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rtadoğu’da dönem dönem gündeme 
gelen bölgesel güvenlik şemsiyesi 
oluşturma gayretleri veya sıklıkla dil-

lendirildiği biçimiyle Arap NATO’su oluşumu 
söylemi özellikle bölgesel denklemde ittifak 
sistemlerindeki dönüşümler ve olası kırılmalar 
ile birlikte ABD’nin bölge angajmanının biçimi-
ni ve derinliğini değiştirmesiyle yeniden böl-
genin en önemli başlıklarından biri hâline gel-
miştir. Körfez’de yaşanan gelişmeler, ittifakla-
rın dönüşümü, ABD’nin Afganistan’dan çekil-
mesiyle birlikte Irak ve Suriye’de angajman 
biçiminde gerçekleştirdiği dönüşümlere ila-
veten bölgede artan etkisiyle Çin’in varlığını 
hissettirmeye başlaması, Şii milis grupların 
bölge istikrarına etkisi gibi başlıklar Arap NA-
TO’su tartışmalarını yeniden gündeme taşı-
mıştır.

İsrail-Körfez normalleşmesi akabinde, Su-
riye’de rejimin hâlen Rusya ve İran desteğiyle 
ayakta kalmaya muvaffak olduğu ve Hizbul-
lah’ın füze envanteri de dâhil olmak üzere 
hem fiilî askerî kapasitesini arttırdığı hem de 

varlığını Lübnan’ın ötesine taşıdığı zeminde, 
İsrail ve İran mücadelesinin coğrafi sınırlarının 
Ortadoğu sathına yayıldığı bir güvenlik çevresi 
söz konusudur. İran’ın, Irak, Suriye, Lübnan ve 
Yemen merkezli, konsolide olan ve yayılan 
nüfuzu üzerinden İsrail ve Körfez ülkeleri etra-
fında kurduğu ileri savunma çemberinin, ABD 
ve İsrail tarafından, bir ayağı bölgesel ittifakla-
ra evrilen normalleşme çabaları aracılığıyla 
kırılmasına ve etkinliğinin zayıflatılması sure-
tiyle sınırlarına doğru geriletilmesine çalışıldı-
ğı müşahede edilmektedir. Bölgede süren İs-
rail-İran mücadelesinin çerçevesi, İran adına 
hasımları üzerinde tehdit algısı teşkil eden un-
surlar ve İsrail’in bölgede geliştirdiği ittifaklarla 
beraber askerî faaliyetlerine bakıldığında üç 
unsur ön plana çıkmaktadır: İran’ın bölgede 
kurduğu proxy ağlar üzerinden geliştirdiği asi-
metrik kapasite, uranyum zenginleştirme faa-
liyetleri ve balistik füze programı. İsrail cephe-
sinde, mücadelenin proxy savaşı ayağında 
Suriye merkezli olarak zaman zaman bölge-
deki İran destekli devlet dışı yapıları zayıflatıcı 
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nitelikte saldırılar düzenlenmesi 
ve Tahran-Beyrut eksenindeki lo-
jistik hatların kesilmesi arayışı 
önem arz etmektedir. İran’ın nük-
leer programı bağlamında ise İs-
rail, “bölgede kendisine hasım bir 
ülkenin nükleer silah kapasitesi-
ne ulaşmasına asla müsaade et-
meme” politikasının bir uzantısı 
olarak Tahran’ın nükleer silah ka-
pasitesi elde etmesine engel ol-
ma yönünde örtülü ve aleni faali-
yetler yürütmektedir. Bu doğrul-
tuda, Muhsin Fahrizade gibi kilit 
önemdeki birçok İranlı nükleer 
bilimciye düzenlenen suikastla-
rın yanı sıra özellikle Natanz Nük-
leer Santrali’ne gerçekleştirilen 
siber saldırılar aracılığıyla santri-
füj ve diğer teknik altyapılara ve-
rilen zararlarla uranyum zengin-
leştirilmesi sürecinin aksatılması-
na çalışılmaktadır. İlaveten, İsra-
il’in hâlihazırda İran’la ve Batılı ül-
kelerle Viyana’da süren nükleer 
görüşmeler boyunca, sürecin 
aleyhinde etkin bir propaganda 
yürüttüğü gözlerden kaçmamış-
tır. Son olarak, yaptırımlar netice-
sinde ordu envanteri teknolojik 
açıdan bir hayli geri kalmasına ve 
özellikle hava gücü envanteri 
yıpranmasına karşın İran’ın balis-
tik füze programı bölge sathında 
ihmal edilemez bir kapasiteyi 
temsil etmektedir. 

Tahran’ın, balistik füze progra-
mı sayesinde gelişen envanterin-
deki füzeler her geçen gün daha 

1  “Missile Defense Review 2019”, Department of Defense, 2019, s. III-IV.

2  Göktuğ Sönmez ve Gökhan Batu, “Iron Dome Hava Savunma Sistemi: Temel Özellikleri, 
Sınırlılıkları, Yerel ve Bölgesel Etkileri”, ORSAM, Mayıs 2021, s.13.

sofistike özellikler kazanmaktadır. 
Bunların deniz ve kara platform-
larına karşı giderek hedeften da-
ha az sapma gösteren, menzili 
daha uzun ve tahrip gücü daha 
yüksek silahlar hâline geldiği 
gözlemlenmektedir.1 Öte yan-
dan, Tahran’ın bu kapasiteyi böl-
gedeki vekillerine de transfer 
ederek hasımlarına karşı cepheyi 
genişletmesi, dengelenmesi güç 
bir manzara ortaya koymaktadır. 
İran’ın füze teknolojisindeki gelişi-
min yanı sıra hasımlarının artan 
hava savunma kapasitesine karşı 
alternatif taktikler geliştirdiği göz-
lemlenmektedir. Özellikle Gazze 
merkezli örgütlerin salvo atışların-
da, İsrail’in dünyaca bilinen Iron 
Dome Hava Savunma Sistemi 
(HSS)’nin dahi yüksek başarı ora-
nına rağmen çok sayıda füzeyi 
kaçırması ve bunların İsrail şehir-
lerine düşmesi, son 30 yıldır çok 
katmanlı hava savunma sistemi 
geliştirme çabasına karşın ha-
sımların da kapasitesindeki deği-
şimi gözlemleyerek İsrail Ordu-
sunun HSS’lerine karşı hareket 
üstünlüğü sağlamak, bunları et-
kisiz kılmak ve yıpratmak adına 
kendi yöntemlerini geliştirdiğini 
göstermiştir.2 2019 yılında düzen-
lenen, Suudi Arabistan’ın doğu-
sundaki Abkaik ve Hujrat Khurais 
bölgelerinde Suudi devletinin 
petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 
tesislere yönelik saldırının hem 
Suudi Arabistan hem de dünya 
ekonomisine yönelik etkileri, 

Tahran’ın, balistik 
füze programı 

sayesinde gelişen 
envanterindeki 

füzeler her 
geçen gün daha 

sofistike özellikler 
kazanmaktadır. 

