
KAPAK KONUSU

12 I Kasım-Aralık 2020 Cilt: 11 Sayı: 96 I

iSRAiL-KÖRFEZ NORMALLEŞMESiNiN
STRATEJiK BOYUTU:

DENiZCiLiK, 
HAVAYOLLARI VE 
ASKERî iŞBiRLiĞi

Bölge siyasetinin geleceği
anlamında önemli bir
kırılmaya işaret eden bu
anlaşmayı izleyen süreçte bir
diğer Körfez ülkesi Bahreyn ile
yapılan normalleşme
anlaşması izledi. Sembolik
öneme sahip bu gelişmeler
bağlamında Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn
Dışişleri Bakanları 15 Eylül
2020 tarihinde Beyaz Saray’da
bir araya gelerek İbrahim
Anlaşmaları (Abraham
Accords) olarak isimlendirilen
normalleşme anlaşmasına
imza atmıştır. 

13 Ağustos 2020 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri

Başkanı Donald Trump tarafından
İsrail ile BAE arasında ilişkilerin
normalleştirilmesi için tarafların
anlaşmaya vardığının duyurulması

bölgesel ve küresel düzeyde ciddi
yankı uyandırdı. Bölge siyasetinin
geleceği anlamında önemli bir kı-
rılmaya işaret eden bu anlaşmayı
izleyen süreçte bir diğer Körfez
ülkesi Bahreyn ile yapılan nor-
malleşme anlaşması izledi. Sem-
bolik öneme sahip bu gelişmeler
bağlamında BAE ve Bahreyn Dış-
işleri Bakanları 15 Eylül 2020 ta-
rihinde Beyaz Saray’da bir araya
gelerek İbrahim Anlaşmaları (Ab-
raham Accords) olarak isimlendi-
rilen normalleşme anlaşmasına

imza atmıştır. Anlaşma metnine
bakıldığında tarafların 11 maddede
belirtilen alanlarda ilişkilerin ku-
rulması, geliştirilmesi üzerine kar-
şılıklı adımlar atmayı taahhüt ettiği
görülmektedir. Bu 11 madde içe-
risinde “Diğer Alanlardaki İş Birliği
ve Anlaşmalar” başlıklı 6. madde-
nin alt başlıklarında ilişkilerin ge-
liştirilmesi öngörülen alanlar ara-
sında finans ve yatırım, ticaret ve
ekonomik ilişkiler, denizcilik ala-
nında düzenlemeler gibi başlıklar
dikkat çekmektedir.

Doç. Dr. İsmail Numan Telci

ORSAM Başkan Yardımcısı
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Uzlaşı belgesi üzerine
açıklamalarda bulunan
DoverTower’ın sahibi Shlomi
Fogel bu anlaşmanın iki ülke
arasında gerçekleşecek uzun
süreli iş birliğinin başlangıcı
olduğuna ve bunun iki şirket
arasında başka sektörlerde
yapılacak anlaşmalarla devam
edeceğine inandığını ifade
etmiştir. 

Anlaşmanın imzalanmasından he-
men sonra özellikle BAE ve İsrail’in
ilgili sektörlerindeki şirketleri ara-
sında görüşmeler başlamış ve çeşitli
uzlaşı belgeleri imzalanmıştır. Bun-
lardan dikkat çekeni, kargo lojistiği,
liman terminal işletmeleri ve de-
nizcilik konusunda hizmetler su-
nan Dubai merkezli liman işletme
şirketi DP World ve Dubai Customs
ile İsrailli şirketler grubu Dover-
Tower arasında imzalanan anlaşma

olmuştur. Bu şirketler arasındaki
uzlaşı belgesi  İbrahim Anlaşma-
ları’nın imzalanmasından bir gün
sonra DP World Grup Başkanı
Sultan Ahmed bin Sulayem ile Do-
verTower şirketi sahibi Shlomi Fo-
gel’in bir araya gelmesiyle imza-
lanmıştır. Anlaşmanın çerçevesine
bakıldığında 3 başlık üzerinde du-
rulduğu göze çarpmaktadır. Buna
göre:

1- DP World, İsrail limanlarının
ve serbest bölgelerinin gelişi-
mini ve Dubai’de bulunan Cebel
Ali Limanı ile İsrail’in Kızılde-
niz’de yer alan Eilat Limanı
arasında doğrudan nakliye ro-
tası kurulması potansiyellerini
değerlendirecek.

