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İşgal hapishanelerinde tutuklu bulunan
Filistinliler ile ilgili güncel rakamlar
2018 yılının sonunda İşgal Güçlerine bağlı bağlı farklı
noktalarda bulunan 23 hapishanedeki Filistinli tutuklu
sayısı

6000 'e ulaştı.

Aralarında:

775
Kudüs ve 48
topraklarındaki
tutuklular

5,000
Batı Şeria'daki
Tutuklular

305
Gazze'deki
Tutuklular

25
Arap ve Ürdün
kimliği taşıyan
tutuklular.
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Tutukluların Kanuni
Durumlarına göre
dağılımı

3,750 Tutuklu Mahkumlar

Aralarında:

10-15
Yıl
513 Tutuklu
Müebbet
Hapis Cezasına
Çarptırılanlar

253 Tutuklu
15-10 yıl arası hapis
cezasına çarptırılan
mahkumlar

15<
Yıl

5-10
Yıl

1,442

397

Tutuklu

15 yıl cezaya
çarptırılan
mahkumlar

Tutuklu

10-5 yıl arası
cezaya çarptırılan
mahkumlar

5

FİLİSTİNLİ MAHKÛMLARIN DURUMU
VE TUTUKLANMALARA İLİŞKİN RAPOR
ÖZETİ 2018

5 yıldan daha az hapis cezasına çarptırılan tutuklular

1,616

447

Bir yıldan daha
az bir kaç aylık
cezaya çarptırılan
tutukluların sayısı

472

bir ila iki yıl
arasında hapis
cezasına çarptırılan
tutukluların sayısı

331

iki ila üç yıl
arasında hapis
cezasına çarptırılan
tutukluların sayısı

366

470

İdari Tutuklular

6

1,800
Tutuklular

üç ila beş yıl
arasında hapis
cezasına çarptırılan
tutukluların sayısı
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Gruplara göre
tutukluların
dağılımı

İşgal Hapishanelerinde Tutuklu bulunan
tutuklunun dağılımı şu şekildedir:

54

on sekiz yaş altı olan iki tutuklu çocuk.

29

Kadın
Tutuklular

2

Kadın
Tutuklular

Bu tutuklular çeşitli şekillerde hüküm giymiş
olanlardır. Bunlar arasındaki en kıdemli tutuklu
ise Yasemin Şabandır. Şaban 2014 yılının kasım
ayından beri tutukludur. Şaban çıkarıldığı
mahkemece beş yıl hapis cezası verildi. Bir diğer
tutuklu kadın ise Şuruk Duyat'tır. Duyat 2015
yılında tutuklanmıştır. Duyat hakkında 16 yıl
hapis kararı verildi.
Her iki bayan da Filistin Yasal Meclisinde
Milletvekilidir. Her ikisi de idari tutukludur.
Halide Cerrar ise 28 şubat 2019 tarihinde serbest
bırakıldı.

250

Bu tutuklular on sekiz yaş altıdır. On sekiz
yaş altı tutuklananların saysı 150'dir. Diğer
kalanlar ise göz altında tutulmakta bir kısmı ise
mahkemeye çıkmayı beklemektedir.

8

Filistinli Milletvekilleridir. Bu tutuklular
içerisindeki 5 millet vekili idari tutukludur. İki
millet vekili ise yüksek cezalara çarptırılmıştır.

Çocuk
Tutuklular

Milletvekilleri

50

Erkek
Tutuklular

22

Gazeteciler

işgal güçleri ile yapılan takas antlaşması sonucu
serbest bırakılanlardır. İşgal güçleri tekrar bu
kişileri tutuklamamıştır.
Tutuklu Gazeteciler.
7
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Aralarında Hasta Tutuklularında bulunduğu toplamda

1.100

kişinin dağılımı şu şekildedir.

27

Kanserle
mücadele
eden
tutukluların
sayısı

17

Daimi rahatsızlıkları
ve hastalıkları sebebi
ile yatalak halde olan
tutuklular

33

İşgal
hapishanelerinde
hem psikolojiik hem
de bedensel engeli
olan tutuklular

4

Bedeninin
yarısını
kullanan ve
tekerlikli
sandalye ile
hareket etmek
zorunda kalan
tutuklular
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20 yıldan fazla bir süredir işgal hapishanelerinde tutuklu
bulunan sayıları
şekildedir:

47'yi bulan tutuklulara ilişkin veriler şu

Tutuklu Kerim ve
Mahir Yunus
Her ikisi de otuz beş
yıldır

35

Kendisi buraya
yıl önce girmiştir. Her
iki tutuklu da tutuklular
arasındaki en kıdemli
kişidir. Kerim ilk defa
1983 yılında tutuklandı.
Bu olayın ardından
iki hafta geçmişti ki
arkasından Kerimin
amcasının oğlu Mahir
Yunus tutuklandı.
Tutuklanmalarının
üzerinden 35 yıl geçti.
Her ikisi de 1948
toprakları üzerinde
ikamet etmekteydi.
Bugüne kadar yapılan
hiçbir esir takasına ne
Mahir ne Kerim dahil
edilmedi.

Tutuklu Nail
Bergusi
Tutuklular arasındaki
en eski olan kişidir
Kendisi buraya

37 yıl önce

girmiştir. Bergusi ilk
defa 1978 yılında
tutuklanmış olup
2011 yılında Yahudi
Rehine Glat Şalit
ile yapıılan esir
takasında serbest
bırakıldı. 2014
yılında ise tekrar
tutuklandı.

27

En eski
tutuklulu:
Bu tutuklular genel olarak 1994 yılında Oslo Barışı öncesindeki
kişiler kastedilmektedir. 2013 yılında yapılan bir düzenlemeye
rağmen bu kişiler yine de serbest bırakılmadı. Bu şekilde tutuklu
bulunanların büyük çoğunluğu ömürlerinin 4/1'ni hapishanede
geçirmiştir.
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Şehitler
Kervanına Katılan
Mahkumlar/
Tutuklular

75

Tutuklandıktan
hemen sonra kasıtlı
olarak şehit edilen
tutuklular

7

Hapishane içerisinde
kurşunlandıktan sonra
şehit düşen tutuklular

10

1967 yılında bu yana işgal
hapishanelerinde şehit olan tutuklu
sayısı

62

217'dir.

Tıbbi ihmal sonucu
şehit olan tutuklular

73

Baskı ve işkence sonucu
şehit olan tutuklular
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Giriş
Siyonist işgalciler tarafından
Filistinlilerin
tutuklanmaları
ve toplu olarak bir takım
cezalara
çarptırılmaları
Filistinlilerin günlük hayatının
rutini haline gelmiştir. Siyonist
işgalcilerin bütün bu hukuksuz
yaptırımlarının
arkasında
Filistinlileri topraklarından ve
kendilerince kutsal sayılan bir
takım şeylerden vazgeçirme
hedefinin olduğu artık herkesçe
bilinmektedir.
Filistin Toplumunda yer alan kadın, çocuk, erkek, genç ve diğer
birçok kesimden insan, bu hukuksuzluktan etkilenmiştir. 2018
yılı içerisinde kadın, çocuk, erkek, genç, yaşlı dinlemeden
tutuklanan Filistinlilerin sayısı 5700 civarındadır.
İşgalci “İsrail”e bağlı güvenlik güçleri, askeri kurumlar, emniyet
ve siyasi partiler ve “İsrail” medyası el ele vermiş bütün Filistinli
tutuklulara adeta savaş ilan etmiş durumdadır. Ele ele vermiş
bu kurumların öncelikli amacı tutukluları yıldırmak, onlara
psikolojik baskı yapmak, onları hayattan kopararak direnme
güçlerini kırmaktır. Filistinli tutuklular kasıtlı olarak sağlık
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hizmetinden, aile ziyaretinden mahrum bırakılmaktadır.
Hapishane de bulunan tutuklulara koğuşlarında baskı yapmak,
birçok şeyde dayatma yapmak, onlara saldırmak, onları darp
etmek ve hücre cezası gibi zor şartlar altında yaşamaya mecbur
etmek de İşgalci “İsrail” güçlerinin en çok yaptığı şeylerdir.
İşgalci “İsrail” Filistin toplumunda yer alan çocuk, genç, kadın,
erkek, hasta, engelli, pîri fânî, aktivist, akademisyen, gazeteci
ve medyacı, balıkçı, siyasetçi, millet vekili ve kanaat önderi
demeden herkesi tutuklamaktadır. Bu tutuklamalar on sekiz yaş
altı küçük çocuklara kadar uzanmaktadır.

13

FİLİSTİNLİ MAHKÛMLARIN DURUMU
VE TUTUKLANMALARA İLİŞKİN RAPOR
ÖZETİ 2018

14

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi

A.
TUTUKLAMALAR
İşgalci “İsrail”in
olarak

Filistinlileri

tutuklaması,

keyfi

uluslararası

insan hak ve hukukunu açıkça
çiğnediğinin bir göstergesidir. Çünkü
bu

tutuklamaların

hepsi

kanuni

tutuklamalara göre yapılmamaktadır.
Bütün bu tutuklamalarda ikna edici
deliler ve kanıtlar hiçbir zaman
sunulmamaktadır.

İşgalci “İsrail”in

2018 yılı içerisinde 5700’e yakın
Filistinliyi keyfi olarak kanunsuzca,
delilsizce tutuklamıştır.