Bunların deniz ve 
kara platformlarına 

karşı giderek 
hedeften daha az 
sapma gösteren, 

menzili daha uzun 
ve tahrip gücü daha 

yüksek silahlar 
hâline geldiği 

gözlemlenmektedir.
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İran’ın ileri savunma stratejisinin ve ulusal gü-
venliğine yönelmesi olası bir tehdide cevaben 
ortaya çıkması muhtemel yıkımın yalnızca 
ekonomik boyutunun bir özeti niteliğindedir.3 

Hâlihazırda ABD’nin, güvenlik politikaları-
nın odağını Asya-Pasifik’e kaydırdığı ve Orta-
doğu da dâhil olmak üzere varlığını azalttığı 
konjonktürde, bölgede müttefikleri arasındaki 
ilişkilerin alternatif alanlara yansımasının Was-
hington’ın menfaatine uygun olduğu düşünü-
lebilir. Öte yandan, bölgede İran kaynaklı teh-
ditleri paylaşan Körfez ülkeleri ve İsrail arasın-
da gelişen normalleşme süreçlerinin olası itti-
fakların önünü açtığı bir trendin mevcudiyeti 
söz konusu olmakla birlikte tarihsel geçmişi 
bulunan anlaşmazlıklara bakılarak bölgesel 
güvenlik ortamının tamamen değiştiği kabulü 
üzerinden kurulacak projeksiyonların hatalı 
olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 
taraflar arasında askerî boyuta sahip ve birbir-
lerinin ulusal güvenliklerine ilişkin taahhütleri 
de kapsayacak bir ittifakın uygulanabilirliğinin 
tartışmalı olduğu görülmektedir. 

3  Seth G. Jones vd. “The Iranian and Houthi War against Saudi Arabia”, CSIS, December 2021, s.6.

Dolayısıyla özellikle İsrail’in güvenliği mer-
keze alınarak yapılacak değerlendirmeler, ge-
niş kapsamlı bölgesel askerî ittifakların sınırlı-
lıklarını teşkil etmektedir. Bu noktada ABD’nin, 
bölgedeki müttefiklerinin güvenliğine ilişkin 
ikilemleri söz konusudur. Zira İsrail’in normal-
leştiği Arap ülkelerinin askerî kapasitesinin 
bölgesel bir askerî ittifak bağlamında geliş-
mesi de orta ve uzun vadede İsrail’in nitelikli 
askerî üstünlüğü adına sorun teşkil edebile-
cektir. Bu çerçevede ortaya çıkan sınırlılıklar, 
özellikle Körfez’deki aktörleri İran tehdidi kar-
şısında daha etkin bir savunma kapasitesi kur-
maktan mahrum bırakma ihtimalini beraberin-
de getirmektedir. Neticede bu durum, çok ta-
raflı askerî ittifak çabalarını Ortadoğu Hava 
Savunma İttifakı (Middle East Air Defense Alli-
ance/MEAD) gibi kısıtlı ve bilgi paylaşımıyla 
sınırlandırılmış formata sıkıştırdığı ve bu duru-
mun değişmesinin zaman alacağı değerlendi-
rilmektedir. Söz konusu sınırlılıklarla beraber 
İran kaynaklı tehdit algıları, bölge ülkelerini 
alternatif ittifak çabalarına iten en önemli di-
namiklerden birisini teşkil etmektedir. 

3  Seth G. Jones vd. “The Iranian and Houthi War against Saudi Arabia”, CSIS, December 2021, s.6.
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Arap NATO’su Fikrinin Arka Planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk yurt dışı 

gezisi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu 

Suudi Arabistan ziyaretinde duyurulan Arap 

NATO’sunun temel hedefleri, bölgenin istikrar 

ve güvenliğinin sağlanması, üye ülkeler ara-

sında siyasi, ekonomik ve askerî alanlardaki iş 

birliğinin arttırılması ve İran’ın bölgedeki nüfu-

zunun sınırlandırılması olmuştur.4 Söz konusu 

ittifak, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 

(KİK) üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suu-

di Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn ve Ku-

veyt’in yanı sıra Mısır, Ürdün ve ABD’yi kapsa-

yacak bir oluşuma işaret etmiştir.5 Üye ülkele-

rin ihtiyaç duyduğu kolektif güvenlik inşasına 

cevaben geliştirilen ittifak yapısının ekonomik 

ve siyasi ayaklarının da olması hedeflenmiştir. 

Ayrıca kurulacak yapının sınır güvenliği, asi-

metrik savaş ve silah kaçakçılığını odağa alan, 

4  Imad K. Harb, “An Arab NATO? The Folly of Trusting Trump”, Arab Center Washington DC, 31 July 2018.

5  Agnes Helou, “What’s standing in the way of an Arab NATO?”, Defense News, 20 November  2018.

6  Göktuğ Sönmez, Sertaç Canalp Korkmaz, Pınar Demirci, “Ortadoğu Stratejik İttifakı ve “Arap NATO’su” Tartışmaları”, ORSAM, 
8 Nisan 2019.

deniz, hava ve kara mekanizmalarına ilaveten 

siber araçlara sahip ve taraflar arasında bilgi 

paylaşımına imkân veren bir örgüt olarak şe-

killenmesi hedeflenmiştir.6 Fikir çerçevesinde 

ABD’nin bölgedeki varlığının azaltılması, Rus-

ya ve Çin’in bölgeye nüfuz etme girişimlerinin 

önünün kesilmesi ve İran kaynaklı tehditlere 

yönelik mülahazalar ele alınmıştır. Bu ittifak 

yapılanmasını NATO’dan ayıran önemli fark ise 

bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yöne-

lik bir saldırı olduğu yönündeki görüşü kabul 

eden ve gerekli görüldüğü takdirde silahlı güç 

kullanımına başvurabilmenin yolunu açan ko-

lektif savunma mekanizmasının yer almama-

sıdır.

Ortadoğu Stratejik İttifakı (MESA) ya da 

Arap NATO’su olarak adlandırılan bu yapılan-

manın fikrî temelleri, Arap Baharı başlangıcına 

kadar dayanmaktadır. 2011’den beri bölgeyi 

MESA’DAN MEAD’A Iron Dome Hava Savunma Sistemi
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etkisi altına alan Arap Baharı devrim hareket-
leri sürecinde yaşanan halk ayaklanmalarının 
kendi ülkelerine sıçramasını engellemek 
amacıyla bu ülkeler tarafından ortak bir askerî 
ittifak kurma girişimi ortaya atılmıştır.7 Fikir 
ikinci kez dönemin ABD Başkanı Barack Oba-
ma döneminde gündeme getirilmiş ve ABD 
tarafından Körfez ülkelerini İran’a karşı koruya-
cak bir füze kalkanının geliştirmesi ele alın-
mıştır.8 İkinci girişimin, bölgeden kademeli 
olarak çekilme stratejisi izleyen Obama yöne-
timinin yeterli kararlılık göstermemesi sonu-
cunda hayata geçirilemediği gözlemlenmiştir.

2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık 
seçimlerinin ardından yönetime gelen 
Trump’ın ardından İran karşıtı söylemlerini 
sertleştiren Washington, İran’ı “ABD ulusal gü-
venliği için ciddi, Körfez ülkeleri ve İsrail için 
ise doğrudan bir tehdit oluşturan uluslararası 
terörün başı” olarak nitelendirmiş ve “Azami 
Baskı Politikası”nı benimsemiştir. Söz konusu 
tehdide karşı bir Arap ittifakının kurulması dü-
şüncesi de bu dönemde ABD dış politika ön-
celikleri arasında yer almıştır.9 Trump’ın Mayıs 
2017 tarihli Riyad ziyaretinde “ABD-Arap ve İs-
lam Ülkeleri Zirvesi” gerçekleştirilmiş ve katı-
lımcılara İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı mü-
cadeleye destek çağrıları yapılmıştır. Zirvenin 
en önemli çıktılarından biri olan Riyad Dekla-
rasyonu’nda, bölge ve dünyanın barış ve istik-
rarına katkı sunacak bir ittifak yapılanmasına 
gidileceği yönündeki vurgular ile bölgede ku-
rulacak olan askerî oluşumun sinyalleri veril-
miştir.10 Ayrıca bildiride yer alan hususlar üze-

7  Sanmartin B.K., “Arap NATO’su Kurulabilir Mi?”, Euronews, 8 Kasım 2018.

8  Jonathan Broder, “As Deal With Iran Looms, Obama Tries to Shore Up Arab Alliance”, Newsweek, 5 October 2015.

9  “Arap NATO’su Kurulabilir Mi?”

