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GİRİŞ

İsrail, tarihinden siyasi yapısına, dini yapısından bölgesel sorunlardaki merkezi ro-
lüne kadar birçok konu sebebiyle büyük sıklıkla Türkiye’de gündeme gelen bir ül-
kedir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında hem içerde hem de dışarda 
attığı birçok adım yoğun bir şekilde tartışılmış, izlediği yayılmacı politika, onyıl-
lardır devam ettirdiği işgal, komşularıyla hiçbir zaman kuramadığı komşuluk iliş-
kileri ve işgal altında tuttuğu Filistinlilere karşı muamelesi sadece Türkiye’de değil 
dünya genelinde de yakından takip edilmiştir. Bu yakın ilgiye rağmen Türkiye’de 
İsrail’e ilişkin derinlikli çalışmaların eksikliği de gözden kaçmamaktadır. 

Bu eksikliğin en büyük sebeplerinden birisi, İsrail’e ilişkin meselelerin yoğun gün-
demin aceleciliğine kurban edilmesidir. İsrail aldığı tartışmalı kararlar ve askeri 
operasyonlarla haber konusu olurken bu kararların ve saldırıların siyasi, dini ve 
sosyal arkaplanları çoğunlukla es geçilmekte ve İsrail bir sonraki tartışmalı kara-
rına veya saldırısına kadar rafa kaldırılmaktadır. Bu durum “anormal” bir devlet 
olarak İsrail’i, heterojen bir toplum olarak İsraillileri ve tüm saçaklanmalarıyla 
İsrail’in dini yapısını hakkıyla analiz etmemizi zorlaştırmaktadır. İsrail anormal 
bir devlettir. Çünkü doğal yollardan kurulmamış ve kurulduğundan beri bölgenin 
doğal bir parçası olmak yolunda atması gereken adımları atmamıştır. 

İsrail’i analiz ederken yapılan en büyük yanlışlardan birisi, İsrail’i Ortadoğu ülke-
leriyle aynı metodolojiyle ve ölçütlerle anlama çabasıdır. İsrail kuruluşundan beri 
fiziken Ortadoğu’nun kalbinde olsa da zihnen bölge dışında yer almış, bu sebep-
ten Ortadoğulu olmakla olmamak arasında ideolojik ve siyasi gelgitler yaşamış 
bir ülkedir. Vatandaşlarının önemli bir kısmı İsrail’de doğmamış, onyıllardır aliya 
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(İsrail’e göç) merkezli demografik stratejiler izlemiş, konuşulan dillerden ve kul-
lanılan aksanlardan, dini yaşayış ve anlayış şekillerine ve hatta fiziki görünüşlere 
kadar birçok önemli farklılıkları içerisinde barındıran bir ülke olan İsrail, diğer 
Ortadoğu ülkelerinin hepsinden farklı dinamiklere sahiptir. Bu sebepten mezkur 
dinamikler iyi analiz edilmeden İsrail üzerine yapılacak çalışmalar eksik kalacak 
ve büyük resmi göstermekten uzak olacaktır. 

İsrail bir dereceler ülkesidir, bu sebepten İsrail’de her ideoloji, her siyasi duruş 
ve her dini anlayış bir diğerine karşı nispetiyle değerlendirilmektedir. Örneğin 
en temel manasıyla bir Yahudi milliyetçiliğini anlatmak için kullanılan Siyonizm 
kavramı, tek başına İsrail içerisindeki milliyetçi akımları tanımlamak için yeterli 
bir kavram değildir. Siyonizm ideolojisine dini sebeplerden dolayı sahip olanlar 
olduğu gibi, Yahudiliği bir kültür olarak kabul eden ve Yahudiliğin teolojik boyu-
tuyla ilgilenmeyen hatta ateist olan Siyonistler de vardır. Bu sebepten Siyonizm 
İsrail’de devrimci, işçi, dini, kültürel veya revizyonist gibi sıfatlarla birlikte kulla-
nılmakta, farklı tandanslı Siyonistler arasında önemli çatışmalar da olmaktadır. 
Yine İsrail’de insanlar dini yaşayış ve anlayışlarına göre de derecelendirilmekte, 
seküler, gelenekselci (masorati) veya dindar (dati) gibi sıfatlarla sınıflandırılabil-
mektedir. Dindarlık da içerisinde birçok dereceyi barındırmakta ve dini ritüelleri 
ve kıyafetleri gibi göstergeler İsraillilerin dindarlık derecelerini belirleyebilmek-
tedir. Bununla birlikte İsrail, kuruluşundan beri güçlü bir seküler damara da sa-
hiptir. İsrail’in kurucu ideolojisi olan siyasi Siyonizm’in birçok lider figürünün 
seküler olması ve erken dönem İsrail’in Sosyalizm’den mülhem Kibbutz’lar ve 
Moşav’lar etrafında kurulması sebebiyle sekülarizm toplumdaki etkisini devam 
ettirebilmiştir. Özellikle Sovyet Rusya’dan gelen göçler de ülke içerisinde güçlü 
bir seküler bloğun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu noktada yine dini sebep-
lerle Siyonizm’e karşı çıkan grupların olduğunu ve bu grupların Mesih gelmeden 
İsrail devletinin kurulmasının şer’en yanlış olduğuna inandıklarını da not etmek 
gerekmektedir.

İsrail’in komşularıyla olan çatışması çoğu zaman İsrail içindeki farklılıkların ve ça-
tışmaların görülememesine sebep olmaktadır. İsrail içindeki farklılıkları hakkıyla 
görebilmek de hem akademik çalışma, hem İbranice’yi kullanabilme hem de saha 
deneyimini gerektirmektedir. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin geleneksel ola-
rak askeri karaktere sahip olması ve insanlar arası ilişkinin sınırlı kalması bu gerek-
sinimlerin yerine getirilememesine sebep olmakta ve İsrail’in içinden Türkiye’ye 
sahih bilgi akışını zorlaştırmaktadır. Türkiye’de İsrail çalışmalarının yok denilebi-
lecek seviyede olması da yukarda anlatılan kopuklukla doğrudan bağlantılıdır.

Elinizdeki bu çalışmada kısaca İsrail’in tarihine, sosyal yapısına ve siyasi oluşum-
larına değinilmekte ve İsrail çalışmalarına giriş mahiyetinde muhtasar bilgi ve 
analizler sunulmaktadır. Birinci bölümde erken dönem İsrail’in siyasi ve sosyal 
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yapısına değinilmekte ve İsrail’in kurucu aktörleri, yapıları ve ideolojileri tartışıl-
maktadır. Bu bölüm İsrail’deki güncel siyasi oluşumları daha iyi anlamak adına 
bir arkaplan oluşturmaktadır. İkinci kısımda İsrail’in seçim sistemi, parlamento 
yapısı ve yargı sistemi incelenmekte ve sıklıkla seçimlerin yapıldığı bir ülke olan 
İsrail’in siyasal sistemine dair önemli ipuçları verilmektedir. Üçüncü bölümde ise 
İsrail’in önde gelen siyasi partileri incelenmekte, liderlerinin biyografik analizi 
verilmekte ve partilerin tartışmalı meselelere karşı tutumları ve seçmen kitlele-
ri değerlendirilmektedir. İsrail, siyasi ittifakların sıklıkla kurulup dağıldığı, yeni 
partilerin kurulma hızına paralel olarak kapanabildiği bir ülkedir. Yaklaşan 22 
Ocak parlamento seçimleri öncesinde de bu yönde siyasi ittifaklar kurulmuş ve 
yeni partiler zuhur etmiştir. Bunlardan en belirgini Likud Partisi ile İsrael Bey-
tenu partilerinin kurduğu “Likud Beytenu” seçim ittifakı ve eski Kadima lideri 
Tzipi Livni’nin kurduğu ve henüz platformu belli olmayan Hareket (HaTnuah) 
partisidir. Bu çalışmada seçim öncesi ittifaklardan ve seçim sonrası birleşme ara-
yışına girecek partilerden ziyade İsrail siyasetinin ana damarını temsil eden siyasi 
partilere ağırlık verilmiştir. 

Son bölüm İsrail’in askeri yapısını ve hem sağ hem de sol kesimden belli baş-
lı sivil toplum kuruluşlarını incelemektedir. STK’larla siyaset yapımı arasındaki 
bağlantıya da değinilen bu bölümde ülkede güçlenen sağ kesimin sosyal tabanına 
da daha yakından bakma fırsatı sunulmaktadır. Sağcı STK’lara nazaran daha az 
etkin olsalar da solcu STK’lar üzerinden İsrail toplumundaki aykırı sesleri tanı-
yabilme imkanı verilmektedir. Aynı bölümde İsrail yayılmacılığının ve işgalinin 
ana vasıtası olan yerleşimler üzerinde durulmakta ve yerleşimlerin barışın önün-
deki en büyük engellerden birisi olduğu tezi işlenmektedir. Son olarak da fiziken 
Ortadoğu’da yer alan İsrail’in zihni coğrafyası irdelenmekte ve İsrail’in dünya ka-
muoyunda yılmaz savunucusu olan Amerikan ve Avrupa diasporasından, kur-
dukları lobi kuruluşlarından ve faaliyet alanlarından bahsedilmektedir. 

Eser hazırlanırken İbranice’den Arapça’ya, İngilizce’den Türkçe’ye birçok kaynak-
tan faydalanılmış ve İsrail’e dair temel malumat en güncel şekliyle verilmeye ça-
lışılmıştır. Bu haliyle elinizdeki eser, hem İsrail’in genel siyasi yapısını hem de 
yaklaşan parlamento seçimlerini anlama kılavuzudur. 

Ufuk Ulutaş



David Ben Gurion İsrail’in Bağımsızlık Bildirgesi’ni okurken, 1948
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1. ERKEN DÖNEM İSRAİL’DE 
SOSYAL, SİYASİ VE 

EKONOMİK YAPI

Filistin’deki İngiliz Manda Yönetimi’nin sona ermesinden bir gün önce, 14 Mayıs 
1948’de bağımsızlığını ilan ederek kurulan İsrail Devleti, kuruluşunun üzerinden 
sadece 64 sene geçen genç bir devlettir. İsrail, dini ve tarihsel kökenlerini Tevrat’ta 
bahsedilen “İsrail Toprakları”na (Eretz İsrail) kadar götürür. Bu inanca göre yakla-
şık olarak M.Ö. 2000 yıllarında İsrailoğulları’nın tanrısı Eretz İsrail’i,1 Hz. İbrahim 
aracılığıyla İsrailoğulları’na vaat etmiş2 ve bu zamandan itibaren İsrailoğulları ka-
bilesiyle vaat edilen topraklar arasında dini-duygusal bir bağ oluşmuştur. M.Ö. 
11. Yüzyıl’da kurulduğu sanılan İsrail Krallığı’nın, İsrailoğulları’nın bu topraklar-
daki ilk siyasi varlığını temsil ettiği ve bu krallıktan sonra İsrailoğulları’nın aralıklı 
olarak kısa süreli krallıklar kurduğu düşünülmektedir. İsrailoğulları’nın bu top-
raklardaki siyasi hâkimiyeti çok kısa sürmesine ve bu toprakların Süryani, Babil, 
Pers, Yunan, Sasani, Bizans ve son olarak kısa süreli Haçlı işgallerini saymazsak 7. 
Yüzyıldan itibaren Müslüman devletler tarafından yönetilmesine rağmen Yahudi-
ler, bu topraklara dini ve milli sahiplik iddiasını yüzyıllar boyu sürdürdüler. Roma 
ve Babil sürgünleriyle Ortadoğu ve Avrupa’ya kadar yayılan Yahudiler, kutsal ola-
rak addettikleri toprakları ve bir gün bu topraklara dönüş hayalini dini ritüelle-
riyle canlı tuttular. Tevrat’ta geçen “Seni unutursam, ey Kudüs, sağ elim hünerini 
unutsun!.. Eğer seni anmazsam, eğer Kudüs’ü baş sevincimden üstün tutmazsam, 

1. Değişik tasvirleri olsa da Tevrat’taki en belirgin ifadeye gore “Vaadedilen Topraklar” Kızıl Deniz, Akdeniz ve 
Fırat Nehri arasındaki bölgeye karşılık gelmektedir. (Tevrat, Çıkış, 23:31)
2. Tevrat, Tesniye, 30:5
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dilim damağıma yapışsın”3 ayeti yüzyıllar boyunca Yahudilerin, Kudüs’e dönme 
ülkülerinin dini dayanağını teşkil etti. Benzer şekilde “gelecek sene Kudüs’te” (Ba-
Şana Habaa BeYeruşalayim) duası da Yahudilerin bayram kutlamalarından şarkı-
larına kadar günlük hayatın birçok etkinliğine adapte edildi.

Dini kaynaklı “Eretz İsrail”e dönme ülküsü, İsrail Devleti’nin kuruluş ideolojisin-
de önemli bir yer edindi. Fakat İsrail Devleti’nin milli-ideolojik temelleri, 19. yüz-
yıl sonunda ortaya çıkan siyasi Siyonizm hareketi tarafından atıldı. Daha çok mil-
li-seküler ve mesiyanik düşüncelerden beslenen bu hareket bir Yahudi Devleti’nin 
kurulmasının gerekliliğine vurgu yapmış ve uluslararası camiada bu yönde çalış-
malar yürütmüştür. Çeşitli bağlamlarda ve değişik dünya görüşleriyle beslenen 
Siyonizm hareketi temelde, Avrupa’da ‘Yahudi Sorunu’ ismiyle bilinen Yahudile-
rin Avrupa toplumundaki statülerinin ve yasal haklarının tartışıldığı bir ortamda 
ortaya çıkmış ve bu sorunun çözümüne yönelik fikirler geliştirmiştir. Meselenin 
çözümüne yönelik geliştirilen yöntemlerin farklılığı Siyonizm hareketi içerisinde 
de farklı akımların oluşmasına sebep olmuştur. 

Siyonizm’in kurucu akımı siyasal Siyonizm, Fransa’da Yahudilerin özgürleştiril-
mesi (emancipation) ve antisemitizmin kontrol altına alınması çabalarının başa-
rısızlığa uğramasının akabinde vücut bulmuştur. Devlet ve göç temalarına vurgu 
yapan siyasal Siyonizm, İsrail Devleti’nin kuruluşunun ana katalizörü olmuştur. 
Bir Macar Yahudisi olan Theodor Herzl, 1896 yılında yazdığı “Yahudi Devleti” 
(Der Judenstaat) kitabında bir Yahudi devletinin kurulması ve Avrupalı Yahu-
dilerin bu ülkeye göç etmesi fikrini savunmuştur. Herzl’e göre Avrupa’daki artık 
kangrenleşmiş olan Yahudi Sorunu’nun tek çözümü budur. 1894’te Fransa ordu-
sunda subaylık yapan Yahudi asıllı Alfred Dreyfus’un4 vatana ihanet suçlamasıyla 
yargılandığı meşhur davayla bir kez daha ortaya çıkan antisemitik önyargı, Herzl’i 
Yahudilerin Avrupa’daki asimilasyonlarının mümkün olmadığına inandırmış ve 
Yahudi devletinin tek çözüm yolu olarak görülmesine sebep olmuştur. Burada not 
edilmesi gereken önemli bir husus, Herzl’in Yahudi Devleti’nin kurulacağı top-
raklar konusunda Filistin kısıtlamasının olmamasıdır. Bir diğer ifadeyle Herzl’e 
göre devlet, Tevrat’ta bahsedilen topraklar üzerine kurulmak zorunda değildir. 

Genellikle baskı altında yaşamış Doğu Avrupa Yahudileri’nin taraftarı olduğu 
kültürel Siyonizm ise Filistin topraklarında kendi kendine yetebilen Yahudi yer-

3. Tevrat, Mezmur, 137
4. Alfred Dreyfus adında Fransız Genel Kurmayında görev yapan Yahudi bir askerin, 1884 yılında Almanya’ya 
Fransa’ya ait gizli bilgileri aktardığı öne sürülerek vatana ihanetle suçlanması ve ömür boyu hapisle cezalandı-
rılması olayıdır. 1884’te Fransa-Almanya savaşını kaybeden Fransa’da, ordu ve din sınıf yenilgiden ekonomik ve 
siyasal anlamda güç kazanmaya başlayan Yahudileri sorumlu tutmuş, bu durum Fransa’da Yahudi karşıtlığına 
sebep olmuştur. Dava birkaç kez yeniden görüşülmüş ve ancak 1904’te açılan ve iki yıl süren son davada Dreyfus 
beraat etmiştir. Bu olay Fransa tarihinde Yahudi karşıtı hareketleri başlatması ve aynı zamanda Theodor Herlz’in 
1. Siyonist Kongresini toplayarak Yahudi devleti kurma mücadelesini başlatması açısından önemlidir.
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leşkeleri oluşturma ve bu topraklarda kültürel bir yeniden doğuş yaşama fikrini 
savunmaktaydı. Hareketin baş savunucularından Asher Gingsberg (Ahad HaAm) 
Filistin topraklarındaki bu yeniden doğuşun, diasporadaki Yahudi yaşamını da 
canlandıracağına ve bütün bu gelişmelerin sonunda Yahudi ahlak ve değerleri çer-
çevesinde bir Yahudi kimliği oluşacağına inanıyordu. Bu kimlik oluşmadan kuru-
lacak Yahudi devletine ise Herzl’in aksine sıcak bakmıyordu. 

Özellikle Rusya’da sosyalist fikirlerden etkilenen genç Yahudilerin, Doğu Avru-
pa’daki pogromlardan kurtulma çabasıyla yaydığı İşçi Siyonizmi, eşit ve sınıf so-
runlarının aşıldığı bir Yahudi toplumu kurabilme adına sosyalizm ilkelerinin ta-
kip edilmesi gerektiğini savunuyordu. Hareketin liderlerinden David ben Gurion, 
siyasi güç elde edebilmek için ekonomik gelişmenin şart olduğuna inanıyordu. Bu 
sebepten Yahudi işçi sınıfının Filistin’e göç etmesini ve Kibbutz5 ve Moşavlarda6 
devletin temellerini atmasını teşvik ediyordu. 1930’lardan başlayarak Filistin’deki 
bağımsızlık öncesi Yahudi toplumunda (Yişuv)7 etkisini artıran İşçi Siyonizm’i, 
özellikle işçi sendikası Histadrut ve silahlı yeraltı örgütü Haganah ile hem Yişuv’a 
hem de erken dönem İsrail siyasal ve toplumsal hayatına hâkim oldu. Önce Ma-
pay daha sonra İşçi Partisi’nin temellerini işçi Siyonizmi şekillendirdi ve bu hare-
ketin liderleri uzun yıllar mezkûr partilerin lider kadrolarını oluşturdu. 

Vladimir Jabotinsky’nin öncülük ettiği revizyonist Siyonizm ise siyasal Siyo-
nizm’in ilkelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği fikriyle ve İşçi Siyonizm’inin 
İngiliz Mandası yönetimine karşı yürüttüğü ılımlı politikayı eleştirerek kuruldu. 
Romantik milliyetçilik akımından etkilenen Jabotinsky, askeri ve politik gücün 
halkların kaderlerini belirleyen unsurlar olduğuna inandığından güçlü bir silahlı 
kuvvetler kurmanın gerekliliğine vurgu yapıyordu. Filistin’e büyük çaplı Yahudi 

5. İsrail’de tarımsal aktivite temelli ortak yaşam komunleridir. Sosyalizm ve ütopyacılığın karışımı bir ideolojinin 
temellendirdiği Kibbutzlar hala İsrail’in endüstri ve tarımsal üretiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır.
6. İsrail’de bulunan tarım kooperatifl eridir. Kibbutzların aksine belli derecelere kadar özel mülkiyetlere izin ve-İsrail’de bulunan tarım kooperatifleridir. Kibbutzların aksine belli derecelere kadar özel mülkiyetlere izin ve-
rilmektedir. Özellikle 2. Aliya sonrasında İşçi Siyonistler tarafından kurulmuştur. 
7. İsrail devleti kurulmadan önce Filistin topraklarındaki Yahudi toplumuna verlen isimdir.

“Seni unutursam, ey Kudüs, sağ elim hünerini 
unutsun!.. Eğer seni anmazsam, eğer Kudüs’ü baş 
sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma 
yapışsın”   Tevrat, Mezmur, 137. 
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göçünü ve uluslararası onay beklemeden gecikmeksizin Yahudi devletinin kurul-
masını savunuyordu. Yahudi Devleti’nin kurulmasını öncelememekle eleştirdik-
leri İşçi Siyonizm hareketine en büyük muhalefeti oluşturan revizyonistler, kısaca 
İrgun olarak bilinen paramiliter organizasyonu kurdular ve manda döneminde 
hem Araplara hem de İngilizlere karşı terörist saldırılarda bulundular. İsrail Dev-
leti kurulduktan sonra revizyonistler Herut partisini kurdular. Herut, Mapay/İşçi 
Partisi ile birlikte İsrail siyasal yaşamında uzun yıllar egemen oldu. 1988 yılında 
Likud ile birleşen Herut, İsrail siyasetinin sağ kanadının temellerini oluşturdu. 

İngilizlerin, Haşimi hanedanının 1917 Balfour deklarasyonuna karşı olan hoşnut-
suzluklarını dindirmek amacı ile 1922 yılında Ürdün Nehri’nin doğusunu (tran-
sjordan) Filistin manda yönetiminden ayırmasından sonra Siyonist hareket için-
de bölünmeler ve farklı düşünceler ortaya çıkmıştır.  

1.1 ALİYAH

Siyonist organizasyonların politik farklılıklarına rağmen üzerinde uzlaştıkla-
rı konu, Filistin topraklarına Yahudi göçünün gerekliliğiydi. İbranice yükselme 
manasına gelen aliya kelimesi ile isimlendirilen Filistin’e Yahudi göçü, Siyonist 
hareketin en büyük önceliklerinden biriydi. Önce Osmanlı Devleti, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra da İngiliz Manda Yönetiminin sınırlamalarıyla karşı karşıya ka-
lan Siyonistler, aliyanın devam edebilmesi için birçok yasal ve yasadışı yollara baş-
vurdular. Kısıtlamalara rağmen engellenemeyen aliya, Siyonist organizasyonların 
idaresinde planlı ve aralıksız bir şekilde devam etti. Siyonist aliya, 1882 yılından 
bugüne kadar milyonlarca Yahudi’yi dünyanın dört bir yanından Filistin’e getirdi. 

1882 yılında çok büyük oranda Rusya’dan gelen Hovevey Sion ve Bilu hareketle-
rine bağlı yaklaşık 25.000 Yahudi’nin oluşturduğu göçmenler (olim) gurubu yak-
laşık 2500 Yemen Yahudisi ile birlikte birinci dalga Siyonist aliyayı (1882-1903) 
teşkil ettiler. Rişon leSiyon, Zihron ve Yesod haMaale gibi tarımla uğraşan yerleş-
keler kuran bu göçmen grubu, özellikle ziraat konusundaki yetersizlikleri dolayı-
sıyla Filistin’de başarısızlığa uğradılar. Bu grup göçmenin belki de büyük başarısı, 
Elizer Ben Yehuda önderliğinde gelişen eğitim ve kültür atılımıydı. Modern İbra-
nice’nin babası olarak bilinen Ben Yehuda, İbranice’nin tekrar günlük konuşma 
dili olarak kullanılmasında çok büyük rol oynamıştır. 

Siyonist ideoloji ve Doğu Avrupa’daki pogromların teşvikiyle özellikle Rusya ve 
Polonya’dan 1904-1914 yılları arasında Filistin’e göç eden Yahudiler ikinci dalga 
aliyayı oluşturdular. Çoğunlukla Sosyalist gençlerden oluşan ikinci dalga göç-
menler, Yişuv’un birçok kurumunu ve sosyal ve politik organizasyonlarını tesis 
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ettiler. Birçok Kibbutz kuran göçmenler ayrıca Tel Aviv şehrini de inşa ettiler.8 
Histadrut’un ve Filistin’deki Yahudileri koruma amacını güden HaShomer’in ku-
ruluşu da yine bu dalga göçmenler tarafından oldu.

Üçüncü (1919-1923) ve dördüncü (1924-1929) dalga göçmenler özellikle Rusya 
ve Doğu Avrupa’dan geldiler. Üçüncü aliya ziraat konusunda eğitimli öncü (Ha-
lutzim) diye isimlendirilen göçmenleri Filistin topraklarına getirdi. Halutzim, Fi-
listin topraklarında Yahudi tarım komünlerinin kurulmasında, “Yahudi işçi” kav-
ramının içinin doldurulmasında, Histadrut’un ve Hagana’nın kurulmasında kilit 
rol oynadı.9 Genelde orta sınıf ailelerin teşkil ettiği dördüncü dalga göçmenler ise 
şehirlerde küçük işletmeler ve hafif sanayi kurarak yerleştikleri şehirlerin gelişme-
sine katkıda bulundular.10

1929-1939 yılları arasında yaklaşık 250.000 Yahudi Avrupa’nın değişik yerlerinden 
Filistin’e göç etti. Beşinci dalga aliya 1929’da daha çok Siyonizm dürtüsüyle başladı. 

8. Mordehay Naor & Dan Giladi, Eretz İsrael beMeah HaAşerim (İsrail Savunma Bakanlığı Yayınevi: Tel Aviv, 
1990), s.72-82
9. A.g.e., s.122-143
10. A.g.e., s. 154-178A.g.e., s. 154-178

İsrail 
devletinin 
kuruluş 
bildirgesi
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Özellikle 1933’de Hitler’in Almanya’da iktidara geçmesi ve izlediği antisemitik poli-
tikalar sebebiyle 1933-1936 yılları arasında yaklaşık 160.000 göçmen Filistin’e geldi. 
Manda yönetiminin kotasına takılan diğerleri ise yasadışı yollarla Filistin toprakla-
rına vardı. O zamana kadar gerçekleşmiş olan en büyük aliya dalgası olduğundan 
beşinci aliya Filistin’deki Yahudi nüfusunun artmasında önemli rol oynadı. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan İsrail Devleti’nin kurulmasına kadar geçen süre zarfın-
da özellikle Nazi baskılarından kaçan Yahudilerin çoğu manda yönetiminin ko-
tasına takıldığından Filistin’e yasadışı yollardan gelmeyi denediler. Aliya Bet diye 
isimlendirilen yasadışı göç ile 1933’ten 1948 yılına kadar yaklaşık 110,000 Yahudi 
çoğunlukla gemilerle Filistin’e göç ettiler. 

İsrail’e en büyük göç dalgası, devletin kurulmasının hemen akabinde, 1948-1951 
yılları arasında yaşandı. Bu süre zarfında İsrail’e varan yaklaşık 700,000 Yahudi, İs-
rail’in nüfusunu bir anda ikiye katladı. Göçmenlerin yaklaşık yarısı Holokost son-
rası Avrupa’dan gelirken diğer yarısı da Ortadoğu ülkelerinden geldi. Yemen’den, 
Irak’tan, Libya’dan ve İran’dan çok sayıda Yahudi, İsrail Devleti tarafından organize 
edilen operasyonlarla İsrail’e taşındı ve İran hariç çoğu Ortadoğu ülkesinde ülke-
lerdeki yüzyıllardır devam eden Yahudi varlığı büyük oranda sona erdi.

1950 ve 1960’larda Avrupa’dan göçün yavaşlamasıyla birlikte aliya Kuzey Afri-
ka Yahudilerine yönlendi. Bu yıllarda yaklaşık 240,000 Yahudi Fas, Tunus ve Ce-
zayir’den İsrail’e getirildi. 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın akabinde ise bu savaşta 
İsrail’in kazandığı galibiyetin ve bu galibiyetin yarattığı “İsrail’in yenilmezliği” 
inancının motivasyonuyla Batı Avrupa’dan ve hatta Amerika’dan yaklaşık 42.000, 
SSCB’den ise 140.000 civarında Yahudi İsrail’e göç etti. SSCB’nin çözülmeye baş-
lamasıyla birlikte ise yaklaşık 700.000 Yahudi daha Rusya’dan İsrail’e geldi ve İsra-
il’deki en kalabalık “uyruğu” oluşturdular. 1950’de kabul edilen Geri Dönüş Yasası, 
dünyadaki tüm Yahudilere ve eşlerine İsrail’e göç etme, yerleşme ve vatandaşlık 
hakkı vermektedir. Bu yasaya binaen Yahudiler değişik sebeplerle İsrail’e göç et-

İsrail hükümetleri sadece aliyadan sorumlu olan 
bakanlık ve bu bakanlığa bağlı olarak çalışan 
kuruluşlar ve diğer STK’lar ile birlikte hala dünyanın 
dört bir köşesine dağılmış olan Yahudilerin İsrail’e 
göç etmelerini teşvik etmektedirler. 
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meye devam etmektedir. Günümüzde İsrail’deki yaklaşık 5,5 milyonluk Yahudi 
nüfusun %65’i İsrail doğumlu iken, geri kalan %35’lik kısmı ise başka bir ülkede 
doğup İsrail’e göç edenler teşkil etmektedir.11 

Aliyanın ana saiklerini incelediğimizde özellikle Avrupa’da yaygın olan antisemi-
tizm, İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya koyduğu kaos ve ekonomik buhran gibi fak-
törlerle birlikte aşağıda da anlatılacağı üzere Siyonist organizasyonların aktif faa-
liyetleri, göç teşvikleri ve hatta provokasyonları da karşımıza çıkmaktadır. Aliya, 
hala İsrail devletinin nüfus politikalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 
İsrail hükümetleri sadece aliyadan sorumlu olan bakanlık ve bu bakanlığa bağlı 
olarak çalışan kuruluşlar ve diğer STK’lar ile birlikte hala dünyanın dört bir kö-
şesine dağılmış olan Yahudilerin İsrail’e göç etmelerini teşvik etmektedirler. Yeni 
aliya yapmış olanlara (Oleh Hadaş) sunulan teşvikler paketi içerisinde bir takım 
vergi muafiyetleri, eğitim imkânları, kira yardımı vb. unsurlar bulunmaktadır. 

1.2 İSRAİL DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, dünya Yahudilerinin milli devletlerini kurması 
açısından önemli iki dönüm noktasıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından 
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine kadar geçen sürede Yahudiler, Dünya Si-
yonist Organizasyonu liderliğinde diplomasiye, ekonomik güce ve bazen de terö-
re başvurarak Filistin topraklarında kurulacak bir Yahudi devletinin temellerini 
attılar. Siyonist lider Haim Weizman, İngilizlerin Filistin topraklarının kaderini 
belirlemede etkin rol oynayacağını öngörerek Birinci Dünya Savaşı sırasında bu 
ülkeye yaklaştı. 1915’te Osmanlı’ya karşı isyan başlatmaları karşılığında Arapla-
ra Ortadoğu’da bir Arap Krallığı’nın vaat edildiği bir ortamda Siyonist hareket 
1917’de İngilizler’den Filistin’de bir Yahudi Devleti sözü aldılar. Meşhur Balfour 
Deklarasyonu ile “İngiliz hükümetinin Filistin’de Yahudiler için bir devlet oluştu-
rulmasını desteklediği” duyuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin İngiliz Mandası kurulmasından İsrail’in 
bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılına kadar geçen sürede Siyonist hareket, kuru-
lacak Yahudi devletinin siyasi, sosyal ve ekonomik temellerini attı. 1929 yılında 
Dünya Siyonist Örgütü Filistin’de Yahudi Ajansı’nı kurdu. Bir konsey, idari komi-
te ve yürütme kurulundan oluşan Yahudi Ajansı, devlet öncesi dönemde Yahudi 
otoritesi şeklinde çalıştı ve hem aliyayı hem de göçmenleri topluma adapte etme 
çalışmalarını yönetti. 

11. Keren HaYesod, Nufüs İstatistikleri, Keren HaYesod, Nufüs İstatistikleri, http://www.kh-uia.org.il/EN/IsraelOnline/Current-Affairs/Pages/La-
testPopulationFigures.aspx
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Yine bu dönemde din, eğitim ve sosyal yardım işlerini koordine eden Ulusal Kon-
sey (1920), Hahambaşılık (1921), merkezi İbranice eğitim sistemi, İsrail Teknoloji 
Enstitüsü (Technion) ve Kudüs İbrani Üniversitesi kurulurken Milli Yahudi Fonu 
Filistin’de toprak almaya ve Yahudi yaşam alanlarını genişletmeye devam ediyor-
du. İlerde İsrail Savunma Kuvvetleri’nin çekirdeğini oluşturacak Haganah, siyasal 
sistemi ardıl partileriyle birlikte domine edecek olan Mapay Partisi, yine İsrail 
ordusunda rol alacak terörist İrgun da bu dönemde kuruldu. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin Yahudileri katletmesi, bir taraftan İsrail’e Ya-
hudi göçünü hızlandırırken diğer taraftan uluslararası toplumu Yahudi devleti-
nin kurulmasının gerekliliği konusunda ikna etti. 1947 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu (BMGK), Filistin’in kurulacak Arap ve Yahudi devletleri arasında 
bölüştürülmesine karar verdi. Kararın akabinde tırmanan gerginlik İsrail’in 14 
Mayıs 1948’de bağımsızlığını ilan etmesi ile savaşa dönüştü. Mısır, Suriye, Ürdün 
ve Lübnan İsrail’e karşı saldırıya geçti. Bir senelik savaşın sonunda 1949’da ateş-
kes ilan edildiğinde İsrail, BMGK tarafından İsrail’e verilen topraklardan daha da 
fazlasını ele geçirdi. 11 Mayıs 1949’da Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilen 
İsrail’i kısa sürede dünyanın birçok ülkesi tanıdı. 

1.3 SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMLER
İsrail Devleti’nin kurulması, Siyonist hareketin 19. Yüzyılın sonlarından itibaren 
ortaya koyduğu çabaların bir sonucuydu. Yahudi Devleti kurulmuştu fakat yeni 
devleti, çözmesi gereken birçok iç ve dış sorun bekliyordu. İçte en büyük prob-
lemlerden birisi, yüzyıllardır farklı coğrafyalarda ve kültürler arasında yaşamış 
Yahudi toplulukların aynı ülke çatısı altında uyumlu bir şekilde yaşama konusun-
daki sıkıntılardı. Bir göç devleti olan İsrail, aralıksız devam eden göçü kaldıracak 
altyapıyı kurma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Barınma, eğitim, iş ve sos-
yal hizmetler konularında büyük eksikler ve eşitsizlikler mevcuttu. 

19. yüzyılın sonlarında Filistin’deki Yahudi nüfusunun çoğunluğunu İspanya 
kökenli Yahudiler (Sefaradlar) teşkil ediyordu. Sefaradlar 1492 İspanyol sürgü-
nünden sonra Osmanlı hâkimiyetindeki Filistin topraklarına, çoğunlukla mesi-
yanik sebeplerle mahalleler kurmak amacıyla, yerleşmiş Yahudilerdi. Ayrıca farklı 
tarihlerde Filistin’e yerleşmiş olan Doğu ve Orta Avrupa Yahudileri (Eşkenazi-
ler) de küçük bir nüfusa sahipti. İsrail Devleti’nin kurulduğu yıllarda ise nüfus 
dengesi Eşkenaziler lehine değişmiştir. Yüzyıllar boyunca birbirinden farklı dini 
ve kültürel öğelerle farklı coğrafyalarda hayatlarını idame ettiren Eşkenaziler ve 
Sefaradlar arasında ciddi sosyo-kültürel çatışmalar, dini çekişmeler ve ekonomik 
kavgalar yaşandı. Eşkenaziler, hem devlet öncesi hem de sonrası dönemde İsrail 
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Devleti’nin siyasal ve ekonomik yapısını domine etti. 1970’lerin ortalarında Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelen Yahudiler, nüfus dengesini Sefaradlar-
Mizrahiler lehine çevirdiyse de özellikle Sovyet Rusya’dan göç edenlerle birlikte 
Eşkenaziler sayı olarak Sefaradları geçti. Yönetimi elinde tutan ve İşçi Partisi’ni 
destekleyen Eşkenaziler’in Sefaradlar ve Mizrahiler’in yaşamlarına yönelik müda-
haleci tutumları bu kesimlerde ciddi hoşnutsuzluğa yol açtı. Sefaradlar ve Mizra-
hiler eğitim, barınma ve iş bulma konusunda ayrımcılığa tabi tutuldu ve devletin 
üst kademelerinde temsil bulmakta zorluk çekti. Bu eşitsizlikler, İsrail Devleti’ni 
kuran İşçi Siyonizm hareketinin “eşit ve sınıf sorunlarının çözüldüğü bir toplum 
yaratma” ütopyasının başarısızlığa uğramasının erken sinyalleriydi. Devlet nez-
dinde azalsa da toplumsal ve dini alandaki ayrım bugüne kadar devam etti.12 

Eşkenazi-Sefarad/Mizrahi çatışmasının bir benzeri de Ortodoks ve Seküler Yahu-
diler arasında cereyan edegeldi. İsrail’in ilk yıllarındaki seküler Yahudiler, genel 
manasıyla Siyonizmi destekliyor ve liberal, muhafazakâr veya sosyalist dünya gö-
rüşleriyle paralel olarak İsrail’i ekonomik, siyasi ve askeri olarak güçlendirmeyi 
amaçlıyorlardı. Diğer taraftan Ortodokslar ise Yahudi şeriatının devlete tatbiki 
ve Yahudiliğin saflığının korunması gibi bir gündeme sahipti. Bu çatışma kendini 
devletin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi aşamalarında (Anayasa tartış-
maları ve Geri Dönüş Yasası gibi) belirgin bir şekilde gösterdi.

Günümüz İsrail toplumuna baktığımız zaman değişik dindarlık derecelerini gör-
mek mümkündür. İsrail toplumunda artık belirgin kategoriler haline gelmiş bu 
dereceler, İsrail’in dini ve kültürel mozaiğini ortaya koyması açısından önemlidir. 
İsrail Merkez İstatistik Bürosu’nun 20 yaş üzerindeki İsrailliler üzerinde yaptığı 
ankete göre İsrail toplumunun %42’si kendisini seküler (hiloni), %38’i gelenek-
sel (mesorati), %8’i dindar (dati-Orthodoks) ve %12’si ise aşırı dindar (Haredi-
Ultra-Orthodox) olarak tanımlamaktadır.13 Toplumun yaklaşık %20’sini oluşturan 
dindar kesim ile %42’sini oluşturan seküler kesim arasında geçmişte olduğu gibi 
bugün de süre gelen bir çekişmenin varlığından söz edilebilir. Tal Yasası’nın sü-
resinin dolmasına kadar zorunlu askerliğe tabi olmamaları, çalışmayı reddettik-
lerinden dolayı devletten alacakları sosyal yardıma muhtaç olmaları ve bununla 
birlikte yerleştikleri mahalle ve semtlerde yayılmacı ve ele geçirmeci bir yol izle-
yerek seküler yaşama mani olma gayretleri aşırı dindar Yahudi gurupları sık sık 
seküler İsraillilerle karşı karşıya getirmektedir. Dindar, aşırı dindar ve dindar ge-

12. Geçtiğimiz aylarda Sefarad ve Eşkenazi öğrencileri farklı sınıfl arda okutan ultra-Ortodoks Eşkenazilerin Geçtiğimiz aylarda Sefarad ve Eşkenazi öğrencileri farklı sınıflarda okutan ultra-Ortodoks Eşkenazilerin 
yönettiği bir okul İsrail gündemini uzun süre meşgul etti. Bknz. “Atira: Banot mimotse Sefaradi moflot besemi-
narim haredim”, Walla, 8 Aralık 2011, http://news.walla.co.il/?w=/10/1883611 
13. ‘42% of Jews identify as secular’ ‘42% of Jews identify as secular’ JPost, http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=175700, Erişim tarihi: 
16 Mayıs 2010. 
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leneksel kesim genellikle dinci ve sağ partilere destek verirken, seküler ve seküler 
geleneksel kesim ise sol ve merkez partileri desteklemektedir. 

İsrail devletinin kuruluşundan sonra karşılaştığı ve özellikle 1967 Altı Gün Sa-
vaşı’nda Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze’yi işgal etmesiyle birlikte derinleşen 
problemlerin en önemlilerinden birisi azınlıklar sorunudur. 1948 yılında çoğun-
luğunu Müslüman Arapların teşkil ettiği azınlıkların nüfusu, Hristiyan Araplar 
ve Dürzilerle birlikte yaklaşık 200.000 civarındaydı ve bu sayı İsrail nüfusunun 
yaklaşık %19’una denk gelmekteydi.14 2009 yılında bu sayı 1.523.900’e ulaştı ve 
toplam 7,5 milyon nüfuslu İsrail’de bu sayı 1948’dekine benzer bir şekilde nüfusun 
yaklaşık %20’sine tekabül etmektedir. İsrail’deki Yahudi nüfusun yıllık artış oranı 
%1,7 iken, bu rakam Arap nüfus için %2,6, Müslüman Araplar içinse %2,8’dir. 
Toplam doğurganlık oranlarında da Arapların lehine bir durum ortaya çıkmak-
tadır. Yahudiler için bu sayı 2,88 iken Müslüman Araplar için ise 3,84’dir. Doğur-
ganlık oranlarındaki bu fark ancak yapılan aliyalarla dengelenebilmiştir.

İsrail’in Arap ülkeleriyle yaşadığı sorunlar ve en önemlisi işgal altındaki Filistin 
topraklarındaki Araplara muamelesi, İsrail Devleti’nin içinde yaşayan ve “İsrailli 
Arap” diye tabir edilen ve nüfusları hızla yükselen Arap toplumunu zor bir du-
rumda bırakmaktadır. İş, eğitim ve barınma açısından Yahudi İsrailli Yahudilerden 
daha kötü şartlarda yaşayan İsrailli Arapların küçük bir kısmı İsrail vatandaşlığına, 
geriye kalanı ise İsrail’de oturma iznine sahiptir. Özellikle Doğu Kudüs ve Golan 
tepelerinde yaşayan Araplar, İsrail vatandaşlığına girme hakları olmasına rağmen 
bu haklarından feragat etmişlerdir. Bunun yanı sıra İsrail vatandaşı olan Araplar, 
Çerkesler ve Dürziler’in aksine İsrail ordusunda askerlik yapmazlar. Bazı Bedeviler 
ise zorunlu olmamasına rağmen İsrail ordusunda gönüllü askerlik yapmaktadırlar. 

İsrail, kuruluşunun ilk yıllarında özellikle Avrupa’dan göç sebebiyle yetişmiş insan 
gücüne sahipti; fakat göçmenlerin sermaye eksikliğinden dolayı birçok yatırım dev-
let eliyle yürütüldü. İsrail bu dönemde, hala devam ettiği gibi, diaspora Yahudile-
rinden ciddi miktarlarda maddi destek alıyordu. Bu desteğe rağmen İsrail, özellik-
le savunma ve altyapı harcamalarının fazlalığı sebebiyle ekonomik olarak hayatta 
kalabilmek için dış yardımlara fazlasıyla bağımlıydı. Amerika Birleşik Devletleri, 
kurulmasından itibaren İsrail Devleti’nin en büyük maddi destekçisi oldu ve İkinci 
Dünya Savaşı’nın bitiminden bugüne en büyük dış yardımını İsrail’e verdi. 1985’ten 
beri Amerika’dan yıllık 3 milyar dolarlık dış destek alan İsrail, özellikle Washing-
ton’da etkili İsrail lobisi yoluyla bu miktarın artırılmasını talep etmektedir.

14. “Israel’s Arab population”, “Israel’s Arab population”, Central Bureau of Statistics, www.cbs.gov.il/statistical/arabju.pdf 



E R K E N  D Ö N E M  İ S R A İ L ’ D E  S O S Y A L ,  S İ Y A S İ  V E  E K O N O M İ K  Y A P I

25

1.4 SİYASET VE ORDU
1977 yılına kadar İsrail siyasal yaşamında İşçi Partisi egemen olmuştur. 1948’den 
1977’ye kadar iktidarda kalan İşçi Parti’sini, dolayısıyla İsrail’i, devlet öncesi dö-
nemin lider kadrosu yönetti. 1973 Yom Kippur Savaşı’nın yıprattığı İşçi Partisi 
hükümeti karşısında İsrail’de nüfusları artan Mizrahilerin de desteğiyle muhalefet 
partileriyle bir blok halinde seçime giren Likud, 1977 yılında tek başına iktida-
ra geldi. Menahem Begin’in liderlik yaptığı Likud’un zaferi, İsrail toplumu için 
bir dönüm noktasıydı. Bu seçimde İsrail’i kuran sosyalist Eşkenazi siyasal elit, 29 
senedir koruduğu konumunu sosyal olarak muhafazakâr ve ekonomik olarak li-
beral Mizrahilere ve dindar kesime devretti. Bu seçimlerden sonra da İsrail’i bir-
den fazla partinin kurduğu koalisyonlar yönetti. Seçim sisteminin bir sonucu olan 
bu durum hükümeti kurmakla görevlendirilen partiyi, küçük çaplı partilerle ve 
özellikle dindar partilerle işbirliği yapmak zorunda bıraktı. Bu durum günümüze 
kadar devam edecek olan koalisyon hükümetlerini İsrail siyasal yaşamının önemli 
bir parçası haline getirdi. 

İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK-Tsahal), İşçi Partisi ile birlikte İsrail’in ilk yılla-
rında toplumda öncü bir role sahipti. Dini sebeplerden ötürü askerlik yapmayan 
Ortodoks Yahudiler dışında bir halk ordusu olan İSK’da kadın ve erkek her Ya-
hudi İsrailli askerlik yapmak zorundadır. Zorunlu askerlik İsrail toplumunda en-
tegrasyonun en etkili araçlarından birisidir. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş 
Yahudiler için İSK hem eğitim hem de sosyalleştirme ve adaptasyon vazifelerini 
üstlendi. Bunun yanı sıra İSK, devlet öncesi Siyonist liderlerin “kendi kendine 
yeten Yahudi” yaratma idealinin de hayata geçirilmiş hali olarak karşımıza çıktı. 
Devletin savunma vazifesini üstlenen İSK, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu askeri 
teknolojileri elde edebilmek için İsrail’de savunma endüstrisinin kurulmasının ve 
gelişmesinin öncülüğünü yaptı. Geliştirilen savunma sanayisi sadece ordunun ih-
tiyaçlarını karşılamakla kalmayıp İsrail ekonomisinde önemli ve büyük bir gelir 
kalemi olarak yerini aldı. Diğer taraftan İSK, İsrail siyasetine birçok lider kazan-
dırdı. Moşe Dayan, İzhak Rabin, Ariel Şaron ve Ehud Barak gibi isimler askerlik-
ten emekliye ayrıldıktan sonra siyasette önemli yerlere geldiler. 

İsrail,  özellikle  savunma ve altyapı harcamalarının 
fazlalığı sebebiyle ekonomik olarak hayatta 
kalabilmek için dış yardımlara fazlasıyla bağımlıdır.
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1.5 SAVAŞ VE BARIŞ
İsrail 64 senelik tarihini savaşlarla geçirmiştir. 1948’den beri 8 tane savaşa giren 
İsrail aynı zamanda sayısız anlaşma, ateşkes veya barış girişiminin tarafı olmuştur. 
Arap-İsrail çatışmasının ürünü olan bu savaşlar sadece İsrail’i veya savaştığı ülke-
leri değil aynı zamanda tüm Ortadoğu’yu hatta dünyanın birçok ülkesini önemli 
bir şekilde etkilemiştir. Bu çatışmaya çözüm bulma adına birçok barış girişiminde 
bulunulmuş ve her savaşın ve barış girişiminin İsrail iç siyasetine ve İsrail toplu-
muna direk yansımaları olduğu görülmüştür.

İsrail’de Bağımsızlık Savaşı diye adlandırılan savaş, İngiliz Manda Yönetimi’nin 
son zamanlarına doğru Yahudi ve Arap militanların çatışmasıyla başladı ve İsra-
il’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Suriye, Mısır, Lübnan ve Ürdün’ün de 
katılmasıyla topyekûn bir savaşa dönüştü. 1949’da savaşı bitiren ateşkes anlaşma-
ları neticesinde İsrail ile Ürdün, Suriye ve Mısır arasında “ateşkes sınırları” diye 
bilinen sınırlar çizildi. Batı Şeria’yı Ürdün hâkimiyeti altında bırakan bu sınırlar, 
İsrail’le ilerde kurulması planlanan Filistin Devleti’nin Batı Şeria toprakları ara-
sındaki ayrımı belirleyen Yeşil Hat’tı (1967 sınırlarını) meydana getirdi. 

Haziran 1967’deki Altı Gün Savaşı, İsrail tarihinde bir dönüm noktasını teşkil etti. 
İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye, Ürdün ve Mısır Hava Kuvvetlerine sürpriz sal-
dırılarla çok ağır darbeler vurarak kesin bir sonuçla kazandığı bu savaş, İsrail’in 
Ortadoğu’daki askeri üstünlüğünü ispatladı. Mısır’dan Sina’yı, Suriye’den Golan 
Tepelerini ve Ürdün’den Batı Şeria ve daha da önemlisi Doğu Kudüs’ü ele geçi-
ren İsrail, Ortadoğu’da yaptığı güç gösterisiyle dünya Yahudileri arasında büyük 
heyecana sebep oldu. Bunun sonucunda Amerika ve Batı Avrupa gibi gelişmiş 
bölgelerden bile İsrail’e göçler arttı. Bununla birlikte İsrail’in bu savaşla ele geçir-
diği topraklar İsrail’i hala içinde bulunduğu işgal çıkmazına soktu. 1967 Savaşı’nın 
başlamasından hemen önceki sınırlar, İsrail’le kurulacak bir Filistin Devleti ara-
sında oluşturulacak sınırlar için referans noktası oldu. 

İsrail 1982 yılında Lübnan’ın güneyindeki Filistinli militanların saldırılarını ge-
rekçe göstererek bu ülkeyi işgal etti. 2000 senesine kadar sürecek bu işgal sonu-
cunda İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) Güney Lübnan’dan çıkarma pla-
nını başardıysa da 2006’da Lübnan’ı bir daha işgal etmek durumunda bırakacak 
Hizbullah’ın Lübnan’da yükselmesine sebep oldu. İsrail’in Güney Lübnan’dan çe-
kilmesiyle birlikte FKÖ’nün bıraktığı boşluk Hizbullah tarafından dolduruldu. İki 
İsrail askerinin Hizbullah tarafından kaçırılması sonucu Lübnan’a saldıran İsrail, 
Lübnan şehirlerine ağır zayiatlar verdi. Yine de savaş sonrasında savaşı incele-
mek amacıyla kurulan Winograd Komisyonu’nun da belirttiği gibi İsrail, Lübnan 
Savaşı’nda elle tutulur bir kazanç elde edemedi. Aynı komisyon, paramiliter Hiz-
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bullah milislerinin, askeri üstünlüğüyle bilinen İsrail ordusuna karşı direnmesini 
ve saldırı boyunca Hizbullah’ın İsrail’e roket saldırılarını devam ettirmesini İsrail 
açısından başarısızlık olarak kabul etmiştir.

Bir yandan savaşlar devam ederken uluslararası camia Arap-İsrail çatışmasını 
sona erdirme çabalarını da sürdürdü. Başta Amerika olmak üzere farklı aktör-
ler Arap-İsrail çatışmasını bitirmek ve Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlamak 
amacıyla birçok defa çatışan tarafları bir araya getirdiler. Barış çabalarının en 
başarılılarından bir tanesi olan Camp David Anlaşması’nda Amerikan Başkanı 
Jimmy Carter, İsrail Başbakanı Menahem Begin ile Mısır Devlet Başkanı Enver 
Sedat’ı bir araya getirdi. 12 gün süren gizli görüşmelerin sonunda imzalanan an-
laşma ile Mısır, İsrail Devleti’ni tanıyan ilk Arap devleti oldu. Anlaşma iki devlet 
arasındaki fiili savaşı sona erdirirken 1967’den beri İsrail’in işgali altında bulunan 
Sina yarımadasını da Mısır’a geri verdi. Camp David Anlaşmasıyla birlikte Ame-
rikan dizaynı, İsrail’in güvenliğini merkeze alan ve dış yardımlarla bağımlı hale 
getirilen Mısır’ın garantör olduğu bir bölgesel sistem meydana getirildi. 

1991 Madrid Konferansı da İsrail’le Filistinlileri ve Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi Arap 
devletlerinin hepsini bir araya getirerek barış sürecini başlatma çabalarından birisiy-
di. Konferans’ta topraklardan çekilme karşılığında barış ilkesinin üzerinde duruldu. 
Barış anlaşmasının altyapısını hazırlayabilmek için İsrail ile Suriye, Lübnan, Ür-
dün ve Filistin arasında silahların kontrolü, su ve mülteciler gibi meseleleri tartış-
mak için iki taraflı görüşmelerin başlatılması öngörüldü. Bir Filistin Devleti’nin 
kurulması için ikili görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. 

Madrid Konferansı’yla amaçlanan hedeflere ulaşılamasa da konferansın ardından 
İsrailliler ve Filistinliler Norveç’in ev sahipliğinde sekiz ay süren gizli görüşmeler 
yaptılar. Bu görüşmeler 13 Eylül 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’yla ve İsrail-
FKÖ Prensipler Deklarasyonu ile sonuçlandı. Bu deklarasyona göre İsrail, FKÖ’yü 
Filistin halkının meşru temsilcisi olarak kabul edecek ve FKÖ de İsrail’in güvenli 
sınırlar içinde var olması hakkını tanıyacaktı. Deklarasyon ayrıca İsrail Hükümeti 
ile FKÖ arasında, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi ve Eriha’dan çekilmeleri ile baş-
layan beş yıllık bir geçiş dönemi uygulanması için anlaşma yapılmasını ve Batı 
Şeria’nın büyük bir kesiminde yönetimin, savunma ve dış ilişkiler hariç Filistin 
otoritesine teslim edilmesiyle sonuçlanacak geçici bir dönemin belirlenmesi gibi 
maddeleri içeriyordu.

Bu anlaşma ile FKÖ’yü Filistinlilerin resmi temsilcisi olarak tanıyan İsrail, barış 
karşılığında bazı topraklardan çekilmeyi kabul ediyor ve uzun vadede Filistinli-
lerin kendi yönetimlerini kabul edeceğini vadediyordu. Filistin tarafı ise İsrail’in 
varlığını ve güvenli sınırlar içinde yaşamasını kabul ediyordu. Bill Clinton, İzhak 
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Rabin ve Yaser Arafat’ın Nobel Barış Ödülü almasına sebep olan Oslo Anlaşma-
sı’nın ardından gelişen barış süreci 1994 yılında İsrail ile Ürdün arasında barış an-
laşması imzalanmasıyla devam etti. Böylelikle Ürdün, İsrail’i tanıyan ikinci Arap 
devleti oldu. Fakat toprak karşılığında barış fikrine karşı olan İsrailli aşırı sağ 
guruplar ve özellikle yerleşimciler, Oslo Anlaşmasını imzalayan Başbakan İzhak 
Rabin’i 1995 yılında bir suikast ile öldürdüler. Rabin’in ölümünden sonra durma 
noktasına gelen barış süreci 1997’de El-Halil Anlaşmasıyla ve 1998’de Wye River 
Memorandumu’yla tekrar canlandırılmaya çalışıldı. İki tarafın da anlaşmalardaki 
koşulları tam anlamıyla yerine getirememesi çatışmaları devam ettirdi. ABD’nin 
baskısıyla 2000 yılında Camp David’de tekrar bir araya getirilen taraflar özellikle 
Kudüs konusunda anlaşma sağlayamadı.

2007 senesinde zamanının Amerikan Dışişleri Bakanı Condolezza Rice’ın ev sa-
hipliğinde Annapolis’te kırkı aşkın ülkeden devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi-
yi bir araya getiren Annapolis Konferansı düzenlendi. Konferans’tan sonra İsrail 
Başbakanı Ehud Olmert ile Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, konferans-
ta çizilen yol haritasını ve ayrıntılarını yaptıkları direkt görüşmelerde ele aldılar. 
Amerikan yönetiminin hem tarafsız arabuluculuk hem de İsrail’in yakın mütte-
fiki rollerini birlikte oynamaya çalıştığı bu süreç, Aralık 2008’de başlayan İsrail’in 
Gazze saldırısı ile sona erdi. Gazze saldırısı aynı zamanda Türkiye’nin ev sahipli-
ğinde yürütülen Suriye-İsrail dolaylı görüşmelerinin de sona ermesine sebep oldu. 

1.6  DEĞERLENDİRME

Sosyal, siyasal ve dini öğelere sahip Siyonizm hareketinin önderliğinde, dünya Ya-
hudileri mobilize edilerek ve dönemin şartlarından istifade edip uluslararası ca-
mia üzerinde sahip oldukları nüfuz kullanılarak İsrail Devleti kuruldu. Özellikle 
Avrupa’da yaygın olan antisemitizmle mücadelede en etkili yol olarak gördükleri 
bir Yahudi Devleti kurma fikrini hayata geçiren Siyonist hareket, İsrail kurulma-
dan önce de kurulduktan sonra da bütün dünya Yahudilerini İsrail’de toplayabil-

Toprak karşılığında barış fikrine karşı olan İsrailli 
aşırı sağ guruplar ve özellikle yerleşimciler, Oslo 
Anlaşmasını imzalayan Başbakan İzhak Rabin’i 1995 
yılında bir suikast ile öldürdüler.
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mek için yoğun bir çalışma yürüttü. Dünyanın dört bir yanından büyük sayılarda 
gelen ve farklı siyasal görüşlere, kültürel arka planlara ve hatta dini anlayışa sahip 
olan Yahudileri aynı pota altında eritmek ve eşit bir toplum kurmak, kurucu kad-
ronun içte karşılaştığı en büyük problemi oldu. Dışta ise en büyük uğraş, düşman 
Arap devletlerinin arasında önce hayatta kalabilme daha sonra ise üstünlüğünü 
kabul ettirebilme çabası oldu. İsrail, özellikle 1967 Altı Gün Savaşları’yla Orta-
doğu’daki askeri üstünlüğünü komşularına kabul ettirse de güvenlik algısını her 
zaman ön planda tuttu ve bu algı İsrail’in hem çevresindeki ülkelerle ilişkilerinin 
tabiatını hem de İsrail içinde yaşayan Arap nüfusa karşı muamelesini belirledi. İs-
rail toplumundaki siyasi ve dini bölünmüşlükler ve İsrail’in taviz vermez güvenlik 
algısı bugüne kadar yapılan barış girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardındaki en önemli sebeplerinden birisi oldu. 



Knesset’in bahçesindeki menora heykeli 
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2. İSRAİL SİYASAL SİSTEMİ

İsrail Devleti’nin işleyişini ve temel bazı sorunlara karşı devlet aygıtının gösterdiği 
tepkileri anlamak için devletin siyasal sistemine yönelik bazı teknik bilgilere sahip 
olmak gerekmektedir. Zira hem iç siyasette hem de dış siyasette önemli konularda 
baş gösteren uzlaşı yokluğu ve siyaset aygıtının sıklıkla hareket kabiliyetini kay-
betmesini, kısmen ülkedeki seçim sistemi ile açıklamak mümkündür. 1948’den 
beri ülke siyasi hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan koalisyon hükümet-
leri, dinci ve aşırı sağ partilerin sandıktaki güçlerinden öte bir nüfuz elde etmesi 
ve kırılgan siyasi yapı da doğrudan seçim sistemi ile alakalıdır. Benzer şekilde 
kısmen işgal topraklarında kurulan ve toprak gaspının belli dönemlerde devlet 
politikası haline dönüştüğü İsrail’de yargının ve adalet mekanizmasının işleyişi de 
devlet ve toplum arasındaki ilişkilere dair önemli bilgiler vermektedir. 

2.1 SEÇİM SİSTEMİ

İsrail seçim sistemi iki ana kanuna dayanmaktadır, 1958 Temel Kanun: Knesset 
(Hukey Yesod: haKnesset) ve 1969 Knesset Seçim Kanunu. Bunun yanı sıra 1992’de 
kabul edilen Partiler Kanunu da siyasi partilerin işleyişinin yanı sıra seçimlere 
katılmalarına ilişkin düzenlemeler de içerir. İsrail seçim sistemi, Temel Kanun: 
Knesset’in 4. maddesinde, genel, ülke çapında, doğrudan, eşit, gizli ve nispi olarak 
tanımlanmaktadır. Din, etnik köken, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim veya başka bir 
statü farkı olmaksızın 18 yaşını dolduran her İsrail vatandaşı genel seçimlerde oy 
kullanma, 21 yaşını dolduran her İsrail vatandaşı ise Knesset seçimlerinde aday 
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olma hakkına sahiptir. Sadece Cumhurbaşkanı, Haham Başı, İsrail Savunma Kuv-
vetleri mensubu subay, hâkim, dayan (dini mahkeme hâkimi) ve üst düzey kamu 
personeli görevlerini sürdürdükleri dönem içinde Knesset seçimlerinde adaylık-
larını koyamazlar. Ancak kanunun o pozisyon için ön gördüğü süre kadar (100 
gün veya 6 ay) önce istifa edilmesi halinde söz konusu görevlerde bulunanlar da 
seçimlere katılabilirler.15

Knesset’e 120 milletvekili dört yıllığına seçilir. Ancak, eğer çoğunluk anlaşmaya 
varırsa, meclis feshedilerek erken seçimlere gidebilir. Başbakan da cumhurbaş-
kanından erken seçim talebinde bulunabilir, ancak Knesset’in bunu engelleyebil-
me yetkisi vardır. Meclisin görev süresi dört yılın üzerine de çıkarılabilir; ancak 
bunun için yapılan oylamada, bir kanunun kabulünde kullanılan basit çoğunluk 
değil, 80 üyenin evet diyeceği ‘özel çoğunluk’ şartı aranır.

Bütün İsrail’in tek bir seçim bölgesi olarak kabul edildiği, ayrı seçim bölgelerinin 
olmadığı, nispi temsile dayalı sistemde seçmenler, parti listesindeki herhangi bir 
adaya değil, Knesset’teki sandalye sayısına karşılık gelen 120 ismin bulunduğu 
parti listesine oy vermektedirler. 1992 Partiler Kanunu’nun kabulü ile birlikte se-
çimlere liste sokabilme izni sadece kayıtlı siyasi partilere veya bu partilerce oluş-
turulan ittifaklara tanımaktadır. Siyasi Parti Finans Kanunu’na göre meclisteki her 
partiye veya ittifaka belirli bir hükümet yardımı yapılmaktadır. Bu miktar, daha 
önceden belirlenmiş olan “bir birim finans payı”nın, partinin bir önceki Knesset 
seçimlerinde kazandığı toplam koltuk sayısı ile mevcut seçimde kazandığı koltuk 
sayısı ortalamasının bir fazlası ile çarpılması sonucu belirlenir. Yeni bir parti veya 
ittifak söz konusu ise o durumda mevcut seçimde kazanılan koltuk sayısı üzerin-
den bu hesaplama yapılır.16

Önemli ve büyük partilerin aday listeleri genel seçimler öncesinde yapılan önse-
çimlerle tespit edilerek son şekli parti genel merkezlerinde belirlenmektedir. Bu 
her ne kadar demokratik bir seçim şekli gibi gözükse de adayların parti listele-
rindeki sıralamasında, parti başkanı ile ilişkileri veya parti içi fraksiyonlardaki 
pozisyonları etkili olmaktadır. Seçmen parti listesine oy verdiği için adayın ismin-
den çok, partinin o bölgedeki gücü ve adayın listedeki yeri adayın seçilmesinde 
belirleyicidir. Bu nedenle, bir aday parti tarafından yaşadığı bölgeden başka bir 
bölgede aday gösterilebilmekte ve o bölgeden seçimi kazanabilmektedir. 

Sistemin en kötü yanlarından birisi de seçilen ile seçmen arasında doğrudan hiç-
bir ilişkinin olmamasıdır. Anglo-Amerikan sisteminde her meclis üyesi temsil 
ettiği bölge halkının sorularını doğrudan cevaplamakta, seçmenler kendi tem-

15. Huk-Yesod: haKnesset (1958), Huk-Yesod: haKnesset (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod4.pdf 
16. “Şitot HaBhirot LeKnesset,” “Şitot HaBhirot LeKnesset,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_beh.htm.
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silcilerinin meclisteki performansını takip etmekte ve izleyen seçimde ona göre 
oy kullanmaktadırlar. Buna karşın, İsrail sisteminde vekil sadece parti liderine 
ve parti bürokrasisine karşı sorumludur. Seçimlerdeki başarısı veya başarısızlığı 
seçmenin kendisi hakkındaki düşüncesi ve isteğinden çok, parti listesinde han-
gi sıradan aday olarak gösterildiğine bağlıdır.17 Bu durum Knesset’in işleyişine 
yansımakta, önseçimler dışında vekiller üzerinde son derece sınırlı olan seçmen 
etkisi nedeniyle Knesset’in karar alma sürecinde parti kararı ve yaptırımı ağırlıklı 
olarak belirleyici olmaktadır. 

İsrail’de seçimlerin yürütülmesinden Merkez Seçim Komitesi sorumludur. Yük-
sek Mahkeme’den bir yargıcın başkanlık ettiği komitede Knesset’teki partilerin 
temsilcileri yer almaktadır. Knesset’teki en az üç partiden temsilcilerin yer aldığı 
yerel sandık komitelerinin düzgün işleyişini ise bölgesel seçim komiteleri kontrol 
eder.18 Merkez Seçim Komitesi eğer bir partinin veya ittifakın amaçlarının veya 
eylemlerinin, açık veya üstü örtülü bir biçimde aşağıdakilerden birini içerdiği yö-
nünde kanaate ulaşırsa sunulan listenin seçimlere girmesini engelleyebilir; 19

1. Yahudi halkının ülkesi olarak İsrail Devletinin varlığını reddetmek
2. Devletin demokratik yapısını reddetmek
3. Irkçılığa teşvik etmek20

Her partinin seçimlerde aldığı oy oranı kadar, hazırladığı listedeki aday meclise 
girmeye hak kazanır. Örneğin bir parti seçimlerde geçerli oyların %10’nunu aldıy-
sa, o parti Knesset’teki sandalyelerin %10’una sahip olacaktır. Buna göre o parti-
nin listesindeki ilk 12 isim Knesset’e girmeye hak kazanır. Eğer Knesset dönemi 
içinde bir milletvekili istifa eder veya hayatını kaybederse, yeniden seçim yapıl-

17. Bernard LewisBernard Lewis “Israel’s Election System Is No Good,”Wall Street Journal (Eastern edition), 1 Nisan 2009.
18. İsrail Hakkında Gerçekler, Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi, 2008, s.81; http://www.mfa.gov.il/NR/
rdonlyres/66876698-4DAB-4A7E-BCC2-699873DD8FD5/0/ISRAILHAKKINDAGERCEKLER.pdf
19. “Şitot HaBhirot LeKnesset,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_beh.htm.
20. Huk-Yesod: haKnesset (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod4.pdf

Hem iç siyasette hem de dış siyasette önemli 
konularda baş gösteren uzlaşı yokluğu ve siyaset 
aygıtının sıklıkla hareket kabiliyetini kaybetmesini,
kısmen ülkedeki seçim sistemi ile açıklamak 
mümkündür.
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mamakta, boşalan sandalye seçimler için sunulmuş olan listedeki sıradaki aday ile 
doldurulmaktadır. Her parti aldığı oy karşılığı mecliste sandalye elde ettikten son-
ra bu partilerin yeni bir koltuk daha kazanmak için yetersiz kalan artık oyları ve 
barajın altında kalan partilerin oyları, seçim sonuçlarının gösterdiği oy dağılımı 
yüzdelerine göre meclise girmeye hak kazanan partiler arasında yeniden dağıtılır. 
Knesset’e bir partinin girebilmesi için tek kural %2 olan seçim barajını aşmasıdır.21 

1992’den önce %1 olan baraj, önce %1,5’a çıkarılmış, daha sonra 2003 yılında bir 
kez daha yükseltilerek %2 yapılmıştır. Barajın bu şekilde düşük olması İsrail si-
yasetinde çok sayıda partinin faaliyette bulunmasına ve bu partilerin çoğunun 
Knesset’te temsil imkânı bulmasına yol açmaktadır.22 İsrail, bugün sahip olduğu 
seçim sisteminin nispi temsil, liste uygulaması gibi özelliklerinin yanı sıra düşük 
baraj uygulamasını da Siyonist Kongre’ye kadar dayanan bir gelenekten devral-
mıştır. Fransa’nın üçüncü Cumhuriyet’i döneminde ülkede meclis muhabiri ola-
rak çalışan Kongre Başkanı Theodor Herlz Fransız parlamenter sisteminden faz-
lası ile etkilenmiş ve kongredeki tartışma usullerinden, çalışma esaslarına kadar 
sistemin oluşmasında belirleyici olmuştur.23 Dünya Siyonist Örgütü’ne aktarılan 
bu sistem, özellikle Manda Yönetimi yıllarında şekillenecek olan parlamenter ya-
pının ve seçim kurallarının büyük ölçüde temelini oluşturmuştur. 

İngilizler, Filistin’de istedikleri sistemi doğrudan kuramamış olsalar da İngiliz 
Parlamento geleneğinin de Knesset üzerinde etkisi olmuştur.24 Siyonist gelene-
ğin başından beri benimsediği geniş temsil hakkı anlayışının bir uzantısı olarak 
bu dönemde Yahudi yerleşimlerinin (Yişuv) siyasi kurumlarında farklı grupla-
rın eşitlik içinde temsil edilmesine özellikle önem verilmiştir. Grupların siyasi 
organlarda mümkün olduğunca geniş temsil hakkına sahip olmasının önü açık 
tutularak, meşruluğu güçlendirme anlayışı benimsenmiştir. Bu durum ülkenin 
uzun yıllar Eşkenazi ağırlıklı İşçi Partisi tarafından domine edilmesinin önüne 
geçememiştir. Yine de bu anlayışın devlet kurulduktan sonraki sürece yansıması, 
beraberinde düşük baraj uygulamasını ve çok sayıda partinin Knesset’te temsil 
olanağına sahip olmasını getirmiştir.25

21. “Şitot HaBhirot LeKnesset,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_beh.htm
22. A.g.e. 
23. Samuel Sager, “Pre-State Influences on Israel’s Parliamentary System,” Parliamentary Affairs, Vol.25, Issue 1, 
1971, s.30-31.
24. Samuel Sager ,“Pre-State Infl uences on Israel’s Parliamentary System,” Samuel Sager ,“Pre-State Influences on Israel’s Parliamentary System,” Parliamentary Affairs, Vol.25, Issue 1, 
1971, s.37.
25. “Şitot HaBhirot LeKnesset,” “Şitot HaBhirot LeKnesset,” Knesset Wabsayfası, http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_beh.htm.
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TABLO 1. KNESSETLER VE HÜKÜMETLER
Knesset Hükümet

Dönem Seçim Tarihi
Görev 
Süresi

Sıra Kurulma Tarihi
Görev 
Süresi

Koalisyon Lideri Başbakan

1 25 Ocak 1949 2 yıl 6 ay 1 8 Mart 1949 1 yıl 8 ay Mapay David Ben Gurion

2 1 Kasım 1950  11 ay Mapay David Ben Gurion

2 30 Temmuz 1951 4 yıl - 3 8 Ekim 1951 1 yıl 2 ay Mapay David Ben Gurion

4 24 Aralık 1952 1 yıl 1 ay Mapay David Ben Gurion

5 26 Ocak 1954 1 yıl 5 ay Mapay Moşe Şaret

6 29 Haziran 1955  4 ay Mapay Moşe Şaret

3 26 Temmuz 1955 4 yıl 4 ay 7 5 Kasım 1955 2 yıl 2 ay Mapay David Ben Gurion

8 7 Ocak 1958 1 yıl 11 ay Mapay David Ben Gurion

4 3 Kasım 1959 1 yıl 9 ay 9 17 Aralık 1959 1 yıl 11 ay Mapay David Ben Gurion

5 15 Ağustos 1961 4 yıl 2 ay 10 26 Kasım 1961 1 yıl 7 ay Mapay David Ben Gurion

11 26 Haziran 1963 1 yıl 6 ay Mapay Levi Eşkol

12 22 Aralık 1964 1 yıl 1 ay Mapay Levi Eşkol

6 1 Kasım 1965 4 yıl - 13 12 Ocak 1966 3 yıl 2 ay Birat (Alignment) 
(Mapay / Ahdut 
Ha’avoda-Po’alei 
Zion)

Levi Eşkol

14 17 Mart 1969 9 ay Birat
(İşçi Partisi / Mapam)

Golde Meir

7 28 Ekim 1969 4 yıl 2 ay 15 15 Aralık 1969 4 yıl 3 ay Alignment
(İşçi Partisi / Mapam)

Golde Meir

8 31 Aralık 1973 3 yıl 5 ay 16 10 Mart 1974 3 ay Alignment
(İşçi Partisi / Mapam)

Golde Meir

17 3 Haziran 1974 3 yıl - Alignment
(İşçi Partisi / Mapam)

İzhak Rabin

9 17 Mayıs 1977 4 yıl 1 ay 18 20 Haziran 1977 4 yıl - Likud Menahem Begin

10 30 Haziran 1981 3 yıl 1 ay 19 5 Haziran 1981 2 yıl 4 ay Likud Menahem Begin

20 10 Ekim 1983 11 ay Likud İzhak Şamir

11 23 Temmuz 1984 4 yıl 3 ay 21 13 Eylül 1984 2 yıl 1 ay Alignment
(İşçi Partisi / Bağımsız 
Liberal Parti / Yahad)

Şimon Peres

22 20 Ekim 1986 2 yıl 2 ay Likud İzhak Şamir

12 1 Kasım 1988 3 yıl 8 ay 23 22 Aralık 1988 1 yıl 6 ay Likud İzhak Şamir

24 11 Haziran 1990 2 yıl 1 ay Likud İzhak Şamir

13 23 Haziran 1992 3 yıl 11 ay 25 13 Temmuz 1992 3 yıl 4 ay İşçi Partisi İzhak Rabin 
(04.11.1995’te suikast 
sonucu öldü)
Şimon Peres

26 22 Kasım 1995 7 ay İşçi Partisi Şimon Peres

14 29 Mayıs 1996 3 yıl - 27 18 Haziran 1996 3 yıl 1 ay Likud Gesher Tzomet Benyamin Netanyahu

15 17 Mayıs 1999 3 yıl 8 ay 28 6 Temmuz 1999 1 yıl 8 ay Tek İsrail (İşçi Partisi, 
Gesher, and Meimad) 
Daha sonra (İşçi 
Partisi-Meimad)

Ehud Barak

29 7 Mart 2001 1 yıl 11 ay Likud Ariel Şaron 

16 28 Ocak 2003 3 yıl 10 ay 30 28 Şubat 2003 3 yıl 2 ay Likud Ariel Şaron

17 28 Mart 2006 3 yıl 2 ay 31 4 Mayıs 2006 2 yıl 10 ay Kadima Ehud Olmert

18 10 Şubat 2009 2 yıl 11 ay 32 31 Mart 2009 Likud Benyamin Netanyahu
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Düşük baraj uygulaması, İsrail’de bir partinin tek başına iktidara gelmesini güç-
leştirirken, koalisyon hükümetlerini sistemin vazgeçilmez bir parçası haline ge-
tirmiştir. Bu koalisyon zorunluluğu farklı grupları temsil eden, hatta kimi zaman 
çıkarları doğrudan çatışan, rakip olan partileri tek bir hükümet çatısı altında bir-
leşmek durumunda bırakmaktadır. 

İsrail siyasetindeki temel aktörleri Yahudi partileri ve azınlık listeleri olarak iki 
ana gruba ayırmak mümkündür. Azınlık listelerini, Müslüman, Hıristiyan ve 
Dürzi Araplar oluşturmaktadır.26 Yahudi partilerinin en önemlileri ise, İsrail ta-
rihine baktığımızda açıkça ağırlıkları görülmekte olan soldan merkez sola doğru 
kayan İşçi Partisi ve sağcı Likud Partisi’dir. Yeni partiler zamanla sisteme dâhil 
olsalar da, bu iki rakip partiden biri dâhil olmadan İsrail’de bir koalisyon hükü-
metinden kolay kolay söz edilemez. 

1977 seçimlerine kadar ülkede İşçi Partisi ve koalisyon ortaklarının hâkimiyeti 
açıkça görülmektedir. Ancak sosyalist İşçi Partisi’nin baskınlığı, Siyonist hareket 
içinden gelen ve İsrail’in kuruluşunda rol oynayan diğer iki grubun varlığını erit-
memiştir. Hem liberal hem de dindar Yahudi gruplar, İşçi Partisi’nin baskınlığı 
ile geçen 28 sene boyunca giderek güç kazanmışlardır. Liberal Siyonistler ülkenin 
bağımsızlığını koruyabilmesi için pazar ekonomisine dayanan Batı tarzı bir yapı-
lanmayı benimsenmesi gerektiğini savunmuşlar, Ortodoks Yahudiler ise devletin 
tamamen Halaka (Yahudi hukuku) ilkelerine uygun olarak yönetilmesini istemiş-
lerdir.27 İsrail’in artan güvenlik kaygısı, siyasetindeki bu keskin kutuplaşmayı ve 
dengeleri de etkilemiştir. ABD’nin isteğine duyulan ihtiyaç İşçi Partisi’nin sosya-
list söylemini yumuşatarak daha merkez-sol bir çizgiye kaymasına yol açmış ve 
liberal değerleri savunan Likud’u da güçlendirmiştir.28

Likud zaferi ile sonuçlanan 1977 seçimleri, İsrail siyasetinde iki kutuplu bir yapıyı 
ortaya çıkarması bakımından dönüm noktasıdır. Bundan sonra Sefarad, dindar, 

26. Hikmet Özdemir “Başkanın doğrudan seçimi,” Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 4 (2000), s.91.
27. Martin Edelman, “The new Israeli Constitution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2, April 2000, s.3.
28. Martin Edelman, “The new Israeli Constitution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2, April 2000,s.4.

İsrail’in artan güvenlik kaygısı, iç siyasetindeki 
Liberal Siyonistler ve Ortodoks Yahudiler arasındaki 
keskin kutuplaşmayı ve dengeleri etkilemiştir. 
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şahin sağ seçmene dayanan Likud ile Eşkenazi, seküler ve güvercin sol seçmene 
dayanan İşçi Partisi iktidara gelebilmek adına küçük partilerle koalisyon kurma 
rekabeti içine girmişlerdir. Ortodoks partiler ise kilit konuma gelmişlerdir. Bu re-
kabet 1984’te iki partinin uzlaşarak ilk defa “ulusal birlik” hükümetini kurmaları 
ile bir süreliğine hız kaybetse de bu uzun soluklu olmamıştır. 1984-1988 dönemi-
nin ilk ulusal birlik hükümeti nispeten başarılı iken 1988’de kurulan ikinci ulusal 
birlik hükümeti ancak iki sene ayakta kalabilmiştir.

Koalisyon hükümetlerinin kaçınılmaz olması, düşük baraj sayesinde meclise gire-
bilen küçük partileri aldıkları oy ile ters orantılı bir güce kavuşturmaktadır. Rakip 
muhalif parti ile uzlaşmak yerine veya bu uzlaşma sağlanmadığından, bir kaç san-
dalyeye ihtiyaç duyan iktidara aday parti, kimi zaman 2-3 sandalyeye sahip küçük 
bir partiye önemli bakanlıklar vererek destek toplamaya yönelmiştir. Bu küçük par-
tiler, genelde radikal kanatlarda yer almakta ve düşük oy oranlarına rağmen hükü-
met içinde ciddi bir etkinliğe sahip olmaktadırlar. Kendi desteklemedikleri bir giri-
şim karşında, hükümetten çekilme tehditleri ellerine çok önemli bir silah vermek-
tedir. Bu durum ülkede istikrar sorunu yaratırken, kısa süreli hükümetleri ve erken 
seçimleri İsrail siyasi hayatının karakteristik özelliklerinden biri haline getirmiştir.29

İsrail siyasetinde var olan bu dengesiz yapıya çözüm bulabilmek için 1968’den beri 
yürürlükte olan Temel Kanun: Hükümet 1992’de değiştirilerek, Başbakan’ın direk 
oy ile seçilmesine ve Knesset için ayrı oy kullanılmasına karar verilmişti. Burada 
amaçlanan, Başbakanı, dolayısıyla hükümeti kimin kuracağını önceden belirleye-
rek, zayıf bir hükümetin kurulması ile sonuçlanan Knesset’teki uzun pazarlıkların 
önüne geçmek ve istikrarlı bir hükümet kurmaktı.30 1996’da ilk defa uygulanan sis-
tem ile Likud adayı Benjamin Netanyahu doğrudan oy ile seçilen ilk Başbakan oldu. 
Ancak seçim sisteminde yapılan değişim beklenin aksine radikal partilerin daha 
da güçlenmesi sonucunu doğurdu ve bu partilerin oy oranları arttı. Bunun sebebi 
seçmenlerin başbakan seçiminde kazanma şansı daha yüksek olan büyük partilerin 
adaylarını desteklerken, Knesset seçiminde daha özel, ideolojik eğilimlerini gös-
terme fırsatı yakalamış ve oylarını bu yönde kullanmış olmalarıydı. Bu da küçük 
radikal/dinci partilere verilen oyları artırırken, doğrudan oy ile seçilen başbakanın 
koalisyon kurmasını daha da zora soktu. 1999 doğrudan oy ile Başbakan seçimi 
ikinci kez uygulandı. Bu seçimlerde, İşçi Partisi ve Likud’tan sonra 17 sandalye ile 
radikal Şaş Partisinin 3.parti olması şok yarattı. Bu sistemin daha büyük bir açmaz 
yarattığını gören siyasi hayatın hâkim partileri, seçim sisteminin değiştirilmesini 
önerdiler ve 2001’de yapılan oylama ile eski seçim sistemine geri dönüldü. 

29. Bakınız Tablo-1.
30. Samuel Sager ,“Pre-State Influences on Israel’s Parliamentary System,” Parliamentary Affairs, Vol.25, Issue 1, 
1971, s. 185-186.
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İsrail’de düşük barajın yarattığı sorunlar hala tartışma konusu olmaya devam et-
mekte ve barajın bir miktar yükseltilmesinin İsrail siyasetine istikrar getireceği pek 
çok isim tarafından savunulmaktadır. Buna karşın bu sistemi değiştirmenin kolay 
olmayacağı görüşünde olanlar, sistemin bu halinden yarar sağlayan küçük partilerin 
bunu kaybetmemek için her hangi bir değişime direneceklerini düşünmektedir.31

En son 10 Şubat 2009 tarihinde 18’incisi yapılan Knesset seçimlerinde partiler 
ve ittifaklar tarafından 33 liste sunulmuştur. Kadima %23 oyla 28 sandalye, Li-
kud %21 oyla 27 sandalye kazanırken, toplamda 12 parti meclise girmeye hak 
kazanmıştır. Yedi hafta süren koalisyon çalışmalarının sonucunda Likud lideri 
Benjamin Netanyahu tarafından kurulan İsrail’in 32. hükümeti halen görevini 
sürdürmektedir. 