5,700
yılında
5700 kişi
tutuklandı
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980

yılında 980 Filistinli
çocuk tutuklandı

On sekiz yaş altı küçük
çocuklardan tutuklananların
sayısı yaklaşık olarak 980’dir.
Bu tutuklular içerisinde on
yaş ve on yaş altında 16 kişi

175

Kadın ve Genç kız
tutuklandı

vardır, El Halil kentinden
Dergam Kerem Musvvede
adında
bir

üç

yaşındaki

bebekte

bunlardan

biridir. Bu çocuklar hiçbir
sebep

gösterilmeksizin

cezalandırılmakta ve uzun süre sorgulandıktan sonra da serbest
bırakılmaktadır.
Tutuklanan genç kızların ve kadınların sayısı ise 175 civarıdır.
Tutuklanan kadınlardan bir kısmı yaralı, engelli, yaşlı, akademisyen
ve gazetecilerden oluşmaktadır.
İşgalci “İsrail” Filistin vatandaşı olan 145’e yakın hasta insanı da
tutuklamış ve bunları hem bedensel hem de fiziksel bazı cezalara
çarptırmıştır. Bu tutuklular içerisinde öne çıkan isimler ise şunlardır:
Ramallah sakinlerinden âmâ (görme engelli) Ali Mustafa Hanun(53),
Bat-ı Şeria’dan olan doksan iki yaşındaki Ali Mustafa El Vahş’tır.
2018 yılı içerisinde işgalci “İsrail” mahkemeleri kadın, çocuk ve
Filistinli milletvekillerini ilgilendiren 920’ye yakın idari karar çıkardı.
Bu konuya ilişkin bazı eski kararları ise gözden geçirerek yeniledi.
Sosyal medya üzerinden insanları suça teşvik ettikleri gerekçesiyle
Aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 54 kişi tutuklandı. Bu
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tutukluların büyük çoğunluğu İşgal altındaki Kudüs topraklarında
yaşayan Filistinlilerden oluşmaktadır.
2018 yılı içerisinde işgalci “İsrail” mahkemeleri Yahudi
yerleşimcilerin ve Yahudi polislerin ölmesine neden oldukları için
dört Filistinli hakkında müebbet hapis kararı verdi.
2018 yılının başından sonuna kadar tutuklanan ve hapse mahkûm
edilen Filistinli vatandaş sayısı yaklaşık olarak 6000’dir. Bu tutuklular
içerisinde 4264 vatandaş hüküm giydi. Bunlar arasında 514 Filistinli
müebbet hapis cezası aldı. Bu tutuklular içerisinde 1800 kişi de
mahkeme süreci ve kararını beklemektedir. Bunlar içerisinde 450
Filistin vatandaşı ise keyfi olarak idari cezaya çarptırılmıştır. İdari
cezaya çarptırılanlar arasında başta Halide Cerrar olmak üzere
54 kadın milletvekili bulunmaktadır. Ayrıca 22 gazeteci de şuan
tutuklu bulunmaktadır.
İşgalci ‘İsrail’ 2018 yılı içerisinde yaşları 11 altında olan toplam da
250 filistinli çocuğu tutukladı. Bunlar içerisinde yaklaşık olarak
150 çocuğu hapis cezasına çarptırdı. Geriye kalan çocuklar ise
haklarında verilecek kararı beklemektedir. Tutuklular içerisindeki
iki çocuk hala daha süt emmektedir.
İşgalci “İsrail’ tarafından tutuklananların 1100’ü çeşitli hastalıklara
karşı mücadele etmektedir. Bu tutuklular içerisinde yaklaşık olarak
27 kişi kanserle mücadele etmektedir. 1967 yılından bu yana işgal
hapishanelerinde çeşitli hastalıklardan şehit olanların sayısı ise
217’dir.
Tutuklular içerisinde 20 yıldan fazladır tutuklu bulananların sayısı
47, otuz yıldan fazla kalanların sayısı ise 13’tür. Tutuklular içerisinde
en eski tutuklu 1948 toprakları üzerinde yaşayan Yunus’tur.
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B.
ÇOCUK
TUTUKLULAR
İşgalci “İsrail” geçen yıl içerisinde çok
sayıda reşit olmayan küçük çocuğu
tutuklamıştır.

Bu

çocukların

bir

kısmını ise ödeyemecek miktarda
para cezasına çarptırdı. Bu cezayı
ödeyemeyen 250’ye yakın küçük
çocuk şuan da Ofer ve Mecdu
hapishanelerinde,
nezaret

ve

bir kısmı ise

sorguların

yapıldığı

yerlerde tutulmaktadır.

250

Macedu ve
ofer İsrail işgal
hapishanedeki 250
çocuk vardır

19

FİLİSTİNLİ MAHKÛMLARIN DURUMU
VE TUTUKLANMALARA İLİŞKİN RAPOR
ÖZETİ 2018

Tutuklanan küçük çocukların

980

yılında 980
Filistinli çocuk
tutuklandı

durumuna ilişkin hazırlanan
raporda

şunlar

çıkmaktadır.

Aralarında

yaralıların,
de

engellilerin

olduğu

çocuk

öne

toplam

şuanda

bulunmaktadır.

980

tutuklu
Tutuklanan

bu çocukların yaşları ise 13’ün altındadır. Tutuklu bulunanlar
hakkında ağır sayılabilecek bir takım idari kararlar, bir kısmına
ise yüksek para cezası verilmiştir. Tutuklu bulunan bu çocuklar
çok şiddetli işkencelere maruz kalmaktadır. Tabiri caizse İşgalci
“İsrail”e karşı direnmenin faturası bu küçük bedenlere kesilmiştir.
Uluslararası hukukun birinci maddesindeki çocuk tanımına göre
18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılmaktadır. “İsrail” ceza
kanunundaki çocuk tanımı ise şu şekildedir: Sekiz yaşın altındaki
her insan çocuk olarak nitelendirilmektedir.

20

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi

İşgalci“İsrail”in uluslararası çocuk hukukunda yer alan 16. Maddede:
“Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi
ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve
itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun bu tür müdahale
ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.”
ifadeleriyle geçen kuralları da ihlal ettiği görülmektedir.
1967 yılında düzenlenen 3. Cenevre İttifakına göre Filistinli
esirlere ve tutuklulara bu şekilde davranmaması gerekirdi. Fakat
her zaman ki gibi işgalci Siyonistler uluslararası geçerliliği olan
böyle bir kanunu da hiçe sayarak çocuklara haddinden fazla
kötü davranmaktadır. Siyonist işgalcilerin bütün bu kanunları
çiğnemesine gerekçe olarak gösterilen şey ise askeri kararlar
ve OHAL kanunlarıdır. Böyle bir durumda işgal güçlerine bağlı
askerlerin bu emirlere itaat etmesi ve bütün bu hukuksuzluğa
neden olması ise bu işin başka bir ciddi boyutunu teşkil etmektedir.
Ofer askeri mahkemesi, Beytuna bölgesinden olan Basim Sabah(16)
adlı çocuğun 35 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarpıtılmasına
karar vermiştir. Bu işi bir adım daha ileri götürerek bir milyon
Şikel para cezası vermiştir. Sabah tutuklanmadan önce kendisine
isabet eden bir kurşundan dolayı orta dereceli bir yara almıştır. O
tutuklandığı sırada sadece 14 yaşındaydı. İşgalci “İsrail”in yaptığı
hukuksuzluğun vahameti bu boyuta ulaşmıştır.
İşgalci Siyonist askerler henüz daha 12 yaşına bile basmamış birçok
Filistinli çocuğu tutuklamıştır. Bu tutuklular içerisinde bulunan
altı yaşındaki Zeyd Taha’nın hikayesi ise çok acıklıdır. Taha, El Halil
kentinde oturmaktadır. Bir gün evine yakın bir yerde akrabalarıyla
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birlikte oyun oynarken İşgalci Siyonist
güçler tarafından tutuklanmıştır.
İşgalci Siyonistler tarafından açılan
ateş sonucu yaralanan bir çok çocuk

270

bin dolar kesildi
2018 deki çocukları
para cezası

yaralı

halde

tutuklanmıştır.

Bu

yaralıların öncelikle tedavi görmesi
gerekirken hepsi zor şartlar altında
sorgulanmaktadır.

Bütün

bunlar

hukuksuzluktur.
İşgalci güce bağlı askeri mahkemeler
tutuklulara ilişkin skandal nitelikte
kararlara imza atmaktadır. Tutukluları

ödemeyecekleri para cezaları ile cezalandırmaktadır. Bütün
bunların yapılmasının arkasındaki ana sebep Filistinlileri direnişten
vazgeçirmektir. Bu yaşanan olaylar aynı şekilde ekonomiyi de ciddi
şekilde etkilemektedir.

95

yılındaki 2018
çocukların 95
ev tutuklama
kararı çıkmıştı
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2018 yılı içerisinde verilen para cezalarının toplamı yaklaşık olarak
270 000 dolar (997 000 Şikel)dır. İşgalci “İsrail’in” bütün bu yaptıkları
4. Cenevre sözleşmesinin ilgili (143, 125, 124, 107) maddelerine
aykırı uygulamalardır.
İşgalci Siyonistler 2018 yılı içerisinde 95 yakın keyfi karar çıkararak

95

küçük sayılabilecek bir çok çocuğa ev hapsi cezası vermiştir. Ev hapsi
verilen 31 çocuk ailelerinden uzakta bir akrabaya verilmektedir. 12

küçük
بالحبس
قرارًاçocuk ise sosyal medya (facebook) paylaşımları dolayısıyla
ّ
بحق
المنزلي
ّ tutuklanmıştır.
قاصرين
Çocuklar için verilen ev hapsi, terbiye edici ahlaki bir ceza olmadığı
مقدس ّيين
için İşgalci Siyonistler 1989 seçici protokolü 1949 dördüncü
Cenevre antlaşmasına ve buna ek olan 1977 protokolüne aykırı
davranmaktır. “İsrail” şuan da hem uluslararası hukuku hem
Cenevre ittifaklarını çiğnemektedir. Eğer ki işgalci Siyonistlerin
yaptığı gibi bütün aile fertleri ya para cezası ya da hapis cezası
alırsa burada gerginlik her daim var olacaktır. Aileler çocuklarını
bu hak etmedikleri şeylerden korumakta ısrarlı olacaklardır.
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C.
KADINLARIN
TUTUKLANMASI
İşgal güçleri 2018 yılında da kadınları,
genç kızları, küçük kızları ve yaşlıları
tutuklamaktan geri durmadı. 2018
yılı içerisinde tutuklanan kız, kadın,
yaşlı kadın ve küçük kızlar başta
olmak üzere toplamda 175 Filistinli’yi
tutukladı. Tutuklulardan 14 kişisi 18
yaş altıdır. Bunlardan en küçükleri El
Halil kentinden Rezzan Müslim’dir.
Müslim, Haremi İbrahim yakınlarında
koşup oynarken yakalandı. Müslim
tutuklandıktan bir ay sonra serbest
bırakıldı.

