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İSRAİL’DE 23 MART SEÇİMLERİ: 
SONUÇLAR VE BEKLENTİLER

GİRİŞ

srail halkı 23 Mart 2021 tarihinde son 
iki yıl içinde dördüncüsü yapılan er-
ken seçimler için sandık başına git-

miştir. Daha önceki seçimler ise hükûmet 
kurmak konusunda yaşanan sorunlar nede-
niyle yine erkene alınarak 9 Nisan 2019, 17 
Eylül 2019 ve 2 Mart 2020 tarihlerinde yapıl-
mıştır. İsrail seçim sisteminin yapısı ve ülke-
deki seçmen profili ile bağlantılı olan bu du-
rum aynı zamanda 12 yıldır inişli çıkışlı devam 

eden Netanyahu hükûmetleri tarafından uy-

gulanan politikalar ile de alakalıdır. Çalışma 

bu arka plan ile seçim sürecini etkileyen kısa 

ve uzun vadeli faktörleri incelemeyi amaçla-

maktadır. 

İSRAİL SEÇİM SİSTEMİ

İsrail gündemini iki senedir meşgul eden 

mevcut siyasi tablo yaklaşık 6,3 milyon seç-

menin oy kullandığı ülkenin seçim sistemi ya-

pısıyla birebir alakalıdır. İsrail seçim sistemine 

İ
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göre hükûmetin kurulabilmesi 
için, 120 sandalyeli Knesset’te 
en az 61 milletvekilinin bir ara-
ya gelmesi gerekmektedir. Fa-
kat son iki yılda gerçekleşen 
seçimlerin her birinde hükû-
meti oluşturmak için gerekli 
asgari 61 milletvekiline ulaşı-
lamaması nedeniyle seçim-
lerin yenilenmesi gerekmiştir. 
İsrail’de seçim barajının 2014 
yılından beri %3,25 gibi düşük 
bir oranda olması teorik açıdan 
bakıldığında farklı siyasi görüş 
ve yaklaşımların parlamentoda 
temsil edilmesine olanak tanı-
maktadır. Tek başına iktidara 
gelmenin hayli zor olduğu bu 
yapı içinde genellikle birden 
fazla partinin ittifak oluşturarak 
blok hâlinde seçimlere katıldı-
ğı görülmektedir. 61 milletveki-
linin bir araya gelmesi şeklinde 
salt çoğunluğa dayanan bu 
sistem, tek bir vekilin bile çok 
değerli olduğu bir tablo ortaya 
koymaktadır.  Bu durum seçim 
sonrası hükûmetin oluşmasın-
da oldukça zorlayıcı bir faktör-
dür. Öyle ki ittifakı oluşturan 
partilerin çıkarlarının seçimden 
seçime değişmesi ve bu parti-
lerin üyesi oldukları bloklardan 
ayrılarak başka bloklara kayma 
durumları, koalisyon oluştu-
rulabilmesi açısından zorlayıcı 
bir tablo ortaya çıkarmaktadır. 
Diğer taraftan parlamentoya 
girebilme hakkı kazanan par-
tilerin sahip oldukları siyasi 
yaklaşımları ve çıkar farklılıkları 
tüm koalisyon denklemlerinin 

değişmesine sebebiyet vere-
bilmektedir. Dolayısıyla bir par-
ti için parlamentoda vekil sahi-
bi olmak partinin sahip olduğu 
seçmen kitlesi ve sahip olduğu 
güç arasında orantısız bir profi-
lin ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermektedir. Bu durum parti-
nin sahip olduğu seçmen kitle-
sinin çok daha ötesinde sonuç 
belirleyici ve karar verici bir po-
zisyona yükselmesi ile sonuç-
lanmaktadır. Bu durum kendi-
sini demokratik bir ülke olarak 
tanımlayan İsrail’de farklı siyasi 
görüş ve yaklaşımların siyasal 
karar alma süreçlerine katılımı 
açısından olumlu bir durum 
olarak değerlendirilebilir. Fa-
kat bu durumun aynı zamanda 
ülkede son iki sene içinde ya-
şanan siyasi zorlukların teknik 
sebeplerinden biri olduğu da 
ortadadır.

