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Son Dönem İsrail-Körfez Ülkeleri Yakınlaşması

İsrail ve Körfez Ülkeleri Arasında
İlk İlişkiler: Erken Dönem
İsrail’in Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi
ülkelerle yakınlaşma siyaseti ve örtülü işbirliği
esasında yeni bir olgu değildir. Hatta bu olgu
1980’li yıllara kadar da dayanmaktadır. Saddam
Hüseyin’in Baas rejimi döneminde, Irak’taki
nükleer reaktörlerin İsrail tarafından tespit
edilmesi üzerine 1981 yılında İsrail Hava Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın göz yumması ile
Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Saddam’ın nükleer reaktörlerini bombalamıştır. Bu
operasyona da meşhur Opera Operasyonu ismi
verilmiştir.1
Doksanlı yıllarda özellikle İsrail-Filistin barışı
açısından bir milat olan 1993 yılındaki Oslo
Barış görüşmelerinden sonra Körfez ülkeleri ve
İsrail arasında yumuşama meydana gelmeye
başlamıştır. İsrail, 1996’da Umman ve Katar’da
ticaret ofisleri açmış; diplomatik-siyasi düzeyde
olmasa da ticari ilişkilerin resmi bir statü kazan-
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ması açısından bu olay, önemli bir başlangıç
olarak görülmüştür. Fakat bu yumuşama dönemi
2000 yılında İkinci İntifada’nın patlak vermesi
ile kesilmiş ve bahse konu ofisler kapatılmıştır.2
Yine 2008-2009 yıllarında Katar, İsrail ile resmi
olmayan yollarla ilişkileri geliştirmeye çalıştıysa
da 2008-2009 yıllarında İsrail’in Hamas’ı bastırmak için düzenlediği Gazze saldırıları ilişkileri
kopartmıştır.3 Özellikle Arap Baharı’nın Bahreyn
ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerini de etkilemesi neticesinde İsrail ile olan ilişkilerde
belirli bir hareketlenme görülmüştür. Tabi ki bu
ilişkiler resmi bir şekilde değil üstü örtülü ve
gayri resmi yollarla yürütülmeye başlanmıştır.
Bu durumun daha iyi açıklanması için; İsrail’in
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
Bahreyn ve Katar gibi Körfez ülkeleri ile son
yıllardaki yakınlaşma politikaları ve işbirlikleri
birer birer ele alınacaktır.

Suudi-İsrail İlişkileri
Suudi Arabistan, İsrail’e uyguladığı resmi
boykota rağmen, uzun yıllardan beri İsrail mal-
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larını üçüncü ülkeler üzerinden satın almaktadır.
Özellikle tarım sektöründe yoğun bir İsrail Suudi işbirliği bulunmaktadır. 2016 yılında savunma sanayi alanında da İsrail’in drone teknolojisi, Güney Afrika üzerinden Suudi Arabistan’a
pazarlanmıştır.4 Önceki Suudi Dışişleri Bakanı
Adil el-Cubeyr her defasında İsrail ile örtülü
ilişkilerin yürütüldüğünü reddetmiş ve Filistin
meselesi çözülmeden hiçbir şekilde ilişki kurulamayacağını ifade etmiştir. Ancak, söz konusu
İran tehdidi olunca iki ülkenin de el altından işbirliği yaptığı artık saklanamaz bir gerçek haline
gelmiştir.
2018 yılında İsrail’den Yemen’deki Husi
grupların roket saldırılarını önleyebilmek amacıyla
Iron Dome (Demir Kubbe) teknolojisi, yani hava
savunma sistemi, satın alınması üzerine gizli
görüşmeler yapılmaya başlanmış; İran’a karşı
askeri işbirliği yanında Yemen’deki Husi gruplara
karşı işbirliği yapılması da gündeme gelmiştir.
Bu iddialar dünya basınına sızdırılırken Suudi
Arabistan sessiz kalmayı veya reddetmeyi tercih
etmektedir.5 2009 yılında Suudi Arabistan, İsrail’in
Suudi topraklarını kullanarak İran’ın nükleer
tesislerini vurabilme kapasitesini test eden çalışmaları başlatmıştır.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs
2017’de Tel Aviv’in ardından Riyad’ı ziyareti
aslında bir bakıma İsrail ve Suudi yakınlaşmasının
habercisi gibiydi. Bu ziyaretin ardından Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
(MBS), Atlantic Dergisine verdiği röportajda
“İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkı
olduğu” beyanatı gündeme oturmuştur.6 2018
yılında Suudi Arabistan İsrail’e yetmiş yıldır
kapalı olan havayolu sahasını açmış ve böylece
İsrail uçakları, Suudi hava sahasını kullanabilir
hale gelmiştir.7