175
yılında 175
kasım ve genç
kız tutuklandı
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Sosyal medya üzerinde Facebook yoluyla paylaşım yapan kadın ve
kızlar da işgalciler tarafından tutuklandı. Bu tutuklular arasında öne
çıkan isim ise şehit Muhammed Gannem’ in annesi olan Suzan Ebu
Gannem’dir. Suzan Ebu Gannem Sosyal Medya üzerinden insanları
isyana teşvik etmek (provoke) suçu ile itham edilmektedir. Yapılan
yargılama sonucunda Suzan Ebu Gannem 11 ay hapis cezasına
çarptırıldı. İşgalci “İsrail” bu şekilde 1948 yılında ifade özgürlüğüne
imkân veren kanunun 19. Maddesini de ihlal etmektedir. İnsan
hakları açısından ifade özgürlüğü en önemli haklardandır. Bu ifade
özgürlüğü kapsamında insanların düşüncelerini fikirlerini ve bir
konu hakkındaki görüşlerini bir araçla başka insanlarla paylaşması
en doğal haktır. Bu hak hiçbir şekilde göz ardı edilemez.
Kudüs’te ikamet eden Havla Sabih’te çıkan olaylarda ayaklarına
isabet eden kurşunlarla yaralandıktan sonra işgalci güçler
tarafından tutuklandı. Bir başka kadın tutuklu ise Al Halil
Kentinden, Fatıma Abdurrahman Ebu Sebba(38)’dır. Ebu Sebba
Haremi İbrahim yakınlarında kendisine açılan ateş sonucunda
yaralanmış ve işgalci polisler tarafından derdest edilmiştir. Yaşlı
kadınlar da İsrail’in bu hukuksuz uygulamalarından nasibini aldı.
Zehra Atişha seksen yaşında tutuklanan Filistinli bir kadındır.
Zehra aynı zamanda 30 yıla mahkûm edilen Cevat Atişha’nın
da annesidir. Zehra’nın tutuklanması ise çok ironiktir. Jalboa
hapishanesinde tutuklu olan oğlunu ziyarete giden Zehra Atişha
ziyaret esnasında gözaltına alındı. Zehra Atişha sorgulandıktan
sonra serbest bırakıldı.
İşgal
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güçlerinin

tutuklama

operasyonları

hız

kesmeden
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üniversitelerde ve gazeteciler arasında da devam etmektedir.
İşgal güçleri üniversite de okuyan Filistinli kızları ve gazetecileri
de tutuklamaktadır. Bu tutuklamalarda öne çıkan isimlerden birisi
Nablus kentinde ikamet eden üniversite öğrencisi Feyruz Taalev
diğerleri de Al Halil kentinde 1948 toprakları üzerinde bir hukuk
araştırmaları merkezinde “ İsrail” ve hukuk masasında çalışan
araştırmacı olarak Menal Cabiri, Menal Dinaa’dır.
İşgalci “ İsrail” askeri mahkemesi geçen yıl tutukluların daha zor
şartlarda tutulması ve tutukluların tutukluluk süreleriyle ilgili
yeni bir düzenlemeyi de onayladı. Bu düzenleme sonucunda
İşgal altındaki Kudüs şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Fedvi Nezire
Hammad 10 yıl hapis cezasına ve 30 bin şikel para cezasına
çarptırıldı. İşgal altındaki Kudüs şehrinde yaşayan 31 yaşındaki
Fedvi Nezire Hammad beş çocuk annesidir. Bu kararın bir benzeri
de Amani Halid Haşim hakkında verilmiştir. Haşim de aynı şekilde
Kudüs şehri sakinlerindendir. İşgalci “İsrail” Mahkemesi iki çocuk
annesi Haşim hakkında on yıl boyunca hapsedilmesine karar kıldı.
İşgal güçleri tutukluları farklı şekillerde ihmal ederek onların haklarını
çiğnemeyi sürdürmektedir. Tutukluların bulunduğu koğuşlara belli
saatlerde baskınlar yapmak, onlar için temel hak sayılabilecek
bazı şeylerden mahrum bırakmak, tutukluların nakilleri sırasında
tutukluların zor şartlarda sevk edilmesi, nakil ekipmanlarının çok
kötü olması, nakil esnasında tutukluların aç ve susuz bırakılması,
tutukluların ellerinin ve ayaklarının uzun süre bağlı kalması, insanlar
için mahrem sayılacak yer de dahi kadın tutukluların kameralar ile
gözetlenmesi bu hukuksuzluklardan bazılarıdır.
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İşgalci “İsrail”in bütün bu yaptığı şeyler ve işkenceler hiçbir şekilde
insan onuruna yakışmayacak şeylerdir. Bu anlamda alınan bütün
kararlar özellikle kadın tutukluların şartlarını daha da zorlaştırmak
için alınan kararlardır. 2018 yılı içerisinde kadınlarının aleyhine
alınan toplam karar sayısı 1325’tir. Alınan bu kararların hepsi de
hapishane de tutuklu bulunan genç kızların kadınların aleyhine
alınan kararlardır. Bu karaların bir kısmı da sorgulama ve gözaltına
alma ile ilgilidir.
Bu konu ile ilgili son olarak şunu söylemek gerekir ki Haşeron
hapishanesinin kadınlar kısmı kapatılmış ve bu kapatılan hapishane
de tutuklu bulunan kadınlar Al Damon hapishanesine nakil
edilmiştir. Buraya nakil edilen Filistinli kadın sayısı toplamda 100’dür.

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi

Tutuklu bulunan kadınlar arasında hasta olanların hastalıkları da
tıbbi ihmaller nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Bu tutuklular
arasında sağlık sorunları yaşayanların başında Kudüs asıllı Esra
Riyad Ceabis (35) gelmektedir. Ceabis’in normal sağlığına geri
dönemsi için acil bir şekilde birkaç tane ameliyat geçirmesi
gerekmektedir. Fakat hapishane idaresinin bu konuda gösterdiği
ihmalkarlık Ceabis’in hayatına mâl olacak türden bir ihmaldir.
Bir diğer isim ise Nesrin Hasan Ebu Kemil (43)’dir. Kemil Gazze
sakinlerinden olup şeker hastalığına karşı savaş vermektedir.
Kemil’in ayak tırnaklarının altında yüksek diyabet nedeniyle koyu
lekeler ortaya çıkmıştır. Yüksek diyabet nedeniyle bir sonraki aşama
da Kemil parmaklarını sonra ayaklarını sonrasında ise bacaklarını
dahi kaybetme korkusuyla yaşamaktadır.
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D.
Kudüs’teki
Tutuklamalar
Kudüs’teki tutuklamaların yerleri ve
sayıları bazı farklılıklar göstermektedir.
Tutuklamaların

üçte

biri

işgal

altındaki topraklarda gerçekleşmiştir.
2018 yılı içerisinde 450’si çocuk, 74’ü
genç kız ve kadın, 22’si ise 55 yaş üzeri
olacak şekilde toplamda 1800 Filistinli
tutuklanmıştır.

1,800
450
74
22

Kudüs
Sakinlerinden
1800 kişi
tutuklandı

çocuk

Kadın ve Genç Kız
Yaşlı
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Aynı şekilde işgal güçleri 18 yaş altı olan onlarca çocuğu da
tutuklamıştır. Bu tutuklamalar içerisinde öne çıkanlardan ve on yaş
altı olanlardan bazıları ise şunlardır: Ömer Hüseyni (9)’dir. Hatim
Ebu Reml (8) kardeşi Emir Ebu Reml (10) her ikisi de Kudüs’ün
Kuzey kısmında bulunan Beyt Hanan’daki evlerine yapılan baskın
sonucunda tutuklanmıştır.
İşgalci “İsrail” Kudüs’te, Mescidi
Aksa’yı korumak için gece gündüz
bekleyen mescidi aksa içerisindeki
Murabıtları da tutuklamıştır. 2018
yılı

içerisinde

bir

Aksa Murabıtı kadın

100

Yılında 100 Filistinli
hakkında ev hapsi
kararı verildi

çok

Mescidi

işgalci İsrail

tarafından tutuklandı. Tutuklanan
Murabıtların bir kısmı ev hapsi ve para
cezasına çarptırıldı. Bazı murabıtlara
ise evlerinden uzaklaştırma cezası
verildi. Murabıtların bir kısmına ise
Mescidi Aksa’ya belirli zamanlar
girme yasağı konuldu.

Tutuklananlar arasında göze çarpan bir isim de 53 yaşındaki Aziz
Musa Uveysa’dır.
Uveysa , Cebel Mukebber de ikamet etmekteydi. Aziz Musa özel bir
birlik tarafından saldırıya uğraması sonucunda tutuklanarak Aşil
Cezaevine gönderildi. Uveysa hapishanede yaşanan bir arbede
sonucunda beyin kanaması geçirerek şehit olmuştur. İşgalciler
Uveysa’nın şehit naaşını hala daha ellerinde tutmakta ve ailesine
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teslim etmemektedir. Ailesi
şehit

naaşını

defalarca

talep etmesine rağmen bu
talep geri çevrildi.
İşgal güçleri yine alışılmışın
dışına çıkmayarak küçük
yaşlardaki kız çocuklarını da
tutukladı. Bu tutuklamada
öne
Şaafat

çıkanlardan
Mülteci

birisi
Kampı

sakinlerinden Mii Bessam
Asila(14)’dır.

Asila’nın

tutuklanma

gerekçesinin

ise bıçak bulundurmak ve Molotofkokteyili atmak olduğu, bu
iki şeyden ötürü tutuklandığı ileri sürüldü. Bir diğer isim ise Sare
Nazmiye Şemasine’dir.
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E.
Tutuklu
Milletvekilleri
2018 yılı daha önceki yıllara göre
Filistinli

Milletvekilleri

açısından

en sakin ve işgalciler tarafından
en

az

baskının

uygulandığı

yıl

sayılmaktadır. 2007 yılından bu yana
işgalci “İsrail”, Filistin halkına yönelik
şiddet içeren politikalar izlemekteydi.
Aradan geçen 11 yıllık sürede İşgal
güçleri Filistinlilere dozajı yüksek bir
şiddet uygulamaktaydı. Bu şiddete
maruz kalanların önemli bir kısmı
Filistin

parlamentosunda

görev

yapan milletvekilleriydi.