23 MART 2021 
SEÇİMLERİ 

İsrail’de son olarak 23 Mart 
2021 tarihinde yapılan erken 
genel seçim sonrasında İsrail 
Merkez Seçim Komisyonu ta-
rafından paylaşılan sonuçlarda 
Başbakan Benyamin Netan-
yahu  liderliğindeki Likud Par-
tisi’nin seçimlerden 30 millet-
vekili çıkardığı ilan edilmiştir. 
Likud’dan sonra en çok millet-
vekili çıkaran Yesh Atid Partisi 
(Gelecek Var) ise 17 milletvekili 
çıkarmıştır. Ultra-Ortodoks Ya-
hudileri temsil eden Şas Par-

Netanyahu, 
uygulamış olduğu 

politikaların 
doğruluğu 

konusunda 
seçmenin büyük 
bir çoğunluğunu 

inandırmış olsa da 
gelinen noktada 
İsrail’in yaşadığı 

kilitlenmeyi 
çözebilmek için 

özellikle güvenlik 
ve Filistinlilerle 

alakalı meseleler 
konusunda yeni 

bir bakış açısı 
getiren kararlara 
ihtiyaç duyduğu 

muhakkaktır. 
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tisi 9 sandalyeyle üçüncü olurken, 9 Nisan 

2019 seçimlerinde İsrail’in en büyük rakibi 

olan eski Savunma Bakanı Benny Gantz’ın 

başını çektiği Mavi-Beyaz ittifakı 8, Yamina, 

İsrail Evimiz, İşçi Partisi ve Birleşik Tevrat Par-

tilerinin ise yedişer milletvekili çıkardığı ilan 

edilmiştir. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil 

eden 3 partinin oluşturduğu Ortak Arap Lis-

tesi Bloku, Gideon Sa’ar liderliğindeki Yeni 

Umut, sol blokta yer alan Meretz ve aşırı sağ 

görüşleriyle öne çıkan Dinî Siyonizm Partisi 

altışar milletvekiliyle meclise girmiştir. İsrail 

vatandaşı Filistinlileri temsil eden diğer olu-

şum Birleşik Arap Listesi de 4 milletvekili çı-

karmayı başarmıştır.1 Seçimler sonrasında Li-

kud lideri Netanyahu, Şas, Birleşik Tevrat Ya-

1 Haaretz, Israel Election Results: Lapid Calls on anti-Netanyahu Parties to Endorse Him for PM as Sa’ar Pushes Joint Effort,             
30 March 2021.

hudiliği ve Dinî Siyonizm partileri tarafından 
desteklenmesine rağmen 52 milletvekilinde 
kalarak hükûmet kurmak için gerekli olan 61 
milletvekiline ulaşamamaktadır. Yesh Atid 
lideri Yair Lapid etrafından toplanan Kahol 
Lavan, Labor, Yisrael Beitenu ve Meretz ise 
45 milletvekili çıkarabilmektedir. Yamina’nın 
ise bu gruplardan ayrılarak parti lideri Naf-
tali Bennett ismini hükûmet görüşmelerinde 
ön plana çıkarmıştır. Yeni Umut, Ortak Liste 
ve Birleşik Arap Listesi ise mevcut adaylar 
içinden hiçbir adayı onaylamadıklarını ilan 
etmiştir.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 6 Ni-
san 2021 tarihinde Likud lideri Benyamin Ne-
tanyahu’yu yeni hükûmeti kurmak konusun-

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 2019 Genel Seçimlerinde eşiyle oy kullanırken.
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da görevlendirmiştir. “Hiçbir 
adayın yeni hükûmeti kurmak 
konusunda yüksek şansı” bu-
lunmadığına dikkat çeken Riv-
lin, hakkında cezai suçlamalar 
olan bir adaya hükûmet kur-
ma görevi vermek konusunda 
toplumda var olan rahatsızlığın 
farkında olduğunu belirtmiş 
fakat en çok onayı Netanya-
hu’nun alması nedeniyle bu 
kararı aldığını ifade etmiştir.2 
Koalisyon çalışmaları için 28 
günlük yasal hakkı bulunan 

2 Lis, Jonahtan, Israel Election Results: President Rivlin Tasks Netanyahu With Trying to 
Form Government, Haaretz, 06.04.2021.

