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Amaç:
Bu inceleme, ABD’nin Kudüs’ün statüsüne yönelik
uluslararası hukuku ihlal eden kararı ile gündeme gelen
Filistin meselesinin ekonomik boyutu hakkında bilgi
sunmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Hazırlayan: Oktay BİNGÖL
Emekli Tuğ General, Doç.Dr. MSE Bşk.
Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazar/lara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.
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Kudüs Gerginliği ve Ekonomik Reel-Politik:
ABD/Batı ve İslam Ülkelerinin Filistin’e Yardımları
1.

Filistin Ekonomisi
Filistin toprakları (Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs) İsrail, Ürdün ve Mısır arasında büyük ölçüde

karaya sıkışmış durumdadır. Gazze’nin deniz bağlantısı İsrail ablukası nedeniyle karaya sıkışmışlığını
değiştirmemektedir. Filistin'de Gazze Şeridinde Refah Sınır kapısından ve Mısır'ın izni ile yurt dışına
çıkılabilirken, Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan ancak İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan Kerame Sınır
Kapısı üzerinden çıkışlar yapılabiliyor.
Filistin ekonomisi, tarım, sanayi ve hizmetlerden oluşmasına karşın (Tablo-1), tarımın GSMH
içindeki payı 2016’da yüzde dörde düşmüş durumda. Önceki yıllarda tarım önemli oranda istihdam
yaratabiliyordu. Batı Şeria’da İsrail yerleşiminin artması, Filistinlilerin topraklarını kaybetmesi ve
sürekli yaşanan çatışmalar, Filistin’i tarım ürünleri açısından İsrail’e ve dış yardımlara bağımlı hale
getirmiştir.
Tablo-1: Filistin Topraklarında İnsani Gelişme ve Ekonominin Genel Görünüşü 1
Nüfus (milyon dolar)
Gayri Safi Milli Gelir (milyar dolar)
Kişi Başı milli Gelir (dolar)
Ortalama ömür
Kadın başına doğum oranı
15-19 yaş arası kadınlarda doğum oranı (100 kadın
başına)
5 yaşın altında çocuklarda ölüm oranı (1000 çocuk
başına)
İlkokul bitirme oranı (yüzde)
Ortaokul kayıt oranı (yüzde)
Kentsel nüfus artışı (yüzde)
Sektörlerin Ekonomiye Katkısı
Tarım (GSMH’nin yüzdesi)
Sanayi (GSMH’nin yüzdesi)
Hizmet sektörü (GSMH’nin yüzdesi)
İhracat (GSMH’nin yüzdesi)
İthalat (GSMH’nin yüzdesi)
İşsizlik Genel (yüzde)
İşsizlik Genç Nüfus (yüzde)
Yurtdışında çalışanların döviz birikimleri (milyon dolar)
Doğrudan Yabancı Yatırım (milyon dolar)
Uluslararası kalkınma yardımları (milyon dolar)
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1990
1.98

68
6.7
10.6

2000
2.92
4.54
1,550
71
5.4
8.2

2010
3.81
8.83
2,320
72
4.4
6.3

2016
4.55
14.71
3,230
73
4.2
5.8

45

30

23

19

5.2

94
78
2.9

95
86
3.2

96
83
3.2

178.7

11
25
64
21
67
25
864
62
684.5

7
24
69
15
59
25
42
927
180
2,512.6

4
22
73
18
57
29
49
1,957
269
1,873.2

-

-
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Filistin’de küçük el işçiliği dışında dikkate değer bir sanayiden bahsetmek zordur. İsrail
kontrolündeki bölgelerde küçük işletmeler varlıklarına zor koşullarda devam etmektedir. Turizm de
sorunludur. Turizm harcamalarının çoğu, yardım kuruluşları ve uluslararası örgütlerin personeli ve
medya mensupları tarafından yapılmaktadır. Sınır kapılarında İsrail gümrük makamları sınır
gelirlerini toplamakta ve belli oranlarda Filistin yönetimine devretmektedir. Filistin yönetimin
bütçesinin önemli bölümünü, Filistin topraklarının dışında çalışan Filistinlilerin döviz birikimleri ve
uluslararası yardımlar teşkil etmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 1995-2015 arasında yıllık
ortalama 300 milyon dolar döviz girişi olmuştur.2

2.