2- Dubai Customs iki ülkedeki
özel şirketlerin ticareti faali-
yetlerini  kolaylaştıracak.

3- DryDocks World İsrail tersa-
neleriyle iş fırsatlarını araştı-
racak.

Uzlaşı belgesi üzerine açıklama-
larda bulunan DoverTower’ın sa-
hibi Shlomi Fogel bu anlaşmanın
iki ülke arasında gerçekleşecek
uzun süreli iş birliğinin başlangıcı
olduğuna ve bunun iki şirket ara-
sında başka sektörlerde yapılacak
anlaşmalarla devam edeceğine
inandığını ifade etmiştir. Ahmed
bin Sulayem de anlaşmanın iki
ülke arasındaki ekonomik ve ticari
iş birliğini geliştirmeye yönelik ça-
balara katkıda bulunacağını ifade
etmiştir. Dahası, DP World şirke-
tinin misyonunun İsrail ve BAE
arasında ticaret yolları açarak bu
bölgede iş yapmayı daha kolay ve
verimli hâle getirmek olduğunu
sözlerine eklemiştir.

Bu anlaşma sonrasında, iki şirketin
İsrail’in Hayfa Limanı’nın özelleş-
tirilmesi için yapılacak olan ihalede
ortak teklif verecekleri ortaya çık-
mıştır. Hayfa Limanı’nın özelleş-
tirilmesi için İsrail hükûmeti Ocak
2020’de bir karar çıkartmıştır. Bu
özelleştirmeden hükûmetin asgari



290 milyon dolar civarında bir
beklentisi bulunmaktadır. Özel-
leştirmeyi kazanan şirket Hayfa
Limanı’nı işletme imtiyazı hakkını
2054 yılına dek elinde bulundu-
racaktır. Buna ek olarak İsrail’in
daha önce Çin’in Şangay Uluslar-
arası Liman Grubu ile Hayfa’da
2021’de açılması beklenen yeni
bir terminal inşası için anlaşma
yaptığını da belirtmek gerekmek-
tedir.

DP World şirketinin işletme
hakkını eline aldığı limanlara
dikkat edilecek olursa bu
limanların jeopolitik öneme
sahip olan noktalar olduğu
gözden kaçmayacaktır. DP
World, Doraleh Limanı gibi
Cebel Ali Limanı’na rakip
olabilecek bölgedeki
limanların işletmesini alıp bu
limanları düşük kapasitede
çalıştırmakta ve Dubai
limanının bölgedeki en
önemli deniz ticareti merkezi
olarak kalmasını
hedeflemektedir.

Bu noktada Dubai merkezli DP
World şirketinin BAE’nin son yıl-
larda uygulamaya koyduğu dış po-
litikadaki aktivizmini destekleyecek
şekilde hareket ettiğine dikkat
edilmelidir. DP World şirketinin
işletme hakkını eline aldığı liman-
lara dikkat edilecek olursa bu li-
manların jeopolitik öneme sahip
olan noktalar olduğu gözden kaç-
mayacaktır. DP World, Doraleh
Limanı gibi Cebel Ali Limanı’na
rakip olabilecek bölgedeki liman-
ların işletmesini alıp bu limanları
düşük kapasitede çalıştırmakta ve

Dubai limanının bölgedeki en
önemli deniz ticareti merkezi ola-
rak kalmasını hedeflemektedir.
Öyle ki BAE’nin bu hedefinin far-
kına varan Cibuti hükûmeti, DP
World ile olan sözleşmesini fes-
hederek Doraleh Limanı’nın işlet-
mesini kendi bünyesinde devam
ettirme kararı almıştır. 