2.2  PARLAMENTO YAPISI
Bağımsızlık Bildirgesinde, insan haklarına saygılı demokratik bir Yahudi devle-
ti olarak kendini tanımlayan İsrail, yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler 
ayrılığı ilkesini benimseyen parlamenter bir etnik demokrasidir. Cumhurbaşkan-
lığı, Knesset adıyla bilinen İsrail Parlamentosu, hükümet ve yargı temel siyasal 
kurumlarını oluşturmaktadır. 

Yedi yıllığına tek bir dönem için Knesset tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, 
devletin başı unvanını taşımaktadır. Her İsrail vatandaşı Cumhurbaşkanlığı se-
çiminde aday olabilir. Adayın seçim gününden önce en az 10 Knesset üyesi ta-
rafından aday gösterilmiş olması gerekmektedir. Yapılan gizli oylamada Knesset 
üyelerinin salt çoğunluk oyunu alan aday Cumhurbaşkanı olarak göreve gelir. 
Cumhurbaşkanının partiler üstü bir siyaset izlemesi beklenirken, daha çok bir-
leştirici bir görev beklenen bu makamın yetkileri sınırlı ve daha çok semboliktir. 
Kanundaki düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı’nın görevleri arasında, kendi yet-
kilerini düzenleyenler dışında bütün kanunların imzalanması; yeni seçilen Knes-
set’in ilk oturumunun açılması; Knesset’in bir üyesinin yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirilmesi; Hükümetin rapor sunması; İsrail’e yabancı ülkelerce gönderi-
len diplomatik temsilcilerin itimatnamelerinin kabul edilmesi; Knesset tarafından 
kabul edilen antlaşmalar ve kanunların imzalanması; kanunda kendisine tanınan 
yetkilere uygun olarak yargıçların atanması ve görevden alınması ve mahkûm-
ların affedilmesi ve cezalarının hafifletilmesi bulunmaktadır. Knesset, Cumhur-
başkanının görevini yerine getirmede yetersiz kaldığını veya başarısız olduğunu 
düşünürse özel çoğunluğun arandığı bir oylama ile kendisini görevden alabilme 
yetkisine sahiptir.32 

31. Bernard Lewis “Israel’s Election System Is No Good,”Wall Street Journal (Eastern edition), 6 Nisan 2009.
32. Huk-Yesod: Naşi HaMedina (1958), Huk-Yesod: Naşi HaMedina (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod8.pdf
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İsrail parlamentosu Knesset adını İ.Ö. 5. asırda Ezra ve Nehemya tarafından Ku-
düs’te toplanmış olan temsili Yahudi meclisi “haKnesset Hagedolah”dan (Büyük 
Meclis) almaktadır.33 Genel seçimlerle dört yıllığına göreve gelen, 120 üyeden 
oluşan Knesset ülkenin yasama organıdır. Knesset üyelerinin kanunda tanımla-
dığı şekilde dokunulmazlıkları bulunmaktadır. Knesset üyeleri kendi aralarından 
Knesset Başkanını ve Başkan Yardımcısını seçerler.34

TABLO 2. SİYASİ YAPI35

Knesset hükümetin çalışmalarını 12 daimi komite yoluyla denetler. Kendi üye-
leri arasında seçimle daimi komitelerde ve ihtisas komitelerinde görev yapacak 
kişileri belirler. Komitelerin fonksiyonu, yetkisi ve prosedürü kanunla düzenlen-

33. İsrail Hakkında Gerçekler, Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi, 2008, s.75; http://www.mfa.gov.il/NR/
rdonlyres/66876698-4DAB-4A7E-BCC2-
34. Huk-Yesod: haKnesset (1958), Huk-Yesod: haKnesset (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod4.pdf
35. İsrail Hakkında Gerçekler, Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi, 2008, s.74 http://www.mfa.gov.il/NR/
rdonlyres/66876698-4DAB-4A7E-BCC2- 
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mediği hallerde yönetmelikler yoluyla belirlenir.36 Bunun yanı sıra Knesset belirli 
konuların araştırılması için soruşturma komisyonları oluşturabilir. Komisyonun 
yetkisi ve fonksiyonu Knesset tarafından belirlenir. Her soruşturma komisyonu-
nun hükümette yer almasalar dahi Knesset’teki temsil oranlarına göre bütün parti 
gruplarından temsilciler içermesi zorunludur.37

DÖRT TİP STANDART KNESSET KOMİTESİ VARDIR;

Daimi Knesset Komiteleri: Şu anda 12 adet daimi Knesset komitesi bulunmaktadır. 
Bunlar: Kadının Statüsünü İlerletme Komitesi; Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi; 
Ekonomik İlişkiler Komitesi; Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi; Finans Komitesi; Dış İlişkiler 
ve Savunma Komitesi; Meclis Komitesi, Göçmenlik ve Absorbe Komitesi; İç İşleri ve Çevre 
Komitesi; İşçi ve Refah Komitesi; Bilim ve Teknoloji Komitesi; Devlet Kontrol Komitesi

Özel Knesset Komiteleri: Fonksiyonları daimi komitelerle aynıdır ancak hizmet süresi 
sınırlıdır. Şu anda dört özel komite bulunmaktadır: Madde Kullanımı Komitesi, Çocuk 
Hakları Komitesi, Yabancı İşçi Komitesi ve Dilekçe Komitesi.

Parlamento Soruşturma Komiteleri: Knesset’in özel ulusal önem atfettiği belirli 
konular üzerinde çalışmak üzere genel kurul tarafından atanırlar.

Etik Komite: Knesset’in etik kurallarını ihlal eden veya Knesset dışında yasal olmayan 
faaliyetlere karışmış olan üyelerin yargılanmasından sorumludur.

Bunlara ek olarak, ihtiyaç olduğu durumlarda toplanan iki tip komite daha vardır:

Yorumlama Komitesi: Genel kurul sırasında Knesset usul kuralları veya teamüller 
konusunda Meclis Başkanı’nın yaptığı yoruma karşı yapılan başvurularla ilgilenir. 
Komite Meclis Başkanından ve Meclis Komitesi tarafından seçilen sekiz Knesset 
üyesinden oluşur. 

Halk Komitesi: Knesset ile ilişkili konular üzerine çalışmak üzere kurulur. Halk 
Komitesinde belirli bir alanda uzman kişiler, halk nezdinde önemli isimler, mevcut 
veya geçmiş Knesset üyeleri yer alabilir. Knesset üyeleri için Etik Kılavuz Taslağı için 
Halk Komitesi, bu tip komitelere örnek olarak verilebilir.38

38

Knesset’in yasama organı olarak en temel işlevi kanunların çıkarılmasıdır. Bir ka-
nuna ilişkin teklif hükümet tarafından, tek bir Knesset üyesi tarafından, Knesset 
üyelerinin oluşturduğu bir grup veya bir Knesset üyesi tarafından sunulabilir. Bu 
teklif tamamen yeni bir kanunun çıkarılması olabileceği gibi, bir kanunda düzen-

36. A.g.e.A.g.e.
37. A.g.e.A.g.e.
38. “Vaadot HaKnesset,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_work_vaada.htm
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lemeyi veya var olan bir kanunun iptalini içerebilir. Yasa tekliflerinin önce Mali-
ye ve Adalet Bakanlıkları tarafından, ekonomik ve hukuki durumlarının gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu teklif ilgili bakanlık tarafından meclis 
başkanlığına sunulur. 
Eğer hükümet teklifi ise teklif ilgili bakan tarafından masaya getirilir. Müzake-
reler sırasında Knesset üyelerine kanun bakan veya bakan yardımcısı tarafından 
açıklanır. Genel Kurulda yapılan ilk görüşmede kurul kanun teklifinin reddine, 
ilgili komiteye sevkine veya ikinci kez görüşülmesine karar verebilir. İlgili komite 
kanunun özüne dokunmadığı müddetçe değişiklik önerisinde bulunma yetkisine 
sahiptir. Meclis Komitesinin onayı ile ilgili komite kanun tekliflerini birleştirebilir 
veya söz konusu teklifi iki veya daha fazla parçaya bölebilir. Komite çalışmasını 
tamamladıktan sonra teklif Genel Kurula ikinci ve üçüncü oturumlar için sunu-
lur. İkinci oturumda, eğer çekinceler doğrultusunda teklifin yeniden hazırlanması 
gerekliyse teklif komiteye geri gönderilebilir veya oylama için üçüncü oturuma 
doğrudan geçilebilir.
Komiteler tarafından kanun tekliflerinde de benzer süreç izlenir. Hükümet teklif-
lerinden veya bireysel tekliflerden farklı olarak Komitelerin teklifleri sadece Knes-
set, Knesset seçimler, Knesset üyeleri ve Devlet Müfettişi ile ilgili temel kanunlar 
ve kanunlar hakkında olabilir. 
Teklifin bir veya birden fazla Knesset üyesi tarafından sunulması halinde Knes-
set Başkanı ve yardımcıları teklifi Knesset gündemine alıp almamaya karar verir-
ler. Teklif ırkçı bir mahiyet sahip olması veya Yahudi halkının ulusu olarak İsrail 
Devleti’nin varlığını reddetmesi halinde onaylanamaz. Onaylanan teklifin en fazla 
45 gün içinde Knesset Genel Kurulunda ilk oturumu gerçekleştirilmelidir. Genel 
Kurul, teklifi gündeminden çıkarabilir, komiteye sevk edebilir veya görüşmeye 
alabilir. Bundan sonra hükümet teklifinde izlenen süreç takip edilir. Sunulan her 
teklif, genel kurulda yapılan Knesset oylaması sonucunda kabul veya reddedilir. 
Oylamada kabul edilen teklif görev yapan meclis başkanı tarafından imza edilir ve 
Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Knesset başkanının ve kanunun uygulanmasın-
dan sorumlu bakanın imzalarıyla Resmi Gazetede yayımlanır. Son olarak, adalet 
bakanınca devletin mührüyle damgalanır ve kanun haline gelir.39 
Knesset’in sınırlı olmakla birlikte çeşitli yarı-yargısal görevleri de vardır. Bunların 
içinde vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması ve Cumhurbaşkanının ve Devlet 
Müfettişini görevden alma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca pek çok kamu görevlisi-
ni atarken kullandığı seçme yetkisi vardır.40 Knesset bu yarı yargısal işlevinin yanı 
sıra aynı zamanda Temel Kanun: Yasamayı düzenleyerek yargının sahip olduğu 

39. ““Al HaHakika,” Knesset Websayfası, http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Pages/default.aspx
40. “Avodat HaKnesset Tehumi haAhariot haTa� idim vehaSimkoiyot,” “Avodat HaKnesset Tehumi haAhariot haTa�idim vehaSimkoiyot,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.
gov.il/birthday/heb/KnessetWork.htm.
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yetkinin kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca kanunlar yoluyla yargının ve dolay-
lı şekilde kararlarının üzerinde etkisi vardır. Bununla birlikte Yargının, Yasama 
üzerinde denetimi söz konusudur. Prensipte mahkemelerinin temel kanunlardan 
biri ile çelişmesi halinde Knesset tarafından kabul edilen bir yasayı iptal etme yet-
kisi vardır. 13. Knesset döneminin sonuna kadar hiçbir yasa bu gerekçe ile iptal 
edilmemiştir bu dönemden sonra ise Yüksek Mahkeme bölge mahkemelerinin 
bu anlamda aldığı pek çok kararı iptal etmiştir. Ancak 25 Eylül 1997’de Yüksek 
Mahkeme ilk defa Yatırım Danışmanları Kanununda bir fıkrayı ‘Temel Kanun: 
Yerleşim Özgürlüğü’ ile çeliştiği gerekçesi ile iptal etme kararı almıştır.41

Knesset’in işleyişinde anahtar konumdaki yapılardan biri de Meclis grupları-
dır. Knesset’in çalışmalarının çoğu gruplar temelinde yürütülür. Milletvekilleri 
Knesset’te Meclis Grupları çatısı altında veya bireysel olarak faaliyet gösterirler. 
Knesset’in açılışında grupların sayısı, seçimleri kazanan listelerin sayısı ile aynı-
dır. Ancak dönem içinde grupların bölünmesi ve birleşmesi sonucunda bu sayı 
değişebilmektedir. Bir parti üyesi seçimlere katıldığı grubundan ayrılabilir. Meclis 
Komitesi tarafından kabul edilmesi halinde tek bir parti temsilcisi veya temsilciler 
yeni bir Meclis Grubu oluşturabilirler. İki veya birden fazla parti tek bir grup çatısı 
altında da birleşebilir. Şimdiye kadar Knesset’teki en fazla grup sayısı 9. Knesset 
döneminde olmuş 13 grupla başlayan dönem, 20 grup ve dört bağımsız Knesset 
üyesi ile son bulmuştur. Sadece 3. Knesset döneminde grupların sayısı ilk meclise 
girdikleri gündeki gibi kalmıştır.42 

Meclis Gruplarının oylamalardaki etkin konumu, üzerlerindeki siyasi pazarlıkları 
artırmaktadır. Grupların üye sayısı düştükçe güçleri azalacağı yerde artabilmekte, 
birkaç oyla sonuçların değişebildiği Knesset’in çoklu yapısı içinde kilit konuma gel-
mektedirler. Siyasetin ciddiyetine gölge düşüren ve meclisin istikrarına zarar veren 
bu pazarlıkların önüne geçmek için 1990’da seçim kanunda yapılan düzenleme ile 
grupların bölünmesine veya üyelerin gruplarından ayrılmasına sınırlamalar getiril-
miştir. 2001’de revize edilen Temel Kanun: Hükümet’e göre bir Knesset üyesi, gru-
bundan ayrılmakla birlikte Knesset üyeliğinden istifa etmezse aynı Knesset dönemi 
içinde bakan olarak atanmamaktadır. Ancak bu kural, Meclis Grubunun Temel Ka-
nun: Knesset’te tanımladığı şekilde bölünmesi halinde uygulanmaz.43

Hükümet, kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak yürütmeyi elinde bulundur-
maktadır. Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini Knesset’te en fazla sandalyesi 
olan partiye vermek zorunda değildir, hükümet kurma görevi koalisyon kurma 

41. A.g.e.A.g.e.
42. “Odot haSi’ot BeKnesset,” “Odot haSi’ot BeKnesset,” Knesset Websayfası, http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionIntroduction.asp
43. Huk-Yesod: haMemşala (1958), Huk-Yesod: haMemşala (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod6.pdf
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şansı en fazla olan partiye verilebilir. Başbakan adayının meclise seçilmiş olması 
ve Knesset üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması gerekir. 120 sandalyeli 
Knesset’te hükümetin güvenoyu alabilmesi için salt çoğunluk olan 61 milletvekili 
sayısına ulaşması gerekmektedir. Eğer kendisine görev verilen partiler bir koa-
lisyon hükümeti kurmayı başaramazsa, Knesset dağılır ve yeniden seçim yapılır.

Başbakan ve başbakan yardımcıları Knesset üyesi olmak zorundadır ancak hü-
kümette görev alacak bakanlar için böyle bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte 
bütün bakanlar İsrail vatandaşı olmalı, İsrail’de ikamet etmelidir. Cumhurbaşkanı 
tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Knesset üyesinin bu görevi aldık-
tan sonra hükümeti kurmak için 28 günü vardır. Cumhurbaşkanı toplam 14 günü 
aşmamak şartıyla bu süreyi uzatabilir. Bu süre içinde hükümet kurulamaz veya 
Knesset’ten güvenoyu alamaz veya görevi üstlenen üye süre bitiminden önce hü-
kümeti kuramayacağı bildirirse izleyen üç gün içinde cumhurbaşkanı bu görevi 
hükümeti kurmaya hazır olduğunu bildiren başka bir Knesset üyesine verebilir 
veya Knesset Sözcüsünü hükümet kurulmasına dair bir olasılık görmediği konu-
sunda bilgilendirir. Bu durumda, izleyen 21 gün içinde Knesset üyelerinin ço-
ğunluğu yazılı olarak cumhurbaşkanından onayını aldıkları bir Knesset üyesine 
bu görevi vermesini talep edebilirler. Bu durumda cumhurbaşkanı belirtilen isme 
bu görevi iki gün içinde vermelidir. Knesset’in seçtiği kişinin hükümeti kurmakla 
görevlendirilmesinden itibaren 14 günü vardır. Eğer bu sürenin bitimine kadar 
hükümet kurulamazsa veya süre bitiminden önce atanan kişi hükümeti kurama-
yacağını cumhurbaşkanına bildirirse ya da kurulan hükümet güvenoyu alamazsa 
Knesset süresini tamamlamadan kendisini fesheder. Yeni seçimler cumhurbaşka-
nının hükümetin kurulmadığını bildirmesinden veya hükümetin güvenoyu ala-
mamasından itibaren başlayan 90 gün içinde, en geç son Salı günü yapılmalıdır.44 

İsrail’de hükümet, hem dış hem de iç meseleler üzerinde oldukça etki sahibidir. 
Kanunen bir başka kurumun görev sahası içinde olmayan herhangi bir konuda 
icraat yetkisine sahiptir. Dış politika alanına giren konulara baktığımızda, kabine-
nin Knesset’in rızasını almadan savaş açma ve dış ilişkiler ve savunma komitesine 

44. Huk-Yesod: haMemşala (1958), Huk-Yesod: haMemşala (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod6.pdf

Cumhurbaşkanının partiler üstü bir siyaset izlemesi 
beklenirken, daha çok birleştirici bir görev beklenen 
bu makamın yetkileri sınırlı ve daha çok semboliktir.
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gerektiğince danışmadan savaşı idare etme yetkisi vardır. Kanuna göre (Temel Ka-
nun: Hükümet) hükümet tarafından alınan savaş kararı Knesset’teki Dış ilişkiler 
ve Savunma Komitesine en kısa zamanda bildirilir. Aynı süre zarfında başbakan, 
Knesset Genel Kurulu’nda vekilleri bilgilendirir. 

İçişlerine baktığımızda ise hükümetin gücünün yine çok olduğunu görürüz. Hü-
kümet gerek ekonomi gerekse diğer konulara ilişkin mevzuatın belirlenmesinde 
öncüdür. Knesset’in bütçe üzerinde sınırlı bir kontrolü vardır ve değiştirecek gücü 
yoktur. Hükümet, kanunlar çıkararak ve Knesset’in yeterli ve etkin bir kontrolü 
olmaksızın binlerce yönetmelik çıkararak gücü elinde tutmaktadır. Acil durum-
larda çıkarılan yönetmeliklerle bir kanun askıya alınabilir veya tadil edebilir. Hü-
kümet, Knesset içinde çoğunluğu elinde tuttuğu müddetçe Knesset’in hükümet 
üzerindeki denetimi ve kontrolü son derece sınırlıdır.45

İsrail parlamenter yapısının önemli kurumlarından bir diğeri de kamu kurumla-
rının denetimini sağlamak için 1949 yılında kabul edilen kanunla kurulan ‘Dev-
let Müfettişliği’dir. Kanun daha sonra pek çok kez revize edilmiş, İsrail’de zaman 
içinde bürokrasinin genişlemesi ile birlikte bireyle devlet organları arasında daha 
fazla anlaşmazlık ortaya çıkmaya başlamış ve buna çözüm bulmak amacıyla 1971 
yılında Knesset devlet müfettişliğinin yetkilerini genişleterek ombudsmanlığı 
buna dâhil etmiştir. Ombudsman, müfettişin denetim yetkisine tabi olan devlet 
veya kamu organlarına karşı halktan gelen şikâyetleri inceler. 1988’de kabul edi-
len Temel Kanun: Devlet Müfettişliği’ne göre devlet müfettişi, bakanlıklar, devlet 
kurumları, mahalli idareler, sendikalar, kamu iştirakleri ve diğer tüm kamu ku-
rumlarının yasalarda belirlenen amaçlara uygun hareket edip etmediklerini, gelir 
ve gider akışlarını, tutumluluklarını, etkinliklerini ve ahlaki ilkelere uygun çalışıp 
çalışmadıklarını denetler ve bu konularda raporlar sunar. Devlet müfettişi, Knes-
set’te temsil edilen siyasi partilerin mali işlerini ve bunların seçim kampanyası 
hesaplarını teftiş etmeye ve usulsüzlükler tespit edildiğinde parasal yaptırımlar 
uygulamaya da kanunen yetkilidir. 

Devlet müfettişi Knesset tarafından gizli oylama ile yedi yıllığına seçilir. Aktif po-
litika hayatı olan, Knesset veya yerel yönetim meclislerine üye olanlar veya üyeliğe 
aday olanlar, kâr amaçlı bir kuruluşta yönetici kadrosunda görev yapanlar, doğ-
rudan veya dolaylı herhangi bir ticari işletmede görev yapanlar, doğrudan veya 
dolaylı olarak devletin sahip veya ortak olduğu ya da denetlediği kuruluşlarda 
görevli olanlar, kendisine gösterilen lojman ve verilen maaş dışında taşınabilir 
veya taşınmaz devlet mallarından herhangi birini satın alan, kiralayan, hediye 

45. Avraham Brichta “Th e New Premier-Parliamentary System in Israel,” Avraham Brichta “The New Premier-Parliamentary System in Israel,” Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 555, Israel in Transition (Jan., 1998), s. 182.
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olarak kabul eden, bir akit karşılığı devletten bir arsa veya kredi alan kişiler devlet 
müfettişi olamazlar. Görev süresi sona eren devlet müfettişi, izleyen üç yıl içinde 
kar amacı güden bir iş yapamaz ve kanunda belirtilen denetlenen kuruluşlardan 
birini kuramaz. Güvenilirliğini kaybederse, parlamentonun 2/3’ünün onayıyla 
görevden alınabilir.46

2.3  YARGI SİSTEMİ

Tarihsel köklere sahip olan İsrail hukuk sistemi medeni hukuk ile örf adet huku-
kunun bir karışımıdır. I. Dünya Savaşı öncesinde bölgeye hâkim olan Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde geleneksel İslam hukuku ile birlikte modern Avrupa 
hukuku uygulanmış, Filistin’in İngiliz mandası altına girmesinden sonra ise Man-
da Yönetimi aşamalı olarak mevcut yapıyı büyük ölçüde İngiliz örf ve adet huku-
ku ile değiştirmiştir. Ancak medeni hukuk alanında, farklı dini grupların kendi 
cemaatleri üzerinde özel kanunlarını uygulamalarında yetkiyi dini mahkemelere 
veren Osmanlı sistemi korunmuştur. 1948’de İsrail Devleti kurulduğunda mevcut 
sistem korunduysa da Knesset ve Yüksek Mahkeme’nin kararları doğrultusunda 
daha modern ve gelişmiş bir hukuk sistemi inşa edilmiştir.47 

Bugün sistemin en belirgin özelliklerinden biri yazılı bir anayasanın halen olmayı-
şıdır. Aslında Bağımsızlık Bildirgesine göre 1 Kasım 1948 tarihine kadar bir anaya-
sa hazırlanması öngörülmüş, ancak bu anayasa yazımı tamamlanmamıştır. Bunun 
en temel nedenlerinden biri Ortodoks ve seküler Yahudi partiler arasında Yahudi 
hukukunun (Halaka) yeni devletin işleyişindeki rolüne ilişkin anlaşmaya varıla-
mamasıdır.48 Bir anayasa metni üzerine anlaşmaya varılamaması üzerine devletin 
yönetimine ilişkin olan kuralları kanunlar yolu ile belirlemek ve yargının kontrol 
mekanizması sayesinde partilerin politik çekişmelerini bu alandan mümkün ol-
duğunca uzak tutmak yoluna gidilmiştir.49 Bugün, devletin işleyişine ve temel hak 
ve özgürlüklere dair yürürlükte olan 11 temel yasa ve Gazze Şeridi’ne ilişkin 1995 
tarihli temel yasa hükmündeki anlaşma bir anayasa işlevi görmektedirler. 

Bunlar;

1. Temel Kanun: Knesset (1958)
2. Temel Kanun: İsrail Toprakları (1960)

46. Huk-Yesod: Mivkar HaMedinah (1958), Huk-Yesod: Mivkar HaMedinah (1958), Knesset Websayfası, http://knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod5.pdf
47. Ruth Levush, Ruth Levush, Features-A Guide to the Israeli Legal System, Law Library Resource Xchange (LLRX), January 
15, 2001, http://www.llrx.com/features/israel.htm
48. Martin Edelman, “Th e new Israeli Constitution,” Martin Edelman, “The new Israeli Constitution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2 (April 2000), s.13
49. Martin Edelman, “Th e judicialization of politics in Israel,” Martin Edelman, “The judicialization of politics in Israel,” International Political Science Review / Revue 
internationale de science politique, Vol. 15, No. 2 (April 1994), s.179.
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3. Temel Kanun: Cumhurbaşkanı (1964)
4. Temel Kanun: Devlet Ekonomisi (1975)
5. Temel Kanun: Ordu
6. Temel Kanun: Kudüs, İsrail’in Başkenti (1980)
7. Temel Kanun: Yargı (1984)
8. Temel Kanun: Devlet Denetçisi (1988)
9. Temel Kanun: İnsan Haysiyeti ve Özgürlüğü (1992)
10. Temel Kanun: Yerleşim Özgürlüğü (1994)
11. Temel Kanun: Hükümet (2001)

1995 yılında İsrail Yüksek Mahkemesi temel yasaların ülkenin anayasası olarak 
işlev göreceğine hükmetmiştir. Knesset’in çıkardığı yasaların bu temel yasalara 
aykırı olmayacakları ve çelişemeyecekleri hükmünden hareketle Mahkeme’nin 
yargısal denetim yetkisi vardır. Yargının içtihat hukuku yaratmada geniş bir tak-
dir yetkisi ve hukuki gücü vardır. İsrail’de uygulanmakta olan içtihat birliği ilkesi-
ne göre bir mahkeme kararı alt mahkemelere örnek oluşturacaktır.50

TABLO 3. MAHKEME SİSTEMİ51

Özel Mahkemeler Açıkça tanımlanmış yargı yetkileriyle, trafik, iş, çocuk, askerlik ve belediye 

mahkemeleri; idari mahkemeler
Özel Mahkemeler Medeni durumla ilgili konularda (evlenme, boşanma, nafaka, velayet, 

evlat edinme) yargı yetkisi değişik dini cemaatlerin yargı kurumlarına 

verilmiştir: Yahudi hahamlık mahkemeleri, Müslüman şeriat 

mahkemeleri, Dürzi dini mahkemeleri, İsrail’de resmen tanınan on 

Hıristiyan cemaatin kilise mahkemeleri.
Asliye Ceza Mahkemesi Hukuk ve küçük ceza davaları; hukuk ve ceza davalarında yargı yetkisi
Bölge Mahkemesi Asliye mahkemeleri üzerinde temyiz yetkisi, daha önemli hukuk ve ceza 

davalarında ilk yargılama yetkisi
Yüksek Mahkeme Ülke çapında en son temyiz yetkisi, adalet uğruna müdahale etmek 

için gerektiğinde belli konuları ele alma hakkı; hukuka aykırı olarak 

tutuklanmış veya hapsedilmiş kişileri serbest bırakma yetkisi; Yüksek 

Mahkeme herhangi bir devlet organı veya memuruna karşı yapılan 

başvuruları inceler ve ilk ve son kademe mahkemesi olarak çalışır.

51

İsrail mahkeme sistemi genel bir mahkeme sisteminden ve bir dizi özel mahke-
meden oluşmaktadır. Genel mahkeme sistemi asliye ceza mahkemelerini, bölge 
mahkemelerini ve Yüksek Mahkeme’yi içermektedir. Kudüs’te bulunan Yüksek 

50. Martin Edelman, “Th e new Israeli Constitution,” Martin Edelman, “The new Israeli Constitution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2, April 2000, s.1
51. İsrail Hakkında Gerçekler, Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi, 2008, s. 84. http://www.mfa.gov.il/NR/
rdonlyres/66876698-4DAB-4A7E-BCC2-
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Mahkeme, 12 yargıçtan oluşur. Başkan veya Başkan Yardımcısı daha büyük bir 
oturum talep etmediyse veya hükme bağlanmış konu hakkında yeni duyumlar 
yoksa normalde üç yargıçla toplanır. Yüksek Mahkeme, yüksek temyiz mahke-
mesi görevinin yanı sıra yüksek adalet divanı olarak idari bölge mahkemelerinin 
yargı alanına girmeyen idari konuları hükme bağlama yetkisi vardır. 

Coğrafi olarak İsrail, Kudüs, Tel-Aviv, Hayfa, Beerşeba ve Nasıra olmak üzere beş 
yargı bölgesine ayrılmıştır. Ceza mahkemeleri ve bölge mahkemeleri bulundukla-
rı bölgede yargı yetkisine sahiptirler. Yüksek Mahkeme’nin yetkisi ise ülke çapın-
dadır. Bu yargı bölgelerinin hiç birine girmeyen bir yerde gerçekleşen bir eylemde 
ise yetkili Kudüs Bölge Mahkemesidir. Bölge mahkemeleri, ceza mahkemelerinin 
yargı yetkisine girmeyen bütün suç ve kamu davalarından ve diğer mahkemelerin 
yetkilerine girmeyen davalardan sorumludur.52

İş mahkemesi, askeri mahkeme, trafik mahkemesi ve dini mahkeme gibi özel 
mahkemelerin ilgili alanlarda özel yargı yetkisi bulunmaktadır. Bu mahkemelerin 
temyiz mahkemelerinin aldıkları kararlarlar, yüksek adalet divanı sıfatıyla Yük-
sek Mahkeme’nin sınırlı incelemesine tabiidir. Medeni hukuk alanında varolan 
yapıya İsrail kurulduğunda hiç dokunulmamıştır. Hala sürdürülmekte olmakta 
uygulamaya göre evlenme ve boşanma konularında dini hukuk (Yahudi, İslam, 
Hıristiyan vs. hukuku) uygulanmaktadır. Devlet tarafından finanse edilen dini 
mahkeme sisteminde, Haham (Yahudi) Mahkemelerinin yetki alanı Yahudi İsrail 
vatandaşlarının veya İsrail’de ikamet eden Yahudilerin evlenme ve boşanma ko-
nuları ile sınırlandırılmıştır. Ancak her iki tarafın da rıza göstermesi halinde diğer 
kişisel anlaşmazlık meselelerinde de yargılama yapabilirler. Daha geniş yetkiye 
sahip olan Şeri (Müslüman) Mahkemeler sadece evlenme ve boşanma konularına 
değil bütün kişisel konulara ilişkin davalara bakmaktadırlar. Hıristiyan ve Dürzî 
Mahkemelerinin statüleri ise Haham Mahkemeleri ile aynıdır.53

İsrail Devleti, yasama, yürütme ve yargı arasında güçler ayrılığına dayanan bir sis-
tem ile yönetilmektedir. Benzerlerinde olduğu gibi yargının bağımsızlığı kanunlarla 
teminat altına alınmış ve hukukun üstünlüğünü korumak adına yargı politik hayat-
tan soyutlanmıştır. Mahkemeler ve özellikle de Yüksek Mahkeme, bağımsız, objektif 
ve tarafsız kararın geleneksel koruyucusu olarak görüldüklerinden İsrail’in Yahudi 
toplumunda özel ve önemli bir rolleri vardır.54 İsrail’de yapılan kamuoyu araştırma-
larına göre Yahudi halkın gözünde mahkemeler, ulusal çıkarların asli koruyucusu 

52. Ruth Levush, Ruth Levush, Features-A Guide to the Israeli Legal System, Law Library Resource Xchange (LLRX), January 
15, 2001, http://www.llrx.com/features/israel.htm.
53. Ruth Levush, Ruth Levush, Features-A Guide to the Israeli Legal System, Law Library Resource Xchange (LLRX), January 
15, 2001, http://www.llrx.com/features/israel.htm.
54. Martin Edelman, “Th e judicialization of politics in Israel,” Martin Edelman, “The judicialization of politics in Israel,” International Political Science Review / Revue 
internationale de science politique, Vol. 15, No. 2 (April 1994), s.179
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olma sıfatı ile İsrail Savunma Kuvvetlerinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 
İsrail halkı yargının kararlarına açıkça güvenmektedir. Bu destek Knesset, Hükümet 
ve siyasi partiler gibi siyasi kurumlara verilen destekten açık ara daha fazladır.55

İsrail’in Arap vatandaşları arasında ise mahkemelere karşı Yahudi vatandaşlara 
benzer bir güvenden söz etmek mümkün değildir. Arap vatandaşlar günlük ha-
yatın birçok noktasında olduğu gibi yargı konusunda da bir takım ayrımcılıklara 
tabi tutulmaktadır. 2011 yılında İsrail Barosu tarafından yapılan bir araştırmada 
Arap vatandaşların aynı suçlardan hüküm giyme oranının Yahudi vatandaşlara 
göre daha fazla olduğu ve Yahudi vatandaşlardan daha uzun süre ceza aldıkları 
ortaya çıkmıştır.56 İsrail yargısındaki Yahudi-Arap ayrımcılığını açıkça ortaya ko-
yan bu araştırma, işgal topraklarındaki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı 
şiddet eylemlerinin çoğu zaman göz ardı edilmesi ile birlikte değerlendirildiğinde 
İsrail yargısının tüm vatandaşlar için eşit adaleti sağlama konusundaki bariz ek-
siklerini gözler önüne sermektedir. 

Genelde yargının, özelde Yüksek Mahkeme’nin siyasi hayat üzerinde hissedilir 
şekilde artan bir etkisi vardır. Bunun en önemli sebeplerinden biri seçimle iş ba-
şına gelen kurumlarda görülen istikrarsızlıktır. İsrail demokrasisi çok fazla parti 
arasında çetin rekabeti içeren seçimlere dayandığı için, İsrail halkı bu dengelerin 
doğurduğu hükümetin keyfi uygulamalarına ve zorlamalarına karşı kendi güven-
liklerini hukukun üstünlüğünde görmüşlerdir. Siyasetçilerin tersine hâkimlerin, 
seçim veya koalisyon kaygılarının olmaması daha objektif ve hızlı karar alma-
larını sağlamaktadır ve bu durum Knesset veya Hükümet kararları karşısında 
yargının kararları halkın gözünde daha güvenilir kılmaktadır. Özellikle bireysel 
hakların gözetilmesi konusunda yargıya özel bir önem atfedilmektedir. Hukukun 
üstünlüğünü korumak için 1953 yılında alınan bir karar ile yargı siyasetten tama-
men izole edilmiş, ayrıca Yüksek Mahkemeye geniş yargı yetkisi verilmiştir. Bu-
nun neticesinde, ilk kurulduğu 1948 yılında daha çok İngiliz sistemindeki Lordlar 
Kamarası tarzı bir işleve sahip olan Yüksek Mahkeme, özellikle 1980’lerin sonla-

55. Martin Edelman, “Th e judicialization of politics in Israel,” Martin Edelman, “The judicialization of politics in Israel,” International Political Science Review / Revue 
internationale de science politique, Vol. 15, No. 2 (April 1994), 179-180; Martin Edelman, “The new Israeli Cons-
titution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2, April 2000, s.12.
56. “Mehkar Betey haMişpat:Aravim mofl im...”, “Mehkar Betey haMişpat:Aravim moflim...”, Haaretz, 2 Agustos 2011, http://www.haaretz.co.il/news/
law/1.1371246 

İsrail yargısının, tüm vatandaşlar için eşit adaleti 
sağlama konusunda bariz ek sikleri bulunmaktadır.



İ S R A I L  S I Y A S A L  S I S T E M I

49

rına doğru mahkemeye bireysel başvurma prosedürünün değişmesi ile birlikte 
Amerika’daki muadiline benzer bir karar merciine dönüşmüştür. Yüksek Mah-
kemenin devletin hukukunun üstün yorumlayıcı olarak ceza davalarında, asli ve 
idari davalarda usul ve esas yönünden tam temyiz yetkisi bulunmaktadır.57

İsrail seçim sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkan Knesset’in çok parçalı yapısı 
ve sıkı siyasi pazarlıklarla kurulan koalisyon hükümetlerinin hassas dengeleri, asıl 
karar alma organları olarak yasama ve yürütmenin güvenilirliğini zedelemekte 
ve kararlar üzerindeki yargı müdahalesi İsrail’de siyasetteki yargı vesayetinin art-
masına yol açmaktadır. Bugün Yüksek Mahkemenin, Knesset’in kendi işleyişine 
dair kanun tasarılarından bir Knesset üyesinin dokunulmazlığının kaldırılmasına 
kadar uzanan geniş bir yelpazede yargı yetkisi vardır ve benzer şekilde hükümetin 
politikalarına da müdahalede bulunabilmektedir. Yargının, siyaset, yasama yürüt-
me aleyhine bu kadar geniş yetki sahibi olması halk tarafından bir güvence olarak 
görülmekle birlikte, bu durum demokrasi ile bağdaşmadığı ve siyaseti yargısallaş-
tırdığı gerekçesi ile eleştirilmektedir.

57. Martin Edelman, “Th e new Israeli Constitution,” Martin Edelman, “The new Israeli Constitution,” Middle Eastern Studies, Vol.36, No.2, April 2000, s.10-11.
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3.  SİYASİ PARTİLER

3.1 İŞÇİ PARTİSİ

İsrail Devleti’nin kurucu partisi olan İşçi Partisi, Türkiye’nin CHP’sine paralel bir şe-
kilde uzun yıllar ülke siyasetinde tek başına egemen olmuştur. Erken dönem siya-
si liderleri, askeri kadroları ve sosyal ve ekonomik alanda çalışan bağlantılı örgütleri 
eliyle sosyal hayatı şekillendirmiştir. Ekonomi politikalarından göç politikalarına, dış 
siyasetten hala çözüm bekleyen yerleşimler gibi sorunlara kadar İsrail’i içte ve dışta şe-
killendiren birçok ana mevzuda İşçi Partisi’nin imzası vardır. Son zamanlarda önemli 
bölünmeler yaşayan ve bu yolla tarihi büyük parti özelliğini gözle görülür bir şekilde 
kaybeden İşçi Partisi, özellikle son 10 yılda izlediği pragmatik politikaları ve lider sul-
tası sebebiyle tabanda büyük destek kaybetmiş ve İsrail iç siyasetindeki nüfuzu önemli 
ölçüde azalmıştır. 1948’de Sosyalist olarak tanımlanabilecek olan seleflere sahip İşçi 
Partisi, günümüzde sağ ile merkez-sol arasında kayabilen geniş bir siyasi spektruma 
sahiptir. Ehud Barak’ın partiden ayrılmasıyla birlikte parti içerisinde sosyal demokra-
siye vurgu artmış ve partiyi kuruluş çizgisine yaklaştırma çalışmaları artmıştır. 

İsrail siyasetinde ana akım partilerin başında gelen İşçi Partisi, genel manasıyla 
merkez-sol Siyonist bir partidir. Kuruluşundan itibaren ülke siyasetine yön veren 

İsrail Devleti’nin kurucu partisi olan İşçi Partisi, 
Türkiye’nin CHP’sine paralel bir şekilde uzun yıllar 
ülke siyasetinde tek başına egemen olmuştur. 
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parti, 1977’deki seçim yenilgisi sonrasında güç kaybetmeye başlayarak ya muha-
lefette kalmış ya da iktidar ortağı olarak koalisyon hükümetlerinde yer almıştır. 
Partinin kökleri 20.yüzyılın başlarında gelişen İsrail İşçi hareketine dayansa da,58 
bugünkü haliyle kuruluşu 1968’de sosyalist- Siyonist örgütlerden Mapay, Ahdut 
HaAvoda ve Rafi’nin birleşmesiyle gerçekleşmiştir.59

İşçi Partisi’ni oluşturan siyasi oluşumlardan ilki olan Mapay (Mifleget Poaley 
Erets Yisrael- İsrail İşçilerinin Partisi), işçi birlikleri olan Ahdut HaAvoda (1919) 
ve haPoel haTsair’in (1906) birleşmesi sonucunda 1930’da kurulmuştur.60 İsra-
il devletinin kurulmasının ardında en güçlü siyasi aktör haline gelen Mapay’ın 
en önemli figürü Ben Gurion olmuştur.61 1944’te partinin reformcu eğilimlerini 
eleştiren bazı Mapay üyelerinin kurduğu Ahdut HaAvoda (İşçilerin Birliği) İşçi 
Partisi’nin ikinci kurucu grubudur. Üçüncü kurucu öğe olan Rafi (Reşimat Poale 
Yisrael- İsrail İşçiler Birliği) ise 1965’te Ben Gurion’un İşçi Partisi Başkanı ve Baş-
bakan Levi Eşkol’la çatışması sonrasında kurduğu partidir.62 

İşçi hareketini ve Histadrut’un yönetimini kontrolüne alan İşçi Partisi, 1977’ye 
kadar kesintisiz olarak iktidarda yer almış, İsrail’in savunma ve dış politikası bu 
parti tarafından yürütülmüştür. Parti, gerek 1967 Savaşı’nda işgal edilen Batı Şe-
ria, Gazze ve Sina yarımadasının geleceği konusunda lider kadro düzeyindeki 
anlaşmazlık, gerekse yeni göçmenlerin oylarını kendisine çekememesi nedeniyle 
1970’lerde güç kaybetmeye başlamıştır.63 1969 seçimlerinde %46,2 oy oranıyla 56 
sandalye kazanan İşçi Partisi’nin oyu 1973’te %39’a, Knesset’teki sandalye sayısı 
ise 51’e düşmüştür.64 1969-1974 arasında parti liderliğini yürüten ve aynı zaman-
da başbakan olan Golda Meir döneminde parti, kurucu üç öğesinin ayrı ayrı söz 

58. İsrail işçi hareketi, Siyonist hayalin gerçekleşmesindeki itici güç olması açısından önemlidir. Yişuv’un sosyalizm İsrail işçi hareketi, Siyonist hayalin gerçekleşmesindeki itici güç olması açısından önemlidir. Yişuv’un sosyalizm 
ve siyonizmi savunan iki büyük işçi örgütlenmesi Ha Poel Ha Zair (1906) ve Ha Poelei Zion (1906) olmuştur. Ha-
Poel HaZair, Filistin kökenli Yahudilerin Rus Sosyal Devrimci Partisi’nden etkilenerek 1906’da kurduğu Marksist 
olmayan bir partidir. Ha Poelei Zion ise Avrupa merkezli Ortodoks Marksist partinin Filistin kolu olarak 1906’da 
kurulmuştur. Her iki parti de üyelerinin kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılamak için düzenli dergiler 
çıkarmış, yardımlaşma teşkilatları kurmuştur. 1919’da Poelei Zion, tarafsız işçilerle birlikte Ahdut Haavoda’yı (İş-
çilerin Birliği) kurmuş, Ahdut Haavoda ve Ha Poel Ha Zair ise üyelerine istihdam sağlamak amacıyla 1920’de İşçi 
Federasyonu Histadrut’u kurmuştur. Yeni göçmenlerle üyeleri hızla artan Histadrut, hem en büyük işveren konu-
muna yükselirken liderlerine siyasi haklar kazandırmıştır. Bu liderlerden en önemlisi, David Ben Gurion’dur. Bkz.
Mark Tessler, A History of the Israeli Palestinian Conflict (Bloomington: Indiana University Press, 1994), s.199; 
William L.Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı,2008), s.278-279.
59. “Israel Labor Party”, “Israel Labor Party”, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=0 
60. Tessler, s.199.Tessler, s.199.
61. Ben Gurion’un Mapay’dan ayrılmasının ardından liderliği Levi Eşkol yürütmüş, Eşkol sonrasında ise Golda Ben Gurion’un Mapay’dan ayrılmasının ardından liderliği Levi Eşkol yürütmüş, Eşkol sonrasında ise Golda 
Meir, Pinhas Sapir, Zalman Aranne’ın yönetiminde kolektif liderlik oraya çıkmıştır. Bkz. Myron Joel Aronoff, 
Power and Rituel in the Israel Labor Party A Study in Political Anthropology (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993), s.24.
62. Aronoff , s.23-24.Aronoff, s.23-24.
63. Selin Çağlayan, İsrail Sözlüğü (İstanbul: İletişim, 2010), s. 401. Selin Çağlayan, İsrail Sözlüğü (İstanbul: İletişim, 2010), s. 401. İsrail Sözlüğü (İstanbul: İletişim, 2010), s. 401. 
64. Charles D.Smith, Charles D.Smith, Palestine and the Arab- Israeli Conflict (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2010), s.324.
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hakkına sahip olduğu hizip sistemi ile yönetilmiştir.65 Bu dönemde Mapay’dan 
Pinhas Spair ve Golda Meir, Ahdut Haavoda’dan Yigal Allon ve Rafi’den Moşe Da-
yan partide öne çıkan isimler olmuştur. 1974’te üç örgütün oluşturduğu bu sistem 
çökünce İzhak Rabin (1974-1977) ve Şimon Peres (1977-1992) İşçi Partisinin yeni 
liderleri olarak belirmiştir.66 1980’lerin sonuna kadar Peres ve Rabin’in muhalefet 
edilmeyecek bir güçle yönettiği parti, hiyerarşik ve oligarşik merkezi bir yapıya 
bürünmüştür.67 

İşçi Partisi, 1977 seçimlerinde iktidarı sağ parti Likud’a kaptırmış, 1984 ve 1988 
seçimleri sonrasında bu partiyle dönüşümlü başbakanlığa dayalı kurulan ulusal 
birlik hükümetlerinde yer almıştır.68 Bu durum parti içi muhalefete neden olmuş, 
özellikle İşçi partisi ile seçimlere ortak liste (HaMaarah) ile giren Birleşik İşçi 
Partisi’nin (Mapam), Likud’la yapılan koalisyon nedeniyle desteğini çekmesi so-
nucunda İşçi Partisi önemli seçimlerde oranda güç kaybetmiştir.69 Diğer yandan 
bu dönemde parti içinde Peres ve Rabin arasındaki çekişme de devam etmiştir. 
Peres partide Rabin’den daha güçlü olmasına karşın üst üste çok seçim kaybet-
mesi nedeniyle Rabin’in ismi zamanla öne çıkmıştır. Parti içinde hiçbir zaman 
etkin çoğunluğa sahip olamayan Rabin’in 1992’de Peres’ten parti liderliğini tekrar 
almasına karşın partinin kontrolü Peres’te kalmaya devam etmiştir.70 İzhak Rabin 
liderliğindeki İşçi Partisi, 1992 seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çık-
mıştır. Seçim sonrasında İşçi Partisi, seküler ve ılımlı Meretz ve ultra Ortodoks 
dinci parti Şas’la koalisyon hükümeti kurmuştur. Böylece iktidar, Knesset’te 120 
sandalyenin 62’sine sahip olmuş oldu. Seçim kampanyası boyunca 6 ila 9 ay için-
de barış vaat eden İşçi Partisi, ilk 6 aylık periyotta iç sorunlarla meşgul olmuş, 

65. Colin Shindler, Colin Shindler, A History of Modern Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s.153
66. Hassan A. Barari, Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process,1988-2002 (New York: Routledge, 2004), s.57.
67. Zaki Shalom, Zaki Shalom, Ben Gurion’s Political Struggles, 1963-1967 (New York: Routledge, 2006), s.211.
68. Hassan A. Barari, Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 1988-2002 (New York: Routledge:2004), s.24.
69. Aranoff , s.203.Aranoff, s.203.
70. Reuven Y.Hazan, “Intraparty Politics and Peacemaking in Democratic Societies: Israel’s Labor Party and Reuven Y.Hazan, “Intraparty Politics and Peacemaking in Democratic Societies: Israel’s Labor Party and 
Middle East Peace Process, 1992-1996,” Journal of Peace Research, 2000, s.374

Partinin kökleri 20.yüzyılın başlarında gelişen 
İsrail işçi hareketine dayansa da, bugünkü haliyle 
kuruluşu 1968’de Sosyalist- Siyonist örgütlerden 
Mapay, Ahdut HaAvoda ve Rafi’nin birleşmesiyle 
gerçekleşmiştir.



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

54

takip eden süreçte ise İsrail- Filistin probleminde önemli bir dönüm noktası olan 
Oslo barış sürecine ilişkin dikkate değer bir ilerleme gösterememiştir.71 Bu dö-
nemde, hızla yükselen enflasyon ve kötüye giden ekonominin de etkisiyle giderek 
zor günler yaşayan parti, 1995 anketlerine göre 1992 seçimlerinde kazandığı oyu 
%40 oranında kaybetmiştir. Buna ek olarak 1995 bütçesinin veto edilmesi, parti 
içindeki huzursuzlukları ayyuka çıkarmıştır.72 Oslo Barış Görüşmelerini yürüten 
başbakan Rabin’in bir suikasta kurban gitmesi sonrasında parti liderliğine Peres 
ikinci kere seçilmiştir. 1996 seçimleri öncesinde, Hamas ve İslami Cihad’a mensup 
intihar bombacılarının Kudüs ve Tel Aviv’deki eylemleri Peres’in seçim kampan-
yasını olumsuz etkilemiştir. Ayrıca İşçi Partisi liderliğindeki hükümetin aynı yıl 
Lübnan’a karşı yürüttüğü Gazap Üzümleri Operasyonu da İsrail vatandaşı olan 
Arapların Peres hükümetinden uzaklaşmasına neden olmuş ve bu durumdan Li-
kud lideri Netanyahu kârlı çıkmıştır.73 

1996 seçimlerini ilk kez iki turlu seçim sistemiyle gerçekleştiren İsrail’de, İşçi Par-
tisi meclis seçimlerinden birinci parti olarak çıkmış, ancak Peres başbakanlık se-
çimlerini kaybetmiştir. Bu süreçte parti liderliğine Ehud Barak seçilmiş, 1999’da 
düzenlenen başbakanlık seçimlerini İşçi Partisi’nin adayı olarak kazanmıştır. An-
cak seçimlerin ardından İşçi Partisi liderliğinde kurulan Tek İsrail koalisyon hü-
kümeti, 2000 Camp David görüşmeleri sırasında koalisyon ortaklarının çekilme-
siyle dağılmıştır. Barak, Eylül 2000’de başlayan II. İntifada’nın ardından başbakan-
lıktan istifa etmiş, 2001’de kaybettiği başbakanlık seçimlerinin ardından Likud 
liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümetinde yer almıştır. 2003 seçimlerine Amram 
Mitzna’nın liderliğinde giren İşçi Partisi 120 üyeli Knesset’te sadece 19 sandal-
ye kazanınca Mitzna parti liderliğinden istifa etmiş, yerine Şimon Peres üçüncü 
defa geçmiştir. 2005’te ise İşçi Partisi’nin yeni lideri, partiyi sosyal demokrat çiz-
giden uzaklaştığı için eleştiren Histadrut başkanı Amir Peretz olmuştur.74 2006 
seçimlerinde yine başarısızlığa uğrayan İşçi Partisi, Kadima liderliğinde kurulan 
hükümete destek vermiştir. 2007’de tekrar parti liderliğine seçilen Ehud Barak 
ise 2011’e kadar bu görevi sürdürmüştür. 2009’daki son seçimlerde partinin oyu 
%9’da kalmış, sandalye sayısı 13’e düşmüştür. 2009 seçimlerinden sonra Netanya-
hu’nun kurduğu koalisyon hükümetine katılan İşçi Partisi lideri Ehud Barak, bu 
hükümette başbakan yardımcısı ve savunma bakanı olarak görev almıştır.75 Ehud 
Barak, parti içi anlaşmazlıklar sebebiyle Ocak 2011’de İşçi Partisi’nden ayrılarak 

71. Hazan, s. 366. Hazan, s. 366. 
72. A.g.e, s.369.A.g.e, s.369.
73. Benny Morris, “Israel’s Elections and Th eir Implications,” Benny Morris, “Israel’s Elections and Their Implications,” Journal of Palestine Studies, XXVI, No:1, 1996, s.73.
74. Israeli Labor Party, Israeli Labor Party, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Israeli_Labor_Party 
75. “Netanyahu government / Who’s who in the new cabinet,” “Netanyahu government / Who’s who in the new cabinet,” Haaretz, 1 Nisan 2009, http://www.haaretz.com/
news/netanyahu-government-who-s-who-in-the-new-cabinet-1.273321 
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yeni bir parti kurmuştur. Ehud Barak’ın bıraktığı parti liderliği için Eylül 2011’de 
yapılan başkanlık yarışını ise sıkı bir sosyal demokrat olan ve özelleştirme karşıt-
lığıyla bilinen Şeli Yahimoviç kazanmıştır.76 Yahimoviç liderliğindeki İşçi Partisi, 
Mayıs 2012’de Netanyahu’nun yeniden kurduğu hükümette yer almayarak muha-
lefette kalmıştır.77

Ehud Barak, kendisini destekleyen dört milletvekili ile partiden istifa ederken 
partinin temel çizgisinden uzaklaştığı açıklamasını yapmış olsa da, parti içi çat-
lağın sebebi daha eskiye dayanmaktadır.78 Hem savunma bakanlığı hem de parti 
başkanlığı yaptığı dönemde, Barak’ın partiye tam olarak hâkim olamadığı tartışıl-
mış, özellikle 2009 seçimlerinde Barak’ın parti içi hâkimiyeti sağlayamadığı dil-
lendirilmiştir.79 Bunun yanı sıra 2009 seçimlerinin ardından, İşçi Partisi genelinde 
Netanyahu’nun kurduğu hükümete katılmama doğrultusunda fikir birliği oluş-
masına karşın, Barak’ın bu hükümete dâhil olması partide rahatsızlık yaratmıştır. 
2011’e gelindiğinde ise bir grup İşçi Partili milletvekili, hükümetin barış sürecini 
ertelemesi nedeniyle partinin Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmesi 
için Barak’a baskı yapmıştır. Bu durum karşısında Barak, kendisini destekleyen 
üçü bakan olmak üzere dört milletvekili ile İşçi Partisi’nden ayrılmış ve Mayıs 
ayında haAtzmaut (Bağımsızlık) adlı yeni bir parti kurmuştur.80 Ehud Barak, Ba-
ğımsızlık Partisi lideri olarak koalisyona destek vermiş ve savunma bakanlığı gö-
revini sürdürmüştür. Ehud Barak’ın yeni partisi, kendisini Siyonist, demokratik 
merkez parti olarak tanımlamaktadır.81 

3.1.1 Parti Çizgisi ve Seçmen Profili

İşçi hareketlerine uzanan kökleriyle İşçi Partisi, sosyal çoğulculuk ve eşitliği temel 
ilke alan sosyal demokrat bir parti olarak kurulmuştur. Asgari ücretin yükseltil-
mesi, emeklilik garantisi, yaşlı ve engellilere sosyal güvenlik hizmeti gibi sosyal 
devlet ilkelerini benimseyen parti, 1990’lardan itibaren serbest piyasa ekonomisi-
ni ve aşamalı bir özelleştirmeyi savunsa da devletin eğitim ve sağlık gibi alanlar-
da sosyal sorumluluğunun devam etmesi gerektiğine inanmaktadır. Yine de, İşçi 
Partisine yönelik eleştirilerin başında sosyalist köklerinden uzaklaşarak büyük iş 

76. “Israel’s New Labor Leader Faces a Party in Decline,” “Israel’s New Labor Leader Faces a Party in Decline,” The New York Times, 22 Eylül 2011
77. “Netanyahu forms Israeli unity government,” “Netanyahu forms Israeli unity government,” Financial Times, 8 Mayıs 2012, http://www.ft.com/intl/cms/
s/0/1c125bba-98d1-11e1-9da3-00144feabdc0.html#axzz1yR2AsF6K 
78. “Barak’s Break With Party Shakes Up Israeli Politics”, “Barak’s Break With Party Shakes Up Israeli Politics”, The New York Times, 17 Ocak 2011
79. “İşçi Partisi içindeki çekişme ve Ehud Barak,” 7 Nisan 2008, “İşçi Partisi içindeki çekişme ve Ehud Barak,” 7 Nisan 2008, http://www.ydh.com.tr/HD4766_isci-partisi-
icindeki-cekisme-ve-ehud-barak.html 
80. “Barak’s Labour resignation strengthens government, says Netanyahu,” “Barak’s Labour resignation strengthens government, says Netanyahu,” The Guardian, 17 Ocak 2011, http://
www.guardian.co.uk/world/2011/jan/17/barak-labour-resignation-netanyahu-israel 
81. “Israel defence minister Ehud Barak forms new party,” “Israel defence minister Ehud Barak forms new party,” The Telegraph, 17 Ocak 2011.
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adamlarının himayesinde bir partiye dönüşmesi iddiası gelmektedir. 1990’lara 
kadar İşçi Federasyonu Histadrut’u yöneten parti, bugün çoğu seçmene göre mer-
kez partisi Kadima’dan farksızdır.82 Nitekim 1950 ve 60’lar boyunca İngiliz İşçi 
Partisi’ne öykünen İşçi Partisi sosyal demokrat bir ekonomik politika izlerken 
1970’lerden itibaren serbest piyasa ekonomisine yönelmiş, 1990’larda ise tama-
men neoliberal uygulamaları kabul etmiştir.83

İşçi Partisini oluşturan Mapay, Ahdut Haavoda ve Rafi Siyonist- sosyalist bir çizgi 
takip etmiştir. İşçi Partisi kurulmadan önce iktidarda bulunan Mapay, Ben Gu-
rion’un liderliği boyunca Siyonist ajanda üzerinden Yahudilere ulusal vatan inşa 
etmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte 1 mil-
yondan fazla Yahudi göçmenin kabulü ve bu göçmenlere ulus bilinci kazandı-
rılması en büyük öncelik haline gelmiştir. Diğer yandan parti, İsrail Devleti’nin 
kuruluşunun ardından güvenlik ve savunma konularında oldukça katı bir politika 
takip etmiştir. 1956 Sina Savaşı, 1967 Altı Gün Savaşı ve 1973 Yom Kippur Savaşı 
İşçi Partisi kadrolarının hükümette olduğu döneminde gerçekleşmiştir.84 Aynı za-
manda partinin özellikle 2000’li yıllarına damga vuran ismi Ehud Barak, 2000’li 
yıllar boyunca İsrail’in Filistinlilere ve 2006’da Lübnan’a karşı giriştiği saldırılarda 
da en önemli karar vericilerden birisi olarak hükümette yer almıştır. 

1990’lardan itibaren İşçi Partisi, İsrail ve Filistin arasındaki uzlaşıyı temel alan iki 
devletli çözümü benimsemiştir. Filistinlilerle kalıcı barışı İsrail’in güvenliği için 
önemli bir etmen olarak gören parti, istikrarın savunulabilir sınırlar ve güvenlik 
düzenlemeleriyle sağlanabileceğini savunmaktadır. Partiye göre İsrail, Arap ordu-
ları karşısında askeri üstünlüğünü sürdürmeli, başta İran olmak üzere düşman-

82. “Israel Votes 2009 Political Party Platforms”, “Israel Votes 2009 Political Party Platforms”, http://www.israelvotes.com/downloads/Short_Platforms_
Download_Reg.pdf 
83. Aki Orr, Aki Orr, Israel Politics, Myths and Identity Crises (London: Pluto Press,1994), s. 55. Partinin ekonomi po-
litikaları genel olarak sosyalizmden neoliberalizme evrilmiş olsa da parti üyeleri bu konuda kendi içinde üçe 
ayrılmaktadır: (1)Tam anlamıyla neoliberal politikaları destekleyen Regan-Thatcher’cı muhafazakârlar, (2) 
Özel ve kamu sektörlerinin işbirliğine dayalı karma ekonomiyi savunan orta yolcu muhafazakârlar, (3) Dev-(3) Dev-
letin özellikle eğitim ve sağlık sektöründe sosyal hizmetleri kesmesine karşı olan Histadrut kökenli sosyal de-
mokratlar. Bkz. Haim Baram, “The Decline of the Labor Party,” http://www.tikkun.org/mediagallery/download.
php?mid=20090505131325953 
84. “Israeli Labor Party,” “Israeli Labor Party,” New World Encyclopedia, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Israeli_Labor_Party
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lık ve yıkıma dayalı ideolojilere sahip devletlerle mücadele etmelidir. Savunma 
politikasını hiçbir zaman bir kenara bırakmayan İşçi Partisi, terörizmi ve savaşı 
önlemeyi ve ülkenin finansal kaynaklarının silahlanmaya aktarılmasının önüne 
geçmeyi de parti programında hedef göstermektedir.85

Tarihsel olarak İşçi Partisi’nin seçmen kitlesi, Eşkenazi işçi sınıfı olmuştur. Partiyi 
oluşturan siyasi örgütlerin en büyüğü olan Mapay’dan itibaren parti tarihine bakıl-
dığında geniş bir seçmen kitlesinin İşçi Partisini desteklediği görülmektedir. Ancak 
bu durum, zaman içinde parti politikalarında meydana gelen değişikliklere, İsrail’e 
gelen yeni göçmenlerin neden olduğu demografik değişim ve bölgedeki siyasi kon-
jonktürdeki dalgalanmalara bağlı olarak 1970’lerden itibaren tersine dönmüştür. 

Devletin inşa sürecinde Mapay, köklü ve geniş işçi örgütlenmesiyle nüfusun geniş 
kesimine ulaşmayı başarmıştır. Parti, sosyal refah devleti söylemiyle hem kibbutz-
larda çalışanların hem de yeni gelen göçmenlerin tamamının oyunu kazanmıştır. 
Ayrıca partinin kontrolündeki Histadrut’un yeni gelen göçmenlere iş, barınak ve 
sosyal güvence sağlaması Mapay’ın elini güçlendirmiştir.86 İşçi Partisi kurulduk-
tan sonra da partinin seçmen kitlesi kibbutzlarda çalışanlar, orta sınıf ve Eşkenazi 
kökenliler olmuştur. Ancak yeni göçlerle yükselen Sefarad nüfusu karşısında yeni 
söylemler geliştiremeyen parti, sürekli oy kaybetmeye başlamış ve bu durum 1977 
yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihten sonra parti içinde çeşitli reform çalışma-
ları yapılmasına rağmen genç ve hızla artan Sefarad oyları kendisine çekemeyen 
İşçi Partisi, orta yaş üzeri Eşkenazi kökenli geleneksel seçmen kitlesine hitap et-
meye devam etmiştir.87 

İşçi Partisi’nin oy kaybına uğramasındaki en önemli neden, İsrail devleti kurul-
duğundan bu yana eski göçmenleri koruyan bir politika izleyen bu partinin sta-
tükocu yapısına yeni göçmenlerin ve genç nüfusun yabancı kalması ve bir orta 
sınıf partisi olarak İşçi Partisi’nin yeni göçmen nüfusu oluşturan Sefarad alt sını-
fının ihtiyaçlarına cevap verememesi gösterilmektedir. Ayrıca Arap sınırına ya-
kın bölgelere yerleştirilen ve yaşanan çatışmalardan en çok zarar gören Sefarad 
göçmenlerin tepki oyları sağcı Likud’ta toplanmıştır. Buna ek olarak, 1990’ların 
ikinci yarısında Oslo Barış sürecini yürüten İşçi Partisi, çözümün gecikmesi ve 
iki tarafta da barış umutlarının kaybolması sonucunda tırmanan şiddet olayları-
nın sorumlusu olarak görülmüştür. Diğer yandan İşçi Partisi’nin, 1990’larda parti 
politikasına aldığı serbest piyasa ve neoliberal ekonomi politikalarıyla geleneksel 
sosyal demokrat seçmenini küstürmesi, oy kaybında önemli rol oynamıştır. 

85. “Th e Labor Party,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html“The Labor Party,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html
86. Roger Owen, Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (London: Routledge, 2000), s.87-88. 
87. Barari, s.58.Barari, s.58.
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3.1.2 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

İşçi Partisi’nin Filistin devleti ve barış sürecine bakışı, iç ve dış dinamiklerin ge-
tirdiği şartlara göre pragmatik bir biçimde değişim sergilemiştir. İşçi Partisi ilk 
dönemlerinde, Filistin milliyetçiliğine, Filistinlilerin self-determinasyon hakkına 
ve bağımsız Filistin devletine kati şekilde karşı durmuştur.88 1990’lara gelindiğin-
de ise İşçi Partisi, Filistinlilerin self determinasyon hakkını tanıyan ve sınırlı ege-
menliğe sahip bir Filistin devletinin kuruluşundan bahseden bir parti programına 
sahip olmuştur.89

İşçi Partisini oluşturan örgütler tarihi bir İsrail devleti kurulmasını hedeflemiş, 
parti ile birlikte hareket eden Histadrut da bunun Araplarla yapılacak bir anlaş-
mayla sağlanması gerektiğini savunmuştur. 1930’lardan itibaren toprak konusun-
da Filistinlilerle uzlaşıya varmak bu örgütlerin gündeminde yer almıştır.90 Ancak 
bu örgütler, devletin kuruluşu ve 1948 Savaşı sonrasında Filistinlilerin varlığını 
tanımayan, Filistin yerine Ürdün’ü muhatap almak isteyen kadrolarla yönetilmiş-
tir. Bu durum, 1988’de Ürdün’ün Batı Şeria ile olan idari bağını kopardığını ilan 
etmesiyle yumuşamaya başlamış, parti yönetimi bu dönemde öne çıkan Filistinli 
figürlerle diyaloğa sıcak bakmaya başlamıştır.91

Seçim kampanyasında barış vaat eden İzhak Rabin, 1992 seçimleri öncesinde Fi-
listin devletinin kurulmasına karşı olduğunu parti programından çıkarmıştır.92 
Rabin’in başbakanlığı döneminde, 1991 Madrid Konferansı’nın devamı olarak Fi-
listinlilerle görüşmeye başlayan İşçi Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti, bu 
dönemki mesaisini barış görüşmelerinden çok savunma, dış politika ve ekonomi-
ye yoğunlaştırmış, FKÖ’yle diyalog ise dış baskıların ve koalisyon ortağı Meretz’in 
baskısıyla ilerlemiştir.93 Filistinlilerle diyalog süreci, Peres- Rabin kamplaşmasıyla 
bağlantılı olarak parti içi çatlaklara neden olsa da güvercin Peres kanadının, şahin 
Rabin kanadını ikna etmesiyle Aralık 1992’de başlamıştır.94 Aralık 1992- Ağustos 

88. Avi Shlaim, “Avi Shlaim, “Israel and Palestine, Reappraisals, Revisions, Refutations” (New York: Verso, 2010), s.169.
89. “Th e Labor Party”, “The Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html 
90. Yaacov N. Goldstein, “Labor and Likud: Roots of their ideological Political Struggle for Hegemony over Yaacov N. Goldstein, “Labor and Likud: Roots of their ideological Political Struggle for Hegemony over 
Zionism 1925-35,” Israel Affairs, 8(1), 2002, s.88.
91. 1965’te partinin önde gelen isimlerinden eski başbakan Golda Meir, iki devletli Taksim Planı’nı kabul eden 1965’te partinin önde gelen isimlerinden eski başbakan Golda Meir, iki devletli Taksim Planı’nı kabul eden 
181 sayılı BM Genel Kurulu kararını reddettiklerini, hiçbir koşulda Filistin devletinin varlığını tanımayacak-
larını açıklamıştır. Aynı dönemde partinin önde gelen isimlerinden Moşe Dayan, Filistinlilerin self determi-
nasyon haklarının olmadığını söylemiştir. Yigal Allon ise bir Filistin devletinin Arap dünyasında bile kökünün 
olmadığını söyleyerek, BM 242 ve 338 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının hiç birisinde Filistin devletine atıf 
yapılmadığını savunmuştur. O dönem İşçi Partisi’ndeki genel kanı, Filistin devleti tartışmalarının sadece İsrail’in 
meşruiyetini zedelemek amacıyla ortaya atıldığı yönündeydi. Bkz. Colin Shindler, A History of Modern Israel 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s.153-154 ve 210.
92. Hazan, 373.Hazan, 373.
93. Shindler, s.232.Shindler, s.232.
94. Hazan, s.374.Hazan, s.374.
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1993 arası dönemde devam eden görüşmeler sonrasında I. Oslo Anlaşması (İlke-
ler Bildirgesi) ile İsrail FKÖ’yü, Filistin tarafı da İsrail’i ilk kez tanımıştır. İlkeler 
Bildirgesi ile FKÖ Filistin devletinin sınırlarından bahsetmemiş, ancak 242 ve 338 
sayılı BMGK kararlarını kabul ettiğini belirtmiştir.95 

Barış görüşmeleri boyunca koalisyon ortakları arasında iç meseleler üzerinden 
yaşanan anlaşmazlıklar, İşçi Partisi’nin diyalog sürecinde İsrail içindeki uyumu 
yakalamasını zorlaştırmıştır.96 Diğer yandan iki taraflı yaşanan şiddet olayları, ba-
rış umutlarının kaybolmasına neden olmuştur. 1994 Şubat’ında El Halil’de bir Ya-
hudi yerleşimcinin namaz kılan 33 Filistinliyi katletmesi ve Nisan ayında Filistinli 
intihar bombacılarının Afula ve Hadera’da iki otobüsü havaya uçurması sonucu 
13 İsraillinin ölümüyle birlikte tekrar ortaya çıkan şiddet olaylarına rağmen Rabin 
ve Arafat 1994’te Kahire ve Paris Anlaşmalarını imzalamıştır.97 Bu dönemde ka-
muoyu araştırmalarına göre Rabin’e olan halk desteği bir süreliğine artmış, ancak 
Kudüs, Tel Aviv ve Gazze’de intihar saldırıları devam edince İsrail halkının hem 
Filistinlilerle barış görüşmelerine olan desteği hem de İşçi Partisine olan desteği 
azalmıştır.98 Bu dönem, şiddet olaylarına karşı Rabin’in ‘güvenlik barışın önüne 
geçmiştir’ açıklaması ve alınan güvenlik önlemleri, Filistinlilerin temel insan hak-
larının ihlal edildiği uygulamalara sahne olmuştur.99

Rabin suikastı sonrası parti lideri olarak seçilen Peres, 4 ay süren başbakanlığı 
döneminde Filistinlilerle barış görüşmelerine devam etmekle, görüşmelerde biraz 
frene basıp parti içi bütünlüğü sağlama arasında kalmıştır. Peres liderliğindeki 
yeni hükümet, Geçici Anlaşma (Oslo-II) uyarınca işgal altındaki topraklardan 
aşamalı çekilme ve Suriye’yle görüşmeleri gündemine almıştır.100 Ancak Peres, 
Oslo II uyarınca İsrail’in çekilmesi gereken El-Halil’den çekilmeyi güvenlik ve 
seçim kaygısıyla ertelemiştir. Suriye ile yapılan direkt görüşmeler ise sonuçsuz 
kalmıştır.101 Ehud Barak’ın başbakanlığı döneminde barış sürecine ilişkin yeni 
umutlar doğsa da, bunların iyimserlikten öte gitmediği kısa sürede anlaşılmıştır. 
Eylül 1999’da İsrail ve Filistin Otoritesi arasında imzalanan Wye Nehri Sözleş-
mesi’ne rağmen İsrail’in işgal topraklarından çekilmesi devam etmemiş, 2000’de 
Barak ve Arafat’ın Filistin’in nihai statüsüne ilişkin bir araya geldiği Camp David 

95. İlkeler Bildirgesi 5. Madde, 2. Paragrafı İsrail’in, Gazze ve Eriha’dan çekilmesini, beş yıl içinde İsrail’in aşama-İlkeler Bildirgesi 5. Madde, 2. Paragrafı İsrail’in, Gazze ve Eriha’dan çekilmesini, beş yıl içinde İsrail’in aşama-
lı olarak çekileceği bölgelerde denetimin geçici Filistin yönetimine devredilmesini ve görüşmeler sonrası imzala-
nacak nihai anlaşma ile Filistin Devletinin kurulmasını öngörüyordu. Bkz. Smith, s.434.
96. Hazan, s.367.Hazan, s.367.
97. Cathy Hartley, Cathy Hartley, A Survey of Arab- Israeli Relations (London: Europa Publications, 2004), s.182-184.
98. Hazan, s. 367-368.Hazan, s. 367-368.
99. Shlaim, s.184.Shlaim, s.184.
100. Hazan, s.371.Hazan, s.371.
101. Benny Morris, “Israel’s Elections and Th eir Implications,,”Benny Morris, “Israel’s Elections and Their Implications,,”Journal of Palestine Studies , XXVI, no:1, 1996, 
s.74.
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Zirvesi Kudüs’ün statüsü ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakları konusunda 
bir uzlaşmaya varılamadığı için sonuçsuz kalmıştır. 

Barış süreci ile paralel olarak İşçi Partisi’nin FKÖ’ye bakışında değişim yaşanmış-
tır. Kuruluşundan itibaren FKÖ’yle diyaloğa karşı olan parti, 1993 Oslo İlkeler Bil-
dirgesi ile örgütü resmen tanımış, 1967’de işgal edilen topraklardan çekilmek için 
FKÖ’yle resmi müzakerelere başlamıştır.102 Ancak partinin Hamas’a yönelik tavrı 
hiç değişmemiş, Hamas bir terör örgütü olarak görülerek yaşanan şiddet olaylarının 
tek sorumlusu olarak gösterilmiştir. Oslo barış sürecinde müzakerelerin tıkandığı 
dönemde Hamas’ın güç kazanması ve eylemlerine başlaması üzerine Rabin, “İsrail 
hükümeti Filistinlileri ikiye ayırır: şiddet kullanan aşırı uçlarla savaşır, ılımlılarla 
barış konuşur” şeklinde açıklama yapmıştır.103 Barak’ın başbakanlığı döneminde 
Gazze’de yaşanan sivil ölümlerinden de her zaman Hamas sorumlu tutulmuştur. 

İşçi Partisi Kudüs’ü bir bütün olarak İsrail Devleti’nin egemenliğinde ve İsrail’in 
başkenti olarak tanımaktadır. Kudüs’ün Filistinli sakinlerinin yerel yönetim hak-
kından faydalanmasını savunan parti, kentte Arap ve Yahudiler için ayrı yerleşim 
alanları oluşturulmasını savunmaktadır.104 İşçi Partisi, 1967 işgali sonrası ortaya 
atılan en barış yanlısı çözümlerde bile Kudüs’ün bir bütün olarak İsrail denetimin-
de ve başkent olmasında ısrarcı olmuştur.

İşçi Partisi, barış sürecinin en sorunlu maddelerinden biri olan Filistinli mülteci-
ler sorunun ortaya çıktığı 1948 yılından itibaren mültecilerin geri dönüş hakkını 
reddetmektedir. Ben Gurion yönetimindeki İsrail’de 1948 savaşı sonrası hiçbir 
mültecinin geri dönmemesi kararı alınarak çözüm Arap ülkeleriyle yapılacak ba-
rışa ertelenmiştir. Bu dönemde Başbakan Moşe Şaret, barış karşılığında 100 bin 
mültecinin kabulünü önermiş, ancak geriye kalan 600 bin mülteci sebebiyle Arap 
devletleri bu öneriyi kabul etmemiştir. Bunun üzerine hiçbir mülteciyi kabul et-
meme politikasına geri dönülmüştür. Parti, bu konudaki kararını BM 194 sayılı 
kararın geri dönüş hakkı içermemesine dayandırmaktadır.105 İşçi Partisi bugün de 
Filistinli mültecilerin İsrail egemenliğindeki bölgelere dönüş hakkını tanımamak-
ta, mültecilerin ancak Filistin yönetimi kontrolündeki bölgelere dönüşü konusun-
da müzakere etmeyi kabul etmektedir.106 

Barış sürecindeki en büyük engellerden birisi de Yahudi yerleşimciler sorunudur. 
İşçi Partisi, yerleşimciler konusunda katı olmayan ve şartlara göre değişen bir po-

102. Hazan, s.372.Hazan, s.372.
103. Shlaim, s.181.Shlaim, s.181.
104. “Th e Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html“The Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html
105. Galia Golan, “Th e Evolution of Israeli Policy on the Israeli-Palestinian Confl ict,” Galia Golan, “The Evolution of Israeli Policy on the Israeli-Palestinian Conflict,” Palestine-Israel Journal, 
Vol.15, N.1&2, http://www.pij.org/details.php?id=1160
106. “Th e Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html “The Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html 
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litika izlemiştir, fakat hükümette olduğu dönemlerde yerleşim inşa faaliyetlerine 
de devam etmiştir. 1967 işgali sonrası 1977’e kadar Şeria Nehri kıyısındaki stra-
tejik noktalarda yerleşimler kuran İşçi Partisi, Rabin’in barış vaat ettiği 1992 se-
çim kampanyasında, yerleşimler konusunda Likud’un aksine daha uzlaşmacı bir 
tavır takınmıştır. Şahin kanattan gelen Rabin’in ılımlı politikası, Körfez Savaşı’nın 
ardından yerleşimciler sorunu konusunda İsrail’le ters düşen ABD’nin desteğini 
kazanma çabası olarak yorumlanmıştır.107 Nitekim seçimler sonrasında hükümet 
kurulur kurulmaz yeni yerleşim inşası kısmen durdurulmuştur. Ancak İşçi Parti-
si hükümeti, daha barış görüşmeleri devam ederken inşaat yasağını kaldırmıştır. 
Müzakereler devam ederken yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerden çekilmeyi 
reddeden İşçi Partisi, bu bölgelerde güvenlik koridoru oluşturmayı ve Filistin oto-
ritesine verilmesi planlanan bölgelerdeki yerleşimlerin tamamen İsrail’in deneti-
minde olmasını savunmuştur.108

Filistin Devletine yaklaşım ve barış sürecine ilişkin diğer bir tartışmalı mesele 
de iki devletin de kabul edeceği sınırların çizilmesidir. Sınır sorununun en can 
alıcı noktası, İsrail’in 1967’de işgal ettiği toprakların durumudur. İşçi Partisi’ni 
oluşturan örgütlerden Ahdut Haavoda ve Mapay, Filistinlilerle toprak konusunda 
uzlaşmayı gündemine alsa da, devletin ilanından sonra temel politika Filistin’in 
varlığını reddetmek yönünde gelişmiştir. 1967 işgali sonrası sınırlarına ilişkin 
ise, İşçi Partisi’nde devletin Yahudi karakteri, genişleme, ilhak ve savunulabilirlik 
tartışmaları yaşanmıştır. 1967-1977 arasında İşçi Partisi hükümeti, Şeria Nehri 
boyunca stratejik önem taşıyan sınır bölgelerinde yerleşim politikası uygulamış, 
Arap nüfusunun yoğun olduğu Doğu Kudüs’ü de işgal altında tutmuştur.109 İşga-
lin hemen ardından ise işgal altındaki toprakların geleceği tartışmaları yaşanmış, 
Ben Gurion’un güvenlik konseptine karşı işgalin daha çok güvenlik sorunu geti-

107. Cleveland, s.549.Cleveland, s.549.
108. Avi Shlaim, Avi Shlaim, Israel and Palestine, Reappraisals, Revisions, Refutations (New York: Verso,2010), s.180.
109. Cleveland, s. 403.Cleveland, s. 403.
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receğini savunanlar güç kazanmıştır. Bununla birlikte bu topraklar, İsrail ve Arap 
ülkeleri arasında yapılan pazarlıkta İsrail’in elini güçlendirmiş ve işgalle birlikte 
genişleyen sınırlara ilişkin olarak hükümet Sina için Mısır’a, Golan için Suriye’ye 
barış çağrısında bulunmuş, ancak Batı Şeria için Ürdün’le temasa geçmemiştir.110

Arap devletlerinin 1967 Eylül’ünde düzenlenen Hartum Zirvesi’nde aldıkları İsra-
il’le barış girişimine hayır kararı dönemin Dışişleri Bakanı Abba Eban gibi güver-
cinleri zayıflatırken parti içindeki şahinleri güçlendirmiştir.111 Bu karar sonrasın-
da Yigal Allon gibi isimler, İsrail’in savunulabilir sınırlara çekilmesini savunmuş, 
ancak Allon Planı dışında konuya ilişkin hiçbir plan önerilmemiştir.112 Ayrıca bu 
dönemde, Araplarla İsrail devletini ve sınırlarını kabul ettikleri bir barış anlaşma-
sı imzalanmadan hiçbir toprak verilmemesi kararı alınmıştır.113 

Sınırlara ilişkin Peres, 1988 seçimleri öncesinde Filistin-Ürdün konfederasyonu 
öneren Ürdün Planı’nı gündeme taşımış, böylece İşçi Partisi duruşunu değiştire-
rek barış için toprak tezini savunmaya başlamıştır. Ancak Peres, 1988 seçimleri 
sonrası muhalefette kalmak yerine Likud önderliğindeki Ulusal Birlik Hüküme-
ti’ne girerek Şamir’in işgalin sürekliliği politikasına destek vermiş ve koalisyon 
süresince de yeni bir tez ileri sürmemiştir.114 

3.1.3 Dış Politika Yaklaşımı

İsrail’in, kuruluşundan itibaren savunma ve güvenlik konularına öncelik veren dış 
politikası, tehdit algıladığı Arap komşularına karşı hep sert bir tutum almasına 
neden olmuştur. Teknik olarak Arap devletleriyle savaşta olan İsrail’in yaşaması 
için silahlı bir millet olması gerektiğini söyleyen Ben Gurion, BM 181 ve 194 sayılı 

110. Barari, s. 14. Bu dönemde İşçi Partisi içinde işgal altındaki topraklara yönelik tartışmalar iki görüş etrafında Barari, s. 14. Bu dönemde İşçi Partisi içinde işgal altındaki topraklara yönelik tartışmalar iki görüş etrafında 
şekillenmiştir. Güvercinler, yoğun Arap nüfusu içeren bu toprakların elde tutulmasının Arapların nüfus artış 
hızının yüksekliği nedeniyle İsrail’in felaketi olacağını ve böyle bir durumun İsrail devletinin Yahudi karakterini 
çökerteceğini söyleyerek İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’den çıkması gerektiğini savunmuştur. Şahin kanat ise Ür-
dün’le barışın sağlanamayacağını, en iyi çözümün toprakların işgal altında tutulmasına devam edilmesi olduğu-
nu ve ayrıca Batı Şeria’nın İsrail ekonomisine entegre edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu doğrultuda Dayan, 
Batı Şeria’daki Filistinlilerin Ürdün’le ilişki içine girmelerini sağlayacak ‘açık köprü’ politikasını savunmuştur. 
Dayan ve diğer şahinler partide azınlık olmalarına karşın güçlü olmaları neticesinde Batı Şeria’da işgalin devamı 
kararı alınmıştır. Bkz. Barari, s.17.
111. Barari, s.15.Barari, s.15.
112. Allon Planı 1970’te başbakan yardımcısı Yigal Allon’un, Batı Şeria’da Filistinlilerin demografik yoğunlu-Allon Planı 1970’te başbakan yardımcısı Yigal Allon’un, Batı Şeria’da Filistinlilerin demografik yoğunlu-
ğunun yüksek olduğu bölgelerin (Doğu Kudüs hariç) Ürdün’ün siyasi yetkisine bırakmayı öngören planıdır. 
1977 öncesi İşçi Partisi yerleşim alanları içini bu planı referans almıştır. Ürdün’le işbirliği öneren plan, bağımsız 
Filistin devletinin kuruluşunu da önlemiş oluyordu. Bkz; Martin Gilbert, The Routledge Atlas of the Arab-Israeli 
Conflict (New York: Routledge, 2002), s.137.
113. Barari, s.16. Barari, s.16. 
114. Baram, H. “Th e Decline of the Labor Party”, http://www.tikkun.org/mediagallery/download.Baram, H. “The Decline of the Labor Party”, http://www.tikkun.org/mediagallery/download.
php?mid=20090505131325953
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kararlarını yok sayan bir politika izlemiştir.115 Bu dönemde misilleme doktrini-
ne dayanan İsrail dış politikası, İsrail’e yönelik Arap saldırısına karşı, saldırıyla 
orantılı olmayan daha büyük bir güçle karşılık vermeyi öngörmüştür.116 1950’ler-
de ABD-Sovyet rekabetinde tarafsızlık politikasını benimseyen İsrail, Sovyetle-
rin Arap devletleriyle ilişkisini geliştirmesi üzerine Batı yanlısı politika izlemeye 
başlamış, başta ABD olmak üzere batılı ülkelerden çok miktarda askeri yardım 
almıştır. Dönemin dış işleri bakanı Moşe Dayan, Arap dünyasının İsrail’in varlığı-
nı reddetmesi nedeniyle barışın hiçbir zaman olamayacağını savunmuştur. Sonuç 
olarak bu dönemde hâkim dış politikası, savaş tehdidi üzerine kurgulanmıştır.117

İşçi Partisi hükümetleri döneminde Suriye politikası, 1967 savaşında işgal edilen 
Golan Tepeleri üzerinden şekillenmiştir. İşgalden itibaren inşa edilmeye başlayan 
Yahudi yerleşimleri İsrail-Suriye arasında barışa engel en önemli faktör olmuştur. 
İşçi Partisi hükümeti yerleşimleri genişletmeye devam etmiş, bu sayede elini güç-
lendirip Suriye’yi barışa ikna etmeyi hedeflemiştir. Ancak partide şahinler etkin 
olmaya başladıkça Suriye’ye barış için baskı yapma fikri geçerliliğini yitirmiştir. 
1973’te parti, Golan’daki yerleşimlerin su kaynakları ve İsrail’in kuzey sınırının 
savunulması açısından önemini anlatan ve yerleşimlerin desteklenmesini öngö-
ren bir doküman sunmuş, 1973 savaşı sonrasında ise bölgedeki yerleşimler daha 
da genişletilmiştir.118 1992-1996 arasında İşçi Partisi hükümeti Golan’dan geri 
çekilme sinyalleri vermiş, böylece İsrail-Suriye ilişkilerinde yeni bir döneme gi-
rilmiştir. Ancak iki ülke arasında barışa yönelik çalışmalar İşçi Partisi içindeki 
ayrılıkları da derinleştirmiştir. Parti içindeki birçok şahin milletvekili Golan lobisi 
oluşturarak Suriye ile barış olsa dahi İsrail’in Golan’dan çekilmemesi gerektiğini 
savunmuştur.119 Böylece 1993-1995 arasında devam eden Suriye ile barış süreci 
parti içi çatlaklara bağlı olarak gerilemiştir.1996 Parti Programında ‘İşçi Partisi 
Golan Tepelerini İsrail için ulusal öneme sahip bölge olarak görür’ ibaresi yer al-
mıştır. 1997 Parti programında ise İşçi Partisi’nin Suriye’yle barış anlaşması sağ-
lanması yönündeki çabaları desteklediği belirtilmiştir. Aşamalı bir barış anlaşma-
sı öneren parti, sırayla iki ülke ilişkilerinin tam normalleşmesini ve su sorununun 
çözülmesini hedeflemektedir. Programda ayrıca Golan’daki mevcut yerleşimlerin 
destekleneceğinin altı çizilmektedir.120 1999’da Barak döneminde Hafız Esad’la 
barış görüşmelerine tekrar başlanmış, 2000’de devam eden görüşmelerde Suriye 

115. Galia Golan, http://www.pij.org/details.php?id=1160; Shalom, s.2.Galia Golan, http://www.pij.org/details.php?id=1160; Shalom, s.2.
116. Cleveland, s.393. Cleveland, s.393. 
117. Shalom, s.3-5.Shalom, s.3-5.
118. Robert G. Rabil, Robert G. Rabil, Embattled Neighbors, Syria, Israel and Lebanon, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) s.161. 
119. A.g.e., s.163. Golan tartışmaları sonrasında Üçüncü Yol grubunu oluşturan üç milletvekili, Oslo II Anlaş-A.g.e., s.163. Golan tartışmaları sonrasında Üçüncü Yol grubunu oluşturan üç milletvekili, Oslo II Anlaş-
ması’nda olumlu oy kullanmayacaklarını bildirerek ayrı bir parti kurmuştur.
120. “Th e Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html“The Labor Party”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html
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İsrail’in Golan’dan çekilmesini istemiş, İsrail ise kendini güvende hissettiği takdir-
de çekilme üzerine sınırları tartışabileceğini söylemiştir. Barak dönemi, İsrail’in 
Suriye’yle ikili ilişkilerinin en iyi olduğu dönemlerden birisi olmuştur. 