Netanyahu’nun bu süre için-

de başarılı olamaması hâlinde 

Cumhurbaşkanı Rivlin’den iki 

hafta ek süre alma hakkı bu-

lunmaktadır.

Son seçim Netanyahu’nun 

hâlen İsrailli seçmenin oylarının 

çoğunu aldığını gösterse de 

Netanyahu yanlısı cephedeki 

bölünmeler koalisyon hükû-

meti kurmanın nasıl mümkün 

olacağına dair soruları akla 

getirmektedir. Mevcut tabloda 

Mevcut 
kilitlenmenin 

aşılması amacıyla 
en son 2014 yılında 

3,25’e yükseltilen 
seçim barajının 

tekrar değiştirilmesi 
tartışmaları 

yapılırken, 
“değiştirilmesi” 

değil “geliştirilmesi” 
gereken asıl şeyin 

İsrail’in siyasi 
kültürü olduğu 

muhakkaktır.
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Likud lideri Netanyahu’nun koalisyon gö-
rüşmelerinde, Yamina lideri Naftali Bennett’i 
kabinesine katılmaya ikna etmek isteyeceği 
öngörülebilir. Bu durumun gerçekleşmesi ile 
59 milletvekiline ulaşacak olan Netanyahu 
için asıl mesele eksik kalan 2 milletvekilinin 
nasıl sağlanacağı sorusudur. Bu konuda bazı 
ihtimaller mevcuttur. Netanyahu ilk seçenek 
olarak Birleşik Arap Listesi ile görüşmeler-
de bulunabilir. Fakat bu seçeneğe Netan-
yahu’nun mevcut müttefikleri Şas, Birleşik 
Tevrat Yahudiliği ve Dinî Siyonizm tarafından 
karşı çıkılması neredeyse kesindir. İkinci bir 
ihtimal, 2020 yılında Likud’dan ayrılıp Yeni 
Ümit Partisi olarak seçimlere giren ve 6 mil-
letvekiline sahip Gideon Sa’ar’ın desteğinin 
kazanılmasıdır. Fakat Sa’ar’ın Likud’dan ay-
rılarak varlığını ilan etmesi bu ihtimali azalt-
maktadır. 

Mevcut tablonun zorluklar içermesi ne-
deniyle koalisyon için verilen sürenin dol-
ması ve Netanyahu’nun başarısız olması 
durumunda, Netanyahu karşısındaki blokun 
koalisyon kurma ihtimali akla gelmektedir. 
Burada da Meretz 6, Yisrael Beytenu 7, İşçi 
Partisi 7, Kahol Lavan (Mavi Beyaz) 8 ve Yeş 
Atid 17 olmak üzere toplamda 45 milletve-
kiline ulaşmaktadır. Dolayısıyla 61 milletveki-
line ulaşmak için 16 vekile daha ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu durum 7 milletvekiline sahip 
Yamina, 6 milletvekiline sahip Yeni Umut 
ve eksik kalan 3 milletvekilinin kalan diğer 
sağ partiler ve Arap partilerden -Ortak Liste 
ve Birleşik Arap Listesi- sağlanması gibi bir 
tablo ortaya çıkarmaktadır. Fakat burada da 
başka sorunlar mevcuttur. En büyük ortak 
noktaları Netanyahu karşıtlığı olan bu par-
tilerin aynı zamanda koalisyon oluşturmak 
için parlamento çoğunluğunun gerisinde 
kalması ve Arap partilerin desteğine ihtiyaç 
duyması ortaya oldukça zor bir tablo ortaya 