7

yılında 7 Filistinli
Milletvekili
Tutuklandı
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İşgal kuvvetlerini Kudüs’lü Ahmet Muhammed Atav (52)
’ın evine yıllar önce baskın
yaparak
tutukladılar.
Atav’ın
daha
önceki
tutuklanma süreleri göz
önünde bulundurulduğu
zaman Atav İşgal güçlerine
bağlı hapishanelerde 12
yıl kaldı.
2010 yılında
gerçekleşen bu tutuklanma neticesinde Atav Kudüs’ten
uzaklaştırılmıştır. Atav hakkında yeniden idari tutuklama kararı
verildi. Bu karar neticesinde Atav 6 aylık idari tutuklama cezasına
çarptırıldı.
Milletvekili Nasır Abdullah Abdul Cevat(50) Filistin’in Salfit
şehrindendir
Cevat, hakkında verilen idari karardan dolayı tekrar tutuklandı.
Bu karar iki defa yenilendi. Cevat daha önce de çok defa
tutuklanmıştır. Cevat,12 yılı üst üste, 4 yılı ise aralıklı olmak üzere
toplam 16 yıl işgal güçlerinin hapishanesinde kaldı.
Milletvekili Muhammed Mutallak Ebu Cehişe (63) Al Halil
kentindendir
Ebu Cehişe, hakkında verilen idari karardan dolayı tekrar
tutuklandı. Ebu Cehişe hakkında daha önce de çok defa
tutuklama kararı verilmişti. Ebu Cehişe 10 yıl işgal güçlerinin
hapishanesinde kaldı.
Milletvekili Muhammed İsmail Talla (51) Al Halil
kentindendir
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Talla daha önce bir çok kez
işgal
güçleri
tarafından
tutuklanmıştır. Talla yaklaşık
olarak 11 yıl boyunca işgal
güçlerinin
hapishanesinde
kaldı. Bu süre içerisinde Talla
şeker hastalığı, kronik stres ve
kalp hastalığı gibi bir çok hastalıkla mücadele etmekteydi.

Milletvekili Yasir Davut Mansur (48) Nablus şehrindendir
Birçok defa tutuklanan Mansur işgal güçlerine bağlı
hapishanelerde 10 yıldan fazla tutuklu kaldı.
Milletvekili İbrahim Sait Ebu Salim(70 Kudüs şehrindendir
Salim gözaltına alındı. Salim Merkez Meksubiyye’de (Kudüs’te
bir yerin adıdır) sorgulandıktan beş saat sonra serbest bırakıldı.
Salim daha önce on yıldan fazla tutuklu kaldı.

Milletvekili

Ömer

Mahmut

Abdurezzak(53)

Salfit

şehrindendir
Abdurrezak gözaltına alınıp sorgulandıktan
birkaç saat
sonra serbest bırakıldı. Abdurrezak daha önce de bir çok defa
tutuklanmış olup ömrünün yedi yılı hapishanede geçirdi
Yukarıda isim isim saydığımız tutuklu ya da bir şekilde idari cezaya
çarptırılmış milletvekillerinin yakınları da işgal güçleri tarafından
açıkça tehdit edilmiş, evleri basılmıştır. Milletvekillerinin yakınları ve
akrabaları kendi evlerinde işgal askerleri tarafından sorgulanmıştır.
Bu sorguların bir çoğunda işgal askerleri milletvekillerinin
yakınların ya tehdit etmiş ya da bir takım suçlamalar ile itham
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etmiştir. Milletvekili Enver Muhammed Ez-Zebun’un

(50) evi

arama kararı ile işgal polisi tarafından aranmıştır. Evde yapılan
aramalardan sonra işgal polisi aile fertlerine yönelik tehditlerde
bulunmuş ve işgalci devletin güvenliğini tehdit edecek herhangi
bir faaliyette bulunmaları halinde bu işe karışanlarında ciddi
şekilde ceza alacağını söylemişler. Aile sakinleri işgal gücüne bağlı
polislerin kendilerini bu şekilde tehdit ettiğini beyan etti.
Gerek işgal polislerinin gerek “İsral”li yetkililerin

Filistinli

milletvekillerini ve bakanları bu kadar açık şekilde tehdit etmesi ve
hukukun dışında uygulamalar ile Filistinlilere zulüm etmesi 1949
yılında yapılan dördüncü Cenevre sözleşmesinin 147. Maddesinin
7. bendine aykırıdır. 28 Eylül’de - Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde
Milletvekilleri ve Bakanların kaçırılması

ile “İsrail” ve Filistin

arasında yapılan anlaşmanın hükümleri ihlal edilmiştir. (Bunun ile
ilgili birinci yapılan sözleşmeye bakabilirsiniz)

36

Mahkumlarla Uluslararası Dayanışma Ve Yardımlaşma Merkezi

İşgal güçleri, Filistinli milletvekili Beyt Lahim sakinlerinden Halit
İbrahim Tafiş’in (48) evine de zorla girdi. Tafiş , işgal güçleri tarafından
tehdit edildi. İşgal güçleri, Tafiş’in ulusal güvenliği tehdit edecek
bir eyleme karışması halinde sonuçlarına katlanacağı konusunda
uyarıda bulundu. Tafiş, aynı zamanda teröre yardım ve yataklık
yaptığı gerekçesiyle 1800 şikel para cezasına çarptırıldı.
İşgal güçleri, Filistinli milletvekili Al Halil kentinden Nizar Abdulaziz
Ramazan’nın (58) da evine zorla girdi. Ramazan ve ailesi işgal
polisi tarafından açıkça kanunsuz şekilde arandı. Ramazan ve
ailesi ulusal güvenliği tehdit edecek bir eyleme karışması halinde
sonuçlarına katlanacakları konusunda uyarıda bulundu.
İşgal güçleri, Filistinli milletvekili Tuul Kerim sakinlerinden Fethi
Karaa’vi’nin de evine zorla girdi. Fethi’nin oğlu Hamza (31) da daha
önce serbest bırakılmıştı. Fakat işgal polisleri Hamza’yı tekrardan
tutukladı.
İşgal güçleri,Filistinli Milletvekili Muhammed Mahir Bedir’in de
evine zorla girerek Bedir’in eşini de tutukladı.
Bütün

bu

tutuklamaların

ve

sorgulamaların

hukuk

dışı

uygulamalar olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Filistinli
milletvekilleri kanunlar çerçevesinde haklarını ararken işgal
polisi bir sürü hukuksuz uygulamaya imza atmaktadır. Filistinli
milletvekilleri Filistin halkının hakları için haklı bir mücadele
yürütürken bir anda bu haksız uygulamalara maruz kalmaktadır.
Filistinli Milletvekillerinin hak arayışı , Birleşmiş milletler güvenlik
konseyinin 242 – 338 – 425 – 1397 – 1402 – 1403 – 1405 numaralı
kararları çerçevesinde kendilerine tanınan meşru bir mücadeledir.
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F.
Şehitler
Kervanına Katılan
Mahkumlar/
Tutuklular
2018 yılı içerisinde tutuklulardan
şehit olanların sayısı 5’dir. Bununla
beraber işgal hapishanesinde tutuklu
olarak şehit olanların sayısı 217’ye
yükseldi.

217

Yılında Tutuklular
arasından 217 Filistin
şehitler kervanına
katıldı
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Şehit Aziz Uveysa
Kudüslü Aziz Musa Uveysa(53) Aşil Hapishanesinde tutuklu
bulunmaktaydı. 022018/05/ tarihinde cezavi özel kuvvetleri
tarafından yapılan bir saldırı sonucunda şehit olmuştur. Özel
kuvvet mensubu bir askerin Uveysa’yı boynundan yakalaması
ve kafa ve karnına aldığı darbenin sonucunda şehit olmuştur.
Çıkan darp raporuna göre Uveysa vücuduna ve başına aldığı
darbelerden dolayı iç kanama geçirerek bilincini kaybetmiştir.
Er Remle Hastanesine kaldırılan Uveysa tüm çabalara rağmen
kurtarılamamıştır. Doktor raporunda geçen başka bulgular ise
Uveysa’nın darbe aldığı esnada şiddetli bir kalp krizi geçirmesidir.
İşgal hükümeti, İşgalci polislerinin Uveysa’yı kasıtlı olarak
hastaneye yetiştirilmediği iddiasını yalanladı. Şehit Uveysa
08/ 03/ 2014 tarihinde tutuklanmıştı. İşgal mahkemesi Uveysa
hakkında otuz yıl hapis cezasına çarptırıldığına karar kılmıştı.

Şehit Yasin Es- Seradih
Eriha sakinlerinden Şehit Yasin Ömer Es- Seradih(33) 22/ 02/ 2018
tarihinde evine yapılan bir baskın sonucunda tutuklanmıştı.
Adli tıp raporunun bulgularına göre Es Seradih vücudunun
üst bölgelerine ağır darbeler almış. Bir diğer bulgu ise işgal
polisleri tarafından kendisine yakın mesafeden ateş açıldığıdır.
Bu durumun Seradih’te bilinç kaybına yol açığı iddia edilmiştir.
İşgal güçleri ise yaşanan bu olaydan dört saat sonra Şehit Yasin
Es- Seradih’in tutuklandığını açıkladı.
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Muhammed Anbar
Muhammed Suphi Anbar (46) Tuul Kerim’in güneyinde bulunan
mülteci kampında yaşamaktaydı. İşgal güçleri Anbar’ın yaşadığı
yere 02 / 04 /2018 tarihinde baskın düzenlemiş ve kendisini
feci şekilde yaralamıştır. Yaralı olarak tutuklanan Anbar, Mair
Hastanesine sevk edilmiştir. Bir hafta boyunca bu hastanenin
yoğun bakım ünitesinde kalan Anbar bütün çabalara rağmen
kurtarılamadı. Anbar burada şehit düştü.

Muhammed Merşud
Merşud’un Ailesi, Kızıl Haç tarafından ailesine teslim edilmek
üzere Nablus’tan yola çıkarılan Muhammed Abdulkerim Merşud
(30) şehit olduğunu belirtti. Muhammed Abdulkerim Merşud,
Kudüs’ün doğusunda bulunan Yahudi yerleşimcilerden Ma'aleh
Adumim adında birinin 082018/04/ tarihinde kendisine açtığı
ateş sonucunda şehit olmuştur.