BAE-İsrail İlişkileri
Denilebilir ki, Suudi-İsrail yakınlaşmasının
özellikle 2017 sonrası dönemdeki mimarı
BAE’dir. Abu Dabi’nin Veliaht Prensi Muhammed
Bin Zayed (MBZ), Suudi veliaht Muhammed
bin Selman’ı (MbS) Washington’a akredite eden
kişi olarak bilinmektedir. MbS’nin Trump’ın da-

madı Kushner ile olan yakınlığının İsrail – BAE
– Suudi Arabistan üçlüsünün İran’a karşı pozisyon
almasında etkin olduğu görüşü mevcuttur. Hatta
bu işbirliğine son dönemlerde “Kushner Nexus”
adı da verilmektedir. Trump’ın Riyad ziyaretinin
hemen akabinde mevcut veliaht Muhammed bin
Nayif’in görevden alınarak yerine MBS’nin getirilmesinde MBZ’nin rolü olduğu da iddia edilmektedir.8 Körfez ülkeleri içerisinde İsrail ile
ikili ilişkileri en fazla geliştiren ve bunu da
saklama gereği duymayan tek ülke BAE’dir diyebiliriz. Özellikle enerji alanında İsrail ile karşılıklı ilişkiler oldukça ileri safhadadır. Yenilenebilir enerji ve emlak sektöründe son dönemde
İsrail’in BAE’ne yatırımlarının oldukça arttığı
çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. İsrail, Abu
Dabi’de Uluslararası Yenilebilir Enerji Ajansı’nın9
bir ofisini açma girişimlerini yürütmektedir. Bu
ofis diplomatik bir ofis olmasa da yürüteceği
faaliyetler büyük ihtimalle diplomatik alanda
olacaktır. İsrail geçtiğimiz yıllarda ayrıca Dubai’nin Dünya Elmas Borsası Federasyonu’na
akredite olmasına da yardımcı olmuştur.10 Askeri
alanda BAE ve İsrail ilişkileri yine oldukça ileri
konumdadır. 2011 yılında askeri teknoloji alanında
300 milyon dolar değerinde işbirliği anlaşması
yapılmıştır. 11
28 Ekim 2018’de İsrail Kültür ve Spor Bakanı
Miri Regev Abu Dabi’de düzenlenen uluslararası
judo turnuvasına katılmış ve turnuvada ilk defa
bir Körfez ülkesinde İsrail ulusal marşı çalınmıştır.
Ayrıca İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da birkaç
gün sonra Dubai’de düzenlenen bir konferansa
katılmıştır.12 Özellikle BAE, İsrail devlet yetkililerinin artık kolayca ziyaret ettikleri ve işbirliği
imkânlarını masaya yatırıp konuşabildikleri bir
ülke olmuştur. BAE ile yaşanan tüm bu gelişmeler
de Başbakan Netanyahu’nun Umman ziyaretinden
birkaç gün sonra gerçekleşmiştir. Her iki ülkenin
Müslüman Kardeşlere yönelik antipatisinin, iki
ülkenin yakınlaşmasında temel motivasyonu sağladığı görüşü hâkimdir. BAE, tıpkı İsrail’in
Hamas konusunda yaptığı gibi bütün ülkelerle
ilişkilerinde Müslüman Kardeşlere yönelik olumsuz tavır alınmasını ön şart olarak belirlemiş gibidir.
orsam.org.tr
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Netanyahu’nun Umman Ziyareti