DP World’ün bölgesel ve küresel
düzeyde liman işletmeciliğinde
öne çıkmasının bir başka nedeni
de bu limanların siyasi ve askerî

amaçlar için de kullanılması he-
defidir. Öyle ki bu bağlamda İsrail
ve ABD gibi ülkelerin de DP
World’ün bu faaliyetlerine destek
verdiği söylenebilir. Nitekim bu
ülkeler, özellikle Afrika Boynuzu
bölgesinde kendi imkânlarını kul-
lanmaktan ziyade BAE’nin bu faa-
liyetleri aracılığıyla çıkarlarını sa-
vunmayı hedeflemektedir. Bu an-
lamda BAE’nin Somali, Eritre ve
Yemen’deki faaliyetleri de öne çık-
maktadır.
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BAE’nin DP World ve diğer şir-
ketleri aracılığıyla Somali’deki yarı-
özerk bölgeler olan Somaliland ve
Puntland ile liman işletmeleri ko-
nusunda anlaşmalar yaparak bu
bölgelerdeki limanları kontrolü al-
tına alma konusunda yoğun çaba
sarf ettiği görülmektedir. Bu li-
manların kontrol altına alınma-
sındaki temel hedef BAE’nin ve
müttefiki olan İsrail ve ABD’nin
bölgesel politikalarda özellikle as-
kerî angajmanlar konusunda lo-

jistik merkezler olarak kullanıl-
malarıdır. Ancak Somali merkezî
hükûmeti de BAE’nin bu yöndeki
faaliyetlerini engellemekte ve ül-
kenin limanlarının bölge halkının
çıkarları doğrultusunda en yüksek
kapasite ile çalıştırılmasını iste-
mektedir. 

Bunun bir diğer örneği de DP
World’ün Eritre’de işletme imti-
yazına sahip olduğu Assab Lima-
nı’nın BAE’nin Yemen’e müdaha-
lesinde bir üst vazifesi olarak de-

ğerlendirilmesidir. BAE, Eritre’de
Assab Limanı’nın yakınlarında bu-
lunan askerî yerleşkeden Yemen’de-
ki askerî müdahalesini destekleyen
milislere eğitim vermiştir. Bunun
yanında Assab Limanı, BAE açı-
sından Kızıldeniz, Bab’ül Mendep
ve Aden Körfezi ticaretini yön-
lendirmek amacıyla önem taşı-
maktadır. BAE’nin bu faaliyetle-
rinde İsrail ile istihbarat ve askerî
iş birliklerine gittiği uluslararası
yayın organlarında sıklıkla yer al-
mıştır.

DP World ile DoverTower
arasında yapılan anlaşmanın
ve bu anlaşmayla DP World’ün
Hayfa Limanı’nın imtiyaz
hakkını almaya yaklaşmasının
BAE’nin bölgesel stratejisi
çerçevesinde ele alınması
gereken bir hamle olduğu
düşünülmektedir.

DP World’ün son dönemdeki faa-
liyetlerinin Çin’in Bir Kuşak Bir
Yol Projesi üzerindeki stratejik gü-
zergâhlarda yer alan liman işlet-
melerini alma hedefi taşıdığı da
görülmektedir. Bu da BAE’nin bu
bağlamda da ABD ile Çin rekabeti
arasında Wahsington lehine bir
çizgide hareket ettiğini göster-
mektedir. 

Nitekim Bir Kuşak Bir Yol Proje-
si’ndeki limanların ABD ile iyi iliş-
kilere sahip olan BAE tarafından
işletilmesi, Washington’a Pekin ile
rekabet çerçevesinde önemli bir
avantaj sağlayacaktır. Tüm bunlar
göz önüne alındığında DP World
ile DoverTower arasında yapılan
anlaşmanın ve bu anlaşmayla DP



World’ün Hayfa Limanı’nın imtiyaz
hakkını almaya yaklaşmasının
BAE’nin bölgesel stratejisi çerçe-
vesinde ele alınması gereken bir
hamle olduğu düşünülmektedir.