Muhammed Al Hatip
Muhammed Al Hatip Al Rimavi (24) Ramallah kentinde ikamet
etmekteydi. Al Rimavi, İşgal kuvvetlerine bağlı özel birliğin
evine yaptığı baskın sonucunda tutuklanmıştır. Al Rimavi işgal
güçlerince nakil edildiği sırada Yahudi yerleşimciler tarafından
linç edilmek istenmiştir. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı
sonucunda vücuduna ve başına aldığı darbelerden dolayı
yaralanmıştır. İşgal kuvvetleri Şehit olduktan iki saat sonra Al
Rimavi hakkında tutuklama kararı alındığını ilan etti.
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G.
Tutukluların Sağlık
Durumunun Kasıtlı
Olarak İhmal
Edilmesi
İşgal güçlerinin kasıtlı ihmal politikası
nedeniyle hapishane de mahkûm
olan Filistinliler ciddi sağlık ihmali ve
hastalıklara
maruz
kalmaktadırlar.
Hapishane yönetimi rutin sağlık
kontrollerini ve tutukluların ihtiyaç
duyduğu sağlık hizmetlerini ve ilaçların
tedarik edilmesini kasıtlı olarak ihmal
etmektedir.
Hapishane
yönetimi
tutukluları adeta ölüme terk etmiş
bir halde buralarda hapis etmektedir.
Hapishane yönetiminin bu uygulamaları
3. Cenevre antlaşmasının 29, 30, 31.
maddelerinin, 4. Cenevre antlaşmasının
ise 91,92. Maddelerinin açıktan ihlal
ettiğini net bir şekilde göstermektedir.
Bu maddelere göre tutuklu bulunanların
ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti ve
ilaçların her daim tedarik edilmesi
şarttır. Hasta olan tutukluların ise
ihtiyaç duyduğu tedavilerin acil bir
şekilde kendilerine sunulması anlaşma
maddeleri arasında yer almaktadır.
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Kasıtlı ihmal politikası nedeniyle 2018 yılında da Filistinli
tutuklulardan hasta olanlar birçok ihmalkârlığa maruz kaldılar.
Onlarca tutuklunun sağlık durumu bu politikalar yüzünden her
geçen gün daha da tehlike arz eden bir hal almaktadır. Tutuklu
bulunan hastaların bazılarının ise sağlık durumları hala ciddiyetini
korumaktadır. Sağlık durumu kritik olanları şu şekilde sıralamak
mümkündür:

Tutuklu mahkum Şeyh Cemal Hamamire (52)
Beyt Lahim sakinlerindendir. Hamamire’nin göğsündeki sıkışma
dolayısıyla ciddi sancıları olmaktadır. Hamamire’nin Kalp kası
zayıflığı ve atardamarlarınnın tıkanması da kendisini ciddi
anlamda rahatsız etmektedir. Hamamire’nin sağlık durumunun
iyileşmesi için acilen Kateterizasyon ameliyatı olması gerekir.
Fakat hapishane yönetimi bu süreci olabildiğince yavaşlatmakta
ve hastanın ihtiyaç duyduğu ilaçların tedarikinde de ihmalkâr
davranmaktadır.
Tutuklu Mahkum İbrahim Ganimaat (40)
Al Halil sakinlerindendir. Ganimaat tutuklu bulunduğu
hapishanedeki kötü şartlardan dolayı bir çok hastalığa
yakalanmıştır. Psikolojik olarak yaşadığı sıkıntılar onun kalp krizi
geçirmesine neden oldu. Kalp kaslarının zayıflığı da ciddiyetini
korumaktadır. Ganimaat, hapishane yönetiminin tutum ve
davranışları dolayısıyla sürekli bir bıkkınlık ve yorgunluk halinde
hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ganimaat’ın kalp kapakçığında
da ciddi sorunlar vardır. Bütün bu hastalıkların üzerine bir de
hapishane yönetiminin tutum ve davranışları buradaki yaşamı
her geçen gün zorlaştırmaktadır.
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Tutuklu mahkûm Ali Hanun(22)
Qalqilya şehrindedir. Hanun, Lenf Kanseri ile mücadele
etmektedir. Kendisi daha tutuklanmadan önce bu hastalıkla
ilgili ilaçlarını düzenli bir şekilde almaktaydı. Fakat kendisi işgal
polisi tarafından tutuklandıktan sonra hastalığı için gerekli olan
ilaçları gerektiği şekilde alamıyor. Hanun’un hayati tehlikesi her
geçen gün daha da artmaktadır. Hapishane yönetimi ise bu
konuda ihmalkâr davranmaktır.
Tutuklu Mahkûm Mahmut Ataullah
Nablus sakinlerindendir. Ataullah uzun bir zamandır midesinde
oluşan bakterilerden şikâyetçiydi. Ataullah’ın sağlık durumu her
geçen gün biraz daha kötüleşmektedir. Ataullah’ın acil şekilde
düzenli olarak doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerekiyor.
Hapishane yönetimi ise bu durumda ihtiyaç duyulan hiçbir şeyi
tedarik etmiyor. Bu sürecin daha da yavaşlaması için ciddi engeller
çıkarmaktadır. Tedaviye ihtiyacı olan hastaların hastaneye naklini
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ise kasıtlı olarak geciktirmektedirler. Bunun bir diğer anlamı da
şudur ki bu insanlar adeta kaderine terk edilmiştir.

Tutuklu Mahkum Muhammed Sait Beşarat (33)
Tamun Bölgesi sakinlerindendir. Muhammed Sait de diğer
tutuklu arkadaşları gibi böbrek yetmezliği hastalığına karşı
yaşam savaşı vermektedir. Beşarat’ın sağlık durumunun daha da
iyiye gitmesi için dönera uygun bir böbrek naklinin acil bir şekilde
yapılması gerekmektedir. Hapishane yönetimi ise hızlı olması
gereken bu süreci olabildiğince yavaşlatmakta ve bu konuda
ihmalkar davranmaktadır. Beşarat on yedi yıldır hapishane
tutuklu olarak bulunmaktadır. Yasal sürenin bitmesine 9 aydan
daha az bir süre kalmasına rağmen hapishane yönetimi tedavi
görmesi için serbest bırakılmasına izin vermemektedir
Tutuklu mahkum Yasir Rubai (44)
Beyt Lehm sakinlerindendir. Rubai de kolan kanseri ile mücadele
etmektedir. Rubai’nin sağlık durumu her geçen gün daha da
kötüleşmektedir. Rubai, tedavi amaçlı Soroka Medical Center’e
nakledildi. Düzenli olarak kemoterapi olması gerekiyordu. Fakat
cezaevi idaresinin ihmalkar davranması sonucunda Rubai’nin
sağlık durumu her geçen gün daha da kötüleşmektedir.
Recai Abdulkadir (35)
Ramallah sakinlerindendir. Abdulkadir 45 aylık hapis cezasına
çarptırıldı. Abdulkadir de karaciğer ve akciğer hastalığı ile
mücadele etmektedir. Bu hastalık hapishanedeki en çetin
hastalıklardan sayılmaktadır. Abdulkadir’in tutukluluk süresinin
bitmesine ve onun cezasının sona ermesine az bir süre kaldı.
Cezaevi idaresi ciddi anlamda sağlık sorunları yaşayan Abdulkadir
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serbest bırakılmasına izin vermemektedir. Hapishane yönetimi
buna izin vermediği gibi Abdulkadir’in ihtiyaç duyduğu
ilaçların tedarikinde de ihmalkar davranmaktadır. Abdulkadir’in
sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine kemoterapi
seanslarına başlanmıştır. Abdulkadir elleri ve ayakları sekiz saat
boyunca bağlı bir şekilde tutulmaktadır.

Yasir Yasin Et- Tarva(21)
Al Halil sakinlerindenir. Tarva tutuklanmadan önce işgalci
polislerin silahından çıkan 7 kuruşunun vücuduna isabet
etmesi sonucunda yaralanmıştır. Tarva’nın sağlık durumu
ciddiyetini korumaktadır. Yapılan ameliyat sonucunda Tavra’nın
bir böbreği ve safrakesesi alınmıştır. Yasir Yasin’in hayata geri
dönemsi ve durumunun daha da kötüleşmemesi için düzenli
sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin
hapishanede olması ise mümkün değildir. İşgal mahkemesi
Tavra hakkında skandal sayılabilecek bir başka karar vererek
kendisini on yedi aylık fiili hapis cezasına çarptırdı.
Yeseri Atiyye Mısriyye (33)
Gazze sakinlerindendir. Yeseri’nin hastalığı ise karaciğer
kanseridir. Fakat onun diğer hastalara göre bir avantajı
hastalığının henüz başlangıç düzeyinde olmasıdır. Tabi
hapishanedeki idari ihmaller göz önüne alındığında Yeseri’nin
durumu da çok iç açıcı değildir. Yeseri’nin ciddi sorunlarla
mücadele etmesi an meselesidir. Yeseri’nin lenf benzleri her
geçen gün şişmektedir. Bundan dolayı da göğsünde ve kalbinde
rahatsızlık hissetmektedir. Cezaevi idaresi de Yeseri’nin ihtiyaç
duyduğu ilaçların hiçbirini kendisine tedarik etmemektedir.
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H.
Filistinliler
Hakkında alınan
İdari Kararlar
Siyonist İhlal mahkemelerinden Afor
ve Salem mahkemeleri 2018 yılında da
Filistinliler hakkında bir takım kararlar
aldı. Afor ve Salem mahkemeleri işgal
hapishanelerinde tutuklu bulunanlar
hakkındaki bazı idari kararları gözden
geçirdi. Bazı tutuklular hakkında
ise yeni idari kararlar aldı. 2018 yılı
içerisinde toplam alınan idari karar
sayısı ise 920’dir. Hakkında idari karar
verilenlerin önemli bir çoğunluğu
yeni tutuklanan mahkumlardır.