10  Jack Detsch, “Middle East upheaval casts shadow over ‘Arab NATO’”, Al Monitor, 4 November 2018.

11  Rashid Hassan ve Sharif Taha, “Saudi-US Summit bolstered strategic ties between the two countries”, Arab News, 23 May 
2017.

12  Faruk Can, “Mısır, ABD’nin Arap NATO’su kurma çalışmalarından çekildi”, Euronews, 12 Nisan 2019. 

13  Necmettin Acar, “Arap NATO’su: Ortadoğu’da Ölü Doğmuş Bir Ortak Güvenlik Girişimi mi?”, ORSAM, 20 Nisan 2019.

rinden yola çıkılarak terörle mücadele ve İran 
kaynaklı tehditlerin dengelenmesi amacıyla 
ortak bir duruş oluşturulacağı yönünde de-
ğerlendirmeler söz konusu olmuştur.11

Zirvenin sonuç bildirisinde yer alan detay-
larda 2018 sonu itibarıyla bir ittifak kurulması 
için çalışmanın gerekliliğine yer verilmiş ancak 
bu girişim doğrultusunda pratikte herhangi bir 
adım atılmamıştır. Zirveden kısa bir süre son-
rasında Katar ile Suudi Arabistan, BAE, Bah-
reyn ve Mısır arasında diplomatik bir krizin pat-
lak vermesi sonucunda ittifakın fiiliyata dökül-
mesi konusunda Washington ile kurulan koor-
dinasyonun kesildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 
Mısır’ın, Nisan 2019’da Arap NATO’su kurma 
çalışmalarından çekilmesi gündeme gelmiş 
ve çekilme nedenleri olarak girişimin ciddiye-
tiyle ilgili şüpheler ve henüz resmî bir taslağın 
hazırlanmamış olması gösterilmiştir.12 Mısır’ın 
ittifaktan çekilmesi, Arap NATO’su inisiyatifinin 
ölü doğmuş bir girişim olabileceği değerlen-
dirmelerine yol açmıştır.13

İran, Rusya, Çin ve Türkiye gibi rakip olarak 
algılanan ülkelerin bölgede kısıtlanması ve 
hem ABD ve hem de NATO’nun bölgedeki yü-
künün böyle bir yapı üzerinden hafifletilmesi 
gibi motivasyonlarla kurulması hedeflenen 
Arap NATO’su fikri önemli sınırlılıklara haizdir. 
Üye ülkeler arasındaki ulusal çıkar odaklı ça-
tışmalar ve bölgesel rekabet, ittifakın inşa 
edilmesi ve işletilmesi noktasında ciddi so-
runları beraberinde getirmiştir. İttifak üyeleri-
nin İran tehdidi bağlamında yaşadığı görüş 
ayrılıklarının yine ittifakın işletilmesi hususun-
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da önemli engel teşkil ettiği görülmüştür. İran’ı 
bölgedeki tehdidin birincil kaynağı olarak ka-
bul eden Suudi Arabistan’ın aksine Katar, Ku-
veyt, Umman ve Ürdün’ün farklı bir noktada 
olduğu gözlemlenmiştir. Umman, diğer bölge 
ülkeleriyle karşılaştırıldığında İran’la sahip ol-
duğu iyi ilişkilerle ön plana çıkarken, Kuveyt’in 
de İran’a karşı daha ılımlı bir çizgide yer alması 
dikkat çekmiştir. İsrail’in Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs üzerinden izlediği yayılmacı politikalar 
ve Filistinli mültecilerle ilgili meseleler ise Ür-
dün için daha öncelikli konumunu korumuş-
tur. Son olarak Katar’ın da İran ile yakın ilişkile-
ri dolayısıyla ciddi bir diplomatik krizle karşı 
karşıya kaldığı bilinmektedir.

İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği 
düzlemde, üye ülkeler ve İsrail arasındaki iliş-
kilerin bu yapı içerisinde doğrudan bir zemin 
bulamayacağı endişesi ittifakın karşılaştığı bir 
diğer problem olarak ele alınmıştır. İsrail’in 
doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde bilgi 
paylaşımı alanında yapıyla ilişkilendirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu bağlamda Arap ülkelerinin 
İsrail’le normalleşmesi sürecinde elde edilen 
ilerlemenin önemli bir faktör olduğu değer-
lendirilmektedir. Camp David ile Mısır, Oslo 
Barış Süreci sonrasında ise Ürdün ile normal-
leşen İsrail’in, Trump döneminde yürütülen 
politikalar neticesinde diğer bölge ülkelerinin 
de dâhil olduğu normalleşme trendiyle böl-
gesel ittifak arayışlarını ivmelendirdiği müşa-
hede edilmektedir. 15 Eylül 2020’de Beyaz Sa-
ray’da imzalanan Abraham (İbrahim) Anlaşma-
sı’nın ardından BAE ve Bahreyn de İsrail’le 
ilişkilerine diplomatik bir boyut kazandırmıştır. 
23 Ekim 2020 tarihinde İsrail’le ilişkilerini nor-
malleştiren bir diğer ülke Sudan olmuştur. İs-
rail’le ilişkileri normalleştirme aşamasına ge-
çen altıncı ülke ise Fas olmuş ve 10 Aralık 

14  Avad Er Rucub, “Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme serüveni: Zorunluluklardan ‘ittifak’a giden yol”, Anadolu Ajansı, 6 Ekim 
2021.

15  “Suudi Arabistan’dan “Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği” açıklaması”, Şarkul Avsat,   
25 Mayıs 2022.

2020’de resmî temasların en kısa sürede baş-
latılacağı duyurulmuştur.14 Körfez ülkelerinin 
İsrail’le normalleşmesini örtülü olarak destek-
leyen Suudi Arabistan’ın, kendisinin normal-
leşme anlamında henüz alenen bir adım at-
maması önemli görülmektedir. Toplumsal dü-
zeyde kısıtlılıklardan dolayı ilişkilerdeki nor-
malleşmenin örtülü ve istihbari düzeyde kal-
dığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Su-
udi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan 
tarafından yapılan açıklamalarda İsrail’le nor-
malleşmelerinin ancak Filistin meselesinin 
çözümüyle mümkün olacağı ve başkenti Ku-
düs olan egemen bir Filistin devletinin kurul-
masına bağlı olduğu yönündeki açıklamaları 
dikkate değerdir.15

Mısır’ın, kâğıt üzerinde kalan varlığına kar-
şın ittifaka dair müzakerelerden ayrılacağını 
duyurmasının ardından geleceği sorgulanan 
Arap NATO’sunun İsrail’in de dâhil olduğu yeni 
bir ittifaka dönüşmesi gündeme gelmiştir. Su-
udi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in Katar’ı 
diplomatik ve lojistik ablukaya almasıyla baş-
layan ve üç buçuk yıllık Körfez krizinin sona 
ermesi Körfez ülkeleri arasındaki çatlağın kıs-
men onarılması, yeni bir süreç için gereken or-
tamın da hazırlanmasına katkı sunmuştur. De-
ğişen şartların, İran tehdidi karşısında İsrail’in 
de dâhil olduğu bir Ortadoğu NATO’su ve iş-
levselliği tartışmalarını gündeme getirdiği 
müşahede edilmiştir.

