İsrail 2008

Resmi Ad› ‹srail Devleti

Asker Say›s› 184.550

Baflkent Tel Aviv

Etnik Yap›

Yahudi %80, Arap %18
Di¤er %2

Dini Yap›

Musevi %76.5
‹slam %15.9
Di¤er %7,6

Yüzölçümü 20.991 km2
Nüfus 7.233.700
GSMH 195 milyar dolar
Hükümet Biçimi Parlamenter Demokrasi
Devlet Baflkan› fiimon Perez
D›fliflleri Bakan› Avigdor Lieberman
Türkiye Büyükelçisi Gavriel Levy
Askeri Harcamalar 11,6 milyar dolar
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2008
Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

Petrol Üretimi 5.966 varil/gün
Petrol Tüketimi 232.300 varil/gün
‹hracat 56,6 milyar dolar
‹thalat 64,3 milyar dolar

eleri

Y›ld›r›m Turan
Arfl. Gör., Sakarya Üniversitesi ‹‹BF
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

2008 ‹srail’in kuruluflunun 60. y›l›yd›. Kuruluflundan bu yana komflular›yla sürekli savafl halinde olan ‹srail, kendi s›n›rlar› içinde de siyasî, dinî ve
etnik farkl›l›klar ve bu farkl›l›klardan do¤an gerilimlerle karfl› karfl›ya kald›. ‹srail’in Yahudi vatandafllar› ba¤›ms›zl›klar›n›n 60. y›l›n› coflkuyla kutlarken, nüfusun beflte birini oluflturan Arap nüfus için kutlamalar daha
farkl› bir deneyim oldu. Geride kalan 60 y›lda oldu¤u gibi, ‹srail 2008 y›l›nda da hem iç hem de d›fl politikada oldukça sorunlu bir y›l geçirdi. ‹srail’in
d›fl politikas›na bakt›¤›m›zda, bar›fl›n yine baflka bir bahara kald›¤›n› söylemek zor de¤il. 2006 y›l›nda Hizbullah ile aras›ndaki çat›flmada büyük itibar kaybeden ‹srail, Aral›k 2008’de bafllayan Gazze sald›r›s›nda da, en az
Lübnan sald›r›s› kadar, Ortado¤u’da önemli bir iz b›rakt›.
‹srail iç siyaseti ba¤lam›nda 2008 y›l›n›n en önemli geliflmesi May›s ay›
bafl›nda Baflbakan Ehud Olmert hakk›nda birbirini izleyen yolsuzluk ve rüflvet iddialar›n›n ortaya at›lmas›yd›. Olmert, 10 May›sta hakk›nda dava aç›lmas› halinde istifa edece¤ini aç›klad›. Bush’un 14 May›sta ‹srail’in 60. y›l
kutlamalar›na kat›lmak için ülkeye yapt›¤› ziyaret bile Olmert’in ad›n›n
kar›flt›¤› skandallar›n gölgesinde kald›. Bu süreçte yap›lan istifa ça¤r›lar›
Olmert’i 31 Temmuzda, Kadima’n›n yeni liderini seçece¤i 17 Eylüldeki toplant›da baflkanl›¤a aday olmayaca¤›n› ve yeni baflkan belli olur olmaz istifa edece¤ini aç›klamaya kadar götürdü.1 27 May›sta Amerikal› bir ifladam›,
Olmert’e uzun bir süreli¤ine binlerce dolar para verdi¤ini aç›klad›,2 Olmert
ise kabul etti¤i tüm ba¤›fllar› seçim kampanyas› gibi siyasî amaçlar için
kulland›¤›n› söyleyerek hakk›ndaki iddialar› reddetti. Yaflanan geliflmeler
sonras›nda ‹çiflleri Bakan› Ehud Barak, Baflbakan Olmert’i istifaya ça¤›rarak yolsuzluk soruflturmas›yla karfl› karfl›ya olan Olmert’in ülkeyi yönetemeyece¤ini söyledi.3 Hakk›nda artan rüflvet ve yolsuzluk iddialar› nedeniyle Olmert, 22 Eylülde Cumhurbaflkan› fiimon Perez’e istifas›n› verdi. Olmert’in ard›ndan Kadima Partisi liderli¤ine getirilen Livni, di¤er partilerle
Ekim ay› boyunca koalisyon müzakereleri yürüttü. Livni, bu süreç içerisinde ‹flçi Partisi’nin deste¤ini almay› baflar›rken afl›r› dinci Shas Partisi4 teklif‹srail 2008
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