920

yolu içersinde 920
idari tutuklama
kararı verildi
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Afor ve Salem mahkemelerinin almış olduğu bu karar öncelikle
insan onuruna daha sonrasında ise tutukluluk kanunlarına
aykırı uygulamalardır. Bütün bu yargılama usulleri ve tutuklular
hakkında alınan kararların hiçbirinin uluslararası ve yerel kanunlar
da yeri yoktur. Özellikle uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi ve
sivil tutuklular kanunlarının 92/ kararına aykırı uygulamalardır.
2018 yılında tutuklular hakkında alınan idari karalar bir önceki yıla
göre %13 oranında azalmıştır. İşgalci Siyonistlerin bu hukuksuz
yargılama usullerinin azalması onları hiçbir şekilde temiz
çıkarmaz. Hatta onların bir daha hukuku çiğnemeyeceği anlamına
da gelmemektedir. Bütün bu uygulamaları asgari düzeyde de olsa
devamlılığını korumaktadır. Gerek Batı Şeria’da gerekse de Filistin’in
diğer kentlerinde idari tutukluların sayısının ciddi anlamda bazı
durumlarda arttığı bazı durumlarda ise azaldığı görülmektedir.
2018 yılı içerisinde ilk defa toplu olarak 381 adet idari karar
verilmiştir. Bu kararın büyük bir çoğunluğu işgal hapishanelerinde
uzun bir süre tutuklu bulunan ya da bir şekilde serbest kalıp
daha sonra tutuklananlar ve haklarında daha önce de idari karar
verilenlerden oluşmaktadır. Bu kararlar yenilenen kararlardır.
Daha önce hiçbir idari karar verilmeyen ancak ilk defa 2018 yılında
haklarında idari karar verilen tutukluların sayısı ise yaklaşık olarak
539’dur. Bu karara göre haklarında idari ceza verilenlerin cezası iki
aydan altı aya uzatılmıştı.
Tutuklu mahkum İbrahim Abdullah Uruc (35) Beyt Lahim
sakinlerindendir. İşgal mahkemeleri kendisi hakkında on defa
peş peşe idari tutuklama kararı verdi. Hakkında son verilen karar
Uruc’un cezasının üç sene daha uzatılmaası oldu. Uruc işgal
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hapishanelerinde en uzun süre kalan idari tutukludur. Aynı şekilde
işgal hapishanelerinde en uzun süre hücre ceza alan kişi unvanına
sahiptir. 2018 yılının son aylarında “İsrail” istihbaratının Uruc
hakkında verdiği “ tehlikelidir” raporu yüzünden Uruc’un cezası bir
kez daha uzatıldı.
Geçtiğimiz yıl içerisinde onlarca idari tutuklu, bulundukları
hapishanelerde bu hukuk dışı yargılamalara tepki göstermek için
uzun süreli açlık grevleri başlattı. Hali hazırda tutuklu bulunanlar
hakkında verilen idari cezaların sayısı 450’ye yükseldi. Şubat
ayı içerisinde idari tutuklular hakkında yapılan mahkeme, bazı
nedenlerden dolayı mahkemenin yedinci ayda yapılmasına karar
verdi. Tabi bu süre içerisinde bu sayıya yeni kararlar eklenince
toplam karar sayısı 590’a yükseldi. Bu mahkemelerin sahte ve
gerçek dışı oldukları ve uyduruk istihbarat raporlarına dayanarak
yapıldığı çok net bir şekilde ortadadır.
Hukuksuzluğun bir başka boyutu ise haklarında idari tutuklama
cezası verilen tutukluların herhangi bir mahkeme heyetinin
huzuruna çıkarılmamasıdır. İnsan haklarına ilişkin hukuki
yargılamalara göre böyle bir durumda 10. maddenin yürürlüğe
girmesi gerekir: “ Her insan mahkeme önünde eşit haklara sahiptir.
Kendisine cezai bir suç yöneltilen kişinin mahkeme huzurunda
kendisini savunması ve yargılanması, kişinin suçuna özel
yargılanması en temel haklardandır. Suçla itham edilen kişilerin
yargılanmasının objektif bir şekilde yapılması gerekir.”
Geçtiğimiz yıl mart ayında ispanya Kurucular meclisinde yapılan
oylamada seçilen Sara Fila da “İsrail”in , çocukları ve Filistinlileri
tutuklanmasının hiçbir kanuni çerçevesi olmadığını belirtti.
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I.
Filistinli
Gazetecilere
Yapılan Saldırılar
Birleşmiş
mensuplarının

milletlerin
korunması

basın
için

çıkarmış olduğu onca karara rağmen
“İsrail” basın

mensuplarına

karşı

çok sert davranmaktadır. 2018 yılı
içerisinde işgal güçleri çok fazla
Filistinli gazeteciyi ya tutukladı ya
gözaltına aldı ya da sorgulamak
için

saatlerce

polis

merkezinde

alıkoydu. Bazı gazeteciler hakkında
ise tutuklama kararı çıkardı. 2018
yılı içerisinde tutuklanan, gözaltına
alınan gazetecilerin toplam sayısı
165’tir.
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165

yılı içerisinde 165
Filistinli gazeteci
gözaltına alındı bunların
bir kısmı ise tutuklandı

Tutuklamalar içerisinde öne
çıkanlardan birisi de Al Kudüs
kanalı Müdürü Ala Hasan Er
Rimavidir. Rimavi’nin gözaltına
alınması

ve

tutuklanmasının

gerekçesi ise kendi mesleğini
icra etmesidir. Rimavi çıkartıldığı

mahkemede para cezasına (yüksek miktarda)

ve iki aylığına

meslekten men cezasına çarptırıldı.
Al Halil kenti sakinlerinden Gazeteci yazar Esra Hadra Lafi Ganimat
(35) ve Gazeteci yazar Lima Hatır işgal güçlerince gazete üzerinden
halkı isyana teşvik etmek suçundan gözaltına alınarak tutuklandı.
Filistinli Gazeteciler için hizmet veren araştırma merkezi müdürü
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Usame Hüseyin Şahin(35) de benzer nedenler bahane edilerek
tutuklandı. Şahin benzer nedenlerden dolayı daha önce de iki
defa göz altına alınmıştı.
İşgalci “İsrail”, 1948 toprakları içerisinde hizmet veren bir televizyon
kanalını da Kudüs’teki faaliyetlerinden dolayı kapattı. Aynı şekilde
bu televizyon kanalına hizmet veren taşeron şirketlerinin de
buradaki faaliyetlerini durdurdu.
İşgal güçlerine bağlı polisler , merkezi Ramallah’ta bulunan
Filistin Enformasyon Merkezine de baskın düzenledi. Burada
çalışan personeli de gözaltına aldı. İşgal güçleri kendisine direnen
personele göz yaşartıcı gaz sıktı.

Nitekim işgal güçleri daha

öncede çok sayıda haber sitesi, matbaa ve medya kuruluşunu da
kapatmıştı.
İşgal güçlerinin gazetecilere ve basın mensuplarına yönelik
uygulamaları uluslararası ve Birleşmiş Milletler Meclisinin 1738
numaralı kararına aykırıdır. Bu karar

aynı şekilde Cenevre

sözleşmelerine, özellikle 1949 yılının Agustos ayında imzalanan
üçüncü Cenevre ittifakına göre de yanlış uygulamalardır. Bu
ittifaka ek olarak 1977 yılında yapılan protokolün 79. maddesine
de aykırıdır. Bu protokollere göre basın ve medya mensupları
mesleki etik değerler çerçevesinde ifade hürriyetine sahiptir.
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J.
İşgal Güçlerinin
Irkçı Kararları
ve Filistinli
Mahkûmlar
İşgal güçlerinin, geçtiğimiz yıl da
Filistinli Mahkumların siyasi ve yasal
durumları, mahkumların haklı olarak
verdikleri mücadelenin baltalanması ve
tutuklu ve mahkumların kimliklerinin
hiçleştirilmesi
atılmıştır.

için

İşgal

ciddi

adımlar

güçleri,

tutuklu

mahkumları birer terörist ve eli kana
bulanmış caniler olarak tanıtmaktadır.
Bu mahkumların

Filistin halkı adına

verdiği haklı mücadeleyi ve uluslararası
kanunlar çerçevesinde yaptığı direnişi
bir terör faaliyeti olarak sunmaktadır.
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İsrail Parlamentosu (Kineset) radikal üyeleri yakın zamanda Filistinli
tutukluları ilgilendiren kanun ve proje teklifinde bulundu. Radikal
parlamento üyeleri bu kanunların ve projelerin yürürlüğe girmesi
için baskı yapmıştır. 2018 yılında tutuklu ve mahkumları ilgilendiren
aynı zamanda gözaltı ve yargılamaları içeren çok sayıda teklif
yapılmıştır. Konuya ilişkin hazırlanan bir rapora göre bu tekliflerin
bir kısmı yürürlüğe girdi bir kısmı ise hala mecliste tartışılmaktadır.
Bu kararlara ilişkin şu başlıkları konuşmak mümkündür:

Mahkumların İdam Edilmesine İlişkin Kanunlar
Filistinli tutukluların ve Makumların idam edilmesini ön gören
düzenleme 2015 yılında İsrailli Radikal Parti Yisrael Beiteinu
tarafından teklif edilmiştir. Yisrael Beiteinu partisinin bu teklifine
mecliste bulunan partilerin hepsi itiraz etti.
Aynı teklif 2016 yılında da aynı parti tarafından bir kez daha
kanun teklifi olarak sunuldu. Bu kanun teklifinin

tekrar

gündeme gelmesi sonucunda teklifin bir komüsyon tarafından
incelenmesi için bir komisyon kuruldu. Bu teklif aynı zamanda
ırkçı uygulamaları da içeren bir kanun teklifidir. Bu teklif 2018
yılının ocak ayında oylamaya sunuldu 49’a 51 oyla bu ırkçı
uygulamaları içeren teklif parlamento tarafından kabul edilerek
kanunlaştırıldı. Bu kanunun yürürlüğe girmesi sonucunda
Filistinli tutuklulara artık idam yolu açılmış oldu. Özellikle
işgalcileri öldüren ya da onların ölümüne neden olanların idamı
artık daha da mümkün bir hale gelmiş oldu. Bu kanun tasarısına
göre askeri mahkemede yargılananların idam edilmesi için
yeterli sayıda çoğunluk şartı aranmamaktadır. İki hakimin karar
vermesi ile mahkumlar idam edilebilecektir.
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52 / 49
yılı içerisinde “İsrail”
parlamentosunda Filistinli
tuttukluların İdamını Öngören teklif
52’ye 49 oyla kabul edildi

Vergi Gelirinden Filistinli Mahkumlara ve Şehit
Yakınlarına Ödenen Aylığın Kesintiye Uğramasını Ön
Gören Kanun Taslağı
İşgal hükümeti Filistinli şehit yakınlarına, tutuklulara ödediği
aylığın ödemesini durduran kanun taslağını temmuz ayında
parlamentoya sundu. Yapılan oylama sonucunda artık Filistinli
şehitlere, yaralılara ve mahkum yakınlarına vergi gelirinden
ödenen aylık ödenmeyecektir.