Son yedi yılda Suudi Arabistan’a yönelik 
200’den fazla balistik füze ve düzinelerce İHA 
ile saldırı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Riyad, 
Yemen’deki İran müttefiki Husi milislerine kar-
şı daha fazla ABD desteği için baskı yapmak-
tadır. Ayrıca Suudi petrol sahaları, 2019’da bü-
yük ölçüde İran’dan geldiğine inanılan İHA ve 
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seyir füzeleri tarafından saldırıya uğramıştır. 
Benzer şekilde, İsrail’le normalleşen Körfez 
ülkeleri adına İran’ın füze kapasitesi yakın ve 
yıkıcı bir tehdidi ihtiva etmektedir. 

MEAD Fikrinin Ortaya Çıkışı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz tara-
fından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir 
açıklamada Ortadoğu’daki ortakları ve ABD ile 
“Ortadoğu Hava Savunma İttifakı” (Middle East 
Air Defense Alliance/MEAD) adıyla bir bölge-
sel hava savunma ağı kurulduğu duyurulmuş-
tur. İsrail Meclisinin (Knesset) Dışişleri ve Gü-
venlik Komitesi toplantısında konuşma yapan 
Gantz’ın, İran saldırılarının engellenmesi ama-
cıyla kurulduğunu belirttiği bu tür bir iş birliği-
nin hâlihazırda faaliyette olduğu ve daha ön-
cesinde İran saldırılarını önlediği yönündeki 
ifadeleri dikkat çekmiştir. İsrail ve Arap ülkeleri 
arasındaki askerî bir ittifakı, ilk kez kamuoyuna 
duyuran Gantz’ın, “Geçen yıl boyunca Penta-
gon’daki ve ABD yönetimindeki ortaklarımla 
birlikte İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki iş bir-
liğini güçlendirecek kapsamlı bir program yü-
rütüyorum”16 ifadeleri, savunma ittifakının te-
mellerinin belirli aşamalardan geçen bir geç-
mişe dayandığını göstermiştir.

İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki normal-
leşme süreci, İran kaynaklı tehditlere karşı ilk 
etapta istihbari seviyede başlamış, zamanla 
kamuoyuna da duyurulan ayrıntılarıyla BAE ve 
Bahreyn örneğinde yaşandığı şekliyle bugün-
kü durumuna ulaşmıştır. Bu çerçevede şekil-
lenen ortak bir hava savunma sistemi fikrinin 
de yeni bir durum olmadığını ifade etmek 
mümkündür. Geriye dönük olarak bakıldığın-
da, İran’ın füze kapasitesinden kaynaklanan 
tehdit algıları doğrultusunda Körfez ülkelerine 

16  Dan Williams ve Aziz El Yaakoubi, “Israel says it’s building regional air defence alliance under U.S.”, Reuters, 20 June 2022.

17  Adam Entous ve Jim Wolf, “U.S. plans for Middle East missile shield take shape”, Reuters, 28 May 2010.

18  “Israel may join defense pact with Saudi Arabia, UAE”, Times of Israel, 5 May 2013.

19  Howard Altman, “Israel-Arab Air Defense Alliance A Real Possibility Due to Iran Threat”, The War Zone, 5 July 2022.

gelişmiş radar sistemlerinin yerleştirilmesi fik-
rinin George W. Bush dönemine kadar gittiği, 
Obama döneminde ise bu planların ivme ka-
zandığı görülmektedir. 2008 yılında, ABD tara-
fından İsrail’e yüksek güçte X-Bant radar yer-
leştirilmiş, İsrail’in güneyindeki bu radarla 
bağlantılı olarak alternatif bir Körfez ülkesine 
de AN/TPY-2 taşınabilir radarların intikalinin 
yapılması suretiyle bölgesel hava savunma 
şemsiyesinin kurulması planlanmıştır.17 Ancak 
İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki tarihî anlaş-
mazlıkların, o dönem böyle bir plan için uygun 
ortam sağlamadığı anlaşılmaktadır. 2013 yılın-
da, The Sunday Times’a dayandırılan bir ha-
berde, bu kez Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan 
ve BAE’yi kapsayan bir formatta benzer bir id-
dia gündeme gelmiştir. Ancak bu plana göre 
İsrail’in, kendi gelişmiş radar ve HSS’lerin söz 
konusu ülkelere intikal ettirileceği ifade edil-
miştir. İttifakın kurulması için ABD’nin aracılık 
ettiği belirtilirken, Ürdün’ün, doğrudan bu ha-
va savunma şemsiyesiyle korunacağı ifade 
edilmiştir.18 2014 ABD-KİK Stratejik İşbirliği Fo-
rumu, Körfez sathında müşterek çalışılabilir 
füze savunma mimarisinin inşası yönünde bir 
eğilimin söz konusu olduğunu doğrularken, 
BAE’deki Entegre Hava ve Füze Savunma 
Merkezinde, balistik ve seyir füzelerine karşı 
simülasyon ve model temelli eğitimlerin icrası 
öngörülmüştür.19 İran tehdidinin getirdiği böl-
gesel güvenlik arayışlarının diğer bir sonucu 
olan bu güvenlik tasavvuru da o dönem taraf-
ların diplomatik ilişkileri bulunmaması nede-
niyle ve Arap Baharı’nın toplumsal düzeydeki 
dinamizminin sürdüğü ortamda hayata geçiri-
lememiştir. Netice itibarıyla tarihsel olarak ha-
sım olan taraflar arasında, henüz normalleş-
memiş olan ilişkileri bağlamında bu tarz yük-
sek teknoloji ürünü savunma sistemlerine dair 
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bilgilerin paylaşılması fikri sorun-
lu görünmektedir.

Her ne kadar MEAD’ın, İsrail’in 
de dâhil olduğu bir kolektif Arap 
NATO’su yapısı şeklindeki nite-
lendirmelere karşı çıkılsa da yapı-
nın mekanizmasının Arap NA-
TO’su fikrinden izler taşıdığı göz-
lemlenmektedir. 2017 yılında, 
Arap NATO’su planının kritik 
odaklardan biri olarak nitelenebi-
lecek, özellikle ittifak yapısının 
İsrail’le bilgi paylaşabilmesi kabi-
linden önerilerin,20 esasen ME-
AD’ın bu formatı tekrar ettiği ve 
normalleşme süreçlerinin bunun 
önünü açtığı yönündeki yargıyı 
güçlendirmektedir. Bu noktada 
dönemin ABD Başkanı Trump’ın 
2017’deki ziyaretiyle mevcut ABD 
Başkanı Joe Biden’ın 2022 ziyare-
ti arasında paralellikler olduğu ve 
2017’nin MESA’yı, 2022’nin ise ve 
MEAD fikrini ortaya çıkardığı ya-
hut da MESA’nın teşkiline dair ya-
rım kalan çabaların canlandırıl-
masına neden olduğu düşünül-
mektedir. Dahası Mart 2022’de 
gerçekleştirilen Negev Zirvesi’n-
de bir araya gelen İsrail, ABD, 
BAE, Bahreyn, Fas ve Mısır dışiş-
leri bakanlarının gündemlerinde 
bu konunun da yer aldığı iddia 
edilmektedir. Bu toplantı sonrası 
İsrail dışındaki ülkelerin İran’ı he-
def almaktan ve toplantının gün-
demine ilişkin Tahran’ı işaret eden 
herhangi bir aksiyona dair açıkla-
malardan özellikle kaçınmış ol-
ması da not edilmelidir. 