Uluslararası Yardımlar ve Mukayesesi
Filistin yönetimini ve Filistinlileri ayakta tutan ana kalem ise Filistin bütçesinin yaklaşık üçte

birini teşkil eden uluslararası yardımlardır. Filistin’de sayıları 200.000’e yaklaşan kamu görevlilerinin
maaşları bu yardımlarla ödenebilmektedir. Diğer taraftan uluslararası yardımların, Filistin halkına
ulaşmasında sıkıntılar mevcuttur. Hamas’ın yönetimde etkinliği arttıkça ABD ve Batı devletleri
yardımları azaltmaktadır. Filistin yönetiminde yaygın olan yolsuzluk, yönetime doğrudan yardım
yapılması yerine, yerel projelerin uluslararası yardım kuruluşlarınca mali olarak desteklenmesi
şeklinde gerçekleşmektedir.
Dönemlere göre değişmekle birlikte Filistin’e yıllık 500 milyon dolar-2,5 Milyar dolar arası
uluslararası yardım yapılmaktadır. 2015 yılında Filistin yönetimine bütçe desteği ve kalkınma yardımı
olarak 1,8 milyar dolar dış yardım yapılmıştır. ABD, bu yardımların önemli bir kısmını karşılamakla
birlikte 2011’de 550 milyon dolar olan ABD yardım miktarı, 2015’de 300 milyon dolara düşmüştür. Bu
düşüşe rağmen ABD en fazla dış yardım yapan ülkedir. Dış yardımların ancak yüzde 20’si Arap
ülkelerinden gelmiştir.3
Filistin topraklarındaki ekonomik yaşamın İsrail’e bağlı olması nedeniyle Filistin’e yapılan
yardımların yüzde 78’nin İsrail işletmelerine gittiği tahmin edilmektedir.4 Bir anlamda uluslararası
yardımlar İsrail’in işgalini maddi olarak desteklemektedir. Diğer taraftan İsrail 1967’de Batı Şeria’yı işgal
ettiğinden bu güne Filistin ekonomisini, İsrail ekonomisine bağımlı hale getirmiştir. İsrail, Filistin’de
tarımı ortadan kaldırırken ticareti kontrol altında tutmakta, kendi ürünleri Filistin topraklarına engelsiz
olarak girerken Filistin ürünleri İsrail pazarına girmekte sınırlamalarla karşılaşmaktadır. Buna rağmen
Filistin’in ihracatının yüzde 85’i İsrail’e yapılmaktadır. Batı Şeria’ya yapılan ithalatın yüzde 90’nını İsrail
ürünleri oluşturmaktadır. Tüm Filistin toprakların yapılan ithalatın yüzde 70’i İsrail ürünleridir.
Filistin’in iş gücü de İsrail’e bağımlı hale gelmiştir. 1967-1990 arasında Filistinli işçilerin yüzde 35-40’ı
İsrail’de çalışmıştır. Son yıllarda bu oran artmıştır. Ancak Gazze’ye uygulanan abluka ve sınırlamalar
nedeniyle Gazze’de yaşayan Filistinlilerin İsrail’de çalışması engellenmiştir. Gazze, Mısır’ın sıkı
kontrolü de eklenince büyük oranda yardımlarla yaşayan bir topluma dönüşmektedir.
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Yukarıda tanımlanan ekonomik ve ticari ilişki karşılıklı bağımlılıktan ziyade Filistin’in İsrail
tarafından ekonomik-ticari kuşatılmışlığı ve kendi dinamikleri üzerine ayağa kalkmasının imkânsızlığını
göstermektedir.5
Filistinli mültecilerin duruma da dünyada sıra dışı bir örnek oluşturmaktadır. 1948’den itibaren
başlayan Filistinli mülteci hareketi, yeni kuşakların mülteci kamplarında doğması ile günümüze kadar
katlanarak artmıştır. Filistinli mültecilerin (yerlerinden edilmişler dâhil) toplam sayısının 7 milyon
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarında 5
milyondan fazla mülteci ve yerlerinden edinmiş insan BM tarafından sadece Filistinli mültecilere destek
sağlamak için kurulan UNRWA isimli kuruluşun kayıtlarında bulunmaktadır. İsrail-Filistin sorunu
devam ettikçe Filistinli mülteci sorununun süreceği aşikârdır. Diğer taraftan başta Suriye krizi olmak
üzere Orta Doğu’da yaşanan iç savaş koşulları Filistinlilerin mülteci olarak bulundukları ülkeleri terk
etmelerine ve başka ülkelerde yeniden mülteci konumuna düşmelerine yol açmaktadır.6
Filistinli mültecilere, birçok kuruluş yardım yapmakla birlikte düzenli ve büyük miktarlı yardım
UNRWA tarafından yapılmaktadır. UNRWA’nın bütçesi hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve gönüllü
sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. 2016’da UNRWA’ya yapılan katkıların toplamı 1.24
milyar dolardır.7 UNRWA’ya en çok yardım yapan ilk on ülke/örgüt; ABD, AB, Suudi Arabistan,
Almanya, İngiltere, İsveç, Japonya, İsviçre, Norveç ve Hollanda’dır (Tablo-2).
Tablo-2: İlk on devletin, Türkiye’nin, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü’nün UNRWA’ya
Katkılarının mukayesesi8
Sıra