çıkarmaktadır. Zira bahsi geçen İsrailli parti-
ler içinde Arap partilerin, İsrail devletinin var-
lığı ve çıkarlarının temsil edilmesi konusunda 
uzlaşmaz bir pozisyona sahip olduklarına 
inanılmaktadır. En son seçenek olarak Ne-
tanyahu destekçisi Şas, Birleşik Tevrat ve Dinî 
Siyonizm’in Netanyahu cephesinden ayrıla-
rak diğer partilerle koalisyon kurma ihtimali 
kalmaktadır fakat bu seçenek de gerçekleş-
mesi zor bir ihtimal olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu arka plan, İsrail siyaseti ile alakalı 
yukarıda bahsedilen müzmin tablonun tek-
rar yaşanması anlamına gelmektedir: Koa-
lisyon Krizi.  Zira mevcut durumda herhangi 
bir ittifak grubunun tekrarlanan dördüncü 
seçimlere rağmen koalisyon kurmaya yete-
cek çoğunluğa ulaşamadığı görülmektedir. 
Bu durum aynı zamanda Netanyahu’nun ilk 
olarak başbakan seçildiği 2009 yılından bu 
yana seçime katılım oranının %67 ile neden 
en düşük oranda gerçekleştiğine dair ipuç-
ları vermektedir. Seçim yorgunu olan İsrail 
halkı gerek Covid-19 pandemisinin ortaya 
çıkardığı zorluklar gerekse Netanyahu döne-
minin başlaması sonrasında İsrail siyasetinin 
hapsolduğu bazı sebeplerden dolayı seçim-
lere katılım motivasyonunu bir nebze de olsa 
kaybetmiş gözükmektedir. 

COVİD-19                          
PANDEMİSİNİN ETKİLERİ

İsrail’de 2 Mart 2020 tarihinde gerçek-
leşen son erken seçim, henüz etkileri bakı-
mından ağır bir bilanço ortaya çıkarmayan 
Covid-19 pandemisinin dünya genelinde 
yavaş yavaş yayılmaya başladığı bir süreç-
te gerçekleşmiştir. Pandemi, virüsün henüz 
yayılma aşamasında olduğu ve ciddi oranda 
ölümlere yol açmadığı bir aşamada seçim 
sürecine büyük bir etkide bulunmamıştır. Fa-
kat ilerleyen süreçte pandemi ile mücade-
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le kapsamında İsrail hükûmeti 
tarafından belirlenen kurallara 
riayet etmeyi reddeden ult-
ra-Ortodoks Yahudi mahalle-
lerinde artan vaka sayıları ül-
kede gündemini oldukça meş-
gul etmiştir. Bahsi geçen ke-
sim, nüfusun %12,6’sına denk 
gelmekteyken süreç içinde 
enfekte olan grubun büyük 
bir oranını temsil etmiştir.3 Di-
ğer taraftan İsrail hükûmetinin 
salgınla mücadele politikasını 
eleştirmek üzere ülkede pro-
testolar gerçekleşmeye baş-
lamıştır. Son dokuz aydır hafta-
lık olarak devam eden ve son 
olarak parlamento seçimlerine 
üç gün kala gerçekleşen pro-
testolarda Başbakan Netan-
yahu, İsrail ekonomisinin karşı 
karşıya kaldıkları zorluklardan 
ve artan işsizlik oranlarından 
sorumlu tutulmuştur.4 Salgın 
bir taraftan İsrail içindeki ge-
rilimi artırırken diğer taraftan 
işgal altındaki Filistin toprakla-
rı arasında mevcut gerilimleri 
daha belirgin hâle getirmiştir. 
İsrail hükûmeti, hâlihazırda zor 
şartlarda yaşayan Filistinliler 

3 The New York Times, ‘How Many Funerals Will Come Out of This One?’,17.02.2021;             
The New York Times, In Israel,a rare view of a community crisis, 18.02.2021.

4 Deutsche Welle, Israel: Thousands protest against PM Netanyahu ahead of polls, 
21.03.2021.; Washington Post, Thousands of protesting Israelis call on Netanyahu to 
resign,14.06.2020.

5 PRIO Middle East Center, Israel and COVID-19, Mideast Policy Brief, 06/2020, https://
mideast.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=39&type=publicationfile, 30.03.2021.

6 Başbakan Netanyahu, “.” The Times of Israel, Pfizer CEO postpones Israel visit amid 
criticism of proximity to election, 4 March 2021. 

7 Bu değerlendirmeyi yaparken İsrail’in hâlihazırdaki nüfusunun 9 milyon civarında 
olduğuna dikkat çekmekte fayda vardır.

