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ARAP YARIMADASINDA OLASI YENİ NESİL İHANET : İSRAİL NORMALLEŞME PLANI 

Geçmişten günümüze baktığımız zaman, Müslüman coğrafyaların devlet yönetiminde de, kişisel işlerinde de 
en büyük zaaflarının plan ve program dâhilinde işlerini yürütememeleri olmuştur. Selçuklu’nun ve 
Osmanlı’nın yükseliş devirlerini bir kenara bırakacak olursak, 1000 yıldan beri süregelen eksiğimizdir aslında 
bu durum. Rahmetli cennetmekân Erbakan hocamız, “Her taşın altında bir Yahudi/Siyonist yoktur. Ama 
Yahudi/Siyonist de hiçbir taşın altını boş bırakmaz.” derdi. 
 
Şimdi, yazının başlığı İsrail – Arap ilişkileri, biz gittik planlama ve koordinasyona. “Ne alaka?” dediğinizi duyar 
gibiyim.  
 
Durum şöyle, İsrail’in bugünkü konumunu, yapmak istediklerini ve geçmişini irdelediğimiz zaman aslında bu 
virüs yapının bugünkü hale gelme planını 100 yıl hatta ve hatta 3500 yıl evvelinden yaptığını görebiliriz. A, B  
 

1  Selçuk Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı  
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ve C planlamalarının belirli periyotlarda yapıldığı, revize edildiği, geliştirildiği veya iptal edildiği bir yapıdan 
bahsediyoruz. Biz Müslümanlar olarak yarının planlamasını dahi yapamadığımız bu çağda, aslında İsrail’in 
kendisi için kurmak istediği dünya için yaptığı planlamalar dâhilinde yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. 
El Hâk, elbette ki Rabbimizin de (c.c.) bir planı vardır. Ancak, “Deveni bağla, öyle tevekkül et!” hadisi 
mucibince2, hiçbir şey yapmadan bekleyip,  “Allah’ın da (c.c.) bir planı var!” diye caka satmak (!) da biz 
Müslümanlara yakışmaz. “8 milyonluk İsrail için 1,5 milyar Müslüman Ebabil bekliyorsa, Ebabiller İsrail’i değil 
bizi taşlar!” derdi Erbakan hocamız.  
 
Şimdi gelelim asıl mevzumuza… 
 
İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devleti kurulduğunun(!) ilan edilmesinden sonra, 1948’den 1973’e 
kadar çıkan Arap–İsrail savaşları akabinde 1973’ten bu yana İsrail, Arap dünyası ile anlaşma masasına 
oturmak istiyordu. Nitekim bunun ilk meyvesini 1979’da Mısır ile yapılan anlaşma ile elde ettiler. Akabinde 
de 1994’te Ürdün ile anlaşma imzalandı. Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sonra, 
Bahreyn’inde 2020’nin 11 Eylül’ünde İsrail ile resmi ilişkiler kurmaya başlayacaklarını ilan etmesi, Körfez 
ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinin –ABD gözetiminde– İsrail ile normalleşme için somut ve hızlı 
adımlar atacağı öngörülüyor.  

 

Tabi burada soru işareti olan bir diğer konu da, Mısır ve Ürdün’ün İsrail ile sınırı var, tamam. Ancak sınırı 
olmayan diğer ülkeler neden İsrail ile “Barış Anlaşması” yapmak/yapabilmek için adeta yarışıyorlar, sıraya 
giriyorlar? 
 

2  Tirmizi, Kıyamet, 60 
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Buradaki temel görüş ise şu: Artık ABD’nin eski başkanı diyebileceğimiz Trump ile ABD’nin Orta Doğu 
politikası üzerinde ciddi bir etkisi görülüyordu. Burada Trump’ın attığı bütün adımların İsrail lehine olduğu 
gibi gözükse de, aslında Netenyahu’yu korumak ya da onun yaptıklarına kılıf bulabilmek için atılmış adımlar 
olduğu konuşuluyordu. Trump’ın dünya üzerindeki en temel etkisi ise, kuşkusuz Milliyetçilik ve aşırı sert 
siyasi üslup idi. Burada tehditvari yapılan ikili görüşmeler neticesinde Arap Ülkelerinin bu “Normalleşme 
Planı”na dâhil oldukları söylenmekte. Bu önerme ne kadar doğru, bunu Biden’in ABD’si ile göreceğiz. Ancak, 
yukarıda da belirttiğimiz üzere, A–B–C planlaması olan bir yapı için konuşuyoruz. Dolayısıyla, Biden’in 
Amerika’sı Trump’ın çizdiği yol haritasını takip etmek istemese bile, pekâlâ başka bir planlama içerisinde 
olacakları aşikârdır. 
 