Devlet/Örgüt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABD
AB
Suudi Arabistan
Almanya
İngiltere
İsveç
Japonya
İsviçre
Norveç
Hollanda
On devlet/kuruluşun toplam katkısı
Türkiye’nin katkısı9
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
hariç Arap Birliği’nin katkısı
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
hariç İslam İşbirliği Örgütünün katkısı

Yardım miktarı
(Milyon dolar)
368
160
148
74
73
58
45
28
25
22
1.001
1,5
Yaklaşık 100
Yaklaşık 150

Toplam katkının
yüzdesi
%30
%13
%12
%6
%6
%5
%3
%2,5
%2
%1,5
%80.5
% 0,12
% 0,8
%1,2

UNRWA’nin kuruluşundan itibaren başta gelen bağışçı ABD’dir. ABD’nin 1950-1989 yılları
arasındaki toplam katkısı 1,5 milyar dolardır. 1990-2000 döneminde yıllık ortalama 70-80 milyon dolar
katkı yapan ABD, 2001-2008 arası yıllık katkıyı 150-180 milyon dolara, 2014 sonrası ise 350 milyon
-3-
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dolar seviyesine çıkarmıştır.10 ABD’nin 1950-2016 yılları arasında Filistinli mültecilere yardımı toplam 5
milyar dolar civarında olup, UNRWA’ya tüm dünyanın yaptığı yardımların yarıya yakınını teşkil
etmektedir.
İslam ülkeleri içinde UNRWA’ya en fazla katkı yapan Suudi Arabistan’dır. Ancak bu ülkenin
katkısı ABD katkısının üçte biri kadardır. 2016 yılında Türkiye’nin katkısı, toplam katkının yüzde
0,12’si, ABD katkısının 250’de biri kadardır.11 Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dâhil
edilmediğinde Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü’nün katkıları da sembolik kalmaktadır (yüzde 0.8
ve 1.2).
Filistin yönetimine bütçe desteği ve Filistinli mültecilere katkılar dikkate alındığında büyük
bağışçılar; ABD, AB, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Norveç, Kanada’dır.12
Toplam katkı sıralamasında ilk on arasında İslam ülkesi bulunmamaktadır. Türkiye’nin ise yıllık
ortalama 40-50 milyon dolar katkı ile ilk sonrası grupta yer alabileceği düşünülmektedir.13

3.