20  Maria Abi-Habib, “U.S., Middle East Allies Explore Arab Military Coalition”, WSJ, 15 
February 2017.

21  Anna Ahronheim, “The Middle East Air Defense alliance takes flight”, The Jerusalem Post, 
15 July 2022.

Eski İsrail Genelkurmay Baş-
kanı Gadi Eisenkot döneminde 
İsrail Ordusu Hava Savunma Kuv-
vetleri Komutanlığı görevini yürü-
ten Zvika Haimovich, İran’dan 
kaynaklanan füze ve drone teh-
didine karşı bölgesel bir savun-
ma ağının 2015 itibarıyla İsrail’in 
stratejisinin bir parçası hâline gel-
diğini ve İsrail’e erken uyarı sağ-
lanması adına geniş bir hava sa-
vunma şemsiyesinin kurulması-
na dair ilk değerlendirmelerin bu 
dönemde yapılmaya başlandığı-
nı ifade etmiştir. İttifak fikrinin te-
melindeki “hava ve balistik teh-
ditlere karşı İran’a uzak olan ülke-
lere, tespit ve uyarı konusunda 
aradaki mesafeden kaynaklı ya-
şanması muhtemel zorlukların 
önüne geçilmesi” olduğu vurgu-
su önem arz etmektedir. Buna 
göre ilk adım, plana ABD’nin ve 
İsrail’e uzak bölge ülkelerdeki 
varlıklarının dâhil edilmesi ama-
cıyla geliştirilen strateji olmuştur.21 
Gelinen noktada hayata geçirildi-
ği açıklanan ortak hava savun-
ması fikrinin önü, İran’ın çevrelen-
mesinde jeostratejik öneme sa-
hip olan BAE ve Bahreyn de dâhil 
olmak üzere Arap ülkelerinin İs-
rail’le normalleşme anlaşması 
yapmalarıyla açılmıştır. İttifakın 
kurulmasındaki diğer bir kilit olay 
ise 2021 yılında Pentagon Birleşik 
Komutanlık Planı’nda yapılan de-
ğişiklik olmuştur. İsrail’in, Avrupa 
Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) 

İttifak fikrinin 
temelindeki 
“hava ve balistik 
tehditlere karşı 
İran’a uzak 
olan ülkelere, 
tespit ve uyarı 
konusunda 
aradaki 
mesafeden 
kaynaklı 
yaşanması 
muhtemel 
zorlukların 
önüne 
geçilmesi” 
olduğu vurgusu 
önem arz 
etmektedir.
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yetki alanından çıkarılarak, Körfez-Arap ülke-
lerini içeren Merkez Kuvvetler Komutanlığı 
(CENTCOM) kapsamına dâhil edilmesi, hava 
savunma ittifakı fikrinin kabul görmesi ve uy-
gulanmasına dair vizyonun önünü açmıştır.22 

Gantz’ın açıklanmasından önce, 9 Haziran 
2022 tarihinde, ABD Meclisi ve Senatosundan, 
İran’dan gelebilecek olası tehditleri engelle-
mek amacıyla İsrail ve bazı Arap ülkeleri ara-
sındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesini 
amaçlayan bir yasa çıkması dikkat çekmiştir. 
2022 Savunma Yasası olarak bilinen tasarı, 
Pentagon’un 180 gün içerisinde bazı Ortado-
ğu ülkeleri arasında entegre bir hava ve füze 
savunma sistemi için strateji sunması gerekti-
ğini içermiştir. Savunma sisteminin, ilgili ülke-
leri seyir ve balistik füzeleri, İHA/SİHA veya 
İran’dan gelebilecek roketli saldırılardan koru-
maya yönelik olması tasarlanmıştır. Tasarıda 
adı geçen ülkeler arasında İsrail, Ürdün, Mısır 
ve Irak’ın yanı sıra Suudi Arabistan, BAE, Katar, 
Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ı içeren KİK üye-
leri de yer almaktadır. Bahsi geçen ülkelerin 
bazılarıyla örtülü veya aleni temaslar olmakla 
birlikte Irak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve 
Umman’ın henüz İsrail’le diplomatik ilişkisi bu-
lunmamaktadır.23 Bu noktada, 26 Mayıs’ta ger-
çekleşen oylamayla beraber Irak’ın, İsrail’le 
ilişkilerini normalleştirmesini suç sayan yasa 
tasarısının meclisten geçtiği hatırlatılmalıdır.24 

Hangi ülkelerin ittifaka üye olacağı, daha 
öncesinde engellenen saldırılar veya ittifakın 
mekaniği hakkında herhangi bir detay verme-
yen Gantz’ın, Biden’ın 13-16 Temmuz 2022 ta-
rihleri arasında gerçekleştireceği İsrail ve Suu-
di Arabistan ziyaretlerini işaret etmesi ise bir 

22  Nerea Belmonte, “Israel reaches out to Middle East to tackle regional drone and missile threat”, Atalayar, 21 June 2022, 
Ahronheim, “The Middle East Air Defense alliance takes flight”.

23  “US lawmakers introduce bill to bolster Israel and Arab allies’ air defences against Iran”, Middle East Eye, 10 June 2022.

24  “Iraq passes law to criminalise relations with Israel”, Al Jazeera, 26 May 2022.

25  “Israel says it’s building regional air defence alliance under U.S.”

26  Haitham Nouri, “What do we know about the new Middle East Air Defence Alliance?”, English Ahram, 21 June 2022.  

başka önemli ayrıntıdır. Gelişmeler doğrultu-
sunda Biden’ın ziyareti sırasında bölgesel iş 
birliği yönünde bir adım atılmasının beklendiği 
anlaşılmaktadır. İttifakın olası üyelerine yöne-
lik açıklamalarda bulunan bölgedeki Batılı bir 
diplomata dayandırılan ifadelere göre Was-
hington, KİK ülkelerini bir blok olarak ABD-İs-
rail entegre hava savunma sistemine dâhil ol-
maları ve anlaşmaya varılması için ikna çalış-
malarını hâlihazırda yürütmektedir.25

Bu tür bir savunma ittifakının İran’ın son ay-
larda sergilediği “uzaktan/uzun menzilli vuruş 
(stand off) kapasitesi”, bölgede yürüttüğü 
proxy savaşı temelli askerî faaliyetlerinin art-
ması ve ABD’nin konuya dair yaklaşımı doğrul-
tusunda geliştirilmesi hedeflenen tedbirlerin 
bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. 
Özellikle İran destekli unsurlar tarafından Irak, 
Suudi Arabistan, BAE’deki kritik altyapılara yö-
nelik seyir füzesi ve insansız hava platformla-
rıyla düzenlenen saldırıların, Arap devletleri-
nin İsrail’le ortak savunma iş birliğine yönel-
melerindeki önemli etkenlerden biri olduğu 
ifade edilmektedir. Nitekim Gantz, MEAD’ı, 
“İran’ın bölge ülkelerine roket, seyir füzeleri ve 
İHA kullanarak gerçekleştirdiği saldırı girişim-
leri karşısında ortak bir vizyonun ilk unsuru 
olarak” tanımlamıştır.26 Bölgesel güvenlik çev-
resine bakıldığında, sözü edilen tehdit algıları 
ittifakta adı geçen çoğu ülke için ortak nitelik-
tedir. İran’a mücavir konumları ve Basra Körfe-
zi’ne yakınlığı bulunan ve ülke ekonomileri için 
hayati nitelikteki stratejik petrol tesislerinin 
güvenliğinin temini açısından sorun yaşayan 
Körfez ülkeleri üzerindeki İran ve İran destekli 
devlet dışı aktörlerin tehdidi ciddi boyuttadır. 
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İsrail için ise geleneksel olarak, 
Hizbullah ve Gazze’deki örgütle-
rin füze ve roket kapasitesi, daha 
yeni bir tehdit algısı olarak geli-
şen Yemen’deki Husilerin kapasi-
tesi ve doğrudan İran kaynaklı 
olarak maruz kalınan tehditleri 
ihtiva etmektedir. 