İşçi Partisi’nin Ürdün’le ilişkisi, Ürdün kraliyet ailesi üzerinden yürütülmüştür. Ha-
şimi yanlısı olan parti kadroları, 1948 sonrasında Filistin’in Ürdün’e katılan toprak-
larda Filistin milliyetçiliğinin oluşumunu önlemesi ve toprak paylaşımı konusunda 
Kral Hüseyin’le anlaşabilmek için Amman’da Haşimi monarşisinin ayakta kalması 
gerektiğini savunmuştur.121 1970’te Yigal Allon, Batı Şeria’da Filistinlilerin demog-
rafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin Ürdün’ün siyasi yetkisine bırakmayı 
öngören plan öne sürmüş ancak kabul görmemiştir.122 1984 seçimleri sonrası ku-
rulan birlik hükümetinde yer alan İşçi Partisi, dış politikada önceliği Ürdün’le ba-
rışa vermiştir. Peres, BM 242 ve 338 kararlarına göre barış anlaşması yapmaya razı 
olmuşken Likud lideri ve başbakan Şamir, Peres’i engellemiş, Likud’un veto gücü 
nedeniyle Peres’in girişimleri sonuçsuz kalmıştır.123 Rabin döneminde ise 1994’te 
Ürdün’le barış sağlanmış ancak Suriye’yle ilişkilerin normalleştirilmesi önceliğinin 
yerini Filistin Otoritesi’nin kurulması çalışmaları almıştır. 

3.1.4 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Şeli Yahimoviç (1960) 

Eylül 2011’den beri İşçi Partisi’nin yeni lideri olan Yahimoviç, eski gazeteci ve 
yazardır. Knesset’te 2006’dan beri İşçi Partisi milletvekili olarak bulunmaktadır. 
Sosyal demokrat olan Yahimoviç, özelleştirme karşıtlığıyla bilinmektedir. İsrail’in 
Batı Şeria’dan çekilmesini savunan ve barış için ‘iki devlet iki halk’ formülünü des-
tekleyen Yahimoviç, yerleşimlerin kazanılmış bir hak olduğu fikrine sahiptir.124

121. Shlaim, s.170.Shlaim, s.170.
122. Gilbert, s.137.Gilbert, s.137.
123. Barari, s.27.Barari, s.27.
124. Benny Morris, “Israel’s Internal Tumult,” 22 Eylül 2011, http://nationalinterest.org/commentary/israels-in-Benny Morris, “Israel’s Internal Tumult,” 22 Eylül 2011, http://nationalinterest.org/commentary/israels-in-
ternal-tumult-5924 

İsrail’in, kuruluşundan itibaren savunma ve 
güvenlik konularına öncelik veren dış politikası, 
tehdit algıladığı Arap komşularına karşı hep sert bir 
tutum almasına neden olmuştur. 
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Ben Gurion (1886-1973) 

İsrail’in ilk başbakanı olan Ben Gurion, Polonya’da doğmuş ve 1906’da Filistin’e 
göç etmiştir. İsrail İşçi Federasyonu Histadrut’un kurucularındandır. İstanbul 
Üniversitesi’nde hukuk okumuş ve İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yap-
mıştır. Ben Gurion, 1935’te Yahudi Ajansı’nın başına geçmiş, ardından Mapay’ın 
kuruluşunda çalışarak kısa süre içinde parti liderliğine getirilmiştir. 1948’de ilan 
edilen İsrail Devleti’nin ilk başbakanı olmuştur. Ben Gurion, Siyonist hareke-
tin sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir figür olmuş, İsrail’e kitleler halin-
de Yahudi getirilmesini sağlamış ve bu amaçla zaman zaman İngiliz mandasıyla 
savaşmıştır. Devlet ilanı kararı, 1948 savaşı, kitle göçlerinin absorbe edilmesi ve 
İsrail’in nükleer güç olması gibi önemli olayların altında Ben Gurion’un imzası 
bulunmaktadır.125

Levi Eşkol

1944’te Mapay genel sekreteri olan Levi Eşkol, Yahudi ajansının yerleşimler bölümü 
direktörlüğünü yapmıştır. 1951-52 yıllarında Tarım Bakanlığı ve 1952-53 yılları ara-
sında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunan Eşkol, 1963-69 yılları arasında başba-
kanlık yaparak 1967 savaşını yürütmüştür. Levi Eşkol, Batı Almanya’yla diplomatik 
ilişkileri geliştirmiş, Sovyetlerden gelen Yahudi göçüne öncülük etmiştir.126

Golda Meir 

İsrail siyasetinin demir leydisi olarak tanınan Golda Meir, 1956-1966 yılları arasın-
da Dışişleri Bakanı, 1969-1974 yılları arasında ise Başbakan olarak görev yapmıştır. 
Ben Gurion, Meir’i kabinedeki tek adam olarak tanımlamıştır. İsrail’in Yahudilere ait 
olduğunu savunan Meir, Filistin ulusal hareketini tanımamıştır. Meir, Filistinlilerin 
bir ulus olduğunu kabul etmediği gibi Filistinli varlığını da inkâr ederek devlet TV ve 
radyolarında Filistin ulusal hareketi ibaresinin kullanılmasını yasaklamıştır.127

İzhak Rabin

İsrail doğumlu ilk başbakan olan İzhak Rabin, 1974-77 yılları arasında ve 1992 
ile 1995 yılındaki suikastına kadar olan süre olmak üzere iki dönem başbakanlık 
yapmıştır. Asker kökenli olan Rabin için en büyük askeri tehdit Araplar olmuş, 
İşçi Partisi’nde de hep şahin kanatta yer almıştır. Rabin, Şimon Peres’le karşılaş-

125. Shalom, s.1.Shalom, s.1.
126. Cathy Hardley, Cathy Hardley, A Survey of Arab-Israeli Relations (London: Europa Publications, 2004), s.455.
127. Zeev Sternhell, Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel (New Jersey: Princeton University Press, 1998), s.332.
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tırıldığında Filistin devletine hep daha sert muhalif olmuş, güvenlik konularında 
Likud Partisi’nden bile daha katı duruşa sahip olmuştur. 1987 Aralık ayında İnti-
fada başladığında Likud lideri Şamir’in liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti’nde 
savunma bakanlığı yapan Rabin, Şamir’i isyanı bastırmak için yeterli güç kullan-
mamakla suçlamıştır. Güç kullanımının işe yaramadığını gören Rabin, dış bas-
kıların da etkisiyle şahin tutumundan keskin bir dönüş yaparak 1990’ların barış 
görüşmeleri sürecini yürütmüştür.128 Barış görüşmeleri başladığında Knesset’te 
yaptığı tarihi konuşmada İsrail’in artık yalnız olmadığını, tüm dünyanın İsrail’e 
karşı olmadığını ve mevcut izolasyondan kurtulmak gerektiğini söylemiştir.129 

Şimon Peres

Mapay kadrolarından beri İşçi Partisi’nde yer alan Şimon Peres, partisinden ayrı-
larak 2005 yılında Kadima’ya geçmiştir. Asker kökenli olması nedeniyle hep şahin 
olarak bilinen Peres, İşçi Partisi’nde olduğu dönem boyunca hep ileri gelen isim-
lerden birisi olmuş, parti liderliği konusunda sık sık İzhak Rabin’le karşı karşıya 
gelmiştir.130 1970’ler ve 80’lerde Filistin otoritesi yerine Ürdün’le görüşmekten 
yana olan Peres, 1990’larda güvercin kanada geçmiş ve Filistinlilerle barış görüş-
melerinin arkasında olmuştur. İsrail’in FKÖ ile 1993’te imzaladığı Oslo Anlaş-
ması’nın mimarlarından biri olan Peres, anlaşma sonrası 1994’te dönemin İsrail 
Başbakanı İzhak Rabin ve FKÖ lideri Yaser Arafat’la birlikte Nobel Barış Ödü-
lü’ne layık görülmüştür.131 İşçi Partisi hükümeti ve partinin koalisyona katıldığı 
dönemlerde savunma ve dışişleri bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Peres, 
1984-86 ve 1995-96 olmak üzere iki dönem başbakanlık yapmıştır. 2007’de ise 
Knesset’te yapılan oylama ile Cumhurbaşkanı olan Şimon Peres, halen İsrail’in 9. 
Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmektedir.132

Ehud Barak

Asker kökenli olan Ehud Barak, Yom Kippur’da Sina cephesinin komutanlığını 
yapmıştır. 1982-86 yılları arasında, 1991-1994 yılları arasında Genelkurmay Baş-
kanı 1995’te İçişleri Bakanı ve 1996’da Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Barak, 
1996 yılında İşçi Partisi lideri olmuş, 1999’da Başbakanlık seçimlerini kazanarak 

128. Shlaim, s. 177.Shlaim, s. 177.
129. A.g.e, s.178.A.g.e, s.178.
130. Hazan, s.374.Hazan, s.374.
131. “İsrail ve Filistin Yönetimi”, “İsrail ve Filistin Yönetimi”, BBC, 15 Nisan 2009, http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/01/prin-
table/040112_israil_filistin_rehber.shtml
132. “Shimon Peres Biography President of Israel,” http://www.achievement.org/autodoc/page/per0bio-1 “Shimon Peres Biography President of Israel,” http://www.achievement.org/autodoc/page/per0bio-1 
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2001’e kadar bu görevi sürdürmüştür. Barak’ın başbakanlığı döneminde Suriye ile 
ikili görüşmelerde ilerleme sağlanmıştır.133 2007-2011 yılları arasında tekrar İşçi 
Partisi liderliğine getirilen Ehud Barak, 2009 Aralık ayında Gazze’ye yönelik Dök-
me Kurşun Operasyonu’nu başlatmıştır. Ocak 2011’de partisinden ayrılarak aynı 
yılın Mayıs ayında Bağımsızlık Partisi’ni kurmuştur. 2007 yılından beri İsrail’in 
savunma bakanıdır.134 

3.2 LİKUD
İsrail siyasi hayatının en önemli partilerinden biri merkez sağda yer alan Li-
kud’dur. Likud Partisi’nin ideolojik kökenleri Vladamir Jabotinski tarafından 
1925’te kurulan Revizyonist Siyonizm anlayışına dayanmaktadır. Siyonist hareket 
içerisinde büyük bir grup olan Revizyonistler, İngiliz manda yönetiminin yaptığı 
paylaşıma karşı çıkarak, Ürdün ve Filistin’i de içine alan Eretz Yisrael’in Yahudi 
devletine ait olması gerektiğini savunmuşlardır.135 Revizyonistler bu doğrultuda 
David Ben-Gurion’un kabul ettiği Birleşmiş Milletler’in 1947 tarihli taksim pla-
nını reddetmişlerdir. Ürdün Nehri’nin iki yakası, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dâhil 
olmak üzere İsrail topraklarında bir Yahudi devleti isteyen Revizyonistler, askeri 
mücadeleyi ve aşırı milliyetçi politikaları savunmuşlardır.136 

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından revizyonist anlayış, daha sonra Likud’un 
temelini oluşturacak Herut Partisi ile siyasi hayatta yerini almıştır. Araplara ve İn-
giliz kuvvetlerine karşı eylemler yapan Yahudi yer altı örgütü İrgun’un lideri Me-
nahem Begin tarafından 1948 yılında kurulan Herut, İsrail’in en önemli sağ kanat 
partisi haline gelmiştir. Revizyonist düşünceye uygun olarak BM’nin 1947 tarihli 
taksim planını ve bu doğrultuda Batı Şeria’yı Ürdün Krallığı’na bırakan 1949 ta-
rihli ateşkes anlaşmasını reddetmiş ve muhalefetini Knesset içine taşımıştır.137 

Herut, 1965 seçimleri öncesinde sağ kanatta yer alan Liberal Parti ile seçim itti-
fakına gitmiş bu ittifaktan Gahal138 bloğu doğmuştur. 1973 seçimleri öncesi bu 

133. Hardley, s.449-450.Hardley, s.449-450.
134. “Barak Formally Inagurates New Party,” 12 Mayıs 2011, http://www.israelnationalnews.com/News/News.“Barak Formally Inagurates New Party,” 12 Mayıs 2011, http://www.israelnationalnews.com/News/News.
aspx/144130#.T-JNtxe0CE4
135. Colin Shindler, Colin Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream: Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu 
(New York: I.B.Tauris, 1995), s.11.
136. Elfi Pallis, “Th e Likud Party: A Premier,” Elfi Pallis, “The Likud Party: A Premier,” Journal of Palestine Studies, Vol.21,(1992), s.41.
137. Ilan Peleg, “Th e Legacy of Begin and Beginism for the Israeli Political System”. Gregory S. Mahler (ed.), Ilan Peleg, “The Legacy of Begin and Beginism for the Israeli Political System”. Gregory S. Mahler (ed.), 
Israel after Begin, (The State University of New York Press: New York, 1990), s.21.
138. Adını Herut-Liberal Bloğu anlamına gelen Adını Herut-Liberal Bloğu anlamına gelen Gush Herut-Liberalim kelimelerinin baş harflerinden alır. 
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ittifaka Özgür Merkez,139 Ulusal Liste,140 Büyük İsrail Hareketi141 partilerinin dahil 
olması ile blok genişlemiş ve bu birleşmeye atfen İbranice ‘konsolidasyon’ anlamı-
na gelen Likud isim olarak kabul edilmiştir. Menahem Begin liderliğindeki Likud, 
seçimlere özgürlük ve adalete dayalı sosyal düzen, yoksulluğun azaltılması ve eko-
nomik gelişmenin yanı sıra Eretz İsrail’in bütünlüğü söylemiyle girmiştir. Begin, 
seçim propagandasını en çok da iktidardaki Mapay’ın İsrail topraklarını bölmeyi 
kabul ettiği iddiası üzerinden yürütmüş ve Likud’un tüzüğünde142 toprakların bö-
lünmezliğini benimsediği ve İsrail’in 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesini 
öngören 242 sayılı kararına karşı oldukları üzerinde durmuştur.143 

1973 seçimlerinde yüzde 30,2144 oy alarak ikinci parti olan Likud, 1977 Knesset se-
çimlerinden aldığı yüzde 33,4145 oyla birinci parti olarak zaferle çıkmıştır. 1977 se-
çimleri sonrasında Likud blokuna Ariel Şaron liderliğindeki Shlomtzion146 dâhil ol-
muştur. İlk dönemde bütün bu partilerin Likud içindeki tüzel varlıkları ayrı ayrı de-
vam etmiş ve Likud resmi olarak tek parti haline ancak 1988 yılında kavuşmuştur.147 

1977 seçimleri, İsrail’deki siyasal güç dengesini büyük ölçüde değiştirmesi açısın-
dan önemlidir. İsrail siyasetindeki sol tekelini yıkan Likud, ilk defa bir sağ parti 
liderliğinde kurulan koalisyon hükümetine başkanlık etmiştir. Likud’un seçim 
zaferindeki en büyük etken, o döneme kadar büyük oranda İsrail siyasi hayatının 
dışında tutulan Sefaradlardan aldığı destek olmuştur. Likud’un seçim zaferindeki 
diğer bir etken de, iktidardaki İşçi Partisi’nin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandal-
larını kendi lehine kullanmış olmasıdır.148 Begin’in seçilmesi ve İsrail’in toplumsal 
ve siyasal yapısındaki dönüşümünün altını çizmek için bazı tarihçiler 1977 sonra-
sını “İkinci İsrail” olarak adlandırmaktadır.149 

139. İbranice İbranice HaMerkaz HaHofşi adını taşıyan Özgür Merkez, 1967 yılında Menachem Begin ile ters düşerek 
Herut’tan ayrılan Şmuel Tamir, Eliezer Şostak ve Avraham Tiar tarafından kurulmuştur.
140. Ulusal Liste ya da Devlet Listesi adıyla bilinen bu ittifakın temeli, ironik şekilde İsrail solunun kurucuların-Ulusal Liste ya da Devlet Listesi adıyla bilinen bu ittifakın temeli, ironik şekilde İsrail solunun kurucuların-
dan kabul edilen Ben Gurion tarafından atılmıştır. Ben Gurion’un 1965’te kurduğu Rafi partisi 1968’de kurulan 
İşçi Partisinin en önemli unsurlarındandır. Ancak 1969’da Ben Gurion İşçi Partisi ile birlikte hareket etmeyerek 
seçimler öncesi Ulusal Liste adıyla bir seçim listesi oluşturmuştur. Ancak bu oluşum seçimlerde 4 sandalye ala-
rak fazla varlık gösterememiş ve 1970’da Ben Gurion’un siyaseti bırakması ile başsız kalmış ve akabinde Likud 
oluşumuna dâhil olmuştur (Arian 1998:118).
141. Özgür Merkez, Ulusal Liste ve Büyük İsrail Hareketi 1976 yılında Likud bloğu çatısı altında kalarak La’am Özgür Merkez, Ulusal Liste ve Büyük İsrail Hareketi 1976 yılında Likud bloğu çatısı altında kalarak La’am 
ittifakını oluşturmuşlardır. 1984’te La’am Herut ile birleşmiştir.
142. Likud Parti Tüzüğü, http://en.Netanyahu.org.il/likud/constitution/, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012. Likud Parti Tüzüğü, http://en.Netanyahu.org.il/likud/constitution/, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012. 
143. Elfi Pallis, “Th e Likud Party: A Premier,” Elfi Pallis, “The Likud Party: A Premier,” Journal of Palestine Studies, Vol.21,(1992), s.42.
144. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res8.htmhttp://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res8.htm, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012.
145. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res9.htmhttp://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res9.htm, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012.
146. Shlomtzion ibraince Shlomtzion ibraince Shalom ve Zion (Barış ve Sion) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 1977 
Seçimleri öncesinde Ariel Şaron tarafından kurulmuştur. Sadece iki vekil bu seçimlerle meclise girmiş ve seçim-
lerin hemen ardından Likud ile birleşmiştir.
147. Asher Arian, Politics in Israel: Th e Second Republic (Chatham, New Jersey: Chatham HousePublishers, Asher Arian, Politics in Israel: The Second Republic (Chatham, New Jersey: Chatham HousePublishers, 
1998), s.126; Bürkan Serbest, Tarihsel Kökenleriyle İsrail’de Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
Cilt: 60, Sayı: 2, s.235.
148. Elfi Pallis, “Th e Likud Party: A Premier,” Elfi Pallis, “The Likud Party: A Premier,” Journal of Palestine Studies, Vol.21,(1992), s.48.
149. William Cleveland, William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi Çev. Mehmet Harmancı, (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), s.394. 
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Likud’un aşırı milliyetçi ideolojisine rağmen Begin, iktidara geldiğinde İsrail’in işgal 
ettiği Batı Şeria’nın İsrail’e katılmasını öngören Büyük İsrail düşüncesini Mısır’la ba-
rış yapılmasının zorunluluğunu gördüğü ve ABD’nin bu yöndeki baskıları ile karşı 
karşıya kaldığı için hayata geçirmemiştir.150 Begin liderliğindeki Likud iktidarının 
en önemli ve en tartışmalı icraatı, 1979’da Mısır’la gerçekleştirilen Camp David 
görüşmeleri ve ardından gelen barış anlaşması olmuştur. 1977-81 yılları arasında 
süren barış görüşmeleri sonrası Menahem Begin’in Mısır Cumhurbaşkanı Enver 
Sedat’la yaptığı Camp David Anlaşması Likud içerisinde muhalefetin oluşmasına 
neden olmuştur. Mısır’la barışa özellikle Likud’un Herut kanadından sert tepki gel-
mesine karşın Begin liderliğini koruyarak partiyi 1981 seçimlerine taşımıştır.151 

Begin, iktidarda kaldığı dönemde kötüleşen ekonomiye rağmen İşçi Partisi döne-
minde yapılan yolsuzlukları sürekli gündeme getirerek ve Sefarad adaylar gösterip 
bu grubun oylarını alarak 1981 seçimlerinde %37,1 oy ile partisini bir kez daha 
birinci sıraya taşımıştır.152 1983’te Menahem Begin’in sağlık sorunları dolayısıyla 
görevi bırakması üzerine yerine İzhak Şamir yeni Likud lideri olarak seçilmiş-
tir. Şamir liderliğinde girdiği 1984 yılındaki ilk seçimlerde Likud 31,9153 oyla İşçi 
Partisi’nin 3 sandalye gerisinde kalmış ve ikinci parti olmuştur. İki partinin de 
hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamaması üzerine İşçi Partisi ile birlikte Ulu-
sal Birlik Hükümeti içinde yer almıştır. 1988 seçimlerinde siyasi dağılımda köklü 
bir değişim yaratmamıştır. Likud %31,1 oyla 40 sandalye kazanarak birinci parti 
olmakla birlikte hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamamıştır. Her ne 
kadar İşçi Partisi ile bir kez daha koalisyon içinde yer almayı istemese154 de bir kez 
daha kurulan Ulusal Birlik Hükümetinde yer almıştır.155

150. Avi Shlaim, “Th e Likud in Power: Th e Histography of the Revisionist Zionism,” Avi Shlaim, “The Likud in Power: The Histography of the Revisionist Zionism,” Israel Studies, Vol.1, No.2, 
(1996), s.283.
151. Colin Shindler, Colin Shindler, The Land Beyond Promise Israel, Likud and the Zionist Dream (New York: I.B.Tauris, 1995), 
ss.97-99.
152. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res10.htm, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012.http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res10.htm, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012.
153. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res11.htmhttp://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res11.htm, Erişim tarihi: 19 Haziran 2012.
154. İşçi Partisi ile koalisyon kurmaya yanaşmayan Likud’un aşırı sağ ve dinci partilerle hükümeti kurma ihtimali İşçi Partisi ile koalisyon kurmaya yanaşmayan Likud’un aşırı sağ ve dinci partilerle hükümeti kurma ihtimali 
İsrail’deki sekülerler tarafından endişe ile karşılanmıştır. Dini partilerin oylarını yüzde elli oranında yükseltmesi 
ve Likud’un aşırı sağın oylarını kaybetmesi partinin Begin’in gelenekselci çizgisinden uzaklaşılması olarak yorum-
lanmıştır. Aşırı dinci partilerin halaha (Yahudi Şeriatı) kavramlarıyla siyasete yaklaşmaları ve hahamların talepleri 
Amerika’daki Yahudi diasporasının maddi yardımlarını kaybetme ihtimaline rağmen Likud tarafından kabul gör-
memiş ve Ocak 1989’da İşçi Partisi ile başbakanlık rotasyonu olmayan bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. 
155. Bernard Reich, Bernard Reich, A Brief History of Israel (NewYork: Infobase Publishing, 2008), s.136-137.

Likud’un seçim zaferindeki en büyük etken, o 
döneme kadar büyük oranda İsrail siyasi hayatının
dışında tutulan Sefaradlardan aldığı destek olmuştur. 
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1992 seçimlerinde Likud’un oylarındaki ciddi düşüş parti liderliğindeki değişimi 
de beraberinde getirmiştir. Aldığı %24,9 oy ile İşçi Partisi’nin gerisinde kalan Li-
kud’un bu başarısızlığının ardından Şamir 1993’te parti liderliğinden istifa etmiş, 
yerine Benjamin Netanyahu seçilmiştir.156 Ancak Netanyahu liderliği de Likud’a 
başarı getirmemiştir. 1996 seçimlerine Likud-Gesher-Tsomet’ten oluşan bir itti-
fakla katılan Likud, %25,8 oy oranı ile 32 sandalye kazanarak yine İşçi Partisi’nin 
gerisinde kalmıştır.157 Buna karşın seçim sistemindeki değişiklik nedeniyle ilk kez 
yapılan doğrudan başbakanlık seçimlerini Likud partisi lideri Benyamin Netan-
yahu, İşçi Partisi lideri Şimon Peres’e karşı kazanarak başbakan olmuştur.158

1999 seçimleri Likud’ta bir kez daha lider değişimine neden olmuştur. Her hangi 
bir ittifak yapmadan tek başına seçimlere giren Likud %14,1 oy oranı ve 19 san-
dalye ile seçimlerden ikinci parti olarak çıkarken,159 parti lideri Netanyahu doğru-
dan yapılan başbakanlık seçimini İşçi Partisi lideri Ehud Barak’a karşı kaybetmiş 
ve Likud liderliğinden istifa etmiştir. Netanyahu’nun ardından parti liderliğine 
Likud’un radikal kanadından Ariel Şaron seçilmiştir.160 Şaron 1999 seçimlerinden 
iki yıl sonra Barak’ı erken başbakanlık seçimlerine zorlamış ve 2001’de gerçekleş-
tirilen başbakanlık seçimini kazanmıştır.161 

Ariel Şaron liderliğinde 2003’te Knesset seçimlerine katılan Likud oy oranlarını 
artırarak %29,39 oy oranı ve 38 sandalye ile birinci parti olmuştur.162 Şaron’un 
Likud, İşçi Partisi, Şas, İsrail Evimiz’in de dâhil olduğu sekiz parti ile kurduğu hü-
kümet İsrail tarihindeki en geniş kapsamlı koalisyon olmuştur.163 Ancak Şaron’un 
2005 yılında Gazze’den çekilme kararını alması sadece koalisyon içinde değil parti 
içinde de anlaşmazlıklara neden olmuştur. Parti içinden Şaron’u destekleyenler 
Şaron liderliğinde Likud’tan ayrılarak Kadima Partisini kurmuşlardır.164 Partiden 
ayrılan Şaron yerine Likud’un başına tekrar geçen Netanyahu, parti tüzüğü ve 
parti içi kurumlarda bazı değişiklikler yapmıştır.165 Ancak parti içi reformlar Li-
kud’a 2006 seçimlerinde başarı getirmemiş, Şaron’un kurduğu Kadima’nın birinci 
parti olduğu seçimde Likud sadece %9 oy alarak 12 sandalye kazanabilmiştir.166 

156. Efraim Inbar, “Netanyahu Takes Over,” Daniel J. Elazar ve Shmuel Sandler (Eds), Efraim Inbar, “Netanyahu Takes Over,” Daniel J. Elazar ve Shmuel Sandler (Eds), Israel at the Polls 1996 
(London: Frank Cass Fublishers, 1996), s.34.
157. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res14.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res14.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011. 
158. Asher Arian, Asher Arian, The Second Republic Politics in Israel (New Jersey: Chatham House Publishers, 1998), s.114.
159. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res15.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res15.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011. 
160. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/409922/Benjamin-Netanyahu, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011http://www.britannica.com/EBchecked/topic/409922/Benjamin-Netanyahu, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011
161. Bernard Reich, Bernard Reich, A Brief History of Israel (NewYork: Infobase Publishing, 2008), s.218.
162. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res16.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011 http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res16.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011 
163. Bernard Reich, Bernard Reich, A Brief History of Israel (NewYork: Infobase Publishing, 2008), s.219.
164. Abraham Diskin, “Th e Likud: Th e Struggle for the Centre,” Abraham Diskin, “The Likud: The Struggle for the Centre,” Israel Affairs, Vol.16, No.1, (January 2010), s.53.
165. Abraham Diskin, “Th e Likud: Th e Struggle for the Centre,” Abraham Diskin, “The Likud: The Struggle for the Centre,” Israel Affairs, Vol.16, No.1, (January 2010), s.57.
166. http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res17.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res17.htm, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011
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2009 seçimlerinde Kadima’yı destekleyen merkezdeki seçmenleri hedefleyen Ne-
tanyahu, Likud’un seçim söylemini aşırı sağdan merkez-sağ bir söyleme kaydıra-
rak oy oranını artırmakla birlikte Kadima’nın gerisinde kalmıştır.167 Bununla bir-
likte Likud, İsrail Evimiz ve Şas gibi aşırı sağ kanat partileri ve merkez sol eğilimli 
İşçi Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştır.168 Likud halen mevcut 
koalisyonun içinde yer alırken, parti lideri Benjamin Netanyahu ise başbakanlık 
görevini sürdürmektedir. 

3.2.1 Parti Çizgisi ve Seçmen Profili

Likud Partisi, aşırı milliyetçi, ekonomik liberalleşme taraftarı merkez sağda yer alan 
bir partidir. Partinin ideolojisinin şekillenmesinde öne çıkan revizyonist fikirlerin 
en önemlilerinden biri, sonsuza kadar Yahudiler tarafından yönetilecek olan Eretz 
İsrail toprakları üzerine kurulu Büyük İsrail devleti iddiasıdır. Batı Şeria’dan taviz 
vermeyen Büyük İsrail devleti ideolojisi, Filistinlilerle yapılacak barış anlaşmasın-
da Batı Şeria’nın statüsünü ve bu bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tasfiye edilme-
sini en büyük sorunlar haline getirmiştir.169 Likud Büyük İsrail devleti idealinin bir 
uzantısı olarak, İsrail’de yaşayanların ve İsrail’i yönetenlerin Yahudi olmalarının 
gerekliliğini savunmaktadır. 1996 Likud Parti Programı’nda İsrail’deki Yahudi nü-
fusunun artırılması hedef olarak gösterilmiş, bu amaçla yeni göçmenlere ev ve iş 
imkânı sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bunun yanı sıra diasporadaki Yahu-
dilerin İsrail’e yerleşmesini kolaylaştıracak politikaları savunan Likud, diasporanın 
din eğitiminin yanı sıra İbranice öğrenimini de finanse etmeyi desteklemektedir.170 

İzhak Şamir’den Netanyahu’ya kadar geçen sürede parti ideolojisinin siyaset be-
lirleme ve değerlendirme yapmadaki rolü zayıflamış, siyaset mantığı daha ziyade 
propaganda ve siyasi manipülasyon yaratmaya kaymıştır.171 İbranice Hasbara172 
kelimesiyle ifade edilen siyasi propaganda ve manipülasyon Netanyahu döne-
minde parti politikasında ön plana çıkmış ve İsrail davasının tüm dünyaya izah 
edilmesinin yolu olarak benimsenmiştir.173 Bununla birlikte Netanyahu dış po-

167. Abraham Diskin, “Th e Likud: Th e Struggle for the Centre,” Abraham Diskin, “The Likud: The Struggle for the Centre,” Israel Affairs, Vol.16, No.1, (January 2010), s.57-8.
168. “Netanyahu hükümeti görevde,” “Netanyahu hükümeti görevde,” BBC, 1 Nisan 2009, http://www.bbc.co.uk/turkish/news/
story/2009/04/090401_israel_Netanyahu.shtml, Erişim Tarihi: 19 Ekim 2011.
169. Samuel J.Roberts, Samuel J.Roberts, Party and Policy in Israel The Battle Between Hawks and Doves (Colorado: Westview Press, 
1990), s.71-72.
170. 1996 Likud Parti Programı, 1996 Likud Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/likud.html , Erişim Tarihi: 
27 Ekim 2011.
171. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, N0. 3, (2005), s.155.
172. Bkz. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Bkz. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” 
Israeli Studies, Vol.10, N0. 3, (2005), s.155.
173. Colin Shindler, Colin Shindler, The Land Beyond Promise Israel, Likud and the Zionist Dream (New York: I.B.Tauris, 1995), s.220.
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litikadan ziyade partinin iç politikadaki yaklaşımlarına dair fikirleriyle partinin 
genel eğilimlerinde değişikliğe yol açmıştır. Partinin dış politika yaklaşımındaki 
değişim ise daha çok Amerikan dış politikasıyla doğru orantılı olarak bir seyir 
izlemiş ve zaman içinde parti ideolojisi belli açılardan değişime uğramıştır.174 

Ekonomi politikaları açısından giderek liberal politikalara ağırlık veren Likud 
her ne kadar tümüyle özelleştirmeden yana olsa da pek çok kamu şirketi parti 
iktidarı boyunca varlığını sürdürmüştür.175 Yine de özellikle 1973’te Likud blo-
ğunun kurulmasıyla beraber İngiliz Başbakanı Thatcher’ın neoliberal ekonomi 
politikalarına benzer politikalar savunarak rakibi İşçi Partisi’nden farklı bir yol 
izlemiştir.176 Serbest piyasa ekonomisini savunan Likud, parti programında enf-
lasyonun düşürülmesi, yoksullukla mücadele ve gelir vergisinin azaltılması gibi 
bazı yapısal reformlar önermektedir.177 Likud, 2003’te yerel seçim kampanyasında 
İsrail ekonomisinin büyümesi, enflasyon oranının düşmesi, devlet kurumlarının 
özelleştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi ve ileri teknolojiye dayalı endüstri sek-
törünün desteklenmesi gibi konular üzerinde durmuştur. Merkez sağın oylarını 
almaya çalıştığı 2009 seçimlerinde Likud, serbest piyasa ekonomisini destekleme-
ye devam ederken, rekabetçi küresel ekonomi içinde, bütçe disiplinini sağlayarak 
vergi kesintilerine gitmek, özel sektörde büyümeyi desteklemek, çalışamayacak 
durumda olanları finansal olarak desteklemek gibi belli prensipler etrafında eko-
nomi politikasını ortaya koymuştur.178

Geleneksel olarak Likud seçmeninin çoğunluğunu Sefaradlar teşkil etmekte-
dir.179 Likud kurucusu Begin, İşçi Partisi dışlayıcı politikalar izlerken Likud’un 
toplumdaki yerleri bakımından “İsrail’in siyahları” olarak tanımlanan Sefarad-

174. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, N0. 3, (2005), s.185
175. Elfi Pallis, Th e Likud Party: A Premier, Journal of Palestine Studies, 1992, Vol.21, s.42Elfi Pallis, The Likud Party: A Premier, Journal of Palestine Studies, 1992, Vol.21, s.42
176. Colin Shindler, Colin Shindler, The Land Beyond Promise Israel, Likud and the Zionist Dream (New York: I.B.Tauris, 1995), s.102.
177. “1996 Likud Party Platform”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/likud.html, Erişim Tarihi: “1996 Likud Party Platform”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/likud.html, Erişim Tarihi: 
20 Ekim 2011.
178. Abraham Diskin, “Th e Likud:Th e Struggle for the Centre,” Abraham Diskin, “The Likud:The Struggle for the Centre,” Israel Affairs, Vol.16, No.1, (January 2010), s.58.
179. “Likud seeking to capitalize on lead in polls,” “Likud seeking to capitalize on lead in polls,” CNN, 6 Şubat 2009, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/
meast/02/06/israel.elections.likud.Netanyahu/index.html?iref=allsearch, Erişim tarihi: 20 Haziran 2012.

Likud’un Filistin Devleti’ne bakışı eski Filistin 
topraklarının tarihsel olarak Yahudilere ait olduğu 
düşüncesine dayanmakta ve Araplara ait bir Filistin 
devletini kesin olarak reddetmektedir. 
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ların da seslerinin duyulmasına imkân tanıyan bir parti olduklarını söylemiştir. 
İlginç olan ise bugüne kadar Likud liderliğini yapmış olan Menahem Begin, İzhak 
Şamir, Ariel Şaron ve Benyamin Netanyahu’nun hiçbirisinin Sefarad olmaması-
dır. Sefaradların Likud’a desteği 1977’de partinin 30 yıllık İşçi Partisi iktidarına 
son vererek iktidara taşınmasında önemli rol oynamıştır.180 Likud, parti listesinde 
Sefarad adaylara yer vererek ve İşçi Partisi’nin yolsuzluklarına vurgu yaparak oy 
toplamaya çalışmış, bu seçimler Sefarad-Likud ittifakının başlangıcı olmuştur.181 
1977’de Sefaradların %53’ü Likud’a oy verirken 1992 seçimlerinde bu destek azal-
makla birlikte %41 gibi yüksek bir oranda kalmıştır. 1996’da Netanyahu’nun Sefa-
rad bölgelerden aldığı oy %80’lere çıkmıştır,182 ancak Likud’un Sefaradlara verdiği 
sözleri yerine getirmediği düşüncesi onları dinci Şas partisini kurmaya itmiştir.183

 

3.2.2 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı 

Likud’un Filistin Devleti’ne bakışı eski Filistin topraklarının tarihsel olarak Yahu-
dilere ait olduğu düşüncesine dayanmakta ve Araplara ait bir Filistin devletini ke-
sin olarak reddetmektedir. Bu bakış açısı Filistin Devleti, barış süreci, Kudüs, sınır 
sorunu ve mültecilerle ilgili izlenen siyaseti de etkilemiştir. Likud liderliğinde ku-
rulan hükümetler uluslararası baskılar nedeniyle her ne kadar barış süreci içinde 
yer almış olsalar da, parti ideolojisi dayandığı temeli büyük oranda korumuştur. 

Likud’u oluşturan partilerden Herut’un ideoloğu olan Jabotinski, İngiliz mandası 
döneminde Filistin’in taksimi planına karşı çıkarak Ürdün dâhil tüm Filistin’in 
İsrail toprağı olduğunu savunmuştur. Filistin’e illegal göçleri de (Aliya Bet) des-
tekleyen Jabotinski, bölgedeki Yahudi nüfusunu artırmayı hedeflemiştir.184 Likud 
liderleri Şamir, Netanyahu ve Şaron’un siyasi fikirlerinde de Jabotinski’nin etkisi 
görülmektedir. Filistin tarihsel olarak Eretz İsrail’dir ve bir Filistin devletine yer 
yoktur. Barış konusunda ise Likud, güvenlikçi perspektiften geliştirdiği yaklaşı-
mıyla İsrail’in güvenliğinin Filistinlilerle yapılacak barıştan önemli olduğunu sa-
vunmaktadır.185 Likud liderlerinin Filistinlilere ve olası bir Filistin devletine parti 
ideolojisine dayalı bu denli sert ortak tutumuna karşın iktidar döneminde geliş-
tirdikleri politikalarda farklılıklar olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu farklılık 

180. Meyrav Wurmser, “Post-Zionism and the Sephardi �uestion,” Meyrav Wurmser, “Post-Zionism and the Sephardi �uestion,” Middle East Quarterly, (Spring 2005), ss. 21-30. 
181. Colin Shindler, Colin Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream: Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu 
(I.B.Tauris, 1995), s.106.
182. Dan Perry ve Alfred Ironside, Dan Perry ve Alfred Ironside, Israel and the Quest for Permanence (North Carolina: McFarland Publishers, 
1999), s.144.
183. Hassan A. Bariri, Hassan A. Bariri, Israeli Politics and the Middle East Peace Process 1988-2002 (New York: Routledge, 2004), s.66.
184. Samuel J. Roberts, Samuel J. Roberts, Party and Policy in Israel (Colorado: Westview Press, 1990), s.14. 
185. Hassan A. Bariri, Hassan A. Bariri, Israeli Politics and the Middle East Peace Process 1988-2002 (New York: Routledge, 2004), 
ss.21-22. 
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Begin, Şamir ve Netanyahu’nun iktidar dönemlerinde farklı uygulamalarla yansı-
masını bulmuştur.

Menahem Begin, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in 1967 öncesi topraklarına geri 
çekilmesini ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını tanımasını içeren 
242 sayılı kararını reddetmiş ve Filistinliler yerine “Eretz İsrail’in Arapları” ifade-
sini kullanmıştır.186 Begin ayrıca, dönemin ABD başkanı Jimmy Carter’a Filistinli 
varlığına karşı olduğunu, çünkü böyle bir varlığın kabulünün gelecekte bir Filistin 
devletinin kabulü anlamına geleceğini söylemiştir.187 

1989’da İşçi Partisi ile koalisyonu döneminde Likud bakış açısını değiştirmiş, 
Şamir-Arens-Rabin tarafından geliştirilen ve Şamir Planı olarak bilinen bir plan 
doğrultusunda Filistin sorununa yaklaşmıştır. Camp David Anlaşmalarını ve BM 
242 ve 338 sayılı kararları esas alarak FKÖ ile doğrudan görüşmeyi öngören plan, 
Batı Şeria ve Gazze’nin statüsünde herhangi bir değişiklik kabul etmeyip, sadece 
İsrail’le görüşmeleri gerçekleştirecek Geçici Filistin Yönetimi oluşturulmasını ve 
bunun için Filistin halkının kendisine temsilci seçmesini öngörmüştür. Görüşme-
ler süresince Şamir’in geçici yönetimden kastı, toprak içermeyen, sadece nüfusun 
kendi kendini yönetmesinden ibaret bir otonomi anlayışı olmuştur.188 

Partide şahin politikaları ile tanınması ile birlikte İzhak Şamir, barış sürecinin 
başlangıcı kabul edilen 1991 Madrid Konferansı’nda Filistinlilerle ilk kez doğru-
dan görüşen İsrailli lider olmuştur. Şamir’in kurduğu kabine, Mısır’la barış anlaş-
ması imzalayan Begin hükümetinden çok daha şahin ve sağ kanat olmasına kar-
şın, aynı dönemde ABD’nin ve uluslararası kamuoyunun FKÖ’ye desteği ve yine 
ABD’nin Körfez Savaşı nedeniyle Ortadoğu ülkelerinden destek alabilme kaygısı 
sebebiyle Madrid’deki barış görüşmelerine onay vermiştir.189 

Madrid Görüşmeleri Likud’u zor durumda bırakmış, gerek Likud içerisinde Ne-
tanyahu’nun da dâhil olduğu bir grup gerekse Likud’la birlikte koalisyon hüküme-
tini oluşturan aşırı sağ Moledet ve Tehiya partileri görüşmeler sonucunda ortaya 
konan planın Filistin devletinin kurulmasına yol açacağı nedeniyle görüşmele-

186. Avi Shlaim,”Prelude to the Accord: Likud, Labor, and the Palestinians,” Journal of Palestine Studies, Vol. 23, 
No. 2, (1994), s.7.
187. Colin Shindler, A History of Modern Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s.157.
188. Avi Shlaim,”Prelude to the Accord: Likud, Labor, and the Palestinians,” Journal of Palestine Studies, Vol. 23, 
No. 2, (1994), s.10. Bu bağlamda Filistinlilere verilecek otonomi üzerine ilk plan, Begin’in 1977’de Enver Sedat’la 
Camp David’te görüşmesi sırasında ortaya atılmıştır. Ancak Likud’un otonomi anlayışı işgal edilen bölgelerdeki 
toprakları değil, işgal topraklarında yaşayan Filistinlileri kapsayan kültürel bir otonomiyi içermektedir. Böylece 
müzakere sürecinde bile işgal edilen topraklar üzerine Likud’un tavrı, işgal topraklarının İsrail’e ait olduğunun 
vurgulanması olmuştur. Bkz. Colin Shindler, A History of Modern Israel. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008), s.158; Avi Shlaim,”Prelude to the Accord: Likud, Labor, and the Palestinians,” Journal of Palestine 
Studies, Vol. 23, No. 2, (1994), s.7.
189. Colin Shindler, A History of Modern Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), ss.220-223.
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re karşı çıkmıştır. Moledet ve Tehiya partileri görüşmelerin Filistin’e otonomi ve 
Suriye’ye toprak verilmesi gibi İsrail’i tehdit eden konulara kaydığı gerekçesiyle 
koalisyon hükümetinden ayrılmışlardır.190 Koalisyonunun parçalanması sonucu 
Likud’un Knesset’teki çoğunluğunu kaybetmesi üzerine 1992’de erken seçim ka-
rarı alınmıştır. Barış görüşmeleri ile liderliği sarsılan Şamir, bu süreçte konumunu 
korumak için müzakere karşıtı ve yerleşim yanlısı söylemine geri dönmüştür.191 
Şamir 1992 seçimlerinde Likud’un geleneksel çizgisine uygun şekilde İsrail’in top-
rak bütünlüğünü savunmuş ve dış baskıları reddederek işgal edilmiş topraklarda-
ki Yahudi yerleşimlerinin arttırılacağını ifade etmiştir.192 

Barış görüşmeleri İşçi Partisi döneminde imzalanan 1993 ve 1995 Oslo Anlaş-
maları ile bir adım öteye taşındıysa da Netanyahu’nun başbakanlık yaptığı 1996-
1999 anlaşmalardan kaynaklanan taahhütler yerine getirilmemiştir. Benjamin 
Netanyahu, Filistin devleti konusunu güvenlik açısından ele almaktadır. İsrail 
devletinin güvenliğini tehdit etmeyen bölgelerde (ve etmediği sürece) Filistinlile-
rin kendilerini yönetme hakları olacağını fakat önce ikili ekonomik ilişkilerin ve 
güvenlik aygıtlarının geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.193 Bununla birlikte 
pragmatist hareket eden Netanyahu, ABD ve uluslararası kamuoyunun baskısı 
neticesinde gerekli şartlar yerine getirildiğinde bir Filistin devletini kabul edece-
ğini açıklamıştır.194 Bu noktada Likud’un İşçi Partisi ile imzaladığı koalisyon an-
laşmasında Netanyahu, Ehud Barak’a “İsrail’in daha önce imzalamış olduğu tüm 
diplomatik ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalma” sözünü verdiğini belirtmek 
gerekmektedir. Bu Likud Partisi’nin 2007’deki Annapolis Zirvesi’nde alınan İsrail 
ve Filistin tarafları “barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet hedefi 
doğrultusunda müzakerelere devam edilmesi” kararını da kabul ettiğinin göster-
gesi sayılmaktadır.195 

Öte yandan Likud’un parti programında, Ürdün Nehri’nin batısında kurulacak 
bir Filistin devletinin kesinlikle reddedileceği vurgulanmaktadır. Parti progra-
mında tek taraflı Filistin devletinin ilanının şimdiye kadar Filistin ve İsrail taraf-
ları arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları ve Wye Memorandumu’nun bozulması 

190. Jonathan Marcus, “Israel’s General Election: Realignment or Upheaval,” International Affairs, Vol. 68, No.4, 
(1992), s. 694.
191. Jonathan Marcus, “Israel’s General Election: Realignment or Upheaval,” International Affairs, Vol. 68, No.4, 
(1992), s. 694-95. 
192. Avi Shlaim, “Israeli Politics and Middle East Peacemaking,” Journal of Palestine Studies, Vol. 24, No. 4, 
(1995), s.21.
193. Casey L. Addis, “Israel: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, 14 Şubat 2011, 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf Erişim Tarihi: 2 Kasım 2011. 
194. “Full text of Netanyahu’s foreign policy speech at Bar Ilan”, Haaretz, 14 Haziran 2009, http://www.haaretz.
com/news/full-text-of-Netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922, Erişim Tarihi: 2 Kasım 2011.
195. “Labor Joins Netanyahu’s Government,” MEDEA, 27 Mart 2009, http://www.medea.be/2009/03/labor-joins-
Netanyahu%E2%80%99s-government/, Erişim tarihi: 20 Haziran 2012.



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

76

anlamına geldiği belirtilmektedir. Likud’a göre Filistinliler özerklik çerçevesinde 
hayatlarını özgürce yönlendirebilir, ancak bu kesinlikle dış politika, güvenlik ve 
göç konularında yetkili bir egemen devlet kurmaları anlamına gelmemektedir.196

Likud’un sınırlara bakışı parti ideolojisini oluşturan Eretz İsrail (Büyük İsrail) te-
zine dayanmaktadır. Buna göre Eski Ahid’de geçen Batı Şeria dâhil Ürdün Neh-
ri’nin iki yakası İsrail toprakları olarak kabul edilmektedir.197 Öte yandan parti 
reel politikle uyumlu bir şekilde bu görüşü şekillendirmiş ve BM’nin 242 ve 338 
sayılı kararlarını benimsediğini belirtmiştir.198 Filistin ile sınırlar konusuna İsra-
il’in toprak bütünlüğünü bağlamında yaklaşan Likud, Ürdün Nehri’nin batısının 
bir bütün olarak İsrail’e ait olduğunu savunarak İşçi Partisinin önerisi olan ‘Negev 
bölgesinin bir kısmının Filistinlilere verilmesi’ fikrine de karşı çıkmıştır.199 Kudüs 
konusunda da etkili olan bu anlayış parti programında da yer almıştır. Kudüs’ün 
tarihi ve dini olarak İsrail’in vazgeçilmez bir parçası olduğu, kentteki farklı dinle-
re ait kutsal mekânlar ziyaretçilere açık olmak kaydıyla, Kudüs’ün bölünmez bir 
bütün olarak İsrail’in başkenti olduğu parti programında belirtilmiştir.200 İzhak 
Şamir’in “Bizim için Jerusalem onlar için Kudüs, yani bu bir sınır meselesi değil-
dir bu varoluşsal bir meseledir” sözleri Likud’un konuya yaklaşımını özetler nite-
liktedir.201 Ayrıca parti programında, bütün dinlere bu kutsal yeri ziyaret edebilme 
özgürlüğü tanınmakla beraber Kudüs’ün Yahudi kültürünün kalbi olduğu, onu 
Yahudilerin koruyacağı ve bölgesel barış sağlanacaksa bunun Kudüs’ün bölün-
memesinden geçtiği yer almaktadır.202 Likud ayrıca Doğu Kudüs’te bulunan İsrail 
polisinin sayısının artırılması ve bölgedeki Yahudi nüfusunun artırılarak güçlen-
dirilmesi gerektiğini savunmaktadır.203 2009 seçimlerinde de bütün bu yaklaşım-
lara uygun olarak Netanyahu, Kudüs’ü böldürmeyeceği sözünü vermiştir.204

Likud’un benimsediği bu sınır siyaseti doğrudan Filistinli mülteciler ve İsrailli 
yerleşimcilerle ilgilidir. İsrail’in yerleşim politikası iktidara gelen partiye göre çok 

196. “Likud Party Platform”, http://www.knesset.gov.il/elections/knesset15/elikud_m.htm, Erişim Tarihi: 3 
Kasım 2011.
197. Avi Shlaim, “Prelude to the Accord: Likud, labor, and the Palestinians,” Journal of Palestine Studies, Vol.23, 
No.2, (1994), s.7.
198. “National Security,” http://en.netanyahu.org.il/Themes-of/security/, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.
199. “Likud Party Platform from the 15th Knesset,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/likud-
platform15.html, Erişim tarihi: 20 Haziran 2012.
200. Benjamin Netanyahu Resmi web sitesi, http://en.Netanyahu.org.il/Themes-of/security/, Erişim tarihi: 10 
Kasım 2011.
201. Elfi Pallis, “The Likud Party: A Premier,” Journal of Palestine Studies, Vol.21,(1992), s.47.
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değişkenlik göstermese de Likud’un iktidarda olduğu dönemlerde daha çok yerle-
şim birimi inşa edilmiştir.205 Likud için yerleşim birimleri, güvenliğin sağlamanın 
yanında Eretz İsrail hedefini gerçekleştirmenin de bir yolu anlamına gelmektedir. 
1967’de işgal edilen Batı Şeria ve Gazze’nin geleceğine uzun süre karar vereme-
yen ve güvenlik nedeniyle bölgeyi askeri işgal altında tutan İsrail, Ürdün Nehri 
boyunca sınır bölgelerinde yerleşim politikası uygulamaya başlamıştır. İşgal top-
raklarını elde tutma politikasını benimsemeyen İşçi Partisi’nin iktidardaki yerini 
1977’de Likud bloğu alınca İsrail’in yerleşim politikası da netlik kazanmıştır. 1967 
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan dini yerleşimci hareketiyle206 eş zamanlı gelişen 
Likud’un yerleşim politikası işgal edilmiş toprakların ilhakına yakın bir çizgide 
seyretmiştir. Likud, Yahudi yerleşim yerlerini, İsrail’in yaşamsal çıkarı olarak gör-
mekte ve bu düşünce devlet olmadan önceki dönemdeki Yişuv liderlerinin fikir-
lerine dayanmaktadır. Bu doğrultuda Likud, Batı Şeria’da mümkün olan her yere 
İsrail’in güvenliği için yerleşim birimleri inşa etmeye devam etmiştir. İktidarın 
ilk döneminde 5 bin yerleşimci sayısını 16 bine çıkaran Likud, ikinci dört yıllık 
döneminde bu sayıyı 30 bine ve 2002’de 200 bine çıkarmıştır.207 Netanyahu’nun 
başbakanlığının ilk döneminde özellikle Doğu Kudüs’te yeni yerleşim yerleri in-
şasına hızlanmıştır.208 1996’da Doğu Kudüs’te 160 bin olan yerleşimcilerin nüfusu 
2011’de 200 bine çıkmıştır. 1996’da Batı Şeria’da 142 bin olan yerleşimci nüfus 
bugün itibarıyla 300 bine olmuştur.209 Son dönemde de başbakan Netanyahu Li-
kud’un yerleşim politikalarını sürdürmeye devam etmektedir. Netanyahu son ola-
rak 2011 Kasım ayında işgal edilen topraklarda, özellikle Doğu Kudüs’te 2000 yeni 
bina inşasına izin vermiştir.210 

Likud Partisi, işgal edilen topraklarda yerleşimler yolu ile Yahudi nüfusu artırma 
politikasının bir uzantısı olarak kendi hükümetleri döneminde Filistinli mülte-
cilerin İsrail’e girişine kesinlikle izin vermeyeceğini belirtmektedir. Likud’a göre 
mültecilerin sorumluluğu İsrail’e değil, Arap dünyasına aittir. Nitekim partiye 
göre Arap dünyası bu sorumluluğu, bir Yahudi devleti olarak İsrail’in varlığını 

205. Eitan Y. Alimi, Israeli Politics and the First Palestinian Intifada Political opportunities, framing processes and 
contentious politics (Routledge:2007), s.44.
206. Dini yerleşimciler hareketi, resmi adıyla Tüm İsrail Toprağı Hareketi, 1967 Savaşı’ndan sonra Yahudi 
yerleşimci, aydın, aktivist ve generallerden oluşan, savaşta kazanılan tüm toprakların ilhak edilerek yerlerine 
yerleşim merkezi kurulmasını savunan elit bir harekettir. Bkz. Selin Çağlayan, İsrail Sözlüğü (İstanbul: İletişim, 
2010), s.408.
207. Hassan A. Bariri, Israeli Politics and the Middle East Peace Process 1988-2002 (New York: Routledge, 2004), s.23.
208. Jerome Slater, “Netanyahu, A Palestinian State, and Israeli Security Reassessed,” Political Science Quarterly, 
Vol. 112, No. 4 (Winter, 1997-1998), s.677.
209. Daniel Levy, “Same Netanyahu, Different Israel”, Foreign Affairs, 24 Mayıs 2011, http://www.foreignaffairs.
com/articles/67863/daniel-levy/same-Netanyahu-different-israel?page=3, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011.
210. “Israel orders new building in East Jerusalem”, Al Jazeera, 2 Kasım 2011, http://aljazeera.com/news/mid-
dleeast/2011/11/2011111185023514728.html, Erişim Tarihi: 4 Kasım 2011.
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tanımaktansa ona savaş açarak üstlenmiştir.211 1996’da kurulan Netanyahu hükü-
meti, Filistinlilerin Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki hak iddialarını ve 
1948’den sonra mülteci durumuna düşmüş Arap nüfusun eski evlerine geri dö-
nüş hakkını reddederek bu bölgede Yahudi yerleşim politikalarını desteklemiştir. 
Netanyahu parti olarak, Ürdün Nehri’nin batısında İsrail topraklarında bulunan 
bölgelere Arap nüfusunun dönüşüne kesinlikle karşı olduklarını açıklamıştır.212

Likud Partisi’nin Filistin topraklarına, yerleşimlere ve mültecilere karşı tutumu Fi-
listin mücadelesinde önemli iki aktör olan FKÖ ve Hamas’a karşı siyasetini de belir-
lemiştir. Likud’un ilk dönem FKÖ’yle müzakere sürecine bakışı, bu konuya ilişkin 
politikasını belirleyen “üç hayır” ile anlaşılabilir: FKÖ ile müzakereye, bir Filistin 
devletinin kurulmasına ve barış için toprak mübadelesine hayır.213 Filistin Otorite-
sinin terör eylemlerini engellemesi gerektiğini belirten Likud,214 1980’lerde Gazze’de 
gelişmeye başlayan İslami hareketlere karşı ve 1982 Lübnan’ın işgaliyle Tunus’a taşı-
nan FKÖ’nün bölgeden ayrılmasıyla oluşan siyasi boşluğun aşırılar tarafından dol-
durulmasını önlemek için Şamir döneminde FKÖ ile ilişkilere pragmatist bir yakla-
şım geliştirmiştir.215 Buna karşın barış sürecine katı bir tutumla yaklaşan Netanyahu 
tarafından FKÖ ile yürütülen Oslo görüşmeleri sert dille eleştirilmiş ve örgüt barışı 
savaşmak için kullanan bir düşman olarak nitelendirmiştir.216

1992 yılına gelindiğinde Hamas ve Müslüman Kardeşler birinci hedef haline gel-
miş ve illegal örgüt ilan edilmiştir.217 Bununla birlikte Netanyahu, Hamas karşıtı 
söylemlerini açıkça ifade etmesine rağmen Hamas’ın intihar bombacılarından si-
yasi olarak en çok çıkar sağlayan politikacı olmuştur. Rabin’in suikastının ardın-
dan 1996’da yapılan başbakanlık seçimlerinde Netanyahu’nun seçim propaganda-
sı temel olarak Hamas terörü ve İsrail’in güvenliği söylemine dayanmış,218 ‘terörle 
barış olmaz’ politikası güden Netanyahu başbakanlık seçimlerini kazanmıştır.219

Likud Partisi, Hamas’la mücadelede tek taraflı çekilmeler konusunda da eleştirel 
bir yaklaşım geliştirmiştir. Tek taraflı geri çekilmelerin zayıflık ve teslimiyet anla-
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mına geleceğini savunan Likud, bu şekilde Hamas’ın silah teknolojisini geliştirdi-
ğini ve durumu daha da karmaşıklaştırdığını ileri sürmektedir.220

Likud liderliğinde Filistin meselesiyle ilgili bir diğer gelişme 2003 yılında ABD, 
AB, BM ve Rusya’nın geliştirdiği iki devletli çözüm önerisinin kabul edilmesi ol-
muştur. Her ne kadar yol haritası kabul edilmiş olsa da Başbakan Ariel Şaron’un 
şartları bunu zorlaştırmıştır. Şaron, Filistin Otoritesi’nin terörü durdurmasını, as-
kerlerin silahsızlandırılması ve altyapılarının dağıtılmasını şart koşmuştur. 2006 
seçimlerinde Hamas’ın galip gelmesi ise süreci ve İsrail’in şartlarını değiştirmiştir. 
2009 yılında yeniden başbakan olan Netanyahu, bir Filistin devletinin kurulması-
nın mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

3.2.3 Dış Politika Yaklaşımı

Likud İsrail dış politikasını her zaman iç siyaset ve güvenlikle bağlantılı olarak 
belirlemiştir. Başta güvenlik çıkarlarının korunması olmak üzere Likud, ekono-
minin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini de dış politikanın 
amaçları arasında göstermiştir.221 Son dönem Likud dış politikasında İran en 
önemli konu haline gelmişken Filistin meselesi ve Arap komşularla ilişkiler arka 
plana düşmüştür. 

Benimsediği ulusal güvenlik ve dış politika yaklaşımı ekseninde Likud, İran’ı sa-
dece İsrail için değil tüm “uygar” dünya için bir tehdit olarak tanımlamıştır. Par-
ti, İran’ı irrasyonel ve sorumsuz hareket eden bir ülke olarak nitelendirmekte ve 
İran’ın nükleer silaha sahip olmasının her türlü yöntem denenerek engellenmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Likud ayrıca ekonomik ve siyasi yaptırımlar başarıya 
ulaşamazsa İran’a askeri olarak müdahale etmenin de seçenekler arasında oldu-
ğunu vurgulamaktadır.222 

220. “National security: The Iranian threat,” http://en.Netanyahu.org.il/Themes-of/security/, Erişim tarihi: 20 
Haziran 2012.
221. “1996 Likud Party Platform, Chapter II-Foreign Relations,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/
Politics/likud.html, Erişim tarihi:20 Haziran 2012.
222. “National security: The Iranian threat,” http://en.Netanyahu.org.il/Themes-of/security/, Erişim tarihi: 20 
Haziran 2012.

Tek taraflı geri çekilmelerin zayıflık ve teslimiyet 
anlamına geleceğini savunan Likud, bu şekilde 
Hamas’ın silah teknolojisini geliştirdiğini ve durumu 
daha da karmaşıklaştırdığını ileri sürmektedir.
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Amerika ve İsrail ilişkileri, siyasi, ekonomik, askeri ve diaspora olmak üzere çok 
boyutluluk arz etmektedir. Likud’un iktidarda olduğu dönemde Amerika-İsrail 
ilişkilerini büyük oranda Filistin barış süreci şekillendirmiştir. 1977’de Carter’ın 
girişimiyle başlatılan Camp David görüşmelerini Likud, İsrail’i işgal edilen top-
raklardan geri çekilmek zorunda bırakmak amacıyla yapılmış hamleler olarak 
görmüş fakat anlaşma sonunda Begin’in İsrail çıkarlarını korumayı başardığı 
yorumları yapılmıştır.223 Reagan döneminde, 1981-89, Amerika ile Likud hükü-
metleri stratejik savunma ve serbest ticaret anlaşmaları imzalamış, hatta İsrail 
Amerika’nın ‘NATO dışındaki en önemli müttefiki’ ilan edilmiştir.224 Baba Bush 
döneminde, 1989-1992, Amerika’nın Doğu Kudüs’ün işgal toprağı olduğu ve İs-
rail egemenli altında olmadığını söylemesi ve İsrail’in yerleşim inşasını destekle-
menin bölgedeki Amerika imajına zarar vermesi ilişkileri germiştir.225 Zira her ne 
kadar farklı görüşler içerse de Amerika’daki Yahudi diasporasının, Amerikan İs-
rail Kamu İşleri Komitesi’nin, AIPAC,226 büyük çoğunluğu, özellikle Filistin konu-
sundaki ‘tavizsiz’ tavrı sebebiyle, Likud’u desteklemektedir. Likud Partisi’nin işgal 
topraklarında hâkimiyet kurarak daha fazla yerleşim inşa edilmesi politikalarına 
destek veren grup, bu konularda Amerika’nın desteğinin sağlanması noktasında 
kilit bir konumdadır.227 Daha sonra göreve gelen Clinton yönetimi her ne kadar 
İsrail’e terörle mücadele ve savunmayı destekleme amaçlı maddi yardımlarına 
devam etse de Netanyahu’nun yerleşimleri genişletme planına destek vermemiş 
ve hatta FKÖ ve İsrail’e Oslo Anlaşması’nın uygulamasına yönelik sorumluluklar 
yükleyen Wye Memorandumu’nun imzalanmasını sağlamıştır. İsrail lobisi İsra-
il’in güvenliği ve Amerika’nın Ortadoğu’daki çıkarlarını geliştirebilmesi için iki 
ülkenin stratejik işbirliği içerisinde olmasını gerekli görmekte, Amerika’nın ka-
rarlılıkla İsrail’in yanında olması gerektiğini savunmaktadır.228 Bu bağlamda gerek 
Amerika’daki Likud taraftarları gerekse Likud’un kendisi Irak Savaşı’nda Ameri-
ka’yı savunmuş ve Bush yönetimini desteklemiştir.229 Öyle ki Likud’un Amerikalı 
Dostları (American Friends of Likud) adında bir grup, hem Likud’un temellerini 
oluşturan Revizyonist Siyonist ideoloji doğrultusunda faaliyetler yürüterek Li-

223. Clyde R. Mark, “Israeli-United States Relations,” CRS Report, 9 Kasım 2004, http://fpc.state.gov/documents/
organization/39292.pdf
224. Clyde R. Mark, “Israeli-United States Relations,” CRS Report, 9 Kasım 2004, http://fpc.state.gov/documents/
organization/39292.pdf
225. Steven L. Spiegel, “The American–Israeli Relationship: Past and Future,” Israel Journal of Foreign Affairs, 
Vol. II, No.3, (2008), s. 18.
226. American Israel Public Affairs Committee
227. John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and US Foreign Policy,” Mart 2006, http://
mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf, s.31.
228. John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and US Foreign Policy,” Mart 2006, http://
mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf, s.14.
229. John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and US Foreign Policy,” Mart 2006, http://
mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf, s.31



S İ Y A S İ  P A R T İ L E R

81

kud’a destek olmakta hem de Amerikan siyasetinde dengelere etki etmektedir.230 
Bu noktada Netanyahu’nun seçim kampanyalarına yapılan bağışların büyük ço-
ğunluğunun Amerika’daki İsrail lobisi ile bağlantılı kişi ve kuruluşlardan geldiği-
ni, Likud ile Amerika’daki İsrail lobisi arasındaki yakın ilişkiyi göstermek açısın-
dan not etmek gerekir.

İsrail’in bölge siyaseti ve sınır güvenliği açısından Mısır, kilit bir öneme haizdir. 
Mısır’la dönemin başbakanı ve Likud lideri Menahem Begin tarafından 1979 yı-
lında Camp David barış anlaşması imzalanmıştır. Amerika’nın bölge barışı adına 
en önemli başarılarından birisi kabul edilen anlaşmayı231 Netanyahu Camp Da-
vid Anlaşması’nı  ‘İsrail’in gü venliği sağlandığı ve çıkarları korunduğu müddetçe 
bir Arap ülkesiyle barış yapa bileceğinin kanıtı’ olarak görmüştür.232 Mısır’la barış 
görüşmelerinde Likud hep yuvarlak bir dil kullanmış, böylece Camp David anlaş-
masının Filistin devletinin kurulmasına ve yerleşimlerin durdurulmasına yönelik 
kısmında esasında net bir anlaşmaya varılamamıştır. Her ne kadar Mısır bu an-
laşma sayesinde Amerika’dan yıllık ortalama 2-3 milyar dolar askeri yardım alsa 
da Mısır halkının anlaşmayı onaylamamasından dolayı barış, ‘soğuk barış’ olarak 
nitelendirilmiştir.233 Arap İsyanlarına kadar İkinci İntifada sırasında Mısır’ın İsra-
il büyükelçisini dört yıl boyunca geri çekmesi dışında iki ülke arasında ciddi bir 
sorun yaşanmamış ve Netanyahu barışın devam etmesinin sırrını her iki ülkenin 
çıkarlarına hizmet etmesi olarak açıklamıştır.234 Fakat Ağustos 2011’de İsrail’in sı-
nırda 5 Mısırlı polisi öldürmesi üzerine Mısırlılar İsrail’in Kahire büyükelçisinin 
ülkeyi terk etmesi için protesto gösterileri düzenlemiş ve elçilik binasını basmış-
lardır. Bunun üzerine Netanyahu, Başkan Obama’yı arayarak müdahale etmesini 
istemiş ve İsrail Büyükelçiliği Mısır güvenlik güçlerince korunmuştur.235 Amerika 
hala iki ülke arasındaki barışın garantörü konumundadır.

Sınırlar ve buna ek olarak yerleşimler konusunda Likud için stratejik olan bir diğer 
ülke Suriye’dir. Likud hükümetleri döneminde Suriye ile ilişkilerde, ülkenin gü-
venliği ile doğrudan ilgili olan Golan Tepeleri belirleyici faktör olmuştur. 1981’de 

230. American Friends of Likud web page, http://aflikud.org/index.htm, Erişim tarihi: 24 Temmuz 2012.
231. “Egypt-Israel ‘cold peace’ suffers a further chill,” BBC, 10 Eylül 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-14603812, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.
232. Benjamin Netanyahu, “Prime Minister Netanyahu’s speech marking 30 years of peace with Egypt,” 30 
Mart 2009, http://en.netanyahu.org.il/news/276/32/Prime-Minister-Netanyahu-s-speech-marking-30-years-of-
peace-with-Egypt/d,netan-speech/, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.
233. Sami Kohen, “Soğuk barıştan soğuk savaşa...” Milliyet, 2 Mayıs 2012, http://m.milliyet.com.tr/Columnists/
ColumnistArticle.aspx?ID=1535184, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.
234. Benjamin Netanyahu, “Prime Minister Netanyahu’s speech marking 30 years of peace with Egypt,” 30 
Mart 2009, http://en.netanyahu.org.il/news/276/32/Prime-Minister-Netanyahu-s-speech-marking-30-years-of-
peace-with-Egypt/d,netan-speech/, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.
235. “Mısır-İsrail ilişkileri de kopma noktasında,” Zaman, 11 Eylül 2011, http://www.zaman.com.tr/haber.
do?haberno=1178516, Erişim tarihi: 23 Temmuz 2012.



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

82

Begin hükümeti döneminde tek taraflı olarak Golan Tepeleri ilhak edilmiş236 ve bu 
bölgede İsrail’in yönetim ve yargı yetkisini artırmayı öngören çıkarılmıştır. Likud, 
İsrail’in Golan’daki egemenliğinin önemli olduğunu ve bölgedeki 42 yerleşim yeri 
ile yaklaşık 19 bin yerleşimcinin korunması gerektiğini savunmaktadır.237 Son se-
çimler öncesinde Netanyahu, Golan Tepeleri’nin İsrail açısından önemine vurgu 
yapış ve İsrail’in bu bölgeyi elinde tutmaya devam edeceğini dile getirmiştir.238

1982 yazında İsrail Ordusu, Lübnan’a askeri harekât düzenlemiştir. ‘Galile için 
barış operasyonu’ adıyla başlatılan operasyon, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak 
etmeyi kolaylaştırma amacıyla yapılmıştır. FKÖ’nün, Batı Şeria ve Lübnan arasın-
daki bağlantıyı sağladığını ileri süren Likud lideri Begin, FKÖ’nün Batı Beyrut’tan 
İsrail sınırına kadar inen bölgede kısmi idari özerkliğine son vermek istemiştir. 
Lübnan’ın işgali Begin’in Batı Şeria’yı topraklarına ekleme politikası ekseninde 
değerlendirilmelidir. Dönemin ABD başkanı Reagan İsrail’in Batı Şeria’dan çekil-
diğini ilan etse de İsrail’in cevabı Batı Şeria’ya sekiz yeni yerleşim yerinin açılaca-
ğını ilan etmesi ve işgal topraklarını İsrail’den kurtarma hedefine sahip FKÖ’nün 
çökertilme çabası olmuştur. Bu bağlamda Begin’in Lübnan’ı işgali, FKÖ’nün siyasi 
ve askeri alt yapılarının imha edilmesi planının uygulanması olarak görülmüş-
tür.239 Bölgedeki FKÖ’nün uluslararası arabuluculukla boşaltılmasıyla sona eren 
Batı Beyrut’un işgalin tarihe geçen ayrıntılarından biri de İsrail birliklerinin gö-
zetiminde Falanjist gerillaların Sabra ve Şatila kamplarında 2000 civarında Filis-
tinliyi katletmesi olmuştur.240 İsrail 2000 yılında Lübnan’daki 18 yıllık işgaline son 
vererek Güney Lübnan’dan çekilmiştir. 

236. Avi Shlaim, Israel and Palestine Reappraisals, Revisions, Refutations (New York: Verso, 2010), s.141.
237. “Likud Party Platform,” http://www.knesset.gov.il/elections/knesset15/elikud_m.htm, Erişim Tarihi: 3 
Kasım 2011.
238. Netanyahu: “Likud will keep Golan Heights”, 22 Ağustos 2008, http://en.Netanyahu.org.il/news/144/243/
Netanyahu-Likud-will-keep-Golan-Heights/, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011.
239. Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process 1988-2002 (London: Routledge:2004), s.24.
240. William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Çev. Mehmet Harmancı, (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 
ss.429-431.

80’li yıllar boyunca iktidarda olan Likud ve Türkiye 
ilişkileri hayli dikkat çekicidir. Özal döneminde bir 
yanda İsrail’le ilişkiler normalleştirilmeye çalışılırken
öte yandan 1987’de İntifada sonrası Filistin Devleti 
tanınmıştır. 
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Likud hükümetleri döneminde 1970 ve 80’ler boyunca Filistin sorunu iki ülke 
ilişkilerinde önemli bir belirleyen olmuştur. İsrail’in bölgedeki tek taraflı eylemle-
ri, Golan Tepeleri’ni ilhak etmesi, Batı Şeria’da yerleşimler inşa etmeye başlaması 
ve 1980’de Kudüs’ün başkent ilan edilmesi Türkiye’nin ilişkilerini ikinci kâtip se-
viyesine düşürmesiyle sonlanmıştır.241 Bu yıllar boyunca radikal bir tutum deği-
şikliğine gidilmese de İsrail’le ilişkiler zaman zaman olumluya dönmüştür. Bunun 
en önemli nedeni Türkiye’nin Suriye ile sorunlarını çözerken İsrail’in desteğini 
alma politikası olmuştur. Bunun yanı sıra Likud yönetimindeki Lübnan’ı işgali sı-
rasında İsrail ve Türkiye, ASALA kamplarını temizleme noktasında işbirliği yap-
mıştır.242 80’li yıllar boyunca iktidarda olan Likud ve Türkiye ilişkileri hayli dikkat 
çekicidir. Özal döneminde bir yanda İsrail’le ilişkiler normalleştirilmeye çalışılır-
ken öte yandan 1987’de İntifada sonrası Filistin Devleti tanınmıştır. Bu bağlamda 
İntifada’nın Türkiye kamuoyunda yakından takip edildiği ve halkın İsrail’e tepki 
gösterdiğini de hatırlamak gerekmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde askeri ve ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle beraber 
normalleşmeye başlayan ilişkiler 2008’de İsrail’in Gazze’yi abluka altına almasın-
dan olumsuz etkilenmiş, 30 Ocak 2009’da Davos’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘One 
Minute’ çıkışıyla tırmanmıştır. 2010’un Mayıs ayında Gazze’ye insani yardım mal-
zemesi taşıyan altı gemiden birisi olan Mavi Marmara’ya İsrail güçlerinin saldır-
ması sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesi, ilişkileri ciddi bir gerilim sürecine 
sokmuştur. Türkiye İsrail Büyükelçisi’ni merkeze almış ve ilişkileri ikinci kâtip dü-
zeyine indirmiştir. İlişkilerin normalleşmesi için Türkiye İsrail’e özür ve tazminat 
şartı koşmuş fakat Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümeti Türkiye’nin 
İsrail’e koştuğu şartları243 yerine getirmemiştir. Bununla birlikte İsrail, askeri da-
nışmanlarını geri çekmiş, İsrail vatandaşlarını Türkiye’ye seyahat etmek konusun-
da uyarmış ve Mavi Marmara olayında terör bağlantıları olduğunu iddia etmiştir. 
İki ülke arasındaki askeri anlaşmalar askıya alınırken serbest ticaret anlaşmaları 
devam etmektedir.244

Mavi Marmara sonrası süreçte Türk Dışişleri İsrail Hükümeti’nin Doğu Kudüs’te-
ki Har Homa Yerleşiminde, Batı Şeria’da yeni konut inşa etme kararları ile ilgili bir 
kınama kararı yayınlamıştır.245

241. “Türkiye-İsrail Siyasi İlişkileri,” http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim tarihi: 24 
Temmuz 2012.
242. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası Cilt II 1980-2001 (İstanbul: İletişim, 2010), s.149-150.
243. “Türkiye İsrail İlişkileri Hk.” Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-palmer-komi-
syonu-raporu-hakkinda-gerceklestirdigi-basin-toplantisi.tr.mfa, Erişim tarihi: 24 Temmuz 2012.
244. Jim Zanotti, “Israel: Background and U.S. Relations,” CRS, 29 Şubat 2012, http://www.fas.org/sgp/crs/mid-
east/RL33476.pdf, Erişim tarihi: 24 Temmuz 2012.
245. 161 ve 182 No2lu kararlar: Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi 24 Temmuz 2012. 
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3.2.4 Parti Lideri ve Temel Politik Figürleri

Benyamin Netanyahu (1949– ) Başbakan (1996-1999 ve 2009-?) 

Benyamin Netanyahu 21 Ekim 1949’da Tel Aviv’de doğmuş ve Amerika’da büyü-
müştür. 1967-72 yılları arasında İsrail Savunma Kuvvetlerinde görev yapan Ne-
tanyahu 1982’de İsrail’in ABD büyükelçiliği yardımcılığı ve 1984-88 yılları arasın-
da BM İsrail daimi temsilcisi görevinde bulunmuştur. Netanyahu 1988 seçimleri-
ne Likud listesinden katılmış, 1988-91 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı 
ve 1991-92 yılları arasında başbakan yardımcılığı yapmıştır. Netanyahu 1993’te 
İzhak Şamir’in ardından Likud’un liderliğine geçmiştir.246

1996’da yapılan ilk başbakanlık seçimlerinde İşçi Partisi lideri Şimon Peres’i çok 
az farkla geçerek başbakan seçilen Netanyahu, Rabin suikastı ardından yapılan 
başbakanlık seçimlerinde kampanyasını güvenlikçi perspektiften sürdürerek sık 
sık Filistinli intihar bombacıların eylemlerine değinmiştir.247 Netanyahu, başba-
kanlığının ilk günlerinde hükümetin Filistin devletini tanımayacağını açıklamış 
ve ilişkilerin gerginleşince bir adım daha ileri giderek Aksa Camii yakınlarına 
tünel inşası emri vermiştir.248 Bu sert tutumu bir süre sonra yumuşayan Netanya-
hu, Filistin sorununa beklenenden daha ılımlı yaklaşmıştır. Nitekim Netanyahu, 
Ocak 1997’de, İsrail birliklerinin El Halil’in %80’inden çekilmesini, %20’lik kısmı-
nın ise İsrail kontrolünde kalmaya devam etmesini öngören El-Halil Protokolü’nü 
ve Ekim 1998’de Batı Şeria’dan İsrail askerlerinin kademeli çekilişini öngören Wye 
Memorandumunu imzalamıştır.249 

Yolsuzluk başta olmak üzere pek çok iç sorun nedeniyle1996 seçimlerinde gö-
reve gelen Netanyahu hükümeti kısa sürede yıpranmış, Aralık 1998’de Knesset 
üyelerinin kararı ile düşürülmüştür. Mayıs 1999 seçimlerinde İşçi Partisi lideri 
Ehud Barak’a yenilen Netanyahu istifa etmiştir. Kasım 2002- Ocak 2003 arasında 
Ariel Şaron’un hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapmıştır. Netanyahu, 
Şubat 2003’te maliye bakanı olarak atanmış ve İsrail’in serbest piyasa ekonomi-
si olma yolunda devlet kurumlarının özelleştirilmesi, vergilerin düşürülmesi ve 
bazı kurumların ortadan kaldırılması gibi reformlara öncülük etmiştir.250 Ağustos 
2005’te Şaron’un Oslo görüşmeleri doğrultusunda Gazze Şeridi’nden çekilme ka-

246. Cathy Hartley (ed.), A Survey of Arab-Israeli Relations (London: Europa Publications, 2004), s.463.
247. Bernard Reich, A Brief History of Israel (New York: Infobase Publishing, 2008), s.187.
248. Cathy Hartley (ed.), A Survey of Arab-Israeli Relations (London: Europa Publications, 2004), s.463.
249. Jonathan Adelman, The Rise of Israel A History of a Revolutionary State (New York: Routledge, 2008), s.25.
250. Jonathan Spyer, “Downfall of a Dominant Party: The Likud and the 2006 Election,” Israel Affairs, Vol.13, 
No.2, (2007), s.291.