Tutuklu ve Mahkûmların Aile Ziyaretinin Engellenmesi
Cezaevi Yönetim sisteminin düzenlenmesi kapsamında Radikal
partiler sınıfında yer alan Likid Partisinin “İsrail” parlamentosuna
sunduğu kanun teklifi ekim ayında yapılan oylama neticesinde
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kanunlaştırıldı. Bu kanun teklifi Filistinli tutukluların aileleri ile
görüşmesini kısıtlamıştır. Bu kanuna göre “İsrail”li rehineleri
tutan gruplara mensup Filistinli mahkumlar yakınları ile
görüşemeyecektir. Özellikle Hamas Direniş Hareketi mensuplarının
aileleri ile görüşmeleri ciddi anlamda kısıtlanmıştır.

Filistinli Mahkumlara İlaç Desteği Sağlayanların Mal
Varlıklarının Dondurulması
İşgal hükümeti, Filistinli tutuklu ve mahkûmlara ilaç desteği
sağlayanların mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Bu karar en
hafif tabirle Filistinli tutukluların hem ilaç desteğinden hem de
ihtiyaç duydukları ameliyatlardan mahrum kalmaları anlamını
taşımaktadır. Bir diğer ifade ile desteğe muhtaç olan hastaların
kendi kaderine terk edilmesi anlamını taşımaktadır.

Filistinli Tutukluların Erken Tahliyesini Engelleyen
Kanun Taslağı
Filistinli tutukluların erken tahliyesini engelleyen kanun taslağı
parlamentodaki kanun onama komisyonuna gönderildi.
Komisyon da çalışmasını yaparak meclise tekrar gönderdi.
Mecliste bu kanun teklifini kabul etti. Bu kanun teklifine göre
Filistinli tutuklu mahkûmların erken tahliyesi artık mümkün
olmayacaktır.

Filistinli Tutukluların Kaldıkları Alanın Genişletilmesini
Öngören İstisnai Bir Karar
“İsrail” yüksek mahkemesi hukuki kurumların tek başına kalan
Filistinli tutukluların kaldıkları yerlerin 3 metre kareden 4 metre
kareye genişletilmesini öngören talep kararını kabul etti. Bu
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karar işgal hapishanelerinde tutuklu bulunan bütün herkesi
kapsamaktaydı.
Yüksek mahkemenin vermiş olduğu bu karar “İsrail” iç işleri
bakanlığı güvenlik birimlerince çok hoş karşılanmadı. Güvenlik
birimleri hemen çalışma başlatarak bu kararın Filistinli
tutukluları kapsaması gerektiğini öne sürerek bu konuda yeni
bir kanuni düzeleme yapılması için çalışma başlattı. Güvenlik
birimleri bu kararın sadece cinayetten tutuklu olanları
kapsaması gerektiğini ileri sürdü. Parlamento bu itiraza karşılık
olarak kanuni düzenlemenin yeniden yapılması ve Filistinli
tutukluların bundan istisna edilmesini öngören düzenlemeyi
kabul ederek kanunlaştırdı. Bu itirazlar neticesinde güvenlik
birimlerinin istediği oldu bu karar sadece cinayet suçlularını
kapsayacak hale geldi.

İşgalci Askerlerin Cesetlerine Karşılık Filistinli
Mahkûmların Serbest Bırakılması
Parlamentodaki (Keniset) Yasa Teklif komisyonu kendisine
sunulan üç kanun teklifini yaptığı görüşmeler sonucunda
kanunlaştırdı. Bu kanun teklifine göre Gazze’de rehin edilen
işgal askerlerine karşılık Filistinli esirler serbest bırakılacaktır.
Bu kanunun kabul edilmesiyle beraber suçlu mahkûmların
belirlenmesi ve onlar ile ilgili af işlemlerinin yapılması
cezalarının onanması meclis başkanının yetkisi dâhilindeydi.
Ama yeni düzenlemeye göre müebbet hapse mahkûm
edilmişler için dahi af ve tutuklu takası konusundaki yetki artık
mahkemeye geçmiştir. Bu düzenleme daha sonraki müzakere
konularının zorlaştırılmasına neden olmaktadır.
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K.
Tutukluların
Cezalandırılması
İşgal yönetimi Filistinli tutukluların
insan hakları ve uluslararası hukukun
kendilerine

sunmuş

olduğu

hakların hepsini hiçe sayacak yeni
düzenlemeleri ön gören kararlar
çıkardı.

İşgal

tutuklara
keyfi

yönetimi

yönelik

tutumlarını

uygulamalarını
arttırmaktadır.

her

Filistinli

baskılarını,
ve

yasa

dışı

geçen

gün

Filistinli

tutukluları

darp, işkence ve hücre cezası gibi
birçok şeyle cezalandırmaktır. Bütün
bunların yanı sıra tutukluları anadan
üryan şekilde teftiş etmekte ve
tutukluların aileleriyle görüşmelerini
de yasaklamaktadır.
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Bir diğer hukuksuzluk örneği de tutukluların en temel ihtiyaç
sayılabilecek eğitim ve ilaç ihtiyacının da karşılanmamasıdır. İşgal
güçlerinin bütün bu uygulamaları hapishanelerdeki asayişi ve
düzeni de ciddi anlamda etkilemektedir. Filistinli tutukluların
bireysel olarak ve grup halinde bir yerden başka bir yere nakil
edilmesi de hapishanelerdeki uyumu ciddi
anlamda etkilemektedir. İnsan hakları
açısından bir diğer şey ise tutukluların
kaldığı koğuşlara gece yarısı baskınlar
yapılmasıdır. İşgal güçleri geçtiğimiz
yılı içerisinde
yıl içerisinde yapılan incelmelere ve bu
185’e yakın
konudaki raporlara göre 185 defa koğuş
baskın ve
baskını yapmıştır.2017 yılında bu sayı
saldırı yapıldı
145’ti. 2017’ye oranla 2018 yılında yapılan
hukuksuz uygulama ve baskınların oranı %26 artmıştır.

185

Daha önce ikinci bölümde de kısmen değindiğimiz gibi bu
uygulamaların hepsi üçüncü Cenevre sözleşmesinin 25,26,27.
maddelerine aykırı hukuksuz uygulamalardır. Filistinli tutukluların
tecrit edilmesi ve buna ilişkin cezalandırma şekilleri de 1949 yılında
yapılan üçüncü Cenevre sözleşmesinin 82 ve 98.maddelerine,
1949 yılında yapılan dördüncü Cenevre antlaşmasının 117. ve 126.
maddelerine aykırıdır. İşgal polislerinin Filistinli tutuklulara hücre
cezası vermesi tutuklular için psikolojik bir baskıdır. Geriye kalan
fiziksel ve bedensel işkencenin ise hiçbir kanunda yeri yoktur.
Eğitim hakkının engellenmesi adına Haderim Yayınları hapishanede
tutuklu bulunanlar için hazırladığı eğitim seti ve 4800 kadar kitabı
Filistinli tutuklulara hediye olarak göndermek istedi. Fakat cezaevi
idaresi gönderilen kitapların önemli bir kısmı kültür ve gelişim
kitapları olmasına rağmen kitapların ve hediyelerin girişine izin
vermedi. 1949 yılında imzalanan Cenevre protokolünün 38.
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maddesine göre tutukluların eğitim ve öğretim hakkı, kültürel
anlamda kendilerini yetiştirmek için yaptıkları faaliyetler ve buna
yardımcı olan hiçbir şey engellenemez. Mahkûmlar da kitap ve
benzeri şeylerden mahrum bırakılamaz. Böyle bir durum söz
konusu olduğunda hapishane yönetiminin bu kitapların içeriğini
incelemesi sonucunda bu kitapları resmi kuruluşlar ya da resmi
ziyaretler yoluyla içeriye almak zorundadır.
2018 yılında Kamu Güvenliği bakanı ve iç güvenlik sorumlusu Gilat
Ardan gözetiminde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun
öncelikli görevi Filistinli tutukluların cezaevi şartlarının
araştırılması, “terörist” olarak nitelendirilen tutukluların şartlarının
daha da ağırlaştırılması için gerekli olanları planlamaktır. İşgal
güçlerinin Filistinli tutuklular için uygulamak istediklerini bir bir
hayata geçirmesi tutukluların durumlarını olumsuz yönde etkiledi.
Bu uygulamalar ile beraber tutuklular üzerindeki baskı ve işkence
daha da artmıştır. Hatta bütün bu uygulamalar hapishane yönetimi
tarafından meşrulaştırılmıştır.
Filistinli tutuklular ciddi anlamda baskı ve cezalandırmalara tabi
tutulmuştur. Tutukluların karşı karşıya kaldıkları zorlukların birkaç
tanesini şu şekilde sıralamak mümkündür: Yüksek miktarlarda para
cezası, elektriğin kesilmesi, açık alanın kapatılması, tutukluların
hücrelere nakil edilmesi, havalandırmanın kapatılması, birçok
tutuklunun ailesi ile görüşmesinin yasaklanması, sıcak suyun
kasıtlı olarak kesilmesi, Arap kanallarının kısıtlanması, açık
havaya çıkmalarının yasaklanması, bunlardan sadece bazılarıdır.
En temel insani hak olan eğitime ilişkin kitap ve materyallerin
tutuklu yakınları ile girişini de yasaklanmıştır. Dışarıdan her hangi
bir gıda maddesinin özellikle de dondurulmuş gıdanın girişi,
tatlı yapımında kullanılan malzemelerin dahi girişi bu yeni karar
gereğince yasaklanmıştır.
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L.
Gazze’deki
Tutuklamalar
İşgal

güçleri

karşı

daha

Gazze
önce

halkına

görülmemiş

şekilde operasyonlar başlattı. Bu
operasyonlar neticesinde 2018 yılı
içerisinde Gazze’de ikamet eden
214 Filistinli, işgal gücü tarafından
tutuklandı. Gazze’deki tutuklamalar
2017yılında

118’dir. Bu sayı %90

oranında artmıştır.