İttifakın resmî olarak duyurul-
duğu açıklamanın, Gantz ve ABD 
Savunma Bakanı Llyod Austin 
arasında gerçekleşen görüşme-
nin üzerinden bir ay geçtikten 
sonra gelmesi bu çerçevede dik-
kate değer bir husustur.27 ABD’nin 
ittifaktaki rolüne yönelik Washin-
gton’a ve İsrail’deki ABD Büyü-
kelçiliğine yöneltilen yorum ta-
leplerine ilk etapta yanıt verilme-
miştir. Ancak Washington yöneti-
mi tarafından yapılan önceki 
açıklamalarda “özellikle güvenlik 
alanında sağlanacak daha fazla iş 
birliğinin, İsrail’in bölgeye daha 
fazla entegre olmasına ve İran’ın 
izole edilmesine yardımcı olaca-
ğı” yönünde ifadelere yer veril-
mesi, ABD’nin bu konudaki tutu-
muna dair belirli bir düzeyde yo-
rum yapılmasına olanak sağla-
maktadır. İttifakın ABD nezdinde, 
İsrail ve bölge ülkeleri arasında iş 
birliğinin arttırılması bağlamında 
bir adım olarak nitelendirildiği 
görülmektedir. Ayrıca ittifakın, 
ABD’nin son iki yılda bölgeden 
kademeli olarak çekilmesi sonu-
cunda oluşacak boşluğun dol-

27  Callie Patteson, “Iran attacks stopped by Middle East air defense alliance: Israel”, New 
York Post, 20 June 2022.

28  “What do we know about the new Middle East Air Defence Alliance”.

29  Göktuğ Sönmez vd. “İran’ın “Direniş Ekseni”nde Süleymani Kırılması: Orta Doğu’da 
Vekâlet Savaşlarında Yeni Dönem”, Nobel Yayınevi, Ankara, Eylül 2020, s. 56.

durulmasına yardımcı olacağı 
değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Son olarak MEAD’ın hayata geçi-
rilmesiyle ilişkilerdeki normalleş-
menin temsili durumdan kurtarı-
lacağı ve hızlı bir entegrasyona 
doğru ilerleneceği yönündeki 
beklenti önem arz etmektedir.28

İsrail ve Körfez ülkeleri tarafın-
dan tehdit olarak algılanan İran’ın 
askerî faaliyetleri, Tahran tarafın-
dan savunma amaçlı olarak lan-
se edilmektedir. Esasen İran’ın, 
bölgede yürüttüğü yeni nesil asi-
metrik savaş, “ileri savunma” 
(forward defense) adı verilen, ha-
sımların ve bunların karar alıcıları-
nın sürekli ve belirli frekansta sal-
dırılara maruz bırakılması suretiy-
le bölgede yıpratılmasını ve zayıf-
latılmasını içeren, saldırgan bir 
karakter gösterse de özünde sa-
vunmacı bir yapıya sahiptir. An-
cak bunun uzantısı olarak hasım-
larla artan kontrollü gerginliklerin 
İran adına ihtiva ettiği en önemli 
risklerden biri, süper güç kapasi-
tesindeki bir hasmın bölgesel or-
taklarının da silahlanması ve bun-
lar arasındaki iş birliğinin güçlen-
mesidir29 ve mevcut durumda 
ortaya çıkan hava savunma ittifa-
kı bunu doğrulamaktadır.

Neticede, Tahran’ın ittifaka yö-
nelik ilk tepkisi İran Silahlı Kuv-
vetleri Sözcüsü Tuğgeneral 
Abolfazl Shekarchi üzerinden 

ABD’nin son iki 
yılda bölgeden 
kademeli olarak 
çekilmesi 
sonucunda 
oluşacak boşluğun 
doldurulmasına 
yardımcı olacağı 
değerlendirmeleri 
yapılmıştır. 
Son olarak 
MEAD’ın hayata 
geçirilmesiyle 
ilişkilerdeki 
normalleşmenin 
temsili durumdan 
kurtarılacağı 
ve hızlı bir 
entegrasyona 
doğru ilerleneceği 
yönündeki 
beklenti önem arz 
etmektedir.
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gelmiştir. Shekarchi, Körfez ülkelerinin İsrail’le 
gerçekleştirdiği ortak askerî faaliyetlerinin ge-
rekçesinin “çaresizlik” olduğunu iddia etmiştir.30 
İttifakın duyurulmasının ardından Suudi Arabis-
tan, Bahreyn ve BAE’den konuya dair açıklama 
yapılması yönündeki talepler ise reddedilmiştir. 
Üye ülkelerin, İsrail’le iş birliği konusunda ka-
muoyundaki hassasiyetler nedeniyle açık bir 
şekilde söz konusu iş birliğini duyurmak iste-
medikleri değerlendirilmektedir. Bu hususta 
beklenen açıklamayı yapan ilk ülke ise Ürdün 
olmuştur. Ürdün Kralı II. Abdullah, NATO’ya 
benzer ve ortak savunma üzerine kurulu bir Or-
tadoğu ittifakını destekleyen ilk insanlardan biri 
olacağını belirtmiştir.31 Buna karşılık, söz konu-
su yaklaşımın, çevre ülkeler tarafından benim-
senmediği görülmektedir.

İttifak mekanizmasının nasıl işleyeceğine 
dair açıklamalara bakıldığında, üye ülkelerin 
kendi savunma sistemlerini aynı fiziksel tesisler 
üzerinden kullanmak yerine elektronik iletişim 
yoluyla senkronize hâle getirecekleri ve müş-
terek faaliyet yürütecekleri anlaşılmaktadır.32  
INSS’ten Yoel Guzansky’e göre MEAD’ın, NATO 
gibi bir savunma ittifakıyla karıştırılmaması ge-
rekmektedir. Guzansky, üye ülkelerin ABD çatı-
sı altında erken uyarı radar istihbaratı gibi bilgi-
leri birbiriyle paylaşmaya başladığına dikkat 
çekmektedir.33 Buna ek olarak ittifaka dair yak-
laşımların, bunun kapsamının sınırlı olduğu yö-
nünde net yargılar içermesi de önemlidir. Yoel 
Guzansky’nin, söz konusu ortaklığın NATO gibi 
bölgesel ve karşılıklı savunma ittifakıyla karıştı-
rılmaması gerektiği yönündeki vurgusu da bu 
çerçevede anlamlı görünmektedir. Guzansky’e 

30  “Gantz: Israel building regional air defense alliance under US”, Jerusalem Post, 20 June 2022.

31  Riad Kahwaji, “A Middle East NATO? A missile defense network with Israel? Major shifts brewing in region”, Breaking Defense, 
24 June 2022.

32  Haitham Nouri, “What do we know about the new Middle East Air Defence Alliance?” 

33  “Iran attacks stopped by Middle East air defense alliance: Israel”.

34  A.g.e.

35  Ahronheim, “The Middle East Air Defense alliance takes flight”.

36  “Israel announces regional air defense network with Middle East partners, US”, Breaking Defense, 20 June 2022.