S İ Y A S İ  P A R T İ L E R

85

rarını protesto edip istifa eden Netanyahu251 Aralık 2005’te yüzde 44 oyla ikinci 
kez daha parti lideri olarak seçilmiştir. 2006 seçimlerinde Knesset’te sadece 12 
sandalye kazanabilen Netanyahu 2009 yılı Şubat ayındaki genel seçimlerin ardın-
dan, 10 yıl sonra yeniden İsrail Başbakanı olmuştur.252

Ze’ev Vilademir Jabotinski (1880–1940)

1880 yılında Odessa’da doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı başladığında Filistin’in 
özgürlüğü için mücadele edecek İngiliz ordusuna bağlı bir Yahudi Birliği kurul-
ması fikrini ortaya atmış ve daha sonra bu birliğe katılmıştır. 1921’de Siyonist 
yönetime katılıp genelde İngiliz mandasının Ortadoğu politikasını, özelde de 
Ürdün’ün Filistin’den ayrılması fikrini eleştirerek 1923’te istifa etmiştir. 1923’te 
revizyonist Siyonistlerin gençlik kolu olan BETAR’ı kurmuş, 1925’te de Paris’te 
Dünya Revizyonist Siyonistler Birliği’ni kurarak bu kurumun başkanı olmuştur.253

Likud’un çekirdeğini oluşturan Herut’un ideoloğu olan Jabotinski İngiliz manda-
sına karşı çıkmış, bir Yahudi devletinin kurulmasını ve Yahudi göçlerinin artma-
sını savunmuştur. İngilizlerin Filistin’in bölünmesi planlarına muhalif kampan-
yalar yürüten Jabotinski, Filistin’e illegal göçleri (Aliya Bet) desteklemiştir. Yahudi 
gençlik örgütlenmeleri tarafından Theodor Herzl’den sonraki lider kabul edilen ve 
İsrail’in ilk cumhurbaşkanı Haim Weizmann’a rakip olarak görülülen Jabotinski, 
Weizmann’ın Siyonist harekette Herzl’in düşüncesinin kökenlerini ve ideolojisi-
ni bir kenara bıraktığını iddia etmiştir.254 Herut ve Likud partilerinin ideolojisini 
büyük oranda şekillendiren Jabotinski’nin fikirlerinden etkilenen siyasal figürler 
Menachem Begin, Yitzhak Şamir ve Binyamin Netanyahu’dur.255

Menachem Begin (1919–1992) Başbakan (1977-1983)

Begin 1919’da Brest-Litovsk’ta doğmuştur. Varşova Üniversitesinde hukuk eğiti-
mini tamamlayan Begin, 16 yaşında revizyonistlerin gençlik kolu olan BETAR’a 
katılmış ve Ze’ev Jabotinski’nin takipçisi olmuştur. Begin, 1932 yılında BETAR’ın 
Polonya’daki organizasyon başkanı olmuştur.256 

251. “Netanyahu quits over withdrawal from Gaza”, The Guardian, 8 Ağustos 2005, http://www.guardian.co.uk/
world/2005/aug/08/israel, Erişim Tarihi: 1 Kasım 2011.
252. “Ülke rehberi: İsrail ve Filistin Yönetimi”, 15 Nisan 2009, http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/01/
printable/040112_israil_filistin_rehber.shtml, Erişim Tarihi: 1 Kasım 2011.
253. Samuel J. Roberts, Party and Policy in Israel (Colorado: Westview Press, 1990), s.14.
254. Yaacov N. Goldstein, “Labour and Likud: Roots of their Ideological-political Struggle for Hegemony over Zi-
onism,1925-35,” Israel Affairs, Vol. 8, Issue: 1-2, (Autumn 2001-Winter 2002), ss. 79-9; Colin Shindler, Israel, Likud 
and the Zionist dream: Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu, (New York: I.B.Tauris, 1995), s.11.
255. Bernard Reich and David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel, (Lanham: The Scarecrow Press,2008), s.252.
256. Cathy Hartley (ed.), A Survey of Arab-Israeli Relations.(London: Europa Publications, 2004), s.450.
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Begin, İsrail’in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1973’te Likud’u oluşturacak 
partilerden bir olan Herut partisini kurmuştur.257 1977’de lideri olduğu Likud’un 
seçim zaferinin ardından İsrail’in sosyalist olmayan ilk başbakanı olmuştur. Arap 
komşularına ve Filistinlilere karşı çok sert söylemlere sahip Begin, iktidarda kal-
dığı dönem boyunca söylemini pek değiştirmese de dönemsel gerçekler doğrul-
tusunda pragmatik politikalar izlemiştir.258 Bu dönemde Begin, BMGK’nın 242 
sayılı kararını kabul etmiş, Enver Sedat’ı İsrail’e davet ederek bir Arap devleti ta-
rafından tanınan ilk İsrail başbakanı olmuştur.259 Eylül 1978’de Enver Sedat ve 
Jimmy Carter’la birlikte Camp David Barış anlaşmalarını imzalamıştır.260 

Begin’in Likud’un ideolojisine iki önemli katkısı olmuştur: anavatanın bütünlüğü-
ne işaret eden tarihsel belirleyicilik düşüncesi ve Yahudilerin anavatan, bağımsız-
lık, güvenlik ve barış haklarını her şekilde elde edeceğine işaret eden hakkın zo-
runluluğa dönüştürülmesi düşüncesi.261 Begin’in iyi bir hatip olması, karizmatik 
kişiliği, siyasi ve ekonomik politikaları onu diğer politik figürlerden farklı kılan 
özellikleri olarak sayılabilir.262

İzhak Şamir (1915– 2012) Başbakan (1983-1984 ve 1986-1992)

1915’te Polonya’da doğan Şamir, Yahudi soykırımında ailesini kaybetmiştir. Arap-
ları tek ve en acımasız düşman olarak gören Şamir’in Araplar tarafından gelen 
olumlu adımları birer taktik olarak değerlendirmesi bölgedeki barışa olumsuz 
bakmasına neden olmuştur.263 

1970’te Begin’in daveti üzerine Herut’a katılan Şamir, halefine göre daha sönük 
karakterli olsa da ideolojik olarak çok farklı değildir. Hatta uzlaşmayı tamamen 
reddeden Şamir, Camp David görüşmelerine karşı çıkmış ve İsrail’in sınırları ve 
güvenliği konusunda daha sabit fikirli bir lider olmuştur.264 Menahem Begin Mı-
sır’la Camp David görüşmelerini sürdürürken, Şamir bu görüşmelere karşı çık-

257. Colin Shindler, “Likud and the search for Eretz Israel: From the Bible to the Twenty-First Centruy,” Israel 
Affairs, Vol. 8 (1) ( 2), (2002), s.101.
258. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, No. 3,(2005), s.163.
259. Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle east Peace Process 1988-2002 ( New York: Routledge 2004), s.23.
260. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, No. 3,(2005), s.169.
261. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, No. 3,(2005), s.155 ve 161. 
262. Bernard Reich and David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel (Lanham: The Scarecrow Press,2008), 
ss.80-83.
263. Avi Shlaim, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations (London: Verso,2009), s.171.
264. Avi Shlaim, “The Likud In Power: The Historiography of Revisionist Zionism,” Israel Studies, Vol.1, No: 2, 
(1996), s.286.
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mış, “Yahudilerin Büyük İsrail’den vazgeçmeleri tarihin katili olmaktır” diyerek 
tavrını belli etmiştir.265 

Şamir’in bu şahin tutumu, ABD’nin baskısıyla biraz da olsa kırılmış, 1989’da 
dönemin savunma bakanı İzhak Rabin ile birlikte Filistin’le barış müzakereleri 
girişiminde bulunmuştur. Bu bağlamda, esasında Moşe Arens’e ait olan ve işgal 
altındaki Filistin topraklarında bölgesel seçimler yapmayı öngören bir plan Şamir 
Planı olarak anılmıştır.266 Ancak bu plan, George W. Bush yönetimiyle anlaşmaz-
lıklar ve Arap tarafından bir cevap gelmemesi nedeniyle uygulanamamıştır. Kör-
fez savaşı sırasında İsrail başbakanı olan Şamir, Amerika’nın isteğine uyarak Irak 
füzelerine cevap vermemiştir. 

1977-92 yılları arasında Knesset sözcülüğü, 1984-86 yılları arasında dışişleri ba-
kanlığı ve 1983-84 ve 1986-92 yılları arasında başbakanlık yapan Şamir, İsrail 
siyasi hayatına dönüşümlü başbakanlık sistemini getirmiştir. 1992 seçimlerinde 
partisinin yenilgisi üzerine istifa eden ve yerine Benyamin Netanyahu’nun seçil-
diği Şamir,1996’da politikayı tamamen bırakmıştır.267 

Ariel Şaron (1928- )

1928’de Tel-Aviv’de doğan Şaron 14 yaşındayken Hagana örgütüne katıldı. Cesur 
ve zeki olmasına rağmen emre itaatsiz ve asi bir asker olması çekincelere sebep 
olmuştur. 1973 seçimlerinde liberallere katılarak Likud milletvekili olarak Knes-
set’e girmiştir. Bir yıl sonra istifa eden Şaron, İzhak Rabin tarafından özel güven-
lik danışmanı olarak atanmıştır. Nisan 1976’da geri döndüğü Likud’dan ayrılarak 
Şlomtzion Partisi’ni kurmuş ve Araplarla müzakereleri savunmuştur. 1977’de ka-
zandığı iki sandalyeyi Likud’a katarak Begin’in savunma bakanı olmuştur ancak 
parti içinde Şaron’a karşı muhalefet yükselince Begin tarafından tarım bakanlığı-
na atamıştır.268 1981 seçimlerinin hemen ardından ‘Başbakanlık ofisini tanklarla 
kuşatır’ korkusuyla Begin Şaron’u Savunma Bakanı olarak atamıştır.269 1990’da 
yerleşim bakanı olarak kabinede görev yapmaya devam eden Şaron bu sırada Batı 
Şeria’daki yerleşim birimlerinin sayısını arttırmış, yerleşimleri arttırmanın İsra-

265. Arye Naor, “‘Hawks’ Beaks, Doves’ Feathers Likud Prime Ministers Between Ideology and Reality,” Israeli 
Studies, Vol.10, No. 3,(2005), s.175.
266. Avi Shlaim, “The Likud In Power: The Historiography of Revisionist Zionism,” Israel Studies, Vol.1, No: 2, 
(1996), s.287.
267. Bernard Reich and David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel (Lanham: The Scarecrow Press,2008), 
ss.447-451.
268. Colin Shindler, Israel, Likud and the Zionist dream: Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu 
(New York: I.B.Tauris, 1995) , s.112.
269. Abraham Diskin, The Last Days in Israel, Understanding the New Israeli Democracy (Frank Cass Publish-
ers,2003), s.44.
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il’in güvenliğini arttırarak barış sürecine katkı yaptığını iddia etmiştir.270 1998’de 
dışişleri bakanı olan Ariel Şaron 1999 yılında Netanyahu’nun seçim yenilgisinin 
ardından Likud liderliğine gelmiştir. 

Şaron’un 2000 yılında Kudüs’teki El Aksa Camii’ne polis koruması altında yaptığı 
ziyaret ve verdiği demeç Filistinliler tarafından bir provokasyon olarak görülmüş 
ve 2. İntifada’nın başlamasına neden olmuştur.271 Şubat 2001’de İsrail Başbakanı 
olan Şaron, Likud ve İşçi Partisi’nden oluşan bir koalisyon hükümeti kurmuş-
tur. Şaron’un 2004 yılında Filistinlilerle anlaşma masasına oturmadan tek taraflı 
olarak Gazze’deki yerleşimleri tahliye etme kararı Likud Partisi’nde özellikle eski 
başbakan Benjamin Netanyahu’nun liderliğindeki bir grubun muhalefetine yol 
açmış272 bunun üzerine Ariel Şaron kendisiyle aynı görüşteki bir grup siyasetçiyle 
birlikte Likud’dan ayrılarak Kadima Partisi’ni kurmuştur.273

3.3 KADİMA

2005 yılında Likud’dan ayrılan Ariel Şaron’un kurduğu Kadima Partisi kendisini 
siyasi yelpazede İşçi Partisi ile Likud’un arasında yer alan merkez bir parti ola-
rak tanımlamaktadır.274 Likud lideri olan Ariel Şaron, Şubat 2004’te Gazze ve Batı 
Şeria’daki bazı Yahudi yerleşim bölgelerinin güvenlik ve demografik nedenlerle 
boşaltılacağına dair bir plan açıklamış275 ve bu açıklama hem kendi partisinin bir 
kısmı hem de başkanlığını yürüttüğü koalisyon hükümetinin ortakları tarafından 
çok sert bir şekilde eleştirilmiştir. Dönemin koalisyon hükümetinin ortaklarından 
İşçi Partisi’nin başkanı Şimon Peres’in liderliği Amir Peretz’e kaybetmiş olması 
ve Likud içi Şaron karşıtı muhalefetin artması hem hükümet hem de parti içinde 
ayrılığa neden olmuştur. Bunun üzerine Ariel Şaron, Kasım 2005’te partisinden 
istifa ederek yeni bir parti kuracağını açıklamış ve Cumhurbaşkanı Moşe Kat-
sav’dan parlamentoyu lağvederek erken genel seçimlere gidilmesini istemiştir.276 

270. Norman H. Finkelstein, Ariel Sharon (Minneapolis: Lerner Publishing, 2005), s.58.
271. Eitan Y. Alimi, Israeli Politics and the First Palestinian Intifada Political Opportunities, Framing Processes and 
Contentious Politics (New York: Routledge, 2007), s.182.
272. “Israeli parliament OKs Sharon’s withdrawal plan,” CNN, 26 Ekim 2004, http://articles.cnn.com/2004-
10-26/world/israel.gaza_1_withdrawal-plan-finance-minister-benjamin-Netanyahu-disengagement-plan?_
s=PM:WORLD, Erişim tarihi: 20 Haziran 2012. 
273. Bernard Reich and David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel (Lanham: The Scarecrow Press,2008), 
ss.456-458.
274. Kadima kendini “merkez” bir parti olarak tanımlamaktadır (bkz. Reuven Y. Hazan, “Kadima and the Cen-
tre: Convergence in the Israeli Party System,” Israel Affairs, Vol. 13, No. 2 (Nisan 2007), s. 267). Bu konuda birçok 
tartışma mevcuttur ve bu tartışmalara aşağıda kısaca değinilecektir.
275. Gideon Alon, “PM shocks Likud with withdrawal ‘ideas’,” Haaretz, 3 Şubat 2004. 
276. Michal Şamir & Raphael Ventura et al., “Kadima – Forward in a Dealigned Party System,” Asher Arian and 
Michal Şamir (eds.), The Elections in Israel – 2006 (New Brunswick: Transaction Publ., 2008), s. 1.
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Başta “Ulusal Sorumluluk” adını alan hareket daha sonra adını İbranice’de ‘ileri’ 
anlamına gelen Kadima ile değiştirmiş ve kısa sürede İsrail’in diğer iki köklü par-
tisinin yanında adı anılmaya başlanmıştır.277 Şaron’la birlikte Kadima’ya Likud’dan 
Ehud Olmert, Tzipi Livni ve Şaul Mofaz gibi isimler geçerken, İşçi Partisi’nden ise 
Şimon Peres, Daliah Itzik ve Haim Ramon gibi önemli isimler katılmışlardır.278 
Kadima’nın lideri ve aynı zamanda dönemin başbakanı Ariel Şaron, partiyi kur-
duktan bir ay sonra komaya girip yoğun bakıma alınınca 2006 yılının başında 
parti liderliğine, Şaron’a yakınlığıyla bilinen Ehud Olmert geçmiş ve geçici olarak 
başbakanlık görevini de üstlenmiştir.279 Şaron’la bağdaştırılan partinin kuruluşu-
nun çok erken bir döneminde başkan değişikliği yapmak zorunda kalması parti-
nin geleceği ile ilgili şüpheler doğurmuştur. 

Bu olumsuzluklara rağmen Kadima, Mart 2006’da gerçekleştirilen erken genel se-
çimlerde, 29 sandalye kazanarak birinci parti olmuştur. İşçi-Meimad, Şas ve Gil 
Emekliler Partisi ile bir koalisyon hükümeti ile koalisyona gidilirken, başbakan-
lığa da Ehud Olmert getirilmiştir. Ekim 2006’da ise İsrail Evimiz partisi bu koa-
lisyona katılmıştır. Seçimlere az bir süre kala kurulan Kadima’nın katıldığı 2006 
seçimlerindeki başarısının en önemli nedenleri arasında Şaron’un halk nezdin-
deki itibarı, partinin yeni kurulmuş olmasına rağmen hâlihazırdaki parlamento 
ve hükümette yer almış olması ve partinin o dönem parlamentodaki gücü gös-
terilmektedir. Şaron’un Likud’dan istifa edip yeni bir parti kuracağını açıkladığı 
dönemden itibaren yapılan kamuoyu araştırmalarında seçmenin büyük desteğini 
alan Kadima, Ehud Olmert’in başkanlığındaki seçim çalışmalarında Şaron’un fi-
kirlerinden birebir yararlanmış ve tüm bunlar seçim başarısını getirmiştir.280

Kadima liderliğindeki koalisyonun göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, Tem-
muz 2006’da, İsrailli sekiz askerin öldürülmesi ve ikisinin rehin alınması üzerine 

277. Shmuel Sandler & Hillel Frisch, “The 2009 Knesset elections: a foreign affairs perspective,” Israel Affairs, Vol. 
16, No. 1 (Ocak 2010), s. 1.
278. Shmuel Sandler & Jonathan Rynhold, “Introduction: From Centrism to Neo-Centrism,” Israel Affairs, Vol. 
13, No. 2 (Nisan 2007), s. 244.
279. Abraham Diskin, “Israel,” European Journal of Political Research 46, (2007), s. 987.
280. Reuven Y. Hazan, “Kadima and the Centre: Convergence in the Israeli Party System,” Israel Affairs, Vol. 13, 
No. 2 (Nisan 2007), s. 274-276.
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Lübnan’daki Hizbullah’a karşı savaş açılmıştır. 33 gün süren bu savaş İsrail açı-
sından sonuçsuz kalmış, hükümeti sert eleştirilere maruz bırakırken, başarısızlık 
olarak kabul edilmiştir.281 2006 Lübnan Savaşı’nı araştırmak üzere hükümet tara-
fından kurulan komisyonun yayınladığı raporda, başta Başbakan Olmert olmak 
üzere, dönemin Savunma Bakanı Amir Peretz ile dönemin Genelkurmay Başkanı 
Dan Halutz savaşı iyi yönetememiş olmaktan dolayı birebir hatalı bulunmuştur.282 

26 Kasım 2007’de dönemin ABD Başkanı George W. Bush başkanlığında, Ortado-
ğu Barış Sürecini hızlandırmak amacıyla toplanan Annapolis Konferansına Ehud 
Olmert büyük destek vermiş ve Suudi Arabistan ile Suriye başta olmak üzere bü-
tün Arap ülkelerinin bu görüşmelere dâhil olmasını istemiştir. Bununla birlikte 
Gazze yönetimini elinde bulunduran Hamas konferansa davet edilmemiştir.283 
Olmert bu süreçte, 2008 yılında Filistin ile iki devletli çözüm konusunda anlaş-
ma sağlayacaklarını ümit ettiklerini de ifade etmiş ve Annapolis Konferansının 
ardından sunulan mutabakat metninde 2008 yılının bitiminden önce bir barış an-
laşmasının imzalanması yönünde çaba sarfedileceği belirtilmiştir.284 Ancak 2008 
yılına gelindiğinde Olmert, Kudüs konusunda aşılması zor ayrılıkların olduğunu 
belirtip 2008 yılında Filistin ile barış anlaşmasının imzalanmasına dair bir bek-
lenti içerisinde olmamak gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Filistin 
Otoritesi ise bu durumu Annapolis anlaşmasının bozulması ve İsrail’in barış ko-
nusunda ciddi olmadığı yönünde değerlendirmiştir.285 

Hükümete sonradan dâhil olan İsrail Evimiz partisi de Annapolis Konferansı’na 
tepki göstermiş ve “kırmızıçizgilerin aşıldığı” gerekçesiyle, Ocak 2008’de hükü-
metten istifa etmiştir.286 Bu krize, 2006 Lübnan Savaşı’nın İsrail kamuoyunda ya-
rattığı olumsuz etki ve başta Olmert olmak üzere partinin birçok üyesi hakkında 
çıkan yolsuzluk iddiaları eklenince Olmert zor durumda kalmıştır. Ehud Olmert 
30 Temmuz 2008’de kendisinin, partisinin yeni bir lider seçmesiyle Kadima’nın 
genel başkanlığından istifa edeceğini açıklamıştır.287

Eylül 2008’de yapılan genel başkanlık seçimlerinde Kadima’nın başına eski Dı-
şişleri Bakanı Tzipi Livni geçmiştir.288 Hükümet kurmakla görevlendirilen Livni, 

281. “2006: Lebanon war,” BBC, 6 Mayıs 2008. 
282. Yossi Verter & Nir Hasson et al., “Lebanon war probe accuses Olmert of ‘severe failure,’ blasts Halutz, Per-
etz,” Haaretz, 30 Nisan 2007. 
283. “ABD zirve tarihini açıkladı,” BBC Türkçe, 21 Kasım 2007. 
284. “Joint Understanding Read by President Bush at Annapolis, November 2007,” Council on Foreign Relations, 
27 Kasım 2007. 
285. “Olmert says peace accord with Palestinians unlikely in 2008,” The Jerusalem Post, 28 Temmuz 2008. 
286. “Factional and Government Make-Up of the Seventeenth Knesset,” Knesset resmî websitesi. Erişim tarihi: 20 
Haziran 2012, http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng_hist17_s.htm.
287. Ian Black, “Ehud Olmert resignation throws Israel’s politics into turmoil,” The Guardian, 31 Temmuz 2008. 
288. Giora Goldberg, “Kadima goes back: the limited power of vagueness,” Israel Affairs, Vol. 16, No. 1 (Ocak 
2010), s. 36.
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İşçi Partisi’yle anlaşmış olmasına rağmen ultra-ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat 
Yahudiliği’nin Livni başkanlığındaki bir koalisyon hükümetine karşı çıkmaları 
nedeniyle yeni bir hükümet kuramamış ve bunun üzerine İsrail Cumhurbaşkanı 
Şimon Peres 26 Ekim 2008’de erken genel seçimlerin yapılacağını açıklamıştır.289 

10 Şubat 2009’da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin öncesindeki süreç, İs-
rail’in 27 Aralık 2008’de başlayan Gazze saldırısı atmosferinden ciddi anlamda 
etkilenmiştir. Üç hafta süren saldırı, seçim kampanyalarının güvenlik, savunma 
ve “iki halk, iki devlet” tartışmalarının etrafında şekillenmesine neden olmuştur. 
17 Aralık 2008’de Kadima’nın seçim listelerini belirlemek üzere yapılan önseçim-
lerde Şaul Mofaz, Livni’den sonra ikinci sırada yer alırken Knesset Başkanı Dalia 
İtzik de listenin başlarında yer almıştır. Kadima liderinin kadın ve tecrübesiz ol-
ması seçim kampanyaları boyunca rakipleri tarafından Livni’nin aleyhinde kul-
lanılmıştır. Kadima bu yüzden 2009 seçim kampanyası boyunca partiyi bir ön-
ceki hükümetten soyutlayan ve parti liderinin tecrübesizliğini arka plana atarak 
Livni’yi siyaset arenasında ‘yeni’ bir lider olarak sunan stratejiler izlenmiştir. Bu 
bağlamda seçim öncesi çalışmalarda Livni, farklı ve ılımlı bir lider ve partisi ise 
‘yeni Kadima’ olarak öne çıkarılmıştır.290 Kadima, Şubat 2009’da yapılan erken 
genel seçimlerde parlamentoda 28 sandalye elde ederek birinci gelmiş olmasına 
rağmen, koalisyon görüşmelerinde başarı sağlayamayınca hükümet dışı kalmış ve 
anamuhalefet partisi olmuştur. 

2012 yılının Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, 2008 liderlik seçimle-
rinde Livni’nin başlıca rakibi olan Şaul Mofaz partinin yeni genel başkanı olarak 
seçilmiştir. Şaul Mofaz seçildikten sonra yaptığı ilk grup toplantısındaki konuş-
masında, kesinlikle Netanyahu hükümetine dâhil olmayacaklarını ve amaçlarının 
Netanyahu hükümeti yerine Kadima önderliğinde bir hükümet kurmak olduğunu 
ifade etmiştir.291 Bununla birlikte, İsrail’de yeniden erken genel seçimlere gidilme-
sinin beklendiği bir dönemde Mofaz, Benjamin Netanyahu ile sürpriz bir anlaşma 
yapıp Mayıs 2012’de Likud’un liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümetine dâhil ol-
muştur.292 Kısa süreliğine Netanyahu hükümetinde yer alan Kadima, hükümetin 
hazırladığı yeni askere alma yasasına karşı çıkarak Temmuz 2012’de koalisyondan 
çekilme kararı almıştır.293 

289. Manfred Gerstenfeld, “The run-up to the elections: a political history of the 2009 campaign,” Israel Affairs, 
Vol. 16, No. 1 (Ocak 2010), s. 14. 
290. A.g.e., s. 15-19. 
291. Ophir Bar-Zohar, “Kadima’s new leader Mofaz: Our top mission now is to replace Netanyahu’s government,” 
Haaretz, 2 Nisan 2012. 
292. Jonathan Nis Ophir Bar-Zohar, “In surprise move, Netanyahu, Mofaz agree to form unity government, 
cancel early elections,” Haaretz, 8 Mayıs 2012. 
293. Koalisyon hükümetinin çıkardığı askere alma yasası, askerlik hizmetini dini gerekçelerle reddeden 18-23 yaş 
arası ultra ortadokslardan %50’sinin silahaltına alınmasını, kalan %50’sinin ise kamu hizmetinde çalıştırılmasını 
öngörmektedir. Bkz. “Kadima quits Israel government over conscription law,” BBC, 17 Temmuz 2012, http://
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18870666 
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3.3.1 Parti Çizgisi ve Seçmen Profili

Kadima’nın gerek kurulmasına giden süreç gerekse 2006 seçimleri ile İsrail si-
yasetinde önemli bir yer edinmesi, İsrail’de ‘merkez’e ilişkin birçok tartışmanın 
da yapılmasına neden olmuştur. Farklı merkez tanımları ile Kadima’ya yaklaşıl-
mış, parti “ne sağcı ne de solcu olup merkezde yer alan klasik bir parti294” olarak 
tanımlandığı gibi “İsrail toplumunun değişmesiyle meydana gelen yeni merkezi 
temsil eden neo-merkez bir parti295” veya “mevcut sağ ve sol partilerin “ortasında” 
bulunan bir parti296” olarak da tanımlanmıştır. 

Kadima’nın ne ideolojisinin ne de seçmen profilinin tanımlanmasının mümkün 
olmadığı yönünde de fikirler mevcuttur.297 2006 genel seçimlerinde yılında Ka-
dima’ya oy verenlerin ciddi bir kısmı bir önceki seçimlerde Likud ve Şinui’ye oy 
vermişken diğer bir kısmı da İşçi Partisine oy vermiştir298. Kadima seçmenlerinin 
üçte ikisi sekülerken, üçte biri dindardır. Seçmenlerin kadın/erkek, yerli/göçmen, 
Eşkenazi/Sefarad/Eski SSCB kökenli dağılımı homojen olmakla birlikte bu parti-
ye oy veren belli bir sosyoekonomik sınıf yoktur.299 

Seküler bir parti olarak kendini konumlandıran Kadima, ülkedeki Ortodoks ve 
diğer grupların birbirlerini dışlamalarının engellenmesini ve herkese istediği şe-
kilde ibadet özgürlüğünün sağlanmasını savunmaktadır. Ayrıca Kadima, Yahudi-
lik dinini kabul etmek isteyenlere ruhani liderler tarafından kolaylık sağlanması 
gerektiğini de dile getirmektedir.300 

Ilımlı ve serbest piyasaya dayalı bir ekonominin sürdürülmesi taraftarı olan Ka-
dima, ancak modern, açık ve rekabete dayalı bir ekonominin ülkeyi tekrar eko-
nomik olarak ayağa kaldıracağı görüşündedir.301 Bununla birlikte güçlünün zayıfı 
ezmesine geçit vermeyecek bir sistem için gerekli yasal düzenlemeler yapılması 
gerektiği de savunulmaktadır.302 

294. Bkz.: Michal Şamir & Raphael Ventura et al., “Kadima – Forward in a Dealigned Party System,” Asher Arian 
and Michal Şamir (eds.), The Elections in Israel – 2006 (New Brunswick: Transaction Publ., 2008). 
295. Bkz.: Shmuel Sandler & Jonathan Rynhold, “Introduction: From Centrism to Neo-Centrism,” Israel Affairs, 
Vol. 13, No. 2 (Nisan 2007), s. 229-250.
296. Hazan, s. 266-288.
297. Giora Goldberg, “Kadima goes back: the limited power of vagueness,” s. 33.
298. Hazan, s. 282 ve 283. 
299. A.g.e, s. 283; Shmuel Sandler & Jonathan Rynhold, “Introduction: From Centrism to Neo-Centrism,” s. 244.
300. Hazan, s. 279.
301. “Political Parties & Platforms for 2009,” Israel Votes 2009 – Israeli Democracy in Action. Erişim tarihi 20 
Haziran 2011, http://www.israelvotes.com/downloads/Short_Platforms_Download_Reg.pdf.
302. Reuven Y. Hazan, “Kadima and the Centre: Convergence in the Israeli Party System,” s. 278-279.
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3.3.2 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

İsrail’in bir Yahudi devleti olduğunu savunan Kadima, başından beri “iki devlet, 
iki halk” formülü ile bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir.303 Nitekim 
Ariel Şaron’un Likud ile yollarını ayırmasına yol açan nedenlerin başında Gazze 
ve Batı Şeria’dan tek taraflı çekilme planını savunması yer almaktadır. Ehud Ol-
mert, 2006 seçimleri sürecinde Gazze’den tamamen ve Batı Şeria’nın büyük bir 
kısmından çekilmeyi destekleyen bir kampanya yürütmüştür. Aynı şekilde Livni 
de “iki devlet, iki halk” formülü ve dolayısıyla bir Filistin devletinin kurulma-
sını desteklemiştir. Nitekim 2009 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Şimon 
Peres’in hükümet kurma görevini verdiği Likud lideri Netanyahu, Kadima lideri 
Livni ile görüşmelerde bulunurken Livni’nin bu konudaki ısrarcı tavrıyla karşı-
laşmıştır.304 Benzer şekilde 2009 yılında dönemin Kadima milletvekili olan Şaul 
Mofaz, Filistinlilere geçici sınırlara sahip bir devlet verilmesini ve bu devletin 
nihai olarak Filistinlilere verilecek olan toprağın yüzde 60’ına tekabül etmesini, 
geri kalan yüzde 40’ın ise müzakerelerle belirlenmesi yönünde bir plan sunmuş ve 
partisinden büyük destek görmüştür.305

Kadima’nın bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesinin ardında, hızla 
artan Filistin nüfusu nedeniyle demografik gerçekleri göz önünde bulunduran 
pragmatist bir tavır yatmaktadır. Milliyetçi bir profile sahip olan Kadima’nın parti 
programına göre, Yahudiler İsrail topraklarının tamamı üzerinde milli ve tarihi 
hakka sahiptirler ve Yahudilere ait bağımsız, demokratik ve Yahudilerin güvende 
olduğu bir ülke için İsrail devleti içerisinde Yahudi çoğunluğun devamını sağla-
mak gerekmektedir. 

Kadima İsrail devletinin var olacağı sınırlarla ilgili olarak istisnaları olmakla bir-
likte 1967 sınırlarını desteklemektedir. Bu istisnaları Kudüs ve büyük yerleşimler 
oluşturmaktadır. Kadima’nın parti programına göre kurulacak İsrail’in başkenti 

303. Reuven Y. Hazan, “Kadima and the Centre: Convergence in the Israeli Party System,”, s. 277. 
304. Giora Goldberg, “Kadima goes back: the limited power of vagueness,” s. 46
305. “Kadima warms to Mofaz plan for Hamas talks, despite Livni opposition,” Haaretz, 9 Kasım 2009. 

Kadima, ‘İsrail toplumunun değişmesiyle meydana 
gelen yeni merkezi temsil eden neo-merkez bir 
parti’ veya ‘mevcut sağ ve sol partilerin ortasında 
bulunan bir parti’ olarak tanımlanmıştır. 
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olarak birleşik bir Kudüs kabul edilmektedir.306 Ayrıca İsrail’in Batı Şeria’dan ta-
mamen çekilmesi ile bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemekle birlikte, 
büyük yerleşim alanlarının elde tutulması taraftarıdır.307 Buna göre, bazı büyük 
yerleşim bölgelerinin toprak değişimi suretiyle İsrail devletine ait olması gerek-
tiğini savunmaktadır.308 Şaron’un Çekilme Planında yerleşim bölgelerinin boşal-
tılması mevcuttur. Ancak Kadima’nın parti programında önemli ve büyük yerle-
şim alanlarının (Ariel, Gush Etzion ve Ma’alei Adumim) İsrail sınırlarına dâhil 
edilmesini destekledikleri belirtilmiştir.309 Nitekim Çekilme Planında da Batı Şe-
ria’nın yalnızca yüzde 90’ından çekileceği ifade edilmiştir. 

Kasım 2007’de düzenlenen Annapolis Konferansı’nın ardından Olmert, burada 
varılan barış sürecinin hızlandırılması için yoğun görüşmelerin yapılması anlaş-
masına olan bağlılığını sık sık ifade etmiştir. Ancak bu konuda zaman zaman yap-
tığı çelişkili açıklamaları ve barış sürecinde somut adımların atılmamış olması 
Kadima’nın barış sürecindeki samimiyetinin eleştirilmesine neden olmuştur. 

Hamas’a karşı partinin tutumu da bunda etkilidir. Şaul Mofaz’ın Filistin devletinin 
kurulmasını hızlandırmak amacıyla teklif ettiği planda aynı zamanda Hamas’la, 
Ortadoğu Dörtlüsü’nün şartlarını kabul etmesi ve programını değiştirmesi şartıy-
la görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişse de Kadima’nın o dönemki lideri Livni 
Hamas’la görüşmenin parti programlarına ters olduğu gerekçesiyle karşı çıkmış-
tır.310 Nitekim Kadima’nın parti programında Hamas’ın İsrail’i tanımamaya devam 
etmesi halinde Hamas’la müzakerede bulunulmayacağı ifadesi yer almaktadır.311 

Kadima’nın parti programında Filistinli mültecilerin İsrail’e dönüşüne ilişkin açık 
bir görüş bulunmamakla birlikte, parti yönetimi genel olarak İsrail topraklarına 
yapılacak geri dönüş hakkını tanımamaktadır. Parti liderlerinden Tzipi Livni, İs-
rail’in Yahudiler için kurulan bir devlet olduğunu, Filistinli mültecilerin ancak 
kurulacak bir Filistin devletine dönebileceğini açıklamıştır.312 Mülteciler konusu 
zaman zaman parti içi krize de yol açmıştır. Başbakanlığı döneminde Olmert, İs-
rail- Filistin barış görüşmeleri doğrultusunda G.W.Bush ve dönemin Amerikan 
Dışişleri Bakanı Rice’a Kudüs’e uluslararası statü verilmesi ve 5000 kadar Filistinli 

306. “Sharon presents his ‘Kadima’ platform,” International Middle East Media Center. Erişim tarihi: 23 Haziran 
2012, http://www.imemc.org/article/15214. 
307. Reuven Y. Hazan, “Kadima and the Centre: Convergence in the Israeli Party System,”, s. 277.
308. “Livni says Kadima won’t exist in next election,” The Jerusalem Post, 13 Haziran 2012.
309. “Political Parties & Platforms for 2009,” Israel Votes 2009 – Israeli Democracy in Action. , http://www.israel-
votes.com/downloads/Short_Platforms_Download_Reg.pdf.
310. “Kadima warms to Mofaz plan for Hamas talks, despite Livni opposition,” Haaretz, 9 Kasım 2009.
311. “Political Parties & Platforms for 2009,” Israel Votes 2009 – Israeli Democracy in Action. Erişim tarihi 20 
Haziran 2011, http://www.israelvotes.com/downloads/Short_Platforms_Download_Reg.pdf.
312. “�urei to Livni: “I’d vote for you”,”Aljazeera, 24 Ocak 2011, http://www.aljazeera.com/palestinepa-
pers/2011/01/20111241517890936.html 
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mültecinin İsrail’e getirilmesi önerisinde bulunmuş, ancak Livni böyle bir öneriye 
şiddetle karşı çıktığını kamuoyu önünde duyurmuştur.313 

3.3.3 Liderleri ve Temel Politik Figürleri
Şaul Mofaz 
27 Mart 2012’den beri Kadima Partisi’nin lideri olan Şaul Mofaz, İran’da doğan ve 
küçük yaşta ailesiyle birlikte İsrail’e göç eden asker kökenli bir siyasetçidir. İsrail 
ordusundaki eğitiminin ardından Altı Gün, Yom Kippur, 1982 Lübnan Savaşı gibi 
pek çok önemli savaşta bulunan Mofaz, uzun yıllar orduda üst düzey görevlerde 
bulunmuştur. 1998-2002 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı görevini yü-
rüten Mofaz, 2002 yılında Şaron tarafından Savunma Bakanı olarak atanmıştır.314 
Böylelikle Likud kanadından siyasete giren Mofaz, 2006 yılına kadar Savunma 
Bakanlığı görevini sürdürmüştür. Kadima’nın kuruluş aşamasında Likud’dan ayrı-
larak Şaron’la birlikte yeni partiye geçen Mofaz, partinin önde gelen isimlerinden 
biri olmuştur. 2008 yılında Olmert’in istifasının ardından partide gerçekleştirilen 
genel başkanlık seçimlerinde Tzipi Livni’ye karşı en güçlü rakip olarak çıkan Mo-
faz bu seçimleri kaybetse de,315 2012’deki genel başkanlık seçimlerini kazanarak 
Kadima’nın Livni’den sonraki yeni lideri olmuştur.316 Mayıs 2012’de Kadima’nın 
Netanyahu liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümetine dâhil olmasının ardından 
Başbakan Yardımcısı olan Mofaz, askerlik yasası nedeniyle ters düştüğü koalis-
yondan Temmuz 2012’de çekilmiştir. Kadima’nın en şahin isimlerinden biri ola-
rak bilinen Mofaz, 2000’de başlayan II. İntifada döneminde İsrail Ordusu’nun Batı 
Şeria kanadının komutasını yürütmüş ve bu dönemde başvurduğu sert yöntem-
lerle adından sık sık söz ettirmiştir.317 Sertlik yanlısı tutumu ve bölge vizyonu ile 
Netanyahu’ya benzetilen Mofaz, İsrail’in İran’a karşı askeri girişimlerde bulunma-
sı gerektiğini savunmaktadır.318

Ariel Şaron
Kadima’nın kurucusu olan Ariel Şaron, asker kökenli sağcı ve seküler bir siyaset-
çidir. İsrail’in Yahudi devlet olarak varlığını sürdürebilmesi için Filistin mesele-

313. “Kadima source: Livni undermined peace talks with Palestinians during Olmert’s term,” Haaretz, 28 Ekim 2011.
314. “Shaul Mofaz,”Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/2/
Shaul+Mofaz.htm
315. Ophir Bar-Zohar, “PROFILE / Kadima leader-elect, Shaul Mofaz,” Haaretz, 27 Mart 2012. 
316. “Mofaz Wins Kadima Leadership, Calls on Livni to Stay,” 28 Mart 2012, http://www.israelnationalnews.
com/News/News.aspx/154231#.UA6Z7GG0CE4 
317. “Israel’s Kadima party elects Shaul Mofaz as leader,” The Guardian, 28 Mart 2012. 
318. “Tzipi Livni overthrown as leader of Kadima,” The Telegraph, 28 Mart 2012, http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/middleeast/israel/9172338/Tzipi-Livni-overthrown-as-leader-of-Kadima.html
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sine siyasi ve pragmatik bir çözüm üretmek gerektiğini savunan Şaron, bu bağ-
lamda Gazze’den çekilme planını uygulamaya koymuştur, Şaron ayrıca, George W. 
Bush’un İsrail’in yanında bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Yol Haritası 
planını kabul etmiştir.319 Kadima’yı kurmasından kısa bir süre sonra komaya giren 
Ariel Şaron’un sağlık durumunda halen herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. 320 

Ehud Olmert

Asıl mesleği avukatlık olan Ehud Olmert, İsrail ordusunun Golan Birliği’nde görev 
yapmasının ardından 1973’te girdiği Knesset’te uzun süre Likud milletvekili ola-
rak yer almıştır. Çeşitli dönemlerde yürüttüğü Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik 
Komitesi üyeliklerinin ardından Olmert’in ismini öne çıkaran, 1993-2003 yılları 
arasında yaptığı Kudüs Belediye Başkanlığı olmuştur.321 Bu görevinin ardından 
2003’te Likud Partisi listesinden Knesset’e dönen Olmert, Şaron hükümetinde En-
düstri-Ticaret, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarını yürütmüştür. Ariel Şaron’un 
tartışmalı “Çekilme Planı”nı çoğunluğu Yahudi olan bir İsrail’in varlığını garan-
tiye almak amacıyla destekleyen Olmert, Şaron’un kurduğu Kadima Partisi’ne 
geçmiştir. Parti Lideri ve dönemin Başbakanı Şaron’un komaya girmesinin ardın-
dan Olmert, hem parti başkanlığını hem de Başbakanlık görevini üstlenmiştir.322 
2006 yılında yeniden Başbakan seçilen Olmert, gerek 2006 Lübnan Savaşı gerekse 
hükümetteki yolsuzluk iddiaları nedeniyle parti içinde Livni’nin başını çektiği 
şiddetli muhalefetle karşı karşıya kalmış ve 2008’de parti liderliği ve başbakanlık 
görevinden istifa etmiştir.323 Başbakanlığı döneminde gerçekleşen 2007 Annapolis 
Görüşmeleri’nde Filistin Otoritesi ile müzakere sürecine katılan Olmert, İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırıları ile çıkmaza giren süreci Batı Şeria’da yeni yerleşimle-
rin kurulmasına izin vererek sona erdirmiştir.324 Son dönemde görevi sırasında 
adının karıştığı yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Olmert, Temmuz 2012’de 
yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunmuştur.325 

319. Shmuel Sandler & Hillel Frisch, “The 2009 Knesset elections: a foreign affairs perspective,” s. 7.
320. “Six Years After a Debilitating Stroke, Sharon Remains Responsive, His Son Says,” The New York Times, 20 
Ekim 2011. Bkz. Likud Partisi.
321. “Ehud Olmert,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/olmert.html 
322. “Ehud Olmert,” Knesset resmi websitesi. http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/olmert_ehud_eng.htm; 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/olmert.html 
323. “Olmert announces resignation as Israeli prime minister,” The Guardian, 30 Temmuz 2008.
324. “Olmert warns of ‘end of Israel’,” BBC, 29 Kasım 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7118937.stm; “Olmert, 
Annapolis’i gömmeye kararlı,” 9 Mart 2008, http://www.ydh.com.tr/HD4640_olmert-annapolisi-gommeye-
kararli.html
325. “Ehud Olmert convicted in corruption case,” The Guardian, 10 Temmuz 2012, http://www.guardian.co.uk/
world/2012/jul/10/ehud-olmert-guilty-corruption
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Tzipi Livni
Avukat ve eski Mossad ajanı olan Tzipi Livni, Knesset’e ilk kez 1999 seçimlerinde 
Likud’dan milletvekili olarak girmiştir. Likud hükümetinde 2001 yılında Bölge-
sel Gelişim Bakanlığına getirilen Livni, aynı hükümette İskân, Göçmen ve Ada-
let Bakanı olarak görev almıştır. Kadima Partisi’nin kuruluşu sırasında Likud’dan 
ayrılarak parti saflarına katılan Livni, Olmert hükümetinde Dışişleri Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.326 Parti içinde Olmert’e yönelik 
yürüttüğü muhalefetle öne çıkan Livni, 2008’de Olmert’in istifasının ardından 
parti lideri olarak seçilmiştir. Livni’nin parti lideri olarak seçilmesinde, Olmert’in 
yolsuzluklarını hedef alan temiz bir isim olarak görülmesi etkili olmuştur.327 Liv-
ni’nin liderliği döneminde gerçekleştirilen 2009 seçimlerinden birinci parti olarak 
çıkan Kadima koalisyon hükümetinde yer almamıştır. Bu süreç zarfında anamu-
halefet görevine devam eden Kadima’da Mart 2012’de gerçekleştirilen başkanlık 
seçimlerini kaybeden Livni’nin yerine, Livni’den daha şahin olduğu bilinen Şaul 
Mofaz seçilmiştir.328 Livni, parti liderliğini kaybetmesinin ardından Knesset’teki 
milletvekilliği görevinden de istifa etmiş, daha sonra Milli Güvenlik Çalışmaları 
Enstitüsü (INSS)’nde görev almıştır. Siyaset hayatına Siyonist ve oldukça milliyet-
çi bir vizyonla başlayan Tzipi Livni, zaman içinde iki devletli çözümü savunan bir 
isim haline gelmiş, İsrail’in Filistinliler ve Arap dünyası ile bir an önce anlaşmaya 
varması gerektiğini savunmuştur.329 Bununla birlikte Hamas’a karşı sert tutumun-
dan bir şey kaybetmeyen Livni, Gazze’ye düzenlenen Dökme Kurşun Operasyo-
nunu yöneten kadronun başındaki isimlerden birisi olmuş ve Hamas’ın askeri, 
diplomatik ve ekonomik yöntemlerle mutlaka çökertilmesi gerektiğini defalarca 
dile getirmiştir.330 Livni 22 Ocak seçimleri öncesinde Hatnuah (Hareket) isimli 
bir parti kurarak, merkez oylarını toparlama ümidiyle siyasete tekrar dönmüştür. 

3.4 İSRAİL BEYTENU (İSRAİL EVİMİZ )
İsrail Beytenu,1999’da Avigdor Lieberman, Yuri Stern ve Ida Nudel tarafından ku-
rulan seküler, aşırı milliyetçi, sağ kanat bir partidir. Ekonomik liberalizmi ve re-
vizyonist Siyonizmi savunan parti, vizyonunu Ukraynalı revizyonist Siyonist lider 
Ze’ev Jabotinsky’e dayandırmaktadır.331 

326. “Tzipi Livni kimdir?,” NTV, 10 Şubat 2009. 
327. “Livni wins Israel party primary,” BBC, 18 Eylül 2008. 
328. “Tzipi Livni overthrown as leader of Kadima,” The Telegraph, 28 Mart 2012.
329. “Tzipi Livni parlamentodan ayrılıyor,” BBC Türkçe, 1 Mayıs 2012.
330. “Livni vows to topple Hamas,” Aljazeera, 21 Aralık 2008.
331. “Bringing the Zionist Dream to Life,” http://www.yisraelbeytenu.com/#bringing. Revizyonist Siyonizm, 
Theodor Herzl’in politik siyonizminde bazı reformlar yapan Vladimir Jabotinsky tarafından geliştirilmiştir. 
Weizmann’ın İngilizlere karşı benimsediği ılımlı politikaya ve Ben Gurion’un sosyalist fikirlerine karşı olan 
Jabotinsky’e göre İngilizler üzerinde baskı kurulmalı, Yahudi gençlere silahlı eğitim verilmeli ve Filistin’deki Ya-
hudi nüfusu artırılmalıydı. Bkz; Selin Çağlayan, İsrail Sözlüğü: Siyonistler, Muhalifler, Tarihçiler, Eylemciler, 
Yerleşimciler, İsrailliler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), s.387. 
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İsrail Beytenu’nun kuruluşu, Sovyetlerin yıkılmasının ardından İsrail’e gelen 50 
bin yeni göçmenin ülkenin demografik yapısında meydana getirdiği değişime da-
yanmaktadır. İsrail’in dönüş yasası gereğince kolay bir şekilde vatandaşlık elde 
eden bu göçmenler, 1988’de Siyonist Forumu’nu oluşturmuş ve bu forumda daha 
sonra İsrail Beytenu’nun kurucuları olacak Lieberman, Stern ve Nudel de yer al-
mıştır.332 Kurulduğu yıl düzenlenen 1999 parlamento seçimlerine İsrail ba-Aliyah 
ile birlikte Rus Partileri olarak bilinen bir koalisyonla giren İsrail Beytenu, top-
lamda on sandalye kazanan seçim ittifakına dört sandalye kazandırmıştır. İsrail 
Beytenu, 2000 yılında milliyetçi partilerden oluşan Ulusal Birlik koalisyonuna 
katılmış ve 2003 seçimlerinde bu ittifakla birlikte yine 4’ü kendisine ait olmak 
üzere 7 sandalye kazanmıştır.333 Parti, 2004’te Şaron’un liderliğindeki koalisyon 
hükümetinde yer almış, parti lideri Lieberman ise bu hükümette Ulaştırma Ba-
kanı olmuştur.334 Aynı yıl, Şaron’un Gazze’den çekilme planına muhalefet eden 
Lieberman, Şaron’un isteği üzerine hükümetten çekilmiştir. 2006 seçimleri ön-
cesinde Ulusal Birlik koalisyonundan da ayrılan İsrail Beytenu, tek başına girdiği 
seçimlerde bu kez 11 sandalye kazanmıştır.335 Lieberman, seçim sonrası Kadima 
lideri Ehud Olmert’in kurduğu hükümette başbakan yardımcılığı görevini üstlen-
miştir. Ancak Lieberman, 2008’de Filistin Otoritesi ile yürütülen barış görüşme-
lerinde hükümetin sınırlar, mülteciler ve Kudüs’ün statüsü gibi temel anlaşmaz-
lık maddelerini pazarlık aşamasına getirmesi üzerine bu durumun İsrail’in sonu 
olacağı gerekçesiyle koalisyondan çekilmiştir.336 Parti, 2009 seçimlerinde oylarını 
artırarak 15 sandalye kazanmış, Kadima ve Likud’dan sonra Knesset’in üçüncü 
büyük partisi olmuştur.337 Seçim sonrası Netanyahu’nun kurduğu koalisyon hü-
kümetinde yer alan Lieberman, bu hükümette başbakan yardımcısı ve dışişleri 
bakanı olarak görev yapmıştır.338

3.4.1 Parti Çizgisi ve Seçmen Profili

İsrail Beytenu, kuruluşundan bu yana sahip olduğu asimilasyonist argümanla 
göçmenlerin siyasi entegrasyonunu sağlamayı hedeflemiştir. Partinin milletvekili 
aday listelerinde pek çok göçmenin ismi yer almaktadır. Parti, her ne kadar Rus-
ya’dan gelen göçmenler tarafından kurulmuş olsa da, ülke kökeni üzerinden etnik 
siyaset yapmadığını ve İsrail’in bütününe hitap eden milliyetçi bir parti olduğunu 

332. Asher Arian ve Michal Şamir, The Elections in Israel 2009 (New Brunswick: Transaction, 2010), s. 20.
333. Abraham Diskin, The Last Days in Israel Understanding the New Israeli Democracy (London: Frank Cass 
Publishers, 2005), s.90.
334. http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=214 
335. http://www.medea.be/en/themes/biographies/jkl/lieberman-avigdor/ 
336. Arian, Şamir, s.23.
337. “Israel’s general election,” BBC, 20 Şubat 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7613137.stm 
338. “Hardliner Avigdor Lieberman set to become Israel’s foreign minister,” The Guardian, 16 Mart 2009. 
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savunmaktadır. 339 Buna karşın İsrail Beytenu, ülkedeki liberaller tarafından ta-
mamıyla bir Rus partisi olarak görülmektedir.340 İsrail Beytenu, vizyonunu güven-
lik eksenine oturttuğu dört maddeyle tanımlamaktadır: Ulusal güvenlik, kişisel 
güvenlik, sosyoekonomik güvenlik ve eğitim güvenliği. Partinin hedefleri ise parti 
programında şu şekilde sıralanmaktadır: Gelenek, Siyonizm, modernizm ve hoş-
görü dengesi içinde Yahudi kimliğini yüceltmek; İsrail’e Yahudi göçünü artırmak; 
Yeşa, Kudüs ve Golan’da yerleşimleri artırmak; güçler ayrılığını belirginleştirmek; 
ulusal sorumluluğu paylaşmak ve bu doğrultuda her İsrail vatandaşının orduda 
yer alması, hahamları, Siyonist din adamlarını ve ulusal din kurumlarını destek-
lemek; suç oranının azaltılması; eğitime ayrılan bütçenin artırılması ve herkese 
sağlık hizmeti verilmesi.341

İsrail Beytenu, vatandaşların İsrail devletine sadakatlerini teyit edecekleri yeni bir 
vatandaşlık yasasını savunmaktadır.342 Lieberman’ın seçimlerde kullandığı, “sada-
kat yoksa vatandaşlık da yok” sloganı, partinin İsrail nüfusunun %20’sini oluştu-
ran Araplara bakışını yansıtmaktadır.343 Parti’ye göre devletin Yahudi karakteri 
hayati önem taşımaktadır. İsrail’in karşılaştığı en önemli ikilemlerden birisi olan, 
İsrail bir Yahudi devleti mi, yoksa vatandaşlık bağı ile devlete bağlı herkesin devle-
ti mi sorusunu İsrail Beytenu, Yahudi halkının ve İsrail toplumunun bütünlüğüne 
vurgu yaparak İsrail bir Yahudi devletidir şeklinde cevaplamaktadır. Devletin Ya-
hudi karakterine yaptığı vurgu çerçevesinde parti, diasporadaki Yahudileri de İs-
rail’de yaşayanlar kadar önemli kabul etmektedir.344 Buna ek olarak Beytenu, parti 
politikalarında sonradan Yahudiliği seçme sürecinin kolaylaştırılması taraftarı 
olduğunu da belirtmektedir.345

Ekonomi politikaları açısından İsrail Beytenu, serbest piyasa ekonomisini savun-
maktadır. İsrail’in ABD, AB ve Uzakdoğu’dan gelen dış yatırımlara açılmasını 
destekleyen parti, bu doğrultuda vergilerin kaldırılması ve bürokratik engellerin 
kolaylaştırılması gerektiğini savunmaktadır. Beytenu ayrıca İsrail’deki işsizliğe 
dikkat çekerek iş eğitim programlarının yaygınlaştırılmasını ve çalışma kapasitesi 
olanlara ödenen sosyal yardımların kesilmesini öngörmektedir.346

339. 2009’da yapılan bir ankete göre eski Sovyetlerden gelen göçmenlerin %73’ü, İsrail doğumluların ise % 
64’ü İsrail Beytenu’yu göçmen partisi olarak görmediklerini belirtmiştir. Parti seçmenleri arasında ise bu oran 
%80’lere çıkmaktadır. Bkz. Arian, Şamir, s.25.
340. Colin Shindler, A History of Modern Israel. (New York: Cambridge, 2008), s.7.
341. “Ten Reasons to Vote for Israel Beytenu”, 14 Ocak 2009, http://www.beytenu.org/content/Ten_Reasons_to_
Vote_for_Israel_Beytenu
342. Arian, Şamir, s.100.
343. “Lieberman now throwing his ‘no loyalty, no citizenship’ motto at Shas,” Haaretz, 9 Şubat 2009.
344. “Yisrael Beytenu’s Vision”, 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
345. “Our Policies in Brief ”, 27 Aralık 2008, http://www.beytenu.org/content/Our_Policies_in_Brief 
346. Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
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1989’dan itibaren İsrail’e yerleşmeye başlayan ve siyasi yelpazede merkez sağda yer 
alan Rusya göçmenleri İsrail Beytenu’nun ana seçmen kitlesini oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte İsrail Beytenu, hepsini yakala partisidir.347 INES verilerine göre 
partinin seçmen kitlesinin çoğunluğu (%84) sekülerdir. Dine göre dağılıma bakıl-
dığında ise parti seçmenlerinin %88’i Yahudi, %5’i Hıristiyan ve %2’si diğer dinle-
re mensup olduğu görülmektedir. Partinin 2006 itibarıyla 40 yaş altı genç seçmeni 
%10’ken bu oran 2009 seçimlerinde %46’ya yükselmiştir. Partiye oy verenler, parti 
programını liderden daha çok önemsediklerini kaydetmiştir. Seçmenlerin eğitim 
seviyesinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Büyük çoğunluğu Sovyet göçmenle-
rinden oluşan seçmenlerin bir kısmı, İbranice yerine Rusça konuşmaktadır. Bu 
durum partinin iletişim kanallarına ve propagandalarına da yansımakta, Rusça 
İbranice’nin önüne geçmektedir.348 Partinin seçmen kitlesindeki göçmen ağırlığı 
milletvekili aday listelerine ve Knesset üyelerine de etki etmiştir. Nitekim İsrail 
Beytenu milletvekillerinin %75’ini Sovyet göçmenleri oluşturmaktadır. İsrail Bey-
tenu, yeni yerleşim bölgelerinde güçlü desteğe sahiptir. 1999 seçim sonuçlarına 
göre İsrail’in eski yerleşim bölgelerinden %2,3 oranında oy alan partinin, yeni 
yerleşimlerdeki oy oranı %5,4’tür.349 Parti, 2009 seçimleri öncesinde ülkede artan 
güvensizlik ortamı üzerinden hem yerli hem de göçmen çok sayıda geçişken oyu 
hedeflemiş, böylece Lübnan ve Gazze’de süren operasyonların yarattığı güvenlik 
sorununun yaşandığı yerlerde oturan seçmenlerin oyunu kazanmıştır. Sderot, 
Birşiba, Aşkelon gibi Hamas’ın roket saldırılarına maruz kalan yerleşim yerlerin-
de sağ Likud’un yanısıra İsrail Beytenu da ezici bir üstünlük sağlamıştır.350

3.4.2 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Aşırı sağ kanatta yer alan İsrail Beytenu’nun barış süreci ve Filistin Devleti’ne ba-
kışı, parti lideri Liberman’ın 2004’te Nüfus Değişim Planı olarak gündeme getirdi-
ği, Arap ve Yahudi nüfusunun yer değiştirmesine dayanan Liberman Planı çerçe-

347. Arian ve Şamir, s.19.
348. A.g.e, s.28.
349. Diskin,.s.95.
350. Arian ve Şamir, s.20.

İsrail Beytenu, vizyonunu güvenlik eksenine 
oturttuğu dört maddeyle tanımlamaktadır: Ulusal 
güvenlik, kişisel güvenlik, sosyoekonomik güvenlik 
ve eğitim güvenliği. 
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vesinde şekillenmektedir. Bu plana göre İsrail Beytenu, Batı Şeria’da bulunan 300 
bin Yahudi yerleşimciyi 1967 sınırları içinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Arap’ın 
bir kısmı ile değiş tokuş etmeyi hedeflemektedir. Bu değişim sırasında bazı top-
rakların da aidiyetinin değiştirilmesi suretiyle yeni Filistin devletinin sınırlarının 
çizilmesi öngörülmektedir.351 
İsrail’in bugüne kadar çekildiği topraklara rağmen barışa ulaşılamadığını söyle-
yen Lieberman, ‘barış için toprak’ prensibinin, mevcut çatışmanın toprağa da-
yalı olduğu gibi yanlış bir öngörüden ileri geldiğini, oysa sorunun temelinin iki 
dinli iki milletli devletten kaynaklandığını savunmaktadır. Nitekim parti vizyo-
nuna göre ‘işgal topraklarından çekilmek sadece Hamas gibi terör örgütlerini 
güçlendirmektedir.’352 Lieberman, 2010’da BM Genel Kurulunda yaptığı konuş-
masında da barış için toprak formülüne karşı olduklarını, bunun yerine barış için 
barışı sağlayacak nüfus mübadelesi önerdiklerini ifade etmiştir.353 İsrail Beytenu, 
parti programında İsrail-Filistin çatışmasında Filistin tarafının sorununun top-
rak değil, İsrail devletinin varlığı olduğunu ifade etmektedir. Devletin Yahudi ka-
rakterini önceleyen partiye göre çözüm, Filistinlilerle yapılacak toprak ve nüfus 
değişimiyle Yahudi ve Arap toplumlarının ayrılmasıdır. Nitekim Yahudi toplumu 
ancak bu yolla kendini güvence altına alabilecektir. Ayrıca partiye göre toprak ve 
nüfus değişimi BM Taksim Planına da uygundur. Nüfus değişiminin ardından or-
taya çıkacak Araplardan arındırılmış İsrail devleti, Yahudi, Siyonist ve demokratik 
bir devlet olarak devlete açık sadakati şart koşan yeni bir vatandaşlık yasasıyla 
varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirecektir.354

İsrail Beytenu, söz konusu nüfus değişiminin gerçekleştirilmesi koşuluyla iki dev-
letli çözümü ve Kudüs’ün belli kısımlarının gerekirse Filistinlilere verilmesini de 
savunmaktadır. Ancak Lieberman daha sonra yaptığı açıklamalarda Kudüs’ün 
plan dâhilinde olmadığını söylemiştir.355 Partiye göre nüfus değişimi yapılmadan 
sağlanacak iki devletli çözüm eşitsizlik yaratacaktır. Zira böyle bir durumda Ya-
hudi içermeyen Filistin devleti karşısında %20’si Araplardan oluşan Yahudi dev-
leti, İsrail’in elini zayıflatacaktır. Ayrıca partiye göre, İsrail sınırları içinde kalan 
Araplar, Filistin Otoritesinin terörist ajanları olacaktır. Nitekim Beytenu, Arap 
nüfusunun çoğunluğunun hâlihazırda İsrail devletine sadakatsizliklerini açık şe-
kilde sergilediğini iddia etmektedir.356 

351. “Lieberman presents plans for population exchange at UN,” Haaretz, 28 Eylül 2010.
352. “Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
353. David Makovsky, “Imagining the Border,” A Washington Institute Strategic Report, 2011, http://www.wash-
ingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/StrategicReport06.pdf; “Our Policies in Brief ”, 27 Aralık 2008, 
http://www.beytenu.org/content/Our_Policies_in_Brief
354. “Yisrael Beytenu’s Vision”, 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
355. “Lieberman’s plan for the Palestinians,” Al Ahram, 23 Ocak 2011, http://english.ahram.org.eg/NewsCon-
tent/2/8/4615/World/Region/Liebermans-plan-for-the-Palestinians.aspx
356. “Lieberman, Arabs and cannabis: pick of the Israeli election campaign clips,” The Guardian, 10 Şubat 2009, 
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2009/feb/10/israel-election-campaign-clips



S İ Y A S İ  P A R T İ L E R

103

Lieberman Planı, parti vizyonunda yer alan İsrail’in Yahudi karakteri vurgusu ile 
doğrudan bağlantılıdır. İsrail sınırları içinde yaşayan Arap nüfusu hem partinin 
vatandaşlık tanımına uymamakta, hem de hızlı artan nüfusuyla İsrail’in Yahudi 
devleti özelliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu bağlamda ırkçı olarak değerlendirilen 
Lieberman Planı, başta İsrail’de yaşayan Araplar ve İsrailli sol seçmen olmak üzere 
çoğu çevrelerce eleştirilmektedir.357 

İsrail- Filistin sorunun çözümü için Lieberman Planını öneren İsrail Beytenu, 
gerçekte Filistin devleti ve Filistinlilerin self determinasyon taleplerinin antise-
mitizm kaynaklı İsrail devletini yıkma çabası olarak değerlendirmektedir. Parti-
ye göre İsrail’in yıkılması hedefi doğrultusunda Filistin devletinin kurulması ve 
mültecilerin geri dönüş hakkı talepleri bir bahanedir. Bu sebeple Filistinli mülte-
cilerin geri dönüşüne şiddetle karşı çıkan parti, self determinasyon söyleminin de 
yıkıcı amaçlara hizmet etmek için ortaya atıldığını iddia etmektedir.358 

Lieberman Planı ile Batı Şeria’dan nüfus mübadelesi şartıyla kısmen çekilmeye 
razı olan İsrail Beytenu, Gazze ve Kuzey Samarya’dan çekilmeye karşı çıkmakta-
dır. Partiye göre bu bölgelerden çekilmek, İsrail’in savunma yetilerini zayıflatır, 
terörizmi güçlendirir ve İsrail toplumunu böler.359 İsrail Beytenu, bu bakış açısına 
paralel olarak, Filistinlilerle olası bir anlaşmaya karşı, içinde yer aldığı koalisyon-
ları hep hükümetten çekilmekle tehdit etmiş, hem Şaron hükümetinin Gazze’den 
çekilme planının ardından hem de Olmert hükümetinin Filistin Otoritesi ile yol 
haritası için anlaşma masasına oturduğu Annapolis Konferansı sonrasında hükü-
metten çekilmiştir.360

Gazze’den çekilmeye karşı çıkmış İsrail Beytenu, çekilmenin ardından İsrail’in 
hala Gazze halkına elektrik temin etmesini ve İsrail’in Filistin Otoritesi adına 
topladığı vergilerin Gazze’de Hamas’a aktarılmasını terörü kendi eliyle beslemek 
olarak yorumlamaktadır. Partiye göre İsrail devleti Gazze’yle olan tüm bağlarını, 
mal-hizmet-insan geçişini koparmalıdır. Gazze’ye vergi gelirleri aktarılmamalı, 
Gazze Sina yarımadasıyla aynı muameleyi görmelidir. İsrail’de şimdiye kadar uy-
gulanan politikaları, Gazze’ye enerji ve para aktarmak yoluyla terörü meşrulaştır-
dığını ya da terörist organizasyonları tanıyarak onlarla müzakereye kalkıştığı ge-
rekçesiyle eleştiren İsrail Beytenu’nun, bu politikalara karşı geliştirdiği alternatif 
ise ‘terör örgütü’ ile bağlantısı olanlara ağır bedeller ödetmektir.361 Parti, Batı Şeria 

357. “Expelling Israel’s Arab population?,” Al Jazeera, 24 Ocak 2011. 
358. “Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
359. “Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision
360. Alex Mintz, Karl DeRouen, Understanding Foreign Policy Decision Making (New York: Cambridge Press, 
2010), s.22.
361. “Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision 
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ve Gazze’nin birbirinden ayırması ve iki bölge arasında geçişin kesilmesi gerekti-
ğini de savunmaktadır. Beytenu’ya göre bu iki bölgenin bir arada bulunması İsrail 
için, özellikle Hamas’ın Gazze’deki gücü nedeniyle, tehdit arz etmektedir. Partinin 
bu önerisi, Hamas’ın İsrail’in varlığını tehdit eden bir terör örgütü olarak görül-
mesine dayanmaktadır. Partiye göre Filistin Otoritesi de terörü desteklemektedir. 
Hamas’a yönelik bu sert tutumunu aşırı uçlara taşıyan parti, Hizbullah ya da Ha-
mas’la görüşen Arap Knesset üyelerine idam cezası verilmesi gibi sert ve provoka-
tif görüşlere de sahiptir.362 

İsrail Beytenu’nun hem parti programında hem de seçim öncesi vaatlerinde yer-
leşimlerin artırılması konusu önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle Kudüs ve 
Golan’daki yerleşimlerin artırılmasının altı çizen parti, yerleşimlerin güvenliğinin 
sağlanmasına büyük önem atfetmektedir.363

3.4.3 Dış Politika Yaklaşımı

İsrail Beytenu’nun parti politikalarında İsrail’in AB ve NATO üyeliği hedef gös-
terilmektedir. İsrail’in Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaret, pek çok İsrail vatanda-
şının aynı zamanda Avrupa vatandaşlığına da sahip olması ve Yahudilerin Avru-
pa uygarlığına yaptığı katkıdan dolayı İsrail’le Avrupa arasındaki güçlü kültürel 
bağlar AB üyeliği için önemli sebepler olarak gösterilmektedir.364 Parti progra-
mında Arap-İsrail çatışmasının tek sorumlusu olarak Arap ülkeleri gösterilmekte, 
bölgede İsrail’i tehdit eden radikal İslamcı akımların aynı zamanda Batı Avrupa 
ve ABD’yi de tehdit etmesi nedeniyle söz konusu tehdit üzerinden İsrail ve Batı 
dünyasının çıkar ortaklığının altı çizilmektedir. 11 Eylül sonrasında bu durumun 
daha da belirgin hale geldiğini savunan parti, ortak tehdit argümanını destekle-
mek için Ortadoğu’daki çatışmaların %95’inin Arapların çatışması olduğunu ve 

362. Bernard Reich, A Brief History of İsrael (New York: Checkmark Books, 2008), s.282.
363. “Ten Reasons to Vote for Israel Beytenu,” 14 Ocak 2009, http://www.beytenu.org/content/Ten_Reasons_to_
Vote_for_Israel_Beytenu; “Yisrael Beytenu’s Vision”, 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Bey-
tenus_Vision 
364. Sharon Pardo ve Joel Peters, Uneasy Neighbors: Israel and the European Union.(Maryland: Lexington Books, 
2010), s.74.

İsrail Beytenu, Filistin devleti ve Filistinlilerin 
self determinasyon taleplerini, antisemitizm 
kaynaklı İsrail devletini yıkma çabası olarak 
değerlendirmektedir. 
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İran-Irak savaşı, Körfez Savaşı, Lübnan İç Savaşı ya da Gazze İç Savaşı’nın hiçbiri-
nin İsrail’le bağlantılı olmadığını belirtmektedir.365 

Suriye ile yaşanan Golan Tepeleri sorununun Suriye’nin genişlemeci politikala-
rından kaynaklandığını söyleyen İsrail Beytenu, Suriye’nin asıl hedefinin Lübnan’ı 
ve Golan Tepelerini kapsayan Büyük Suriye olduğunu iddia etmektedir. Beytenu, 
Suriye ile barışın ancak Golan Tepelerindeki İsrail varlığını kabul etmesi halinde 
mümkün olacağını söylemektedir. Parti ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah-Mişel Aun 
ittifakının Suriye’yi güçlendirdiğini, kısa bir zaman içerisinde Lübnan’ın tamamen 
Şii yönetimin eline geçeceğini, bu sebeple söz konusu tehlikeye karşı İsrail’in gös-
tereceği tepkilerin ertelememesi gerektiğini savunmaktadır.366 

Parti lideri Lieberman, AK Parti’nin dış politikasına karşı takındığı sert tavırla 
bilinmektedir. Lieberman’ın özellikle İsrail-Türkiye arasında tansiyonun yüksel-
diği Mavi Marmara olayı sonrasında yaptığı açıklamalar gündemde uzun süre yer 
bulmuştur. Dış işleri bakanı olarak Lieberman, Mavi Marmara baskını sonrasında 
İsrail’in Türkiye’den özür dilemesine karşı çıkan en üst düzey isim olmuştur. Mavi 
Marmara raporu sonrasında Lieberman’ın Türkiye’ye karşı PKK’yı ya da Ermeni 
lobisini destekleme gibi planları olduğu da iddia edilmiştir.367 Lieberman, dışiş-
leri bakanlığı koltuğunda oturduğu sürece Türkiye’nin Suriye ve İsrail arasında 
arabuluculuk yapamayacağını söyleyerek Erdoğan’ı antisemitizmi cesaretlendir-
mekle suçlamış,368 Türkiye’nin dost ülke olduğunu ancak yaşanan sorunun “terörü 
besleyen ve destekleyen radikal ve aşırı İslamcı liderlikte” olduğunu söyleyerek 
hükümete yüklenmiştir.369

3.4.4 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Avigdor Lieberman

Avigdor Lieberman, 1978’de Moldova’dan İsrail’e göç ederek Batı Şeria’daki Nok-
dim yerleşim yerine yerleşmiştir.370 Lieberman, eski Sovyetlerden gelen göçmen-
lerin 1988’de oluşturduğu Siyonist forumun kurucuları arasında yer almıştır.371 

365. “Yisrael Beytenu’s Vision,” 6 Eylül 2007, http://www.beytenu.org/content/Yisrael_Beytenus_Vision 
366. “Yisrael Beytenu’s Vision”
367. “Netanyahu’s office distances itself from Lieberman’s planned measures against Turkey,” 9 Eylül 2011, http://
www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-s-office-distances-itself-from-lieberman-s-planned-
measures-against-turkey-1.383561
368. “Lieberman: Türkiye, arabulucu olamaz,” 22 Kasım 2009, http://www.zaman.com.tr/haber.
do?haberno=918963 
369. “Liberman Erdoğan’ı hedef gösterdi,” Radikal,27 Eylül 2011, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType
=RadikalDetayV3&ArticleID=1064579&Date=03.10.2011&CategoryID=81 
370. Reich, s.282.
371. Arian, ve Şamir, s.20.
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1993’te Likud Hareketine katılan Lieberman, Netanyahu’nun Filistin Otoritesi ile 
Wye Nehri Anlaşmasını yapması üzerine 1997’de Likud’dan ayrılmış ve 1999’da 
Israel Beytenu’yu kurmuştur.372 2001’de Ulusal Altyapı Bakanı olarak atanan Lie-
berman, bu görevinden 2002’de istifa etmiştir. 2003-2004 yılları arasında Ulaştır-
ma Bakanlığı yapan Lieberman, 2006-2008 yılları arasında Olmert hükümetinde 
başbakan yardımcılığı ve strateji bakanlığı görevinde bulunmuştur. Bu süre zar-
fında İran tehdidi özel sorumlusu olan Lieberman, 2009’da kurulan Netanyahu 
hükümetinde de başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanı olarak görev almıştır.373

Lieberman, 2004’te Filistin-İsrail sorununun çözümüne yönelik olarak getirdiği 
Arap ve Yahudi nüfusunun mübadelesine dayanan Lieberman Planı ile bilinmek-
tedir.374 Filistin yönetimi ile her türlü uzlaşı girişimine karşı olan Lieberman, İsrail 
vatandaşı olan Arap azınlığı da devlet için tehdit olarak görmektedir. Bu uzlaşmaz 
tavrını her fırsatta siyasete taşıyan Lieberman, 2007’de İşçi Partisi lideri ve Savun-
ma Bakanı Amir Peretz’in, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına İsrail’in ilk Arap baka-
nını atama kararı almasının ardından Peretz’i istifaya çağırmıştır.375 Lieberman 
ayrıca, İsrail vatandaşı Arapların 1948’de 700 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk 
etmek zorunda kaldığı gün olan Nakba’yı anmasının yasaklanacağı bir tasarıyı 
gündeme getirmiştir.376

Danny Ayalon

2002-2006 yılları arasında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Danny Ayalon, 
Ariel Şaron’un dış politika baş danışmanlığını da yürütmüştür.377 Eski başbakan-
lardan Ehud Barak ve Benyamin Netanyahu’nun dış politika danışman yardım-
cılığı görevi sırasında Şarm el-Şeyh (1997), Wye Nehri Memorandumu (1998) ve 
Camp David (2000) zirvelerinde İsrail heyetinde yer almıştır.378 2009’da kurulan 
Netanyahu hükümetinde Dışişleri bakan yardımcısı olarak görev alan Ayalon, 
Türkiye’nin İsrail büyükelçisi Oğuz Çelikkol’la görüşmesinde yaşanan alçak kol-
tuk krizinin mimarı olarak bilinmektedir.379 

372. “Avigdor Liberman, MK,” http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Personalities/From+A-Z/
Avigdor+Lieberman.htm
373. Reich, s.282; “Avigdor Liberman, MK,” http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Personalities/From+A-Z/
Avigdor+Lieberman.htm
374. “Lieberman: The unfaithful cannot be citizens,” 12 Ekim 2006, http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3338320,00.html; Reich, s.282. 
375. “Lieberman calls on Peretz to quit over appointment of first Arab minister,” 11 Ocak 2007, Haaretz, http://
www.haaretz.com/news/lieberman-calls-on-peretz-to-quit-over-appointment-of-first-arab-minister-1.209759 
376. “Arab MK brands Lieberman’s party ‘fascist’ over Nakba bill,” Haaretz, 26 Ekim 2009, http://www.haaretz.
com/news/arab-mk-brands-lieberman-s-party-fascist-over-nakba-bill-1.5402 
377. http://www.dannyayalon.com/About%20Me/ 
378. Arian ve Şamir. s.26.
379. “Israel contrite over Turkey ambassador snub,” 13 Ocak 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8456008.stm
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3.5 YEŞ ATİD
Parti 2012 yılı Ocak ayında İsrailli ünlü gazeteci ve talk showcu Yair Lapid tarafın-
dan kurulmuştur. İbranice’de “bir gelecek var” anlamına gelen Yeş Atid Partisi’nin 
genel başkanlığını da Lapid üstlenmiştir. Partinin ilk deklarasyonunda partinin 
sekiz temel hedefinin olduğu vurgulanmıştır. Bunlar İsrail devletinin öncelikle-
rini değiştirerek, sivil yaşama önem vermek, İsrail’de yönetim sistemini değiştir-
mek, eğitim ve askeri hizmette eşitlik, yolsuzlukla mücadele etmek, ekonomik 
faaliyetlerin ilerletilmesi için çalışmak, barınma ve geçim giderlerindeki paha-
lılığı azaltmak, eğitim yasasının değiştirilmek ve pek çok sınavı kaldırmak, farklı 
toplumsal kesimler arasındaki ilişkileri düzeltmek, iki halk için iki devlet eksenli 
bir barış anlaşması için çalışmak, bunu yaparken de büyük yerleşimleri ve İsrail’in 
güvenliği korumak olarak ifade edilmiştir.380 

Yeş Atid Partisi lideri Lapid, ılımlı seçmen sınıfının sözcüsü olacağını söylemekte 
ve İsrail’deki tüm dini akımlar arasında eşitliğin sağlanması için çalışacağını ifade 
etmektedir. Nitekim Lapid, İsrail’de Tal Yasası olarak bilinen ve dini eğitim gö-
ren Yahudilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasını öngören yasa konusunda 
da çekincelerini ifade etmekte ve tüm İsraillilerin askerlik yaparak yahut ulusal 
bir hizmet aracılığıyla ülkeleri için çalışmaları gerektiğini vurgulamaktadır.381 La-
pid’in İran veya Filistinlilerle yaşanan çatışmalar hakkında çok fazla konuşmadığı, 
bunun yerine İsrail toplumundaki şartların iyileştirmesine ilişkin sosyal olaylara 
odaklandığı söylenebilir.382

Lapid’e tabandan gelen destek, büyük ölçüde 2009 seçimlerinde parlamentoda en 
büyük bloğu oluşturduğu halde herhangi bir başarı elde edemeyen Kadima Parti-
si ve Tzipi Livni’nin yarattığı hayal kırıklığının bir sonucu olarak görülmektedir. 

380. Yori Yanover, Newest Israeli Party Includes Chairman’s Makeup Artist Karate Trainer, The Jewish Press, 4 
Mayıs 2012, http://www.jewishpress.com/news/politics/new-party-12-seats-projected-in-polls-includes-chair-
man-lapids-makeup-artist-karate-trainer/2012/05/04/0/?print. 
381. Israel needs religious equality, JTA, 9 Mayıs 2012, http://www.jta.org/news/article/2012/05/09/3095056/
israeli-politician-yair-lapid-tells-rabbis-israel-needs-religious-equality.
382. Joshua Mitnick, “Yair Lapid doesn’t talk about Iran, Palestinians,” The Christian Science Monitor, 3 Mayıs 
2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0503/New-kind-of-Israeli-politician-Yair-Lapid-
doesn-t-talk-about-Iran-Palestinians. 

