştür. Bu sürenin dolması üzerine yeni erteleme kararını imzalamayarak 

artık ABD’nin Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamıştır. ABD yönetimi önce 

Kudüs’ün tamamını Siyonist İsrail rejiminin başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş sonrasında da İsrail işgali 

altındaki Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğuna dair bir deklarasyon yayınlamıştı.  

 

Yüzyılın planı ile İsrail projesinin bağlantısı var. Amaçları, İsrail’in etrafında düzenli orduya sahip olan bir ülke 

bırakmamak. Arap Baharı’nın ardından, İsrail’in etrafından İsrail’i tehdit edecek hiçbir güç bulundurmayarak, 

İsrail daha güçlü hale getirildi. İslam dünyasının bir parçalanmışlığı var. Filistin güvende değilse, İslam 

coğrafyası ve Türkiye de güvende olmaz. Sözde anlaşma, Kudüs’ün tamamını İsrail’e bırakıyor. Filistin’de, her 

şeyi İsrail’in kontrol ve denetimine veriyor.  Sözde barış planı kapsamında Kudüs’ün İsrail’in bölünmez 

başkenti olarak kabul edeceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son 

şans olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ise planı İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım şeklinde 

nitelendirmişti. Filistinlileri imha planı olarak nitelendirilen sözde ‘barış planı’ 80 sayfadan oluşmakta. 

Başlıca yer alan maddeler; 

 

1. Kudüs İsrail’in taksim olunmamış başkenti olarak kalacak. Eski Şehir dâhil İsrail’in egemenliğinde 

olacak. Filistin ise Doğu Kudüs’te bir başkente sahip olacak. Amerika burada elçilik açacak. Doğu 

Kudüs’ün güneyindeki Şufat kasabası Filistin’in başkenti olarak gösterilir. Filistin’e bırakılan topraklar 

tam olarak bir bütün arz etmemekte. 

2. Kudüs’te belediye İsrail hükümetine bağlı olacak ve Filistinliler vergilerini bu belediyeye ödeyecekler. 

Sadece eğitim hizmetini Filistin devleti kendi karşılayacak. 

3. Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze şeridinde ‘’Yeni Filistin’’ adlı 

bir Filistin devleti kurulacak. Bu plan “iki devletli çözüm” ihtimalini ortadan kaldırıyor.  Filistinlilere 

“devlet” diye tünel ve köprülerle birleştirilmiş çok parçalı yerel yönetim öneriyor. 

4. Yeni kurulacak Filistin devletinin bütün maliyetleri ise Körfez ülkelerinin üzerine kalmış. Filistin devleti 

için 5 yıllık süre içinde 50 milyar dolarlık bir fon oluşacak. Fonun %30’nu ABD ve AB tarafından 

karşılanırken %70’i Körfez ülkeleri tarafından karşılanacak. 

5. Planda yer alan yardım fonu 10 yıl içinde 1 milyon Filistinliye iş yaratacak. Filistin’in Gayri Safi Yurt İçi 

Hâsılasını (GSYH) 2-3 katına çıkaracak. 

6. Sözde barış planının ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de siyasi ayağının Filistin 

toprakları üzerindeki İsrail işgalini pekiştirecek maddeler içerir. 

7. Bu plan İsrail’in Batı Şeria’daki bütün Yahudi yerleşimleri ilhak etmesine onay veriyor. 
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8. Ürdün Vadisi’nin güvenlik kontrolü tamamen İsrail’de olacak. 

9. Filistin devletinin ordusu ve ağır silahları olmayacak, sadece hafif silahlarla donatılmış polis gücü 

bulunacaktır. İsrail ordusu Filistin’in korunması görevini üstlenecek ve bunun karşılığında da İsrail’e 

ödeme yapılacaktır. 

10. Hava sahası ve sınır kontrolü İsrail’de olacak. 

11. 1948’den bu yana yerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına değinmiyor. 

Sadece çok az bir kısmının geri dönüşüne izin verilecek. Mültecilere tazminat verilmeyecek. 