Normalleşme süreci biraz daha detaylı incelendiği zaman, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında on yıllardır 
süregeldiği duyurulmuş olan görüşmeleri ya da İsrail ile Körfez ülkeleri arasında gerçekleşen ama gizli 
kalması için çaba sarf ettiği temasları ve bu temasların ardından elde ettiği siyasi zaferleri temsil ettiği 
söylenebilir. Buna karşılık Filistin yönetimi, Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki süregelen bu görüşmeleri 
kınadığına dair hazırladığı karar taslağını Arap Birliği’ne sunmak için çaba sarf etse de, bu kınama kararı 
taslağına Arap ülkelerinden gereken desteği alamadı. Bu da aslında Filistin meselesinin Arap dünyası 
açısından öncelik göstermediğinin göstergesidir. 
 
Son süreçte ise, BAE’nin 13 Ağustos’ta İsrail ile normalleşme kararı almasının ardından Mısır ve Ürdün gibi 
Umman, Bahreyn ve diğer bazı Arap ülkeleri bu duruma hemen destek verdi. Gözlemciler ise, başta Körfez 
olmak üzere, daha fazla Arap ülkesinin normalleşme sürecine katılacağını öne sürüyor. Buna karşılık, BAE’nin 
bu kararını Mısır ve bazı diğer ülkelerin de Bahreyn’in İsrail ile normalleşme kararını desteklemede acele 
ederken; Türkiye, Filistin yönetimi ve Hamas Bahreyn kararına sert eleştirilerde bulundular. İran ise Bahreyn 
hükümetinin kararının dünyadaki ezilen Filistin halkının, Müslümanların ve özgür halkların patlamasına ve 
öfkelerinin artmasına yol açacağı konusunda uyardı.3 
 
Peki, son süreçte İsrail ile normalleşme sürecinin kıvılcımı niteliğinde olan BAE’nin normalleşme kararı 
neden şimdi alındı? Bununla ilgili temel öngörü, özellikle Körfez ülkelerinin Amerika’nın desteğini almaya 
çaba göstermesidir. Dolayısıyla, Amerika’nın hoşuna gidecek tüm hareketleri yapmak ya da destek vermek 
veya en azından yapanlara ses çıkarmamak.4 

 
Tabi bu söylediklerimizin hepsi Trump dönemi Amerika’sı için geçerli idi. Zira Trump döneminde çok daha 
sert bir üslupla yönetilen Amerika, Biden döneminde daha çözümcül adımlarla yola devam edeceği 
düşünülüyor. Özellikle seçim döneminde Biden’ın Ortadoğu, İran ve Filistin ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamalar da bunun temel işareti olarak düşünülüyor. Dolayısıyla, İsrail’in son süreçteki normalleşme 
çalışmalarını işin aslı 2 aşamada inceleyebiliriz: Trump öncesi ve sonrası. 
 

3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israille-normallesme-kervanina-baska-ulkeler-de-katilacak-mi/1975093 
4 https://fikirturu.com/jeo-strateji/bae-israil-normallesmesi-neden-cok-normal/ 
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Olaya bir de İsrail cephesinden bakılacak olursa, İsrail özellikle Arap Baharı ayaklanmalarından sonra, on 
yıllardır ilişkileri devam eden ülkelere nazire yaparcasına Arap yarımadasında yeni çözümcül ortaklıklar 
arayışına girdi. Özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn üçgeninde yapılan veya yapılmaya çalışılan, 
Umman ve Sudan’ın ise sürece dâhil edilmeye çalışıldığı mutabakatlar bunun açık bir göstergesi. Bu 
tutumun temelinde ise, çevresindeki Arap ülkelerinin demokratikleşme süreçleriyle aktif düşmanlara 
dönüşebileceğini düşünen İsrail, bölgede ortak çıkarlara sahip olduğu ve ABD’yle daha iyi ilişkiler 
vadedebileceği Arap ülkeleriyle ilişkilerini ilerleterek, kendi etrafında Türkiye ve İran’a alternatif bir eksen 
oluşturma çabasına girişmesi olarak düşünülebilir. Bahreyn ile ABD birbirine uzun vadeli stratejik bir 
ortaklıkla bağlı. Hepsinden öte, İsrail’in bölgedeki bir diğer Müslüman Arap ülke tarafından tanınmaya 
başlanması veya yeni çıkar ortaklıklarına adım atılması Netenyahu açısından bir küçük zafer niteliğinde 
olduğu da söylenebilir. 