Sonuç ve Değerlendirme
Yukarıdaki verilerden çıkarılacak sonuçlar şunlardır. Filistin, ABD ve Avrupa’nın etkin olduğu

uluslararası yardımlar ile İsrail’in ekonomik baskınlığının arasında sıkışmıştır. İslam ülkelerinin ve
Filistin’e komşu Arap ülkelerinin etkisi sınırlıdır. İsrail ve Filistin arasındaki sorunun çözümünde
vasıtalar temel olarak ABD ve Batı’nın elindedir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır
gibi Arap devletlerinin mevcut konjonktürde ABD politikalarına uyumlu davranışları ABD’nin
kozlarını artırmaktadır. İslam ülkelerinin tonu yüksek söylemlerinin gerçek bir etki yaratması oldukça
zordur.
Yukarıdaki bağlamda Trump’ın ve ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma
kararına karşı başlayan tepkilerin özellikle Filistinliler tarafından devam ettirilmesi zordur. Yukarıdaki
tablo, ABD yönetiminin, Trump’ın dış politikada hamle yaparak iç politikada zayıflığından kurtulma
ihtiyacını kullanarak hayata geçirdiği değerlendirilen Kudüs kararı sonrası, önümüzdeki dönemde
izleyeceği politikanın ipuçlarını da vermektedir.
ABD, Filistin ekonomisini işlemez hale gelebileceğini göstererek, Filistin yönetimini İsrail lehine
bir çözüme zorlamayı deneyebilir. Böyle bir yaklaşım, ABD’nin uluslararası çatışmaların müzakere
edilmesinde benimsediği realist yaklaşıma uygundur. Realist yaklaşım, tarafların çatışmayı devam
ettiremeyeceği, ettirdiklerinde daha fazla maliyet ödeyecekleri tıkanma noktasına (stalemate-deadlockexhaustion) geldiklerinde müzakereye razı olacaklarını öne sürmektedir (ripeness theory). Bu noktaya
gelen taraflar, ödül ve ceza (havuç-sopa) stratejisiyle üçüncü taraflarca hazırlanan çözüm planlarına
rıza gösterirler.
Filistin’de Hamas ve El Fetih arasındaki sıkı ve çatışmacı rekabet, toplumsal parçalanmışlık,
yüksek oranda işsizlik ve ekonomik alt yapının işlemez durumu ve Arap ülkelerinin kendi sorunlarına
-4-
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odaklanmış olması ABD politikalarına güç sağlamaktadır. ABD’nin, Filistin yönetimi müzakere
masasına döndüğünde ve tavizler verdiğinde, geçmiş dönemlerde sunduğu bazı ekonomik ödülleri
tekrar gündeme getireceği ve “ekonomiyle barışı” gündemde tutacağı değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda Obama döneminde ABD yönetimi tarafından Filistin’e yönelik olarak başlatılan dört milyar
dolar bütçeli büyük projenin14 Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın desteğinin alınarak tekrar
canlandırılması olasıdır. Bu projenin Suudi Arabistan’ın Akabe Körfezi kıyısında hayata geçirmeyi
planladığı 500 milyar dolar bütçeli NEOM projesine15 entegre edilmesi, bu şekilde Suudi Arabistan,
Mısır, Ürdün, İsrail ve Filistin Yönetiminin ekonomik karşılıklı bağımlılığının artırılarak “ekonomik
barışa” ulaşılmaya çalışılması dikkate alınması gereken yüksek olasılıklı bir seçenektir. Suudi
Arabistan-Katar gerginliği, Suudi Arabistan’da son dönem yaşanan gelişmeler, Mısır, Ürdün ve Suudi
Arabistan’a yönelik ABD üst düzey ziyaretleri ve Trump’ın Kudüs kararının zamansal çakışması da bu
seçeneği açıklayıcı özelliğe sahiptir.
Türkiye’nin yıllık 40-50 milyon dolar katkısının etkili bir şekilde kullanılmasını devam ettirmek
için Filistin’de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması önemlidir. Bu kapsamda Filistin halkına erişimde
öncelik sırasına göre İsrail, Mısır ve Ürdün kilit role sahiptir. Bu devletlerle her koşulda iletişim
kanallarının açık tutulması ve dengeli diplomatik bir dil benimsenmesi gereklidir. Diğer taraftan
Türkiye açısından yukarıdaki olası tasarımın algılanması ve buna uygun politika/strateji geliştirilmesi
önem arz etmektedir.
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