37  “İsrail F-35’ten İran İHA’sını vurma anını paylaştı”, Haber Aero, 9 Mart 2022.

göre, İsrail ve Arap ülkelerinin olası bir İran sal-
dırısı durumunda birbirlerini savunmaları kimse 
tarafından beklenmemektedir. Bunun yerine 
üye ülkelerin ABD çatısı altında erken uyarı ra-
dar istihbaratı gibi bilgileri birbiriyle paylaşma-
ya başladığına dikkat çekmiştir.34 Buna paralel 
olarak eski CENTCOM Komutanı General Frank 
McKenzie, ittifaka dâhil olan ülkelerin istihbarat 
ve hava savunma bilgileri gibi konularda payla-
şıma açık olduklarını ifade ederken, bu ülkele-
rin hâlihazırda bölge ülkelerinin gelişmiş radar-
lara sahip olduğunu ve bunların dışında yeni 
radarların konuşlandırılmayacağını belirtmiştir. 
Bunun yerine radar bilgileri ve istihbaratın daha 
iyi paylaşılması için yeni uygulamalar, teknikler 
ve prosedürler üzerine çalışılacağını ifade et-
miştir.35 

Gantz’ın açıklamasında yer verdiği ve bu itti-
fakla geçmişte İran saldırılarının engellendiği 
yönündeki olayın ise Mart 2021’de gerçekleşti-
ği değerlendirilmektedir. İsrail’in beşinci nesil 
F-35I A savaş uçaklarının İran yapımı iki adet 
İHA’yı (Shahed 197) etkisiz hâle getirmesinde 
ittifak programı kapsamında toplanan verilerin 
önemli bir rol oynadığı tahmin edilmektedir.36 
Saldırının, Ürdün iş birliğiyle önlendiği iddia 
edilmektedir. Nitekim İsrail Hava Kuvvetleri ta-
rafından operasyona yönelik yapılan açıklama-
da da “operasyonun bölge ülkeleriyle koordi-
nasyon hâlinde ve İsrail hava sahasına girme-
den gerçekleştirildiği” ifadelerine yer verilmiş-
tir.37

İsrail Savunma Bakanı tarafından yapılan 
resmî açıklamada üye ülkelerin adı verilme-
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miş olsa da ABD liderliğindeki bölgesel hava 
savunma ağının İsrail, BAE, Suudi Arabistan, 
Katar, Bahreyn, Mısır ve/veya Ürdün’ü içere-
ceği varsayılmaktadır.38 Ancak Suudi Arabistan 
ve Katar’ın İsrail’le diplomatik anlamda bir iliş-
kisinin bulunmaması ve özellikle Katar’ın dış 
politikasının mevcut dinamikleri bağlamına 
bakıldığında ittifak içerisindeki üye ülkelerden 
biri olması ihtimali bir hayli zayıf görünmekte-
dir. İlaveten Katar’ın sahip olduğu coğrafi de-
zavantajlar nedeniyle böylesi bir ittifakın, ülke-
nin ulusal güvenliğine ve hava savunmasına 
katkısının sınırlı olacağı değerlendirilmektedir. 

BAE, Bahreyn, Mısır ve Ürdün’ün de İsrail’le 
barış antlaşmaları imzalayarak diplomatik iliş-
kiler kurmalarına rağmen, şimdiye kadar her-
hangi bir resmî askerî ittifak kurmamaları veya 
savunma iş birliği programlarına girmemeleri 
dikkat çekmektedir. Anlaşmanın şu anda han-
gi aşamada olduğu belirsiz olmakla birlikte 
uzmanlar, MEAD ve daha fazla savunma iş bir-
liğinin ABD’nin bölgedeki farklı oyuncularla 
olan gerilimleri çözmesine bağlı olduğunu 
belirtmektedir.39 Hâlihazırda aktif olarak uygu-

38  “A Middle East NATO? A missile defense network with Israel? Major shifts brewing in region”.

39  “A Middle East NATO? A missile defense network with Israel? Major shifts brewing in region”.

40  Lara Seligman ve Alexander Ward, “Biden wants a Middle East air defense ‘alliance.’ But it’s a long way off.”, Politico, 7 
December 2021.

landığı ifade edilen ittifak faaliyetlerinin geniş-

letilmesine ve derinleştirilmesine çalışıldığı 

anlaşılmaktadır.

Teknik açıdan ise ittifak kapsamında hava 

savunma teknolojileri arasında bilgi paylaşımı 

göründüğü kadar kolay bir mesele değildir. 

HSS’ler, radar sistemleri, uydular ve diğer sen-

sörler arasında bağlantı kurulması yoluyla 

bölgesel hava savunma kalkanının oluşturul-

ması şeklinde bir planın kısa vadede uygula-

nabilirliği önemli bir soru işaretidir. CSIS’ten 

Tom Karako’ya göre hâlihazırda ABD’nin dahi 

kendine ait sistemlerin müşterek komuta 

kontrol sistemlerinin sağlanmasında yeterince 

zorluklar söz konusuyken birçok ülkeden, 

farklı dillerde, farklı eğitim kapasitesinin söz 

konusu olduğu ve hatta teknik altyapı farklılık-

larının söz konusu olabileceği böylesi bir şem-

siyenin oluşturulabilmesi bir hayli zaman ge-

rektirmektedir. Hâlihazırda Gantz tarafından 

uygulamada olduğu ifade edilen sistemin ise 

bu çerçevede bir istihbarat paylaşım meka-

nizması olması muhtemeldir.40

38  “A Middle East NATO? A missile defense network with Israel? Major shifts brewing in region”.

39  A.g.e.

40 Lara Seligman ve Alexander Ward, “Biden wants a Middle East air defense ‘alliance.’ But it’s a long way off.”, Politico,                             
7 December 2021.
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Gelişmeler bağlamında MEAD’ın, NATO gi-
bi kapsamlı bir askerî ittifakı temsil etmediğine 
ve yalnızca ABD koordinasyonunda ortak bir 
hava savunma şemsiyesinde müşterek hare-
ket etme ve erken uyarı gibi kısıtlı kabiliyetleri 
ihtiva ettiğine yönelik vurgu önemli görülmek-
tedir. Bu durumun İsrail’i, Arap ülkeleriyle İran 
arasındaki gerginliklerde çatışmadan uzak 
tutması olasıyken, İsrail-Körfez ittifakının bu 
denli İran odaklı olması, bunun ekonomik ve 
kültürel alana taşması gayretlerine karşın böl-
gesel normalleşmenin ömrünün İran kaynaklı 
tehdidin kalibresiyle orantılı olması ihtimalini 
akıllara getirmektedir.

Geniş bir perspektiften bakıldığında, ittifa-
kın çerçevesinin hava savunması ile çizilmiş 
olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze 
çarpmaktadır.  Mevcut ittifak her ne kadar 
ABD’nin öncülüğünde gelişse de sonuçları 
açısından bu ittifakın, ABD ile güvenlik konu-
sundaki yaklaşımlarında ayrışmalar yaşayan 
ve zaman zaman stratejik otonomi arayışına 
giren İsrail ve Körfez ülkeleri arasında orta-u-
zun vadede bir sinerji oluşmasına imkân ver-

mesi olasıdır. Nitekim, İran’la nükleer görüş-

melerin tekrar başlaması ve Tahran üzerindeki 

yaptırımların hafifletilmesi yönündeki inisiyatif 

sonrasında İsrail ve Körfez ülkelerinin konuya 

dair rahatsızlığı çerçevesinde böyle bir değer-

lendirme mümkündür. Ancak İsrail’in dâhil ol-

duğu bölgesel ittifak arayışının birçok sınırlılığı 

bulunmaktadır. Bu çerçevede en önemli sınır-

lılıklardan birisi İsrail’in Ortadoğu’daki rakiple-

rine karşı nitelikli askerî üstünlüğünün devamı 

meselesidir. Her ne kadar İsrail-Körfez nor-

malleşmesi, İran tehdidi dolayısıyla başlayan, 

bugün itibarıyla ekonomik ve kültürel boyu-

tuyla diğer alanlara yayılarak derinleşen bir 

görüntü sergilese de İsrail’in geleneksel gü-

venlik kaygılarının tamamen ortadan kalktığını 

ifade etmek doğru olmayacaktır. Keza bölge-

de Arap ülkelerinin bir güvenlik ittifakı içerisin-

de güçlenen ordularla mevcudiyeti gibi bir 

senaryo, normalleşmeye rağmen İsrail için 

tehdit algısını güçlendirecek bir husus olacak-

tır. Binaenaleyh, söz konusu ittifakın hava sa-

vunmasıyla sınırlı tutulmasının bu hassasiyeti 

temsil ettiği düşünülmektedir. 