12. Filistin’e yapılacak yardımları İsrail denetleyecek. 

13. Anlaşmanın kabul edilmesi durumunda Hamas silah bırakacak, Gazze ablukası kaldırılacak ve Filistinli 

tutuklular serbest bırakılacak. Hamas silahları bırakması karşılığında üyelerine maaş bağlanacak. 

14. Plan İsrail tarafından kabul edilip Filistinliler tarafından reddedilirse, İsrail ABD’nin de desteğiyle işgal 

edilen bölgeleri tek taraflı ilhak edecek. 

15. Bu anlaşmayı 48 ülke destekliyor durumunda. 

 

İsrail, Yüzyılın Dayatması planı kapsamında hedeflediği bir başka konu ise Hayfa’dan Dubai’ye uzanacak 

demiryolu ile Ürdün üzerinden Körfez’e bağlanmak. Demiryolunun geçeceği birçok ülke ile İsrail’in 

diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Bu yüzden İsrail ile Arap ülkeleri arasında son dönemde görüşmeler hiç 

olmadığı kadar arttı ve normalleşme sürecine girildi. Bütün bunları sağlayacak olan en büyük adımın da 

İsrail ile kurulacak kukla bir Filistin sözde “devleti” arasında yapılacak olan ve direnişi bitirmesi planlanan 

anlaşma/dayatma olduğu belirtiliyor. Beklendiği gibi “Ortadoğu Barış planı” diye sunulan metin, aşırı 

derecede İsrail yanlısı. Ne anlaşma ile ne de barış ile bir alakası var. Müzakere olmaksızın Filistinlilere 

dayatılan bir ilhak planı. Planı kabul etmelerinin karşılığında Filistinlilere vaat edilen tek şey ise 

konjonktürel ekonomik rahatlama. Başka bir deyişle Filistinlilere geçici bir ekonomik refah 

karşılığında ABD, İsrail, BAE, Mısır ve Suudi tarafından sadece bir devlete sahip olma amacından değil, 

iradelerinden ve politik varoluş sebeplerinden de vazgeçmeleri için bir dayatma yapılmış oldu.  Ve bunu bir 

lütuf ve son bir fırsat olarak sunmaktalar. 50 milyar dolar yardım ve sözde “bir devlet” vaadi ile İsrail 

yayılmacılığını meşrulaştırmaya çalışıyor.  

 

Filistinlileri yok sayan, sadece İsrail’in çıkarlarını gözeten ve Kudüs’ü gasp eden böyle bir planın hayata 

geçirilmesi mümkün değil. Hiçbir kabul edilebilir tarafı olmayan bu anlaşmaya Filistin tarafı ve birçok devlet 

karşı çıkmıştır. Filistinlilerin tamamının bu tasfiye planını reddettiğini, Türkiye ve İran gibi önemli bölgesel 

aktörlerin yanı sıra Lübnan ve Cezayir gibi bazı Arap ülkelerinin de karşı çıktığını, Rusya gibi aktörlerin ise 
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karşılıklı diyalog çağrısı yaptığını belirtti. Bu dayatmaya yönelik Kremlin’den gelen ilk açıklama, “İnceliyoruz” 

oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek 

mevkidaşına desteklerini bildirdi. Erdoğan’nın bir başka açıklamasında ; ‘’Yüzyılın Anlaşması diyorlar, ne 

anlaşması ya. Bu bir işgal projesidir.  Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir’’dedi.  

 

 

New York Times’ ta kaleme alınan makalede, Trump’ın sözde barış planı için “ciddiye alınması en zor plan” 

ifadeleri kullanıldı. ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak lanse edilen plan, başı belada olan iki politikacının yeniden 

seçilmek için, Netanyahu Mart başında ve Trump Kasım’da, kendi sağcı tabanını memnun etmeye çalışan 

gündem değiştirmeye yönelik alaycı bir girişimi olarak değerlendirildi.  

 

Filistin’in çağrısıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de Dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanan Arap 

Birliğinin kapanış bildirisinde,”Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiç bir şekilde dikkate 

almayacaktır.” ifadesine yer verildi. 2002’de Lübnan’da kabul edilen Arap Barış Girişimi’nin, Filistin-İsrail 

barışına çözüm olarak kabul edebilecek tek girişim olduğu vurgusu yapıldı. Mahmud Abbas, Mısır’ın başkenti 

Kahire’deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, “Trump’ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. 