İsrail ile BAE arasında bu çerçe-
vedeki ilişkiler dikkatle incelendi-
ğinde ise bunun bir ilk olmadığı
gözükmektedir. Bu noktada DP
World şirketi ile Hayfa merkezli
Zim Integrated Shipping Services
şirketi arasındaki iş birliği önem
taşımaktadır. Bu iş birliği çerçe-
vesinde DP World’ün 2006 yılında
ABD’nin Doğu ve Körfez kıyıla-
rında yer alan ve İngiliz liman iş-
letmecisi Peninsular and Oriental
Steam Navigation şirketi elinde
bulunan yaklaşık 24 limanın iş-
letme hakkını satın almaya çalış-
masının, Kongre ve Amerikan ka-
muoyu tarafından tepkiyle karşı-
lanması karşısında Zim Integrated
Shipping Services başkanı İsrailli
milyarder Idan Ofer’ın o dönem
senatör olan Hillary Clinton’a bir
mektup yazarak DP World’ün le-
hine bir tavır takınması dikkat
çekmektedir. Bu mektuba göre
Ofer, Clinton’a DP World’ün her-
hangi bir güvenlik tehdidi oluş-
turmadığını ifade etmiştir. O dö-
nem medyaya yansıyan mektubun
detaylarına göre Ofer, “İsrailli bir
firma olarak, güvenlik bizim için
son derece önemlidir ve faaliyette
bulunduğumuz her ülkedeki, ama
özellikle Arap ülkelerindeki, ter-
minal işletmecilerinden sıkı gü-
venlik önlemleri talep etmekteyiz.
Bu anlamda DP World ile ilgili
son derece rahatız” ifadelerini kul-
lanmıştır. Ayrıca Ofer verdiği bir
röportajda Arap ülkelerinin İsrail’e
uyguladığı boykot sırasında Zim
Integrated Shipping Services şir-
ketinin gemilerinin Dubai liman-

larına boykotu atlatmak için başka
ülke bayraklarını çekerek gönde-
rildiğini belirtmiştir. Öte yandan
DP World yetkililerinden Edward
Bilkey ABD Senatosu Silahlı Hiz-
metler Komitesi önünde verdiği
ifadesinde DP World şirketinin
ayrımcılık yapmayan bir şirket ol-
duğunu ve İsrailli firmalar ile uzun
soluklu iş ilişkilerine sahip oldu-
ğunu söylemiştir. Aynı zamanda
iki şirketin Asya, Avrupa ve Güney
Amerika’da çeşitli ortak yatırım-
larının olduğu bilgisi de çeşitli ra-
porlarda yer almıştır.

Havayolu taşımacılığı
konusunda gerek ülkelerin
rotalarını yenileyerek
normalleşme kapsamında
bunları geliştirmeleri gerekse
de ülkelerin havayolu
aracılığıyla turizm
faaliyetlerini kolaylaştırmaları
hedeflenmektedir. 

Normalleşmenin ekonomik ilişki-
lerde yansıdığı bir diğer alan da
havacılıktır. Bu anlamda gerek
İsrail tarafından gerekse BAE ve
Bahreyn tarafından çeşitli firma-
ların karşılıklı seferleri başlattığı
görülmektedir. Havayolu taşıma-
cılığı konusunda gerek ülkelerin
rotalarını yenileyerek normalleşme
kapsamında bunları geliştirmeleri
gerekse de ülkelerin havayolu ara-
cılığıyla turizm faaliyetlerini ko-
laylaştırmaları hedeflenmektedir.
Nitekim İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu, ülkesine birçok Emirlik
vatandaşının turistik amaçlarla
gelmesini beklediklerini belirtmiş
ve Emirlik vatandaşlarının ziya-
retlerinin İsrail ekonomisine olum-

lu katkı yapacağını açıklamıştır.
BAE için de İsrail vatandaşlarının
çeşitli emirliklere yapacağı ziya-
retler turizmden elde edilecek ge-
lirler konusunda emirlik ekono-
mileri için fayda sağlayan bir ge-
lişme olarak yorumlanacaktır.

Karşılıklı ilişkilerin yanında nor-
malleşme anlaşması BAE tarafın-
dan rakip ülkelere karşı bir koz
olarak da kullanılmak istenmek-
tedir. İsrail ile doğrudan seferlere
başlayan BAE menşeli havayolu
şirketleri hem bu rotayı işlevsel
hâle getirmek isteyecek hem de
birçok konuda rekabet hâlinde ol-
duğu Katar menşeli Qatar Airways
şirketini ve Türkiye’nin havacılık
alanındaki etkinliğini engellemeyi
hedefleyecektir. Nitekim Türk
Hava Yolları için en kârlı rotaların
bazıları normalleşme anlaşması
ile BAE’nin Emirates ve Etihad
gibi havayolları tarafından da ro-
talara dâhil edilecek ve bu anlamda
bu firmalar THY’ye karşı avantaj
elde etmeye çalışacaklardır

İbrahim Anlaşmaları’nın bir boyutu
da BAE ve Bahreyn’in Türkiye kar-
şısında askerî teknoloji anlamında
avantaj elde etmek istemeleridir.
Bu minvalde normalleşme anlaş-
masının imzalanmasının akabin-
de BAE, F-35 savaş uçaklarını
ABD’den resmî olarak talep etmiş-
tir. Anlaşmayı takip eden günlerde,
İsrail ve BAE arasında ilk gergin-
liklerin yaşanmasına sebep olan
bu gelişme, BAE’nin İsrail ile nor-
malleşme sonrası almak istediği
belirli ödüller ile alakalıdır. 

