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Res mi Adı İs ra il Dev le ti

Baş kent Tel Aviv

Yü zöl çü mü 20.991 km2

Nü fus 7.233.700

GSMH 195 mil yar do lar

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

Dev let Baş ka nı Şi mon Pe rez

Dı şiş le ri Ba ka nı Avigdor Lieberman

Tür ki ye Bü yü kel çi si Gav ri el Levy

As ke ri Har camalar 11,6 milyar

As ker Sa yı sı 184.550

Et nik Ya pı Ya hu di %80, Arap %18, 
Di ğer %2

Di ni Ya pı Mu se vi %76,5, İs lam %15,9,
Di ğer %7,6

Pet rol Üre ti mi 3.806 va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 231.000 va ril/gün

İh ra cat 45,7 mil yar do lar

İt ha lat 46 mil yar do lar

İsrail 2009



Salih Bayram

Arş. Gör., Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2008 Ortadoğu Yıllığı’nın İsrail bölümü şu cümleyle bitiyordu: “Gazze
saldırısının önümüzdeki yıllarda hem bölge siyasetini hem de İsrail-Filistin
ilişkilerinin seyrini tayin edecek etkide olduğunu tahmin etmek zor değil-
dir.”1 Yazarın bu öngörüsü –en azından 2009 yılı için– haklı çıkmış, Gazze
saldırısı ve onu takip eden olaylar 2009 yılında İsrail’in hem iç politikasın-
da hem de diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde belirleyi-
ci bir rol oynamıştır. Bu yüzden, bu makalenin önemli bir kısmı Gazze sal-
dırısı ve ona gelen tepkiler ile saldırının İsrail’in çeşitli ülkelerle ilişkileri
üzerindeki etkilerine ayrılacaktır. Bu bağlamda, Gazze saldırısı üst başlığı
altında, saldırı hakkındaki istatistikler, İsrail’in iç politikasına etkileri ve
saldırı sonucu İsrail’in uluslararası platformlarda yalnızlaşması alt başlık-
ları yer alacaktır.

Makaledeki ikinci başlık, kronolojik olarak da saldırıyı takip eden 2009
İsrail Parlamentosu Knesset seçimleridir. Gazze saldırısının İsrail’in iç poli-
tikasına etkileri kısmında kısaca değinilen 2009 seçimleri konusu bu
bölümde ayrıntılı olarak ele alınacak, İsrail’deki seçim sistemi hakkında
genel bir bilgi verildikten ve birtakım ülke karşılaştırmaları yapıldıktan
sonra, bu seçimde öne çıkan seçmen eğilimleri ve bu durumun siyaseti nasıl
şekillendirdiği incelenecektir. İsrail’in en önemli sol partisi olan İşçi Parti-
si’nin, tarihindeki en düşük oy oranını alması ve aşırı sağ partilerin seçim
sonrası koalisyon pazarlıklarında anahtar rolü oynayacak konuma gelme-
si, sonuçlarıyla birlikte bu bölümde ele alınacaktır.

Üçüncü ve son başlık olarak, Kasım 2008’de başkan seçilen ve 20 Ocak
2009’da görevi devralan ABD Başkanı Barack Obama’nın İsrail-Filisin barış
görüşmelerini yeniden başlatma çabaları ele alınacaktır. Obama’nın, tam
da görevi devralmasının hemen öncesindeki Gazze saldırısına verdiği cılız
tepki2 nedeniyle özellikle Filistin tarafında güvenilirliğine yönelik soru işa-
retlerine sebep olsa da önceki inisiyatiflerden farklı olacağı yönündeki bek-
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