8 Times of Israel, Pfizer CEO hails ‘obsessive’ Netanyahu for calling 30 times to seal vaccine 
deal, 11.03.2021.

üzerindeki baskısını salgın sü-
recinde daha fazla artırmıştır. 
Filistinliler üzerine uyguladığı 
gözetlemeler ve hareketlilik 
kontrolleri bahsi geçen kesimi 
derinden etkilemiştir.5

Yaşanan tüm bu zorluklara 
rağmen ilerleyen süreçte İsra-
il’in 9 milyonluk nüfusun yarı-
sından fazlasına ikinci doz aşıyı 
yapmış olması6, ülke içindeki 
ekonomik ve sosyal dengelerin 
toparlanma sürecine girmesi 
ile sonuçlanmıştır.7 Aşılama ko-
nusuna seçim sürecinde başarı 
elde edebilmek için merkezî bir 
rol biçen Başbakan Netanya-
hu, kişisel ilişkileri üzerinden bu 
konuda başarı elde etmeye ça-
lışmıştır. Holokost sürecinden 
kurtulan bir babanın oğlu olan 
Pfizer firması CEO’su Albert 
Bourla, süreç içinde yapmış 
olduğu bir açıklamada “Baş-
bakan Netanyahu’nun halkına 
aşı tedarik etmek için kendisini 
30 kez aradığını”8 ifade etmiştir. 
Bourla’nın bu ifadeleri kişisel 
ilişkileri nedeniyle Netanya-
hu’yu taltif etmek ve halkının 
sağlığını ne kadar önemsediği-

İsrail Başbakanı 
Benyamin 

Netanyahu, 
hakkında devam 

eden yolsuzluk 
tartışmalarının 

sürdüğü bir 
atmosferde 

gerçekleşen 
seçim sürecinde, 
İsrailli seçmenin 
önemli bir kısmı 

ülkenin saygınlık, 
güvenilirlik ve 

prestij açısından 
nereye doğru gittiği 

sorusu ile meşgul 
olmaktadır.
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ne işaret etmek amacıyla kullandığı düşünü-
lebilir. Netanyahu’nın ise Bourla ile olan iliş-
kisine sık sık atıf yaparak bu ilişki nedeniyle 
İsrail’in aşı tedarikinde fazla zorlanmadığının 
altını çizmiştir. Pfizer’in İsrail’de bir aşı üretim 
tesisi kurma olasılığı üzerine tartışmaların da 
var olduğu bu süreçte, Netanyahu uygula-
nan aşılama politikasının başarısını seçim 
kampanyasının merkezî konularından biri 
hâline getirmiştir. Öyle ki İsrail’e 10 milyon 
Pfizer/BioNTech aşı dozunun teslim edilme-
sinin tamamlanması ile aynı zamana denk 
gelecek şekilde Bourla tarafından İsrail’e bir 
gezi yapılması planlanmıştır. Bu gelişmeye 
dönük olarak İsrailli Achrayut Leumit isimli 
parlamento grubu, ziyaretin Başbakan tara-
fından seçimde kendi çıkarına kullanılacağı-
nı iddia ederek Başsavcı Avichai Mandelblit’i 
ziyaretin gerçekleşmesini engellemeye ça-
ğırmıştır. Bu tartışmalar bir taraftan devam 
ederken Başbakan Netanyahu  “dört-beş 
hafta içinde 50 yaş üzerindeki tüm İsrail va-
tandaşlarını aşılamanın bitirileceğini ve aşı-
lamayı reddedenler dışında, İsrail’de 16 yaşın 

üzerindeki herkesin sekiz hafta içinde aşılana-

cağını”  açıklamıştır. Netanyahu bu açıklama 

ile gerek protestolar nedeniyle gerekse bu 

ziyaret nedeniyle üzerindeki baskıları hafif-

letmeye çalışmıştır.  

İSRAİL GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASINDA      
“NETANYAHU İSTİSNACILIĞI”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 

hakkında devam eden yolsuzluk tartışma-

larının sürdüğü bir atmosferde gerçekleşen 

seçim sürecinde, İsrailli seçmenin önemli bir 

kısmı 9 Nisan seçimlerinden beri ülkede var 

olan daha temel bir sorunla meşgul olmak-

tadır. Bu sorun ülkenin saygınlık, güvenilirlik 

ve prestij açısından nereye doğru gittiğidir. 

