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güçlü bir dille yerleşimlerin durdurulmasının 

Amerika’nın çıkarına olduğunu iletmesi yerle-

şim politikasının 2009 yılının ikinci yarısında

yavaşlamasına neden olmuştur.21 Bu tarihten 

itibaren İsrail tarafı yerleşimlerin durdurulması 

değil, dondurulması şeklinde bir söylem geliş-

tirerek olası bir İsrail-Filistin görüşmesi için is-

tekli olduğu noktasında Washington yönetimini

ikna etmeye çalışacaktır.22 Nitekim yerleşimlerin 

“durdurulması” (stop ve halt) gibi kavramlar ye-

rine “dondurmak” (freeze) ifadesini tercih ede-

rek yerleşimlerin devam edebileceği algılamasını

canlı tutmak, İsrail’in yerleşimler konusundaki

yeni stratejisi olacaktır.23 Bu yeni politika İsrail

Başbakanı Benjamin Netenyahu’nun 25 Kasım’da

10 ay süreyle yeni yerleşimlerin inşasının dondu-

rulmasını öngören bir planı uygulamaya koydu-

ğunu açıklamasıyla karşılığını bulmuştur. Fakat

geçici dondurma planı (temporary settlement 

freze) Doğu Kudüs’ü kapsamıyordu ve Batı Şe-

ria’daki altyapı ve kamu inşaatlarını bir istisna 

olarak sunmaktaydı.24 Dolayısıyla “dondurma” 

planı da daha önceki barış girişimleri gibi yeni

yerleşimlerin inşası bağlamında uluslararası bas-

kıları bertaraf edecek bir maske işlevi görmüş ve 

daha önceki her girişimde olduğu gibi İsrail’in

barış girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması-

nı Filistin tarafına yıkmasına “meşru” zemin ha-

zırlamıştır.

Geçici dondurma planının ilan edildiği 25 Kasım

2009’dan Nisan 2010’a kadar İsrail hükümeti, yer-

leşimler politikasına “daha önce alınmış karar”

söylemi, plana getirilen “istisnalar”, plan üzerin-

de daha sonradan yapılan değişiklikler, kamusal

ihtiyaç, mevcut yerleşime ekleme gibi söylemsel

Yahudi yerle�i mlleri arasšndaki ula�šm vve güvenli�i s aa� lamak k için olu�t urulan bu konntrol noktalarš
Filistinliler için Battš �eria•yš adeta küçük hücrelerden oolu�an deevasa bir hapishaneye ddönü� türmü�tü r.
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stratejileri devreye sokarak devam etmiştir. Ni-

san ayından planın sona erdiği 26 Eylül’e kadarki

dönemde ise özellikle ABD yönetiminden gelen 

sert açıklamalar nedeniyle İsrail hükümeti yer-

leşimler konusunda benzer meşrulaştırma stra-

tejileri kullanarak yeni konutlar inşa etmekten

uzak kalmıştır. Washington’dan gelen baskı geçi-

ci dondurma planının sona ermesinin ardından 

da devam etmesine rağmen devlet kurumları

yerleşimler konusunda planları açıklamaya kal-

dıkları yerden devam etmişlerdir. Fakat bu açık-

lamalardan daha da önemlisi özel sektör eliyle bu 

tarihten itibaren yerleşim inşaatlarında hızlı bir

artışın gerçekleşmiş olmasıdır. Serbest piyasada 

satın alınan araziler üzerine yapılan konutlar bu

bağlamda devreye sokulan en önemli yöntem

olarak görülebilir. Örneğin 19 Mart’ta bir inşaat 

şirketi Givat Ze’ev yerleşim bölgesinden 31 mil-

yon dolara 58 dönümlük bir arazi satın almış ve

burada 400 konut inşa etmeyi planladığını açık-

lamıştır.25 Kısacası yerleşimler 2011 yılına ciddi 

bir özelleştirme süreciyle girmiş ve bir anlamda

yerleşim siyaseti neoliberal bir form almıştır.

Yerleşimleri ilgilendiren bir başka önemli geliş-

me ise 2011 yılında Wikileaks belgelerinde açığa

çıkmıştır. Wikileaks’ın yayınladığı ABD, Filistin

Yönetimi ve İsrail arasındaki görüşme tutanakla-

rında Filistin Yönetimi’ni temsil eden El-Fetih’in

muhtemel bir Filistin devleti karşılığında Kudüs 

ve bir kısım Batı Şeria toprağından vazgeçmeyi

göze aldığı açığa çıkmıştır. Yine benzer bir şekilde

yapılan görüşmelerde Filistin tarafının temsilcisi 

Ahmet Kurey Kudüs karşılığında Maale Adumin

yerleşim bölgesinin Filistin tarafında kalmasını

önermiş fakat bu önerisi dönemin ABD Dışişleri 

Bakanı Condoleezza Rice’ın “Hiçbir İsrail lideri-

nin Maale Adumin’i terk edeceğini sanmıyorum”

ifadeleriyle karşılık bulmuştur.26 Dolayısıyla Wi-

kileaks belgeleri yerleşimlerin olası bir Filistin

devleti karşılığında bir pazarlık unsuru olarak

devreye girdiğini ve İsrail’in yerleşimlerden hiç-

bir şekilde vazgeçmeyi düşünmediğini açık bir 

şekilde ortaya koymuştur.