İbranice ‘bir gelecek var’ anlamına gelen ve 
başkanlığını Yair Lapid’in üstlendiği Yeş Atid 
Partisi’nin temel amacının İsrail’de sivil yaşamın 
sağlanması ve tüm dini akımlar arasında eşitliğin 
sağlanması olarak ifade edilmiştir.
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Destekçileri ile sosyal medya üzerinden iletişim kuran Lapid’in Facebook’ta 63 
bin kadar takipçisi vardır.383 Lapid’in parti kurması sonrası İsrail’de düzenlenen 
anketlerde Yeş Atid Partisi’nin Knesset’teki 120 sandalyeden 12’sini kazanabile-
ceği sonuçları çıkmaktadır.384 Bir merkez partisi hüviyetine sahip olan Yeş Atid, 
özellikle çöküş dönemini yaşayan Kadima ve Yahimoviç’le toparlanma devrine 
giren İşçi Partisi seçmenlerinden oy alabilecektir.
Yeş Atid Partisi’nin tüzüğüne göre partinin Knesset için aday göstereceği isimle-
ri sadece Yair Lapid’in belirleyebileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle de Lapid’in 
partisi çeşitli eleştirilere hedef olmaktadır. Nitekim İsrail Savunma Bakanı Ehud 
Barak, Lapid’in partisinin tüzüğünün Suriye’deki Baas Partisi’nin tüzüğünden bile 
daha kötü olduğunu savunan bir açıklama yapmıştır.385

Yair Lapid

Yair Lapid,386 5 Kasım 1963’te İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dünyaya gelmiştir. Ba-
bası Tommy Lapid, İsrail’de Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı yapmış 
Yugoslavya asıllı İsrailli siyasetçi ve gazetecidir. Yair Lapid de babasının izinden 
gitmiş ve gazeteciliğe İsrail Ordusu’nun yayınladığı BaMahane dergisinde askeri 
muhabir olarak başlamış, bir süre sonra Maariv gazetesinde yazıları yayınlanmış, 
Yediot Ahronoth grubunun Tel Aviv’de çıkardığı yerel bir gazetenin editörü ola-
rak görev almış ve kısa sürede başarılı bir gazeteci olarak tanınmasını sağlayacak 
işlere imza atmıştır.387

Yair Lapid, 1991’den itibaren Yediot Ahronoth gibi İsrail ulusal gazetelerinde köşe 
yazıları yazmaya başlamıştır. 1994 sonrası görsel medyaya adım atan Lapid, Ka-
nal 1’de tartışma programı, Kanal 3’te ve Kanal 2’de talk show programları ha-
zırlayıp sunmuştur. 2009’dan itibaren siyasete atılacağı dedikoduları yayıldıysa 
da bu soruları yanıtsız bırakan Lapid’in adı anketlerde geçmiş, kuracağı partinin 
Knesset’te 15 sandalye kazanabileceği sonuçları İsrail medyasında yayınlanmıştır. 
Nihayetinde Lapid, Kanal 2’deki talk show programını sonlandırmış ve siyasete 
atılacağını kamuoyuna ilan etmiştir.388

383. http://www.facebook.com/YairLapid.
384. Joshua Mitnick, “Yair Lapid doesn’t talk about Iran, Palestinians,” The Christian Science Monitor, 3 Mayıs 
2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0503/New-kind-of-Israeli-politician-Yair-Lapid-
doesn-t-talk-about-Iran-Palestinians.
385. Ophir Bar-Zohar, Ehud Barak: Yair Lapid’s party charter worse than that of Syria’s rulers, Haaretz, 6 Mayıs 
2012, http://www.haaretz.com/news/national/ehud-barak-yair-lapid-s-party-charter-worse-than-that-of-syria-
s-rulers-1.428493. 
386. Yair Lapid’in kişisel internet sayfası için bkz. http://www.yairlapid.org.il/.
387. Jenni Frazer, Interview: Yair Lapid, The JC, 12 Ocak 2012, http://www.thejc.com/lifestyle/lifestyle-fea-
tures/61798/interview-yair-lapid.
388. Lapid:Yotse ledereh hadaşa,ose dvar şeani meamin bo, Maariv, 8 Ocak 2012, http://www.nrg.co.il/online/1/
ART2/324/527.html



S İ Y A S İ  P A R T İ L E R

109

3.6 MERETZ

İsrail siyasetinin sol kanat partilerinden birisi olan Meretz, çevreci, barış yanlı-
sı, insan hakları savunucusu, sürdürülebilir kalkınmacı sosyal demokrat bir parti 
olarak kendini tanımlamaktadır. İbranice canlılık ve enerji anlamına gelen Meretz 
ismi, aynı zamanda partiyi oluşturan Mapam ve Ratz’ın kısaltılmış halidir. Partiyi 
oluşturan üçüncü oluşum Şinui’nin (değişim) adı ise, partinin sloganı olarak ka-
bul edilmiştir. 

1992’de bir araya gelerek Meretz’i oluşturan Mapam, Ratz ve Şinui üçlüsünden 
Mapam,389 sosyalist-Siyonist bir parti olarak Haşomer HatZair İşçi Partisi ve 
Ahdut HaAvoda Poale Zion Hareketinin birleşmesiyle 1948’de kurulmuştur. İlk 
Knesset seçimlerinden Ben Gurion’un Mapay partisinden sonra ikinci büyük par-
ti olarak çıkan Mapam, bu dönemde Sovyet yanlısı bir çizgi izlemiş ve Mapay ile 
koalisyon hükümetlerinde yer almıştır.390 Ben Gurion’un aksine Yahudi ve Arap-
ların birlikte yaşayabileceğini savunan Mapam, ilk dönemlerinde Arap yerleşim 
bölgelerinde Yahudi yerleşimlerinin kurulmasına karşı çıkmış, ancak sonrasında 
yerleşim politikasına destek vermiştir.391 1969-1984 arasında İşçi Hareketi’nde yer 
alan Mapam, İşçi Partisi ile seçim ittifakı yaparak Knesset’te yer almıştır. Ancak 
1984 seçimleri sonrasında İşçi Partisi’nin Likud hükümeti ile oluşturduğu Ulusal 
Birlik Hükümeti’ne karşı çıkarak İşçi Partisi ile kurduğu bu ittifaktan ayrılmış-
tır.392 İzleyen yıllarda muhalefette kalan Mapam, 1992 yılında Ratz ve Şinui ile 
birlikte Meretz’i kurmuştur.393

Meretz’i oluşturan ikinci siyasi oluşum Ratz’dır. İşçi Partisi milletvekili olan Shu-
lamit Aloni tarafından 1973’te Yurttaşlık Hakları Hareketi (HaTnua’a LeZkhuyot 
HaEzrah VeLaShalom) adıyla kurulan bu sosyal demokrat parti, insan haklarına 
yaptığı vurgu doğrultusunda Filistinlilerle göreceli olarak uzlaşmacı bir duruşa 
sahip olmuştur.394

Meretz’in üçüncü partisi olan Şinui, Yom Kippur Savaşı ardından Amnon Ru-
binstein liderliğinde 1974’te kurulmuştur. İsrail ve Arap komşuları arasında barışı 
destekleyen oluşum, serbest piyasa ekonomisi ve ayrım gözetmeden tüm İsrail 
vatandaşlarına demokratik ve eşit yaklaşımı savunmuştur.395 Şinui, 1976’da Yigael 

389. Mapam, İbranice Birleşik İşçi Partisi anlamına gelen Mifleget HaPoaelim HaMeuchedet’in akronimidir. 
390. Gregory Mahler, Politics and Government in Israel The Maturation of a Modern State (Lanham: 
Rowman&Littlefield Publishers, 2004), s.179.
391. Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem (Cambridge: Cambridge Press, 2004), s.345-356.
392. Thomas G. Mitchell, Liberal Parties in Settler Conflicts (Westport, CT: Greenwood Press, 2002), s.42.
393. “ Mapam”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Mapam.html 
394. Mahler, s.179.
395. http://www.shinui.org.il/?CategoryID=233&ArticleID=334&Page=1
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Yadin’in lideri olduğu Demokratik Değişim Hareketi ile birleşmiş, ancak Demok-
ratik Değişim’in Begin liderliğindeki Likud hükümetine katılması üzerine bu olu-
şumdan ayrılarak 1992’de Meretz’in oluşumunda yer almıştır.396 Şinui Meretz’le 
birleşmesine karşın serbest piyasacı ve din karşıtı kimliğini korumuştur.397

1992 seçimleri öncesinde Şulamit Aloni liderliğinde kurulan Meretz, aynı yıl dü-
zenlenen seçimlerde 12 sandalye kazanarak Knesset’in üçüncü büyük partisi ol-
muştur.398 Seçimlerin ardından İşçi Partisi’nin kurduğu koalisyonda yer alan Me-
retz’in lideri Shulamit Aloni, bu hükümette çeşitli dönemlerde eğitim, iletişim ve 
bilim-teknoloji bakanı olarak görev almıştır. Yine aynı hükümette Meretz millet-
vekillerinden Amnon Rubinstein Enerji ve Altyapı Bakanı ve ardından Bilim-Tek-
noloji Bakanı olarak, Yossi Sarid Çevre Bakanı olarak, Yair Tzaban ise Göçmen 
Bakanı olarak görev yapmıştır.399 Meretz, Rabin liderliğindeki bu hükümette yurt-
taşlık hakları, sosyal güvenlik ve barış inisiyatifi ile ilgili politikaların yürütülme-
sinde görev almış, özellikle Oslo Sürecinin başlaması ve yürütülmesinde öncü rol 
oynamıştır.400 1996 seçimleri sonrasında Meretz’in Knesset’teki sandalye sayısı 9’a 
düşünce parti liderliğine Shulamit Aloni yerine Yossi Sarid seçilmiş, bu tarihten 
sonra partiyi oluşturan unsurlar Meretz’den ayrılmaya başlamıştır. Önce Mapam 
1997’de Meretz’den ayrılmış,401 ardından 1999’da Şinui oluşumdan ayrılarak Avra-
ham Poraz liderliğinde ayrı bir siyasi parti olarak yoluna devam etmiştir.402

Bu kan kaybına rağmen 1999 seçimlerine katılan Meretz, 10 sandalye kazarak, 
bu dönemde Knesset’e İsrail’in ilk kadın Arap milletvekili olan Husniye Cabera’yı 

396. Mahler, s.181.
397. Don Peretz ve Gideon Doron, Sectarian Politics and the Peace Process: The 1999 Israel Elections, Middle 
East Journal, Vol. 54. No.2. (2000), s. 268.
398. Bernard Reich, A Brief History of Israel (Facts On File: New York, 2008), s.167.
399. “ Parliamentary Groups in Knesset-Meretz”, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.
asp?PG=4
400. Joel Beinin ve Rebecca Stein, The Struggle for Sovereignty Palestine and Israel 1993-2005 (California: Stan-
ford University Press, 2006), s.47-48.
401. “ Mapam”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Mapam.html, Erişim Tarihi: 7 Ekim 2011
402. Avraham Diskin, The Last Days in Israel Understanding the New Israeli Democracy (London: Frank Cass 
Publishers, 2005), s.58.
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taşımıştır.403 İşçi Partisi lideri Ehud Barak’ın kurduğu koalisyon hükümetinde yer 
alan Meretz’den Yossi Sarid Eğitim Bakanı, Ran Cohen Endüstri ve Ticaret Baka-
nı, Haim Oron ise Tarım Bakanı olmuştur.404 Ancak hükümetin diğer ortağı Şas’la 
anlaşamayan Meretz, Şas’ın dini okullara ayırdığı yüklü miktardaki fonu sebep 
göstererek hükümetten çekilmiştir.405 2000’lerin ilk yıllarında tırmanan şiddet 
olayları, İsrail içinde milliyetçi sert söylemlere desteği artırırken, barış yanlısı tüm 
sol hareketlerin olduğu gibi Meretz’in de oy kaybına uğramasına neden olmuştur. 
Böyle bir atmosferde 2003 yılında düzenlenen genel seçimlere Roman Bronfman’ın 
liderliğindeki Demokratik Seçim Partisi ile yaptığı ittifak ile katılan Meretz sadece 6 
sandalye kazanmış, yaşanan seçim başarısızlığı ise Yossi Sarid’in parti başkanlığın-
dan istifa etmesine neden olmuştur. Aynı yıl Meretz, Yahad Hareketiyle birleşmiş 
ve hareketin lideri Yossi Beilin Meretz’in başına geçmiştir.406 2005’te partinin adı 
Meretz-Yahad olduysa da parti 2006 seçimlerine Meretz adıyla girmiş ve sadece 5 
sandalye kazanabilmiştir. 2008’de Yossi Beilin’in parti başkanlığından çekilmesi üze-
rine Haim Oron Meretz liderliğine seçilmiştir.407 2008’de Yeni Hareket (Hatnua Ha-
hadasha ) ile 2009 seçimleri için ittifaka giren Meretz’in resmi adı Yeni Hareket-Me-
retz olmuş, ancak bu ittifak da Meretz’e başarıyı getirmemiş, her seçimde sandalye 
sayısı azalan parti 2009 Knesset seçimlerinde sadece 3 sandalye kazanabilmiştir.408 

3.6.1 Parti Çizgisi ve Seçmen Profili
Meretz, kendisini Siyonist, seküler, çevreci, sosyal demokrat ve İsrail barış hareke-
tinin siyasi temsilcisi olarak tanımlamaktadır. Sosyalist Enternasyonal üyesi olan 
parti, uluslararası alanda Yeşiller Partisi olarak bilinmektedir. Meretz’i oluşturan 
demokratik sosyalist bir parti olan Mapam, sosyal demokrat Ratz ve liberal Şinui 
farklı politik ajandalara sahip olmalarına rağmen, İsrail vatandaşı Arap azınlığa 
ayrımcılık yapılmasına karşı çıkan ve Filistinliler ve Arap devletleriyle barış ya-
pılmasını destekleyen ortak bir siyaset benimsemişlerdir.409 Siyonist bir parti olan 
Meretz, dünyanın her yerinden İsrail’e yapılacak Yahudi göçünü desteklemektedir. 
Bununla birlikte İsrail devletinde yaşayan herkes için din, ırk ve cinsiyet ayrımı 
gözetilmeksizin özgürlük, adalet, barış ve sosyal-siyasal hakların sağlanması ge-
rektiğinin altını çizen parti, ülkede din ve vicdan özgürlüğü, dil, eğitim ve kültür 
özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini savunmaktadır.410

403. Mitchell, s.43.
404. Peretz ve Doron, s.271.
405. Mitchell, s.80.
406. Asher Arian ve Michal Şamir, The Election in Israel 2009 (New Jersey: Transaction Publishers, 2011), s.36; 
Knesset Meretz Parti Grubu web sayfası, http://knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=4 
407. “MK Oron voted new Meretz chairman”, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3520884,00.html 
408. Arian ve Şamir, s.2
409. Mitchell, s.42. 
410. “Meretz Party Platform,” http://www.knesset.gov.il/elections16/eng/lists/plat_20-e.htm
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Meretz, parti programında dört temel konuyu savunmaktadır: İsrail ve komşuları 
arasında adil ve kapsamlı bir barışın tesisi, insan hakları, sosyal adalet ve çevrenin 
korunması.411 Meretz, insan hakları savunuculuğunda ayrım yapmamakta, Yahu-
di hakları kadar Arap haklarını da savunmaktadır. Parti, işgal altındaki topraklar-
da insan haklarının korunması gerektiğinin altını çizerek özellikle İsrail vatandaşı 
Araplara yönelik ayrımcılığa karşı mücadele vermektedir. Parti ayrıca, sosyal ada-
lete dayalı demokratik refah devletinin kurulması, azınlık ve yabancı işçiler başta 
olmak üzere işçi haklarının korunması gerektiğini vurgulamaktadır.412 Meretz, 
kadın hakları ve eşcinsel haklarının korunması için de çalışmalar yürütmekte-
dir.413 Eğitim konusunda katı bir sekülerlik öneren parti, çevre, su kaynakları ve 
enerjinin korunması konusunda duyarlı bir duruş sergilemektedir. Zorunlu aske-
ri hizmet konusunun tartışıldığı parti içinde vicdani retçilik desteklenmesine kar-
şın konuya ilişkin parti programına yansıyan net bir karar henüz alınmamıştır.414

Meretz seküler, barış yanlısı üst sınıf Eşkenazi kitleye hitap eden bir partidir.415 
Parti seçmeninin ¾’nün Eşkenazi olduğu tahmin edilmektedir. Parti ayrıca İs-
rail’deki Arap ve Dürzi toplumdan ve Negev bölgesindeki bedevilerden de oy 
almaktadır. 1992 seçimlerinde Kibbutz oylarının %36,9’unu alan partinin, 1996 
seçimlerinde bu kesimden aldığı oy oranı %31’e düşmüştür.416

3.6.2 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

İsrail-Filistin çatışmasını tüm Ortadoğu çatışmasının merkezi olarak gören Me-
retz, Filistinlilerle barışın tesisinin İsrail devleti için yaşamsal öneme sahip oldu-
ğunu savunmaktadır. Bu konuda Meretz, barış içinde yan yana yaşayan, birbirinin 
güvenliğini garanti eden iki devletli çözümden yanadır. Bununla birlikte Meretz, 
Filistin Devleti ve Ürdün arasında kurulacak bir konfederasyona da olumlu bak-
tığını belirtmiştir.417

Meretz, Filistin-İsrail çatışmalarını sona erdirmek üzere iki tarafın birbirini ta-
nımasını, Kudüs’ün paylaşılmasını ve İsrail’in 1967 öncesi sınırlarına çekilmesini 
öngören 2003 tarihli Cenevre Sözleşmesine dayanan iki devletli çözümü savun-

411. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
412. Mahler, s.179.
413. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
414. Gidon D. Remba, “Meretz Does Not Support Refuseniks as a Policy, While Showing Sympathy to Them As 
Individuals,” http://www.chicagopeacenow.org/rr-14.html 
415. Elihu Katz ve Yael Warshel, The Israel National Election Study (Colorado: Westview Press, 2001), s.135.
416. Mitchell, s.43.
417. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
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maktadır.418 Batı Şeria’daki pek çok yerleşim yerinin yıkılması gerektiğini deklare 
eden parti, işgal altındaki topraklarda insan haklarının korunması gerektiğinin 
altını çizmektedir.

Filistinlilerin self determinasyon hakkını, imzalanacak nihai barış anlaşmasının 
temeli olarak gören Meretz, söz konusu hakkın kabulünü ve İsrail devletinin ya-
nında kurulacak bağımsız Filistin devletinin tanınmasını savunmaktadır. Partiye 
göre Filistin Otoritesi’nin ekonomisi de bağımsız hale getirilmelidir. Meretz bu 
amaç doğrultusunda Filistin ekonomisinin öncelikle bölgesel ve uluslararası mali 
yardımla desteklenmesini savunmaktadır. Ayrıca Gazze limanının inşası ve tica-
rete açılması partiye göre bu noktada büyük önem taşımaktadır. Meretz’e göre İs-
rail bu konuda uluslararası girişimin bir parçası olmalı, İsrail ve Filistin Otoritesi 
sınırında kurulacak ekonomi bölgeleri projelerine de katkı sağlamalıdır. Buna ek 
olarak bağımsız Filistin ekonomisi kurulduğunda, Filistin-Ürdün-İsrail arasında 
ekonomik işbirliği yapılmalıdır. Son yıllarda İsrail’in karşı karşıya kaldığı güvenlik 
sorunları konusunda Meretz, İsrail’in izleyeceği barış politikasının ülkenin güven-
liğini artıracağını, siyasi ve ekonomik durumunu iyileştireceğini savunmaktadır. 
Meretz, “terörist saldırılara” rağmen barış sürecinin olumlu sonuçlanacağını, çün-
kü her iki tarafın da barıştan başka seçeneğinin olmadığına inanmaktadır. Parti 
bu konuda Filistin Otoritesi’ne önemli görevler düştüğünü de söylemektedir.419

Meretz FKÖ’yü, Filistin halkının resmi temsilcisi olarak tanımakta ve kalıcı ba-
rışın tesisi için İsrail’in muhatabının Filistin Otoritesi olduğunu savunmaktadır. 
1992’de İşçi Partisi’nin hükümet kurmasına destek veren Meretz, bu dönemde 
Başbakan Rabin’in FKÖ’yle diyaloğa girmesi için baskı yapmıştır.420 Diğer yandan 
Meretz, Hamas’la diyaloğun da gerekliliğinin altını çizmektedir. Şulamit Aloni, 
İletişim Bakanlığı yaptığı dönemde İsrail’in Hamas ve FKÖ militanlarını avla-
maktan vazgeçmesi gerektiğini çünkü bu tarz eylemlerin Filistinlilerle müzakere 
sürecini baltaladığını söylemiştir.421 Meretz’in eski liderlerinden Yossi Beilin, par-
tisinin koşulsuz Hamas’la diyaloğa hazır olduğunu açıklarken,422 Meretz’in bu-
günkü lideri Haim Oron da Hamas’la görüşmeleri desteklediğini belirtmiştir.423 
Militanlarla diyaloga açık olduğunu belirten ve Gazze’deki militanlara yönelik 
operasyona nadiren onay veren Meretz, Gazze’den İsrail’e yönelik Kassam roket-

418. Cenevre Sözleşmesi için Bkz. “Cenevre Anlaşması’nın temel taşları,” NTVMSBC, 1 Aralık 2003, http://arsiv.
ntvmsnbc.com/news/246037.asp 
419. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
420. Colin Shindler, A History of Modern Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s.232.
421. Efraim Inbar, Israel’s National Security Issues and Challenges since the Yom Kippur War (New York: Rout-
ledge, 2008), s.94.
422. “Beilin: Meretz would talk to Hamas,” 10 Şubat 2006, http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1575928/posts 
423. “Meretz chair calls for talks with Hamas,” 24 Aralık 2008, http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3643769,00.html
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lerinin arttığı dönemde ise, örgütle konuşulacak bir şey kalmadığını, İsrail’in mi-
litanlara karşı güç kullanması gerektiğini savunmuştur. Aralık 2008’de Gazze’ye 
yönelik düzenlenen Dökme Kurşun Harekâtını desteklemesi, Meretz’in seçmen-
lerinden büyük tepki almasına neden olmuştur.424 Partinin bu yaklaşımı pek çok 
taraftarı ve barış yanlısı İsrailli’de hayal kırıklığı yaratmış ve parti, Kadima ve İşçi 
Partisi gibi davranmakla, savaşa karşı alternatif geliştirmemekle suçlanmıştır.425 

İsrail- Filistin barış sürecinin en tartışmalı meselelerinin başında gelen Kudüs, 
Meretz’in parti programında bir bütün olarak İsrail’in başkenti olarak kabul edil-
miştir. Bununla birlikte Meretz, Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin baş-
kenti olacağını öngören bazı girişimlerde yer almış ve parti içinde genel olarak 
kabul gören son görüşe göre bu kentin daimi statüsünün nihai barış anlaşması 
sonucunda belirlenmesi gerektiği kaydedilmiştir. Meretz, Kudüs’teki kutsal yerle-
rin tüm dinler için teminat altına alınması gerektiğini savunmakta ve bu konuda 
BM Anlaşmasının prensiplerine bağlı olduğunu belirtmektedir.426

İki tarafın uzlaşamadığı diğer bir başlık olan Filistinli mültecilerin geri dönüş 
hakkı Meretz içinde de tartışmalı bir konudur. Parti içinde geri dönüş hakkını 
kabul edenler ve karşı çıkanlar olmakla birlikte genel olarak kabul gören görüş bu 
iki yolun ortasında bir çözüm sunmaya çalışmaktadır. Buna göre Meretz, 1948’de 
evlerini kaybeden Filistinli mültecilere tazminat ödenmesi gerektiğini savunmak-
tadır. Bununla birlikte mültecilerin bugün İsrail sınırları içerisinde kalan evlerine 
değil, kurulacak Filistin devleti topraklarına yerleştirilmesi önerilmektedir.427 

Meretz, İsrail’in işgal altındaki topraklarda uyguladığı yerleşim politikalarına ta-
mamen karşıdır. Zira Meretz’e göre bu politika, birbirine düşman iki halk yarat-
maktadır. Önemli bir kısmı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin tam merkezinde ku-
rulan bu yerleşim yerlerinde güvenlik sorunlarının ortaya çıkması Meretz’e göre 
kaçınılmazdır. Yerleşimciler konusu aynı zamanda Oslo Anlaşması’na göre Filistin 
Otoritesi altındaki bölgelerin tanımlanmasını da zorlaştırmaktadır. Meretz, barış 
anlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğü yerleşimlerin 
azaltılmasını amaçlamaktadır. Partiye göre İsrail bu bölgelerde yeni yerleşimlerin 
kurulmasından kaçınmalıdır. Bu izole edilmiş küçük yerleşim yerlerinin yıkılması 
ve yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlayan askeri birliklerin azaltılması İsrail’in 
sorumluluğudur. Bu çerçevede Meretz, yerleşimlerin gönüllü tahliyesini önem-

424. “Leftist Meretz issues rare call for military action against Hamas,” 28 Aralık 2008, http://www.haaretz.com/
news/leftist-meretz-issues-rare-call-for-military-action-against-hamas-1.260230 
425. “No reason to vote Meretz,” 5 Şubat 2009, http://www.haaretz.com/opinion/no-reason-to-vote-
meretz-1.269442
426. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
427. “Party Profile: Meretz-New Movement,” 10 Şubat 2009, http://imeu.net/news/article0014338.shtml; Meretz 
Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html
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semekte, İsrail devletinin yerleşimlerdeki ailelerin İsrail topraklarına taşınmaları 
için gereken ekonomik teşviki yapması gerektiğini savunmaktadır.428 

Meretz, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu toprakların İsrail’in çıkar-
larına ve temel değerlerine ters düştüğünü, işgal durumunun İsrail- Filistin ça-
tışmasını beslediğini ve radikal Filistinlileri teröre iterek Oslo Anlaşmalarını çö-
kerttiğini savunmaktadır. Partiye göre İsrail 1967’de işgal ettiği toprakların büyük 
çoğunluğundan çekilmek zorundadır ve yeni sınırların belirlenmesinde güvenlik 
ve nüfus yapısı belirleyici olmalıdır. Bu doğrultuda İsrail işgal ettiği topraklar-
dan çekilirken olabildiğince az Filistinlinin İsrail yönetimi altında kalması ve aynı 
şekilde olabildiğince az İsraillinin Filistin yönetiminde kalması gözetilmedir.429 

Filistinlilerle sınırlar konusunda uzlaşıya varılabileceğine inanan Meretz, İsrail’in 
işgal altındaki topraklardan çekilmesinin devletin güvenliği açısından da önem 
taşıdığını vurgulamaktadır. Yine de Meretz, Ürdün Nehri’nin batısını İsrail’in 
güvenliği açısından hayati öneme sahip bölge olarak ilan etmekte ve bu bölge-
de yabancı askeri gücün ya da terörist gücün konuşlanmasına izin verilememesi 
için İsrail ordusuna görev düşeceğini belirtmektedir. Partiye göre önemli olan, 
iki tarafı ayıran kesin sınırların çizilebilmesidir. Çizilecek kesin sınırlar, bağım-
sız bir Filistin devletinin kurulmasından önce, Filistin Otoritesi ile İsrail arasın-
da çizilmesi gerekmektedir. Böylece, her iki halkın net bir biçimde ayrılmasıyla 
birbirine zarar vermenin önüne geçilecek ve normal komşuluk ilişkilerine geçiş 
kolaylaşacaktır.430 Meretz, bağımsız Filistin devleti kurulana kadar İsrail savunma 
gücünün bu topraklarda güvenliği sağlamasının zorunluluğuna da inanmaktadır. 
Ancak bu durum bölge halkıyla İsrail ordusu arasında sorun yaratacağından, İs-
rail askerlerinin bölgede insan haklarını ihlal etmeden ve barışa zarar vermeden 
hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, gerektiğinde bölgede 
uygulanacak askeri tedbirler Filistin Otoritesi ile en üst seviyede işbirliği içinde 
gerçekleştirilmelidir.431 

428. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html
429. Shindler, s.231; Meretz Parti Programı
430. Meretz, iki taraf arasında kesin sınırların çizilmesini İsrail’de çalışan Filistinli işçiler konusunda da 
değerlendirmektedir. Partiye göre bu işçilerin İsrail sınırına geçmesi, güvenlik açısından risk teşkil ettiğinden 
kontrol noktalarında zorunlu güvenlik önlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu durum hem İsrail 
açısından tehdit yaratmaktadır, hem de kontrole tabi tutulan işçileri saldırganlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra 
İsrail’de çalışan Filistinliler ucuz iş gücü oluşturarak Filistin Otoritesi’ne ait bağımsız ekonominin gelişmesini 
engellemekte ve İsrailli işçilerin ücretlerini etkilemektedir. Bu sebeple iki toplum arasında hem güvenlik hem 
de İsrail-Filistin barışı açısından net bir ayrım olmalıdır. Bkz. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtual-
library.org/jsource/Politics/meretz.html 
431. Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
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3.6.3 Dış Politika Yaklaşımı

Meretz’in parti programında dış politika açısından önemli bir kısım barış süre-
cine ilişkindir. Programda bahsedilen ‘kapsamlı barış’, Ortadoğu’daki barış süre-
cinin Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne dayalı olduğu tezine dayanmaktadır. 
Bu doğrultuda Arap dünyasıyla yapılacak barış, Meretz’in en büyük diplomatik 
hedefidir. Ayrıca bu barış İsrail’in güvenliği için bir ön koşuldur. Arap dünyasıyla 
barışa giden yol ise Filistinlilerle yapılacak kalıcı barıştan ve Suriye ve Lübnan’la 
imzalanacak barış anlaşmasından geçmektedir. Meretz, eksikliklerine rağmen 
Mısır ve Ürdün’le yapılan barış anlaşmasını onaylamakla birlikte bu anlaşmala-
rın kalıcı olması için söz konusu ülkelerle yeni ve kapsamlı barış anlaşmalarının 
yapılmasını önermektedir. İsrail’in güvenlik endişelerinin Arap komşularıyla ya-
pacağı barışla sona ereceğine vurgu yapan Meretz, İran konusunda İsrail kamuo-
yunun tehdit algısına hak verdiğini belirterek köktenciliğin İsrail’in güvenliği için 
risk oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Meretz, Suriye ile yapılacak barış anlaşmasını güvenlik perspektifinden değer-
lendirerek, söz konusu barışın beklenmeyen saldırıları önleyeceğine değinmekte, 
Filistinlilerle yapılacak barışın ise terör tehdidini ortadan kaldıracağını savun-
maktadır. Yine de Meretz için barışın asıl önemi, tüm bu sorunların çözümünün 
Arap dünyasıyla barışı getirmesi ve istikrarlı bir İsrail devletinin dış yatırımları 
çekmek ve ticari ilişkilerini canlandırmak suretiyle ekonomik gelişme sergilemesi 
ile ilişkilidir. Ayrıca Suriye ile olası bir barış, hemen ardından Lübnan’la yapılacak 
barışı getireceğinden bu sayede İsrail’in kuzeyinin güvenliği sağlanmış olacaktır. 
İsrail’in işgal politikasına karşı olan Meretz liderlerinden Şulamit Aloni, İsrail as-
kerlerinin yabancı ülke topraklarını işgal etmesini eleştirerek İsrail’in Güney Lüb-
nan’ı işgaline karşı çıkmıştır.432

Meretz’in Türkiye’ye yönelik dış politikasına bakıldığında, İsrail’in 1915 Ermeni 
olaylarına bakışı ve Mavi Marmara olayı sonrasında iki devlet arasında yükselen 
tansiyona ilişkin tartışmalar olmak üzere iki başlık öne çıkmaktadır. Meretz lideri 
Haim Oron, 1915 Ermeni olayları konusunda, 2010 yılında Knesset’te genel gö-
rüşme talep etmiş ve konuya ilişkin yaptığı konuşmasında, “Biz, soykırıma uğra-
mış bir halk olarak, başkalarının acılarına da duyarlılık göstermeliyiz” ifadelerini 
kullanarak “Ermeni Soykırımı”nın tanınması yönünde görüş bildirmiştir.433 

Son yıllarda iki devlet arasında yaşanan olumsuz gelişmelerde İsrail hükümetini 
suçlayan Meretz, Mavi Marmara olayı konusunda ise İsrail hükümetinin izlediği 
politikaya en sert tepkiyi veren partilerden biri olmuştur. Bu doğrultuda Meretz 

432. Inbar, s.97; Meretz Parti Programı, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html 
433. “İsrail Parlamentosu, Ermeni iddialarını görüşmeyi kabul etti,” Zaman, 28 Nisan 2010.
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lideri Haim Oron, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un Türkiye Bü-
yükelçisi Oğuz Çelikkol’u maruz bıraktığı alçak koltuk krizi sonrasında Ayalon’un 
ve Dışişleri Bakanı Lieberman’ın istifasını istemiştir.434 Son dönemde İsrail’le Tür-
kiye arasında yaşanan gerginliğe yönelik parti kanadından yapılan açıklamalarda 
da Netanyahu Hükümeti suçlanmış ve hükümetin çıkışları sonucunda İsrail’in en 
güçlü müttefiklerinden birini kaybettiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte Meretz, 
Başbakan Erdoğan’ın İsrail’le ilişkileri koparma niyetiyle tavır aldığı ve Erdoğan’ın 
İsrail halkının gözünde müttefik olma özelliğini yitirdiği kanaatini de taşımaktadır.435

3.6.4 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Zahava Gal-On

Meretz Partisi Başkanı olan Gal-On 1956 yılında Litvanya’da doğmuş ve 1960’ta 
İsrail’e göç etmiştir. Gal-On, Bar İlan Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet üzerine 
doktora çalışmasını tamamlamıştır. Hukuk ve insan hakları aktivisti olan Gal-On, 
Meretz liderliğinden önce B’Tselem ve Ratz’ın genel sekreterliğini yapmış, 1999’da 
Knesset’e seçilerek kadın kaçakçılığı komitesinin başkanlığını yürütmüştür.436 
2007’de Meretz başkanlığı için aday olmuş fakat Haim Oron karşısında seçimi 
kaybetmiştir. Gal-On 2009 seçimlerinde Knesset’e girememiş ve siyasete ara ver-
miştir. Oron emekliye ayrıldıktan sonra, 2011 Mart’ında siyasete dönen Gal-On 7 
Şubat 2012’de Meretz Partisi başkanlığına seçilmiştir.437 

Zahava Gal-On Oslo Anlaşmasının yerini alacak yeni bir barış planını gündeme 
getirmiştir. Bir Filistin Devleti’nin İsrail’in çıkarına olduğunu ileri süren Gal-On, 
bu plan doğrultusunda İsrail’in Filistin’in BM’nin 194. üyesi olması için çaba sarf 
etmesi ve 1967 sınırlarına dayanan Filistin Devleti’ni tanıyan ilk devlet olması ge-

434. “Mualefet Ayalon’un istifasını istiyor,” Sabah, 14 Ocak 2010. 
435. “Tomer Reznik: İki lider de suçlu,” Birgün, 8 Eylül 2011.
436. Zahava Gal-On, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=201.
437. Moran Azulay, “Meretz names MK Gal-On new chairwoman,” Ynet News, 8 Şubat 2012.
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rektiğini ifade etmiştir. Gal-On, plan dâhilinde Kudüs’ün Bill Clinton zamanında 
teklif edildiği gibi Yahudilerin oturduğu kısmının İsrail’e ve Filistinlilerin olduğu 
kısmın da Filistin’e bırakılmasını önermiştir. Plan çerçevesinde devam eden yerle-
şim yeri inşaatlarının da acilen durdurulması gerektiği vurgulanmıştır.438 

Haim Oron

2008’den Şubat 2012’ye kadar Meretz’in liderliğini yürüten Haim Oron, Filistin 
siyasetinin önemli isimlerinden ve I. İntifada’nın liderlerinden Mervan Bargu-
ti’nin yakın arkadaşı ve İsrail’in barış yanlısı önemli figürlerinden birisidir. Oron, 
1978’de Barış Şimdi Hareketi’ni439 (Peace Now) kurmuş, 1988’de Mapam millet-
vekili olarak Knesset’e girmiştir.440 1992’de Mapam, Ratz ve Şinui’nin kurduğu 
Meretz’in oluşumunda yer alan Haim Oron, 1999’da Meretz’in desteklediği İşçi 
Partisi hükümetinde Tarım Bakanlığı yapmıştır.441 2000’de istifa ettiği Knesset’e 
2006 seçimleriyle tekrar dönen Oron, Yossi Beilin’in Meretz liderliğinden istifası 
üzerine Beilin yerine parti liderliğine seçilmiştir. Meretz’in Yeni Hareket’le birlik-
te ortak listeyle girdiği 2009 seçimlerinde sadece 3 sandalye kazanması üzerine 
pek çok parti üyesi Oron’un istifasını istemiş, ancak parti içinde Şulamit Aloni ve 
Yossi Beilin gibi güçlü isimlerin desteklediği grup Oron’un liderlikte kalmasında 
etkili olmuştur. Oron, 2011’da milletvekilliğinden istifa etmesine karşın 2012 Şu-
batına kadar Meretz liderliğini Zahava Gal-On’a devretmiştir.442

Şulamit Aloni: Meretz’i oluşturan partilerden Ratz’ın kurucusu olan Şulamit Alo-
ni, Meretz’in ilk lideridir. Öğretmenlik ve yazarlık yapan Aloni 1959’da Mapay’a 
katılmış, 1965-1969 arasında İşçi Partisi milletvekili olarak Knesset’te yer almıştır. 
1973’te Ratz’ı (Yurttaşlık Hakları Hareketi) kuran Aloni, bu siyasi parti çatısı al-
tında din ve devlet işlerinin ayrılmasını savunmuş ve İsrail’de insan hakları konu-
sunda girişimlerde bulunmuştur. Ratz lideri olarak 1974-1992 arasında Knesset’te 
yer alan Aloni, bu dönemde İsrail’in Litani Operasyonu ile gerçekleştirdiği Lübnan 
işgalini eleştirerek “1978 Litani Operasyonu hariç tüm savaşlarımız zorunluluk sa-
vaşıydı” ifadelerini kullanmıştır.443 Aloni, Birinci İntifada döneminde ise Likud hü-
kümetinin saldırgan ve genişlemeci politikalarına karşı en güçlü seslerden biri ol-

438. Akive Eldar, “Israeli left-wing party drafts new Mideast peace plan to replace Oslo Accords,” Haaretz, 25 
Eylül 2012. 
439. Daha fazla bilgi için bknz. http://peacenow.org.il/eng/content/who-we-are 
440. http://www.meretzusa.org/about-chaim-oron 
441. “Chaim Oron,” http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=5 
442. “Meretz chief Haim Oron says he won`t step down as party leader,” Haaretz, 15 Şubat 2009, http://www.
haaretz.com/news/meretz-chief-haim-oron-says-he-won-t-step-down-as-party-leader-1.270173 
443. Inbar, s.57.
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muştur.444 Aloni, 1992’de Meretz’in de yer aldığı İşçi Partisi liderliğindeki koalisyon 
hükümetinde çeşitli dönemlerde eğitim, iletişim ve bilim-teknoloji bakanı olarak 
görev almıştır.445 Şulamit Aloni, Meretz liderliğini 1996’ya kadar sürdürmüştür.446

Yossi Beilin

2003-2006 arasında Meretz liderliği yapan Yossi Beilin, 1948’de İsrail’de doğmuş-
tur.447 Oslo Süreci’nin mimarlarından olan Beilin,1994’te İşçi Partisi’nden Dışişleri 
Bakan Yardımcısı olduğu sırada O dönemde FKÖ’nün müzakerecisi olan Mah-
mud Abbas’la birlikte bağımsız Filistin’in kurulması için anlaşma girişimlerine 
başlamış, Batı Şeria ve Gazze’de başkentin Doğu Kudüs olduğu bağımsız Filistin 
devleti tasarısı üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Bu plan, dönemin kamuoyu 
araştırmalarına göre İsraillilerin yarısından fazlasının desteğini de almıştır.448 
2001’de İsrail ve Filistin Otoritesi arasında düzenlenen Taba Görüşmeleri’ne katı-
lan Beilin’in ismi Filistin Otoritesi Enformasyon eski Bakanı Yaser Abed Rabbu ile 
birlikte İsrail- Filistin barışı için hazırladıkları Cenevre Girişimi’yle de ön plana 
çıkmıştır.449 Beilin, 2003 yılında Barış Şimdi’nin liderlerinden Yael Dayan’la birlik-
te İşçi Partisi’nden ayrılarak Meretz saflarına geçmiştir. 

3.7 RADİKAL DİNCİ PARTİLER

3.7.1 ŞAS 

Şas Partisi,450 1984 yılında Irak asıllı Haham Ovadya Yosef tarafından kurulmuş-
tur. Halen Haham Yosef ’in manevi önderliğinde yürüyen partinin ismi, Şomrei 
Seferad (Sefaradların muhafızı) kelimelerinin İbranice kısaltmasından gelmekte-
dir. İsminden de anlaşılacağı üzere Eşkenazilerin İsrail’deki etkinliğine karşı bir 
tepki olarak ortaya çıkmıştır.451 “Sağcı” ve “dinci” bir parti olarak nitelenen Şas, 
Yahudi kimliği ile devlet kurumları içerisinde güçlü bir şekilde yer alınması ge-
rektiğini ve yeşivaların devlet tarafından bir bütçe ayrılarak desteklenmesi gerek-
tiğini savunmaktadır.

444. Naomi Chazan, “Shulamit Aloni,” http://jwa.org/encyclopedia/article/aloni-shulamit 
445. “Meretz,” http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=4 
446. “Shulamt Aloni,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/aloni.html 
447. “Yossi Beilin,” http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=18
448. Moshe Ma’oz, From Conflict to Peace? Israel’s Relations with Syria and the Palestinians, Middle East Journal. 
Vol.53. No.3, 1999, s.407; Shindler, s.xix.
449. “‘Cenevre girişimi’ açıklandı,” 2 Aralık 2003, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/245983.asp 
450. Şas Partisi’nin resmi sitesi için bkz. http://shas.org.il/Web/He/Default.aspx.
451. Mi Anahnu, Şaş Partisi resmi sitesi. http://shas.org.il/Web/He/About/AboutUs/Default.aspx
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Sefarad Yahudileri arasında önemli bir seçmen tabanı olan Şas Partisi, kurulduğu 
tarihten itibaren katıldığı her seçim sonrası koalisyon hükümeti pazarlıklarında 
etkin olmuştur. Parti, kendisine bağlı çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yardım 
örgütleriyle İsrail kamuoyunda önemli bir etkinlik kazanmıştır. Kendisine bağlı 
kuruluş ve örgütlerin yaptığı yardımlarla özellikle yoksul kesimlerin desteğini ka-
zanan Şas Partisi, herhangi bir koalisyon hükümetine katılma noktasında kendisi-
ne bağlı bu yardım kuruluşlarının finansmanı için bütçe talebini bir ön şart olarak 
sunmakta, böylelikle de partinin tabanda daha da kökleşmesini sağlamaktadır.452

Şas Partisi, katıldığı ilk 1984 seçimlerinden sonra elde ettiği başarıyla İçişleri Ba-
kanlığı’nı elde etmiş, bu bakanlığı 1988 ve 1992 seçimlerinde de elinde tutmayı 
başarmıştır. 1996 seçimlerinde Knesset’te 10 sandalye elde eden Şas Partisi, gücü-
nün zirvesine 1999 seçimlerinde 17 sandalye kazanarak ulaşmış, kabinede de İş ve 
Sosyal İşler bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kudüs İşleri Bakan-
lığını elde etmiştir. 2003 seçimlerinde Knesset’teki temsili 11 sandalyeye düşen 
Şas Partisi, Ariel Şaron’un koalisyon hükümetine katılmamış, 2006 seçimlerinde 
ise 12 sandalye elde etmiştir.453 2009 seçimlerinde de gücünü koruyan partinin 
şu anda Knesset’te 11 milletvekili bulunmaktadır.454 Bununla birlikte Şas Partisi, 
İsrail hükümetinde 4 bakan ve 1 bakan yardımcısı pozisyonlarını elde ederek et-
kinliğini artırmıştır.455

Şas Partisi büyük oranda dindar Sefaradların oylarını almaktadır. Bu yönüyle dar 
fakat büyük değişkenlik göstermeyen bir seçmen kitlesi vardır. İsrail siyasi siste-
minin parçacıklı yapısı, Şas gibi partileri koalisyonların kurulabilmesi için kritik 
konuma sokmaktadır. Bu durum Şas’ın pazarlık elini güçlü kılmakta ve gündem-
lerini büyük koalisyon ortaklarına dayatabilmelerinin kapısını aralamaktadır. Şas 
geleneksel olarak hükümetlerde İçişleri Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Dini Hizmetler Bakanlığı ve İskân Bakanlığı gibi pozisyonlara talip olmuş, bu 
bakanlıklar eliyle seçmen kitlesini oluşturan yeşiva talebelerine ve fakir Sefarad 
kesimlerine hizmet akışını garanti altına almaya çalışmıştır. 

3.7.1.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Şas Partisi katı siyasi pozisyona sahip bir parti görünümü verse de bugüne kadar 
çoğu zaman meselelere pragmatik yaklaşmış ve temel gündemi olan seçmen kitle-
sinin fiziki, sosyal, ekonomik ve dini şartlarının sağlanması karşılığında pazarlığa 

452. Age.
453. Hizbu Şas, Al Jazeera, 8 Şubat 2009, http://aljazeera.net/news/pages/7cf46e0e-8290-40e2-99c9-d9c1d-
49522da.
454. Shas, Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=2.
455. The 32nd Government, Prime Minister’s Office, http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Government/Panel/.
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açık olmuştur. Bu sebepten Şas Partisi yetkililerinden, hatta Haham Yosef ’ten çe-
lişkili açıklamalar duymak mümkündür.

Şas Partisinin Filistin-İsrail barış sürecine ilişkin temel yaklaşımlarına dair ipucu 
veren metinlerden birisi partinin 2009 seçim beyannamesidir. Şas Partisi, 2009 
seçim programında partinin amacının dünyanın her yerindeki İsrail vatandaş-
larını bir Yahudi Devleti çatısı altında toplamak olduğunu ifade etmekte, diğer 
devletlerin dikte edeceği bir barışı kabul etmeyeceğini söylemektedir. Kudüs’ün 
İsrail ve Filistin arasında taksim edilmesi veya Kudüs’e ilişkin herhangi bir pazar-
lık yapılmasına karşı çıkan Şas Partisi, Batı Şeria’daki yerleşimlerin devam etme-
sinden yana kararlı bir şekilde tavır koymaktadır. Dolayısıyla Şas Partisi’nin 1967 
sınırlarında bir Filistin Devleti’ni kabul ettiğini söylemek mümkün değildir.456

Bununla birlikte Şas Partisi, Filistinlilerle gerçek bir barış amacıyla müzakereler 
yürütülmesini desteklediğini de sözlü olarak ifade etmektedir. Bu noktada parti-
nin manevi lideri Haham Ovadya Yosef ’in “insanların hayatlarını kurtaracak ger-
çek bir barış için İsrail topraklarının bir bölümünden feragat etmek mümkündür” 
şeklinde bir dönem ifade ettiği görüşü öne çıkmaktadır.457 Ancak Şas Partisi, olası 
bir barış için müzakere konusu olan meselelerde sert tavırlarıyla dikkat çekmekte 
ve dile getirdiği politikalar ile barış yanlısı olup olmadığına dair soru işaretleri 
uyandırmaktadır. İşgal altındaki Batı Şeria’da yeni İsrail yerleşimlerinin kurul-
ması görüşünden vazgeçmeyen Şas Partisi, Kudüs kentinin geleceğini müzakere 
etmeyi reddetmekte, Arap ülkeleri ile ancak Yahudi göçünde geride bırakılmış 
emlakların iadesi şartıyla görüşülmesi gerektiğini savunmaktadır.458 

Nihayetinde Şas Partisi’nin pek çok konudaki siyasi tutumu Haham Ovadya Yosef ’in 
açıklamaları ile belirlenmektedir. Haham Yosef, Filistin’deki Hamas hareketine karşı 
son derece sert bir tavır takınmakta ve Hamas’a karşı mücadele vermek üzere Gazze 

456. Tarık Muhammed Haccam, Mevagıfu’l ahzabu’l İsrailiyye’l muhtelife mine’l gaziyyeti’l Fılıstıyniyye, Ahaw-
er, 24 Haziran 2012, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313033.
457. Rav Ovadya Yossef. “Ceding Territory of the Land of Israel in Order to Save Lives”, Tehumim Vol. 10, 1989.
458. Hizbu Şas, Palestinian News Info Agency, http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4874.
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gerektiğini savunmaktadır.
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Şeridi’ne düzenlenen operasyonları desteklemektedir. Öte yandan Şas Partisi, Filis-
tinli mültecilerin geri dönüş hakkı tartışmasını oldukça tehlikeli bulmaktadır. Nite-
kim parti liderlerinden Eli Yişai, Filistinli mültecilerin dönüşü meselesinin Siyonist 
rüyanın sonunu getirebilecek bir gelişme olduğundan bahsetmektedir.459 

Şas Partisi manevi lideri Haham Yosef, ABD-İsrail ilişkilerine özel bir önem ver-
mekte ve Obama döneminde yaşanan sorunların aşılması ve Washington ile iliş-
kilerin düzeltilmesi için yeni yerleşimlerin durdurulması konusunun ele alınabi-
leceğini söylemektedir.460 Bu süreçte Haham Yosef, Filistinliler ve Filistinli liderler 
aleyhine yaptığı “beddua” konuşmaları nedeniyle de barış sürecini tehlikeye attığı 
düşüncesiyle Washington’ın tepkisine muhatap olmuş,461 bunun üzerine geri adım 
atmış, “barış sürecini destekleyen Filistinliler” için iyi dileklerini ifade etmiştir.462 
Şas Partisi’nin Türkiye konusundaki tutumu da özellikle İsrail ile Türkiye arasında 
yaşanan Mavi Marmara krizi sonrası iyice sertleşmiş, Haham Yosef 2011 yılında 
gerçekleştirdiği dini bir sohbet esnasında Türkiye’yi oldukça sert bir dille eleştire-
rek Netanyahu hükümetinin arkasında durmuştur.463

3.7.1.2 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Şas Partisi’nin önde gelen isimlerinin başında kurucusu olan manevi önderi ola-
rak da bilinen Haham Ovadya Yosef gelmektedir. Haham Yosef, “Yahudi olma-
yanların Yahudilere hizmet etmek için var olduğunu” söyleyecek kadar keskin 
görüşlerini ifade etmekten de çekinmeyen bir isimdir.464 Haham Yosef Bağdat’ta 
doğmuş ve dört yaşındayken ailesi Irak’tan Kudüs’e göç etmiş ve burada erken 
yaşta dini eğitimine başlamıştır. Bir dönem Kahire’de Yahudi okulunda eğitim ve-
ren Haham Yosef, yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde Kudüs’e geri dönmüş, bir 
dönem Yahudi Mahkemelerinde görev almıştır. Ovadya Yosef, 1968 yılında Tel 
Aviv Sefarad Yahudileri Baş Hahamı olmuş, 1973’te de İsrail Sefarad Yahudileri 
Baş Hahamı seçilmiştir. Bugün Haham Yosef, İsrail kamuoyunda en etkili haham-
lardan birisi olarak tanınmaktadır.465 

459. Yişai: Legareş mistonenim u levoter al haSiyonut, Maariv, 11 Haziran 2012, http://www.nrg.co.il/online/1/
ART2/376/258.html.
460. Report; Rabbi Yosef Supports Jerusalem Freeze, Israel National News, 22 Nisan 2010, http://www.israelna-
tionalnews.com/News/Flash.aspx/184878.
461. Herb Keinon, PM pulls back from Yosef ’s words, The Jerusalem Post, 29 Ağustos 2010, http://www.jpost.
com/Israel/Article.aspx?id=186372. 
462. Jonah Mandel, Ovadya Yosef ‘blesses’ peace partners in letter, The Jerusalem Post, 16 Eylül 2010, http://
www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=188365. 
463. HaRav Ovadya Yosef: HaKadosh Baruh Hu mitzpatzef al Turkiya, Yediot Aharonot, 11 Eylül 2011, http://
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120496,00.html. 
464. Sephardi leader Yosef: Non-Jews exist to serve Jews, 18 Ekim 2010, JTA, http://www.jta.org/news/arti-
cle/2010/10/18/2741341/rabbi-yosef-non-jews-exist-to-serve-jews.
465. 20 HaRabanim haşuvim, Maariv, 12 Ağustos 2004, http://www.nrg.co.il/online/11/ART/766/967.html.
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Parti başkanlığını İçişleri Bakanı görevinde bulunan Eli Yişai yürütmektedir. Yişai 
Tunus kökenli Sefarad bir aileden gelmektedir. Daha önceki dönemlerde Çalış-
ma Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Yişai, 
Ovadya Yosef ’e bağlılığıyla bilinmektedir; bu yönüyle Yişai, Yosef ’in siyaset sah-
nesindeki tezahürüdür. Yişai, son dönemlerde İsrail’de büyük tartışma konusu 
olan Sudanlı mülteciler meselesine yönelik sert ve ırkçı olarak tabir edilebilecek 
açıklamalarıyla bilinmektedir. Öte yandan İç İşleri Bakanı olarak yeni yerleşimle-
rin inşaası kararlarının tasdik mercii olması, Yişai’nin İsrail-Filistin barış görüş-
melerinin gidişatı üzerinde de etkili bir aktör haline gelmesine sebebiyet vermiştir. 

Yişai dışında partinin diğer önde gelen isimleri arasında parlamento grup başkanı 
Avraham Mihaeli gelmektedir. Mihaeli, Sovyetler Birliği’nde bugünkü Gürcistan 
sınırları içerisinde dünyaya gelmiş ve 14 yaşında İsrail’e göç etmiş, Bar İlan Üni-
versitesi’nde hukuk eğitimi görmüştür.466 2006 seçimlerinde Knesset’e girmeyi ba-
şarmış, 2009 seçimlerinde de tekrar Knesset milletvekili seçilmiştir.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Eli Yişai, İskân ve İmar Bakanı 
Ariel Atias, Dini Hizmetler Bakanı Ya’akov Margi, Devlet Bakanı Meşulam Nahari 
ve Maliye Bakan Yardımcısı Yitzhak Kohen Şas Partisini kabinede temsil eden 
isimlerdir.467 İçişleri Bakanı Yişai, 2006 Lübnan-İsrail savaşı sırasındaki olumsuz-
lukları İsrail askerlerinin yeterince dini sorumluluk sahibi olmamasına bağlaya-
rak İsrail kamuoyunda tepkileri üzerine çekmiş bir isimdir.468 Şas Partisi’nin mec-
listeki diğer milletvekilleri ise Haim Amsellem, Ariel Atias, David Azulay, Amnon 
Kohen, Yitzhak Kohen, Yakov Margi, Avraham Mihaeli, Meşulam Nahari, Yitzhak 
Vaknin, Eli Yişai ve Nissim Zeev’dir.469

Aryeh Deri

Aryeh Deri, 17 Şubat 1959’da Fas’ın Miknas kentinde dünyaya gelmiştir. 1968 yılında 
İsrail’e göç eden Deri, Porat Yosef Talmudik Koleji ve Hebron Talmudik Koleji’nde 
eğitim görmüştür. Arapça ve Fransızca bilen Deri’nin çeşitli dergilerde makaleleri 
yayınlanmış, “Göç, kriz ve acı” adlı bir kitabı basılmıştır. Genç yaşlardan itibaren İs-
rail yerleşimlerinde aktif faaliyetlere katılan Deri, 1984 yılında Şas Partisi’nin kuru-
cuları arasında yer almıştır. Aryeh Deri, 1985 yılında İçişleri Bakanı Başdanışmanı 
olmuş, aynı yıl Şas Partisi’nin Genel Sekreteri olarak seçilmiştir.470

466. Avraham Mihaeli, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=784.
467. The 32nd Government, Prime Minister’s Office, http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Government/Panel/.
468. Ben Hartman, Parents of fallen soldiers call for Yishai’s firing, The Jerusalem Post, 18 Ocak 2012, http://
www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=254131. 
469. Shas, Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=2.
470. Aryeh Deri, Knesset, http://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=41.
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1986 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri görevine getirilen Deri, yolsuzluk 
suçlamasıyla mahkûm edileceği 1999 yılına kadar Şas Partisi lideri olarak görev 
yapmıştır. 1992 İsrail parlamento seçimlerinde Knesset’e girmeyi başaran Deri, 
1996 seçimlerinde bir kez daha milletvekili seçilmiştir. Deri, İsrail Parlamentosu 
Dış Politika ve Savunma Komisyonu üyeliği yapmış, 23. 24. ve 25. İsrail hükümet-
lerinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.471

İsrail Yüksek Mahkemesi, 1993 yılında hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan De-
ri’nin kabinedeki görevinden istifa ettirilmesi kararını almış, 155 bin dolar rüşvet 
almakla suçlanmış ve milletvekilliğinin sona erdiği 1999 yılında 3 yıllığına hapse 
mahkûm etmiştir.472 Yine İsrail Yüksek Mahkemesi karar uyarınca Deri’nin İsrail 
kabinesinde 10 yıl boyunca herhangi bir görev almasının önü kesilmiştir.473 Deri 
hakkında açıklanan tutuklama kararına Ortodoks Yahudi kesimlerden tepkiler 
gelmiş, protesto gösterileri düzenlenmiştir.474 

Deri tutuklandıktan yaklaşık 2 yıl sonra iyi hal nedeniyle serbest bırakılmış, mah-
kûmiyeti popülaritesine zarar vermemiş, hatta 2005 yılında Yedioth Ahronot’un 
İsrail kamuoyunda en etkili 200 ismini belirlemek üzere düzenlediği ankette 58. 
isim olarak öne çıkmıştır.475 Deri, yasağın bittiği 2011 yılı Haziran ayında siyasete 
geri dönmeyi planladığını ve yeni bir hareket kurma niyetinde olduğunu açıkla-
mıştır.476 Fakat Şas’ın manevi lideri Ovadya Yosef ’in telkinleri ile 13 senelik ara-
nın ardından Şas Partisi’ne geri dönmüştür ve partiden ayrılmasıyla birlikte Eli 
Yişai’inin doldurduğu başkanlık koltuğunu geri alacağı tahmin edilmektedir.477

3.7.2 Birleşik Tevrat Yahudiliği

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, 1992 yılında Moshe Gafni liderliğindeki Degel 
HaTorah ve Ya’akov Litzman liderliğindeki Agudat Yisrael adlı iki Ortodoks Yahudi 
partisinin birleşmesiyle kurulmuştur. Dindar Eşkenazi Yahudi tabanında etkinlik 

471. A.g.e.
472. “Aryeh Deri:Eamod beraş tnua bebahirot hakrovot”, Yediot Aharonot, 22 Haziran 2011, http://www.ynet.
co.il/articles/0,7340,L-4085856,00.html.
473. Deri nekanes lekala: kaşe laatsor at hadimot”, Yediot Aharonot, 2 Eylül 2000, http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-88809,00.html.
474. Deborah Sontag, In a Divided Israel, Thousands Rally for the Ex-Shas Party Leader as He Goes to Jail, The 
New York Times, 4 Eylül 2000, http://www.nytimes.com/2000/09/04/world/divided-israel-thousands-rally-for-
ex-shas-party-leader-he-goes-jail.html.
475. “Haİsraeli Mispar 1:İzhak Rabin”, Yedioth Ahranot, 11 Mayıs 2005, http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-3083171,00.html.
476. Former Shas leader announces intent to return to politics, Haaretz, 22 Haziran 2011, http://www.haaretz.
com/news/national/former-shas-leader-announces-intent-to-return-to-politics-1.369098.
477. “Aryeh Deri: Hazarti habayta todah l’Eli Yişai”, Yediot Aharonot, 18 Ekim 2012, http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-4293682,00.html.
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gösteren Degel HaTorah ve Agudat Yisrael partileri çeşitli konularda farklı yakla-
şımlara sahip olsalar da Knesset’te güçlerini korumak amacıyla güçlerini tek bir çatı 
altında birleştirmişlerdir. Bu birleşmede 1992 genel seçimlerinde barajın %1’den 
%1,5’a çıkması önemli bir rol oynamıştır.478 Böylelikle baraj altı kalma riskiyle kar-
şılaşan Degel Hatorah Partisi, Agudat Yisrael ile birleşerek mecliste kalmayı başar-
mıştır. 1992 seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran BTY ittifakı,479 1996 seçimlerinde 
tekrar 4 sandalye kazanmış,480 1999 seçimlerinde sandalye sayısını 5’e yükseltmiş,481 
2003’te 5 sandalyeyi korumuş,482 2006’da bu sandalye sayısını 6’ya yükseltmiş,483 
2009’da ise 1 sandalye kaybederek Knesset’teki temsili 5’e düşmüştür.484 

BTY’nin kabinedeki temsiline bakıldığında 1996’da kurulan 27. Binyamin Netan-
yahu hükümetinde İskân Bakan Yardımcılığı (Meir Porush) ile temsil edildiği,485 
1999’da kurulan 28. Ehud Barak hükümetine sadece kısa bir süre destek verdiği 
görülmektedir. BTY, 2003’te kurulan 29. Ariel Şaron hükümetinde Eğitim Bakan 
Yardımcılığı (Avraham Ravitz) ve İskân ve İmar Bakan Yardımcılığını (Meir Po-
rush) üstlenmiş,486 30. Ariel Şaron hükümeti ile 31. Ehud Olmert hükümetlerine 
katılmamıştır. BTY’nin mevcut 32. Binyamin Netanyahu hükümetinde ise Eğitim 
Bakan Yardımcılığı (Menachem Eliezer Moses) ve Sağlık Bakan Yardımcılığı (Ya-
akov Litzman) ile temsil edildiği bilinmektedir.487 BTY’nin katıldığı hükümetlerde 
bakanlık yerine bakan yardımcılığı üstlenmesinin arkasında dini gerekçeler oldu-
ğu ve BTY’nin herhangi bir hükümet politikasının tam sorumluluğunu almaktan 
kaçındığı ifade edilmektedir.488 BTY, daha çok Knesset’in Finans Komisyon baş-
kanlığını istemekte ve devlet bütçenin genel denetimine talip olmaktadır.489

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, İsrail’deki Eşkenazi Ortodoks tabanı temsil eden 
partilerin başında gelmektedir. Din ve devlet işlerinin ayrılmasına itiraz eden 
BTY, Yahudiliğe özgü kuralların hukuk sistemi içerisinde daha fazla yer almasını 
istemektedir. Resmi nikâh kıyılmasına karşı çıkan BTY, dindar genç Ortodoks 
Yahudilerin askeri hizmete alınmasını istememekte, kadınların askeri hizmete 

478. İsrail’de seçim barajı 1992 seçimlerine kadar % 1 iken bu oran 1992 seçimlerinde % 1.5’a çıkmış, 2006 
seçimlerinde ise % 2’yi bulmuştur.
479. Elections to the Thirteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res13.htm.
480. Elections to the Fourteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res14.htm.
481. Elections to the Fifteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res15.htm.
482. Elections to the Sixteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res16.htm.
483. Elections to the Seventeeth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res17.htm.
484. Elections to the Eighteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res18.htm.
485. Fourteenth Knesset: Government 27, http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=27.
486. Fifteenth Knesset: Government 29, http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=29.
487. Eighteenth Knesset: Government 32, http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=32.
488. United Torah Judaism, Wafa Info, http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4878.
489. United Torah Judaism, Yediot Ahranot, 2 Nisan 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3499371,00.html.
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çağrılmasına kesinlikle itiraz etmekte, Yahudi bayramlarında ve Cumartesi gün-
leri ulusal düzeyde ticari faaliyetlere son verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 
BTY, ayrıca çok çocuklu ailelere ve Ortodoks Yahudi toplumuna devletin finan-
sal destek sağlamasını desteklemektedir.490 BTY’ye göre Yahudi inancı İsrail’deki 
vatandaşları bir arada tutan unsurdur ve bu inancın öğretildiği kurumların İsrail 
devleti tarafından desteklenmesi bir zorunluluktur.491

3.7.2.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, Filistinlilerle yürütülen müzakereleri destekle-
memekte, bu konuda Knesset’te yapılan oylamalarda aleyhte oy kullanmaktadır. 
Ancak koalisyon hükümeti içerisinde yer alması veya hükümetle mali yardımlarla 
ilgili müzakere yürütüyor olmaları durumunda ise Knesset oturumlarına katılma-
ma şeklinde bir politika izlemektedir. İsrail’in iç ve dış politikasında Tevrat öğre-
tilerinin esas alınması gerektiğini savunan parti, Yahudi Devleti’nin kurulmasını 
desteklemekte ve bu devletin dini bir hukukla yönetilmesi gerektiğini savunmak-
tadır.492 BTY’ye göre İsrail toprakları tanrı tarafından Yahudi halkına bahşedil-
miştir.493 Bu temelde yeni yerleşimlerde bir sorun görmeyen BTY, Batı Şeria’da 
yeni yerleşimlerin kurulmasını açıkça desteklemektedir.494

3.7.2.2 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi’nin lideri Yakov Litzman’dır. 2 Eylül 1948 tari-
hinde Almanya’da dünyaya gelen Litzman, dini eğitimini tamamlamış, Eşkenazi 
Yahudilerinin dini liderleri arasında yer almıştır. Knesset’e milletvekili olarak ilk 

490. Israeli Election Source Kit, The Israel Project, 3 Şubat 2009, http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/
content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=689705&ct=6707351#politicalparties. 
491. United Torah Judaism, Yediot Ahranot, 2 Nisan 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3499371,00.html.
492. United Torah Judaism, Wafa Info, http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4878.
493. United Torah Judaism, Yediot Ahranot, 2 Nisan 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3499371,00.html.
494. Yair Ettinger, BTY joins Yeşa Council, seeks expansion of Haredi settlement, Haaretz, 31 Mart 
2008, http://www.haaretz.com/print-edition/news/BTY-joins-Yeşa-council-seeks-expansion-of-haredi-
settlement-1.243020.

Din ve devlet işlerinin ayrılmasına itiraz eden BTY, 
Yahudiliğe özgü kuralların hukuk sistemi içerisinde 
daha fazla yer almasını istemektedir. 
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kez 1999’da giren Litzman, 2003, 2006 ve 2009 seçimleri sonrası tekrar milletvekili 
seçilmiştir. Litzman, 15, 16 ve 17. dönem Knesset’te Finans Komitesi Başkanlığı 
yapmış, 6 Nisan 2009’dan itibaren Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş-
tir.495 Partinin diğer önde gelen isimleri arasında parlamento grup başkanı Isra-
el Eichler gelmektedir. 27 Mart 1955 tarihinde Kudüs’te doğan Eichler, Eşkenazi 
Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden olmuş, gazetecilik ve yazarlık yap-
mıştır. Knesset’e ilk kez 16. dönemde giren Eichler, 18. dönemde tekrar Knesset 
milletvekili olmuştur.496 BTY’nin meclisteki diğer milletvekilleri ise Moshe Gafni, 
Yakov Litzman, Uri Maklev, Menachem Eliezer Moses’dir.497

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi’nin önde gelen siyasi yüzlerinin yanısıra parti-
yi oluşturan koalisyonun her bir parçasının takip ettiği dini liderleri vardır. De-
gel HaTorah Haham Yosef Şalom Elyaşiv’in manevi liderliğinde hareket eder-
ken Agudat Yisrael’in takipçileri Haham Yaakov Aryeh Alter’e bağlıdır. Her iki 
partinin hahamlar konseyi bulunduğu ve bu konseylerin nadiren birbirleriyle 
müzakere ettiği bilinmektedir.498 Haham Elyaşiv, 10 Nisan 1910 tarihinde Rusya 
İmparatorluğu toprakları içerisinde bugünkü Litvanya sınırlarında doğmuş ve 18 
Haziran 2012’de vefat etmiştir. 12 yaşında Filistin topraklarına göç eden Elyaşiv, 
Yahudi hukukunda bir otorite olarak öne çıkmış, vefat ettiği tarihe kadar Degel 
Hatorah Partisi’nin manevi önderliğini sürdürmüştür. Ailesinin tek çoçuğu olan 
Elyaşiv, tek hanımdan toplam 12 çoçuğu ve en küçüğü altıncı kuşaktan olmak 
üzere binlerce torunu olmuştur.499 Haham Alter ise 1939’da Polonya’nın Lodz ken-
tinde dünyaya gelmiştir. Hasidik Ger sülalesinin bir üyesi olan Alter, babası gibi 
Yahudilik inancına göre dini eğitimini tamamlamış ve Haham olarak kendi toplu-
munun öncüsü olmuştur. Haham Alter, hala Agudat Yisrael’in manevi önderliğini 
sürdürmektedir.

3.8 AŞIRI SAĞ PARTİLER
3.8.1 İhud Leumi (Milli Birlik Partisi)

Milli Birlik Partisi (MBP), 1999 seçimleri öncesinde dini Siyonizm yanlısı Mo-
ledet, Tekuma ve Herut partilerinin ittifakından doğmuş sağ kanat bir partidir. 
Rehavam Ze’evi liderliğinde kurulan MBP, İsrail topraklarının Yahudilerin milli 
mirası olduğuna ve bu topraklar üzerinde güvenliklerinin sağlanması gerektiğine 

495. Yakov Litzman, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=216.
496. Israel Eichler, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=754.
497. United Torah Judaism, Knesset, http://knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=8.
498. United Torah Judaism, Yediot Ahranot, 2 Nisan 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3499371,00.html.
499. http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/rabbi-elyashiv-s-empty-legacy-1.452254
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inanan İsraillileri etkilemeye çalışmış ve bu bağlamda kendisini İsrail siyasetinde 
milliyetçi blokta tanımlamıştır.500 

İlk kez katıldığı 1999 seçimlerinde 4 sandalye kazanan parti, 2001 seçimlerinde 
Rusya’dan göç eden Yahudilerin kurduğu İsrail Beytenu partisi ile birleşmesi sonu-
cunda Knesset’teki sandalye sayısını ikiye katlamıştır. Seçimlerin ardından Likud 
lideri Ariel Şaron’un başbakanlığında kurulan hükümette MBP lideri Rehavam 
Ze’evi Turizm Bakanı olarak atanmıştır. Ze’evi turizm bakanlığına atandığında ise 
İsrail Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman MBP’nin başkanlığına getirilmiştir.

MBP’nin kısa tarihinin İsrail Beytenu Partisi dâhil dindar milliyetçi ittifaka katı-
lan ve ayrılan partiler tarafından şekillendirildiği söylenebilir. 2003 seçimlerinde, 
Herut ittifaktan ayrılmasına rağmen MBP 7 sandalye kazanarak Şaron’un koa-
lisyonunda yer almaya devam etmiştir. Fakat bütün politikasını yerleşimler üze-
rine kuran parti, 2004 yılında Ariel Şaron’un Gazze’den çekilme planını protesto 
ederek yer aldığı koalisyon hükümetinden ayrılmıştır.501 2006 seçimlerinden kısa 
bir süre önce İsrail Beytenu Partisi’nin tek başına seçime girmek için MBP’den 
ayrılması üzerine parti 2006 seçimlerinde Ulusal Dindar Parti (UDP) ile ittifak 
yapmaya karar vermiştir. MBP-UDP ittifakı seçime sosyal politikalara ağırlık 
vererek ve dini Siyonizmi savunan hahamların desteğini alarak girmiştir. Seçim 
propagandasını Yeni Sağ Yükseliyor sloganıyla gerçekleştiren ittifak, 6’sı MBP’ye 
ait olmak üzere Knesset’te toplam 9 sandalye kazanmıştır. MBP-UDP ittifakı 2008 
yılında sona ermiştir.

2009 seçimlerine kadar tüzel varlıklarını devam ettiren ittifaktaki partiler, seçim 
öncesinde Yahudi Evi adı altında tek bir parti çatısı altında toplanmıştır. Bu hamle 
parti içerisinde farklı fikri eğilimlerde olan grupların ayrılmasını engellememiş, 
nitekim tek parti haline geldikten kısa bir süre sonra Hatikva partisi lideri ken-
di listesiyle partiden ayrılmıştır. Eski Ulusal Dindar Parti’den Effi Eytem ve İz-
hak Levi de Yahudi Evi’nden ayrılarak önce Ahi Partisi’ni kurmuş ve daha sonra 
Likud’la birleşmişlerdir. Geride kalan Moledet, Eretz İsrail Şelanu ve Tekuma par-
tileri Ya’akov Dov Katz liderliğinde Milli Birlik Partisi’ni tekrar kurmuş ve 2009 
seçimlerinde Knesset’te 4 sandalye kazanmıştır. 

Milli Birlik Partisi, İsrail’i Yahudi demokrat bir devlet olarak kabul etmekte ve İsrail 
Devleti’nin Yahudi ve Siyonist karakterinin sonsuza kadar korunacağı iddiasını taşı-
maktadır. Bu doğrultuda Knesset’te İsrail’in bir Yahudi devleti olduğuna inanmayan 

500. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
501. Donald Macintyre, “Cabinet farce after Sharon sacks pair to secure Gaza vote ,” The Independent, 5 Haziran 
2004, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/cabinet-farce-after-sharon-sacks-pair-to-secure-
gaza-vote-6168433.html, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012. 
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herhangi bir siyasi oluşuma izin vermeyeceğini sıklıkla ifade etmekte ve bunu ger-
çekleştirmek için dinin yasama üzerindeki etkisini artırmayı gerekli görmektedir. 
MBP’ye göre İsrail’de yaşayanların Yahudi kimliği eğitim, kültür ve kişisel olmak 
üzere sosyal hayatın her aşamasında korunmalıdır. Bu doğrultuda parti, Şabat ku-
rallarının korunmasını ve koşer kurallarına uyulmasını savunurken, sivil nikâh ve 
din değiştirmek gibi Yahudi şeriatına uymayan konulara karşı çıkmaktadır. 

MBP, uygulanacak bütün politikalarda İsrail’in güvenliğini esas almaktadır. Bu 
bağlamda parti güvenliğin sadece politik yollardan sağlanamayacağını, askeri 
yolların güvenliğin sağlanmasında öncelikli olması gerektiğini savunmaktadır. 
MBP, Arapların İsrail’i yıpratma savaşını sürdürdüklerini ve bu durumun İsra-
il ekonomisine zarar vermek ve Arap vatandaşlarına İsraillilere karşı düşmanlık 
beslemek suretiyle İsrail’i zayıflatma tehdidi olarak algılanması gerektiğini ileri 
sürmektedir. MBP’ye göre İsrail, bu tehditlerle mücadele etmek için bazı ilkeler 
benimsemelidir: Yahudilerin İsrail’de yaşama hakkı, onların güvenlik ve barış 
içinde yaşama haklarıyla birbirine geçmiş durumdadır. Daha önce İsrail ve Fi-
listin Otoritesi arasında imzalanan anlaşmalar geçersiz sayılmalıdır. İsrail bütün 
komşularıyla barış içerisinde yaşamalıdır fakat bu kesinlikle İsrail vatandaşlarının 
güvenliği pahasına olmamalıdır. Ürdün Nehri ve Akdeniz arasında kalan bölgede 
İsrail dışında herhangi bir devletin varlığı kabul edilmemelidir.502 

“Vadedilen kutsal topraklarda” başka bir devletin kurulmasına karşı çıkması 
MBP’nin iç ve dış güvenlik konusundaki pozisyonunu belirleyen temel etkendir. 
Geçmişte Yahudilerin Gazze ve Batı Şeria’dan göç ettirilmesinin çok derin acılara 
sebep olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini düşünen parti, kim olursa olsun 
Yahudileri bir daha yerlerinden edecek bir yönetime veya oluşuma izin vermeye-
ceğinin altını çizmektedir.503 Parti bu amaç doğrultusunda Yahudilerin kutsal mi-
raslarına sahip çıkması için Tevrat’ı öğrenmesini ve kadın-erkek herkesin asker-
lik yapmasının zorunlu olması gerektiğini savunmaktadır. Bu iki yönlü eğitimin 

502. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
503. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
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alınması için MBP hesder yeşiva504 ve Nahal Haredi Birlikleri’nde505 uygulandığı 
gibi askerlik görevini ve Tevrat öğrenmeyi birleştirmeyi tavsiye etmekte ve des-
teklemektedir.506 Yeşivaların MBP için önemli olduğunun ve İsrail’de Dindar ol-
mayan partilerin eleştiri odağında olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 2009 se-
çimlerinden sonra MBP, öğrencilerin kaldığı yeşivaların mali giderlerinin devlet 
bütçesinden karşılanması konusunda Netanyahu’ya baskı yapmış ve bu konuda 
anlaşmaya varılmıştır.507 Muhalif partilerse yeşiva giderlerinin devlet tarafından 
karşılanmasına karşı çıkmaktadırlar. 

Ekonominin ahlak ve sosyal adalet üzerine kurulması gerektiğini ve Amerika’ya 
olan ekonomik bağımlılığın azaltılmasını savunan parti liberal politikaları benim-
semektedir. Sınırlı hükümet müdahalesine de alan bırakan bir ekonomi anlayışını 
destekleyen MBP ‘pazarın sınırlarını kaldırmak ve devlet müdahalesini sınırlan-
dırmak gerektiği’ görüşünü savunmakta508 ve bunun yanı sıra kamu kurumlarının 
özelleştirilmesini ve özel sektörün desteklenmesini gerekli görmektedir.509 Üreti-
min artırılarak ekonomik büyümenin sürdürülmesi yönünde politikalar üretil-
mesini destekleyen parti, özellikle ihracat yapan ve ileri teknoloji alanında çalışan 
üreticilere devlet desteğinin genişletilmesini ve finansal zorluk yaşayan fabrika-
ların desteklenmesini savunmaktadır.510 Bütün programının merkezinde olan 
yerleşim politikasının da etkisiyle kaynakların daha çok kırsal alanlar, arkeolojik 
öneme sahip yerler ve turizm sektörünün geliştirilmesinde kullanılmasını öngö-
ren parti, özellikle yeni yerleşim yerleri ve İsrail’in güvenliği açısından önemli 
olan Negev ve Galile bölgelerinin endüstriyel ve tarımsal açıdan geliştirilmesi için 
özel fonların ayrılması gerektiğini savunmaktadır.511 

Parti eğitim politikalarını, dini ve seküler bütün eğitim kurumlarında Yahudi mi-
rası ve Siyonist değerlerin öğretilmesi yönünde planlamıştır. Askerlik görevi sıra-

504. Yeşiva İbranice medrese anlamına gelmektedir. Hesder Yeşiva, İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesinde, daha 
çok dini Siyonizmin öğretileri doğrultusunda Tevrat eğitimi ve askeri eğitimin verildiği bir programdır. 
505. İsrail Savunma Kuvvetleri’nde görev yapan bir taburdur. Bu taburun özelliği dindar İsraillilerden oluşması, 
normal askerlik eğitimlerinin yanı sıra Tevrat eğitimi de almalarıdır. Taburun amacı da Tevrat’a referans vererek 
ordunun kutsal olması gerekliliğinin sağlanmasıdır. 
506. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
507. “National Union: Likud to incorporate Yeşiva funding into state budget,” Hareetz, 13 Mart 2009, http://www.
haaretz.com/news/national-union-likud-to-incorporate-Yeşiva-funding-into-state-budget-1.272079, Erişim 
tarihi: 12 Temmuz 2012. 
508. “National Union Party,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/NationalUnityParty.html, 
Erişim tarihi: 10 Temmuz 2012.
509. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
510. “The Ichud Leumi: A Return to Zionism” Ichud Leumi Blog, 21 Ocak 2009, http://ichudleumiblog.blogspot.
com/2009/01/ichud-leumi-return-to-zionism.html, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012.
511. “National Union,” YNet News, 2 Nisan 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html, 
Erişim tarihi: 9 Temmuz 2012.
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sında Tevrat eğitiminin verilmesine karşı çıkan her teklifi reddedeceğini belirten 
parti, devletin dini eğitim vermesinin önüne geçecek yapısal değişikliklere de bü-
tünüyle karşı durmaktadır. Askerlik görevinin yerine getirilmesine oldukça önem 
veren parti, İsrail’de çok önemli bir sosyal sorun olan barınma konusunda dahi 
askerliğini yapanların mortgage sisteminden öncelikli olarak yararlanma hakkı 
verilmesini savunmaktadır.512 

3.8.1.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

MBP, 1967 sınırlarının İsrail kontrolünde olması gerektiğine vurgu yaparak İsrail 
toprağı kabul ettiği Batı Şeria’da, Ürdün’ün batısında, bir Filistin devletinin kurul-
masına kesinlikle karşı çıkmaktadır. Parti İsrail topraklarının Yahudilerin vatanı 
olduğu ve İsrail sınırlarının da Tevrat’a dayanarak belirlendiği iddiasını taşımak-
tadır. Aynı iddia doğrultusunda parti, belirlenen topraklarda İsrail hâkimiyetinin 
sağlamlaşması için İsrail toprakları dışında yaşayan Yahudilerin de İsrail’e göçünü 
desteklemekte ve yerleşimlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

MBP, davasının merkezine Siyonizmin hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve Yahudi-
lere tarihi toprakları üzerindeki haklarının geri verilmesi olarak gördüğü yerleşim 
birimlerini koymuştur. Parti İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmediğini iddia 
etmekte ve Gazze, Batı Şeria ve Golan’da inşa edilen yerleşim yerlerinin yasalar 
tarafından meşru kabul edilmesi için çabalamaktadır. Bu konuda ısrarcı davranan 
MBP, 2011’de Netanyahu’nun koalisyon hükümetine davet edilmiş fakat Netan-
yahu’dan Kudüs’te yerleşim yerlerinin inşası hakkında söz alamadığı için koalis-
yon görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır.513 Yerleşimler ve sınırlar açısından hayli 
önem taşıyan Golan Tepeleri konusunda da aynı tavrı sürdüren parti, Golan’dan 
feragat etmeyi amaçlayan herhangi bir müzakereye katılmaya karşı çıkmakta hat-
ta Golan’ın geliştirilmesi için daha fazla fon ayrılması gerektiğini savunmaktadır. 
Bunun yanı sıra MBP, Golan’daki Dürzilerin statülerinin yükseltilmesini destekle-
yerek Dürzileri İsrail tarafına çekmeyi ve yerel yönetimlere talimat vererek Suriye 
yanlısı aktivitelerin engellenmesini amaçlamaktadır.514 

Partinin İsrail’i vadedilmiş topraklar olarak görmesi, üç ilahi din için de kutsal 
kabul edilen Kudüs’ün statüsünü de etkilemiş, Kudüs yalnızca Yahudilerin ebedi 
başkenti olarak tanımlanmıştır. MBP, İsrail egemenliği altında Kudüs toprakla-
rının bütünlüğünün korunması, Kudüs’ün her yerinde Yahudi yerleşimlerinin 

512. “The Ichud Leumi: A Return to Zionism” Ichud Leumi Blog, 21 Ocak 2009, http://ichudleumiblog.blogspot.
com/2009/01/ichud-leumi-return-to-zionism.html, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012.
513. Hillel Fendel, “Netanyahu Offered National Union to Join Gov’t,” Arutz 7, 3 Ekim 2011, http://www.israel-
nationalnews.com/News/News.aspx/142800, Erişim tarihi:11 Temmuz 2012. 
514. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html
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yapılması ve geliştirilmesi için politikalar üretilmesi ve Kudüs’ün bütünlüğüne 
zarar gelmesini önlemeye yönelik yasaların güçlendirilmesini savunmaktadır.515 
Hatta parti bu doğrultuda resmi kurumların, yabancı büyükelçiliklerin Kudüs’te 
kurulması konusunda baskı kurmaktadır. İsrail’in yalnızca Yahudiler için kutsal 
olduğunu iddia eden MBP, bu doğrultuda Yahudi yerleşim yerlerinin çoğaltılması 
ve Filistinli mültecilerin de komşu Arap ülkelerine göç ettirilerek İsrail’den çıka-
rılması gerektiğini savunmaktadır. 