Bu durum, aynı zamanda İsrail siyasetinde 

seçim sonuçlarının neden gittikçe daha yö-

netilemez olduğu sorusuna da ışık tutmak-

tadır. 22 Mart seçimlerinin gündemi yolsuz-

luk, ekonomik sorunlar ve pandemi mesele-

si nedeniyle her ne kadar kalabalıkmış gibi 

İsrail’de seçimler öncesi düzenlenen Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.
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gözükse de bu konular ara-
sından özellikle İran ve Filistin 
ile bağlantılı güvenlik sorun-
ları, İsrail gündeminde önemi 
hiçbir zaman değişmeyen en 
temel meselelerdir. Siyasi li-
derler her ne kadar birbirinden 
ayrışan propaganda süreçleri 
takip etseler de birçoğunun 
temel güvenlik konularında 
birleştikleri görülmektedir. Bu 
durum İsrail halkının farklı par-
tiler ve ittifak grupları mevcut 
olsa dahi bu gruplar içindeki 
benzer yaklaşımlar arasında 
sıkışıp kaldığını göstermekte-
dir. Bu durum aynı zamanda 
Netanyahu’nun yaşanan her 
seçim sürecinde rakipleri kar-
şısında neden üstünlük kurdu-
ğu sorusunu da açıklamakta-
dır. Bu bağlamda özellikle eski 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Netanyahu’ya verdiği destek 
neticesinde gerek Tel Aviv’de 
bulunan ABD Büyükelçiliği-
nin 18 Ekim 2018’de Kudüs’e 
taşınması gerekse 25 Mart 
2019’da Golan Tepeleri’nin İs-
rail’e ait olduğunun ABD tara-
fından tanınması gibi kararların 
alınması, güvenlik konusunda 
hassas bir tutuma sahip olan 
İsrail seçmenini etkilemeye 
devam etmektedir. Golan Te-
peleri’nin güvenlik, ekonomi, 
Yahudi yerleşim politikaları 
ve İsrail yönetimleri açısından 
stratejik öneme sahip bir bölge 
olduğu bilinmektedir. Nitekim 
İsrail’in Golan’daki varlığı, 2009 
yılında iktidara geldiği günden 

bugüne Netanyahu tarafından 
güvenlik gerekçesiyle açık 
ve kararlı bir şekilde gerekli 
görülen bir varoluş meselesi 
olarak ifade edilmektedir. Se-
çimler sonrasında ortaya çıkan 
sonuç, Netanyahu’nun Golan 
konusundaki politikalarının sa-
dık seçmen kitlesi tarafından 
istisnasız olarak kabullenildiği 
şeklinde yorumlanabilir.  Bu 
kitle tarafından Netanyahu’nun 
görev başında olduğu 2009 
yılından bu yana İsrail’in gü-
venliği ile alakalı yaklaşım ve 
metotları büyük ölçüde kabul-
lenilmektedir. Bu bağlamda 
kemikleşmiş bir seçmen kit-
lesine sahip olan Netanyahu, 
bahsi geçen kitle tarafından 
mevcut adaylar arasında “İs-
rail’in güvenliğini sağlama be-
cerisine sahip tek lider” olarak 
değerlendirilmektedir. Dolayı-
sıyla Netanyahu kendisine oy 
veren seçmenler tarafından 
“İsrail’in güvenliğini sağlama-
ya muktedir ilişkilere sahip ve 
İsraillilere daha güvenli bir ha-
yat sunmak için önemli çabalar 
ortaya koyan bir lider” şeklinde 
görülmektedir.

SEÇİMLER 
FİLİSTİNLİLER           
İÇİN NE İFADE EDİYOR?

İsrail seçimi sonrasında, 
Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da 
yaşayan Filistinliler için gün-
delik hayatta karşılaşılan zor-
lukların kuvvetlenerek varlığını 

Filistin ve İsrail 
arasındaki barış 
görüşmelerinin 

başladığı ilk 
zamanlardan beri 

taraflar arasındaki 
farklı güç dengeleri 

üzerinden 
karakterize edilen 

ilişkiler, Alman 
Ortadoğu Uzmanı 

Angelika Timm 
tarafından Hz. 
Davut ve Calut 

arasında yaşanan 
“orantısız” güç 

dağılımına 
benzetilmektedir.
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sürdürmeye devam edeceği öngörülebilir. 
Muhtemel koalisyon senaryolarında, Filistin 
meselesi açısından beklenen yenilikleri ge-
tireceği düşünülen 1967 sınırlarına dayanan 
iki devletli çözüm fikrini savunanların azlığı, 
ilerleyen dönemde de İsrail-Filistin mesele-
sinin önemli gündemlerinden olan Kudüs’ün 
statüsü ve Filistinlilerin geri dönüş hakları 
meselelerini açık bir şekilde daha fazla tehli-
keye sokmaktadır.