Bahreyn’in İsrail Sempatisi

26 Ekim 2018’de, Netanyahu’nun Umman
ziyareti önceden ilan edilmeden gerçekleştirilmiştir. Adından daima arabuluculuk rolü ile söz
ettiren ve yine KİK içerisindeki tarafsız duruşu
ile bilinen Sultan Kabus’un ülkesi Umman Sultanlığı, Netanyahu’yu kabul etmiştir. Sultan
Kâbus, Netanyahu’yu kabulünde Filistin - İsrail
sorunu gündeme gelmiş ve Kabus’un arabuluculuk
misyonu devreye girmiştir. Sultan Kâbus’un
daha önce de ABD - İran nükleer görüşmelerinde
arabuluculuk rolü olmuştur. Umman Sultanlığı,
tarafsız yönünün zarar görmemesi amacıyla
2017’deki Katar ablukasına ve Yemen’deki Husi
gruplara karşı 2015’ten beri devam eden Suudi
Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’na
da katılmamıştır. Fakat Netanyahu’nun bu ziyaretinin farklı amaçları da bulunabilir. Umman’ın
İran karşısındaki tarafsız veya sessiz tavrı Suudi
Arabistan’ı ve diğer Körfez ülkelerini rahatsız
ediyor olabilir ve İsrail’in Umman ile yakınlaşması
üzerinden Umman’ın Suudi Arabistan-BAEİsrail ittifakına çekilmeye çalışılması muhtemeldir.
Çünkü Yemen krizinde, Yemen’in komşusu olan
Umman’ın tarafsız kalma denemeleri Suudi Arabistan ve BAE tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Umman Dışişleri Bakanı, İsrail heyetinin
ziyaretinden birkaç gün sonra soluğu Ramallah’ta
almış ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile temaslara bulunmuştur.13 Netanyahu’nun ziyaretinin
akabinde İsrail Ulaştırma Bakanı Katz Kasım
ayında Umman’ı ziyaret ederek Akdeniz’i Arap
Körfez’i ile bağlayacak demiryolu projesi hakkında temaslara başlamıştır. Bahse konu demiryolu
projesi İsrail-Körfez ilişkileri açısından kalıcı
bir işbirliğinin sağlanması nedeniyle önemlidir.14
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin
Abdullah da ziyaretin çeşitli çevrelerce eleştirilmesi üzerine “İsrail-Filistin barışı hakkında
umutlu ve iyimseriz” diyerek “Tevrat’ın Ortadoğu’daki ışığı gördüğünü ve Yahudilerin hep
bu topraklarda yaşadıklarını’’ belirtmiştir.15 Üst
düzey yetkililerden gelen bu tür açıklamalar,
artık resmi düzeyde olmasa da gayri resmi
düzeyde İsrail’in tanındığının göstergesi olarak
kabul edilebilir.

Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin hemen akabinde görülen Riyad - Tel Aviv yakınlaşması
diğer taraftan Körfez’de nüfusunun %70’ini Şiilerden oluşan fakat Vehhabi Sünni el Halife hanedanı yönetiminde olan Bahreyn’den İsrail’le
yakınlaşma sinyalleri gelmiştir. Trump’ın Kudüs’ü
başkent olarak tanıması üzerine Bahreyn emiri,
“Kudüs olayının ikincil seviyede öneme sahip
bir olay olduğunu asıl tehlikenin Faşist İran olduğunu” ifade etmiştir.
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2011 yılında Arap Baharı’nda Halife hanedanı
Suudi Arabistan’ın askeri yardımı ile protestolardan kurtulabilmiştir. Şiilerin çoğunluk olduğu
Bahreyn belki de İran yayılmacılığından en çok
endişe duyan Körfez şeyhliğidir. Uzmanlara göre
Bahreyn - İsrail yakınlaşması Mayıs 2018’de
İsrail’in Suriye’deki İran üslerine saldırı düzenlemesi üzerine yeni bir boyut kazanmıştır. Bahreyn
Dışişleri Bakanı “diğer ülkeler gibi İsrail’in de
kendini İran saldırganlığına karşı savunma hakkı
olduğunu” belirten bir tweet dahi atmıştır.16 Umman ve BAE ile gelişmeye başlayan gayri resmi
ilişkilerin önümüzdeki dönemde Bahreyn ile devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki Nisan
ayında İsrail Ekonomi Bakanı’nın Bahreyn’e
resmi ziyareti de dillendirilmekte ve Bahreyn
otoriteleri de bu konuda sessizliklerini korumaktadırlar.17

Hayfa- Körfez Demiryolu Projesi
İsrail’in Körfez ülkeleri ile son dönemde bu
kadar yakınlaşmasının güvenlik boyutu yanında
yatırım ilişkileri ile de alakalı olduğu düşünülmektedir. İsrail’in Ürdün üzerinden Körfez’e
varmasını planladığı bir demiryolu projesini
hayata geçirmek için Körfez ülkelerine ziyaretlerini sıklaştırdığı ve Körfez ülkelerinin de Akdeniz’i Körfez’e bağlayacak bu projeye sıcak
baktıkları bilinmektedir. İsrail’in 2019 yılı için
projeye 4,3 milyar dolar ayırdığı bilinmektedir.
İşin ilginç tarafı projenin liman ayağını Hayfa
oluşturmakta ve liman yapım işi ise Çinlilere
verilmiş durumdadır. ABD’nin bu duruma nasıl
bir tepki vereceğini ilerleyen dönemde göreceğiz
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fakat Çin bölgede oldukça aktiftir ve daha fazla
yatırım projesinde yer almak için kesintisiz bir
çaba içerisindedir. ABD’nin Körfez ülkelerinin
ve İsrail’in Çin Halk Cumhuriyeti ile olan yakın
ticaret, enerji ve yatırım ilişkilerini takip etmediğini söylemek pek de inandırıcı olmayacaktır.18

Yakınlaşma Siyasetinin Zayıf
Yanları ve Muhtemel Problemler
Körfez ülkeleri ve İsrail yakınlaşmasının
temel motivasyonu İran’ın bölgedeki yayılmacı
siyasetidir diyebiliriz. Aynı zamanda ABD’nin
Ortadoğu politikası çerçevesinde bölgesel aktörlere
dayattığı İran karşıtlığı üzerine kurulu misyonu
da unutmamak gerekmektedir. Özellikle Arap
Baharı sonrası dönemde Suriye, Yemen, Irak ve
hâlihazırda Hizbullah’ın etkin konumda bulunduğu Lübnan’daki İran siyasal nüfuzu, Körfez
ülkelerini İsrail ile özellikle güvenlik alanında
işbirliğine yöneltmektedir. Bu minvalde Körfez
emirlikleri de artık Filistin sorununu ikincil derecede bir mesele olarak görüp, öncelik İran ile