Milli Birlik Partisi, Hamas’ı terör örgütü olarak görmekte ve Hamas’ın yönetime 
gelmesiyle birlikte daha önce Filistin Otoritesi ile imzalanan bütün anlaşmaların 
geçersiz sayılması gerektiğini ileri sürmektedir.516 

Parti lideri Yaakov Katz ve Knesset üyesi Uri Ariel, pek çok noktada destekledikleri 
Netanyahu hükümetini Gilad Şalit’in serbest bırakılması karşılığında çoğu Hamas 
üyesi olan bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını eleştirmişlerdir. Şalit’in 
Gazze Şeridi’nde savaş başlatmak ve bütün Hamas liderlerine suikast düzenlemek 
tehdidiyle serbest bırakılmasının sağlanması gerektiğini düşünen Katz, tutuklu de-
ğişimi anlaşmasında Netanyahu’nun diaspora zihniyetini kaybettiğini ileri sürmüş-
tür.517 Katz ve Ariel yayınladıkları açıklamada bu olayı Netanyahu’nun teslim olması 
olarak yorumlamış ve Hamas’ın eline İsrail’e saldırma izni vermekle yeni bir terör 
dalgasının başlayacağını iddia etmişlerdir.518 Parti, Knesset üyesi Hanin Zoabi’nin 
Hamas üyeleriyle bir toplantı yaparak, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmediğini 
ve İsrail’in de işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine de bir 
açıklama yayınlayarak Zoabi’nin dokunulmazlığının kaldırılması ve hapse atılması 
gerektiğini belirtmiştir.519 Buradan hareketle partinin Filistin devleti için mücadele 
eden herhangi bir oluşumu kesinlikle kabul etmemesinin yanı sıra İsrail içinde buna 
muhalefet edenlere de şiddetle karşı çıktığı söylenebilir. 

3.8.1.2 Dış Politika Yaklaşımı

MBP, dış politikasını İsrail’deki Yahudi hâkimiyetinin ve güvenliğinin korunması-
na odaklamıştır. Bölgesel barış konusunda realist bir bakış açısının benimsenmesi 

515. “The Ichud Leumi: A Return to Zionism” Ichud Leumi Blog, 21 Ocak 2009, http://ichudleumiblog.blogspot.
com/2009/01/ichud-leumi-return-to-zionism.html, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012.
516. “The Ichud Leumi: A Return to Zionism” Ichud Leumi Blog, 21 Ocak 2009, http://ichudleumiblog.blogspot.
com/2009/01/ichud-leumi-return-to-zionism.html, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012.
517. Gil Hoffman, Michael Omer-Man, “National Union: Leftists distancing Schalit release,” Jeruselam Post, 27 Haz-
iran 2011, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=226788, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2012.
518. Jonathan Lis, “Rightist MKs: Netanyahu’s surrender to Hamas will bring wave of terror,” Hareetz, 22 Ekim 
2011, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/rightist-mks-netanyahu-s-surrender-to-hamas-will-
bring-wave-of-terror-1.391411, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2012. 
519. Yoav Zitun, “MK Zoabi met with Hamas officials,” YNet News, 19 Ocak 2012, http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-4178133,00.html, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2012.
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gerektiğine inanan parti, bu doğrultuda İsrail devletinin komşularıyla barış içinde 
ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını fakat bunun İsraillilerin güvenliği pahasına ol-
mayacağını vurgulamaktadır. Zaman zaman koalisyon hükümetlerinde yer alan 
parti, her ne kadar İsrail’in dış politikasının belirlenmesinde çok etkili olmasa da 
diasporayla ilişkiler konusunda baskı kurabilmektedir. Ülkenin Yahudi karakte-
rinin korunması adına diasporadaki Yahudilerle bağların kopmaması gerektiğini 
vurgu yapan parti, diasporanın çıkarlarını korumak adına başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere Yahudilerin bulunduğu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesini savun-
maktadır. İsrail’in finansal olarak bağımlı olduğu ABD ile ilişkiler, İsrail’deki her 
parti için olduğu gibi MBP için de büyük önem arz etmektedir. Bu noktada MBP, 
ABD ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vurgu yapmakla birlikte finansal 
olarak bu devlete olan bağımlılığı azaltmayı ve adım adım tamamıyla bitirmeyi 
hedeflemektedir. Bunun yanı sıra MBP, İsrail’in siyasi ve ekonomik çıkarlarını ge-
liştirmek için Afrika, Asya ve Avrupa ile de ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini 
düşünmektedir.520 

3.8.1.3 Lideri ve Önemli Politik Figürleri

Rehavam Ze’evi
1926 yılında Kudüs’te doğan Ze’evi askeri eğitimini Amerika’da almış ve İsrail Or-
dusu’ndan emekli olmuştur. 1974-77 yılları arasında İzhak Rabin’in terörle mü-
cadele danışmanlığını yapan Ze’evi, 1979 yılında Mısır’la barış anlaşması yapıl-
masına karşı çıkarak Moledet partisini kurmuştur. Ze’evi, İsrail siyasetinde Gazze 
ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin bu topraklardan çıkarılarak, komşu Arap 
ülkelerine transfer edilmeleri gerektiğini savunan fikirleriyle ön plana çıkmıştır. 
1999 yılında milliyetçi sağ, Dindar Siyonist partilerin ittifakıyla MBP’yi kurmuş-
tur. 2001 yılında, turizm bakanlığı yaptığı sırada İsrail’in Filistinlilere yeterince 
sert davranmadığını gerekçe göstererek kabineden istifa eden Ze’evi, istifasının 
hemen ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından öldürülmüştür. 

Ya’akov Dov Katz
MBP’nin şu anki liderdir. Knesset üyesi olan Katz, aynı zamanda Beit El Yeşiva 
Enstitüsü’nün de yöneticiliğini yürütmektedir. Yom Kippur Savaşı’nda sol baca-
ğını kaybeden Katz, Batı Şeria ve Gazze’nin Yahudi kontrolünde olması için baş-
latılan Guş Eminum yerleşim hareketinin kurucusudur.521 Ariel Şaron’un iskân 
ve inşaat danışmanlığını yapan Katz, özellikle Gazze konusunda hassasiyet gös-

520. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html
521. “Meet the candidates,” 22 Ocak 2009, http://ichudleumiblog.blogspot.com/2009/01/meet-candidates.html, 
Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012.
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termiş ‘Gazze’ye geri döneceğimize yemin ediyorum’ demiştir.522 Katz, milliyetçi 
bloğun sesinin duyulmasına çalışmış ve bu amaçla Arutz 7 internet sitesini kura-
rak finansmanını sağlamıştır. Diasporadaki Yahudilerle bağların geliştirilmesin-
de aracılık yapan Katz, İsrail’deki Yahudilerle diasporadakiler arasındaki ilişkiyi 
kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. 
Halen Yabancı İşçiler Komisyonu’nun başında olan Katz, özellikle Tel Aviv’de çok 
sayıda yasadışı göçmen işçinin bulunduğunu ifade ederek Netanyahu hükümetini 
bu konuda rahat davranmakla suçlamıştır. Yasadışı göçmen probleminin çözü-
müne dair hükümetin bir planının olmadığını dile getiren Katz, göçmenlerin ül-
keye zarar vermemesi için bir kişiye konunun çözümüyle ilgili tam yetki verilmesi 
gerektiğini dile getirmiştir.523 

3.8.2 Mafdal (Ulusal Dindar Parti)
Ulusal Dindar Parti524 aşırı sağcı, dini-Siyonizm525 taraftarı bir partidir. 1956’da 
İngiliz mandası dönemi partilerinden Mizrahi ve Hapoel HaMizrahi partilerinin 
birleşmesiyle kurulan parti, Kasım 2008’de tasfiye edilerek ittifak içinde olduğu 
Milli Birlik Partisi ile birlikte Yahudi Evi oluşumuna katılmıştır. Kuruluşundan 
1992 yılına kadar bütün hükümetlerde yer alan parti İsrail iç ve dış siyasetini 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İsrail’in demokratik bir Yahudi devleti 
olmasını savunan Mafdal, yer aldığı hükümetlerde özellikle din işleri ve eğitim 
bakanlıklarında görev alarak, devletin Yahudi kimliğini korumaya çalışmıştır. 
Mafdal’ın kökleri iki dindar partiye dayanmaktadır. Bu partilerden birincisi 1902 
yılında kurulan ve İsrail’in önde gelen dini-Siyonist partilerinden birisi olan Miz-
rahi Partisi’dir. Mizrahi Partisi, Tevrat’ı merkeze alarak Yahudi milliyetçiliğini 
dini amaçlara ulaşmak için bir araç olarak görmüş, sosyal ve ekonomik konular-
da liberal bir çizgi benimsemiştir.526 Mafdal’ın kuruluşunda yer alan diğer parti 
de 1922’de kurulmuş olan, çalışan dindar kesime hitap eden ve sosyal demokrat 
bir çizgi benimseyen Hapoel HaMizrahi’dir.527 İki partinin felsefesini birleştiren 

522. “Katz: We Will Return to Gush Katif,” Arutz 7, 24 Şubat 2009, http://www.israelnationalnews.com/News/
Flash.aspx/161265, Erişim atrihi. 12 Temmuz 2012.
523. Gil Ronen, “MK Yaakov Katz: Foreign Laborers ‘Conquered’ Parts of Tel Aviv,” Arutz 7, 6 Haziran 2010, 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/137912, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2012.
524. İsrail’de genellikle “Miflaga Datit Leumit” kelimelerinin kısaltması olan Mafdal kullanılmaktadır. 
525. Dini Siyonizm: II.Dünya Savaşı’nda Yahudilerin soykırıma uğraması daha önce siyonizmi reddeden dindar 
Yahudilerin tutumlarında farklılaşmaya sebep olmuştur. Bundan sonra dindar Yahudiler Siyonist hareketi Yahu-
dileri “selamet”in gelişine yaklaştıran gerekli ve faydalı bir politik hareket olarak görmeye başlamışlardır. Dini Si-
yonizm ile Siyonist Yahudiler ile Dindar Yahudiler arasında fikri köprü kurulması ve uzlaşma ortamı sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu fikrin sahibi daha sonra Mizrahi Partisi’ni de kuracak olan Abraham İsak Kook’tur. 
526. Judith Bora, “Israel 1949-1981,” Ian Budge, David Robertson, Derek Hearl,(Eds), Ideology, Strategy, and Party 
Change: Spatial Analyses of Post-war Election in 19 Democracies, (New York: Cambridge University Press, 1987) s.115. 
527. Bürkan Serbest, “Tarihsel kökenleriyle İsrail’de Siyasal Partiler,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol.60, No. 
2, (2005),s.238. 
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Mafdal, esas itibariyle Yahudilik ve modernite arasında bir sentezi savunmakta, 
bununla birlikte halaka’nın528 değiştirilmesine de karşı çıkmaktadır. Mafdal’ın 
işsizlik, sağlık ve barınma gibi sosyo ekonomik ve eğitim gibi sosyo-kültürel ko-
nularda kuruluşundan bu yana aktif bir parti olduğunu ve bu sayede her zaman 
halkın içerisinde olduğunu belirtmek gerekmektedir.529 
Kurulduğu yıllarda Mafdal bütün programını İsrail Devleti’nin Yahudilik esasla-
rına göre yönetilen modern bir devlet olması üzerine inşa etmiştir. 1967’ye kadar 
ılımlı bir çizgide duran parti, faaliyetlerini farklı alanlarda dini yasaların uygu-
lanması, eğitim kurumlarının ve sosyal kurumların dini Siyonist eğitime dayan-
dırılması, İsrail Din Bakanlığı’nın kurulması, koşer530 kurallarının uygulanması, 
Şabat’a531 riayet edilmesi ve kibbutz532 hareketinin desteklenmesi gibi konularda 
yoğunlaştırmıştır. Mafdal kendisini seküler bir devlette Tevrat’ın bekçisi ve aynı 
zamanda seküler toplum ve dindar cemaatler arasında bir köprü olarak görmüş-
tür.533 En önemli sosyal ayrılıkların dindar ve seküler İsrailliler arasında olduğu 
dönemde Siyonizme, ordu ve devlet kurumlarına desteğinden dolayı partinin bu 
duruşu İşçi Partisi’nin Mafdal ile koalisyon kurmasına sebep olmuştur.534 
Sosyo-kültürel konular bağlamında ağırlığı dini eğitime veren Mafdal, birçok ye-
şivayı da yönetmektedir. Parti, askeri eğitim veren bazı okulların da sponsorluğu-
nu yapmakta ve bu yolla ileride İsrail ordusuna dâhil olacak askerlerin dini eğitim 
almasına katkı sağlamaktadır. Parti ayrıca Yeşivot Hesder adındaki İsrail ordusu 
içersinde Ortodoks Yahudiler için hem askerlik hem de Tevrat eğitimi veren ye-
şivaları da yönetmektedir. Haham yetiştiren eğitim kurumlarının da sahibi olan 
parti, İsrail’in ruhani liderlerinin yetiştirilmesi gerektiğine sıklıkla vurgu yapmak-
tadır. Mafdal’ın bulunduğu her kabinede öncelikli olarak Din İşleri Bakanlığı ve 
bunun yanı sıra Eğitim ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlar üzerinde etki sahibi ol-

528. Halaka: Yahudilik’te günlük yaşamı ve dini yükümlülükleri düzenlemek amacıyla Tevrat döneminden 
günümüze kadar geliştirilen yasa ve hükümler toplamıdır. 
529. Asher Cohen, “The Religious Parties in the 2006 Election,” Israel Affairs, Vol.13, No.2, (Nisan 2007), s.328.
530. Yahudi şeriatına göre yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan, helal olan ürünlerdir. 
531. Yahudilerin Cuma günbatımından başlayarak cumartesi günbatımına kadar süren ve bu süre zarfında iş 
yapılmasını yasaklayan dini tatil/kurallar. Şabat, Tanrı’nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmesini hatırlamak 
ve o günü kutsamak içindir. Şabat günü Yahudiler için dinlenme günü olduğundan ateş yakmak, paraya dokunmak, 
arabaya binmek gibi işler o gün yasaktır. On Emir’in dördüncü emri Şabat günü iş yapılmayacağı ile ilgilidir.
532. Kibbutz İbranice ortak yerleşim alanı anlamına gelmektedir. Kırsal alanda kurulan kibbutzlar çalışmak, 
üretmek, Yahudi halkının ihtiyaçlarını uygulamalı ekonomik üretim yolu ile karşılamak, toprakla manevi bağ 
kurarak bölgenin İsrail vatanı olarak tescil edilmesini sağlamak gibi amaçlar ile kurulmuşlardır. Camp David 
Anlaşması ile işgal edilen topraklardaki kibbutz yerleşimlerinin boşaltılması gerekmiş, yerleşimciler dini ve 
manevi değerlere bürünerek mevcut toprakların korunması ve terk edilmemesini hedef haline getirmişlerdir. 
Bkz. Ozan Yalçın, “İsrail Devletinin Dış Politik Tercihlerinin İç Politik Dinamikler Çerçevesinde İncelenmesi,” 
yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2007, Bölüm 2, s.76. 
533. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.78-9.
534. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.79.
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maya çalışması, dini okullarda eğitim almış kişilerin bu kurumlara yerleştirilmesi 
için çaba harcaması partinin hedef alanlarına işaret etmektedir.535

Yom Kippur Savaşı’ndan sonra başta İsrail sağı olmak üzere İsrail siyasetinde İsra-
il topraklarının geleceğiyle ilgili tutumların siyasi kampları belirlediği zamandan 
bu yana ‘Büyük İsrail’ anlayışı etrafında İsrail topraklarının bütünlüğünü savun-
muştur. Bu doğrultuda 1967 öncesi sınırlara çekilmeye ve yerleşim yerlerinin bo-
şaltılmasına karşı çıkan Mafdal, 1974’te örgütlenen Guş Emunim536 yerleşimciler 
hareketini desteklemiş ve liderleri hareketin öncüleri arasında yer almıştır.537 Top-
rak konusundaki kararlılığa rağmen sınırlar ve yerleşimler konusunda net bir ta-
vır belirlenememiş, bu konu 1980’ler boyunca partide yaşanan ideolojik ve fiziki 
ayrılıkların temel sebebi olmuştur. Parti İsrail’in bütünlüğü ve yerleşimler konu-
sunda sağ kanatta yer almaya devam etmesine rağmen parti içinde daha fazla yer-
leşim talebinde bulunan ve toprakla ilgili uzlaşmacı herhangi bir tavrı reddeden 
bir grup ortaya çıkmıştır. Buna karşılık parti içerisinde yerleşimler konusunda Fi-
listinlilerle uzlaşma taraftarı olan bir grup da oluşmuştur. Bu grup merkeze daha 
yakın durmayı ve partinin kuruluş amacında da olduğu gibi devletin Yahudi ka-
rakterini geliştirecek iç siyaset konularıyla ilgilenilmesi gerektiğini savunmuştur. 
Bu tartışmalarla birlikte partiden kopmalar yaşanmış ve yeni siyasal birliktelikler 
doğmuştur. Bu kopuşlar her Knesset’te ortalama 10-12 sandalyeyle temsil edilen 
Mafdal’ın sandalye sayısını 1981 seçimlerinde 6’ya düşürmüş, seçmenlerinin oy-
ları dindar-milliyetçi sağ partilere kaymıştır.538 
1992 seçimlerine kadar her hükümette yer alan Mafdal’ın oy oranları inişli çıkışlı 
seyrederken 1996 seçimlerinde 1977’den bu yana en yüksek oyu alarak Knesset’te 

535. Sammy Somoha, Israel: Pluralism and Conflict (Berkeley: University of California Press, 1978), s.145. 
536. Guş Emunim: İnançlılar Bloğu anlamına gelmektedir. Mart 1974’te Mafdal içerisinde aşırı sağ, aşırı milliy-
etçi, dini ve siyasi bir fraksiyon olarak doğmuş fakat daha sonra partiden ayrılmıştır. Batı Şeria, Gazze ve Golan 
Tepelerinde kurulan yerleşim merkezleri zamanla güçlü ve yasal bir yerleşimci hareketine dönüşmüştür. Hareket 
Yahudilerin Tanrı tarafından seçilmiş olduklarına, Tevrat’ta vadedilmiş toprakların Yahudilerin olduğuna ve bu 
noktada toprak konusunda kesinlikle taviz verilemeyeceğine inanmaktadır. Bkz. Selin Çağlayan, İsrail Sözlüğü 
(İstanbul: İletişim, 2010), s.407-11.
537. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.79.
538. National Religious Party, Global Security, http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/political-
parties-mafdal.htm, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.

Mafdal, İsrail’in sınırları konusunda başından 
bu yana ‘Tevrat’ın teminatıyla, İsrail toprakları 
İsrail halkına aittir ve onun hakkıdır’ düşüncesini 
benimsemiştir.
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9 sandalye sahibi olmuştur. Bu yükseliş birkaç farklı sebebe dayanmaktadır: ilk 
ve en önemli faktör partinin halkın gündemine eğilmesi olmuştur. Bu bağlam-
da İşçi Partisi’nin seküler siyasetini eleştiren Mafdal, devletin Yahudi ve Siyonist 
karakterde olması gerektiğini vurgulayarak İsrail’in bütünlüğü ve yerleşimlere 
önem vermiştir. Bu konu barış görüşmelerinin gündemde olduğu İşçi Partisi ve 
Meretz’in koalisyon hükümeti zamanında vicdani bir tutum haline gelmiştir zira 
İsrail tarihinde ilk defa bir hükümette dini bir parti yer almamıştır. Bu sebeple ge-
leneksel ve dindar İsraillilerin pek çoğu 1996 seçimlerinde seküler İşçi-Meretz ko-
alisyonunu dengelemek için Mafdal’ı desteklemiştir.539 1996’da yakalanan başarı-
daki bir diğer faktör de Rabin suikastından sonra geleneksel ve dindar İsraillilerin 
kendilerini tehlike altında hissetmesi olmuştur. Zira Rabin’i öldüren kişinin din-
dar bir Yahudi olmasından dolayı İşçi Partisi tüm dindarı suçlayıcı propagandalar 
yapmıştır. İşçi Partisi’nin bu politikası beklenen gibi sonuç vermemiş, İşçi Partisi 
veya Likud’a oy veren dindar İsrailliler suikasttan dolayı üstüne fazlaca gelinen 
Mafdal’ı güçlendirmeleri gerektiği hissiyle desteklemişlerdir.540 Daha önce 1988’de 
Meimad’ı ve 1992’de İşçi Partisi’ne oy veren dindar İsrailliler 1996’da Mafdal’ı des-
teklemişlerdir. Partinin yükselişe geçmesinde üçüncü faktör de dindar milliyetçi 
Tehiya destekçilerinin UDP’ye geri dönüş yapmaları olmuştur. Zira Oslo Barış 
Görüşmeleri sırasında gösteriler yapan ve Batı Şeria ve Gazze’deki yerleşimlerin 
yönetimleriyle sıkı ilişkileri olan UDP, bu seçmen kitlesinin güvenini kazanmayı 
başarmıştır.541 Seçimlerin ardından parti önemli pozisyonlar elde etmiş, parti li-
deri Zevulun Hammer Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı, Haham İzhak Levi 
de Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirilmiştir.542

Mafdal 1996 seçimlerinde 9 sandalyeye sahipken 1999 seçimlerinde bu sayı 5’e düş-
müş ve parti oyların toplamda %4,5’ini almıştır.543 Oylarının büyük kısmını Şas Par-
tisi’ne kaptıran Mafdal, 1996 seçimleriyle kıyaslandığında en önemli kaybı %27,1’den 
%10,9’a düşerek Judea, Samaria ve Gazze’de yaşamıştır.544 Partinin yeni lideri Haham 
İzhak Levi, yerleşimler konusunda anlaştığı müddetçe İşçi Partisi ile çalışabileceği 
için Ehud Barak hükümetiyle koalisyon yapmayı kabul etmiş, fakat Barak’ın Camp 
David Zirvesi’nde ‘uzun vadede Filistinlilerle barış gerçekleşebilir’ ifadesini kullan-

539. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.81.
540. Shmuel Sandler ve Aaron Kampinsky, “Israel’s Religious Parties,” Robert O. Freedman, (Ed.) Contemporary 
Israel (Westview Press, 2009), s.121.
541. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.81.
542. Shmuel Sandler ve Aaron Kampinsky, “Israel’s Religious Parties,” Robert O. Freedman, (Ed.) Contemporary 
Israel (Westview Press, 2009), s.121.
543. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.55.
544. Etta Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Elections,” Israel Affairs, Vol. 7, No. 2/3, 
(Kış 2000/Bahar 2001), s.78.
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ması üzerine kriz çıkmıştır. 67 Savaşı’ndan bu yana Batı Şeria ve Gazze konusunda 
net bir politikası olan Mafdal bu kriz üzerine koalisyondan ayrılmıştır. 
6 sandalye kazandığı 2003 seçimleri sonrasında Mafdal, Ariel Şaron tarafından 
kurulan 23. hükümette yer almış, kabinede Zevulun Orlev Çalışma Bakanlığı, 
Effi Eytam da İskân Bakanlığı görevini yürütmüştür. Parti, Ariel Şaron’un Gaz-
ze’den ‘Geri Çekilme’ planına karşı çıkmış ve hükümetten istifa edip etmemesini 
dört şarta bağlamıştır: yerleşim yerlerinin parçalara ayrılması, Knesset’in tahliye 
ve tazminat yasalarını kabul etmesi, İşçi Partisi’nin koalisyona dâhil edilmesi ve 
geri çekilmeyle ilgili kanunun referanduma sunulması. 2004 Kasım’ında Ariel Şa-
ron’un referandum yapılmasını kabul etmemesi üzerine Mafdal, koalisyondan ve 
hükümetten istifa etmiştir.545 Bu istifa, Mafdal’ın Likud’la yerleşimler ve Filistin 
devleti konusunda sorun yaşamadığını, ancak İşçi Partisi ile aynı konular üzerin-
de krize yol açabilecek anlaşmazlık yaşadığını göstermiştir.546

2006 seçimlerinde Mafdal tarihinde bir ilk olarak bir seçim ittifakı içinde yer al-
mıştır. 2006 seçimleri öncesinde yeni parti gündemini açıklayan Genel Başkan 
Zevulun Orlev, seçime ultra şahin kanatta yer alan Milli Birlik Partisi ile birlikte 
girmiştir. ‘Bugün Hepimiz Birlikteyiz’ sloganıyla seçime giren ittifak manifesto-
sunu İsrail devleti için mücadeleye, eğitim reformlarına, toplumdaki sosyo-eko-
nomik farkların büyümesini engellemeye ve İsrail topraklarında ortak inanç ve 
değerlerin korunmasına adadığını belirtmiştir.547 Yalnızca 3 sandalyenin Mafdal’a 
ait olduğu seçimlerde ittifak toplam 9 sandalye kazanmıştır. 
Mafdal-Milli Birlik ittifakı 2008 yılında, Tkuma ve Moledet ile birlikte Yahudi Evi 
Partisi’ni kurmuş ve 2009 seçimlerinde 3 sandalye kazanmıştır.

3.8.2.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Mafdal’ın barış siyaseti öncelikle İsrail’deki bireylerin ve devletin güvenliğinin 
sağlanmasına bağlanmıştır. Bütün Arap devletleriyle direkt müzakere etmeyi 
savunan partinin siyasetini İsrail topraklarının kutsal olduğu, Tanrı’nın bu top-
rakların İsraillilere ait olduğu hakkında Hz.İbrahim, Hz.İzhak ve Hz.Yakup’a söz 
verdiğine dair inançları belirleyici olmuştur. Mafdal, dini inançları çerçevesinde 
İsrail devletinin sınırlarını Ürdün Nehri ve Akdeniz arasında kalan alan olarak 
belirlemiş ve bu alanda ne Filistin ne de başka bir devletin hâkimiyet kuramayaca-
ğını, İsrail topraklarından küçük bir parçanın dahi alınamayacağını belirtmiştir. 
Bununla birlikte Mafdal, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Arap nüfusla adil müza-
kereler yapılması gerektiğini savunarak, güvenlik ve dış işleri İsrail yönetimine 

545. Factional and Government Make-Up of the Sixteenth Knesset, http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng_
hist16_s.htm, Erişim tarihi:29 Haziran 2012. 
546. Shmuel Sandler ve Aaron Kampinsky, “Israel’s Religious Parties,” Robert O. Freedman, (Ed.) Contemporary 
Israel (Westview Press, 2009), s.126.
547. Asher Cohen, “The Religious Parties in the 2006 Election,” Israel Affairs, Vol.13, No.2, (Nisan 2007), s.335.
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bağlı olmak kaydıyla bu bölgelerin sosyal ve kültürel anlamda özerk yönetimlerce 
yönetilebileceğini kabul etmektedir.548 Filistin devletine kesinlikle karşı olan Maf-
dal, II. İntifada sırasında Filistin Otoritesi’nin dağıtılarak Tunus’a gönderilmesini 
savunmuştur. Filistinlileri bir duvarla Yahudi bölgelerinden ayırmak planını des-
tekleyen parti, bunun 1967 sınırlarına dayandırılarak yapılmasına karşı çıkmış 
ve hatta Arap yerleşimlerinin tek tek duvarla çevrelenmesi gibi radikal fikirleri 
de seslendirmiştir.549 Oslo Barış Görüşmeleri sırasında tamamen dini sebeplere 
dayandırarak Filistin sorununun ancak askeri güç kullanılarak çözüleceğini ses-
lendirmiştir. Filistin tarafının faaliyetleri karşısında İsrail Savunma Kuvvetleri’nin 
gerekli gördüğünde her türlü askeri operasyonu yapmakta özgür olması gerek-
tiğini savunmuştur. Aynı tutumdan hareketle UDP, Golan Tepeleri’nin İsrail’in 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda yapılan anlaşma gereği barış zaman-
larında İsrail egemenliği altında kalacağını ifade etmiştir.550 
Mafdal, İsrail’in sınırları konusunda başından bu yana ‘Tevrat’ın teminatıyla, İs-
rail toprakları İsrail halkına aittir ve onun hakkıdır’ düşüncesini benimsemiştir. 
Benimsenen toprak anlayışı partinin Kudüs ve yerleşimler konusundaki siyasetini 
de etkilemiş, Kudüs tartışmasız olarak İsrail devletinin ebedi başkenti olarak ta-
nımlanmıştır. Bu bağlamda parti, Filistin Otoritesi’nin Kudüs’te faaliyet gösteren 
bütün kurumlarının kapatılması gerektiğini, Doğu Kudüs’te daha çok yerleşim 
yeri inşa edilmesini ve Harem’i Şerif ’in bulunduğu dağın sadece Yahudiler için 
kutsal olduğunun kabul edilmesini savunmuştur. Parti İsrail’in egemenliğini ve 
güvenliğini Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına dayandırdığı için, var olan 
yerleşimlerin kuvvetlendirilmesini ve daha fazla yeni yerleşimin inşa edilmesi-
ni savunmuştur.551 Hatta Mafdal içerisinde 1974’te kurulan, hedefi işgal altında 
tutulan topraklarda mevcut olan Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve var 
olanlara yenilerini eklemek olan Guş Emunin yerleşim hareketinin liderleri etki-
li olmuştur.552 Tarihi boyunca yerleşimler konusunda barış yanlısı politikalardan 
uzak duran Mafdal, yerleşimler ve sınırlar konusunda taviz verildiğini düşündüğü 
zamanlarda yer aldığı hükümetlerden ayrılmıştır. 

548. The National Religious Party Platform for Elections to the 14th Knesset, İsrail Dışişleri Bakanlığı, http://
www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/7/National%20Religious%20Party%20Platform-%20
Peace%20and%20Secur, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
549. Bürkan Serbest, “Tarihsel kökenleriyle İsrail’de Siyasal Partiler,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol.60, No. 
2, (2005),s.238. 
550. The National Religious Party Platform for Elections to the 14th Knesset, İsrail Dışişleri Bakanlığı, http://
www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/7/National%20Religious%20Party%20Platform-%20
Peace%20and%20Secur, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
551. The National Religious Party Platform for Elections to the 14th Knesset, İsrail Dışişleri Bakanlığı, http://
www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/7/National%20Religious%20Party%20Platform-%20
Peace%20and%20Secur, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
552. National Religious Party, Jewish Wirtual Party, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/
ejud_0002_0015_0_14603.html, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
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3.8.2.2 Lideri ve Önemli Politik Figürleri

Haim Moşe Şapira (1956-1970) 
1902’de Belarus’ta doğmuştur. Gençlik yıllarında Siyon’un Oğulları (Bnei Zion) 
adında bir gençlik örgütünde aktif rol alan Şapira 1919 yılında Litvanya’da Genç 
Mizrahi örgütünü kurarak dini Siyonizme destek vermiştir. 1924-1925 yıllarında 
Berlin’deki Hahamlık Okulu’na gitmiş ve 1925’te manda yönetimindeki Filistin’e 
göç etmiştir. İsrail’in en eski siyasetçilerinden birisi olan Şapira, kuruluşundan 
önce İsrail’in Bağımsızlık Deklarasyonu’nu imzalayanlar arasında yer almıştır. 
1949’da yapılan ilk seçimlere Dini Birlik Cephesi’nden katılmış ve Knesset’e se-
çilmiştir. 1956 yılında Mizrahi ve Hapoel HaMizrahi partilerini birleştirmiş ve 
1970 yılında vefat edene kadar grubun liderliğini yapmıştır. Her Knesset’te farklı 
bakanlık görevlerinde bulunan Sapira, İçişleri, Sağlık, İskan, Din İşleri ve Sosyal 
İşler Bakanlığı yapmıştır.553 
Haim Moşe Şapira dini Siyonizmin güvercinler kanadında yer almış, 1948’deki 
Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra mülteci konumuna düşen Filistinlilere barış sözü 
vererek geri dönme imkânı verilmesini savunmuştur. 1967 Savaşı’nda içişleri ba-
kanlığı görevini yürüten Şapira, pek çok konudaki ılımlı tutumuna rağmen Kudüs 
konusunda tavizsiz davranmış ‘Edebi başkent, ebedi halkından alınamaz’ demiştir. 

Zevulun Hammer (1986–98)
1936 yılında Hayfa’da doğmuştur. Lisans eğitimini Bar-İlan Ünivesitesi’nde Hris-
tiyanlık ve Yahudilik Çalışmaları’da tamamlamıştır. 1969 ve 1998 yılları arasında 
Knesset üyesi olan Hammer, eğitim ve kültür bakanlığı görevlerinde bulunmuş ve 
bunun yanı sıra Knesset’te dış ilişkiler ve güvenlik komisyonlarında görev yapmış-
tır.554 Mafdal’ın genel başkanlığını yaptığı sırada, her ne kadar parti barış görüş-
melerinde şahin bir tutum sergilese de, Zevulun Hammer’ın çatışmacı olmayan 
tavrı şahinlerin ılımlısı tanımlamasının yapılmasına sebep olmuştur. Hammer, 
Yahudi devletini inşa etmek ve ona hizmet için Tevrat ve işçi birlikteliğine önem 
vermiş bu da dini kibbutzların kurulmasına temel oluşturmuştur. Hammer’ın bu 
düşünceye olan bağlılığı “Büyük İsrail” topraklarından vazgeçmeyi günah olarak 
görmesine sebep olmuştur. Hammer, Batı Şeria’da yerleşim inşa edilmesini savu-
nan Guş Emunim hareketinin kurucularındandır.555 Hammer 20 Ocak 1998’de 
hayatını kaybetmiştir.

553. Knesset Members:Haim Moshe Saphira, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_indi-
vidual_id_t=663, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
554. Zevulun Hammer, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/hammer.html, Erişim tarihi:28 
Haziran 2012. 
555. Joseph Finklestone, “Obituary: Zevulun Hammer,” Independent, 22 Ocak 1998, http://www.independent.
co.uk/news/obituaries/obituary-zevulun-hammer-1140121.html, Erişim tarihi: 28 Haziran 2012.
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Daniel İzhak Levi (1998-2003)
1947 yılında Fas’ta doğmuş ve 1957 yılında İsrail’e göç etmiştir. Dini eğitim ve-
ren Kerem B’Yavne ve Yeşivat Hakotel okullarından mezun olmuş ve hahamlık 
sertifikası almıştır. Eğitimci olan Levi, İsrail Ordusu’nda da görev yapmış ve aynı 
zamanda 1986-95 yılları arasında Ulusal Dindar Hareketin genel sekreterliğini 
yürütmüştür. İlk kez 1988 seçimlerinde Knesset’e giren Levi, farklı dönemlerde 
Knesset’te iskân, anayasa ve adalet komisyonlarında görev yapmıştır. 1996 yılında 
ulaştırma bakanlığına atanan Levi, 1998 yılında Zevulun Hammer’in ölümünden 
sonra Mafdal’ın genel başkanlığına seçilmiştir. Bu sırada din işleri, enerji, iskân, 
eğitim ve kültür bakanlığı yapmıştır.556 Özellikle iskân bakanlığı yaptığı dönemde 
UDP’nin ilkeleriyle de paralel olarak başta Batı Şeria olmak üzere işgal toprak-
larında yeni yerleşimlerin inşa edilmesine büyük önem vermiş,557 yerleşimlerin 
inşasını engelleyerek ‘Büyük İsrail’ hedefinden onları uzaklaştıracak herhangi bir 
hükümette yer almayacaklarını ifade etmiştir.558 1999 Temmuz’unda iskân bakanı 
olarak atanmış fakat UDP’den başka bir ismin Knesset’e girmesi için istifa etmiştir. 
2000’deki Camp David Zirvesi’nin ardından hükümeti bırakmıştır. Levi, Nisan 
2002’de parti başkanlığından da istifa etmiş ve turizm bakanı olarak göreve de-
vam etmiştir.559 Parti başkanı olarak yerine atanan Effi Eytam’la birlikte 2004 yı-
lında Gazze’den çekilme planını protesto ederek istifa etmişler ve 2009’da Likud’a 
katılan Yeni Siyonist Parti’yi kurmuşlardır. Levi, 2008 yılında siyaseti bıraktığını 
açıklamıştır.560 

Effi Eytam (2003–04)
1952 yılında İsrail’de doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Hayfa Üni-
versitesi uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Askeri akademide de eğitim 
almış olan Eytam, İsrail Ordusu’nda tuğgeneralliğe kadar yükselmiştir.561 Golan 
Tepelerinde inşa edilmiş bir yerleşimde ikamet eden Eytam, Yom Kippur Sava-
şı’ndaki performansından dolayı savaş kahramanı olarak kabul edilmektedir.
2002 yılında ordudan emekli olduktan sonra Mafdal’a katılarak siyasete atılmış, 
milli savunma bakanlığı ve iskân bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılın-

556. Yitzhak Levy, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=73, Erişim tarihi: 29 
Haziran 2012. 
557. Clayton E. Swisher, The Truth about Camp David (New York: Nation Book, 2004), s.23.
558. Nadav Gershon Shelef, Evolving Nationalism: Homeland, Identity, and Religion in Israel, 1925-2005 (Cornell 
University Press, 2010), s.60.
559. İtzhak Levy,Ministery of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/mfa/mfaarchive/2000_2009/2003/3/, Erişim 
tarihi 29 Haziran 2012. 
560. Nadav Shragai, “Hardline rightist MK, Yitzhak Levy, quitting politics,” Hareetz,4 Aralık 2008, http://www.
haaretz.com/print-edition/news/hardline-rightist-mk-yitzhak-levy-quitting-politics-1.258772, Erişim tarihi: 29 
Haziran 2012.
561. Effi Eytam, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=715, Erişim tarihi: 29 
Haziran 2012.
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da Ariel Şaron’un Gazze’den çekilme planına ‘sonun başlangıcı’ sözleriyle562 itiraz 
etmiş ve “Hiçbir dil oyunu, İsrail hükümetinin, Yahudi yerleşimcilerin çıkartılma-
sı ve yerine Hamas’ın terör devletinin oturtulması anlamına gelecek en karanlık 
kararının üstünü örtemez” ifadeleriyle tepkisini ortaya koymuştur.563 Çekilme ka-
rarının onaylanmasının ardından hükümetten ayrılan Eytam, İzhak Levi ile bir-
likte Mafdal’dan ayrılarak Yeni Siyonist Parti’yi kurmuştur. 

Zevulun Orlev (2005–)
1945 yılında İsrail’de doğmuştur. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İnsani ve Sosyal 
Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yom Kippur Savaşı’nda bölük komutanı 
olarak görev yapmış ve cesaret madalyasına layık görülmüştür.564 Din İşleri Ba-
kanlığı ve Eğitim Bakanlığında genel müdürlük yapan Orlev ilk kez 1999 seçimle-
rinde Mafdal üyesi olarak Knesset’e seçilmiş ve 2003 yılında ikinci kez seçildiğinde 
Ariel Şaron hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmıştır. 
2004 yılında Şaron’un Gazze’den Çekilme planı sebebiyle Mafdal iki kampa bölün-
düğünde, koalisyon hükümetinde kalmayı savunan tarafta yer almıştır. Zevulun 
Orlev, 2009 yılında İsrail’in, Yahudi ve demokratik devlet kimliğini reddedenlerin 
bir yıl hapis cezasına çarptırılması önermiş ve önergesi kabul edilmiştir.565 
2009 yılında Mafdal, dört dindar-sağ parti ile ‘Yeni yolda birleşme: Önce Eğitim’ 
sloganıyla birleşerek Yahudi Evi Partisi’ni kurmuştur. Hedeflerini ülkenin günde-
mini diplomatik ve güvenlik konularına olduğu kadar, Yahudi eğitimine, İsrail’in 
Yahudi kimliğine, yerleşim hareketlerine odaklamak olduğunu açıklayan yeni 
parti566 içerisinde Orlev, genel başkan yardımcılığı yapmaktadır. 

3.9 ARAP PARTİLERİ
İsrail resmi verilerine göre bugün İsrail’de yaşayan nüfusun yaklaşık %20’sini Fi-
listinli Araplar oluşturmaktadır.567 Bununla birlikte sayıları 1,23 milyonu bulan bu 
nüfusun İsrail parlamentosundaki temsil oranı halen %10’un altındadır. İsrail’de 
yaşayan Arapların siyaset yapmasının önündeki zorluklar, onları temsil eden tek 
bir çatı partinin bulunmayışı, seçimlere katılmanın gerekliliğine dair Arap taba-

562. “İsrail Gazze yerleşimlerinden vaz mı geçiyor?” BBC, 3 Şubat 2004, http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/
story/2004/02/040203_yerlesimler.shtml, Erişim tarihi:29 Haziran 2012.
563. “İsrail’de koalisyon hükümeti çöküşün eşiğinde,” Hürriyet, 7 Haziran 2006, http://arama.hurriyet.com.tr/
arsivnews.aspx?id=231652, Erişim tarihi: 29 Haziran 2012.
564. Zevulun Orlev, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=194, Erişim tarihi: 29 
Haziran 2012.
565. Uri Avnery, “A Fascist Odor of the New Coalition, Racists for Democracy,” Counter Punch, 2 Haziran 2009, 
http://www.counterpunch.org/2009/06/02/racists-for-democracy/, Erişim tarihi 28 Haziran 2012. 
566. “İsrail sağında büyük birleşme : Sloganı, ‘Önce Eğitim’,” Şalom, http://www.salom.com.tr/news/print/10035-
Israil-saginda-buyuk-birlesme--Slogani-Once-Egitim.aspx, Erişim tarihi: 28 Haziran 2012.
567. Population, Israel Central Bureau of Statistics, s. 10, http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n08e.pdf.
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nında hâkim olan şüphecilik, Arapların bir kısmının Arap olmayan çeşitli İsrailli 
partilerine oy vermesi gibi sebepler bu düşük temsil oranının arkasında yatan te-
mel faktörlerdir.568 Diğer taraftan İsrail’deki Arap partiler başta finans kaynakları 
olmak üzere, sürekli zan altında tutularak siyaset yapmak durumunda bırakıl-
makta, kendilerini bir yandan Arap seçmenlere, diğer taraftan da İsrail Devleti’ne 
karşı savunmak zorunda kalmaktadırlar.
Knesset verilerine 1949’da düzenlenen ilk seçimlerden bu yana İsrail’de siyaset 
yapan Filistinli Araplar arasından 15’i Dürzi asıllı toplam 59 Arap milletvekili 
çıkmıştır. Günümüzde İsrail’de siyaset yapan Arap partilerin önde gelenleri Ta’al 
Partisi, Balad Partisi ve Hadaş Partisi’dir. Ayrıca İsrail Parlamentosu Knesset’te 
Birleşik Arap Listesi adı altında politika yapan Arap Demokrat Partisi ve İslami 
Hareket gibi siyasi partiler de bulunmaktadır.

3.9.1 Ta’al (el Hareketu’l Arabiyye li’t Tağyir)
Değişim için Arap Hareketi olarak da bilinen Ta’al Partisi569, 1990’lı yılların orta-
larında Filistinli siyasetçi Ahmed Tibi öncülüğünde kurulmuştur. İlk olarak 1996 
seçimlerine Arap Birliği Listesi altında katılan Ta’al, bir başarı elde edemediyse de 
1999 seçimlerine Balad Listesi altında katılarak liderini parlamentoya sokmayı 
başarmıştır. 2003 seçimlerine bir diğer Arap Partisi Hadaş ile birlikte katılan Ta’al 
Partisi’nin lideri Tibi bu seçimlerde tekrar milletvekili seçilmiştir. 2009 seçimleri-
ne ise Birleşik Arap Listesi altında katılan parti listenin kazandığı 4 sandalyeden 
birini elde etmiş570 ve böylelikle Tibi bir kez daha Knesset’e girmiştir. 

3.9.1.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Ta’al Partisi, yayınladığı parti ilkeleri bildirgesinde belirtildiği üzere Filistin-İsrail 
barış sürecini desteklemekte, Haziran 1967 sınırlarında bir İsrail Devleti’ni tanı-
makta, bununla birlikte başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması 
gerektiğini savunmaktadır. Ta’al Partisi ayrıca Filistinli mülteciler sorununun da 
BM kararlarına göre adil bir şekilde çözülmesini talep etmektedir. Parti, İsrail’de 
yaşayan Araplarla Yahudiler arasındaki hukuki ayrımcılıkların sona erdirilmesi 
için mücadele etmekte, Filistinli Arapların kültürel ve ulusal kimliklerinin korun-
masından yana tavır koymaktadır. Arap-Yahudi ortak yaşama ilkesinin destek-
lenmesi, ülkedeki karar mekanizmalarının Araplara açık olması, İslami vakıfların 
haklarının verilmesi, Arapça eğitimin altyapısının güçlendirilmesi gibi konular da 
Ta’al Partisi’nin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.571

568. El Ahzabu’l Arabiyye fi İsrail, Al Jazeera, 18 Haziran 2009, http://www.aljazeera.net/news/pages/e24b9e3c-
a851-46c1-ae60-288b2b9dbc62.
569. Ta’al partisinin resmi sitesi için bkz. http://www.a-m-c.org.
570. Ra’am-Ta’al, Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=193.
571. Mebadiu’l hizb, el Hareketu’l Arabiyye li’t Tağyir, http://www.a-m-c.org/page.asp?id=573.
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Ta’al Partisi, Filistin siyasetinin iki etkili aktörü olan el Fetih ve Hamas arasın-
da uzlaşmanın sağlanması süreçlerini desteklemektedir. Parti lideri Ahmet Tibi, 
Yemen, Suudi Arabistan ve Mısır’ın uzlaştırma çabalarına açıktan destek vermiş, 
2011 yılında Kahire’de iki örgüt arasında imzalanan uzlaşma anlaşmasının tören-
lerinde bizzat katılmıştır.572 Öte taraftan Hamas da, başta İsrail hapishanelerindeki 
Filistinli esirlerin serbest bırakılması gibi çeşitli platformlarda yürüttüğü çaba-
lardan dolayı Tibi’yi takdir etmektedir. Ayrıca Tibi, Filistin İslami Hareketi’nin573 
başını çektiği Birleşik Arap Listesi içerisinde yer alması dolayısıyla Filistinli İslami 
gruplarla iletişimi güçlü olan bir isim olarak tanınmaktadır.574

Ta’al Partisi’nin dış politika önceliklerine bakıldığında ise İsrail’deki Arapların 
Arap dünyasıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi, İsrail’in Suriye’nin Golan tepelerin-
den çekilmesi çağrılarından bahsedilebilir. Taal Partisi, “bölgede kapsamlı barışın 
bir parçası olarak Suriye ile Barış Anlaşması imzalanmalı, İsrail 4 Haziran 1967 
sınırları uyarınca Golan’dan tamamen çekilmelidir” demektedir. Yine Ta’al Parti-
si, İsrail’in bölge ülkeleriyle kapsamlı bir barış anlaşması imzalaması gerektiğinin 
altını çizmektedir.575 Ta’al Partisi lideri Ahmed Tibi’nin Türkiye konusunda ise 
oldukça pozitif bir bakış açısı vardır. Ta’al Partisi’nin resmi sitesinde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile beraber resimlerini paylaşan Tibi576, aynı zamanda Türk 
büyükelçisi Oğuz Demirkol’u alçak sandalyeye oturtarak krize neden olan İsra-
il Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’u alçak sandalyeye oturtmasıyla öne 
çıkmıştır. Nitekim Tibi bu hareketiyle “Ayalon’dan Türk büyükelçisinin intikamını 
aldı” manşetleriyle Arap basınında haber olmuştur.577 

572. İtifal bi tevkıi’l musalehati bi’l Kahire, Al Jazeera, 4 Mayıs 2011, http://aljazeera.net/news/pages/a57e52d5-
9c69-4f58-911b-e47277d52963.
573. Filistin’de İslami Hareket adlı oluşum ilk kez 1971 yılında Şeyh Abdullah Nemr Derviş tarafından 
kurulmuştur. 1948 Araplarını temsilen sosyal faaliyetler yürüten oluşum, 1996 yılında ise İsrail genel seçim-
lerine katılma kararı almıştır. Oluşum siyasi lideri olarak Knesset milletvekili İbrahim Sarsur öne çıkmaktadır. 
574. Hamas: İnfirac gaziyyetul esra ve’l mutekalin gariben ve nuşidu bi cuhudi’d Tibi ve Salah ve Daabis ve’l 
mustakillin, Arab Bab, 8 Ocak 2011, http://www.arabbab.com/?p=64227.
575. Mebadiu’l hizb, el Hareketu’l Arabiyye li’t Tağyir, http://www.a-m-c.org/page.asp?id=573.
576. Reisi’l Vuzerai’t Turki es Seyyid Receb Tayyib Erdoğan, http://www.a-m-c.org/articles.asp?id=1182.
577. Naibun Arabi bi’l Knesst yes’eru li’s sefiri’t Turki min Ayalon, Al Arabiya, 21 Ocak 2010, http://www.
alarabiya.net/mob/ar/97960.html.

Ta’al Partisi, Filistin-İsrail barış sürecini 
desteklemekte, Haziran 1967 sınırlarında bir İsrail 
Devleti’ni tanı makta, başkenti Kudüs olan bir Filistin 
Devleti’nin kurulması gerektiğini savunmakta ve 
Araplarla Yahudiler arasındaki hukuki ayrımcılığın 
sona erdirilmesi için mücadele etmektedir. 
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3.9.1.2 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Ta’al Partisi’nin lideri Ahmed Tibi, 19 Aralık 1958’de Filistin’in Tayibe kentinde 
dünyaya gelmiştir. Kudüs İbrani Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 
1993 yılında el Fetih lideri Yaser Arafat’ın siyasi danışmanı olan Tibi, 1999 yılında 
bu görevinden istifa ederek İsrail’de parlamento seçimlerine katılmış ve milletve-
kili seçilmiştir. Wye River Konferansı’nda Filistin heyeti resmi sözcüsü olan Ti-
bi’nin, 2000 yılında Aksa İntifadası sırasında sağ eli kırılmış, 2001 yılında Cenin 
kampına girdiği için dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Tibi, İsrail’i “Yahudilere karşı 
demokrat, Araplara karşı Yahudi” olarak nitelendirmektedir. Ona göre İsrail’in 
“Yahudi ve demokrat” devlet tanımının “milleti çok kültürlü” olan devlet şeklinde 
değiştirilmesi gerekmektedir.578 
Ta’al partisinin diğer önde gelen figürleri, partinin siyasi büro ve merkez yönetim 
kurulu üyeleri Ğassan Abdullah, Vail Yunus, Yusuf Şahin, Bessam Yasin, Zeki Ğa-
nayim, Muhammed Osamine, Ali Haydar, Dr. Hsasan Ebu Hcle ve Ahmed Muhna 
gibi isimlerdir. Bu isimler daha çok yerel anlamda siyaset yapan, çeşitli toplumsal 
sorunlara ilişkin bulundukları kentlerde siyasi aktiviteler organize eden ve çeşitli 
platformlarda yazı yazıp, toplantılara katılan siyasi figürlerdir.579

3.9.2 Balad (et Tecemmuu’l Vatani el Demokrati)
Ulusal Demokratik Topluluk olarak bilinen Balad580, 1995 yılında Hıristiyan asıllı 
Filistinli Arap Azmi Bişara’nın öncülüğünde kurulmuştur. Balad o dönem İsrail’de 
ulusalcı eğilimleri olan çeşitli Arap hareketlerini kendi çatısı altında birleştirmiştir. 
Balad Partisi, 1996 seçimlerine Hadaş ile ortak listeyle katılmış, o dönem partiye 
şimdi sürgünde bulunan Hristiyan asıllı Arap Azmi Bişara başkanlık etmiştir. Ortak 
listenin parlamentoda 3 sandalye kazandığı seçimde Bişara milletvekili olmuştur. 
Balad Partisi 1999 seçimlerine Ta’al Partisi ile birlikte katılmış ve kazanılan iki san-
dalyeden birisine sahip olmuş, 2003 seçimlerinde ise parlamentoda üç sandalye ka-
zanmıştır. 2006 seçimlerinde de sonuç değişmemiş Balad meclisteki üç sandalyesini 
korumuştur. 2006 yılına kadar partinin liderliğini yürüten Azmi Bişara hakkında 
açılan soruşturma sonrası Katar’a kaçması üzerine 2007’de partinin başına Müslü-
man Araplardan Cemal Zehalika geçmiştir. 2009 seçimleri Zehalika liderliğinde gi-
ren Balad Partisi’nin şu anda Knesset’te üç milletvekili bulunmaktadır.581

578. Muessisu’l Hareke, el Hareketu’l Arabiyye li’t Tağyir, http://www.a-m-c.org/page.asp?id=563.
579. El Arabiyyetu li’t tağyir fi tezahuretin daimetin lit’ Tıybi bi Ummu’l Fahm, PANET, 24 Eylül 2011, http://
www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-455966,1,2.html.
580. Balad partisinin resmi sitesi için bkz. http://www.tajamoa.org/.
581. National Democratic Assembly, Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=103.
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3.9.2.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Balad Partisi siyasi programında İsrail içerisindeki Arap toplumunun ulusal kim-
liğinin korunmasına vurgu yapmakta ve İsrail’deki Arapların devletin asli unsuru 
olduğunu savunmaktadır. Sahiplerinden alınan toprakların iadesi, Arap dilinin 
önemsenmesi, tehcir edilenlerin evlerine geri dönmesi gibi alanlarda mücadele 
yürüten Balad Partisi, Hıristiyan ve İslami Vakıfların gayrimenkullerinin de sa-
hiplerine iade edilmesi gerektiğini söylemektedir.582

Balad Partisi, Filistin halkı meşru haklarını elde edene kadar bölgede barış ve is-
tikrarın sağlanamayacağının altını çizmekte, İsrail’in 1967’de işgal ettiği tüm top-
raklarını geri vermesi gerektiğini savunmaktadır. Balad Partisi, Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi’ni kapsayan başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasından 
yanadır. Parti, BM’nin 194 sayılı kararı gereğince Filistinli mültecilerin geri dönüş 
hakkını sahiplenmekte, İsrail hapishanelerinde tutuklu ve esir konumda olan tüm 
Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etmektedir.583

Balad Partisi, Filistin sorununun çözülebilmesi ve İsrail’in çıkardığı sorunların aşıl-
ması için Filistin’de ulusal uzlaşmanın sağlanmasının önemine dikkat çekmektedir. 
Hamas ve el Fetih hareketlerinin uzlaşmalarını, FKÖ’nün tüm Filistinli grupları 

582. El Bernamecu’s siyasi, Tajamoa, http://www.tajamoa.org/?mod=article&ID=198.
583. A.g.e.

İsrail Beytenu 
milletvekili 
Anastasia 
Michaeli,Beled 
Partisi’nden 
Arap 
milletvekili 
Hanin Zoabi’yi 
kürsüden 
indirmeye 
çalışıyor 



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

148

temsil edecek nitelikte bir yapıya dönüşmesi gerektiğini savunmaktadır. Balad lideri 
Zehalika, İsrail’in Hamas ve el Fetih arasındaki tüm uzlaşma çabalarını başarısız 
kılmak için çaba gösterdiğini vurgulamakta bununla birlikte Filistin halkının sadece 
siyasi bölünmüşlüğe değil aynı zamanda uzlaşma adı altında siyasi mevkilerin bölü-
şülmesi gibi bir seçeneğe de razı olmayacağına dikkat çekmektedir.584

Balad Partisi, bölgesel politikalar bağlamında öncelikle İsrail’in başta Golan ol-
mak üzere işgal ettiği Arap topraklarından geri çekilmesi gerektiğini söylemek-
tedir. Parti ayrıca Ortadoğu’nun öncelikle nükleer silahlar olmak üzere tüm kitle 
imha silahlarından arındırılmasının önemine dikkat çekmektedir. Arap ülkeleri 
arasındaki işbirliğini destekleyen Balad, Ortadoğu’da demokrasi ve insan hakları-
nın kökleşmesini, Arap dünyasındaki azınlıkların haklarının korunmasını, Arap 
ülkelerine birtakım kararların dikte edilmemesini, emperyalizmle mücadeleyi, 
eşitlik ilkesine dayalı yeni bir dünya düzeninin kurulmasını savunmaktadır.585

Balad Partisi, Türkiye’nin Filistin sorunu konusundaki pozisyonunu takdir et-
mektedir. En son Mavi Marmara meselesinde sergilediği gibi gerek İsrail içerisin-
de gerek uluslararası arenada Türkiye’nin tezlerini savunan bir partidir. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu 2011 sonunda İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda 
görüştüğü Balad Partisi lideri Cemal Zehalika ve Knesset milletvekili Hanin Zua-
bi’ye bu yaklaşımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etmiştir.586

3.9.2.2 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Balad Partisi lideri Cemal Zehalika, 11 Ocak 1955 yılında Filistin’in Kefer Kara 
kentinde dünyaya gelmiştir. Zehalika, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini 
Kudüs İbrani Üniversitesi’nde Eczacılık alanında tamamlamıştır. Zehalika, 2003 
yılında düzenlenen parlamento seçimleriyle birlikte Knesset’e milletvekili olarak 
katılmıştır. Uzun yıllar İsrail’deki Arapların haklarını savunan Zehalika, İsrail reji-
mini Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere karşı “apartheid sistemi” 
uygulamakla suçlamaktadır.587

Balad Partisinin kurucu lideri Azmi Bişara ise 22 Temmuz 1956’da Filistin’in Na-
sıra kentinde dünyaya gelmiştir. Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Bişara, ilk kez 17 
Haziran 1996’da milletvekili seçilmiştir. Bişara, bir dönem İsrail Komünist Partisi 
Rakah üyesi olmuş, enternasyonal Marksist bir siyasi çizgi izlemiştir. Bişara, dini 
olarak Hıristiyan bir Araptır. Bişara, Filistin Demokrasi Araştırmaları Enstitü-

584. Cemal Zehalika, Vahdetu’l munazzame gable ittifakın havle’s sulta, Arabs 48, 15 Şubat 2012, http://www.
arabs48.com/?mod=articles&ID=89268.
585. El Bernamecu’s siyasi, Tajamoa, http://www.tajamoa.org/?mod=article&ID=198.
586. Davutoğlu li Zehalika ve Za’bi: Entum Ebtal, Al Arab, 3 Kasım 2011, http://www.alarab.net/Article/408668.
587. Moran Rada, Worldwide events mark ‘Israeli Apartheid Week, Yediot Ahranot, 8 Eylül 2007, http://www.
ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3362888,00.html.
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sü’nü ve Arap Kültür Topluluğu’nu kurmuştur.588 Bişara, Yahudi Arap Komünist 
Partisi öncülüğünde ilk kez İsrail Başbakanlığına aday olan Arap olmuştur.589 22 
Nisan 2007’de Bişara, Kahire’de İsrail Büyükelçiliği yoluyla Knesset’ten istifa eden 
Bişara, savaş zamanında düşmanı desteklemek, düşmana bilgi sızdırmak, bunun 
için yabancı ajanları aracı kılmak ve yabancı kaynaklardan para almak gibi suçla-
malarla karşı karşıya kalmıştır.590

Balad Partisi’nin önde gelen diğer isimleri halen milletvekili olan Said Nefa (1 Nisan 
1953/ Beyt Cen) ile Hanin Zuabi’dir (23 Mayıs 1969/Nasıra). Zuabi, Hayfa Üniversi-
tesi’nde psikoloji ve felsefe eğitimi görmüş, Kudüs İbrani Üniversitesi’nde iletişim ve 
gazetecilik alanlarında yüksek lisansını tamamlamıştır. Knesset üyesi olmadan önce 
bir basın eğitim merkezi yöneticisi olan Zuabi, 1948 Arapları içerisinde tanınmış bir 
aileye mensuptur.591 Yine Zuabi, Mavi Marmara Gemisi’ne binerek Gazze Şeridi’ne 
yönelik ablukanın kırılması için aktif tavır almış olan isimlerden birisidir.
Balad’ın diğer önemli ismi Said Nefa, 14 yaşında Komünist Partisi saflarına katıl-
mış Dürzi asıllı Filistinli bir Arap’tır. Tel Aviv Üniversitesi Hukuk Fakültesi me-
zunu olan Nefa, 1990’lı yıllarda Belediye başkanlığı yaparak yerel siyasetten par-
lamentoya katılmıştır. Nafa, 2003’te İsrail, Lübnan, Suriye ve Arap dünyasındaki 
Dürzi Araplar arası ilişkileri geliştirmek amacıyla bir dernek de kurmuştur.592

3.9.3. Hadaş (el Cebhetu’d Demokratiyye li’s Selami ve’l müsavat)
15 Mart 1977 tarihinde Muhammed Bereket öncülüğünde Nasıra’da kurulmuş olan 
Hadaş593 1922 yılında Filistin’de Arap ve Yahudiler tarafından kurulan Komünist 
Parti’nin devamı sayılmaktadır. Bununla birlikte seçmen tabanını genel olarak Arap 
vatandaşlar oluşturmaktadır.594 Nitekim partinin tarihçesinin anlatıldığı internet 
sitesinde ve referans kaynaklarında sıklıkla Komünist Partisi’ne atıflar yapılmakta-
dır.595 Partinin şu anda Knesset’te dört milletvekili bulunmaktadır.596

3.9.3.1 Temel Tartışmalı Meselelere Yaklaşımı

Hadaş Partisi’nin ana hedeflerinden birisi İsrail’in Filistinlilerle ve diğer Arap-
larla adil bir barış yapmasını sağlamaktır. Hadaş Partisi, Filistin Devleti’nin 1967 

588. Haaretz, 21 Aralık 2002.
589. BBC News, 9 Ocak 2003.
590. Haaretz, 28 Nisan 2007.
591. Ministers of Minorities, Knesset, http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByParameter_eng.asp?par=2.
592. Jonathan Cook, Arab Politicians Face Tide of Persecution, Counter Punch, 2 Şubat 2010, http://www.coun-
terpunch.org/2010/02/02/israel-is-criminalizing-dissent/.
593. Hadaş partisinin resmi sitesi için bkz. http://www.hadash.org.il/, http://www.aljabha.org/.
594. El Ahzabu’l Arabiyye fi İsrail, Al Jazeera, 18 Haziran 2009, http://www.aljazeera.net/news/pages/e24b9e3c-
a851-46c1-ae60-288b2b9dbc62.
595. Eymen Avde, El Cebhetu el Alan bi’z Zat, Al Jabha, http://www.aljabha.org/?i=68071&f=aljabha-alan.htm.
596. Hadash, Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=12.



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

150

öncesi sınırlarda kurulmasını ve İsrail’in Batı Şeria’daki tüm yerleşimlerden çekil-
mesini savunmaktadır. Parti ayrıca, İsrail’de yaşayan Araplara karşı tüm ayrımcı 
uygulamalara son verilmesi, demokrasinin yerleşmesi, işçi haklarının korunması, 
cinsiyet eşitliğin sağlanması ve kitle imha silahlarının bölgeden temizlenmesi gibi 
konularda çalışmalar yürütmektedir.597

Hadaş Partisi, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını savunmakta, Kudüs’ün mu-
hakkak kurulacak bir Filistin Devletinin başkenti olması gerektiğini ve Filistinlilerin 
kendi kaderini tayin hakkının ellerinden alınamayacağını ifade etmektedir. İsrail’in 
sürekli yeni yerleşim birimleri inşa etmesi ve Kudüs’ü Yahudileştirme planlarının 
tehlikesine dikkat çeken Hadaş Partisi, buna karşı sadece müzakereler yoluyla değil 
aynı zamanda meydanlara da çıkılarak yanıt verilmesi gerektiğini dile getirmekte-
dir. Hadaş Partisi ayrıca İsrail’in Hamas yönetimini bahane ederek Gazze Şeridi’nde 
yaşayan Filistinlilere abluka uygulamasına da şiddetle karşı çıkmaktadır.598

Hadaş Partisi Genel Sekreteri Muhammed Bereket, partisi adına Hamas ve el Fe-
tih arasında anlaşmanın sağlanması, ulusal uzlaşmanın hayata geçirilmesi ve Fi-
listin’deki bölünmüşlüğe son verilmesi gerektiğini savunmaktadır ve Filistin lideri 
Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmelerde de bu görüşlerini açıkça dile getirmiş-
tir.599 Bereket, Filistin halkının bu bölünmüşlükten büyük zarar gördüğünü, Filis-
tin’in hem Fetih hem Hamas hem de diğer gruplardan çok daha üstün bir değer 
olduğunu ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.600

Öte yandan Hadaş Partisi Genel Sekreteri Bereket’in Türkiye konusundaki tavrı 
özellikle Arap baharı çerçevesinde Suriye’de yaşanan olaylarla birlikte olumsuz bir 
nitelik kazanmıştır. Suriye halkının mücadelesini desteklediğini söyleyen Bereket, 
bununla birlikte Batılı ülkelerin demokrasi mücadelesi içinde olmadığını, ama-
cın Batı çıkarlarını bölgede hâkim kılmak olduğunu savunmakta ve Türkiye ve 
İsrail’in bu noktada ABD’nin bölgedeki çıkarlarına hizmet etmekten başka bir şey 
yapmadıklarını öne sürmektedir.601

3.9.3.2 Lideri ve Temel Politik Figürleri

Hadaş Partisi Genel Sekreteri Muhammed Bereket, 29 Temmuz 1995 yılında Filis-
tin’in Şefa Amr kentinde dünyaya gelmiştir. Bereket, Tel Aviv Üniversitesi Matema-
tik Bölümü mezunudur. Bir dönem İsrail Komünist Partisi üyesi olan Bereket, ay-
rıca İsrail Arap Öğrenciler Birliği Başkanlığı da yapmıştır. Bereket, İsrail’deki Arap-

597. Hadash, Yediot Ahranot, 2 Nisan 2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3500933,00.html.
598. Bereket: Haggu’l avdeti nibrasen li nidalina, Al Arab, 4 Ocak 2008, http://www.alarab.net/Article/37734.
599. El Reisu’l Fılıstıyni: Senuneffizu ittfakal musalehati’l vataniyye, al Sharq, 27 Mayıs 2012, http://bit.ly/KM0OV7.
600. Muhammed Bereket fi Ramallah: Fılıstıyn fevga Hamas ve fevga Feth ve fevgana cemian, Al Arab, 1 Nisan 
2010, http://www.alarab.net/Article/271955.
601. Muhammed Bereket: Turkiye tegumu bi devrin Amerikiyyin fi’l mantıka, Al Arab, 31 Mayıs 2012, http://
www.alarab.net/Article/461929.
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lar için tam eşitlik istemiş, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki işgallere karşı uzun yıllar 
mücadele vermiş ve çeşitli defalar İsrail aşırı sağının tehditlerine maruz kalmıştır.602

Partinin diğer önde gelen isimleri parlamento grup başkanı Hanna Suveyd, Knes-
set milletvekilleri Dov Hanin ve Afou Agbaria’dır. Hanna Suveyd 27 Mart 1955’te 
Eliyabun’da dünyaya gelmiştir. Suveyd, İsrail Teknoloji Enstitüsü’nde lisans, yüksek 
lisans ve doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında tamamlamış ve bir dönem 
İngiltere’de dersler vermiş bir isimdir.603 Hıristiyan bir aileye mensup olan Suveyd, 
2006 seçimleriyle birlikte Knesset’e girmiştir. İsrail’in Kuzeyinde bir Arap kenti inşa 
fikrini savunan Suveyd604, 2009 seçimlerinde tekrar parlamento üyesi seçilmiştir. 
Hadaş’ın bir diğer milletvekili Yahudi kökenli Dov Hanin, Komünist Parti taba-
nından gelmektedir. 10 Ocak 1958 tarihinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tik-
va’da dünyaya gelen Hanin, Kudüs İbrani Üniversitesi Hukuk Fakültesinden me-
zun olmuş, Tel Aviv Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktorasını tamam-
lamıştır. Askerlik sırasında Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde görev almayı reddetmiş 
olan Hanin, siyasi hayatı boyunca insan hakları ve işçi hakları mücadelesi vermiş-
tir. Hanin, Knesset’te faşizmle mücadele ve iki devletli çözüm lobilerine üyedir.605

Partinin Komünist parti kökenli bir diğer milletvekili Arap Afou Agbaria, Saint 
Petersburg Üniversitesi’nden tıp doktoru olarak mezun olmuştur. Agbaria, Avru-
pa Parlamentosu’nun 2010 yılındaki bir oturumunda İsrailli liderlerin Uluslarara-
sı Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları gerektiği çağrısında bulunmuş ve İsrail’in 
62 yıl boyunca komşularına ve Arap vatandaşlarına durmaksızın saldırdığını dile 
getirmiştir.606 Agbaria, Knesset’te Araplar ve Yahudiler arasındaki bağları güçlen-
dirme lobisi üyesidir.607 

602. Ilan Marciano, Extremist threatens Arab politician, Yediot Ahranot, 28 Şubat 2005, http://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-3052235,00.html. 
603. Hanna Swaid, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=789.
604. 18 naiben mine’l Knesset yenzammune li ganun Dr. Hanna Suveyd, Ma’an News Agency, 14 Şubat 2007, 
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=53183.
605. Dov Khenin, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=780.
606. Jonathan Lis, Arab MK to EU: Israeli leaders must be tried at The Hague, Haaretz, 15 Haziran 2010, http://
www.haaretz.com/news/national/arab-mk-to-eu-israeli-leaders-must-be-tried-at-the-hague-1.296404. 
607. Afou Agbaria, Knesset, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=842.
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4.   ASKERİ, SİYASİ VE 
SOSYAL YAPILAR

4.1 İSRAİL ORDUSU 
İsrail Ordusu (ZaHaL, Tzva Hahagana LeYisra’el), İsrail devletinin kuruluşunun 
hemen ardından 31 Mayıs 1948 tarihinde kurulmuştur. İbranice adı kısaca Zahal 
olan İsrail Ordusu’nun kökenleri İsrail devletinin kurulmasından önce Filistin’de-
ki İngiliz mandası döneminde faaliyet gösteren Haganah608, Palmah609, Irgun610 ve 
Lehi611 paramiliter gruplarına dayanmaktadır. Yer altı örgütü olan bu gruplar İsra-
il Ordusu’nun çekirdeğini oluşturmuş, yapısını ve faaliyetlerini etkilemişlerdir. O 
dönemde Ulusal Yahudi Konseyi olarak tanımlanan ve ulusal meclis görevi gören 
Vaad Leumi siyasi ve askeri bir otorite görevini görmüş, meclisin başkanlığını ya-
pan David Ben-Gurion 1947’de BM’nin Çoğunluk Planı’nı kabul etmesi üzerine 
bütün paramiliter grupları bir ordu altında toplamaya çalışmıştır. Dünya Siyonist 

608. İbranice ‘savunma’ anlamına gelen Haganah, İngiliz manda yönetimindeki Filistin’de kurulmuş paramiliter 
bir örgüttür. Haganah, 1948’de devletin kurulmasından sonra İsrail ordusunun da iskeletini oluşturmuştur. 
609. 1931 yılında Haganah içindeki revizyonistlerin ve Mizrahilerin ayrılmasıyla kurulmuştur. Haganah’ın 
sağukkanlılık politikasını reddederek Araplara karşı silahlı misilleme yönetimi benimsemiştir. Askerlerin her-
hangi bir siyasi oluşum içerisinde olmaktansa kendi politik fikirleri doğrultusunda elitlere baskı yapmayı tercih 
etmiştir. 
610. İsrail Özgürlük Savaşçıları’nın kısaltması olan sosyalist eğilimli Lehi, 1940’ta Avraham Stern başkanlığında 
Irgun’dan ayrılarak kurulmuştur. Stern asıl düşmanın Araplar değil İngilizler olduğunu ve bu sebeple İngilizlere 
karşı Almanya ve İtalya ile işbirliği yapmayı savunmuştur. 
611. 1942 yılında Filistin’in Nazilere karşı korunabilmesi için Haganah içinden seçkin müfrezeler oluşturulmasını 
savunan bir grup Palmah’ı kurmuştur. Palmah gönüllülerine İngilizlerin askeri eğitim vermesinin yanı sıra Si-
yonist sosyalizm doktrinleri doğrultusunda örgütsel eğitim de verilmiştir. Bkz.Michael Goodspeed, When 
Reason Fails: Potraits of Armies at War: America, Britain, Israel&The Future, (New Yor: Greenwood Publishing 
Group, 2001), s.98 İzhak Rabin ve Moşe Dayan bu eğitimleri almış kişilerden ikisidir. 
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Örgütü’nden düzenli ordu kurulması için maddi ve siyasi yardım talep eden Ben-
Gurion, bir yandan paramiliter gruplara finansman sağlanmasını kolaylaştırırken 
bir yandan da Hagana’nın yapısında değişiklikler yaparak ‘yeni’ silahlı kuvvetleri 
şekillendirmiştir.612 14 Mayıs 1948’de devletin resmen kurulmasının ardından di-
ğer gruplar da ulusal ordu gücüne dâhil edilmişlerdir. 

Askeri doktrinini önleyici savaş ilkesi üzerine bina eden İsrail Ordusu, saldırgan bir 
strateji izlemektedir.613 Ordu, İsrail’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma-
yı, bütün düşmanlarını korkutmayı ve İsrail’i tehdit eden bütün terör faaliyetlerini 
kontrol altına almayı güvenlik hedefleri olarak belirlemiştir.614 Bunlara ek olarak 
Batı Şeria’nın güvenliğini sağlamak, hem İsrail sınırları içinde hem de sınır bölgele-
rinde terörizme karşı savaşmak ve kendisine karşı düşmanlıkları önleyecek caydı-
rıcılık kapasitesini sağlamak da ordunun temel görevleri arasında görülmektedir.615 

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nden oluşan ordunun başında genelkurmay baş-
kanı bulunmaktadır. Genelkurmay başkanı Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak ça-
lışmakta ve hükümet tarafından, 3 yıl süreliğine atanmaktadır. İsrail Ordusu’nda 
toplam ortalama 176 bin 500 etkin, 565 bin yedek asker görev yapmaktadır.616 
İsrail Ordusu’nun yıllık bütçesi, İsrail tarihi boyunca değişkenlik gösterse de, 
2011’de gayri safi milli hâsılanın yüzde 6’sının, 16 milyar dolar, üzerindedir.617

İsrail Ordusu’nda savunma bölgeleri Merkez, Güney, Kuzey ve Sivil Cephe olarak 
belirlenmiştir. Merkez Cephesi ülkenin merkezindeki sahil kesimi ve Batı Şeria’nın 
güvenliğinden, Kuzey Cephesi kuzeydeki Lübnan ve Suriye sınırlarının güvenliğin-
den, Güney Cephesi güneydeki Arava, Negev ve Eylat bölgesinin güvenliğinden so-
rumludur. Sivil cephe ise acil durumlarda sivilleri korumakla yükümlüdür. 

Kara Kuvvetleri Gazze sınırında görevli Givati Tugayı, Golan Tepelerini koru-
makla sorumlu Golan Tugayı, kibbutzlarda yeni tarım alanlarının kurulmasından 
sorumlu piyadelerin oluşturduğu Nahal Tugayı, Batı Şeria’daki Filistinlilerle mü-
cadele için 2005’te kurulan Kfir Tugayı ve elit piyade tugayı olarak görev yapan 
Paraşütçüler alt birimlerinden oluşmaktadır.618 

612. Me’ir Pa’il , “From Hashomer to the Israel Defense Forces:Armed Jewish Defense in Palestine,” Jewish Vir-
tual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pail.html, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012. 
613. “Israel Defense Forces (IDF)—An Introduction,” Jewish Virtual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.
org/jsource/Society_&_Culture/IDF.html, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012.
614. “Doctrine,” İsrail Ordusu Resmi İnternet Sayfası, http://www.idf.il/1497-en/Dover.aspx, Erişim tarihi: 9 
Ağustos 2012.
615. “Israel Defense Forces (IDF),” İsrail Dışişleri Bakanlığı, 28 Kasım 2012, http://www.mfa.gov.il/MFA/
Facts+About+Israel/State/THE+STATE-+Israel+Defense+Forces+-IDF-.htm, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012.
616. James Hackett,(ed.) The Military Balance 2010, International Institute for Strategic Studies (London: Rout-
ledge, 2010), ss.255-257.
617. Dan Williams, “Israel raises defence budget to face new challenges,” Reuters, 8 Ocak 2012, http://www.reuters.
com/article/2012/01/08/israel-security-budget-idUSL6E8C80FU20120108, Erişim tarihi: 10 Ağustos 2012.
618. “IDF Units,” İsrail Ordusu Resmi İnternet Sayfası, http://www.idf.il/1519-en/Dover.aspx, Erişim tarihi: 10 
Ağustos 2012.
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Merkezi Tel-Aviv’de bulunan İsrail Deniz Kuvvetleri’nin Hayfa, Aşdod ve Eylat’ta 
üsleri bulunmaktadır. Akdeniz ve Kızıl Deniz’de güçleri bulunan donanmanın 3 
korvet, 10 misil bot, 42 hücum botu ve 3 denizaltısı vardır. Donanmadaki Dolphin 
sınıfı denizaltıların nükleer başlıklı füze taşıma kapasitesi bulunmakta bu da İsra-
il’e herhangi bir savaşta “ikinci vuruş şansı” vermektedir.619 Mavi Marmara gemi-
sinde açık sularda yaptığı baskınla gündeme gelen İsrail Donanması’nın özel eği-
timli elit birlikleri özellikle nokta operasyonlarda kullanılmaktadır. Donanmanın 
başında Ağustos 2011’den bu yana Tümamiral Aluf Ram Rothberg bulunmaktadır.

86.500 kişilik İsrail Hava Kuvvetleri Ortadoğu’nun en modern hava gücü olarak 
kabul edilmekte ve en son teknolojik ekipmanlarla desteklenmiş pilotlar aldıkları 
eğitimle ve hava saldırısı konusundaki tecrübeleriyle öne çıkmaktadır. Hava Ko-
mutanlığı’nı Mayıs 2012’den bu yana Amir Eşel yürütmektedir.620

İsrail Ordusu’nda üç tür askeri görev vardır: Zorunlu askerlik, yedek kuvvet ve 
resmi görev. Ordu gücünün büyük bir kısmını her yıl belirli sürelerde eğitim gö-
ren yedek kuvvetler oluşturmaktadır. Yedek kuvvetler Savunma Bakanlığı tara-
fından gerekli görüldüğünde göreve çağrılmaktadır. İsrail’de askerlik 18 yaşından 
itibaren zorunludur ve zorunlu askerlik süresi erkekler için 36, kadınları için 21 
aydır. Erkekler zorunlu hizmetten sonra yedek kuvvetlere katılıp 51 yaşına kadar 
her yıl 39 gün süreyle orduda hizmet etmektedir.621 Kadınlar için yedek kuvvet-
lerde eğitim zorunluluğu bulunmamakla beraber evli olmayanlar nadiren de olsa 
24 yaşına kadar yedek kuvvetlere çağrılabilmektedir.622 Yedek kuvvetlerdeki hiz-
met süresi olağan üstü hallerde uzatılıp özel durumlarda da azaltılabilmektedir. 

619. “Israeli Sea Corps,” Global Security, http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/navy.htm, Erişim 
tarihi: 10 Ağustos 2012.
620. M. Furkan Özdil, “İsrail’in askeri gücü ne durumda?” USA Sabah, 30 Mart 2012, http://www.usasabah.com/
Siyaset/2012/03/30/israilin-askeri-gucu-kapasitesi-israil-ordusu, Erişim tarihi: 10 Ağustos 2012.
621. “Israel Defense Forces (IDF)—An Introduction,” Jewish Virtual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.
org/jsource/Society_&_Culture/IDF.html, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012. 
622. Louis D. Williams, Israel Defense Forces: A People’s Army (Tel Avib: Ministry of Defense Publishing House, 
2000), s.324.

Askeri doktrinini önleyici savaş ilkesi üzerine bina 
eden İsrail Ordusu, saldırgan bir strateji izlemekte 
ve İsrail’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ko-
rumayı, bütün düşmanlarını korkutmayı ve İsrail’i 
tehdit eden bütün terör faali yetlerini kontrol altına 
almayı güvenlik hedefleri olarak belirtmektedir.
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İsrail’e yeni göç eden göçmenler için de yaşları, medeni durumları ve ordunun 
asker ihtiyacına göre süresi değişkenlik göstermekle beraber, askerlik zorunlulu-
ğu bulunmaktadır.623 İsrail Ordusunda Yahudi olmayan tek grup Dürzilerdir ve 
askerlik 1956’da onlar için de zorunlu hale getirilmiştir.624 Askerlik görevi Araplar, 
Çerkesler ve Bidunlar için gönüllü bırakılmıştır.625 

İsrail’deki ultra-Ortodoks yahudi cemaati, 1 Ağustos 2012 tarihine kadar ordu ser-
visinden muaf tutulmuşlardır. Bu muafiyeti garanti altına alan Tal yasası diğer pek 
çok meselede olduğu gibi dindar ve seküler İsrailliler arasında tartışmalara sebep 
olmuş, sekülerler askerlik yükümlüğünün bütün İsrailliler arasında eşit dağıtılma-
sı gerektiğini savunmuştur.626 Uzun süren tartışmalar ve seküler Yahudilerin artan 
rahatsızlığı sonucunda dindar Yahudilerin askerlik muafiyeti 1 Ağustos 2012 tari-
hinde kaldırılmıştır,627 fakat bu konuda siyasi çalışmalar devam etmektedir. 