Tarihe Kudüs’ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın İsrail ve Filistin krizini çözmeyi hedeflediği ‘Yüzyılın Planı’na sert tepki gösteren Filistin cephesi 

İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshetti. Hamas’ın sözcüsü Basem Naim  Beyaz Saray’ın “Yüzyılın 

Anlaşması” olarak tanımladığı tek taraflı Ortadoğu planını Filistin yönetimi reddetti. Gazze Şeridi’ndeki 

Hamas yönetimi ise planı “saçmalık” olarak yorumlamıştı. Mescid-i Aksa’da Cuma hutbesinde Kudüs ve 
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Filistin’e sahip çıkın çağrısı yapıldı. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Trump’ın “Yüzyılın 

Anlaşması” olarak nitelediği sözde barış planıyla Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediğini belirtti. 

“Bugün Kudüs’ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar.  Arap ve İslâm dünyasına Kudüs ve Filistin’e sahip 

çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara da birlik olmanın öneminden söz etti. 

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde 

barış planının sonunun tarihin çöplüğü olacağını vurguladı. Hamas’ın Siyasi Büro Şefi ve Filistin eski 

Başbakanı İsmail Haniye ise, ABD’nin Siyonist İsrail’e birlikte açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ toplantısına 

katılan Arap ülkelerine tepki gösterdi. BAE, Umman ve Bahreyn’den Katar, Suudi Arabistan ve Mısır’a kadar 

pek çok Arap devletinin plana çeşitli biçimlerde destek vermiş olması Müslüman kamuoyunu bir nevi 

üzmüştür. 

 

Bununla birlikte bu süreçte hem Trump yönetiminin hem de İsrail’in elini en fazla güçlendiren şey, bu Arap 

devletlerinin plana çeşitli biçimlerde destek vermiş olmasıdır. Özellikle Körfez rejimleri, Filistinlilerin tarihsel 

haklarını tasfiye eden ve işgali genişleten bu planın “rüşvet” boyutunu, yani Filistinlilere belli bir miktar para 

karşılığında planı kabul ettirmeye çalışma misyonunu üstlenmiş durumdalar. Son dönemde İsrail, ABD’yi 

arkasına alarak bölgedeki Sünni Arap devletleriyle yakınlaşma sürecine girmiş olduğundan bahse konu 

ülkelerin Filistinlilere vermesi muhtemel destek kesilmiş hatta bu ülkeler söz konusu anlaşmanın kabul 

edilmesi için Filistinlilere baskı yapmaya başlamıştır. Eğer Müslümanlar kendilerine çekidüzen verip, birliği 

sağlayıp doğru adımları atmaya başlamazlarsa, Yüzyılın Anlaşması diye ambalajladıkları tek taraflı planı 

zorla hayata geçirip Kudüs’ten ve bütün Filistin topraklarından Filistinlilerin ve bütün Müslümanların izlerini 

silebilirler. 

 

Ömrünü ‘Büyük Türkiye’’ idealine ve Kudüs davasına adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Filistin’deki zulme 

dair bir konuşmasında “Laf yetmez! Hareket, aksiyon ve çözüm gerekir” ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan, “Bu meyanda ilk iş D 8’lerin, D 60’ların ve D 160’ların yani bütün ezilenlerin Türkiye 

tarafından harekete geçirilmesi ve yapılan katliamların kökünden çözüme bağlanması için gereken aksiyon 

planını hazırlaması ve uygulamaya konması gereklidir” demişti. Amerika, İsrail’i çok seviyorsa onlara 

Amerika’da bir eyalet versin. Biz kimseye düşman değiliz. Beni İsrail ırkına mensup olanlar dâhil Allah’ın 

bütün kullarının insan haklarını teminat altına almayı hedef almışızdır. 

 

Asla unutulmamalıdır ki Kudüs, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Bu ümmetin cihad kalbi kıyamete kadar 

Kudüs’ün eteklerinde atacaktır. 
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