Daha büyük bir mesele olarak ortada 
duran, Filistin-İsrail meselesinin nasıl şekil-
leneceği konusunda ise elimizde bazı pa-
rametreler bulunmaktadır. “Yüzyılın Anlaş-
ması” olarak da anılan plan, Kudüs’ün bütün 
olarak İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki 
Yahudi yerleşim birimlerinin varlığını sür-
dürmesi gibi maddeler içermektedir. Dola-
yısıyla planın, Filistinlilerin haklarını göz ardı 

9 CNN Türk, Biden sonunda Netanyahu’yu aradı, 18.02.2021.

eden ve İsrail’in beklentilerini öne çıkaran 
bir çerçeve sunduğu ortadadır. ABD’de Bi-
den yönetiminin iktidara gelmesi sonrasında 
anlaşmanın akıbetinin ne olacağı henüz bi-
linmemektedir. Trump ile karşılaştırıldığında 
Netanyahu ile irtibat kurma konusunda ya-
vaş davranan ABD Başkanı Biden’ın9 Netan-
yahu ile Trump’a nazaran daha mesafeli bir 
ilişki kurması beklenmektedir. Ancak bura-
dan yola çıkarak ABD’nin İsrail-Filistin me-
selesine yaklaşımında ciddi fark beklentisi 
içine girmemek gerekmektedir. Zira Biden 
tarafından gelen mesajlarda “ABD’nin İsrail’in 
güvenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlı ol-
duğuna” vurgu yapılması iki ülke arasındaki 
ilişkilerin benzer şekilde devam edeceğine 
işaret etmektedir.  Ayrıca Biden yönetimi, se-
çilir seçilmez eski Başkan Trump tarafından 
alınan kararlar konusunda geri adım atmakta 
tereddüt etmezken bahsi geçen anlaşma ve 

İsrail’deki Birleşik Arap Listesi’nin (RAM) konferansı.
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Kudüs konusunda henüz somut bir adım at-
madığı görülmektedir. Bu durum, Biden yö-
netimindeki ABD’nin İsrail’e uyguladığı poli-
tikalar konusunda büyük baskı yapmayaca-
ğına ve İsrail yönetiminin ABD yönetiminden 
aldığı destekle eskiden olduğu gibi Filistin 
tarafı ile müzakere etmek yerine tek taraflı 
eylemlerde bulunmaya devam edeceğine 
işaret etmektedir. Ayrıca eski Başkan Oba-
ma döneminde İsrail’e yapılan baskıların bazı 
gecikmelere sebebiyet vermek dışında İsrail 
politikalarında köklü bir değişiklik yapmadı-
ğı düşünülecek olursa bu konuda değişiklik 
beklemek fazla iyimser bir tutum olacaktır.

Bu arka planla Filistin tarafının, masada 
eşit bir pozisyona sahip olmadığına/olama-
yacağına dair duyduğu inanç gün geçtikçe 
kuvvetlenmektedir. Filistin ve İsrail arasın-
daki barış görüşmelerinin başladığı ilk za-
manlardan beri taraflar arasındaki farklı güç 

10 Timm, Angelika (2003).  Israel: Gesellschaft im Wandel, Opladen.

dengeleri üzerinden karakterize edilen ilişki-

ler, Alman Ortadoğu Uzmanı Angelika Timm 

tarafından “Hz. Davut ve Calut arasında yaşa-

nan orantısız güç dağılımına” benzetilmekte-

dir. 10 Timm’e göre taraflar arasındaki asimet-

rik ilişki görüşmeler esnasında hiçbir zaman 

telafi edilememiş ve gün geçtikçe daha da 

derinleşmiştir. İsrail tarafından karşı taraf(-

lar)a baskı unsuru olarak değerlendirilen bu 

durum, taraflar arasındaki makasın giderek 

daha fazla açılmasına sebebiyet vermiştir. 