214

yılında Gazze’de tutuklanan

90%

Filistinliler2017 yılına göre
tutuklanma oranları %90
artmıştır
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İşgal güçlerinin Gazze’ye yönelik operasyonlarının en önemli
nedeni Gazzeli tutuklular ile ilgili dosyanın olduğu gibi kalmasını
istemesidir. Fakat 1949 yılında imzalanan dördüncü Cenevre
sözleşmesinin 77. maddesi bu uygulamanın yanlış olduğunu
göstermektedir: “İşgal altındaki topraklarda bulunan maznun veya
mahkemelerce mahkûm, himaye gören şahıslar, işgal sonunda,
kurtarılan toprak makamlarına dosyalarıyla birlikte teslim
edileceklerdir.”
İşgal güçleri aynı şekilde Gazze toprakları içerisindeki ticari
faaliyetlerden ve burada hastaların ihtiyaç duyduğu ilaç rantından
da kendi çıkarına göre yararlanmaktadır. Gazze’nin dışarıya
açılan kapılarından birinin kontrolü de işgal güçlerinin elindedir.
Bu çıkışın olduğu yerin yakınlarındaki gizli geçitler hastalar, iş
adamları, öğrenciler hatta kadınlar tarafından da kullanılmaktaydı.
İşgal polisinin Beyt Hanun’daki geçitleri fark etmesi sonucunda
2018 yılında 17 Filistin vatandaşı tutuklanmış iki Filistinli ise göz
altına alınmıştır.
Gazze’deki balıkçılar da aynı şekilde işgal güçlerinin hukuksuz
uygulamalarından şikayet etmektedir. İşgal gücüne bağlı
teknelerden Filistinli teknelere çeşitli şekilde yapılan saldırılar
Filistinli balıkçıları ciddi anlamda zarara uğratmaktadır. İşgalcilerin
teknelerinden ateş açılmasına karşılık veren Filistinliler de hemen
göz altına alınmakta ya da direkt olarak tutuklanmaktadır. 2018
yılı içerisinde tutuklanan Gazzeli balıkçıların sayısı 77’dir. Bu
tutuklamanın dışında şehit olanları ise şunlardır: Balıkçı İsmail Salih
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Ebu Riyale(18) ve Mahmut Adil Ebu Riyale. İşgal güçleri tarafından
açılan ateş sonucu Riyale’nin teknesi param parça olmuş kendisi de
ağır yaralanmıştır. İşgal güçlerine bağlı savaş gemileri de Gazze’den
yola çıkan ya da Gazze’ye yardıma giden irili ufaklı bir çok tekneye
Ambargoyu deldikleri gerekçesiyle ateş açmıştır. Gazze kıyılarından
Yunanistan'a doğru giden, Gazze’deki kuşatmayı kıran gemideki
18 Filistin vatandaşı kaçırıldı. İçerisinde kadınların da olduğu bu
kaçırılan kişiler işgal askerlerinin elinden kaçarak özgürlüklerine

77

yılında Tutuklanan
balıkçılar

kavuştu. Geminin kaptanı olan Süheyl
Amudi(56) hala işgal polisinin elindedir.
Yapılan yargılamalar sonucunda işgal
mahkemesi gemi kaptanının bir buçuk
yıl hapis yatmasını kararlaştırdı. Gemide
bulunan diğer 9 vatandaş ise, Gazze
kıyılarından Yunanistan kıyılarına doğru
atıldı. Bunlardan dördü bu esnada
yaralandı. Daha sonra ise sahil güvenlik
ekiplerince gözaltına alınan Filistinliler

sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Ambargo da deniz yoluyla
ikinci bir defa delinmiş oldu.
Ayrıca, İşgalciler, Uluslararası sularda Gazze’ye giden ve içerisinde
12 yabancının olduğu gemiyi de havadan takip ederek durdurdu.
Geminin içerisinde bulunan 12 aktivist de göz altına alındı.
Aralarında Londra TV’de görev yapan personelinde olduğu 12 kişi
sorgulandıktan sonra ülkelerine geri gönderildi.
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Sonuç
İşgal güçleri 2018 yılında Filistin toplumundaki bütün
kesimleri hedef alarak tutuklamıştır. Tutuklamaların büyük
çoğunluğundaki gerekçe ise asılsız deliller ile iddia edilen
güvenlik tehlikesidir.
İşgal hükümeti 2018 yılında eski ve yeni olmak üzere toplam
920 idari karar almıştır. Bu idari kararın muhataplarının bir kısmı
milletvekilleri, kadınlar ve çocuklardır.
Esirler hareketine mensup tutuklu şehit sayısı 217’ye yükseldi.
Bunların beş tanesi ise çok yakın zamanda şehit olmuştur.
İşgalci hükümete bağlı polisler küçük çocukları tutuklayarak
ciddi işkenceler yapmayı da sürdürmüştür. Geçtiğimiz yıl
içerisinde tutuklanan küçük çocuk sayısı ise 908’dir. Bu tutuklular
arasındaki çocukların bir kısmının yaralı, diğer bir kısmının ise
bakıma muhtaç olması dikkat çekmektedir.
2018 yılı içerisinde işgal polislerinin işkence ve eziyetleri,
hapishane idaresinin baskı zorlama ve ağır cezalandırması
sonucunda 185 Filistinli tutuklu şehit olmuştur.
Cezaevi yönetimin kasıtlı ihmalleri sonucunda tutuklu
bulunanlar

arasındaki hasta mahkumların bir kısmının

sağlık durumları her geçen gün daha da kötüleşti. Hatta yeni
tutuklananlardan bir kısmının da hasta olması bu sayıyı biraz
daha arttırdı. Bu tutuklular arasında en çok öne çıkan hastalar
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ise kanser hastalarıdır. Tutuklu hastalar ciddi anlamda bir yaşam
mücadelesi vermektedir.
İşgal kuvvetleri bu yılda medya çalışanlarına ve mensuplarına
yönelik tutuklama, gözaltına alma ve medya kuruluşlarını
kapatma fiillerine devam etti.
Tutuklular hakkında birçok yeni kanun ve karar çıkartıldı. Bunlar
içerisinde en dikkat çekeni ise tutukluların idamını öngören yeni
düzenlemedir.
İşgal güçlerine bağlı güvenlik mensupları, sınır kapılarından
ve gizli geçitlerden geçmek isteyen hastalardan ve ailesine
kavuşmak isteyenlerden ciddi çıkarlar sağlama çalışmış, bu
yoldan sınırı geçmek isteyenlerin bir kısmını ise tutuklamıştır.
2018 yılı içerisinde demokratik yollarla parlamentoda Filistin
halkının haklarını savunan ve onları temsil eden 7 millet vekili
hakkında tutuklama kararı verildi. Başkaları ise yakınları ile
beraber işgal güvenlik güçleri tarafından tehdit edildi.

Öneriler
Bütün engellemeler rağmen Filistinli mahkumların hayata
tutunması ve mücadelelerine her zaman destek olmak için onlara
kendileriyle dayanışma içerisinde olunduğunu hissettirecek
faaliyetlere devam etmek. Bunu sorumluluklar listesinin en
başına yazmak.
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Filistinli tutukluların durumlarının resmi kanallardan ele alınması
için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerekir. Uluslararası
Mahkemelerde işgalci yönetimin yaptıklarına karşılık davalar
açılması gerekir ve bu açılacak olan davaların hepsini Uluslararası
savaş suçu şeklinde açmak gerekir. Bütün bu hukuksuzlukları
Lahey Adalet divanına da arz etmek ve onların bu konudaki
tavsiye kararını da almak çok önemlidir.
Filistinli ve Arap Mahkumların tutuklu bulundukları cezaevinde
bulunan üst düzey yöneticiler ve onlara yardım edenler hakkında
uluslararası mahkemelerde dava açmak.
Büyük kalabalıklar ile tutuklulara destek niteliğinde faaliyetler
düzenlemeye devam etmek. Uluslararası toplumu da bu
anlamda ikna etmek için harekete geçmek.
Özellikle mahkumlara ilişkin spesifik çalışma yapan kurumlara,
mahkumlara her anlamda destek sağlayan kuruluşlara destek
vermeye devam etmek. Böyle kurumların hem dünyada hem
de Arap ülkelerinde çoğalmasına ve daha çok destek faaliyeti
yapmasına ön ayak olmak. Zira bu kurumlar açıkça yapılan
haksızlığın daha çok insan tarafından bilinmesine aracılık
etmektedir.
2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan 1322
numaralı kararı hayata geçirecek faaliyetler düzenlemek. Cenevre
sözleşmesine uyulmasında ısrar ederek barış görüşmelerinin
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acilen
için
Durumu

yeniden
çağrıda

başlaması
bulunmak.

gözden

geçirmek

için Ekim’de toplanan Filistin
Hakları Komitesi, Filistinlilerin
devredilemez hakları tamamen
tanınana dek Birleşmiş Milletler
’in bu konudaki sorumluluğunu
her konuda yerine getirmesi
gerektiğini vurguladı.
Filistinli tutukluların hakları için
çalışan sivil ve resmi kuruluşlar
ile koordinasyon halinde olmak.
Uluslararası hukukun sınırları
dahilinde tutukluların hayatını
kolaylaştıracak ciddi etkili ve büyük projeler yapmak.
Uluslararası Kızıl Haç örgütünü bu konuda yapılması gerekenler
için harekete geçirmek. Filistinli mahkumlar için de bir takım
kampanyalar yapılmasına çağrıda bulunmasını teşvik etmek. Kızıl
Haç örgütünün işgal güçlerinin özellikle Gazze’deki Filistinlere
yaptıklarının durdurulması için adım atmasını sağlamak.
Sosyal Medya üzerinden Filistinli tutuklulara destek olmak için
büyük kitlelerin de içerisinde olduğu kampanyalar düzenlemek.
Sosyal medyanın sunduğu imkânlardan azami ölçüde istifade
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etmeye gayret etmek. Bu konuda verilecek olan medya ve kanuni
desteği de ayrıca teşvik etmek. Filistin meselesinin uluslararası
destek gördüğünü tutuklulara hissettirmek.
Özellikle yabancı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları üzerinden
Filistinli tutukluların durumlarının insani boyutuna dikkat
çekmek. Çünkü en etkili yöntem başkalarının da bu konuda
bir kanaat oluşturmasını sağlamak ve onlarında tutuklular ile
manevi olarak beraber olduğunu tutuklulara göstermektir. Bu
tutukluların moral olarak daha iyi olmasını sağlayacaktır.
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