Ordu-Siyaset İlişkisi

İsrail’de ordu görevinin bu kadar katı kurallara bağlı ve uzun olması ülkedeki gü-
venlik paranoyası ile ilgilidir ve bu uzun vadede halkın askeri eğitimlerinin ve 
aynı zamanda ordudaki sivil eğilimlerin artmasına sebep olmuştur. İsrail’in ku-
ruluşundan önce halkın büyük kısmının paramiliter örgütlerin siyasi ve askeri 
faaliyetlerine katılmış olması, bağımsızlık sonrası aynı kişilerin siyasi hayatta da 
etkin olmaları sonucunu doğurmuştur. Yapılan ilk seçimlerde askerlere oy ve seçi-
lebilme hakkı verilmiş, daha sonraki seçimlerde oy hakkı devam ederken yalnız-
ca emekli askerlere seçilebilme hakkı tanınmıştır.628 Bunun yanı sıra İsraillilerin 
toplumsal hafızasında yeniden dağılma ve sürgün edilme korkusunun hala çok 
güçlü olması ve ülkenin komşularıyla sürekli bir barış sağlayamamış olması gü-
venliğe ve dolayısıyla orduya verilen önemi artırmıştır. Bu güvenlik paranoyası 
İsrail ordusunun sadece savunma amaçlı olmaması, bütün halkın saldırı yeteneği 

623. Laura L. Woolf (ed.), Military Service (Jerusalem, 2011), s.6. http://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/5F529074-
C477-4C12-9A42-F85CA36ECFDF/0/idf_en.pdf, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012. 
624. 1956’ya kadar gönüllü askerlik yapan Dürziler bu tarihten itibaren zorunlu askerliğe tabi olmuşlardır. Dürzi 
kadınlar askerlikten muaftır. Bkz. Zeidan Atashi, “The Druze in Israel and the �uestion of Compulsory Military 
Service,” 15 Ekim 2001, http://jcpa.org/jl/vp464.htm, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012.
625. Louis D. Williams, Israel Defense Forces: A People’s Army (Tel Avib: Ministry of Defense Publishing House, 
2000), s.20.
626. Anti-Siyonist dindar Yahudiler inançları gereği Mesih gelmeden İsrail devletinin kurulmasına ilk başta karşı 
çıkmış fakat daha sonra David ben Gurion’un yeşiva yöneticileri ve cemaat liderleriyle görüşmesi üzerine dev-
letin kurulmasına karşı çıkmamak karşılığında İsrail devletine hizmet etmekten, vergi vermek ve askere gitmek, 
muaf tutulmuşlardır. Bkz. Kerim Balcı, “İsrail’i bir arada tutan askerlik düzenlemesi çöküyor,” Zaman, 13 Tem-
muz 2012, http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1317230, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012.
627. “İsrail: Dindarlara ordu muafiyeti bitti,” BBC, 1 Ağustos 2012, http://www.bbc.co.uk/turkce/haber-
ler/2012/08/120801_israel_conscript.shtml, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2012.
628. 1967 yılına kadar kabinede bakanlık yapanların yüzde 35’i asker kökenlidir. 
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kazanması gerektiğine inancını beslemiş ve bütün halkın orduya katılmasını ve 
ordunun eylemlerini meşrulaştırmasını sağlayan etken olmuştur.629 

1947-63 yılları arasında geçen sürenin ordunun kurumsallaşma süreci olduğunu 
söylemek mümkündür. Devlet kurulduktan sonra yapılan ilk seçimlerin ardından 
başbakan olan Ben Gurion aynı zamanda savunma bakanlığı görevini de yürüt-
müştür. Ben Gurion’un savunma bakanlığı yapması ordunun sivil denetiminin 
yapılması ve Mapay’ın sosyalist fikirlerinin ordu içerisinde de etkin olması açısın-
dan önem arz etmiştir. Bu durum ordunun devleti yöneten ideoloji çerçevesinde 
siyasallaşmasına da işaret etmektedir. Askerlerin siyasi partilere üye olmalarının 
serbest olması da askerlerin siyasi etkilerini artıran bir faktör olmuştur. Ben Gu-
rion’un başbakanlık yaptığı süreçte ordunun üst düzey atamalarında kontrol sağ-
lanmış ve savunma ve dışişleri konularında asker ve sivillerden oluşan merkezi bir 
karar organı oluşturulmuştur. Sürekli çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada ordu-
nun dış politika kararlarına müdahil olması ve başarısı, bunun yanı sıra altyapı 
çalışmalarından, kültür sanat ve eğitim faaliyetlerine kadar ulus inşa sürecinde 
rol alması, ordunun yerini sağlamlaştırmıştır. Başbakanın aynı zamanda savunma 
bakanı olması uygulaması 1954 yılında kaldırılmıştır. Ordunun Savunma Bakan-
lığı’na bağlı hale getirilmesi ve siyasetten uzaklaştırılması ordunun sivil iradeye 
tabii olduğu anlamına gelse de İsrail’de ordunun sivilleşerek siyasete etki ettiğini 
söylemek mümkündür. İsrail’de askerlerin başbakanlık, dışişleri ve savunma ba-
kanlığı gibi kilit görevlere gelmeleri de bunun kanıtı sayılabilir. 

Savunma Sanayi

Devletin kuruluşundan sonra ordu, silah ve uçak endüstrilerinin kurulmasıyla 
güçlenmiştir. İlk dönemde Avrupa ve Amerika’dan yapılan silah transferleri yo-
luyla şekillenen savunma sanayi, yurtdışındaki Yahudi şirketlerin ekonomik des-
teğiyle geliştirilmiş ve 1952 yılında savunma Bakanlığı’na bağlı ilk silah fabrikaları 
kurulmuştur.630 Savunma Bakanlığı’na bağlı büyük silah fabrikaları önemli oran-
da iş istihdamı sağlamakta ve asker veya asker kökenli kişiler tarafından yönetil-
mektedir. Fabrikaların hem ekonominin hem de savunmanın bir parçası olması, 
onları siyasi sürecin bir parçası haline getirmektedir. Şu anda Rafael, IAI, Elta, 
Elbit gibi ünlü şirketlere sahip olan İsrail, dünyanın önde gelen silah üreticisi ve 
ihracatçısı ülkelerinden birisidir.631 

629. Louis D. Williams, Israel Defense Forces: A People’s Army (Tel Avib: Ministry of Defense Publishing House, 
2000), s.33.
630. Amit Gupta, Building an Arsenal, The Evolution of Regional Power Force Structures (England: Greenwood 
Publication, 1997), s.86.
631. “About IMI,” IMI, http://www.imi-israel.com/home/doc.aspx?mCatID=63195&mCatID2=0, Erişim tarihi: 
10 Ağustos 2012.
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Benny Gantz, İsrail Genelkurmay Başkanı

Binyamin Gantz 1959’da Kfar Ahim’de doğmuş ve 1977 yılında orduya katılmıştır. 
Paraşütçüler Tugayı’nda gönüllü olarak göreve başlayan Gantz, lisans derecesini 
Tel Aviv Üniversitesi tarih bölümünden ve yüksek lisans derecelerinden birisi-
ni Hayfa Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden diğerini de Amerika’daki Milli 
Savunma Üniversitesi milli kaynaklar yönetimi bölümünden almıştır. 2005-2007 
yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan Gantz, 2007-2009 yılları ara-
sında ABD’de askeri ateşlik görevini yürütmüştür. Binyamin Gantz Şubat 2011’de 
İsrail Genelkurmay Başkanlığı’na atanmıştır.632 

4.2  SAĞCI STK’LAR
4.2.1 Yeşa

Yeşa Konseyi,633 Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimlerindeki belediye mec-
lislerinin şemsiye örgütüdür. 1970’li yıllarda kurulan örgüt, İsrail’in 1967 savaşı 
sonrası işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze topraklarında faaliyet göstermiştir. İsrail’in 
2000’li yıllarda Gazze Şeridi’nden çekilmesi sonrası faaliyetlerini Batı Şeria’da yo-
ğunlaştıran Yeşa Konseyi, bölgede yeni Yahudi yerleşim birimlerinin açılması için 
mücadele etmektedir. Bölgede kurulan yeni yerleşimlerin alt yapı imkânlarının 
geliştirilmesi konusunda da İsrail devletiyle işbirliği yapan örgüt, yerleşim böl-
gelerinde ambulans, polis aracı, otobüs vb. temel ihtiyaçların karşılanması için 
kampanyalar yürütmektedir.634

Yeşa Konseyi, faaliyet alanı da dikkate alındığında yaklaşık 225 bin Yahudi yerle-
şimciyi temsilen etkinlik göstermektedir. İsrail parlamentosu ve İsrail hükümeti 
nezdinde lobi çalışmaları yürüten Yeşa Konseyi, dünyanın farklı yerlerinden kut-

632. “Lt. Gen. Benny Gantz Appointed 20th IDF Chief of the General Staff,” IDF Blog, 14 Şubat 2011, http://
www.idfblog.com/2011/02/14/lt-gen-benny-gantz-appointed-20th-idf-chief-of-the-general-staff/, Erişim tarihi 
10 Ağustos 2012. 
633. Yeşa Konseyi’nin resmi sitesi için bkz. http://www.mYeşa.org.il/.
634. Tucker, S. (2008). The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History, 
p. 1106-1107.

İsrail’in 2000’li yıllarda Gazze Şeridi’nden çekilmesi 
sonrası faaliyetlerini Batı Şeria’da yoğunlaştıran
Yeşa Konseyi, bölgede yeni Yahudi yerleşim 
birimlerinin açılması için mücadele etmektedir.
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sal topraklara göç etmek isteyen Yahudilere de yardımcı olmaktadır. Yeşa Konse-
yi, Knesset ve İsrail hükümeti nezdinde özellikle yeni yerleşim alanları açılması 
ve mevcut yerleşimlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kampanyalar 
yürütmektedir. Konsey, bu amaçla yeni yerleşimlerin durdurulmasına ilişkin alı-
nan çeşitli kararları İsrail’in farklı kentlerinde protesto etmiş, Tel Aviv’de 200 bin 
kişilik dev bir gösteri organize etmiştir. 

Yeşa Konseyi diğer taraftan İsrail yerleşimlerindeki duruma ilişkin kamu diplo-
masisi çalışmaları da yürütmektedir. İsraillilerin yeni yerleşim yerlerinde Arap-
lara şiddet uygulamadığını savunan Yeşa Konseyi, bu tezini savunmak için inter-
net ortamını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda İsrail’in uluslararası 
toplumda imajını iyileştirmek adına yürütülen çalışmada internet ansiklopedisi 
sayılan Wikipedia yazarlığı için özel ekipler oluşturmuş, İsrail hakkında yazılan 
tüm yazıları düzeltmeye, İsrail’le ilgili iddialara cevap vermeye de çalışmıştır.635

Yeşa Konseyi bünyesinde 25 seçilmiş Belediye Başkanı ve 10 sivil toplum lide-
ri bulunmaktadır. Yeşa’nın başkanlığını 2007 yılından beri kendisi de bir İsrail 
yerleşiminde ikamet eden Dani Dayan yürütülmektedir. Dayan, 1955 yılında Ar-
jantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelmiş, 1971 yılında ailesiyle birlik-
te İsrail’e göç etmiştir. Bar Ilan Üniversitesi’nde Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri 
alanında lisansını tamamlayan Dayan, Tel Aviv Üniversitesi’nde Finans alanında 
yüksek lisansını bitirmiştir. 1982 yılından itibaren enformasyon teknolojisi ala-
nında yatırımlar yapmış, 1988 ve 1992 seçimlerinde Tehiya Partisi’nin milletvekili 
adayı olmuştur. 1999’dan itibaren Yeşa Konseyi’nin Yönetim Kurulu üyesi olan 
Dayan, 2007’de konseyin başkanı seçilmiştir.636 Yeşa Konseyi lideri olarak 2010 
yılında yerleşimlerin dondurulmasına karşı büyük bir mücadele başlatan Dayan, 
Wikileaks belgelerinde de görüldüğü üzere konsey içerisinde de çeşitli dirençlerle 
karşılaşmıştır.637 Günümüzde Yeşa’nın, Dayan döneminde Amerika’daki Yahudi 
Lobisini örnek alarak Yeşa Konseyi’nin lobi faaliyetlerine ağırlık verdiği ve İsrailli 
politikacılar üzerinde etkili olmaya çalıştığı ifade edilmektedir.638 

4.2.2 Guş Emunim

Guş Eminim, İsrail’de 1973 Ekim savaşında yer altı çalışmalarıyla faaliyetlerine 
başlayan ve 1974 yılında aşırı milliyetçi ve dinci bir örgüt olarak resmen kurulan 

635. Rachel Shabi, Wikipedia editing courses launched by Zionist groups, The Guardian, 18 Ağustos 2010, http://
www.guardian.co.uk/world/2010/aug/18/wikipedia-editing-zionist-groups.
636. Ilene Prusher, The man who stopped the freeze, Moment, Ocak/Şubat 2011, http://www.momentmag.com/
moment/issues/2011/02/dani_dayan.html.
637. As old guard resigns, Yeşa Council Settlers, Wikileaks, http://wikileaks.org/cable/2010/02/10JERUSALEM201.
html#.
638. Ilene Prusher, The man who stopped the freeze, Moment, Ocak/Şubat 2011, http://www.momentmag.com/
moment/issues/2011/02/dani_dayan.html.
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bir örgüttür. Örgütün temel hedefi İsrail ordusu tarafından işgal altında tutulan 
Batı Şeria, Gazze Şeridi (2005’e kadar) ve Golan tepelerinin Yahudi yerleşimine 
açılmasıdır. Örgüt bu temel faaliyet alanı çerçevesinde İsrail’e gelen göçmenlerin 
yerleştirilmesi konusunda doğrudan sahada çalışmalar yürütmekte, eğitim, sosyal 
projeler, göç teşviki ve propaganda çalışmaları yapmaktadır. 1977 yılında yerleşim 
politikalarını destekleyen Menahem Begin hükümetiyle işbirliğine giden hareket 
bu dönemde etkinliğini artırmıştır.639 

Örgütün kuruluşundan 1982 yılına kadar liderliğini yapan Tzvi Yehudah Kook’un 
1982 yılında ölümünün ardından hareket liderleri arasında anlaşmazlıklar yaşan-
mış ve örgüt kendi içerisinde çeşitli gruplara bölünmüştür.640 Bu dönemde özel-
likle örgüt üyelerinin ayrışmasında temel etken ideolojik farklılıklardan çok yer-
leşimler konusunda devletle siyasi mücadeleye girme meselesine ilişkin tutumlar 
olmuştur. Böylelikle örgüt kendi içerisinde ılımlılar ve radikaller şeklinde bir ay-
rışma sürecine girmiştir. Ilımlı kanadın radikal yönetimde değişiklikler yapma 
çabalarını doğuran bu süreçte ılımlı kanat herhangi bir sonuç elde edememiştir.641

Guş Emunim, yaşadığı kriz sonrası 1984 yılında yeraltı faaliyetlerine son vermiş 
ve çalışmalarına politik alanda kurumsal düzeyde devam etmiştir.642 Bu dönemde 
Milliyetçi Dinci Parti (NRP) ile sıkı ilişkiler geliştiren örgütün ileri gelenleri ve 
takipçileri bu partinin seçim listelerinden Knesset’e girmeyi başarmıştır. Ancak 
Guş Emunim 1992 yılından bu yana kendi içerisinde bir uzlaşmayla ortak lis-
te oluşturamadığı ve kurumsal bütünlüğünü bir türlü sağlayamadığı için siyasi 
olarak bir ilerleme kaydedememiştir. Nitekim 1992 seçimlerinde hareket adına 
ortaya çift liste çıkmış ve 13. dönem Knesset seçimlerinde örgüt herhangi başarı 
elde edilememiştir.643

Guş Emunim’in etkinlik alanı uzun yıllar yeni alanların yerleşime açılması ko-
nusunda yürüttüğü lobi çalışmaları, yerleşimcilere yaptığı yardımlarla pekişmiş, 
yerleşimlerin yapımı ve güvenliği için hükümetlere büyük miktarda yardımlarda 
bulunularak taban genişletilmeye çalışılmıştır. Nitekim sağladıkları yardımlarla 
çoğu kez yeni yerleşim alanları açtırmayı başaran Guş Emunim, yerleşim böl-
gelerinde etkili olan diğer Yeşa gibi örgütlerle çoğu alanda işbirliği geliştirmiştir. 
Guş Emunim, özellikle de Yeşa Konseyi’nin aşırı sağcı ve radikal üyeleri ile yakın 
ilişkiler içerisinde olmuştur.644

639. Gush Emunim, Knesset, http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/gush_em_eng.htm.
640. Gush Emunim, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/israel/102.htm.
641. Gush Emunim, Knesset, http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/gush_em_eng.htm.
642. Rabbi Ed Snitkoff, Gush Emunim - Settling all the land, http://www.myjewishlearning.com/israel/Jewish_
Thought/Modern/Religious_Zionism/Gush_Emunim.shtml. 
643. Gush Emunim, Knesset, http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/gush_em_eng.htm.
644. Gush Emunim, U.S. Library of Congress, http://countrystudies.us/israel/102.htm.
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Guş Emunim hareketi, Yahudi Bağımsızlık Savaşı’nın sürmesi ve yeni alanların 
Yahudi yerleşimine açılarak Filistinli Arapların bölgeden çıkarılmasını savuna-
rak Filistin Devleti ve yeni yerleşimler konusundaki yaklaşımını ifade etmektedir. 
Hareket, Yahudi topraklarından çıkarılamayan Filistinlilerin ise İsrail vatan daşı 
yahut mülteci kabul edilmesi yerine onlara “yok” statüsünde davranılması nı uy-
gun bulmuş ve bir nevi İsrail modeli bir “apartheid” rejiminin kurulmasını des-
teklemiştir.645 Nitekim Guş Emunim’in “motto”sundaki “The Land of Israel, for 
the people of Israel, according to the Torah of Israel”646 ifadesinden de anlaşılacağı 
üzere İsrail-Filistin sorununa siyasi olmaktan çok dini perspektifle yaklaştıkları 
bilinmektedir.647 Bu nedenle de hareket, çoğu kez İsrail hükümetleri ile politika-
larından taviz vermedikleri için sorunlar yaşamıştır. Ayrıca örgütün önde gelen 
Hahamları başta İsrail’de yaşayan Araplar konusunda verdikleri fetvalarla dikkat-
leri üzerlerine çekmişlerdir. Ancak İsrail’deki çeşitli hükümetler Guş Emunim’in 
isteklerini aşırı bularak uygulama noktasında temkinli adımlar atmışlardır.648

Guş Emunim’in kurucu babası sayılabilecek Haham Tzvi Yehuda Kook, 23 Nisan 
1891’de Rusya İmparatorluğu topraklarında Zaumel’de (Kuzey Litvanya) dünyaya 
gelmiştir. Küçük yaşta babasıyla dini eğitime başlayan Kook, 1904 yılında baba-
sının Yafa kenti baş hahamı olarak tayiniyle birlikte bu kente göç etmiştir. Genç 
yaşta dini kitaplar yayınlanan Haham Kook, 1914 yılında 1. Dünya Savaşı’nın baş-
lamasıyla birlikte Rusya vatandaşı olarak tutuklanmış, bir süre sonra serbest bıra-
kılmış, 1920 yılında İngiliz kontrolü altındaki Filistin topraklarına dönmüş, daha 
sonra babasının başını çektiği dini harekete destek vermek amacıyla Avrupa’da 
çalışmalarda bulunmuştur. 1967 savaşı sonrası yeni yerleşimlerin kurulmasını 
destekleyen tavrıyla öne çıkan Haham Kook, 1982 yılında vefat etmiştir. Haaretz 
gazetesine göre Kook, İsrail’i İsrail yapan 10 isimden birisi ve Büyük İsrail’in dini 
rehberidir.649 Hareketin diğer ileri gelen isimlerinden bazıları ise aktivist Daniella 
Weiss, Haham Yoel Ben-Nun, Haham Menahem Frumann, Hanan Porat, Haham 
Levinger, Haham Benny Katzover’dir. 

645. Amos Schocken, The necessary elimination of Israeli democracy, Haaretz, 25 Kasım 2011, http://www.
haaretz.com/opinion/the-necessary-elimination-of-israeli-democracy-1.397625.
646. Rabbi Ed Snitkoff, Gush Emunim - Settling all the land, http://www.myjewishlearning.com/israel/Jewish_
Thought/Modern/Religious_Zionism/Gush_Emunim.shtml.
647. Ehud Sprinzak, (1986). The Politics of Zionist Fundamentalism in Israel. Published by The American Jewish 
Committee/Institute of Human Relations.
648. Amos Schocken, The necessary elimination of Israeli democracy, Haaretz, 25 Kasım 2011, http://www.
haaretz.com/opinion/the-necessary-elimination-of-israeli-democracy-1.397625.
649. The 10 who made Israel what it is, Haaretz, 5 Mayıs 2005, http://www.haaretz.com/news/the-10-who-made-
israel-what-it-is-1.157740.
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4.2.3 Elad

El’ad (İbranice El Ir David, Türkçe Davut’un Şehri) Cemiyeti, radikal sağcı bir 
grup olup İsrailli yerleşimci tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Oluşum Filis-
tinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs’ün Silvan bölgesinde faaliyet yürütmektedir. El’ad 
organizasyonu bölgedeki amacının Silvan’ı Yahudileştirmek olduğunu, Mescid-
i Aksa (kendi tabirleriyle Siyon Dağı) çevresinde Yahudi vatandaşların varlığını 
artırmaya çalıştığını ifade etmektedir. El’ad Cemiyeti, etkinliği bakımından çok 
zengin ve çok güçlü bir lobi grubu olarak nitelendirilmektedir. Cemiyet bugüne 
kadar 11 turistlik parkın yanısıra yüzlerce Filistinlinin evini istimlak etmiştir.650

El’ad Cemiyeti lideri David Baeri, 1953 doğumludur ve El’ad’ı İsrail’in elit koman-
do birliklerinden birinin komutanı iken kurmuştur. Bir dönem sonra askerlik 
mesleğini bırakıp sadece El’ad Cemiyeti Başkanı olarak faaliyet gösteren Baeri,651 
Silvan’daki yerleşimler konusunda oldukça sert tutumuyla tanınmış bir isimdir. 
Öyle ki Baeeri’nin yoluna çıkan Filistinli iki çocuğa kendi aracıyla çarptığı gö-
rülmüş, bu anın fotoğrafı bir yarışmada yılın fotoğrafı seçilmiştir.652 Görüntünün 
bölge ve dünya kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Bae’eri bir açıklama yapmış 
ve Filistinli gençlerin taşlı saldırısından kaçarken kaza yaptığını savunmuştur.653 

El’ad Cemiyeti, esas itibariyle kurulduğu günden bu yana Silvan bölgesini Yahu-
dileştirme faaliyetlerini yürütürken “namevcutların mülkiyeti yasası” ile “Yahudi 
Ulusal Fonu Toprakları”nın statüsünden yararlanmaktadır. El’ad Cemiyeti bu şe-
kilde Filistinlilerin oturduğu evlerin mülkiyetini ve Filistinli Araplar tarafından 
boşaltılmış evlerin mülkiyetini değiştirerek bu toprakları Yahudi yerleşimcilere 
vermektedir. El’ad’ın bu şekilde ilk ev istimlakini 1991 yılında gerçekleştirdiği bi-
linmekte, hadisede bir grup Filistinli ailenin oturdukları evlerden çıkarıldığı ve bu 
evlerin yerleşimcilere tahsis edildiği kaydedilmektedir.654

El’ad Cemiyeti, 1992 yılında dönemin İskân Bakanı Ariel Şaron ile Silvan’da ve 
Davud kenti yakınlarındaki antik kent dolaylarında “Yahudi Ulusal Fonu toprak-
ları” ve “namevcutların mülkiyetleri” sayılan topraklar üzerine 200 konut inşa 
etmeyi planlamıştır. Ancak o dönem İsrail Antikalar Kurumu bu planın haya-
ta geçirilmesine şiddetle karşı çıkmış, böyle bir planın tarihi öneme sahip olan 
bölgeye düzeltilemeyecek zararlar verebileceği uyarısında bulunmuştur. Sonuçta 

650. Jawad Siyam, They Demolish and We Rebuilt, URUKNET, 30 Temmuz 2012, http://www.uruknet.
info/?p=89982.
651. David Be’eri, Bar Ilan University, http://www.jerusalem-studies.com/110232/guardian-of-zion-2008.
652. Nir Hasson, Photo of stone-throwers getting hit by car in East Jerusalem wins award, Haaretz, 14 Aralık 2011.
653. Robert Mackey, ‘Rashomon’ in East Jerusalem, The New York Times, http://thelede.blogs.nytimes.
com/2010/10/16/rashomon-in-east-jerusalem/. 
654. Elad’s Settlement in Silwan, Emek Shaveh, http://www.alt-arch.org/settlers.php.
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El’ad Cemiyeti’nin tüm çabaları ve Bakan Ariel Şaron’un tüm desteğine rağmen 
plan hayata geçememiştir.655

Yine aynı yıl Rabin hükümeti, Devleti Gözden Geçirme Komisyonu kurmuş, Ada-
let Bakanı Haim Klogman’ın başkanlığını yaptığı komisyon 1992 yılı Ekim ayında 
Elad’ın faaliyetlerini de içeren bir raporu hükümete sunmuştur. Raporda Doğu 
Kudüs’te Arap mülkleri yerleşimci organizasyonlar tarafından “namevcutların 
mülkiyeti yasası”nın yanlış uygulanması sonucu haksız yere el değiştirdiği, kamu 
mallarının ideolojik oluşumlara aktarıldığı, on milyonlarca şekelin ise kamu fon-
larından radikal-sağcı oluşumların kasalarına transfer edildiği tespit edilmiştir.656

Buna rağmen El’ad, faaliyetlerini devam ettirmiş, bölgedeki turistik parkların 
mülkiyetleri konusunda da çalışmalar yürütmüştür. Buna karşılık yine İsrail içeri-
sinde İr Amim gibi Kudüs’te Arap ve Yahudiler için daha eşit bir yaşamı sağlama 
hedefiyle faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları ile de mücadele sergile-
miştir. Örneğin İr Amim, İsrail’in önemli turizm ve tarihi bölgelerinin çeşitli yol-
larla “sözde özelleştirilip” El’ad Cemiyeti gibi oluşumlara verilmesine tepki göster-
miş, bu tür düzenlemelerin illegal olduğunu vurgulamıştır.657

4.2.4 Im Tirtzu
Im Tirtzu, İsrail’de Siyonizm’i yaymak ve Siyonizmin değerlerini savunmak ama-
cıyla Knesset dışında yer alarak faaliyet gösteren bir siyasi harekettir. Siyonist 
söylemin yeniden yorumlanmasını, İsrail Devleti’nin meşruiyetini sorgulayan 
kampanyalarla mücadele edilmesini, Siyonizm karşıtı hareketlere yanıt veril-
mesini hedefleyen hareketin kuruluşu 2006 yılında 2. Lübnan savaşı sonrasında 
gerçekleşmiştir. Im Tirtzu’nun öncüleri arasında Yahudi entelektüel, asker ve çok 
sayıda öğrenci yer almıştır.658 Özellikle üniversitelerde Siyonizm çizgisinde olma-
yan akademisyenlerin sindirilmesi çalışmaları ile bilinmektedir. Im Tirtzu örgütü, 

655. A.g.e.
656. A.g.e.
657. Nir Hasson, Israeli NGO: Elad group has ‘veto’ power over Jerusalem’s City of David, Haaretz, 24 Ekim 
2011, http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-ngo-elad-group-has-veto-power-over-jerusalem-s-
city-of-david-1.391619.
658. Our mission, Im Tirtzu, http://en.imti.org.il/index.html.

El’ad Cemiyeti, etkinliği bakımından çok zengin ve 
çok güçlü bir lobi grubu olarak nitelendirilmektedir. 
Cemiyet bugüne kadar 11 turistlik parkın yanısıra 
yüzlerce Filistinlinin evini istimlak etmiştir.
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Siyonizm’in büyük önderlerini ve politik Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’i 
kendisine örnek aldığını ifade etmekte ve örgüt logosunda da Herzl’in resmine yer 
vermektedir. Nitekim hareketin adı Herzl’in “Im titrtzu, ein zo agada” yani “Eğer 
sen istersen, o bir rüya olarak kalmaz” sözünden gelmektedir.659

İkinci Lübnan savaşının hemen akabinde kurulan örgüt günümüzde İsrail’de de-
ğer kaybettiğini düşündükleri Siyonizmi özellikle gençler üzerinde daha etkili 
hale getirmeye çalışmaktadırlar. Im Tirtzu başkanı ve kurucusu Ronen Shoval, 
diğer yönetim kurulu üyeleri ise Erez Tadmor, Lior Shurka, Amit Barak, Matan 
Peleg, Sheila Brezinski’dir. Im Tirtzu hareketinin yönetici kadrolarının ortak özel-
liği hepsinin çok genç olmaları ve hepsinin iyi eğitim görmüş olmalarıdır. Örgü-
tün danışma kurulunda ise alanında uzman çok sayıda akademisyen, ekonomist, 
siyaset bilimci ve hukukçu bulunmaktadır. Bunlar arasında Prof. Yisrael Aumann 
dünyaca ünlü bir ekonomist ve oyun teorisinin kurucuları arasında sayılan bir 
isimdir.660 Prof. Georges Elia Sarfati ve Dr. Daniel Pipes ise Yahudi tarihi ve dili 
üzerinde çok sayıda yayınları bulunan diğer isimerdir.661

Im Tirtzu örgütü hedef kitlesinin genç nesil olmasından dolayı özellikle üniversi-
te gençliğine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Örgüt bu kapsamdaki faaliyetlerini 
kampüs içerisiyle sınırlı tutmamakta, kampüs dışında da üniversite öğrencileri ile 
ilgilenmektedir.662 Im Tirtzu hareketinin İsrail içerisinde 13 üniversitede temsilciliği 
bulunmaktadır ve örgüt bu üniversitelerde Siyonizm ve Yahudi kimliğinin yerleş-
mesi için birçok panel, konferans ve akademik toplantılar organize etmektedir.663

Im Tirtzu, gençlere yönelik üniversite çalışmalarının dışında yeni yerleşimcilere 
ve askerlere yönelik yardım kampanyaları ile de bilinmektedir. Örgütün bu yar-
dım kampanyaları ise özellikle gıda yardımı, sağlık yardımı ve eğitim yardımı gibi 
alanlarda gerçekleşmektedir. Örgütün, İsrail ordusunun düzenlediği askeri ope-
rasyonlara katılan çok sayıda askere eğitim verdiği ve Yahudi vatandaşların or-
duya katılımını teşvik çalışmaları yürüttüğü bilinmektedir. Ayrıca örgüt, İsrail’in 
kuruluşu sonrası Filistinlilerin her yıl andığı “Nakba” gününde Filistinli Arapla-
rı hedef alan çeşitli gösteriler düzenlemekte ve Filistin Devletine karşı olduğunu 
açıkça ifade etmektedir.664

Çeşitli İsrail hükümetlerinin yeni yerleşim yerleri açma konusundaki tereddütlü 
tavırlarına da direniş gösteren örgüt bu amaçla çok sayıda eylem gerçekleştirmiş-

659. Moshe Yaroni, The Perversion of Theodor Herzl, ZEEK, 5 Şubat 2010, http://zeek.forward.com/arti-
cles/116309/.
660. Robert J. Aumann, The Hebrew University of Jerusalem, http://www.ma.huji.ac.il/raumann/cv.htm. 
661. Our advisory board, Im Tirtzu, http://en.imti.org.il/board.html.
662. What we do, Im Tirtzu, http://en.imti.org.il/our_activities.html.
663. Jerrold Kessel, Pierre Klochendler, Mideast: ‘McCarthyism’ Rises in Israel, Inter Press Service Agency, 26 
Ağustos 2010, http://www.ipsnews.net/2010/08/mideast-mccarthyism-rises-in-israel/.
664. Ben Hartman, Lahav Harkov, Im Tirtzu launches campaign against ‘myths’ of the Nakba, The Jerusalem 
Post, 13 Mayıs 2011, http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=220374. 
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tir. Örgüt bu çerçevede pek çok gazete ve dergiyi de propaganda faaliyetlerinde 
kullanmaktadır.665 Im Tirtzu ulusal yayınlardaki faaliyetlerinin dışında kendisine 
ait süreli ve süresiz çok sayıda da yayın çıkarmaktadır.

4.3  SOLCU/BARIŞ YANLISI STK’LAR
4.3.1 Şalom Ahşav (Barış Şimdi Hareketi)
Bir sivil toplum örgütü olan Barış Şimdi Hareketi (BŞH) 1978 yılında, İsrail or-
dusunda görev yapan 348 yedek asker ve subay tarafından, İsrail’le Mısır arasında 
şekillenmeye başlayan barış görüşmelerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.666 
Hareketin liderliğini halen Yariv Oppenheimer yürütmektedir. Siyasi kariyerine 
İşçi Partisi Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan Oppenheimer, 2002 yılında 
Barış Şimdi’nin sözcülüğüne getirilmiş ve birkaç ay içerisinde de hareketin genel 
sekreteri olmuştur.667

Hareketin İsrail’dekiler dâhil olmak üzere 10 binden fazla üyesi ve akademisyen, po-
litikacı ve filozoflardan oluşan yüzlerce destekçisi bulunmaktadır.668 Siyasi bir pozis-
yon almadığını ileri süren BŞH, İsrail’de Knesset seçimlerinde belirli bir partiyi des-
teklemek yerine, BŞH’nin programına destek veren partilerin hepsini desteklemekte 
ve üyelerine “Barışı program edinen partilere oy verin” çağrısı yapmaktadır.669

BŞH, kendisini İsrail’in güvenli sınırlar içerisinde var olma hakkını ve İsrail-Fi-
listin sorununa siyasi müzakereler sonucu iki devletli çözüm önerisini savunan 
bir barış örgütü olarak tanımlamaktadır. Hareket, başta Amerika ve Avrupa ol-
mak üzere yurtdışında da faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. 1981 yılında Ame-
rikalılar İsrail’deki Barış Şimdi Hareketi’ne destek vermek amacıyla Barış Şimdi 
için Amerikalılar Hareketi kurulmuş ve yerleşim hareketini engellemek amacıyla 
Amerikan Siyonist organizasyonu içerisinde gelişmiştir. İsrail’in geleceği konu-
sunda endişeli olan diaspora Yahudilerinin barış sürecinde çıkarlarının olduğunu 
belirten hareket, İsrail dışında yaşayan bütün Yahudilerden iki devletli çözüm için 
destek almaya çalışmaktadır.670 

665. A.g.e. 
666. Dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın İsrail’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde 348 asker Başbakan 
Menahem Begin’e mektup yazarak, bölgede barışın sağlanması adına bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısında 
bulunmuştur. Bu görüşmenin barış anlaşmasıyla sonuçlanması için 40 binden fazla imza toplanmış ve 100 bin 
civarında kişi Tel Aviv’de gösteriye katılmıştır. Bkz. “Who We Are,” Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/con-
tent/who-we-are, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012; “History,” Peace Now, http://peacenow.org/pages/history.html, 
Erişim tarihi: 26 Temmuz 2012.
667. “About Yariv Oppenheimer,”Oppenheimer’ın kişisel blog sayfası, http://yarivoppenheimer.wordpress.com/
about/, Erişim tarihi: 31 Temmuz 2012. 
668. “Who We Are,” Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/content/who-we-are, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012.
669. “Barış İçin Halklar Sorumluluk Almalı,” Bianet, 19 Aralık 2002, http://eski.bianet.org/2002/12/20/15408.
htm, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012.
670. “History,” Peace Now, http://peacenow.org/pages/history.html, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012. 
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Hareket İsrail-Filistin sorununun çözümü için, Filistin’in bağımsız bir devlet ol-
masını, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesini ve yerleşim bölgele-
rinin boşaltılmasını gerekli görmektedir.671 İsrail’in Ortadoğu’daki tek demokra-
tik ve açık toplum olduğunu söyleyen örgüt, İsrail halkının ve devletinin bölgede 
insan hakları, eşitlik ve adalet gibi değerleri yayma sorumluluğunun olduğuna 
inanmaktadır. Bu doğrultuda örgüt, liberal değerlerin korunması için çabalamak-
ta ve İsrail toplumunu susturmak ve örgütlenmesini engellemek üzere çıkarılmış 
yasalarla mücadele etmektedir.672 

Barış Şimdi, Batı Şeria’nın ve orada yaşayan 3 milyon Filistinlinin askeri ve sivil 
olarak kontrol altında tutulmasının hem güvenliğe hem de İsrail’in demokratik 
yapısına ve Yahudi karakterine zarar verdiğini iddia etmektedir. Siyonist hareke-
tin özünde, dünyanın değişik yerlerinde zulme uğramış Yahudilere güvenli bir 
yurt sağlamayı hedeflediğini, başka insanlara zarar verme amacı olmadığını be-
lirten BŞH, Haziran 1967 sınırlarına dayanan iki devletli bir çözümü savunmak-
tadır. Hem Filistinliler hem de İsrailliler için aynı devlet altında iki farklı millet 
olarak yaşamanın mümkün olmadığını ileri süren BŞH, iki devletli çözümün en 
gerçekçi ve barışçıl çözüm alternatifi olduğunu ileri sürmektedir.673 

1988’de FKÖ’nün BM’nin 242 sayılı kararını ve iki devletli çözümü kabul etmesi 
üzerine, BŞH, 100 bin kişiyi gösteri yapmak üzere toplayarak İsrail hükümetini FKÖ 
ile müzakerelere başlamaya çağırmıştır. Birinci İntifada sırasında BŞH’nin en dikka-
te değer kampanyasıysa, işgal altındaki topraklar ve Doğu Kudüs’teki yerleşim yerle-
rinin gelişimini takip etme, gözleme ve hükümetin yanlış bilgilendirmesini önleme 
amaçlı Yerleşimlerin Takibi’ni kurması olmuştur.674 Yerleşimlerin Takibi, havadan 

671. Viktor Kuzu, “Barış, Şimdi (mi?)” Şalom Gazetesi, http://www.salom.com.tr/news/print/8639-Baris-Simdi-
mi.aspx, Erişim tarihi: 26Temmuz 2012.
672. “What We Stand For,” Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/content/what-we-stand, Erişim tarihi: 30 
Temmuz 2012.
673. “Peace Now Position – The Two-State Solution,” http://peacenow.org.il/eng/content/peace-now-position-
%E2%80%93-two-state-solution, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012. 
674. Jonathan Cook, “Kayıp Sesler İsrail Barış Hareketinin Güçsüzlüğü,” ZNet Türkiye, 18 Ağustos 2003, http://
www.znet-turkiye.org/ksibhg.htm, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012.
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ve yerden gözlem yaparak yerleşim yerlerinin genişlemesiyle ilgili son durum hak-
kında İngilizce ve İbranice haritalar çıkarmakta ve raporlar yazmaktadır.
1980’lerin sonu ve 1990’ların başında hayli etkin olan örgüt, İsrail’in Batı Şeria ve 
Gazze’deki askerlerini geri çektiği ve FKÖ’nün İsrail’in varlığını resmen tanıdığı 
1993 Oslo Görüşmeleri’ni desteklemiş ve İsrail halkını bilinçlendirme adına çaba 
göstermiştir. 1994 yılında, İsrail ve Ürdün arasında ilişkilerin normalleştirilmesi 
adına yapılan anlaşmayı da tarihi bir değişim olarak görmüştür.675 Oslo Barış Gö-
rüşmeleri sırasında etkinliğini artıran hareket, “barışa karşı toprak’ uygulamasını 
desteklemiş, fakat Oslo’nun sonu olarak görülen İkinci İntifada sonrasında etkin-
liği azalmıştır676 Her ne kadar 2003 yılında “barışa karşı toprak” esasına dayanan 
barış girişimini tekrar gerçekleştirmiş olsa da BŞH, 90’lardaki etkinliğini geri ka-
zanamamıştır. Bu süreçte faaliyetleri İsrail’in yerleşim bölgelerindeki hareketle-
rini gözetlemek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ile sınırlanan hareket, 
“İsrail halkını bölme” suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. 
Bununla birlikte hareketin bazı girişimlerinin başarısı da inkâr edilemez. Örgüt 
yöneticileri tarafından son 30 yılda en önemli başarıları, ilk zamanlarda marjinal 
bulunan fikirlerin bugün İsrail halkı tarafından normal görülmesinin sağlanmış 
olmasıdır. 30 yıl öncesinde, bağımsız Filistin devletinin kurulması hatta FKÖ ile 
görüşme yapılması fikirleri radikal tepkiler alırken bugün yapılan anketlerde İsra-
il halkının önemli bir kısmının bu fikirleri desteklemektedir.677 
BŞH, Filistin topraklarının işgal edilmesini adaletsizlik olarak görmenin yanı sıra 
yerleşim birimlerini de barışın önündeki en büyük engel olarak tanımlamaktadır. 
Hareket, Filistinlilerin İsrail’in yerleşim yerlerinin inşasına devam etmesini ciddi 
bir barış testi olarak gördüklerini ve barış konusunda İsrail’e güvenlerini ve umut-
larını azalttığını, dahası Filistin’deki şiddeti reddeden barış yanlısı grupların ina-
nılırlığını azalttığını ileri sürmektedir. Kuruluşundan bu yana yerleşim faaliyetle-
rinin durdurulması adına en önemli ve büyük çaplı gösterileri düzenleyen BŞH, 
devam eden yerleşim yeri inşalarının sorunun çözümünü güçleştirdiğine dikkat 
çekmiştir. BŞH lideri Yariv Oppenheimer, her ne kadar yerleşim yerlerinin inşası-
na karşı çıksalar ve bağımsız Filistin devletini destekleseler de 450 bin İsraillinin 
aidiyeti tartışmalı topraklar üzerinde yaşıyor olmasının gittikçe barış çabalarını 
anlamsızlaştırdığını ifade etmiştir. Oppenheimer yine de BŞH olmasa başta Batı 
Şeria olmak üzere diğer yerlerde de yerleşimler konusunun daha içinden çıkılmaz 
bir halde olacağını vurgulamaktadır.678 

675. “Who We Are,” Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/content/who-we-are, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012.
676. Viktor Kuzu, “Barış, Şimdi (mi?)” Şalom Gazetesi, http://www.salom.com.tr/news/print/8639-Baris-Simdi-
mi.aspx, Erişim tarihi: 26Temmuz 2012.
677. Viktor Kuzu, “Barış, Şimdi (mi?)” Şalom Gazetesi, http://www.salom.com.tr/news/print/8639-Baris-Simdi-
mi.aspx, Erişim tarihi: 26Temmuz 2012.
678. Viktor Kuzu, “Barış, Şimdi (mi?)” Şalom Gazetesi, http://www.salom.com.tr/news/print/8639-Baris-Simdi-
mi.aspx, Erişim tarihi: 26Temmuz 2012.
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Yerleşim politikasını iki taraf adına da değerlendirilmesi gerektiğine inanan BŞH, 
İsrail tarafından bakıldığında yerleşimlerin pek çok açıdan zarar verici olduğu-
nu ileri sürmektedir. Yerleşimlerin İsrail’in yükümlülüğünde olduğunu ve İsrail 
ekonomisi için büyük bir yük olduğunu, gerek yerleşimlerin inşası gerekse yer-
leşimcilerin ihtiyaçlarının karşılanması için önemli miktarda para harcandığını 
belirtmektedir. Buna ek olarak BŞH, yerleşimlerin İsrail’in demokratik karakte-
rine zarar verdiğini, Yahudi olmayan ve demokratik haklarından mahrum edilen 
büyük bir Filistinli nüfus üzerinde hâkimiyet kurulduğunun altını çizmektedir. 
Harekete göre bu siyaset, İsrail’in uluslararası imajını zedelemekte ve yönetimi 
altındaki insanların haklarına saygı duymadığı imajını güçlendirmektedir. BŞH 
bu doğrultuda, iki devletli çözüm kabul edilmediği müddetçe, İsrail’in iki tercih 
arasında kalacağı ifade edilmiştir: Birincisi İsrail’in Yahudi karakterini feda etme 
pahasına Filistinlilere haklarını vererek demokratik bir yönetime kavuşması; 
ikincisi de hâkimiyeti altındaki insanların büyük çoğunluğunun İsrail’i ırkçı bir 
devlet olmakla suçlamasıdır. 

Yerleşimler konusunun nasıl çözüleceği üzerinde de duran BŞH, yerleşim yerle-
rinden bazılarının İsrail’e dâhil edilebileceğini belirtirken, bazılarının lağvedilme-
si ve bazılarının da Filistin egemenliğine girmesini önermiştir. Bunun yanı sıra 
konuyla alakalı dış desteğin önemine vurgu yapan hareket, bilhassa Amerikan 
Kongresi’nin ve yönetimin İsrail’in Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’teki yerle-
şim faaliyetlerine açıkça karşı çıkması gerektiğini sürekli gündeme getirmektedir. 
Amerika’nın Batı Şeria ve Kudüs’teki yerleşim faaliyetlerine karşı olduğunu be-
lirten BŞH, Amerika’nın bu siyasi karşıtlığını pratiğe yansıtamadığı eleştirisinde 
bulunmuştur.679 Harekete göre Amerika, İsrail’i yerleşim inşa etmeye devam et-
menin Filistin’de radikal grupların ortaya çıkmasına sebep olduğu ve tansiyonu 
sürekli yükselttiğinden dolayı İsrail’in güvenlik ve ekonomik çıkarlarına ters düş-
tüğüne ikna etmesi gerekmektedir.680 

Obama yönetimi ilk iki yılında İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin barışın önündeki 
en önemli problem olduğunu açıkça ifade etmesini önemli bulan BŞH, yerleşim 
faaliyetlerini dondurmanın barış görüşmelerinin ön şart olarak kabul etmemekle 
beraber, yerleşimlerin genişlemesinin de görmezden gelinemez olduğunu düşün-
mektedir. Bu sebeple Amerikan yönetiminin İsrail liderlerini yerleşimlere karşı 
olduğuna kesinlikle ikna etmesi gerekmektedir.681 

1967 sınırlarına çekilmeyi savunan BŞH, Kudüs’ün İsrail’in ebedi başkenti oldu-
ğuna vurgu yapmakla beraber Kudüs’teki nüfusun üçte birinin Filistinli olduğunu 

679. http://peacenow.org/apn-positions/settlements-us-policy.html
680. “Settlements & U.S. Policy,” Peace Now, http://peacenow.org/apn-positions/settlements-us-policy.html, 
Erişim tarihi:27 Temmuz 2012. 
681. http://peacenow.org/apn-positions/settlements-us-policy.html
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ve onların da dini, siyasi ve ekonomik bağlarla Kudüs’e bağlı olduklarının altını 
çizmektedir. BŞH, İsrail’in güvenlik ve istikrarı için şehrin İsrailliler ve Filistinliler 
arasında bölünmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda hareket, Kudüs’ün 
Arapların bulunduğu bölgesinin Filistinlilerin başkenti olmasının Kudüs’ün İsra-
il’in başkenti olduğu iddiasına zarar vermediğini, aksine bu durumun uluslararası 
anlamda Yahudi çoğunluklu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının ko-
laylaşacağını ileri sürmektedir.682 

BŞH’ye göre barış sürecinin amaçlarından bir tanesi de mültecilerin maruz kaldığı 
hak ihlallerinin ve yaşadıkları acıların tanınmasıdır. Mülteci probleminin çözümü-
nün merkezine İsrail’in kendi sınırları içinde kimin yaşayacağına karar verme hak-
kına sahip olduğunu fikrini koyan hareket, Filistinli mülteciler sorununun çözümü-
nün İsrail sınırları içerisinde değil bir Filistin devleti sınırları içerisinde mümkün 
olduğunu, bunun da yine iki devletli çözümle bağlantılı olduğunu belirtmektedir.683 

BŞH, sadece Arap mülteciler konusuna değil Yahudi mülteciler konusuna da eğil-
mektedir. Filistinli Mülteciler sorunu ile Arap ülkelerinde bulunan Yahudi mül-
teciler meselesinin birbirini dengelemediğini, ikisinin çözümünün de birbirinden 
farklı olduğunu ifade etmektedir. Hareket, Yahudi mültecilerle ilgili sorunu, mül-
tecilerin bulundukları ülkelerle İsrail’in ikili ilişkileri kapsamında çözmek gerek-
tiğini belirtmektedir.684 

BŞH, 2006’da yapılan seçimler sonucunda Hamas’ın galibiyeti üzerine Filistin hal-
kının tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir yandan karşı 
tarafta kim olursa olsun Cenevre sözleşmeleri ve Clinton’ın arabuluculuk yaptığı 
barış görüşmeleri doğrultusunda, iki devletli çözüm planı üzerinde anlaşma sağ-
lamak adına çabalayacağını vurgulayan BŞH bir yandan da Hamas’ın Amerika 
tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını belirtmiştir. Görüşmeler için Fi-
listin tarafının terör faaliyetlerini durdurulması gerektiğini belirten hareket, gö-
rüşmelere katılan Filistinli kişi ve gruplarla diyalog halinde olacağını açıklayan685 

harekete göre 2008’de başlayan Gazze ablukasıyla oluşan durum sürdürülemez bir 
durumdur. Buna ek olarak İsrail’in ablukayı sonlandırmaya yanaşmaması Gaz-
ze’deki sivil halkı cezalandırmak ve Hamas’ın roket saldırılarına devam etmesi de 
çatışmayı sürdürmek anlamına gelmektedir.686 

682. “Peace Now’s position regarding Jerusalem,” Ekim 2009, http://peacenow.org.il/eng/content/peace-nows-
position-regarding-jerusalem, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012. 
683. “Refugees,” Peace Now, http://peacenow.org/refugees-new.html, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012.
684. “Refugees,” Peace Now, http://peacenow.org/refugees-new.html, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012.
685. “Peace Now’s Position Following the Rise of Hamas to Power,” Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/
node/331, Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012. 
686. “The Gaza/Hamas Challenge,” Peace Now, http://peacenow.org/apn-positions/the-gazahamas-challenge.
html, Erişim tarihi. 27 Temmuz 2012. 
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Türkiye ile ilişkiler konusuna da eğilen BŞH’ye göre 2008 Gazze Savaşı ve 2010’daki 
Mavi Marmara olayı iki ülke arasındaki sağlam ilişkileri tehlikeye sokmuştur. 
Türkiye ile ilişkileri destekleyen İsrailliler arasında Türk hükümetinin İslamcı bir 
çizgiye kaydığı, İran ve Suriye gibi ülkelerle iyi ilişkiler kurduğu, Hamas’la daya-
nışma içerisinde ve İsrail’i sert bir dille eleştirerek Ortadoğu’daki iktidarını artır-
mayı amaçladığı endişesi yayılmaktadır. BŞH, İsrail-Türkiye ilişkilerinde meyda-
na gelen bu erozyonun, İsrail’i Arap ülkelerle arada köprü vazifesi görecek olan 
bölgedeki en güçlü müttefikinden mahrum ettiğini iddia etmektedir. Hareket, bu 
sürtüşmenin İsrail-Türkiye ilişkilerini bozmanın yanı sıra Amerika’nın bölgedeki 
çıkarlarını tehdit edeceği, Türkiye-Amerika ilişkilerini de kötü yönde etkileye-
bileceğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda Barış Şimdi için Amerikalılar, İsrail’in 
çıkarlarını düşünen herkesi Obama yönetimine Gazze ablukasının bitmesi için 
önderlik yapması konusunda baskı yapmaya ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin tekrar 
düzelmesini sağlamaya davet etmektedir.687

4.3.2 B’Tselem (Suretinde Hareketi)

İsmi, Tevrat’ın Tekvin (1:27) kısmındaki ‘suretinde’688 anlamındaki kelimeden 
gelen B’Tselem, 3 Şubat 1989 yılında bir grup akademisyen, avukat, gazeteci ve 
Knesset üyesi tarafından kurulmuştur. Asıl adı İşgal Altındaki Bölgeler İçin İsrail 
İnsan Hakları Bilgi Merkezi olan B’Tselem, İsrail’in yaptığı insan hakları ihlalleri 
ile Gazze ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin ekonomik ve sosyal hayatını tah-
rip ettiğini ileri sürmekte ve İsrail hükümetinin işgal topraklarında uyguladığı 
politikalar üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır.689 B’Tselem’in genel direktörlü-
ğünü yapan Jessica Montell, Siyonist olmakla insan hakları savunucusu olmanın 
birbiriyle çelişmediğini, aksine İsrail’deki uygulamaların Siyonist inançlara ters 
düştüğünü ifade etmektedir.690 

Örgüt, İsrail halkının ve politikacıların dikkatlerini işgal topraklarındaki insan 
hakları ihlallerine çekme ve gerek İsraillileri gerekse uluslararası toplumu uygula-
nan askeri işgalin etkileri üzerine bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütmekte-
dir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “Bütün insanlar özgür, onur 
ve haklar bakımından eşit doğarlar” ilkesinden yola çıktığını belirten örgüt, ‘bütün 
İsrailliler adına İsrail hükümetinin yaptığı ihlalleri önlemeyi’ amaçladığını belirt-

687. “Turkey,” Peace Now, http://peacenow.org/turkey-new.html, Erişim tarihi: 30 Temmuz 2012. 
688. Tevrat, Genesis 1:27’ye ve insanların eşit yaratıldığına atıf vardır: “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böy-
lece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı” 
689. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.199.
690. “Meet The Featured Human Rights Defenders: Jessica Montell (Israel),” Carter Center, http://www.carter-
center.org/peace/human_rights/defenders/defenders/israel_palestinian_territories_jessicaMontell.html, Erişim 
tarihi: 3 Ağustos 2012. 
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mektedir.691 Örgüt bu amaç doğrultusunda başta belgelendirme olmak üzere, in-
san hakları ihlalleri konusunda Knesset üyelerini bilgilendirme, standlar açarak ve 
videolar yayımlayarak İsrail halkını durumdan haberdar etme ve İsrail güçleri ve 
yerleşimciler tarafından yapılmış işkence, öldürücü saldırıda bulunma, ayrımcılığa 
maruz bırakma ve ev yıkma gibi konularda raporlar yayınlamaktadır.692 

B’Tselem İsrail’in bütün her yerinde değil de sadece işgal altındaki topraklarda fa-
aliyet gösterdiği için yerleşim birimleri örgütün faaliyetlerinin merkezinde yer al-
maktadır. B’Tselem bütün yerleşim yerlerinin illegal olduğunu ve hepsinin tahliye 
edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Örgüt, İsrail’in 1967’den bu yana Batı Şeria, 
Gazze ve Doğu Kudüs’te yerleşim yeri inşa etmeye devam etmesi nedeniyle İsrail’i 
işgal topraklarında ayrılıkçı ve ayrımcı bir yapı kurmakla ve aynı topraklar üze-
rinde iki ayrı hukuk uygulamakla suçlamaktadır. Bu hukuk sisteminin ilki, işgal 
edilen topraklardaki yerleşimcilere uygulanan ve onlara vatandaşlık hakkı veren 
uygulamadır. Diğeri ise kendi topraklarında sistematik olarak aşağılanan ve temel 
hakları inkâr edilen Filistinlilere uygulanan savaş hukuku sistemidir. B’Tselem’e 
göre bu, İsrail’in bireylerin haklarını ulusal kimliğe bağlı olarak vermesi, Filistin-
lilerin eşitlik, mülk edinme, serbest dolaşım gibi temel haklarını ellerinden alarak 
ve kendi topraklarına girmelerine izin vermeyerek bir Filistin devleti kurulmasını 
engellemesi anlamına gelmektedir.

B’Tselem, İsrail’in işgal topraklarında kontrol sağlamak için insan hakları ve ulus-
lararası hukuk ihlali yaptığını ileri sürmektedir. Mahkemelerin toprak işgalinin 
ve yerleşim inşasının İsrail’in güvenliği için gerekli olduğunu düşünen siyasetçiler 
tarafından yönlendirildiğini iddia eden örgüt, bu siyasilerin aslında işgal ettikleri 
toprakların demografik ve coğrafi yapısını değiştirmeyi amaçladığını belirtmiş-
tir.693 Örgüte göre özellikle resmi olarak İsrail topraklarına dâhil olmayan Batı Şe-

691. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.198.
692. “About B’Tselem ,” B’Tselem, http://www.btselem.org/about_btselem, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
693. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.199.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan 
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B’Tselem ‘bütün İsrailliler adına İsrail hükümetinin 
yaptığı ihlalleri önlemeyi’ amaçladığını 
belirtmektedir.
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ria’ya yerleşim inşa ederek, o bölgeyi topraklarına katmaya çalışması uluslararası 
bir hukuk ihlalidir ve Batı Şeria’da Osmanlı ve Manda Yönetimi kanunlarının bir 
birleşimi olan Ürdün yasaları ve İsrail askeri yasalarının geçerli olması gerekir-
ken İsrail bunu önemsememektedir.694 B’Tselem bu sorunun çözülebilmesi için 
ilk olarak İsrail’in yerleşim yerlerini tahliye etmesini gerektiğini savunmaktadır. 
Tahliyenin karmaşık ve zaman alacak bir süreç olacağının altını çizen B’Tselem, 
ilk olarak İsrail hükümetinin yeni yerleşim inşalarını ve geçiş yolları yapmayı dur-
durması gerektiğini belirtmiştir. Bunu yaparken yerleşimlerde oturan yerleşim-
cilerin haklarının da ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken hareket, Yahudi 
yerleşimcilere tazminat ödenmesi önerisinde bulunmuştur.695

B’Tselem son dönemde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin ‘fiyat etiketi’ sloga-
nı altında Filistinli Araplara saldırılarını ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin gücü 
kötüye kullanma ve ev yıkma faaliyetlerini gündeme almıştır. Örgüt konuyla il-
gili olarak İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin ev ve arabalarına taş attıklarını, 
köylerini istila etmeye çalıştıklarını, ağaçları yaktıklarını ve verdikleri diğer za-
rarları belgelendirme çalışmaları yapmıştır.696 Bunun yanı sıra örgüt, Knesset’te 
İsrail Savunma Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardaki faaliyetlerini inceleme 
amacıyla bir komisyon kurulmasını sağlamıştır.697 

Kudüs hakkındaki tartışmalara da yine yerleşim birimleri ve insan hakları doğrul-
tusunda bakan B’Tselem, Doğu Kudüs’ü de Batı Şeria’nın diğer kısımları gibi İsra-
il tarafından işgal edilmiş toprak olarak görmektedir. Örgüte göre 1967’de Doğu 
Kudüs’ün hâkimiyetine girmesinden sonra İsrail, Kudüs’teki hâkimiyetine her-
hangi bir saldırıyı engelleyecek demografik ve coğrafi bir düzen kurmayı amaç-
lamıştır. Bu amaçla Batı Şeria’da ayrılık duvarını698 inşa etmeye başlamış, toprak 
kamulaştırma ve inşaat hakları konusunda İsrail ve Filistinliler arasında ayrımcı-
lık yapmaya başlamış, yedi yıldan fazla yurtdışında kalan Filistinlilerin Kudüs’te 
oturma haklarını ellerinden almıştır. B’Tselem’e göre Doğu Kudüs işgal toprağı 
olduğu için burada yaşanan problemlerin çözümü uluslararası hukukun alanına 

694. “Land Expropriation and Annexation and Local Government,” B’Tselem, 1 Ocak 2012, http://www.btselem.
org/settlements/annexation, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
695. “Land Expropriation and Settlements,” B’Tselem, 1 Ocak 2011, http://www.btselem.org/settlements, Erişim 
tarihi: 2 Ağustos 2012.
696. “Background on violence by settlers,” B’Tselem, 3 Haziran 2012, http://www.btselem.org/settler_violence, 
Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
697. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.201.
698. İsrial’in 2002 yılında, Ariel Şaron başkanlığında Filistinli grupların terör eylemlerine karşı önlem al-
mak amacıyla inşa etmeye başladığı yapıdır. Yapının bazı bölümleri 8 metre yüksekliğindeki beton duvarlar-
dan oluşurken, bazı bölümleri beton temel üzerinde yükselen 5 metre yüksekliğindeki tel ve tel örgülerden 
oluşmaktadır. Yapının bazı yerlerinde hendekler, dikenli tel topları ve elektronik alıcılar bulunmaktadır. İsrail 
hükümeti 2005 yılında duvarın Kudüs’e uzantısını sağlayacak başka bir projeyi daha onaylamıştır. Bkz. Gamze 
Değirmenci, “Batı Şeria Duvarı ve Uluslararası Hukuk,” Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 4, Bahar 2011, s.207-8.
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girmektedir. Bu sebeple ABD dâhil uluslararası toplum Doğu Kudüs’ü İsrail top-
rağı olarak tanımamaktadır.699 

Filistinliler tarafından İsrailli siviller üzerine gerçekleştirilen saldırılarla da ilgi-
lenen B’Tselem, ‘yabancı bir işgale karşı bağımsızlığı kazanmak için her yol mu-
bahtır’ anlayışının temelsiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmakta-
dır.700 Örgüt, bu anlayış doğrultusunda Filistinliler tarafından sivilleri hedef alan 
intihar bombalarının ve roket saldırılarının da hak ihlallerine sebep olduğunu 
dile getirmektedir. Buna ek olarak Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’de inşa edilen 
yerleşimlerin illegal olmasının, yerleşimcilerin haklarına saldırı hakkı vermeye-
ceğini belirten örgüt, yerleşimcilerin kesinlikle saldırı hedefi haline getirilmemesi 
gerektiğinin altını çizmektedir.701

Sadece İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmalarla değil Filistinlilerin kendi 
aralarındaki hak ihlallerine dikkat çeken B’Tselem, Hamas ve el-Fetih arasında-
ki Gazze’de mücadelenin 2008’de sona erdiğini belirterek, bu tarihe kadar Gazze 
Şeridi’nde Filistinlilerin kendi aralarında çok sayıda hak ihlali yaptığını raporlar-
la açıklamıştır. Hamas’ın zaferinden sonra da Gazze’de insan hakları ihlallerinin 
devam ettiğine dikkat çeken örgüt, İsmail Haniye’nin Gazze’de baskıcı bir rejim 
kurduğunu ileri sürmekte ve hak ihlalleri konusunda Filistin yönetiminin yetkile-
ri kapsamında elinden geleni yapmasını talep etmektedir.702

B’Tselem’e göre İsrail’in tarihsel müttefiki ve İsrail-Filistin sorununun çözümün-
deki çabalarından dolayı Amerika kilit bir öneme sahiptir. Bundan dolayı örgüt, 
Amerikan kamuoyu ve siyasilerini yaşanan insan hakları ihlallerinden haberdar 
etmek amacıyla Amerika’da bir şube açmıştır.703 Amerika’daki Yahudi lobisinin et-
kinliği göz önüne alındığında, örgütün orada da faaliyet göstermesi ayrıca önem 
arz etmektedir.

Örgüte uluslararası hukuku yanlış yorumladığı, hatalı araştırmalar yaptığı ve yan-
lış istatistikler tuttuğu yönünde eleştiriler yöneltilmektedir. Ölüm oranları ista-
tistiklerinin, taraflardan kimin İsrail Savunma Kuvvetleri’nden, kimin sivillerden 
veya kimin Filistinlilerden olduğunun net tespit edilmemesinden dolayı güvenilir 
olmadığını ileri süren yorumlar yapılmaktadır.704 İsrailli sivilleri hedef alan intihar 

699. “Background on East Jerusalem,” B’Tselem, 3 Temmuz 2012, http://www.btselem.org/jerusalem, Erişim 
atrihi 2 Ağustos 2012.
700. “Attacks on Israeli Civilians by Palestinians,” B’Tselem, 1 Ocak 2011, http://www.btselem.org/israeli_civil-
ians, Erişim tarihi: 3 Ağustos 2012.
701. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.200.
702. “Intra-Palestinian violations,” B’Tselem, 1 Ocak 2011, http://www.btselem.org/inter_palestinian_violations, 
Erişim tarihi 2 Ağustos 2012. 
703. “B’Tselem USA,” B’Tselem, http://www.btselem.org/usa, Erişim tarihi: 3 Ağustos 2012. 
704. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.201.
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bombalarını ve roket saldırılarını ‘savaş suçu’ olarak nitelendirmesine rağmen de-
netim noktalarının işlevini küçümsediği söylenmektedir.705 B’Tselem’in BM Golds-
tone Komitesi’ne yazdığı mektupta İsrail Savunma Kuvvetleri’nin cami, okul ve ev-
lere saldırdığını belirtmesi üzere, İsrail Dışişleri Bakanı Avidgor Liberman örgütün 
teröristlerle işbirliği yaparak İsrail’in savunma gücünü zayıflatmakla suçlamıştır.706

B’Tselem, finansal kaynağını İsrail’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden bağımsız 
olarak bağışta bulunan kişilerden ve bazı hükümetlerin707 ve sivil toplum kuru-
luşlarının bağışlarından sağlamaktadır.708 B’Tselem, 1989 yılında, çalışmalarını 
yaparken hayati tehlike bulunmasına rağmen insan hakları ihlalleriyle mücadele 
ettiğinden dolayı Carter-Menil İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştür.709

4.3.3 Guş Şalom (Barış Bloğu)

Türkçe Barış Bloğu anlamına gelen Guş Şalom, eski Irgun üyesi, milletvekili, ak-
tivist ve gazeteci Uri Avnery710 tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Avnery, İs-
rail’deki diğer barış gruplarının İzhak Rabin hükümetinin baskıcı uygulamalarına 
yeterince karşı çıkmadığını belirterek yeni bir hareket kurmaya karar verdiğini 
açıklamıştır. Parlamento dışı bir grup olan Guş Şalom’un bazı üyeleri her ne kadar 
farklı siyasi partilere üye olsalar da hareketin kendisinin herhangi bir siyasi parti 
ile resmi bağlantısı yoktur. İsrail devletinin resmi politikaları karşısındaki farklı 
duruşuyla gündemde olan hareket ana akım medya organları tarafından ‘militan’ 
veya ‘radikal’ olarak tanımlanmıştır.711 

705. “B´TSELEM,” NGO Monitor, 8 Mayıs 2011, http://www.ngo-monitor.org/article/b_tselemErişim tarihi: 2 
Ağustos 2012. 
706. Rebecca Anna Stoil, “Lieberman: Leftist NGOs are aiding terror groups,”JPost, 1 Kasım 2011, http://www.
jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=203055, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
707. İngiltere Dış ilişkiler Ofisi, Avrupa Toplulukları Komisyonu, İsviçre Dış İlişkiler Departmanı, Norveç 
Dışişleri Bakanlığı, Ford Vakfı vs. Tam liste için bkz. Financial Statement 2012: http://documents.guidestar.org.
il/PDF/newfiles/fin/2010/117-99-2011-0148427.pdf, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
708. “About B’Tselem ,” B’Tselem, http://www.btselem.org/about_btselem, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012. 
709. B’Tselem, Encyclopedia of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2009), Cilt I, s.201.
710. Uri Avnery (Ostermann), Knesset, http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/avneri_eng.htm, Erişim tarihi: 8 
Ağustos 2012.
711. Guş Şalom resmi Facebook sayfası: https://www.facebook.com/GushShalom/info, Erişim tarihi: 7 Ağustos 2012.

B’Tselem’e göre Doğu Kudüs işgal toprağı olduğu 
için burada yaşanan problemlerin çözümü 
uluslararası hukukun alanına girmektedir.
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Guş Şalom kendine en önemli hedef olarak İsrail kamuoyunu Filistinlilerle ba-
rış ve uzlaşma yönünde etkilemeyi koymuştur. Harekete göre barışın sağlanması 
İsrail’in bütün işgal topraklarından geri çekilmesi, Filistinlilerin 1967’deki sınır-
lara göre bağımsız bir devlet kurma hakkının kabul edilmesi, 1967 öncesinde iki 
devlet arasında sınır olan ‘Yeşil Hat’tın geçerli hale getirilmesi ve Kudüs’ün her iki 
devlet için de başkent olarak kabul edilmesi gibi bazı şartlara bağlanmıştır. Buna 
göre Harem-i Şerif dâhil Doğu Kudüs Filistin devletinin, Batı Kudüs de İsrail dev-
letinin başkenti olmalı ve karşılıklı anlaşmaya dayanarak şehrin fiziksel ve idari 
bütünlüğü korunmalıdır. Bunlara ek olarak Filistinli mültecilerin geri dönüş hak-
larının tanınması, iki taraflı anlaşmalarla iki ülke sınırlarının güvenliğinin sağlan-
ması ve İsrail ve bütün Arap ülkeleri arasında barış sağlanması da barışın şartları 
arasında kabul edilmektedir.712 

Guş Şalom belirlediği amaca ulaşmak için başta protesto gösterileri ve mitingler 
düzenlemek olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında 
Filistinlilerin yıkılmış evlerini yeniden inşa etmek, İsrail devletinin Filistinlilerin 
yerlerine el koyarak Yahudi yerleşimi inşa etmesine karşı gösteriler yapmak ve bir 
Filistin devletinin kurulması için barış görüşmelerini desteklemek de yer almak-
tadır. Bunlara ek olarak Guş Şalom Filistin toprakları üzerinde üretilen Yahudi 
yerleşimleri ürünlerini boykot etmekte, İsrail’in inşa ettiği yolların 1967’de çizilen 
‘Yeşit Hat’ sınırlarını geçtiği yerlere sembolik olarak yeşil renkle işaret koymakta 
ve Hareetz gazetesine ilanlar vererek duruşunu belli etmeye ve halkın dikkatini 
çekemeye çalışmaktadır.713 Gazete ilanlarında İsrail’in Filistin topraklarını işgal 
etmeye ve yerleşim yeri inşa etmeye son vermesi gibi konulara değinmektedir: 
“İşgal olduğu müddetçe, barış olmayacak. Barış olmadığında, savaş olacak. Savaş 
boyunca iki tarafta kurban vermeye devam edecek. Sonsuza kadar kılıçla yaşaya-
lım mı?”, “Barış olmadıkça İsrail kimse için güvenli bir yer olmayacak. Biz kılıçla 
yaşadığımız sürece, savaşlarımız dünyadaki diğer Yahudileri de tehlikeye soka-
cak” ve “Ne mutlu yerleşim denilen felaketi atlatmaya yardım edene. Teşekkürler, 
Güney Afrika!”714 gazete ilanlarından bazılarıdır. 

Guş Şalom’un, diğer barış örgütleriyle beraber, en çok mücadele ettiği konuların 
başında işgal topraklarında yerleşimlerin inşasına devam edilmesi ve bunu daha 
mümkün kılmak için Filistinlilerin evlerinin yıkılması gelmektedir. Bu konudaki 
mücadeleleri sırasında pek çok Guş Şalom aktivisti tutuklanmış ve kötü muame-

712. Guş Şalom resmi Facebook sayfası: https://www.facebook.com/GushShalom/info, Erişim tarihi: 7 Ağustos 2012. 
713. “Gush Shalom / Uri Avnery and Rachel Avnery † (Israel),” Right Livelihood, 2011, http://www.rightliveli-
hood.org/gush_shalom.html, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
714. “Gush Shalom Haaretz Ads - See it first on Facebook!” Guş Şalom resmi Facebook sayfası, https://www.face-
book.com/media/set/?set=a.339230622781349.68260.184952434875836&type=3, Erişim tarihi: 7 Ağustos 2012. 
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leye maruz kalmıştır.715 Hareketin lideri Uri Avnery, İsrail’in barış görüşmeleri 
için Filistinlilerin şiddete son vermesi şartının asıl olarak ‘işgal’le bağlantılı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Avnery, “asıl hastalık başkalarının 
topraklarını işgal etmektir ve toprakları işgal edilen insanların şiddet kullanması 
hastalığın sadece bir belirtisidir” demiş ve barış için işgalin durdurulması gerek-
tiğinin altını çizmiştir.716

Guş Şalom İsrail’in işgal topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtirken çözüm 
olarak 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümü desteklemektedir. Hareket, 2000 
yılındaki Camp David Görüşmelerinin ardından Mayıs 2001’de bir barış önerisi 
hazırlamıştır. Öneri bir yıl içerisinde, Doğu Kudüs dâhil Batı Şeria ve Gazze Şeri-
di’nde işgalin durdurulması ve 1967 sınırlarına dayanan tam bağımsız bir Filistin 
devletinin kurulmasını savunmuştur. Hareketin barış planı mülteciler konusuna 
büyük bir önem vermiş ve İsrail’in, mültecilerin ülkelerine dönme hakkını tanı-
ması gerektiğini vurgulamıştır.717 

Faaliyetlerini işgal altındaki topraklarla sınırlayan Guş Şalom, İsrail hükümeti-
nin Gazze ablukasına son vermesini talep etmekte ve Gazze’deki Hamas yöne-
timiyle diyaloğa geçilmesi için hem İsrail hem de Amerika ve Avrupa devletle-
rinin sorumluluk alması gerektiğini belirtmektedir. Hareket bu talepleriyle pa-
ralel olarak 2006’da Lübnan ve 2008’da Gazze savaşlarına karşı çıkmış ve savaş 
karşıtı gösteriler düzenlemiştir.718 Uri Avnery, 2006 Lübnan Savaşı’nın, 1982’deki 
gibi, Lübnan’da rejimi değiştirip kukla bir hükümet kurma amacıyla yapıldığını 
ileri sürmektedir.719 2008’in Aralık ayında başlayan Gazze saldırısı üzerine Guş 
Şalom’un da aralarında olduğu 20 barış örgütü 3 Ocak 2009’da savaş karşıtı eylem 
düzenlemiş, fakat sağcı grupların saldırısı ve polisin buna izin vermesi nedeniyle 
eylem yarım kalmıştır. Avnery eylemdeki açıklamasında “Olmert, Barak ve Liv-
ni’ye sesleniyorum: Gazze’ye askerleri göndermeyin! Üçünüz de savaş suçlarıyla 
suçlanacaksınız. Üçünüz de bedelini ödeyeceksiniz” ikazında bulunmuştur.720 

715. “Gush Shalom / Uri Avnery and Rachel Avnery † (Israel),” Right Livelihood, 2011, http://www.rightliveli-
hood.org/gush_shalom.html, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
716. Jon Elmer, “Uri Avnery Interview,” The Progressive, 14 Eylül 2003, http://www.progressive.org/mag_in-
tvavnery, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
717. “Proposal of a peace agreement by Gush Shalom,” Le Monde, 29 Ağustos 2001, http://www.monde-diploma-
tique.fr/cahier/proche-orient/gushshalom, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
718. “Gush Shalom / Uri Avnery and Rachel Avnery † (Israel),” Right Livelihood, 2011, http://www.rightliveli-
hood.org/gush_shalom.html, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
719. Uri Avnery, “İsrailin Gerçek Amacı,” Bianet, 20 Temmuz 2006, http://bianet.org/bianet/bianet/82524-is-
railin-gercek-amaci, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012. 
720. “Olmert, Barak ve Livni, Sizi İsrailliler Cezalandıracak!” Bianet, 6 Ocak 2009, http://www.bianet.org/bianet/
dunya/111776-olmert-barak-ve-livni-sizi-israilliler-cezalandiracak, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012. 
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İsrail’in bütün dostlarını düşman haline getirmeye başladığını belirten721 Uri Av-
nery, 2010 yılında İsrail’in Türkiye’den giden yardım gemilerine saldırısını «sı-
nırı olmayan bir aptallık» diye nitelendirmiştir.722 Saldırının bir yıl öncesinden 
planlandığını iddia eden Avnery Mavi Marmara olayını “Bu, İsrail devleti için 
bir utanç günü. Geleceğimizin bir grup tetik sever sorumsuza emanet edildiğini 
keşfettiğimiz bir kaygı günü. Sınırsız delilik ve aptallığın günü… İsrail hüküme-
tinin ülkenin dünyadaki adına kara çaldığı, uluslararası alandaki zaten kötü olan 
imajına yeni saldırganlık ve zorbalık kanıtları eklediği, kalan birkaç dostunun ce-
saretini kırıp kendinden uzaklaştırdığı gün” olarak tanımlamıştır.723 

4.3.4 Yeş Din (Hukuk Var Hareketi)

2005 yılında kurulan ve Türkçe ‘Hukuk Var’ anlamına gelen Yeş Din, kendisini 
işgal topraklarındaki Filistinli sivillerin haklarını savunan, Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi’nin uluslararası insan hakları prensiplerini benimseyen gönüllü ve 
bağımsız bir örgüt olarak tanımlamıştır. 

Tarafsızlığını korumak için hem İsrail hem de Filistin yönetimlerinden bağış al-
mamaya özen gösteren Yeş Din, finansmanının %94’ünü dış bağışlardan sağla-
maktadır. Bağış yapan kurumlar arasında AB, Norveç, Holladan, İrlanda, Alman-
ya ve İngiltere hükümetleri ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi yer almaktadır. 
Örgüt ayrıca New Israel Fund, Oxfam NOVIB, Moriah Fund ve Açık Toplum Ens-
titüsü’nden de fon almaktadır.724 

Yeş Din temel olarak İsrail’in, askeri olarak işgal ettiği topraklardaki Filistinlile-
rin haklarını korumasını görev edinmiştir. Uluslararası insancıl hukuk kuralları 
ve uluslarararası hukuka göre işgal altındaki toprakların ve sakinlerinin güvenli-
ğini sağlamak, işgal eden ülkenin sorumluluğundadır. Bu kapsamda örgüt, Batı 
Şeria’daki İsrailli sivillerin ve güvenlik güçlerinin işledikleri suçlardan sorumlu 
tutulmaları ve hesap vermeleri için çalışmaktadır. Yeş Din İsrailli sivillerin ve gü-
venlik güçlerinin yaptığı ihalleri münferit olaylar olarak görmekten ziyade, İsra-
il’in Batı Şeria’daki Filistinliler üzerinde hâkimiyet kurma stratejisinin bir parçası 

721. Uri Avnery, “Kill a Turk and Rest,” Counter Punch, 7 Haziran 2010, http://www.counterpunch.
org/2010/06/07/kill-a-turk-and-rest/, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
722. Uri Avnery, “Kill a Turk and Rest,” Counter Punch, 7 Haziran 2010, http://www.counterpunch.
org/2010/06/07/kill-a-turk-and-rest/, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012. 
723. “İsrailli Barış Savunucuları: İsrail’in Yalanlarına Kimse İnanmayacak,” Bianet, 1 Haziran 2010, http://bianet.
org/bianet/dunya/122409-israilli-baris-savunuculari-israilin-yalanlarina-kimse-inanmayacak, Erişim tarihi: 7 
Ağustos 2012.
724. “Yeş Din—Volunteers for Human Rights,” NGo Monitor, 8 Aralık 2011, http://www.ngo-monitor.org/ar-
ticle/Yeş_din_volunteers_for_human_rights, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
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olarak görmektedir.725 Bunun yanı sıra Yeş Din İsrail Askeri Mahkemesi’nde yar-
gılanan Filistinlilerin de haklarına saygı gösterilmesi ve mahkemenin tutukluların 
suçları ve yargılamaları konusunda daha şeffaf olması gerektiğinin altını çizmek-
tedir.726 İsrail içindeki ve uluslararası insan hakları örgütleriyle birlikte çalışan Yeş 
Din, belirlenen hedeflerine ulaşmak için bilgi toplamakla sorumlu gönüllülerle 
çalışmakta ve aynı zamanda insan hakları uzmanları, hukukçu ve medya danış-
manlarından da profesyonel destek almaktadır.

Harekete göre Filistin halkının insani haklarının ihlal edilmesinin kaynağı top-
raklarının işgal edilmesidir ve barış ve insan hakları için bunun sona erdirilmesi 
gerekmektedir. İşgal topraklarında sürekli inşa edilmeye devam eden yerleşim 
yerleri Filistinlilerin ekonomik olarak gelişmelerinin ve yaşamlarını sürdürebil-
melerinin önündeki en önemli engel olmanın yanı sıra o topraklarda uygulanan 
hukuk sistemini de altüst etmektedir. Yeş Din, İsraillilerin toprak işgallerini, ille-
gal olarak inşaat yapmalarının ve toprağı ekmelerinin önüne geçmek için yasal 
süreci araştırarak, İsrail’deki yasal yaptırımların artırılması için kurumsal değişik-
likler yapılmasını gerekli görmektedir.727 

İnsan haklarını korumada çift katmanlı bir yaklaşım benimsediğini belirten Yeş 
Din, münferit olaylarla ilgilenerek hakları gaspedilen kişilerin mücadelesine des-
tek vermekle beraber münferit olayları toplamının aslında yapısal problemlere 
işaret ettiğini iddia etmektedir. Örgüt bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bul-
mak amacıyla insan hakları ihlalleri konusunda raporlar, bilgi notları ve durum 
değerlendirmeleri yayınlamakta, Filistinliler adına dava açmakta, ihlale uğramış 
kişilerle ilgili yetkililerle görüşmekte ve bu konuların tartışılmasını sağlamak için 
medya ile birlikte çalışmaktadır.728

Örgütün İsrail Ordusu ile ilgili yayınladığı raporlar İsrail hükümetleri tarafından 
dikkate alınmasa da uluslararası kamoyunda dikkat çekmektedir. Bu raporlardan 

725. “Criminal Accountability of Israeli Civilians,” Yeş Din, http://www.Yeş-din.org/cat.asp?catid=3, Erişim 
tarihi: 8 Ağustos 2012.
726. “Military Courts,” Yeş Din, http://www.Yeş-din.org/cat.asp?catid=5, erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
727. “Lands,” Yeş Din, http://www.Yeş-din.org/cat.asp?catid=4, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.
728. “About,” Yeş Din, http://www.Yeş-din.org/geninfo.asp?gencatid=1, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012.