Nitekim BAE’nin F-35 savaş uçak-
larını almak için yaptığı resmî baş-
vuru gerek İsrail yönetimi gerekse
ABD kurumları nezdinde farklı
tepkilere sebep olmuştur. ABD ve
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İsrail yönetimlerinin F-35 savaş
uçaklarının BAE’ye teslimatı ko-
nusundaki ortak tutumları her iki
yönetimin de kurumları ve karar
alıcıları arasında bir takım fikir
ayrılıkları yaratması ile sınırlıdır.
ABD kurumları içerisinde Sena-
tonun, Dışişleri Bakanlığının ve
Pentagon’un görüşleri ve BAE’ye
yönelik tepkiler farklılaşmaktayken
Trump yönetimi BAE’nin F-35 sa-
vaş uçaklarını teslim almasına
olumlu yaklaşmaktadır. İsrail’de
ise Başbakan Netanyahu ve Sa-
vunma Bakanı Benny Gantz ara-
sında BAE’ye yönelik F-35 tesli-
matının İsrail’in niteliksel askerî
üstünlüğünü tehlikeye atıp atma-
ması ve ABD ile ilişkilerin kurumsal
şeffaflık anlamında gerçekleştiril-
memesi sebebiyle fikir ayrılıkları
yaşanmıştır.

Trump yönetimi BAE’ye
teslim edilmek üzere
toplamda 23 milyar doları
aşan, 50 adede kadar F-35
savaş uçaklarını, 18 adet MQ-
9B insansız hava aracı
sistemlerini ve havadan
havaya ve havadan karaya
silah sistemlerini içeren
anlaşma paketi hakkında
Kongre’ye resmî tebligatını
göndermiştir.

Gelinen noktada, ABD’de yapılan
başkanlık seçimlerini Demokrat
Parti’nin adayı Joe Biden’ın ka-
zandığının birçok medya kuruluşu
tarafından ve Joe Biden’ın ve se-
çilmiş başkan yardımcısı Kamala
Harris’in kendisi tarafından açık-
lanması üzerine, Trump yönetimi
görevde kalan süre içerisindeki
faaliyetlerini hızlandırma girişim-
lerini başlatmıştır. Bu kapsamda,
Trump yönetimi BAE’ye teslim
edilmek üzere toplamda 23 milyar
doları aşan, 50 adede kadar F-35
savaş uçaklarını, 18 adet MQ-9B
insansız hava aracı sistemlerini
ve havadan havaya ve havadan
karaya silah sistemlerini içeren
anlaşma paketi hakkında Kongre’ye
resmî tebligatını göndermiştir.

Bu arka plan ışığında değerlendi-
rildiğinde, BAE ve İsrail arasında
imzalanan daha sonradan Bahreyn

ve Sudan’ın da katıldığı nor-
m a l l e ş -

me anlaşmalarının sadece siyasi
ve sembolik öneminin olmadığı,
bunun da ötesine geçerek stratejik
bazı alanlarda iş birliklerine de
önayak olacağı görülmektedir. Ni-
tekim anlaşmaların imzalanması-
nın hemen ardından Körfez ülke-
leri ile İsrail arasında denizcilik,
havayolları ve askerî konularda iş
birliği genişlemiştir. Bu bağlamda,
iş birliğinin artırıldığı konular
gerek İsrail’in gerekse de BAE’nin
jeopolitik gerekçeler çerçevesinde
güvenliklerini sağlama alma ça-
balarının bir ürünü olarak görü-
lebilir. Zira, anlaşma sonrası eko-
nomik anlamda liman işletmeleri,
deniz taşımacılığı ve havacılık alan-
larındaki iş birliği jeopolitik açıdan
ciddi önem arz ederken askerî teç-
hizat anlaşmaları ile katedilen me-
safe de bu ülkelerin normalleşme
anlaşmasını güvenlik gerekçeleri

ile de yaptıklarını ortaya
koymaktadır. 




