
Normalleşme sonrası BAE’nin
ABD’den F-35 savaş uçaklarını
alma çalışmalarını
hızlandırması ve buna ilişkin
niyetini Trump yönetimine
resmen bildirmesi,
normalleşmenin her şeyden
önce realpolitik ve pragmatik
gerekçeler üzerine kurulu
olduğunu ortaya
koymaktadır.

M ısır’ın, 1979 yılında
Enver Sedat yöneti-
minde ve Ürdün’ün

Kral Hüseyin yönetiminde 1994
yılında İsrail ile normalleşme an-
laşmaları imzalamalarının ardın-
dan 2020 Eylül ayında Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) de fiilî lider
Abu Dabi Veliaht Prensi Muham-
med bin Zayid yönetiminde İsrail
ile Washington’da normalleşme
anlaşması imzaladı. Normalleşme
anlaşması; nedenleri, zamanlaması

ve sonuçları açısından Or-
tadoğu’da meydana gelebilecek ya-
pısal değişikliklerin de habercisi
oldu. Uzun dönemdir İsrail
ile Körfez ülkeleri arasında
devam eden örtülü sosyal,
siyasal ve teknolojik iş birlikleri,
BAE ve Bahreyn’in hamleleri ne-
deniyle somut bir hâl aldı. Nor-
malleşme sonrası gündem İsrail
ile hangi ülkelerin normalleşme
eğilimini devam ettirecekleri üze-
rinde şekillendi. Fakat normalleş-
me anlaşmalarının Filistin’in ko-
ruyuculuğunun üstlenilmesi kisvesi

altında aslında realpolitik ve prag-
matik gerekçeler sebebiyle yapılmış
olması, gerek BAE ve Bahreyn
halkları nezdinde gerekse de Or-
tadoğu bölgesinde ciddi tepkilerin
verilmesine neden olmuştur. Ni-
tekim normalleşme sonrası
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BAE’nin ABD’den F-35 savaş uçak-
larını alma çalışmalarını hızlan-
dırması ve buna ilişkin niyetini
Trump yönetimine resmen bildir-
mesi, normalleşmenin her şeyden
önce realpolitik ve pragmatik ge-
rekçeler üzerine kurulu olduğunu
ortaya koymaktadır.

Tarih Tekerrür Eder mi?

1970’li yıllardan bu yana ABD dış
politikasında İsrail’in “niteliksel
askerî üstünlüğünün” (qualitative
military edge) korunması bir ilke
olarak takip edilmiştir. Bu politika
çerçevesinde İsrail’in Ortadoğu’da

diğer ülkelere nazaran
askerî üstünlüğü ko-

runmalıdır ve bunu
gerçekleştirmenin
doğrudan yolu da
İsrail’e üstün tek-

noloji askerî

k a p -
asitelerin trans-

feridir. Bu çerçevede
ABD yönetiminin İsrail ile
ilişkilerini normalleştiren Arap ül-
kelerine birtakım “jestleri” oldu-
ğunun altı çizilmelidir. 1979 yılında
Mısır, İsrail ile ilişkilerini normal-
leştirdikten sonra Ortadoğu’da İs-
rail’in ardından en yüksek oranda
askerî yardım paketi teslim alan
ülke olmuştur. ABD’nin Mısır’a
yönelik söz konusu politikası hâlen
devam etmektedir. Bunun yanında

Mısır’dan 15 yıl sonra İsrail ile
ilişkilerini normalleştiren Ürdün’de,
birtakım borçların hafifletilmesi
ve silinmesinin yanında F-16 savaş
uçaklarını teslim almıştır.

Bu çerçevede BAE’nin normalleşme
konusundaki motivasyonlardan
bir tanesi de ABD başta olmak
üzere Batılı ülkelerden askerî teç-
hizat transferlerini kolaylaştırma-
dır. Bu anlamda normalleşme an-
laşması sonrası birçok BAE yetkilisi,
normalleşme anlaşmasının F-35
savaş uçaklarının BAE tarafından
teslim alınması da içermesi ge-
rektiğini belirtmişlerdir. Başkan
Danışmanı Ja-
red Kushner
de konuyla
ilgili BAE
savla-
r ı n ı

destekler bir tu-
tum içerisinde “normal-

leşme anlaşması BAE’nin
F-35’leri temin etme ihti-
malini artırmalıdır” yönün-

de bir ifade kullanmıştır.
Fakat BAE Washington Bü-

yükelçisi Yusuf el-Uteybe’nin
belirttiği gibi BAE’nin konuya

ilişkin tutumu, ülkenin son altı
yıldır F-35 savaş uçaklarını teslim
almayı planladığı ve bunun sadece
İsrail ile normalleşmenin bir getirisi
olarak düşünülmemesi gerektiği
yönündedir. BAE Dışişleri Bakan-
lığı yetkililerinin konuyla ilgili
İsrail gazetelerine verdiği röpor-
tajlarda, ABD ve İsrail yetkililerinin
F-35’ler konusunda BAE yetkili-

lerine güvence verdikleri bildirilse
de F-35 savaş uçakları üzerinde
anlaşılması komplike bir mesele
olarak kalmaktadır.