SONUÇ Patriot Hava Savunma Sistemi
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İsrail’in nitelikli üstünlüğünün 

korunmasının gerekliliğine yöne-

lik yaklaşımın da benzer bir stra-

tejik değerlendirme çerçevesin-

de oluştuğu gözlemlenmektedir. 

İsrail’in bölgedeki hasımlarına ve 

hasım olması muhtemel unsurla-

ra karşı stratejik derinliğinin bu-

lunmaması gibi coğrafi ve nüfus 

açısından sahip olduğu dezavan-

tajların dengelenmesi arayışı çer-

çevesinde, Ortadoğu’ya yapılan 

silah satışlarında İsrail’in nitelikli 

üstünlüğü, ABD için en önemli 

hassasiyet noktalarından birini 

teşkil etmektedir.41 Bu kapsamda 

İsrail’in hem sahip olduğu askerî 

platform ve ekipmanlar hem de 

ordusunun harbe hazır tutulması 

ve eğitim gibi parametreler açı-

sından daha yüksek kapasiteye 

sahip olması esas alınmaktadır.42 

2008’de yapılan yasal mevzuatla 

desteklenmiş olmakla birlikte,43 

nitelikli üstünlüğünün muhafaza-

sı için geleneksel olarak İsrail’in 

bölgede ABD’nin silah teknoloji-

lerine ilk erişen ülke olması; İsrail 

ve Arap ülkelerinin aynı platform-

lara sahip olması durumunda ise 

İsrail’in bunlara ilk erişen olması 

ve/veya daha yüksek bir versiyo-

nu edinmesi yahut da bunlar 

üzerinde kendi istediği değişik-

likleri yapabilme kabiliyetine sa-

hip olması öngörülmektedir.44

41  Jeremy M. Sharp vd. “Israel’s Qualitative Military Edge and Possible U.S. Arms Sales to the 
United Arab Emirates”, Congressional Research Service, 26 October 2020, s. 10

42  A.g.e., s.10.

43  Andrew J. Shapiro, “Ensuring Israel’s Qualitative Military Edge”, US Departmen of State, 4 
November 2011.

44  “Israel’s Qualitative Military Edge and Possible U.S. Arms Sales to the United Arab 
Emirates”, s.10

Ortadoğu’daki normalleşme 
ve askerî ittifaklar, MEAD’ın çer-
çevesi ve İsrail’in nitelikli askerî 
üstünlüğüyle ilişkili olarak dikkat 
çeken yakın gelişme ise BAE’nin, 
50 F-35 Lightening II Savaş Uçak-
ları ve MQ-9 Reaper temini yö-
nündeki başvurusu olmuştur. 
BAE’nin, ABD ile hava-hava ve 
hava yer mühimmatlarıyla bera-
ber bedeli 23 milyar doları aşan 
olan 50 adede kadar F-35 ve 18 
adet MQ-9 Reaper Drone tedari-
kine ilişkin görüşmeler 2017 yılın-
dan itibaren kamuoyuna yansı-
mış ve Abu Dabi, 6 Eylül 2020’de 
resmî talebini sunmuştur. İsrail’le 
normalleşme sürecinin getirdiği 
olumlu atmosfer ve ilişkilerdeki 
sıcak seyrin de katkısıyla 10 Ka-
sım 2020 tarihinde, dönemin ABD 
Dışişleri Bakanı Michael R. Pom-
peo, ekipmanların satışının onay-
landığını Kongre’ye bildirmiştir. 
Ancak İsrail’in o dönemki tepkile-
ri takip edildiğinde, ilişkilerde ya-
şanan normalleşmeye karşın BA-
E’ye yönelik böylesi bir satışa dair 
kaygılarını iletmekten çekinme-
diği gözlemlenmiştir.

Kapsamına ve mimarisine ba-
kılarak, mevcut konjonktürde 
MEAD’ın özellikle İsrail’in güvenli-
ği için bir kazanım potansiyeli ta-
şıdığı değerlendirilmektedir. Pet-
rol tesislerinin İran’a 200-300 km 

Petrol tesisleri 
İran’a 200-300 

km uzaklıkta 
bulunan 

Körfez ülkeleri 
açısından net 

bir kazanım 
sunmadığı 

düşünebilir. 
Bu manzarada 

MEAD’ın, 
kapsamlı 

bir çatışma 
hâline değil, 

olası münferit 
saldırılara 

yönelik bir 
hazırlık 

olabileceğini 
ve işlevinden 
ziyade İran’a 

karşı bir ittifak 
olarak Arap-İsrail 

birlikteliğini 
temsil etmesi 

nedeniyle 
önemli 

olduğunu 
ifade etmek 

mümkündür.
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uzaklıkta bulunan Körfez ülkeleri açısından 
net bir kazanım sunmadığı düşünebilir. Keza 
MEAD’a dair daha önce de ifade edilen özel-
likle “hava ve balistik tehditlere karşı İran’a 
uzak olan ülkelere, aradaki mesafeden kay-
naklı muhtemel zorluklar” konusunda ön alın-
ması fikri, hâlihazırda İsrail’in güvenliği açısın-
dan bir değer ifade etmektedir. Bu manzarada 
MEAD’ın, kapsamlı bir çatışma hâline değil, 
olası münferit saldırılara yönelik bir hazırlık 
olabileceğini ve işlevinden ziyade İran’a karşı 
bir ittifak olarak Arap-İsrail birlikteliğini temsil 
etmesi nedeniyle önemli olduğunu ifade et-
mek mümkündür. MEAD, McKenzie’nin de ifa-
de ettiği gibi işlevsel olarak daha çok İsrail adı-
na erken bir uyarı imkânı sağlayacaktır. Diğer 
yandan, İsrail-Körfez normalleşmesinin eko-
nomik ve kültürel alanlarda ivmelenmesine 
karşın bunun askerî boyutu adına çelişkili bir 
resim söz konusudur. BAE’nin F-35’leri alama-

ması ve bu konuda İsrail’in bizzat koyduğu re-
zervin önemli bir faktör olduğu ortamda, as-
kerî açıdan MEAD’ın sadece temsili bir önemi 
olduğu değerlendirilmektedir.

Bu noktada MEAD’ın, kapsamlı bir hava sa-
vunma ittifakından ziyade, mevcut hâliyle üye 
ülkeler arasında anlık bilgi paylaşımının ger-
çekleştirildiği bir platform olarak kurgulandığı 
anlaşılmaktadır. Bunun özellikle İran’ın, İsrail 
ve bölge ülkeleri adına müşterek bir tehdit 
kaynağı olduğuna yönelik algının tescili olma-
sı açısından önem arz ettiği değerlendirilmek-
tedir. MEAD, bahsi geçen sınırlılıklar ve kaza-
nım potansiyelleriyle hem taraf ülkeler ve 
bunların değişen ve dönüşen ikili ve çoklu iliş-
kileri hem genel manada öngörülebilir gele-
cekteki bölge mimarisi hem de büyük güçle-
rin Ortadoğu politikaları bağlamındaki reka-
beti açısından ilerleyen yıllarda bölgenin gü-
venlik gündeminde üst sıralarda yer alacaktır. 
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