Muhtemel koalisyon senaryolarında Filistin 

meselesi açısından beklenen yenilikleri geti-

receği düşünülen 1967 sınırlarına dayanan iki 

devletli çözüm fikrini savunanların yokluğu, 

ilerleyen dönemde de İsrail-Filistin mesele-

sinin önemli gündemlerinden olan Kudüs’ün 

statüsü ve Filistinlilerin geri dönüş hakları 

meselelerini açık bir şekilde daha fazla tehli-

keye sokmaktadır.

10 Timm, Angelika (2003).  Israel: Gesellschaft im Wandel, Opladen.
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SONUÇ

Netanyahu kendisini İsrail siyasetinin is-

tisnai bir aktörü olarak değerlendirmekte 

ve bir araya gelmesi mümkün görünme-

yen tarafları toplamaya muktedir bir aktör 

olarak ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. 

Fakat koalisyon görüşmelerinin başlaması 

sonrasında Netanyahu’nun daha endişeli ol-

duğu11 ve dördüncü kez tekrarlanan seçim-

ler nedeniyle İsrail toplumunu inandırmak 

konusunda gittikçe daha fazla zorlanacağı 

aşikârdır. Seçimlerin ortaya çıkardığı tablo-

nun, koalisyon görüşmelerine tekrar işaret 

etmesi nedeniyle bu seçim sonrasında da 

görüşmelerin Netanyahu’ya yönelik devam 

eden yolsuzluk suçlamalarının etkisi altın-

da kalacağı muhakkaktır. Netanyahu karşıtı 

blokun, henüz devam eden dava nedeniyle 

Netanyahu liderliğindeki koalisyonun ortağı 

olma konusunda çekinceli davrandığını ifa-

de etmek mümkündür.

Dolayısıyla İsrail’de mevcut durumda te-

mel bölünmenin Netanyahu destekçisi veya 

karşıtı şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Bu durum, temelde çoğulculuk üzerinden 

kurgulanmış seçim sisteminin ve siyasal 

yapının işlevsiz hâle gelmesine sebebiyet 

vermektedir. Mevcut kilitlenmenin aşılması 

amacıyla en son 2014 yılında 3,25’e yüksel-

tilen seçim barajının tekrar değiştirilmesi 

11 Anadolu Agency, Netanyahu faces challenge to form coalition at dawn of possible 5th election, 26.03.2021.

tartışmaları yapılırken geliştirilmesi gereken 
asıl şeyin İsrail’in siyasi kültürü olduğu mu-
hakkaktır. Fakat bu konuda İsrail seçmeninin, 
diyalog ve uzlaşma gibi metotların İsrail’in 
güvenliğini sağlayacağı inancını gittikçe yitir-
diği görülmektedir. Bu durum aynı zamanda, 
seçimler esnasında diğer İsrailli politikacılar 
tarafından Filistin meselesine yahut Araplara 
dönük yeni ve farklı bir politika yürütülme-
mesinin temel sebebi olarak da değerlen-
dirilebilir. İsrail’de hâlihazırda bu davranış 
biçimini savunan seçmen çoğunluğunun 
bulunmaması burada en temel sebep olarak 
ortaya çıkmaktadır. Burada kilit aktör olarak 
ortaya çıkan Netanyahu, iktidarı boyunca 
ülkenin hâlihazırdaki kilitlenmeyi yaşama-
sında en temel aktör olmuştur. Göreve gel-
diği süre içinde uygulamış olduğu politikalar 
nedeniyle İsrailli çoğu seçmen tarafından 
ülkenin belkemiği olarak nitelendirilen Ne-
tanyahu’nun görevden ayrılması durumunda 
ülkenin dış politika çizgisi ve bu zamana ka-
dar elde ettiği kazanımların geleceği büyük 
bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. 
Netanyahu, uygulamış olduğu politikaların 
doğruluğu konusunda seçmenin büyük bir 
çoğunluğunu inandırmış olsa da gelinen 
noktada İsrail’in yaşadığı kilitlenmeyi çöze-
bilmek için özellikle güvenlik ve Filistinlilerle 
alakalı meseleler konusunda yeni bir bakış 
açısı getiren kararlara ihtiyaç duyduğu mu-
hakkaktır.   

11 Anadolu Agency, Netanyahu faces challenge to form coalition at dawn of possible 5th election, 26.03.2021.
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