 

Aslında, İsrail–Körfez temasları, İran’ın bazı Körfez ve Arap ülkeleri ile İsrail’e yönelik artan tehditleriyle 
mücadele veya “Yüzyılın Anlaşması” olarak isimlendirilen ABD’nin sözde barış planı görüşmeleri temelinde 
genellikle ABD gözetiminde kapalı kapılar ardında başladı. Sözde barış planı, Filistin tarafından 
reddedilmesine rağmen, İsrail’in yanı sıra BAE, Bahreyn, Umman, Katar, Mısır, Fas gibi bazı Arap ülkeleri 
tarafından onaylandı. 
 
Bununla birlikte ABD, 2017’de İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı “Arap NATO’su” olarak adlandırılan “Stratejik 
Orta Doğu Paktı” kurulması çalışmalarına başladı. Washington öncülüğündeki bu girişimde 6 Körfez ülkesinin 
yanı sıra Fas, Ürdün ve İsrail de bulunmakta. Bu Paktın kurulma çalışmaları ile ilgili olarak o dönemde bazı 
uzmanlar, stratejik paktın hedefleri arasında; Körfez bölgesindeki koalisyon ülkelerin siyasi, ekonomik ve 
güvenlik yapısına İsrail ve Fas’ın entegrasyonu olduğunu ifade etmişlerdi. 
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Bunun yanında bu yakınlaşmadaki en önemli adım, İsrail’le daha fazla resmi temas kurmaktı. Ki Bahreyn’in, 
ABD Başkanı Donald Trump “Yüzyılın Anlaşması”nı 28 Ocak 2020’de açıklamadan önce “Yüzyılın Anlaşması”nın 
ekonomik açıdan görüşülmesi üzerine tertip ettiği Haziran 2019’daki Manama çalıştayı da bunun en güzel 
örneklerinden biriydi.5 
 
Bütün yukarıda yazılanlar alt alta toplandığı zaman, atladığımız tek bir nokta var aslında. O da, ilk başta 
üstünden geçerek söylediğimiz İsrail’in bu planlamaları yeni yapmadığı. 
 
İşin aslı, bu normalleşme çabasının ilk kıvılcımı ya da başka bir deyişle “Barış karşılığı normalleşme” yeni bir 
fikir değil; 2002 yılında İsrail’in Batı Şeria’yı yeniden işgal edip, Arafat’ı kuşatma altına aldığı dönemde 
ortaya atılmıştı. Fikrin orijinalinde, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin Devleti kurulduktan ve İsrail işgal ettiği 
topraklardan çekildikten sonra, İsrail ve Arap ülkeleri ilişkilerinin normalleşmesi öngörülüyordu, tersi ya da 
Filistin sorununda hiçbir ilerleme olmama pahasına değil.6 
 
Sonuç olarak, İsrail ile normalleşme süreci, Türkiye olarak bize çok abes geliyor olabilir. En basit tabiriyle, 
İsrail’in Kudüs’ü tamamen zapt etmesi manasına gelen bu durum, normal şartlar altında bir “İman Meselesi”. 
Ancak malum olduğu üzere Arapların bu konu ile ilgili düşünceleri bizden tamamen farklı, maalesef. ABD ile 
ilişkileri iyi seviyeye getirebilmek için her şeyi yapabileceklerini pekâlâ çok yakın geçmişte defalarca 
gördük. Dolayısıyla, Arap ülkelerinin başında bu “İşbirlikçi yöneticiler” olduğu sürece bu ve benzeri 
meseleleri, “İman Meselesi” olsa dahi, daha çokça görecek gibiyiz maalesef. 
 

5 https://www.perspektif.online/israil-ve-bae-arasindaki-normallesme-neden-simdi/ 
6 https://fikirturu.com/jeo-strateji/bae-israil-normallesmesi-neden-cok-normal/ 
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Peki, biz ne yapmalıyız? Yazının başında yazdıklarımız da bunun cevabı aslında. Bir planlama dâhilinde 
gitmezsek, bu ve benzeri “Taht Oyunları” ile daha çok uğraşacak gibiyiz. Elbette Rabbimizin de (c.c.) bir planı 
var. Ancak Rabbimiz (c.c.) aynı zamanda hem Rahman hem de Rahim. Dolayısıyla, üzerimize düşeni 
yapmadığımız sürece biz Filistin’imiz için, Kudüs’ümüz için, Ümmet için, mazlum ve mağdur ve yoksun ve 
yoksul coğrafyalar için –maalesef– daha çok ağlarız. 
 
Vesselam… 