Değerlendirme

Bugün için Yahudi yerleşimleri sayısı ve nüfusu 

hız kesmeksizin Batı Şeria bölgesinde artmaya 

devam etmektedir. Bir önceki dönemle kıyaslan-

dığında Temmuz 2012 itibariyle yerleşimcilile-

rin sayısı bir yılda 15.000’den daha fazla artarak

Doğu Kudüs hariç 350.000’e ulaşmış durumda-

dır. Diğer bir ifadeyle son on iki ayda Batı Şeri-

a’daki yerleşimcilerin sayısı yüzde 4,5 oranında

artmıştır.27 Uluslararası baskılara, barış girişim-

lerine ve uluslararası hukuk kararlarına rağmen 

hızla artan yerleşimlerin bugün için Filistin

meselesinin çözümünde en önemli engeli teşkil

ettiği rahatlıkla söylenebilir. Üstelik bu durum

sadece çözümün önünde bir engel değil, daha 

da önemlisi İsrail’in klasik yöntemlerden farklı

stratejilerle topraklarını genişletmesi olmuştur. 

Şayet tarih iyi bir öğretici ise kısa vadede bir Fi-

listin devleti olasılığı gözükmediği gibi, orta ve

uzun vadede kurulacak bir Filistin devletinin 

topraklarının da bugünkü ayrım duvarının do-

ğusunda kalacağı gittikçe güçlenen bir olgu ola-

rak karşımızda durmaktadır. Bir adım daha ileri

gidersek, ayrım duvarının doğusunda bir Filistin

devleti olasılığı da bugün için tehlikede gözük-

mektedir. Örneğin 17 km Batı Şeria’nın içine gi-

ren ve 20.000 Yahudi’nin yaşadığı Ariel yerleşim 

bölgesi ayrım duvarının doğusunda kalmaktadır

ve burada yaşayan Yahudiler olası çözüm görüş-

melerinin en önemli konusunu oluşturacaktır.

Aynı şekilde Şekil İki’de de görüleceği gibi Yahu-

diler için kutsal mekanların bulunduğu Hebron

da ayrım duvarının doğusunda kalmakta ve bu-

radaki Yahudi yerleşimleri Kiryat Arba gibi mo-

dern bir yerleşimle desteklenmiştir. Hebron’un 

eski yerleşim bölgesindeki 400 Yahudi yerleşimci 

Kiryat Arba’ya yerleştirilen 7.000’in üzerindeki 

yerleşimci ile sağlama alınmıştır.28 Dolayısıyla 

olası bir Filistin devletinin ayrım duvarının do-

ğusunda dahi var olabileceğini öngörmek önemli

ölçüde iyimser olmayı gerektiriyor.

Çözüm konusunu zorlamak gerekirse, bugün

için yerleşimlerin Filistin meselesinin çözü-

münün önünde bir engel olmaktan çıkmasının

güçlü bir uluslararası iradeyi gerektirdiği açıkça

ortada. 2010 yılında Barak Obama yönetimi-

nin güçlü baskıları yerleşimlerin genişlemesini

önemli ölçüde yavaşlatmış olsa da, durdurma

konusunda yeterli olmamış hatta 2011 ile birlik-

te yerleşimlerin sayısı ve nüfusu 2010 yılını te-

lafi eder bir şekilde artmıştır. Avrupa Birliği de 
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DİPNOTLAR

birçok defa raporlar düzleminde sorunun vaha-

metine dikkat çekmiş olmasına rağmen, bu tür 

rapor ve açıklamaların da İsrail yönetimini geri 

adım atmaya zorlamadığı açıkça ortadadır. Yine 

Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere

birçok uluslararası hukuk kararı yerleşimlerin

yasal olmadığını ortaya koymuş, fakat bunlar da 

sürecin ilerlemesine engel olmamıştır. Bütün bu

adımlara rağmen, yerleşimlerin artarak devam

etmesi basit bir gerçeği ortaya koymaktadır: ABD

başta olmak üzere uluslararası baskılar İsrail’i bu

politikasından geri adım attıracak ölçüde yeter-

li olmamıştır. Şayet 1967 sınırlarında kurulabi-

lecek bir Filistin devletinden bahsedilecekse ve

herkesin işgal olduğunun farkında olduğu ama

klasik anlamıyla işgal olarak isimlendiremedi-

ği bu hukuksuz durum sona erdirilecekse İsrail

üzerindeki uluslararası baskının bir an önce ka-

rarlı ve etkin bir şekilde uygulamaya konulması

gerekmektedir.
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