mücadele olmalıdır bakış açısını geliştirmeye
başlamışlardır. İran’ın yanında Müslüman Kardeşler konusu da İsrail ile yapılan işbirliğinde
diğer önemli bir konudur. Ortadoğu’ya İran nüfuzunun yayılmasında Müslüman Kardeşler’in
yardımcı olduğu düşüncesi Körfez ülkelerinde
yaygın bir kanaattir. Sadece Mısır özelindeki
Müslüman Kardeşlere yönelik değil Filistin’deki
Müslüman Kardeşlerin kolu olan Hamas’a yönelik
de İsrail ile işbirliği söz konusudur. Körfez’in
düşündüğü Filistin devlet başkanı adayının Muhammed Dahlan olduğu iddia edilmektedir. Dahlan, Abu Dabi’de ikamet etmekte ve BAE adına
Filistin başta olmak üzere Arap ülkelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.19
Haziran 2017’deki Katar ile yaşanan abluka
kriziyle birlikte bir bakıma Katar’ın yerini İsrail
almaya başlamıştır. Özellikle İran’a karşı yapılan
ağız birliğinde, KİK’in 1981 yılında İslam Devrimi’nden hemen sonra İran tehdidine karşı kurulduğunu da göz önüne alırsak İsrail ve KİK’in
çıkarlarının örtüştüğü görülmektedir. Körfez ülkeleri ile ticaret, enerji, güvenlik, emlak gibi
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sektörlerde işbirliği günden güne artmakta, sadece
Arap sokağının fazla tepkisini çekmemek adına
diplomatik ilişki kurulması gündeme getirilmemektedir. Fakat uzmanların gelişmekte olan
İsrail - Körfez ülkeleri ilişkileri konusunda en
önemli uyarıları Arap sokağında hala Filistin
meselesi yüzünden İsrail nefreti olduğu ve Körfez
monarşilerinin İsrail’le yakınlaşma konusunda
tek başlarına aldıkları kararların ilerleyen dönemde
sıkıntıya yol açabileceği yönündedir. Ürdün ve
Mısır’ın İsrail’i tanımış olmalarına rağmen kitlelerin nazarında İsrail algısı hala değişmiş
değildir. Fakat mevcut durumda artan İran tehdidi
bir süreliğine İsrail algısını, özellikle Körfez ülkelerinde ikincil plana itmiş görülmektedir. Suudi
Arabistan’da Associated Press tarafından yapılan
bir araştırmada İran’ı tehdit olarak görenlerin
oranı %53 iken İsrail’i görenlerin oranı %18’de
kalmıştır. Bu durum Körfez’de İran’ın yayılmacı
varlığının hayati bir güvenlik problemi olarak
görüldüğünü kanıtlamaktadır.
Müslüman Kardeşler hareketinin hem İsrail
hem de BAE’nin hedefinde olduğu düşünülürse,
hareketin her yerde izole edilmesi için iki ülkenin
işbirliği de ayrıca önem kazanmaktadır. Ayrıca
ortak tehdit olarak görülen DAEŞ ve diğer Selefi
terör grupları için de iki ülkenin işbirliği söz konusudur. Bahse konu ülkeler sadece İran’ın değil,
aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki nüfuzuna
da karşı çıkmaktadırlar. Suudi veliahtı MBS’ın
Türkiye, İran ve Müslüman Kardeşleri şer üçgeni
olarak nitelendirmesi ve tepkiler üzerine de geri
adım atması aslında Suudi güdümündeki Körfez
ülkelerinin ve İsrail’in paylaştığı bir görüştür.
Özellikle Türkiye’nin Müslüman Kardeşler ile
yakın ilişkileri bölge ülkelerini oldukça rahatsız
etmektedir. Suudi Arabistan, İsrail ve BAE,
Müslüman Kardeşler hareketini İran ve Türkiye’nin bölgeye nüfuz etmesine aracılık eden bir
yapı olarak görmektedirler.
İsrail ile ilişkileri geliştirme konusunda Katar’ın da kendisinden beklenilenin aksine İsrail
ile yakınlaşmaya meyilli olduğu fark edilmektedir
ki bu endişe verici bir durumdur. Bir yandan
Hamas’ı finanse eden, bir yandan Müslüman
Kardeşler ile yakın temas halinde bulunan Katar,
Bakış No:85