Niteliksel Askerî Üstünlük

İsrail’in niteliksel askerî üstünlüğün
korunması politikası gereği
ABD’nin yanında İsrail de BAE’nin
F-35 savaş uçaklarını temin etmesi
konusunda bir aktör olarak ortaya
çıkmaktadır. ABD ve BAE arasında
F-35 savaş uçakları konusunda
görüşmeler yapıldığı ve Trump
yönetiminin F-35’ler ile ilgili BAE
Silahlı Kuvvetlerine bir brifing ver-
diği belirtilmektedir. Konuya ilişkin
temasların artmasının gösterdiği
gibi, ABD’nin BAE’ye F-35’leri sat-
ma niyeti Trump ve diğer ABD
yetkilileri tarafından da doğrulan-
mıştır. Fakat ABD’nin bu konudaki
tutumu ile ilgili Trump yönetimi
ve ABD kurumları arasında bir
ayrım yapmak gerekli olacaktır.

2016 yılından itibaren Körfez ül-
kelerine askerî teçhizat satımı ko-
nusunda geniş miktarda anlaşma-
lar imzalayan ve Suudi Arabistan
ile Katar’ın yanında BAE’nin de
en önemli askerî teçhizat tedarik-
çisi konumunda bulunan Trump
yönetiminin, F-35 konusundaki
BAE’ye yönelik olumlu tutumu
anlaşılabilirdir. Fakat temel Ame-
rikan kurumları Ulusal Güvenlik
Konseyi ve Savunma Bakanlığı
(Pentagon) yetkilileri, F-35’ler ko-
nusunda BAE’ye brifing verilmesini
sert tepki ile karşılamışlardır. Se-
nato ve Temsilciler Meclisinde de
Yemen ve Libya’daki yıkıcı rolleri
ve Kaşıkçı krizindeki pozisyonu
sebebiyle BAE’ye yönelik eleştirel
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tutumun F-35’ler konusunda de-
ğişeceğini düşünmek zor bir ola-
sılıktır.

Normalleşme anlaşmasının
F-35 savaş uçaklarının BAE’ye
teslimi de içerdiğini iddia eden
BAE yetkililerine İsrail
yetkililerinin sert açıklamalar
ile karşılık vermeleri,
normalleşmenin güvenlik
alanında BAE’nin İsrail ve
Batılı ülkelere “hiyerarşik
bağımlılığını” devam edeceğini
göstermektedir.

İsrail, her ne kadar normalleşme-
nin bölgesel barış ve istikrarı sağ-
layacağını iddia etse de normal-
leşme anlaşması imzaladığı
BAE’nin hâlihazırda İsrail’in sahip
olduğu F-35 savaş uçaklarını temin
etmesine son derece karşı bir po-
zisyonda bulunmaktadır. Fakat
yine de F-35’ler konusunda
ABD’nin bölünmüş tutumunun
yanında İsrail’in tutumu da çelişki
içermektedir. Nitekim Başbakan
Netanyahu ile Savunma Bakanı
Gantz arasında F-35 meselesi bir
anlaşmazlık oluşturmuştur. Nor-
malleşme anlaşmasının F-35 savaş
uçaklarının BAE’ye teslimi de içer-
diğini iddia eden BAE yetkililerine
İsrail yetkililerinin sert açıklamalar

ile karşılık vermeleri, normalleş-
menin güvenlik alanında BAE’nin
İsrail ve Batılı ülkelere “hiyerarşik
bağımlılığını” devam edeceğini
göstermektedir. İsrail normalleşme
anlaşması ile birlikte İran-karşıtı
eksenin merkezine BAE’yi de kat-
maktadır ve bunun yanında nite-
liksel askerî üstünlüğünün korun-
masından vazgeçmemektedir. Ki-
milerine göre Netanyahu’nun
BAE’yi normalleşme anlaşmasına
çekebilmek için daha önceden F-
35’lerin satımına onay verdiği bil-
dirilmektedir. İsrail’in aynı tutumu
Batı Şeria’nın ilhakının durdurul-
ması konusunda da verdiği hesaba
katılırsa F-35’lerin tesliminin de
normalleşme anlaşması için araç-
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sallaştırılmış olabileceği beklene-
bilecektir.