Tarafsızlığını korumak için hem İsrail hem de Filistin 
yönetimlerinden bağış almamaya özen gösteren 
Yeş Din, finansmanının %94’ünü dış bağışlardan 
sağlamaktadır.
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biri Eylül 2008’de İsrail Ordusu’ndaki askerlerin hukuku ihlalleri karşısında yasal 
yaptırımlara eğilen rapordur. Ordu mensuplarının işlediği suçların ciddiyetle in-
celenmediğini iddia eden Yeş Din, raporda İkinci Filistin İntifadası’ndan 2008’e 
kadar geçen süreçte İsrailli askerlere yönelik 1246 soruşturma başlatıldığını ancak 
bunlardan sadece 78’inin sonunda askerlere suçlamada bulunulduğunu açıklamış-
tır. Örgütün İsrail ordusundan temin edebildiği belgeler doğrultusunda hazırla-
dığı raporda soruşturulan askerlerin sadece %6’sının suçlandığını kaydetmiştir.729 
Yeş Din 2008-2009 Gazze Savaşı’ndan sonra diğer bazı sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte BM Goldstone Komisyonu’na gönderdikleri raporda da İsrail’in olayları 
bağımsız olarak araştırmada başarılı olamadığı ve yaşandığı kesin olan olayları 
araştırmada sistematik hatalar yaptığını iddia etmiştir. Rapora göre bu başarısızlı-
ğın önemli bir sonucu İsrail askerleri ve kumandanlarının cezadan muaf olma ve 
ayrıcalık hissine kapılmaları ve yaptırımlar olmadığı için rahat davranmaları ol-
muştur.730 Türkiye ile yaşanan Mavi Marmara krizinden sonra yayınladığı rapor-
da ise örgüt, İsrail’in kendi askerlerinin yaptığı ihlalleri araştırma görevini yerine 
getiremediğini iddia etmiştir.731 

4.4 YERLEŞİMLER
İsraillilerin tarihi Yahudi toprakları olarak gördükleri Filistin toprakları üzerinde 
inşa edilmiş yapılardır. Yahudilerin “yerleşimler” olarak kabul ettikleri bu yerler, Fi-
listinlilerin ifadesiyle “muğtasabat/gasp edilmiş yerler” olarak adlandırılmaktadır. 
Batı Şeria, Doğu Kudüs, Golan Tepesi inşa edilmiş bu yapılara her gün yenilerinin 
eklendiği bilinmektedir. Sina yarımadası ve Gazze Şeridi’nde bulunan yerleşimler ise 
İsrail’in 1979’da Sina’dan 2005’de Gazze Şeridi’nden çekilmesi sonrası yıkılmıştır.732

Bugün sadece Batı Şeria’da yaklaşık 350 bin dolaylarında Yahudi yerleşimci bu-
lunmaktadır733 ve bu yerleşimcilerin sayısı yılda %4,5 oranında artmaktadır. Sa-
dece geçtiğimiz 2011 yılında Batı Şeria’ya gelen yerleşimci sayısı 15 bin 600 olarak 
belirlenmiştir. Oysa Batı Şeria’daki yerleşimci sayısı daha 2000’lerin başında 192 

729. “Exceptions, Prosecution of IDF soldiers during and after the Second Intifada, 2000-2007,” Yeş Din, Eylül 
2008, http://www.Yeş-din.org/userfiles/file/Reports-English/Exceptions%20%5BEng%5D.pdf, Erişim tarihi: 8 
Ağustos 2012.
730. “Yeş Din—Volunteers for Human Rights,” NGo Monitor, 8 Aralık 2011, http://www.ngo-monitor.org/ar-
ticle/Yeş_din_volunteers_for_human_rights, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012. Rapor için bkz. ““Submission of Hu-
man Rights Organizations based in Israel to the Goldstone Inquiry Delegation,” http://www.gisha.org/UserFiles/
File/publications_/Submission_Goldstone_English.pdf, Erişim tarihi: ( ağustos 2012.
731. “Yeş Din—Volunteers for Human Rights,” NGO Monitor, 8 Aralık 2011, http://www.ngo-monitor.org/ar-
ticle/Yeş_din_volunteers_for_human_rights, Erişim tarihi: 8 Ağustos 2012. 
732. Jefferson Morley, Israeli Withdrawal From Gaza Explained, The Washington Post, 10 Ağustos 2005, http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/10/AR2005081000713.html.
733. Jodi Rudoren, Israel Seeks Army Use of West Bank Area, The New York Times, 23 Temmuz 2012, http://
www.nytimes.com/2012/07/24/world/middleeast/israel-seeks-army-use-of-west-bank-area.html.
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bin iken bu sayının 350 bini bulması yaklaşık %35’lik bir artışa denk gelmekte-
dir.734 Nitekim bu rakamın 1992 yılında daha da az olduğu, Batı Şeria’da 85 bin 
civarında Yahudi yerleşimcinin yaşadığı bilinmektedir.735

İsrail yerleşimlerindeki sorunların başında kuşkusuz yerel Filistinli halka yönelik 
şiddet eylemleri gelmektedir.736 İsrailli yerleşimciler bazen Filistinlilerin evlerine, 
tarlalarına, mallarına ve bazen de fiziksel olarak bizzat kendilerine yönelik şiddet ey-
lemleri yürütmektedir. 2012 yılında BM ve çeşitli uluslararası kuruluşların yayınla-
dıkları raporlara göre İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin 
oranında 2009’dan bu yana %150’lik bir artış görülmüştür. Rapora göre yerleşimci-
lerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin Arapları korkutarak onları mülklerin-
den uzaklaştırmak, İsrail yerleşimlerini genişletmek, İsrailli makamların aldığı çeşitli 
önlemlere tepki göstermek gibi amaçlarla gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. Yine 
raporlarda Filistinli Arapların kendilerine yönelik şiddet eylemlerini bildirdikleri İs-
rail makamlarının da herhangi bir adım atmadığı ifade edilmektedir.737 

İsrailli yerleşimlerin Filistinli Araplara zararı yerleşimci şiddetiyle de sınırlı kal-
mamaktadır. Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın 2011 yılında hazırladığı son 
rapora göre İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin Filistin ekonomisine mali-
yeti direkt ve dolaylı olarak toplam yıllık 8,1 milyar doları bulmaktadır.738 Üstelik 
yerleşimlerde üretilen ürünlerin Filistin pazarına yıllık satışı 500 milyon doların 
üzerinde gerçekleşmektedir739 ve bu da Filistin ekonomisi açısından yüksek bir 
maliyet üretmektedir. İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ihracatı da yerle-
şimlerin devamı ve geleceği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Yine yerle-
şimlerde üretilen mallar, İsrail malı gibi gümrüksüz şekilde AB ülkelerine ihraç 
edilmektedir. Oysa Avrupa Birliği hukukuna göre İsrail, Euro bölgesine yaptığı 
ihracatta gönderdiği malların işgal altındaki yerleşimlerde üretilip üretilmediğini 
belirtmek durumundadır.740

Diğer taraftan yerleşim bölgelerinde sosyal ve siyasal olarak etkinlik gösteren 
YEŞA Konseyi, Im Tirtzu ve Elad gibi örgütlenmeler yürüttükleri lobi çalışma-

734. Adedul mustavtınin bi’d dıffe tecaveze 350 elfen, Al Jazeera, 27 Temmuz 2012, http://www.aljazeera.net/
news/pages/885885b0-650f-4c8b-9123-0e44b6e30168.
735. Report on Israeli Settlement, Foundation for Middle East Peace, Winter 1991-1992, s. 12, http://www.fmep.
org/reports/special-reports/special-report-on-israeli-settlement-in-the-occupied-territories/PDF.
736. Yerleşimlerdeki çeşitli ihlaller için bkz. http://www.poica.org/editor/case_studies/index.php?Y=2012.
737. El Umemu’l muttahide ve munazzamat hukukiyye İsrailiyye: Unfu’l mustavtınin zıdda’l Fılıstıynıyyın fi 
tezayud, Al Masry Al Youm, 12 Temmuz 2012, http://www.almasryalyoum.com/node/980461.
738. The economic costs of the Israeli occupation, Palestinian Ministry of National Economy, s. IV, http://www.
mne.gov.ps/pdf/EconomiccostsofoccupationforPalestine.pdf.
739. �&A-Palestinians boycott Israeli settler goods, Reuters, 27 Mayıs 2010, http://af.reuters.com/article/moroc-
coNews/idAFLDE64�13620100527?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
740. Ian Black, Rory McCarthy, UK issues new guidance on labelling of food from illegal West Bank settlements, 
The Guardian, 10 Aralık 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/10/guidance-labelling-food-israeli-
settlements.
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larıyla yerleşimlerin genişlemesine yol açmaktadır. Bu tür örgütlenmeler İsrail 
hükümeti ve parlamentosuyla geliştirdikleri ilişkilerle yerleşimlere göçü teşvik 
etmekte, yeni yerleşimlerin başlatılması için çalışmalar yapmakta ve yürüttükleri 
tüm bu süreçlerle belirli bir rant ağını kontrol etmektedir. İsrail yerel otoriteleri-
nin sadece bir yıl içerisinde yerleşimci lobisi olarak etkinlik gösteren Yeşa Konse-
yi’ne aktardığı para 7 milyon doların üstündedir.741 Üstelik lobilerin etkinliklerini 
dini temalarla güçlendirmeleri yerleşimlerdeki radikal dini eğilimleri de artır-
maktadır. Bugün Batı Şeria’daki yerleşimcilerin %80’inin radikal dini eğilimleri 
olan kişilerden oluşmaktadır.742 

Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası 
hukuk açısından illegal olduğu birçok uluslararası raporda yer almıştır.743 Savaş 
zamanı sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk açısından referans kabul 
edilen Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, “işgalci güç, sivil vatandaşlarının bir kıs-
mını işgal ettiği topraklara göç ettiremez veya aktaramaz” demektedir.744 Nitekim 

741. Instead of tax hikes – stop indulging the settlements, Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/content/peace-
now%E2%80%99s-plan-save-billions-reducing-some-benefits-settlements. 
742. Tesaud guva’t tatarruf ’ud dini fi’l mustavtanati’l İsrailiyye, POICA, 18 Aralık 2009, http://www.poica.org/
editor/case_studies/view.php?recordID=2253.
743. Jewish settlers in West Bank building curb protest, BBC, 9 Aralık 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/8404850.stm.
744. Convention (IV), Part III, Article 49, ICRC, http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/380-600056.
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BM Güvenlik Konseyi 446. Sayılı kararında bu sözleşmeye atıfta bulunarak İsrail 
otoritelerini yerleşimler konusunda uyarmaktadır.745 Avrupa Birliği belgelerinde 
de İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu, Kudüs de dâhil olmak 
üzere 1967 öncesi sınırların geçerli olduğu vurgulanmaktadır.746

Gelinen noktada İsrail yerleşimleri Filistin-İsrail barış süreci açısından çok ciddi 
bir engel teşkil etmektedir. 27 Avrupa Birliği ülkesi Dışişleri Bakanı’nın 2012 yı-
lında yayınladıkları ihtar nitelikli ortak açıklamada yerleşimci şiddetinin, yerle-
şimlerin genişlemesinin ve Filistinlilerin yıkılan evlerinin iki devletli çözümü teh-
dit ettiğini ifade edilmiştir.747 Nitekim 2009 yılında Filistin-İsrail müzakerelerinin 
durması sonrası barış görüşmeleri bir türlü hareketlenmemiştir. Filistin tarafı Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşimlerin dondurulmaması halinde görüşmelerin 
yeniden başlamayacağını ifade etmiş,748 ancak İsrail tarafı Filistin Özerk Yöne-
timi’nin bu tavrını dikkate almamıştır. Nitekim veriler İsrail’in yeni yerleşimlere 
izin verdiğini, 2009’da 1660, 2010’da 1550 ve 2011’de 1850 yerleşim inşaatına baş-
landığını göstermektedir.749

4.5 DİASPORA
4.5.1 Amerikan Diasporası

Amerika’ya göç eden ilk Yahudi toplumunu, 1492’de İspanya’dan sürülmelerinin 
ardından yerleştikleri Hollanda’dan 17.yüzyılda Yeni Dünya’ya geçen Seferad Ya-
hudiler oluşturmuştur. Kıtaya yerleştikleri ilk dönemden itibaren finans ve tica-
retle uğraşarak güç kazanan Yahudi toplumu New York ve New Port gibi liman 
kentlerinde yoğun olarak yaşamaya başlamıştır.750 Yahudiler, Amerikan Bağımsız-
lık Savaşı sırasında küçük bir topluluk olmalarına karşın, savaş için sağladıkları 
mali destekle yeni kurulan ABD’de daha iyi bir konum elde etmeye başlamışlar, 
yine bu tarihten itibaren Yahudi olmayanlarla da iyi ilişkiler geliştirmişlerdir.751 

745. Resolution 446, Security Council, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BA123CDED3EA84A-
5852560E50077C2DC.
746. Barak Ravid, EU: Israel’s policies in the West Bank endanger two-state solution, Haaretz, 14 Mayıs 2012, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/eu-israel-s-policies-in-the-west-bank-endanger-two-state-
solution-1.430421.
747. Barak Ravid, EU: Israel’s policies in the West Bank endanger two-state solution, Haaretz, 14 Mayıs 2012, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/eu-israel-s-policies-in-the-west-bank-endanger-two-state-
solution-1.430421.
748. Israel to build more West Bank homes, Al Jazeera, 7 Haziran 2012, http://www.aljazeera.com/news/mid-
dleeast/2012/06/20126711518558607.html. 
749. Torpedoing the Two State Solution, Peace Now, http://peacenow.org.il/eng/2011Summary.
750. Jonathan D. Sarna ve Jonathan Golden, “The American Jewish Experience Through the Nineteenth Century: 
Immigration and Acculturation”, http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nineteen/nkeyinfo/judaism.htm 
751. Gerard Falk, “American Jews,” http://www.jbuff.com/c052302.htm 
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19.yüzyılın başlarından itibaren Almanya ve Doğu Avrupa kökenli Eşkenazi Ya-
hudilerin ABD’ye göç etmesiyle birlikte ülkedeki Sefarad ve Eşkenazi nüfus den-
gesi Eşkenaziler lehine değişmiştir. Bu dönemde gelen Yahudi göçmenler New 
York, Chicago, Detroit ve Cleveland gibi şehirlerde yoğunlaşmışlardır. 19.yüzyılın 
ikinci yarısı ve 20.yüzyılın başlarında Rusya’da devlet politikası haline gelen anti 
semitizmi takiben Rusya’dan Amerika’ya yeni bir göç dalgası başlamış, bu dönem-
de ABD’ye göç eden Yahudilerin tamamını dönemin Rusya topraklarından göç 
eden Yahudiler oluşturmuştur.752 Yahudilerin Amerika’ya yönelen son büyük göç 
dalgasını ise II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya’sının uyguladığı soykırım-
dan kaçan Yahudiler oluşturmuştur. Böylelikle, ABD’de 20.yüzyılın başlarında 1,5 
milyon olan Yahudi nüfusu, Avrupa’dan gelen son göç dalgası ile birlikte bugün 5 
milyonu aşmıştır.753 

Günümüzde nüfusu 6 milyona ulaşan ve New York, Miami, Los Angeles, Phila-
delphia ve Chicago’da yoğun olarak yaşayan Amerikan Yahudi toplumu, güçlü bir 
cemiyet yapılanması üzerine inşa edilmiştir.754 Yahudilerin günlük ve toplumsal 
hayatına ilişkin tüm bağlantılar, belirli organizasyonlara bağlı olan gönüllü yerel 
kurumlar aracılığıyla gerçekleşmekte ve bu organizasyonlar aracılığı ile Yahudile-
rin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. Yerel düzeyde örgütle-
nen bu kuruluşların bir arada hareket etmesi için de ülke genelinde üst organizas-
yonlar bulunmaktadır. Yahudi Federasyonları Konseyi- Council of Jewish Federa-
tions (CJF), B’nai B’rit, Hadasa ve American Jewish Congress gibi organizasyonlar, 
güçlü yerel ağlara sahip olmaları ve etkin faaliyetleri nedeniyle öne çıkmaktadır.755 
İsrail’in kuruluşundan önce kurumsallaşan bu organizasyonlar, Amerika’da yaşa-
yan Yahudi toplumunun yardımlaşma ve dayanışmasını hedeflemektedir. Yahudi 
Federasyonları Konseyi (CJF), cemaatin büyük kısmına gerekli fon ve yardımları 
sağlamaktadır.756 Amerikalı Yahudilerin dayanışmasının sağlanmasında önemli 
rol oynayan örgütlerden biri olan B’nai B’rith, ABD’nin en eski Yahudi yardım-
laşma örgütüdür. 1843’te Yahudi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için kuru-
lan örgütün bugünkü üye sayısı yarım milyona ulaşmıştır.757 Örgütün İsrail ve 
Ortadoğu ajandasına bakıldığında, terörizmle mücadele, İsrail’in meşru müdafaa 
hakkının savunulması, İran’ın nükleer silahlanmasının önlenmesi, Kudüs’ün bü-
tünlüğünün korunması ve İsrail’in güvenlik endişelerinin garantiye almak kay-

752. Yusuf Besalel, Yahudi Tarihi (İstanbul: Gözlem, 2003), s.94.
753. “Jeiwsh Population in the US,” http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/1997_6_USDemographic.pdf 
754. “The Largest Jewish Communities,” http://www.adherents.com/largecom/com_judaism.html 
755. Daniel J. Elazar ,“The Jewish People as the Classic Diaspora: A Political Analysis,” http://www.jcpa.org/dje/
articles2/classicdias.htm 
756. Basalel, s.141.
757. http://www.bnaibrith.org/about_us/bbi_roots.cfm 
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dıyla İsrail- Filistin sorununun çözümünde diyaloğun desteklenmesi gibi başlık-
lar ortaya çıkmaktadır.758 1912’de Yahudi toplumu arasında yardımlaşma örgütü 
olarak kurulan Amerikalı Siyonist Kadınlar Örgütü Hadasa antisemitizme karşı 
kampanyalar yürütmüş, bugün ise İsrail’de yaşayan Yahudilerle özellikle eğitim ve 
sağlık alanında işbirliğini öne alan bir örgüt haline gelmiştir.759

1880’li yıllarda Çarlık Rusya’sındaki Yahudi aleyhtarlığı nedeniyle bu topraklarda 
yaşayan Yahudilerin ülkelerini terk etmeleriyle şekillenen ve Fransa’da yaşanan 
Dreyfus Olayı ile doruk noktasına ulaşan Siyonizm, ABD diasporası arasında 
hemen bir karşılık doğurmamıştır. Yine de ABD Yahudileri arasında gerek bu-
lundukları ülkelerdeki antisemitizmden kaçarak ABD’ye göç eden Yahudilerin 
getirdiği Siyonist fikirler doğrultusunda, gerekse Avrupa’da yaşanan Holokost’ın 
etkisiyle Siyonizm yayılmaya başlamıştır. Siyonizm’in ABD Yahudileri arasında 
taraftar bulmasında 1929 Büyük Bunalımı sonrasında yaşanan genel ekonomik 
krizin etkisi de büyük olmuş, bu dönemde Yahudi karşıtlığından çekinen Yahu-
di cemaati arasındaki bağ daha da güçlenmiştir.760 Ekonomik bunalımın etkisiy-
le ABD’de Yahudi aleyhtarlığının yayılacağı endişesine sahip Yahudiler, önceleri 
soykırımdan kaçan çok sayıda Yahudinin ABD’ye göç etmesine kaygı ile yaklaş-
mış, ancak Hitler Almanya’sının gerçekleştirdiği soykırımın ABD’de Yahudilere 
karşı sempati yaratmasıyla beklenilenin tam aksi bir durum ortaya çıkmıştır. 

ABD Yahudileri arasında yayılan Siyonizm, bu toplumda Avrupa’dakine kıyasla 
farklı şekilde tezahür etmiştir. Zira Avrupalı Siyonistler arasında Siyonizm’in nihai 
hedefi, dünyanın dört bir tarafına yayılan Yahudilerin Filistin’e büyük göçü olarak 
görülmekteyken, Amerikalı Yahudiler Siyonizm’i Filistin’e göç etmek yerine bu top-
raklarda Yahudi devletinin kurulması ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi için 
bu devlete her türlü desteğin sağlanması olarak görmüş ve bu vizyon Siyon’suz Si-
yonizm olarak adlandırılmıştır.761 Siyonizm’in ABD siyasetinde güç kazanmasının 
önemli nedenlerinden biri de ABD’de yaygın olan Evanjelizmin ve Protestanlığın 
çeşitli kollarının Siyon hareketine dini olarak bağlı olmalarıdır. İsrail Lobisinde de 
oldukça etkin konumda olan Yeni Muhafazakar Hıristiyanlar, İsrail’in desteklenme-
sine ABD’deki Yahudilerden çok daha etkin şekilde destek vermiştir.762

Savaş sonrası dönemde, Amerika’daki Yahudi toplumunda önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. Nitekim bu dönemde ABD’nin II. Dünya Savaşı’na kadar izle-

758. “B’nai B’rith on Israel and the Middle East,” http://www.bnaibrith.org/issues/israel_me.cfm?size=5448
759. “Our Mission, “http://www.hadassah.org/site/c.keJNIWOvElH/b.5572905/k.A1D7/Our_Mission.htm 
760. Rafael Medoff, Jewish Americans and Political Patricipation (California: Abc Clio,2002), s.44-45
761. Zenife Umerova, “Yahudi Lobisinin ABD İçindeki Konumu ve Ortadoğu Politikasındaki Rolü,” Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.128.
762. Rammy M. Haija, “The Armageddon Lobby,” http://muse.jhu.edu/journals/holy_land_studies/
v005/5.1haija.html.
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diği yalnızcılık politikasını sonlandırmasıyla birlikte Amerikalı Yahudiler de içe 
dönük yaşam tarzını terk ederek uluslararası politika ile özellikle de İsrail’le ilgi-
lenmeye başlamıştır. Ayrıca bu dönemde hem ABD bir dünya gücü haline gelmiş, 
hem de Nazi Almanya’sının Yahudi soykırımını takiben Dünya Siyonist Hareketi 
merkezini ABD’ye kaydırmıştır.763 

Amerikan Yahudi diasporası, ABD nüfusunun %2’lik bir oranını oluşturmasına 
karşın, gerek sahip olduğu ekonomik avantajlar yoluyla, gerekse ABD siyasetinde 
oldukça etkin durumda olan İsrail Lobisi sayesinde oldukça güçlü etki alanına 
sahiptir. ABD’li Yahudiler, ülke ekonomisinde etkin oldukları bankacılık, borsa, 
emlak ve eğlence sektörü ile çok önemli bir güç haline gelmişlerdir. ABD Yahudi 
diasporası sahip olduğu bu ekonomik avantaj sayesinde seçim kampanyalarında 
oldukça etkin bir rol oynayarak yerel ve ulusal düzeyde pek çok adayın seçim 
kampanyasına büyük meblağlarda bağışlarda bulunmakta ve böylece ülkede nü-
fuslarından çok daha fazla oranla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda 
Yahudi, başta senatörlük ve milletvekilliği olmak üzere üst düzey çeşitli bürokra-
tik ve siyasi kurumlarda görev yapmaktadır.764

ABD’deki Yahudi diasporası denilince akla gelen İsrail Lobisi, ülkedeki Yahudi 
nüfusunun tamamının genel tutumunu yansıtmasa da, geçmişte Yahudilerin yaşa-

763. Umerova, s.132.
764. Gerhard Falk, “American Jews,” http://www.jbuff.com/c052302.htm. 
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dığı baskı ve soykırımlar üzerinden İsrail’in varlığının ve güvenliğinin sağlanması 
için kendi iç ve dış dinamikleriyle ABD’nin karar yapıcılarını etkilemeye yönelik 
faaliyetler yürütmektedir. Lobi, ABD dış politikasını İsrail’in çıkarlarıyla örtüşecek 
şekilde etkilemek için büyük çaba harcayan Amerikalı Yahudilerden, Evanjelist Hı-
ristiyanlardan ve sağcı Yeni Muhafazakârlardan oluşmaktadır.765 Lobi’nin ABD’de-
ki kurumsallaşması, II. Dünya Savaşı yıllarına uzanmaktadır. İngiliz yönetiminin 
Filistin’e Yahudi göçü sorunu için hazırladığı Beyaz Kitap’ın, Yahudi göçünün Filis-
tin’de yaşayan Araplar üzerindeki olumsuz etkisi hesaba katılarak sınırlandırılma-
sını öngören tutumu karşısında Dünya Siyonist Örgütü İngiltere’ye karşı ABD’nin 
desteğini aramaya başlamıştır. Bu noktada ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrasında 
başat güç olarak dünya siyasetinde yer almaya başlamasının da büyük payı bulun-
maktadır. Diğer yandan ABD’li Yahudiler, Avrupa’da yaşanan soykırımın neden 
olduğu Yahudi sempatisinin verdiği güvenle ABD’nin İsrail’e her tür destek ve yar-
dım sağlanması için aktif siyasi hareketlerde yer almaya başlamıştır. Bu doğrultu-
da Amerikan karar alma mekanizmasında etkin hale gelmeye başlayan Amerikalı 
Yahudiler özellikle İsrail’in kurulmasıyla birlikte bu devletin varlığının devamı için 
ABD’den destek arayışı üzerinde çalışmalarda bulunmuşlardır.766

ABD’de İsrail lobisinin etkinliğinin artmasında İsrail’in 1967 savaşını kazanma-
sının önemli bir rolü olmuştur. İsrail’in bu başarısı, hem ABD Yahudi diasporası 
arasında Yahudilik milliyetçiliğini ve İsrail desteğini artıran bir etki yaratmış, hem 
de ABD’nin Soğuk Savaş döneminde Sovyet destekli Mısır’a karşı 1967 savaşın-
dan güçlenerek çıkan İsrail’i desteklemesine neden olmuştur. Reagan dönemi ise 
1967’den itibaren her geçen gün güçlenen İsrail- ABD ilişkilerinde önemli bir ba-
samak olmuş, bu dönemde İsrail lobisinin pek çok kurumu ortaya çıkmıştır.767 

ABD’deki İsrail lobisi, yüzlerce siyasi ve sosyal örgütü içinde barındırmakta, res-
mi ve resmi olmayan iki kanat halinde faaliyetlerini yürütmektedir. Yardımlaşma 
kuruluşu olarak ortaya çıkan B’nai B’rith ve Hadaşa gibi örgütler, İsrail’in kurulu-
şundan önce Yahudiler arasında yardım ve dayanışmanın artırılması ve ABD’de 
antisemitizme karşı mücadele faaliyetlerinde bulunmuş, İsrail’in kuruluşundan 
sonra ise ABD-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütmüş-
tür. Siyonist ajandaya sahip ve doğrudan ABD karar yapıcılarını etkilemeye yö-
nelik siyaset yürüten AIPAC, ZOA, AJC ve ADL gibi örgütler ise İsrail lobisinin 
merkezini oluşturmuştur.768 

765. John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and U.S Foreign Policy,” http://mearsheimer.
uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf, s.9 ve 14.
766. Umerova, s.131-132.
767. Mitchell Plitnick ve Chris Toensing, ““The Israel Lobby” in Perspective,” http://www.merip.org/mer/
mer243/israel-lobby-perspective. 
768. Nathanael Kapne, “How The Jewish Lobby Works,” http://www.realjewnews.com/?p=185 
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Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi- (American Israel Public Affairs Com-
mitte), Diğer adıyla Amerikan Siyonist Konseyi şemisyesi altında olan AIPAC, 
1951’de Washington D.C.deki 14 Siyonist grubun birleşmesiyle oluşmuştur. Ör-
gütün amacı İsrail adına Amerika’da kamuoyu faaliyetleri sürdürmektir. Kısa süre 
içinde İsrail lobisinin en güçlü örgütü olan AIPAC, ABD’nin en etkin çıkar gru-
buna dönüşmüştür.769 İsrail’in 1967 savaşı sonrasında ABD’nin dış politikasındaki 
öneminin artması üzerine AIPAC’in de ABD dış politikasındaki etkisi artmıştır. 
1967 savaşı sonrasında daha da güçlenen örgüt, ABD Savunma ve Dışişleri Ba-
kanlığı üzerinde artan bir etkiye sahip olmaya başlamıştır. Kongre üyeleri ile doğ-
rudan bağlantı kuran örgüt üyeleri, ABD dış politikasında, özellikle Ortadoğu’da 
oldukça etkin hale gelmiştir. İsrail’e verilen desteğin yanı sıra mali yardımda da 
AIPAC’in büyük rolü bulunmaktadır.770 

ABD-İsrail ilişkileri konusunda ABD’deki en etkin organizasyonu olan AIPAC’ın 
Demokrat ve Cumhuriyetçi kanattan olmak üzere 100 bini aşkın üyesi bulunmak-
tadır.771 AIPAC üyeleri, bürokraside ve diplomaside üst düzey görevler yürüten, 
siyasette etkin olan ya da akademinin önde gelen isimlerinden oluşmakta ve üye-
leri Senato’da ya da Temsilciler meclisindeki tüm oturumlara katılmaktadır. ABD 
ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan örgüt, İsrail’e mali 
yardım, hükümetler arası işbirliği ve terörle mücadele konusunda ikna etmek 
için Kongre üyeleri ile düzenli olarak bir araya gelmektedir. Pek çok ABD lideri, 
önemli siyasi figürler AIPAC’te konferans vermektedir. Örgüt, Filistin konusunda 
iki devletli çözümü savunmakla beraber, İsrail’in Yahudi karakterini öncelemek-
te ve kurulacak Filistin Devletinin silahsızlanmasını istemektedir.772 Likud Par-

769. 1997’de Fortune dergisinin, 2005’te ise National Journal’ın Kongre üyeleri arasında yaptığı bir araştırmaya 
göre AIPAC, American Association of Retired People’dan sonra Kongre’deki en etkin kuruluş olarak gösterilmiştir.
Bkz. Mearsheimer ve Walt, s. 15.
770. “What We’ve Accomplished,” http://www.aipac.org/en/about-aipac/what-weve-accomplished 
771. “About Aipac,” http://www.aipac.org/About%20AIPAC.
772. “Our Mission A Strong U.S.- Israel Relationship,” http://www.aipac.org/about-aipac/our-mission 

Siyonizm’in ABD Yahudileri arasında taraftar 
bulmasında 1929 Büyük Bunalımı sonrasında 
yaşanan genel ekonomik krizin etkisi de büyük 
olmuş, bu dönemde Yahudi karşıtlığından 
çekinen Yahudi cemaati arasındaki bağ daha da 
güçlenmiştir.
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tisi’nin genişlemeci ve saldırgan politikalarını savunan, Oslo Barış Anlaşmaları 
dâhil olmak üzere Filistinlilerle ve Arap dünyası ile tüm anlaşma ve müzakerelere 
karşı şüpheli yaklaşan AIPAC, bölgede terörle mücadelede ABD ile işbirliği ya-
pacak tek demokrasinin İsrail olduğu argümanını ve İsrail’in sert politikalarına 
yöneltilen eleştirileri antisemitizmle itham etme metodunu kullanarak ABD’nin 
İsrail’e şartsız desteğini sağlamaya çalışmaktadır.773

AIPAC dışında, 1898’de kurulan Siyonist örgüt ZOA Zionist Organization of 
America (Amerika’nın Siyonist Örgütü), 1906’da kurulan ve İsrail’in ve dünya 
genelindeki Yahudilerin güvenlik ve refahını amaçlayan American Jewish Com-
mitee (AJC) ve antisemitizme karşı çalışmalar yürüten Anti Defamation League 
(ADL), İsrail Lobisinin önde gelen örgütleri arasında yer almaktadır.774 Sadece 
lobicilik faaliyetleri için yılda yarım milyon dolar harcayan ADL, 2011’de ABD 
üniversitelerinde İsrail karşıtı eylemlerin yaygınlaşmasına karşı girişimlerde bu-
lunmakta ve kampüslerde Filistin yanlısı eylemlerin düzenlenmemesi için üni-
versite yönetimlerine baskı yapmaktadır.775 Bu örgütlerin yanı sıra, 1916’da Ame-
rican Jewish Commitee’den ayrılan Doğu Avrupa Yahudi göçmenleri tarafından 
kurulan Siyonist bir örgüt olan Amerikan Yahudi Kongresi (American Jewish 
Congress) de İsrail Lobisinin önde gelen örgütlerindedir. Öncelikli olarak İsrail’in 
güvenliğinin sağlanmasını hedef alan örgüt, İsrail’in NATO’daki rolünü artırmak 
için çalışmalarda bulunmaktadır.776 

ABD’deki İsrail Lobisi’nin önde gelen kuruluşlarından birisi de Ulusal Güvenlik 
İşleri Yahudi Enstitüsü’dür (JINSA- Jewish Institute for National Security Affairs). 
1973 Yom Kippur savaşının ardından 1976’da kurulan bu düşünce ve araştırma 
kuruluşunun misyonu, ABD ulusal güvenlik kuruluşları ve kamuoyunu İsrail ve 
ABD’nin güvenlik çıkarlarının örtüştüğüne ikna etmektir. Kuruluş, ABD’nin ih-
tiyacı olan ulusal güvenlik stratejisinin İsrail ve ABD arasındaki güvenlik işbirliği 
ile inşa edileceğini savunmaktadır.777 Washington merkezli sağcı bir kuruluş olan 
JINSA, İsrail ve ABD’nin stratejik işbirliğine yönelik çalışmalar yapmakta, bu doğ-
rultuda terörizme ve ‘haydut’ devletlerin silahlanmasına karşı iki ülke arasında 
füze savunma sistemleri ve güvenlik stratejileri üzerine işbirliğinin sağlanmasına 
yönelik faaliyetler yürütmektedir. ABD savunma sanayiinin önde gelen isimleriy-
le yakın ilişkilere sahip kuruluş, 17 bin civarındaki üyesinden aldığı bağışlarla fi-

773. Mearsheimer ve Walt, s. 14-15.
774. http://www.ajc.org/site/c.ijITI2PHKoG/b.789093/k.124/Who_We_Are.htm 
775. Kristen Szremski, “Israel lobby empowers Palestinian solidarity,” 15 Ekim 2011, http://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/2011/10/20111015122150127325.html 
776. “About Us,” http://www.ajcongress.org/site/PageServer?pagename=about 
777. http://www.jinsa.org/about#.UA8MzWG0CE4
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nanse edilmektedir. JINSA’nın Observer, Journal of International Security Affairs 
ve Islamic Extremism Newswatch gibi periyodik yayınları da bulunmaktadır.778

Lobinin akademi dünyasındaki etkisi de azımsanamayacak ölçüdedir. Akademis-
yenlerin İsrail ve ABD dış politikasına ilişkin çalışmalarını yakından takip eden 
lobinin bu konudaki en büyük silahı İsrail karşıtı yapılan yayınların antisemitik 
olarak değerlendirilmesi ya da İsrail’in varlık hakkının sorgulanması olarak algı-
lanmasını sağlamaktır. ABD İsrail Lobisi, ülkedeki düşünce kuruluşları üzerinde-
ki etkisinin ötesinde 1985’te kendi düşünce kuruluşu olan WINEP’i (Washington 
Instititute For Near East Policy) kurmuştur. WINEP, İsrail’le olan bağlantısını öne 
çıkarmasa da779, kurumun kurucu ve yöneticileri İsrail’le derin bağlantısı olan 
isimlerden oluşmaktadır.780 

ABD’deki İsrail lobisi aynı zamanda Eski Ahit’te bahsi geçen Yahudi topraklarına 
uygun olarak bir İsrail devletinin kurulmasını din bir hedef olarak gören Evan-
jelik Hıristiyanları da içinde barındırmaktadır. Lobide yer alan ve Hıristiyan Si-
yonistler olarak adlandırılan Yeni Muhafazakârlar, İsrail’in öncelenmesinde pek 
çok Yahudiden daha aktif davranmaktadır.781 ABD’deki İsrail Lobisi, Batı Şeria ve 
Gazze’deki işgalin desteklenmesini ve ABD’nin İsrail’e silah ve mali yardımın sağ-
lanması için çalışmaktadır. Amerikalı Yahudi liderler, İsrailli yetkililerle sıklıkla 
temas halindedir. Lobicilik faaliyetlerini yürütenler, İsrail siyasetini eleştiren fi-
kirlere karşı oldukça önyargılıdır.782 ABD’deki İsrail Lobisinin stratejisi, Kongre 
ve yasama organının aldığı kararları etkilemek ve Amerikan kamuoyunda İsrail’e 
ilişkin olumlu imaj oluşturmak üzerine kurulmuştur. Lobinin en etkin olduğu 
alan, İsrail’in eleştirilerden muaf olduğu bir atmosfer oluşturulan Kongre’dir. Bu 
noktada AIPAC, tek başına Kongre üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. 
ABD seçim sisteminin ağırlıklı olarak finansal güce dayanması, lobinin ajandası 
ile örtüşen adayların desteklenmesine, projelere destek vermeyen adayların ise 
büyük ölçüde İsrail karşıtlığı ve antisemitizmle suçlanarak karşı kampanyalar dü-
zenlenmesine neden olmaktadır. Lobinin Filistin sorununa yaklaşımı, İsrail sağ 
kanat partileri ile örtüşecek şekilde oldukça sert çizgiler taşımaktadır.783 

778. “Jewish Institute for National Security Affairs,” 22 Ocak 2012, http://www.rightweb.irc-online.org/profile/
jewish_institute_for_national_security_affairs 
779. WINEP, misyonunu ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarını realist bir anlayışla okumak ve bu doğrultuda poli-
tikalar geliştirmek olarak açıklamıştır. Bkz. http://www.washingtoninstitute.org/about/mission-and-history 
780. Mearsheimer ve Walt, s 21.
781. Rammy M. Haija, “The Armageddon Lobby,” http://muse.jhu.edu/journals/holy_land_studies/
v005/5.1haija.html
782. Mearsheimer ve Walt, s. 41.
783. İsrail- Filistin sorununda uzlaşmaz bir tavır alan örgüt, bu görüşünü her fırsatta ABD karar yapıcılara kabul 
ettirme çabasındadır. Örneğin, Arafat ve Usame Bin Ladin arasında fark olmadığını iddia eden lobi, bu görüş 
doğrultusunda G.W. Bush’un Arafat’la görüşmesini defalarca engellemiştir. Bkz. John Mearsheimer ve Stephen 
Walt, “The Israel Lobby,” http://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby
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İsrail Lobisi’nin etkin gücü sayesinde ABD, işgal edilen topraklardaki İsrail ge-
nişlemeciliğine imkân sağlamaktadır. Lobinin İsrail’in politikalarını eleştiren her 
düşünce ve adımın antisemitik olarak algılanması yönündeki çabaları ise, hem 
İsrail’in saldırgan tavrının hem de Filistinlilere yönelik sert tutumunun ve insan 
hakları ihlallerinin sorgulanmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. 
Oslo Anlaşmalarının uygulanmasına, Suriye ile olası bir barışa ve genel olarak 
bölgenin istikrarı ve güvenliğine ilişkin her türlü girişime karşı çıkan Lobi, bu 
sayede hem İsrail’in hem de bölgenin güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. 

Bununla birlikte Lobi, Amerika’da yaşayan Yahudilerin genel tutumunu yansıtma-
maktadır. Amerikalı Yahudilerin İsrail- Filistin sorununa bakışında lobi, sağcı ve 
uzlaşmaz bir tutum sergilerken lobi faaliyetleri dışında kalan Yahudilerin önemli 
bir kısmı konuya daha liberal bir yaklaşımla eğilmektedir. Bu görüşe uygun ola-
rak ülkede İsrail’in politikalarını eleştiren ve bu politikalar aleyhine kampanyalar 
düzenleyen pek çok Yahudi bulunmaktadır.784 Diğer yandan Amerika’daki Yahu-
dilerin önemli bir kısmı, İsrail’le doğrudan bir bağı olmadığını ifade etmektedir. 
2004’te yapılan bir araştırmaya göre Amerikalı Yahudilerin %36’sı İsrail’le duygu-
sal bir bağının olmadığını ifade etmiştir. 

ABD’de diğer Yahudi örgütlerden farklı olarak İsrail’le yan yana yaşayacak Filistin 
devletinin kuruluşuna destek veren örgütler de bulunmaktadır. 2008’de Jeremy Ben 
Ami liderliğinde kurulan J Street bu örgütlerin başında gelmektedir. Kendisini İsrail 
ve barış yanlısı olarak tanımlayan örgüt, Filistin devletinin kuruluşuna verdiği des-
tek nedeniyle İsrail’in tepkisi ile karşı karşıya kalmaktadır. Arap- İsrail sorununun 
çözümünde barışçıl yöntemlere gündemde tutmak için çaba sarf eden örgüt, Ara-
lık 2008’deki Dökme Kurşun Operasyonu sırasında İsrail’e acil ateşkes çağrısında 
bulunmuştur. J Street, barışın tesisi için Golan Tepelerinin Suriye’ye bırakılmasını, 
İsrail’in 1967 sınırlarına çekilmesini ve Kudüs’ün paylaşılmasını savunmaktadır.785 

784. Michael Lind, “The Israel Lobby,” Prospect Magazine, 20 Nisan 2001, http://www.prospectmagazine.co.uk/
magazine/theisraellobby/.
785. İrving Baruh, “ABD’de muhalif bir Yahudi lobisi J STREET,” http://www.salom.com.tr/news/print/18153-
ABDde-muhalif-bir-Yahudi-lobisi-J-STREET.aspx.

ABD-İsrail ilişkileri konusunda ABD’deki en 
etkin organizasyonu olan AIPAC’ın Demokrat ve 
Cumhuriyetçi kanattan olmak üzere 100 bini aşkın 
üyesi bulunmaktadır.
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4.5.2 Avrupa Diasporası

Avrupa’ya doğru ilk Yahudi göçleri Roma İmparatorluğu döneminde başlamıştır. 
Fransa’da ve Almanya’da 4. yüzyılda, İspanya’da ise daha erken tarihlerden itibaren 
oluşmaya başlayan Yahudi cemaatleri, 8. ve 10. yüzyıllar arasında belirgin bir top-
luma dönüşmeye başlamıştır.786 Avrupa’daki Yahudiler, Ortaçağ boyunca büyük 
çapta bir toplumsal ve siyasal baskı ya da dışlanma ile karşılaşmamıştır. Monarşi-
lerin idaresinde yaşayan Yahudilere koruma sağlanmış, bu halka yönelik saldırılar 
cezalandırılmıştır. Bu durumun sebebi olarak, Kilise tarafından Hıristiyanlara ya-
saklanan bankerlik işini yapan ve ticaretle uğraşan Yahudilerin elde ettiği yüksek 
gelirden alınan vergiler gösterilmektedir. Bununla birlikte, Avrupa’daki Yahudi 
toplumunun ekonomik olarak gelişmesi, Hıristiyanların bu topluma karşı tavır 
almasındaki en büyük nedenlerin de başında gelmiştir.787 Ekonomik sebeplerin 
yanı sıra Hıristiyanlıkta İsa Mesih’in Yahudiler tarafından öldürüldüğü inancı, 
Avrupa’daki Yahudilerin Hıristiyanlar tarafından baskı altına alınmalarının diğer 
önemli sebebi olmuştur. Bu doğrultuda Haçlı Seferleri sırasında saldırılara maruz 
kalan Yahudiler, 13. yüzyıldan itibaren Yahudi karşıtı ayaklanmalar ve salgın has-
talıklar nedeniyle İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Batı Avrupa 
ülkelerinden kovulmaya başlamıştır. Batı Avrupa’daki ülkelerden kovulan Yahu-
dilerin büyük bir kısmının Polonya’ya yerleşmesiyle temel olarak Doğu ve Batı 
olmak üzere iki farklı Yahudi Avrupası şekillenmiştir.788 

Batı Avrupa’daki Yahudiler, çeşitli dönemlerde baskılara maruz kalmalarına kar-
şın 18. yüzyıldan itibaren özellikle Fransız İhtilali sonrasında yayılan Özgürlük, 
Eşitlik ve Kardeşlik doktrini doğrultusunda diğer halklarla eşit haklar elde etmeye 
başlamışlardır. Ayrıca 18. yüzyılda yaygınlaşan Aydınlanma’nın ardından doğan 
hoşgörü ortamı da Yahudi hayatını serbestleştirmiş, bu dönemde Yahudilerin 
Avrupa’nın kültürel, bilimsel, sosyal ve siyasal hayatındaki etkileri ve katkıları 
önemli ölçüde artmıştır.789 Diğer yandan Batı Avrupa’daki Yahudiler, 19. yüzyıl-
dan itibaren yayılan antisemitizme karşı mücadelede, milliyetçilik akımları doğ-
rultusunda yaşadıkları ulus devletler içinde asimile olarak vatandaşlık elde etme 
yolunu benimsemişlerdir.790 

Doğu Avrupa’da ise, özellikle 18. yüzyılda Polonya’nın bölünmesi sonrasında Rus-
ya’da kalan topraklarda yaşayan Yahudiler yoğun şekilde baskı ve şiddete maruz 

786. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06145.html 
787. Yusuf Basalel, Yahudi Tarihi (İstanbul: Gözlem, 2003), s. 75.
788. “Why The Jews A Brief History of Anti-Semitism,” http://www.jfedpgh.org/page.aspx?ID=148355 
789. Ahmet Kuyaş, Feroz Ahmad, vd., Tarih 1839-1939 (İstanbul: Tusiad Yayınları, 2006), s.74; http://www.jew-
ishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06145.html.
790. William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), s.266-267. 



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

192

kalmışlardır. 19. yüzyılda ulus bilincinin yayılmasıyla Rusya başta olmak üzere 
Avrupa genelinde yayılan antisemitizmin etkisiyle Doğu Avrupa’da, özellikle de 
Yahudi diasporanın temel yerleşim yerleri olan Rusya ve Polonya’da pek çok Yahu-
di, başta İsrail olmak üzere ABD, Kanada ve Avustralya’ya göç etmeye başlamış-
tır.791 19. yüzyılın sonlarında Rusya’da devlet politikası haline gelen Yahudi aleyh-
tarlığı ve ardından Fransa’da meydana gelen Dreyfus Olayı792 ile birlikte Avrupalı 
Yahudiler arasında Siyonizm fikri gelişmeye başlamıştır. Esasen Siyonizm’in or-
taya çıkışındaki tarihsel arka plan oldukça eskidir. Roma’nın Filistin’i işgal etiği 
birinci yüzyıldan itibaren Avrupa’ya yerleşmeye başlayan Yahudiler, bir gün tekrar 
kutsal topraklara dönme fikrini hem geleneklerinde hem de dini ritüellerinde ya-
şatmışlardır. 19.yüzyıla gelindiğinde Yahudilerin maruz kaldığı baskı ve dışlanma 
ortamı arttıkça ‘eve dönüş’ hayalinin gerçekleştirilebilmesi için siyasi girişimler 
başlatılmıştır. 1880’lerde Rusya’daki Yahudilerin maruz kaldığı pogromlar şiddet-
lenince Yahudilerin bu baskıdan ancak kendilerine ait bir vatan buldukları takdir-
de kurtulacakları fikri yaygınlaşmıştır. Bu doğrultuda Avusturyalı bir Yahudi olan 
Theodor Herzl, Yahudilerin tüm çabalarına rağmen var olan Yahudi düşmanlığı 
nedeniyle Avrupalı milletlerle bütünleşemediğini savunarak Yahudilerin zulüm 
görmekten kurtulmasının tek çaresi olarak gösterdiği bir Yahudi Devleti’nin ku-
rulması fikrini “Yahudi Devleti” adlı kitabında şekillendirmiştir.793 Bu kitabın 
Doğu Avrupalı Yahudiler üzerinde büyük etkisinin olduğunu söylemek gerek-
mektedir.794 Rusya’da Yahudilerin uzun süreli baskıya ve şiddet olaylarına maruz 
kalması ve 1894’te Fransa’da yaşanan Dreyfus Olayı sonrasında Herzl öncülüğün-
de Yahudi sorununa çözüm olarak ulusal devlet arayışı başlamış ve bu doğrultuda 
vatan arayışına girişilmiştir. 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan ilk Dünya 
Yahudi Kongresi’nde kurulan Dünya Siyonist Teşkilatı ile Yahudilerin örgütlen-
mesi ve devlet kurması için gereken somut siyasi adımlar atılmaya başlanmıştır. 
Teşkilatın başkanı Herzl’n bu tarihten itibaren aradığı siyasi destek I. Dünya Sava-
şı koşullarında oluşmuş, İngiltere’nin 1917’de hazırladığı Balfour Deklarasyonu ile 
Filistin’de Yahudilere bir yurt oluşturulması kararı alınmıştır.795

Avrupalı Yahudilerin maruz kaldığı en büyük şiddet olayı Nazi Almanyası döne-
minde gerçekleşen Holokost olmuştur. 1933’te Şansölye olan Hitler, Yahudi kimli-

791. Basalel, s.87-89.
792. Dreyfus Olayı, 1894’te Fransa ordusunda görevli Yahudi asıllı Albay Alfred Dreyfus’un Almanya’ya bilgi 
sızdırmakla suçlanarak yargılandığı dava ve sonrasında gelişen olayları ifade eder. Suçlama üzerine Fransa’da 
Yahudi aleyhtarı kampanya düzenlenmiş ve olaylar ırkçı saldırılara dönüşmüştür. Bkz. İlber Ortaylı, “Dreyfus 
olayı,” Milliyet, 15 Ocak 2012; “Alfred Dreyfus and “The Affair”,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/
anti-semitism/Dreyfus.html;
793. Kuyaş, Ahmad, vd, s.74-75; Cleveland, s.266-267.
794. Cleveland, s.266-269.
795. Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu (İstanbul: Alfa, 2005), s.114 ve 118.
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ği üzerine Yahudi sorunu adını verdiği yeni politikalar geliştirmiş, öncelikle kamu 
görevlerinden uzaklaştırdığı Yahudilerin 1935’de çıkarttığı Nürenberg Yasaları ile 
vatandaşlık hakları ellerinden almıştır.796 Bu dönemde ekonomik krizler, ırkçı Ya-
hudi düşmanı yasalar ve savaşın yaklaştığı korkusu ile birçok Yahudi Avrupa’dan 
kaçarak Filistin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’ne yerleşmiştir.797 
1933-1945 yılları arasında Almanya, Avusturya, Polonya ve Fransa’nın bulunduğu 
ülkelerde yaklaşık “6 milyon” Yahudi sistemli bir şekilde katledilmesi ile Avru-
pa’daki Yahudi nüfusu büyük oranda yok olmuştur.798 

Günümüzde Avrupa’daki Yahudi nüfusu, yaklaşık 1,5 milyon civarındadır. Bu 
nüfusun 1 milyon 100 bini AB sınırları içerisinde yaşamaktadır. Yahudi nüfusu-
nun artan bir şekilde Batı Avrupa’da yoğunlaştığı Avrupa diasporasının 500 bini 
Fransa’da, 300 bini İngiltere’de, 120 bini Almanya’da yaşamaktadır. Nüfusun diğer 
kısmı Belçika, Macaristan, İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Sov-
yetlerin dağılma süreci ve sonrasında bu topraklarda yaşayan 1 milyona yakın 
Yahudi, İsrail başta olmak üzere çeşitli bölgelere göç etmiştir.799 Günümüzde eski 
Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde, 200 bini Rusya Federasyonu’nda 
olmak üzere toplam 330 bin Yahudi yaşamaktadır.800

Birinci yüzyılda Kudüs’teki Mabed’in Romalılar tarafından yıkılmasının ardından 
Avrupa’da varlık göstermeye başlayan Yahudiler, Avrupa dilleri ve kültürleri ile et-
kileşim içinde olmuşlardır. Kendilerini Avrupa’nın kurucu öğelerinden biri olarak 
gören Avrupalı Yahudiler, kimliklerini de Avrupalı olarak tanımlamaktadır. Bu 
doğrultuda Avrupa Yahudi diasporası Avrupa’ya sonradan göç eden azınlıklarla bir 
tutulmamaktadır.801 Bu durumla bağlantılı olarak İsrail’e Avrupa’dan göç eden Yahu-
diler, kendilerini Avrupa’ya ait hissetmekte, İsrail ve Avrupa arasındaki tarihsel ve 
kültürel bağlar nedeniyle İsrail’deki pek çok siyasi parti AB üyeliğini savunmaktadır. 

796. Basalel, s. 108.
797. Rusya’dan büyük göçler dört Aliya’nın ardından beşinci Aliya Nazi Almanya’sından kaçan Yahudiler 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bkz. Basalel, s. 101.
798. http://www.auschwitz.dk/ American Jewish Yearbook’a göre 1933’te 9,5 milyon olan Avrupa’daki Yahu-
di nüfusu 1950’lerde 3,5 milyona gerilemiştir. 1933’te Nazilerin iktidara gelmelerinin ardından 100 binlerce 
Avrupalı Yahudi, başta İsrail ve ABD olmak üzere Kanada, Avustralya, İngiltere, Güney Amerika ve Güney 
Afrika’ya göç etmiştir. Bkz. “Jewish Population of Europe in 1945,” http://www.ushmm.org/wlc/en/article.
php?ModuleId=10005687. 
799. “Population and Migration,” http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Population_and_Migration/
Population_since_World_War_I İsrail’e yapılan yoğun göç, bu ülkenin sosyoekonomik ve siyasi yapısını da 
etkilemiş, göç edenler “Rus Partileri” olarak bilinen İsrail BaAliya ve İsrail Evimiz gibi sağ kanat partiler kurarak 
İsrail siyasetinde etkili olmaya başlamışlardır. Bkz. Asher Arian ve Michal Şamir, The Elections in Israel 2009 
(New Brunswick: Transaction, 2010), s. 20 ; Abraham Diskin, The Last Days in Israel Understanding the New 
Israeli Democracy (London: Frank Cass Publishers, 2005), s.90.
800. “World Jewish Population, 2010,” http://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Popula-
tion_2010.pdf, s.49-50.
801. “Towards a new ‘belonging’: between assimilation and multiculturalism,” Institute For Jewish Policy Re-
search, Policy Paper 1996, http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/PP_no_1_1996/main.htm. 
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Bulundukları topluma uyum sağlamak için asimilasyon politikası izleyen Avru-
pa diasporasının bazı küçük ultra-Ortodoks gruplar dışında yakın zamanda yok 
olacağı ve Avrupa’da Yahudi kimliğinin silineceği savunulmaktadır.802 Bununla 
birlikte Holokost sonrasında Avrupa’daki Yahudi kimliği tekrar gündeme gelmiş, 
bu konuya dikkat çekilecek çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. Bu doğrultuda Av-
rupa’daki Yahudilerin artık eskiden olduğu gibi asimilasyon yanlısı politikaları 
savunmak yerine bulundukları sosyal, siyasal ve kültürel ortamlarda dinlerine 
ve kimliklerine vurgu yaptıkları söylenmektedir. Yine de II. Dünya Savaşı son-
rasında bugün üç büyük Yahudi merkezi olan Avrupa, İsrail ve ABD arasındaki 
Yahudilerin temsili ve güç merkezi açısından hiyerarşi sıralamasında büyük de-
ğişim olduğunu ve İsrail’in öncü merkez haline gelmesi ve ABD diasporasının 
Lobi faaliyetleri aracılığı ile dünya siyasetinde güç kazanması sonrasında Avrupa 
diasporasının eski merkezi konumunu yitirdiğini söylemek mümkündür.803

Avrupa, ABD’ye göre siyasi olarak daha parçalı bir yapıya sahip olması nedeniy-
le buradaki Yahudi diasporasının homojen bir yapıya sahip olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Mevcut bazı ortak organizasyonlara karşın, Avrupa diaspora-
sının tarihsel olarak farklı cemaatler halinde örgütlendiği ve bu cemaatler arasın-
da önemli kültürel farklılıkların olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sovyetlerin 
çöküşünden itibaren de Avrupa’daki Yahudi toplumuna ait organizasyonlarda 
önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. İsrail ve ABD’de bulunan organizas-
yonların özellikle Doğu Avrupa’daki Yahudiler üzerindeki etkisi artmış, bu orga-
nizasyonlar bölgedeki Yahudilerin din, eğitim, kültür ve sosyal hayatında oldukça 
önemli yer edinmeye başlamıştır.804 

Avrupa’daki İsrail yanlısı Yahudi Lobisi’nin Avrupa dış politikası üzerindeki etkisini 
1917 Balfour Deklarasyonu’ndan itibaren görmek mümkündür. İngiltere’nin Filis-
tin’de Yahudi yerleşimlerini desteklediği 1917 Balfour Deklarasyonu, Avrupa poli-
tikasında Siyonizm’in etkisinin en üst noktası olarak görülmektedir.805 Günümüzde 
Lobi’nin Avrupa dış politikası üzerindeki etkisi, İsrail ve Avrupa’nın siyasi menfaat 
ve stratejik çıkarlardan doğan ilişkisinin doğal sonucu olarak değerlendirilmektedir. 
Bu bağlamda İsrail Lobisi’nin, 1914’ten itibaren hem Avrupa’daki emperyal yarışı 
kullandığı hem de Avrupalı devletlerin stratejik çıkarları ile İsrail devletinin kuru-

802. Bernard Wasserstein, Vanishing Diaspora: The Jews in Europe Since 1945 (Massachusetts: Harvard Univer-
sity Press, 1996), s.279,280. 
803. “Towards a new ‘belonging’: between assimilation and multiculturalism,” Institute For Jewish Policy Re-
search, Policy Paper 1996, http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/PP_no_1_1996/main.htm.
804. “World Jewish Population, 2010,” http://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Popula-
tion_2010.pdf, s.46 ve 49-50.
805. Balfour Deklerasyonu için bkz. Kuyaş, Ahmad, vd, s.278; Cleveland, s.270.
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luşu arasında bağ kurduğu savunulmaktadır.806 Avrupa’da faaliyet gösteren pek çok 
İsrail yanlısı örgütün ABD’de olduğu gibi açık olarak değil de üstü örtülü faaliyet 
gösterdiği bilinse de, İsrail’in politikalarını savunan ve AB dış politikasını İsrail’le 
işbirliği doğrultusunda yön vermeye çalışan belli başlı örgütler mevcuttur.

Bu örgütlerin başında Avrupa Yahudi Kongresi (EJC) gelmektedir. 1986’da kuru-
lan ve merkezi Paris olan Avrupa Yahudi Kongresi, Avrupa’nın farklı ülkelerinde 
yaşayan Yahudi toplulukları tarafından seçilen 40 lider tarafından yönetilmekte-
dir. Kongre, Avrupa’da eğitim adalet ve güvenlik alanları başta olmak üzere an-
tisemitizmle mücadele etmek, Avrupa siyasetinin İsrail’e yönelik politikalarında 
etkin olmak, Avrupalılar ve İsrailliler arasında diyaloğun tesis edilmesi ve Orta 
ve Doğu Avrupa’da bir zamanlar var olan zengin Yahudi kültürel hayatı yeniden 
canlandırmayı hedef olarak belirlemiştir.807 Avrupa Yahudi Kongresi, İsrail’in po-
litikalarının eleştirilmesini Yahudilerin suçlanması olarak değerlendirmektedir. 
Avrupalı Yahudilerin büyük çoğunluğu Siyonizm ve Yahudilik arasındaki ayrımın 
farklında olmalarına karşın Avrupa’daki İsrail Lobisi bu ikisi arasındaki farklılığı 
bulandırmaya çalışmaktadır. ABD’deki İsrail Lobisi’nde olduğu gibi Avrupa Ya-
hudi Kongre’si de İsrail’in izlediği politikalara karşı görüş bildirenleri kolaylıkla 
antisemit olarak adlandırılmaktadır. İsrail’in hedef alınması, sıklıkla Yahudi varlı-
ğının hedef alınması olarak gösterilmektedir. Örneğin EJC, İsrail’in Mavi Marma-
ra operasyonu sonrasında İsrail askerlerinin öldürdüğü 9 kişi hakkında karalama 
kampanyası başlatmış, yardım organizasyonunu düzenleyen İHH’nın terör örgüt-
leriyle bağlantılı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştur.808

Avrupa’daki İsrail yanlısı kuruluşlardan birisi de European Friends of Israel’dir 
(EFI). Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinin parlamentolarındaki İsrail dostluk 
gruplarının bir araya gelmesiyle 2006’da kurulan EFI, İsrail’in Avrupa ile olan 
ortak kültürel değerlerini ön plana çıkaran bir örgüttür. EFI’nin hedefi, AB ka-
rar yapıcılarını İsrail ve Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin bilgilendirmek, Avrupa 

806. Daud Abdullah, “The Impact of the Israel Lobby on European Foreign Policy in Palestine,” 4 Kasım 2010, 
http://www.alzaytouna.net/en/conferences-and-seminars/134023-the-impact-of-the-israel-lobby-on-europe-
an-foreign-policy-in-palestine.html#.UCTzBvbibBZ.
807. “Uniting European Jewry,” http://www.eurojewcong.org/ejc/news.php?id_article=134. 
808. David Cronin, “Europe’s Alliance With Israel: Aiding the Occupation,” 6 Kasım 2010, http://www.spinwatch.
org/latest-news-mainmenu-10/73-middle-east/5398-europes-alliance-with-israel-aiding-the-occupation.

Avrupa Yahudi Kongresi, İsrail’in politikalarının 
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değerlendirmektedir.
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ve İsrail arasındaki siyasi ilişkileri güçlendirmek ve AB’nin İsrail’e olan desteğini 
güçlendirmektir.809 EFI, ABD’nin önde gelen İsrail yanlısı örgütü American Israel 
Public Committee’yi model almakta ve Likud gibi sağ kanat parti politikalarını 
desteklemektedir.810

ABD’deki İsrail Lobisi’nin faaliyetlerini model olarak alan Avrupalı İsrail yanlısı 
Yahudi kuruluşlarından bazıları, doğrudan ABD İsrail Lobisi ile bağlantılı olarak 
çalışmaktadır. Bunların başında Amerikan Yahudi Komitesi’nin Avrupa’da faali-
yet göstermek için kurduğu Transatlantic Institute (TAI) gelmektedir.811 Brüksel 
merkezli bir düşünce kuruluşu olan TAI, ABD’deki İsrail Lobisi’nin AB’de faa-
liyet gösteren bir kuruluşudur.812 ABD ve AB ülkeleri arasındaki ilişkileri güç-
lendirmeyi hedefleyen kuruluş, AB üye ülkelerinden gelen temsilcilerle 2004’ten 
bu yana haftalık toplantılar düzenlemekte ve transatlantik diyaloğun geliştirilme-
si için küresel güvenlik, Ortadoğu ve insan hakları konuları üzerine yoğunlaş-
maktadır. Avrupa Yahudi Kongresi, iki diğer önemli Yahudi kuruluşu olan B’nai 
B’rith ve EFI’nin katılımlarıyla çalışmalarını sürdüren TAI, AB kurumları, AB ve 
NATO’nun diplomatik temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda 
bulunmaktadır. TAI’nin hedefi, antisemitizm ve ırkçılıkla mücadele, terörizm ve 
nükleer silahlanmanın önlenmesi ve İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözü-
mün tesisi olarak özetlenmektedir.813 İsrail- Filistin çatışmasında İsrail hüküme-
tinin resmi çizgisini izleyen kuruluş, özellikle Yahudi yerleşimcilerin korunması 
hususuna oldukça güvenlikçi perspektiften yaklaşmaktadır. Enstitü çoğu zaman 
İsrail’in savaş suçlarını örtmeye çalışmakla ve İsrail’i İran’a saldırması gerektiğine 
dair propaganda yapmakla suçlanmaktadır.814

Avrupalı Yahudilerin kurduğu teşkilatlardan bir diğeri olan B’nai B’rith Avrupa, 
1843 yılında kurulan ve dünya çapında faaliyet gösteren yardımlaşma kuruluşla-
rından B’nai B’rith’in Avrupa birimidir. Avrupa genelinde 29 ülkeyle temsil edilen 
Brüksel merkezli örgütün 5000’den fazla üyesi bulunmaktadır.815 Kurumun ama-
cı antisemitizm ve ırkçılıkla mücadeleye katkı sağlamak, İsrail’in politikalarının 
Avrupa nezdinde savunulması ve Avrupa’daki Yahudi kimliğinin, kültürünün ve 
mirasının korunup desteklenmesidir.816

809. “EFI Political Board,” http://www.efi-eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=56. 
810. Cronin, “Europe’s Alliance With Israel…” 
811. David Cronin, “Europe’s Alliance With Israel: Aiding the Occupation,” 6 Kasım 2010, http://www.spinwatch.
org/latest-news-mainmenu-10/73-middle-east/5398-europes-alliance-with-israel-aiding-the-occupation.
812. Amiram Barkat, “An American Jewish Lobby At the European Union,” Haaretz, 19 Şubat 2004, http://www.
haaretz.com/print-edition/features/an-american-jewish-lobby-at-the-european-union-1.114421
813. http://www.transatlanticinstitute.org/html/ab_mission.html. 
814. Barkat, “An American Jewish Lobby At the European Union,” Haaretz, 19 Şubat 2004
815. http://www.bnaibritheurope.org/bbe/index.php. 
816. “What is B’nai B’rith Europe?,” http://www.bnaibritheurope.org/bbeurope/en/who-we-are 
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European Jewish Community Centre ise Avrupalı Yahudilerin kurduğu bir diğer 
teşkilattır. Örgüt, Avrupa’daki Yahudi kimliğini güçlendirmek ve Yahudi kültürü-
nün daha geniş kesimlerce anlaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.817 Bu 
kuruluş, sinagoglardaki ibadet ve faaliyetlerin desteklenmesi ve çocuklara yönelik 
Yahudilik eğitimi verilmesi gibi Yahudi kimliğini ön plana çıkaracak pek çok ak-
tivite düzenlemektedir.818 

Avrupa’daki İsrail Lobisi, ABD’deki Lobi kadar etkin değildir. Nitekim çoğu zaman, 
Avrupa Parlamentosu’nun İsrail yanlısı grupların baskılarının üstesinden gelmek-
te ABD’deki karar yapıcılardan daha başarılı olduğu söylenmektedir. Örneğin 
İsrail’in Ocak 2009’daki Gazze operasyonu sonrasında Avrupa Yahudi Kongresi 
(EJC), saldırının savaş suçu sayılmaması için Avrupa Parlamentosu’na oldukça 
yoğun baskı yapmış ancak Parlamento, İsrail’in söz konusu operasyonda savaş 
suçu dâhil ciddi ihlallerde bulunduğuna dair deliller sunan Goldstone Raporu’nu 
oy çokluğu ile onaylamıştır.819 Yine de bu durum, Avrupa Parlamentosunun her 
zaman İsrail aleyhinde karar verdiğini göstermemektedir. Nitekim 2003’ten bu 
yana, biri 2006’da Lübnan’a, diğeri 2008-2009’da Gazze’ye yönelik olmak üzere iki 
büyük saldırı düzenleyen ve Mayıs 2010’da uluslararası yardım filosuna saldırıda 
bulunarak açık bir şekilde uluslararası hukuku çiğneyen İsrail, AB ile ilişkilerin-
de her hangi bir sorun yaşamamıştır. Bu durumun nedenleri arasında İsrail ve 
Avrupa’nın stratejik ve ekonomik işbirliğinin devamı için çalışan ve AB ve İsrail 
arasındaki ideolojik yakınlığın devamlılığını sağlayan İsrail Lobisi’nin çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan yine İsrail Lobisi’nde yer alan ve İsrail’in 
güvenliğinin teminatını dini bir görev addeden Hıristiyan Siyonistlerin Avrupa 
siyasetindeki etkisi de bu durumun nedenleri arasında sayılmaktadır.820

Günümüzde Avrupa Yahudi diasporası Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya’da 
yoğunlaşmaktadır. Avrupa’nın en geniş Yahudi toplumunu barındıran Fransa’da 
500 bin Yahudi yaşamaktadır.821 Roma döneminden itibaren Fransa’ya yerleşmeye 
başlayan Yahudiler, Fransız İhtilali sonrasında eşit vatandaşlık hakkı kazanmış, 
19.yüzyıldan itibaren ise pek çok alanda oldukça aktif hale gelmişlerdir.822 Ame-
rika’ya geçişlerde transit noktası olarak kullanılan Fransa’ya göçler 1900’lerde art-

817. http://www.ejcc.eu/en/the-centre/ 
818. http://www.ejcc.eu/en/programs/jewish-life/
819. “Understanding the Goldstone report,” http://www.goldstonereport.org/; “European Parliament backs 
Goldstone report by majority,” 11 Mart 2010, http://www.worldjewishcongress.org/en/news/9143/european_
parliament_backs_goldstone_report_by_majority 
820. Daud Abdullah, “The Impact of the Israel Lobby on European Foreign Policy in Palestine,” 4 Kasım 2010, 
http://www.alzaytouna.net/en/conferences-and-seminars/134023-the-impact-of-the-israel-lobby-on-europe-
an-foreign-policy-in-palestine.html#.UCTzBvbibBZ
821. http://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf 
822. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/France.html 



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

198

mış, bu dönemde Kuzey Afrika, Türkiye, Ukrayna ve Polonya’dan pek çok Yahudi 
Fransa’ya yerleşmiştir. Fransa, Nazi Almanya’sından kaçan Yahudilerin de sığındı-
ğı bir ülke olmuştur. Mevcut nüfusa II. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Afrika’dan 
pek çok Yahudi de eklenmiştir.823 Ülkenin Yahudi cemaati yaklaşık yarı yarıya Se-
faradlar ve Eşkenaziler arasında bölünmüş durumdadır. Ülkede pek çok Yahudi 
okulunun yanı sıra Fransızca konuşan Yahudiler için din adamı yetiştiren Yahudi 
İlahiyat Okulu bulunmaktadır. Pek çok üniversitede İbranice okutulmakta, Paris 
Üniversitesi’nde ise Yidişçe eğitimi yapan bir bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Yahu-
diler, aylık ve haftalık olmak üzere pek çok yayına sahiptir. Yine de toplam Yahudi 
nüfusunun %15’inden azının sinagoga gittiği Fransa’da Yahudi diasporası seküler 
bir toplum olarak öne çıkmaktadır.824

Fransa’da Yahudilere ait üç büyük şemsiye organizasyon bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki, 1808’de kurulan ve Fransız Yahudilerinin merkezi dinsel örgütü olan 
Consistoire Central Israélite de France’tır. Başhaham öncülüğünde ülkedeki din 
işleri bu kurum tarafından yürütülmektedir.825 Fransa’daki ikinci büyük örgüt en 
önemli seküler Yahudi organizasyonu olan Conseil Représentatif des Institutions 
juives de France (CRIF), ülkedeki Yahudi Kuruluşların Temsil Konseyi olup Dün-
ya Yahudi Kongresi’ne ve Avrupa Yahudi Kongresi’ne bağlıdır. 1943’te Vichy reji-
mi sırasında Yahudilerin varlıklarının korunması amacıyla kurulan örgüt, savaş 
sonrasında Avrupa’daki Yahudi toplumunun tekrar inşası için faaliyet göstermiş-
tir. CRIF’in misyonu, Fransa’da ırkçılık ve antisemitizme karşı faaliyet yürütmek 
ve Fransa siyasetinin İsrail’le bütünlük ve dayanışma içerisinde olmak kaydıyla 
Ortadoğu barışına katkısının sağlanması olarak belirtilmiştir. CRIF ayrıca, İsra-
il’in yanında kurulacak bir Filistin devletini desteklemektedir.826 Fonds Social Juif 
Unife (FSJU) ise Fransa’daki diğer büyük şemsiye organizasyondur. 1949’da kuru-
lan ve sosyal, kültürel ve eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olan FSJU, 
özellikle Fransa’ya yeni göç eden Yahudilerin entegrasyonunun sağlanması için 
çalışmaktadır. Kuruluş, özellikle genç nesilde Yahudi kimliğinin yerleştirilmesini 

823. Basalel, s.181.
824. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/France.html; Basalel, s.181
825. http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205908.pdf 
826. “Frequently Asked �uestions,” http://www.crif.org/fr/node/29795?language=en 

Avrupa Parlamentosu’nun İsrail yanlısı grupların 
baskılarının üstesinden gelmekte ABD’deki karar 
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hedefleri arasında göstermektedir.827 Bunların dışında, ülkede Fransa Siyonist Ha-
reketi, Öncü Kadınlar ve B’nai B’rith gibi Yahudi organizasyonları oldukça etkin 
durumdadır. Ayrıca antisemitizme ve Irkçılığa Karşı Ulusal Cephe (LICRA) ve 
Irkçılık Karşıtı Hareket (MRAP) gibi örgütler yasal olarak antisemitizm yaptırım-
larının uygulanması için faaliyet göstermektedir.828 1949’da Nazizm’e ve Fransa’nın 
Nazi yanlısı Vichy rejimine karşı kurulan MRAP, Avrupa’da hem Yahudilerin hem 
de Arapların en yoğun yaşadığı ülke olan Fransa’nın yanı sıra, dünyanın çeşitli 
bölgelerinde yaşanan ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı faaliyet yürütmektedir.829

Fransız Yahudileri, daha İsrail devleti kurulmadan önce Yişuv’daki Yahudilerle 
bağlantı halinde olmuş, Filistin’deki Yahudilerin Filistinlilere düzenledikleri sal-
dırıları ve yıpratma eylemlerine maddi ve manevi destek sağlamıştır. 1956-67 ara-
sında Fransa ve İsrail ilişkileri de en üst seviyede işbirliği şeklinde gelişmiş ve bu 
dönemde İsrail’in en büyük destekçisi ve silah tedarikçisi Fransa olmuştur. De 
Gauelle’ün Ortadoğu politikası revizyonu sonrasında ise İsrail, Fransa desteğin-
den mahrum kalmış ve bu dönemde Fransa Arapların yanında hareket etmiştir. 
Bu durum genel olarak 1981’de Mitterand’ın Cumhurbaşkanlığına dek sürmüş, 
bundan sonra ise Fransa İsrail yanlısı bir tavır sergilemeye devam etmiştir.830

Avrupalı Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri diğeri de İngiltere’dir. 
II. Dünya Savaşı sonrasında %40 oranında azalan nüfus sonrasında bugün İngil-
tere’de 300 bin kadar Yahudi’nin yaşadığı bilinmektedir. %97’sini Eşkenaziler’in 
oluşturduğu ve geriye kalan az miktardaki Sefarad nüfusun Ortadoğu’dan gelen 
göçmenlerden oluştuğu İngiltere Yahudileri arasında 19. yüzyıl başbakanlarından 
Benjamin Disraeli gibi önemli isimler de çıkmıştır.831 12. yüzyıldan itibaren belir-
gin bir Yahudi cemaatine sahip olan İngiltere’de Yahudi toplumu bankerlik ve tica-
retle uğraşmış, tarihin belirli dönemlerinde ülkeden kovulmuş, sonrasında tekrar 
bu ülkeye kabul edilmişlerdir. 17. yüzyıl, İngiltere’de yaşayan Yahudilerin bu ülkeye 
tekrar yerleştiği dönem olmuştur. İngiltere’deki Yahudi cemaati küçük ve münferit 
cemaatlerden oluşmaktadır. Bu cemaatler özel kurum statüsüne sahiptir. Bununla 
birlikte sinagog toplulukları tarafından seçilen 450 delegeyi içeren Delegeler Kuru-
lu, devlet onayını almış bir kurum olup 1975’te Dünya Yahudi Kongresi’nin kurucu 
üyelerinden birisidir. İngiltere’deki Yahudi yardım kuruluşları arasında öne çıkanlar, 
B’nai Brith, Joint, Yahudi Ulusal Fonu ve Siyonist Federasyonu’dur.832 

827. “Besnainou: strengthen Jewish identity,” 21 Haziran 2006, http://www.ejpress.org/article/news/france/9204 
828. “Licra,” 5 Haziran 2012, http://www.crif.org/en/standard/LICRA?language=en
829. “Meet the MRAP,” http://www.mrap.fr/english/meet-the-mrap 
830. “When Did the U.S. and Israel Become Allies?,” http://hnn.us/articles/751.html; “Western Europe ,” http://
countrystudies.us/israel/110.htm; http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/France.html 
831. “Jewish population on the increase,” BBC, 21 Mayıs 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7411877.stm; “Lon-
don’s Jewish Museum reopens after major facelift,” USA Today, 17 Mart 2010, http://www.usatoday.com/travel/
destinations/2010-03-17-london-jewish-museum_N.htm 
832. Basalel, s.195,196.



İ S R A İ L  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

200

Günümüzde 120 bin kadar Yahudi’nin yaşadığı833 Almanya’daki Yahudi varlığı ise 
4. yüzyıla dayanmaktadır. Toplumsal olarak örgütlenmiş Yahudi cemaatinin 10. 
yüzyıldan itibaren görüldüğü Almanya’da 11. yüzyıl itibarıyla çeşitli baskı ve aşa-
ğılanmalara maruz kalan Yahudi toplumu, 17. yüzyıldan itibaren daha iyi şartlara 
sahip olmuş, 19. yüzyıldan Nazi iktidarına kadar olan süreçte Almanya’daki Ya-
hudi yaşamında önemli gelişmeler görülmüştür.834 1933 Almanya’sında 500 bin 
olan Yahudi nüfusunun 300 bin kadarı Nazi iktidarının ilk yıllarından Almanya’yı 
terk etmek zorunda kalmış, 150 binden fazlası ise soykırım kurbanı olmuştur.835 
Tamamına yakını Eşkenazi kökenli olan Yahudi toplumu oldukça yaşlı bir nüfus-
tan oluşmaktadır. Ülkedeki Doğu ve Batı cemaatleri, Soğuk Savaş’ın sona erme-
sini takiben 1990’da birleşmiştir. Merkezi Bonn olan Almanya Yahudileri Merkez 
Konseyi, Dünya Yahudi Kongresi’ne bağlıdır.836 

Babil sürgünü sonrasında Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan civarına 
yerleşmeye başlayan Yahudiler için Rusya, Yahudilerin uzun dönem yaşadıkları 
merkezlerden birisi olmuştur. Ancak 19.yüzyıl sonlarına doğru Avrupa ülkeleri-
nin birçoğunda Yahudilere verilen vatandaşlık hakkı Rusya’daki Yahudilere tanın-
mamıştır. Rusya’nın güneyinde Osmanlı’nın kaybettiği Yahudi nüfusu barındıran 
toprakların ve Polonya’nın parçalanmasıyla Yahudilerin yaşadığı toprakların Çar-
lık hâkimiyetine girdiği dönemden itibaren katı yaptırımlara maruz kalan Yahudi-
ler, 19.yüzyılın sonlarında artan antisemitizmin neden olduğu büyük göçlerle ülkeyi 
terk etmek zorunda kalmışlardır. 1880’lerde başlayan I. Aliya’yı 1905’te II. Aliya ta-
kip etmiş, göçler Filistin başta olmak üzere ABD ve Arjantin merkezli olmuştur. III 
ve IV. Aliya’lar ise 1920’lerde gerçekleşmiş ve ülkedeki Yahudi nüfusu büyük oranda 
azalmıştır.837 Çarlık rejimine karşı Bolşeviklerin yanında yer alan Yahudiler, Sovyet-
ler döneminde dini kısıtlamalarla karşı karşıya kalmışlardır. Gorbaçov’a kadar olan 
dönemde merkezi bir Yahudi örgütü ya da organize olmuş bir Yahudi cemaati bu-
lunmayan Sovyetlerin çöküşünden kısa bir süre önce ise SSCB Yahudi Örgütleri ve 
Cemaatleri Kongresi düzenlenebilmiştir. Dünya Yahudi Kongresi ve Yahudi Ajansı 
ile bağlantı haline geçen kongre, Sovyetler boyunca yasaklanan Yahudi dini ritüelle-
rin tekrar canlandırılması için faaliyetlerde bulunmuştur.838 

833. “German Jews During the Holocaust, 1939-1945,” http://www.ushmm.org/wlc/en/article.
php?ModuleId=10005469 
834. Basalel, s.150.
835. “German Jews During the Holocaust, 1939-1945,” http://www.ushmm.org/wlc/en/article.
php?ModuleId=10005469 
836. Basalel, s. 150.
837. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/russia.html; Basalel, s. 88-89.
838. Mark Weber, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime,” http://www.
ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html ; Basalel, s.89.



UFUK ULUTAŞ

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde lisans, Ohio State Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek 
lisansını tamamladı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri aldı. 
Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde ve Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi’nde 
araştırmacı olarak çalıştı. SETA Washington DC’de  Ortadoğu Program Koordinatörlüğü görevini 
yürüttü. Başta Merkezi Siyonist Arşivler ve İsrail Devlet Arşivleri olmak üzere birçok arşivde İsrail 
tarihi ve politikası üzerine araştırmalar yaptı. Ohio State Üniversitesi’nde doktora adayıdır.

SELİN M. BÖLME

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek 
lisans eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında “ABD’nin Üs 
Politikası ve Türkiye: Kuruluşundan Bugüne İncirlik Üssü” başlıklı tez ile doktorasını tamamladı. 
Tezi 2012 yılında İletişim Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde 
Ortadoğu, Türk dış politikası, NATO ve savunma konularında yazı ve makaleleri yayınlandı. 2001 
yılında İsrail Hükümeti Araştırma Bursunu, 2007 yılında Sasakawa Genç Liderler Bursunu ve 2012 
yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazandı. 2012-2013 dönemi için King’s 
College London Üniversitesi tarafından misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir.

GÜLŞAH NESLİHAN DEMİR

SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak çalışmakta olan Gülşah Neslihan 
Demir, Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede 
Sosyoloji Bölümü’nde çift anadal programını da tamamlamıştır. İsveç Lund Üniversitesi Orta Doğu 
Çalışmaları Merkezi’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmekte olup Suriye Müslüman Kardeşler 
Örgütü üzerine tez çalışmasına devam etmektedir.

FURKAN TORLAK

Suriye’de 2000-2006 yılları arasında Felsefe ve İslam Hukuku alanlarında eğitim gördü. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Kanal 7, Kanal 24, CNN Türk, 6NEWS, TRT 
Arapça ve TRT Türk’te gazeteci olarak çalıştı. 2007 yılında Doğan Yayın Holding tarafından yılın En 
Yaratıcı Yeni Gazeteci Ödülü’ne layık görüldü. Bilim ve Sanat Vakfı’nda 2008-2009 yılları arasında 
Klasik Felsefe Metinleri dersi verdi. SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanlığı yaptı. 
Halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmekte olup 
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı’nın danışmanıdır. 

SALİHA ZİYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi 
Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Tez çalışmasını 
Lübnan’da dini gruplar ve sekteryanizm üzerine tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora çalışmasına devam etmektedir. SETA Dış 
Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanlığı yapmıştır. 



SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Nenehatun Caddesi No:66, GOP, Çankaya 
06700 Ankara, TÜRKİYE
Tel: +90 312 551 21 00 | Faks: +90 312 551 21 90
www.setav.org | info@setav.org

UFUK ULUTAŞ, SELİN M. BÖLME, GÜLŞAH NESLİHAN DEMİR, 
FURKAN TORLAK, SALİHA ZİYA

RAPOR

İSRAİL SİYASETİNİ 
ANLAMA KILAVUZU

Elinizdeki bu çalışmada kısaca İsrail’in tarihine, sosyal yapısına ve siyasi 
oluşumlarına değinilmekte ve İsrail çalışmalarına giriş mahiyetinde 
muhtasar bilgi ve analizler sunulmaktadır. Birinci bölümde erken dönem 
İsrail’in siyasi ve sosyal yapısına değinilmekte ve İsrail’in kurucu aktörleri, 
yapıları ve ideolojileri tartışılmaktadır. Bu bölüm İsrail’deki güncel 
siyasi oluşumları daha iyi anlamak adına bir arkaplan oluşturmaktadır. 
İkinci kısımda İsrail’in seçim sistemi, parlamento yapısı ve yargı sistemi 
incelenmekte ve sıklıkla seçimlerin yapıldığı bir ülke olan İsrail’in siyasal 
sistemine dair önemli ipuçları verilmektedir. Üçüncü bölümde ise İsrail’in 
önde gelen siyasi partileri incelenmekte, liderlerinin biyografik analizi 
verilmekte ve partilerin tartışmalı meselelere karşı tutumları ve seçmen 
kitleleri değerlendirilmektedir. Bu çalışmada seçim öncesi ittifaklardan 
ve seçim sonrası birleşme arayışına girecek partilerden ziyade İsrail 
siyasetinin ana damarını temsil eden siyasi partilere ağırlık verilmiştir. 

Son bölüm İsrail’in askeri yapısını ve hem sağ hem de sol kesimden belli 
başlı sivil toplum kuruluşlarını incelemektedir. STK’larla siyaset yapımı 
arasındaki bağlantıya da değinilen bu bölümde ülkede güçlenen sağ 
kesimin sosyal tabanına da daha yakından bakma fırsatı sunulmaktadır. 
Sağcı STK’lara nazaran daha az etkin olsalar da solcu STK’lar üzerinden 
İsrail toplumundaki aykırı sesleri tanıyabilme imkanı verilmektedir. Aynı 
bölümde İsrail yayılmacılığının ve işgalinin ana vasıtası olan yerleşimler 
üzerinde durulmakta ve yerleşimlerin barışın önündeki en büyük 
engellerden birisi olduğu tezi işlenmektedir. Son olarak da fiziken 
Ortadoğu’da yer alan İsrail’in zihni coğrafyası irdelenmekte ve İsrail’in 
dünya kamuoyunda yılmaz savunucusu olan Amerikan ve Avrupa 
diasporasından, kurdukları lobi kuruluşlarından ve faaliyet alanlarından 
bahsedilmektedir. 

Eser hazırlanırken İbranice’den Arapça’ya, İngilizce’den Türkçe’ye birçok 
kaynaktan faydalanılmış ve İsrail’e dair temel malumat en güncel şekliyle 
verilmeye çalışılmıştır. Bu haliyle elinizdeki eser, hem İsrail’in genel siyasi 
yapısını hem de yaklaşan parlamento seçimlerini anlama kılavuzudur. 