doksanlı ve iki binli yıllarda daima İsrail ile ticari-ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır.
Özellikle ileri teknoloji alanında Dohalı elit işadamlarının İsrail menşeili mallara ilgisi yoğundur
ve Katar yönetimi bu ürünlere erişimin kolaylaşmasının yurtdışında okuyan Katarlı mühendislerin ülkelerine dönmelerine katkı sağlayacağını
düşünmektedir.20 Katar örtülü bir biçimde BAE
ile İsrail yakınlaşması konusunda yarış içerisindedir. BAE geçtiğimiz ekim ayında İsrail ile yakınlaşmanın nişanesi olarak judo turnuvası düzenlerken Katar da atletizm ve jimnastik turnuvası
düzenlemiştir. İsrail’i tanımayan Körfez ülkesi
BAE’de turnuva öncesinde Sion ülkesine özlemi
dile getiren İsrail milli marşı “Hatikva”
çalınmıştır.21 Katar da bazı konularda her ne
kadar İran ile yakın ve aynı düzlemdeymiş gibi
görünse ve abluka sırasında da İran tarafından
desteklense de İran’ın yayılmacılığına karşı
önlem alması gerektiğinin farkındadır. Bu yüzden
Suudi - BAE bloğu ile kavgalı olduğu şu dönemde,
İsrail ile yakınlaşma onlar için de karlı bir yol
olarak görünmektedir. Nitekim 25 Ekim 2018
tarihinde yani BAE’deki judo turnuvasından üç
gün önce Katar’ın başkenti Doha’da İsrail bayraklarının Dünya Jimnastik Turnuvasında dalgalanmasına Doha otoriteleri tarafından izin verilmiştir.22
Trump yönetiminin de hedef göstermesiyle
şekillenmeye başlayan İran tehdidi, bütün bölgede
Körfez ve Arap ülkelerinin pozisyonunu İsrail
ile yakınlaşmaktan yana belirlemesine katkı sunmaktadır. İsrail’in savunma teknolojisi ve askeri
sanayisi İran’a ve İran’a bağlı devlet dışı silahlı
aktörlerle verilecek mücadelede olmazsa olmaz
görülmektedir. Örneğin, Suudi Arabistan’ın İran’a
bağlı gruplara karşı savunma sistemlerini güçlendirmek için İsrail yapımı teknolojiyi alması
buna örnek verilebilir. Ayrıca Körfez ülkeleri
İsrail’in teknolojisi, know-how’ı, teknik donanımının Körfez’in enerji kaynakları ve Arap ülkelerinin insan/emek gücü ile birleştiği takdirde
bölgeye yönelen dış tehditlere ve yabancı unsurlara
karşı daha etkin bir savunma geliştirebileceklerini
düşünmektedirler.

Son Dönem İsrail-Körfez Ülkeleri Yakınlaşması

Unutulmaması gereken önemli bir nokta
şudur: İsrail her ne kadar Körfez ülkeleri ile görüşmeleri sırasında Filistin’de barışı tesis edecekleri sözünü vermesine rağmen, bu konuda
herhangi bir adım atması ihtimali son derece
düşüktür. Batı Şeria’nın İsrailli yerleşimciler tarafından işgali sürmekte, 20 bin yeni konut
projesi hayata geçirilmekte, Hamas üyelerine
yönelik siyasi suikastlar devam etmekte ve bu
olaylar Arap sokağında İsrail ile ilgili negatif algıların artarak devam etmesine sebebiyet vermektedir. Diğer yandan Netanyahu’nun bu tür

diplomatik başarıları Likud gibi İsrail sağının
başarı hanesine yazılan gelişmelerdir. Açıkçası
bu gelişmeler Körfez - Arap siyasetine uzun vadede pek bir katkı sunmayacaktır. Her ne kadar
monarşi yönetimleri istedikleri gibi karar alabiliyor
olsalar da kamuoyunun ve kitlelerin İsrail ile bu
tür ilişkiler yürütülmesine tepkili olacağının da
farkındadırlar; fakat mevcut İran tehdidi şimdilik
İsrail ile dahi işbirliği yapılması konusunda monarşilerin verdikleri kararların mazur görüleceğini
göstermektedir.
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