Alternatif Senaryolar:
Bekleyiş ve Teslimiyet

F-35 savaş uçakları projesinin Pen-
tagon’un en pahalı ve en geniş
projesi olduğu ifade edilmektedir.
F-35’ler bir anlamda ABD tekno-
lojisinin marka projesini oluştur-
maktadır. BAE, tarihteki Mısır ve
Ürdün örneklerini de hafızasında
tutarak, İsrail ile normalleşmenin
en üstün askerî teknolojiyi ülkeye
getirmesini beklemektedir. Fakat
F-35 savaş uçaklarının BAE’ye sa-
tılmasına onay verilmesi ABD’de
sadece Trump yönetimini değil,
Kongre’yi, Dışişleri ve Savunma

Bakanlıklarını da ilgilendirmekte-
dir. Nitekim 29 Ekim günü Trump
yönetimi toplamda 10.4 milyar
dolarlık bir teçhizat tedariki an-
laşması kapsamında BAE’ye 50
adet F-35 A savaş uçağının da sa-
tılması ihtimalini Kongre’ye gay-
riresmî olarak bildirmiştir. Anlaş-
maların uygun bulunmasının ar-
dından savaş uçaklarının teslima-
tının 4 ile 6 yıl arasında sürmesinin
beklenmesi sebebiyle BAE’nin F-
35 serüveninde ilk senaryo bekleyiş
senaryosudur. BAE, Washington
politika çevrelerindeki lobicilik ka-
nallarını devreye sokarak F-35 an-
laşmasının onaylanmasını, hızlan-
dırılmasını sağlamanın yanında
F-35 konusunun ABD dış politikası
açısından öncelik olduğu algısını
oluşturmaya çalışabilir. Fakat
BAE’nin özellikle Trump döne-
minde Ortadoğu’daki sicili, Senato
ve Temsilciler Meclisinin olası bir
anlaşmaya zımni onay dahi ver-
mesini zorlaştırabilecektir. Fakat
Katar’ın da BAE’nin ardından F-
35 savaş uçakları için başvuruda
bulunması, BAE’nin bekleyişini
uzatabilecektir.

Konuyla ilgili ikinci senaryo ise
BAE’nin gerek İsrail ve Batılı ül-
kelere “hiyerarşik bağımlılığı” çer-
çevesinde teslimiyetidir. Burada,
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun
birçok kez ifade ettiği gibi F-35
savaş uçaklarının BAE’ye temininin
reddinin, Washington çevrelerin-
deki İsrail lobisi tarafından gün-
deme getirilmesi kuvvetle muh-
temeldir. İsrail’in konuyla ilgili tu-
tumu, ABD kurumlarının bölün-
müş tutumu ile birlikte düşünül-
düğünde İsrail politika çevrelerinin
Washington karar alıcılarını etki-
lemesi uzak bir ihtimal değildir.
Dolayısıyla ikinci senaryoda BAE,

normalleşme ile Ortadoğu ülke-
lerinin tepkisini almış; Filistin ile
tarihî bağlarını koparmış ve “İran’ın
en yakınındaki İran karşıtı” ülke-
lerden birisi durumunda askerî
olarak güvensiz bir konjonktüre
doğru adım atmış olabilecektir.

Her iki senaryonun da ortak
noktası, normalleşme
sonucunda yakın dönemde
BAE’nin askerî anlamda
normalleşmeden daha
güvensiz bir pozisyonda
olmasına sebep olacaklarıdır.
F-35 savaş uçakları meselesi
bölgede bir silahlanma yarışını
da tetikleyebileceğinden
bölgesel güvenliği olumsuz
yönde etkileyebilecektir.

Bekleyiş ve teslimiyet senaryola-
rının her ikisi de BAE dış politi-
kasındaki ivedi ve stratejik öngö-
rüden yoksun hamlelerin sonucu
olarak uzun dönemli olguları be-
raberinde getirebilecektir. Her iki
senaryonun da ortak noktası, nor-
malleşme sonucunda yakın dö-
nemde BAE’nin askerî anlamda
normalleşmeden daha güvensiz
bir pozisyonda olmasına sebep
olacaklarıdır. F-35 savaş uçakları
meselesi bölgede bir silahlanma
yarışını da tetikleyebileceğinden
bölgesel güvenliği olumsuz yönde
etkileyebilecektir. Dolayısıyla
BAE’nin kendi eylemlerinin so-
nuçları nedeniyle bölgede oluş-
turduğu güvenlik ikilemleri nede-
niyle İsrail ve Batılı ülkelerin dış
politikaları ile hizalanmaya ve bu
çerçevedeki politikalara eklemlen-
meye devam etmesi büyük olası-
lıktır. 
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