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Res mi Adı Fi lis tin Dev le ti

Baş kent Ku düs

Yü zöl çü mü 6.220 km2

Nü fus 3.761.904

GSMH 2,568 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Par la men ter de mok ra si

Dev let Baş ka nı Mah mud Ab bas (2005-)
Gazze tarafından tanınmıyor

Paramiliter 56.000

Dı şiş le ri Ba ka nı Ri yad el-Ma li ki (Batı
Şeria), Mahmud Zahar (Gazze)

Tür ki ye Bü yü kel çi si Ne bil Ma ruf

Et nik Ya pı Arap %85, Ya hu di %15

Di ni Ya pı Müs lü man %80, Ya hu di %15,
Hı ris ti yan %5

İh ra cat 529 mil yon do lar

İt ha lat 3,77 mil yon do lar
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2009, hemen başındaki Dökme Kurşun Operasyonu (DKO) bir tarafa
bırakıldığında İkinci İntifada’nın başladığı 2000 yılından sonra Filistin
Sorunu bağlamında en sakin geçen yıl olarak değerlendirilebilir. 2009 yılı-
na Dökme Kurşun Operasyonu ve bunun uluslararası ortamda yol açtığı
tartışmalarla birlikte giren Filistin, kısa süre içinde İsrail’deki seçimler ve
ABD’de seçimleri kazanan Barack Obama’nın yeni politikalarını bekleme-
ye koyulmuştur. Başlangıçta Obama’nın Filistin Sorununu çözeceği nokta-
sındaki umutlar yüksek olsa da İsrail’de işbaşına gelen yeni yönetimin katı
tavrı ve ABD’nin İsrail’in üzerine gitme noktasında kararlı davranmaması
yıl ortasından itibaren barış umutlarını sona erdirmiştir. Yılın ikinci yarı-
sında Dökme Kurşun Operasyonu’nu inceleyen uluslararası komisyonun
raporunu açıklaması, Filistin’i yeniden dünya kamuoyunun gündemine
getirse de raporun sonuçları ABD’nin İsrail karşısında geri adım attığı süre-
ci hızlandıran bir etkide bulunmuştur. Yine İsrail’in Gazze’ye yönelik 2007
yılından beri devam eden ablukası artarak devam ederken Hamas ve el-
Fetih arasındaki ulusal birlik görüşmeleri de bir sonuca ulaşmaktan uzak
kalmıştır.

Dökme Kurşun Operasyonu

el-Aksa İntifadası’nın ardından Filistin en sakin dönemini 2008 yılında
6 ay süreliğine yürürlüğe konulan ateşkes döneminde yaşamıştı. Fakat bu
sakinlik, İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı tecrit politikasını etkilememiş
ve İsrail hükümeti bölgeye yönelik insanî yardımlardan enerji kaynakları-
nın ulaşmasına kadar bütün girişleri engellemeye devam etmişti. Tecrit
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