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Özet: İşgal altındaki Batı Şeria topraklarının ilhak planı üzerine tartışmalar sürerken
İsrail’in yeni kabinesinin yemin edip göreve başlamasının ardından nasıl bir dış politika
gündemi izleyeceği sorusu hayati bir önem taşıyor. Bu makale, İsrail’in küresel ve
bölgesel aktörlerle ilişkilerinin nasıl bir hâl alacağını özellikle ilhak planı bağlamında
değerlendirmeyi amaçlıyor. Makalede İsrail’in küresel ve bölgesel ortaklarıyla
ilişkilerinde değişim izlenimi olmasına rağmen bu beklentilerin Arap İsyanları sonrası
görece kökleşmiş bölgesel dinamikler nedeniyle artık etkisini yitireceği savunuluyor.
Giriş
Üç kez seçim düzenlenen siyasi sürüncemeyle dolu bir yıldan uzun bir sürenin ardından
İsrail’de nihayet yeni koalisyon hükümeti kurulabildi. Son üç seçimde en çok oy alan iki
parti olan Benjamin Netanyahu başkanlığındaki Likud ile Benny Gantz başkanlığındaki
Mavi ve Beyaz 20 Nisan’da koalisyon için anlaştıklarını açıkladı. Anlaşma koşullarına
göre Netanyahu 17 Kasım 2021 tarihine kadar Başbakan, Gantz ise onun yardımcısı
olacak. Netanyahu’nun aleyhindeki henüz neticelenmemiş üç dava için duruşmaya çıkıp
görevini erken bırakmak zorunda kalması halinde de Gantz onun yerini alacak. Yeni
kabine, 17 Mayıs’ta kuruluşu ve acil ekonomik ve siyasi sorunları çözmedeki etkililiğine
dair şüpheler ve siyasal istikrara duyulan ihtiyaç atmosferinde yemin ederek göreve
başladı. Kabine, 36 sandalyeyle 1948’den bu yana İsrail tarihinin en büyük hükümeti
olup ana koalisyon ortakları haricinde altı küçük partiyi de dahil ederek siyasi partilerin
bir karışımını oluşturdu.
Üçüncü seçimden sonra İsrail’in siyasi durumu önceki iki seçime oldukça benzer bir
çıkmazdaydı ve dördüncü kez seçimlerin tekrarlanacağına yönelik beklentiler vardı.1 Fakat
Gantz’ın 26 Mart’ta yeni Knesset (Meclis) Başkanlığına kendisini aday gösterip Netanyahu
ile koalisyon görüşmelerine başlaması ezber bozucu oldu ve bu durum Mavi ve Beyaz
içerisinde bölünmeye yol açarak Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid ile Moshe Yaalon

Kabine, 36 sandalyeyle 1948’den bu yana İsrail tarihinin en
büyük hükümeti olup ana koalisyon ortakları haricinde altı küçük
partiyi de dahil ederek siyasi partilerin bir karışımını oluşturdu
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liderliğindeki Telem’in kendisiyle yollarını ayırmasına neden oldu.2 Bu adımla en
makul seçenek olan3 birlik hükümeti Likud partisinden 35, Mavi ve Beyaz’dan 16
(Gantz üyesi olduğu İsrail Direnç Partisi [Hosen L’Israel] adı yerine bu adı kullanmaya
devam etti), Şas partisinden 9, Birleşik Tevrat Yahudiliği [UTJ] partisinden 7, Emek
partisinden 2, Dereç Eretz partisinden 2, Yahudi Vatanı partisinden 1 ve Geşer
partisinden 1 olmak üzere toplam 73 milletvekilinin koalisyonuyla kurulabildi.4
Koalisyon dışında kalan partiler açısından en çarpıcı gelişme ise aşırı sağcı Yamine
partisinin Netanyahu’nun isteği üzerine liste dışı bırakılmasıydı. Naftali Benett ve
Ayelet Shaked gibi kıdemli isimler koalisyon hükümetinin eski ortakları olsa da
Netanyahu kabinede çok fazla sandalye talep ettikleri gerekçesiyle partiyi dışladı.
İsrail’deki sağcı siyasette yaşanan bu gelişme, Gantz’ı başbakanlık için öneren Ortak
Liste saflarındaki hoşnutsuzluğu ve Yisrael Beiteinu partisinin yalnız bırakılmasını
gölgede bırakarak Avigdor Lieberman liderliğindeki partinin “kral tayin eden”
konumunu ne kadar yitirdiğini gösteriyor.
Yeni Kabine
İsrail kabinesindeki bazı isimlerin atanması Filistin sorununun gidişatı açısından
sahip oldukları nüfuz sebebiyle oldukça stratejikti. Bunlar arasında Gantz’ın Mavi
ve Beyaz partisi içerisindeki ortağı ve İsrail ordusu (IDF) eski Genelkurmay Başkanı
olan Gabi Ashkenazi, önümüzdeki yıllarda İsrail’in dış politika gündemi ve özellikle
de Filistin sorununun “yönetilmesinde” önemli bir isim olacaktır. Ashkenazi
görevine başlar başlamaz “Yüzyılın Anlaşması’nı” memnuniyetle karşıladığını
gösterdi.5 Benzer şekilde aşırı sağcı Yahudi Vatanı Partisi Genel Başkanı Rafi Peretz
Kudüs İşleri Bakanlığına atandı ki bu durumun Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin
sorunlarını daha da kötüleştireceği bekleniyor.

İsrail kabinesindeki bazı isimlerin atanması
Filistin sorununun gidişatı açısından sahip
oldukları nüfuz sebebiyle oldukça stratejikti
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Ayrıca
Likud
partisinden
Tzipi
Hotovely’nin Diaspora İşleri Bakanlığına
atanacağı yönündeki beklentilerin aksine
Yerleşim İşleri Bakanlığına atanması6
Netanyahu’nun ilhak planını ne kadar hızlı
halletmek istediğinin bir göstergesidir.
Miri Regev’in Ulaştırma Bakanlığına
atanması İsrail ile Körfez ülkeleri
arasındaki bağları ilerletme yönünde
atılmış bir adım olarak da okunabilir.
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı
tarihi ziyaretten de hatırlanacağı üzere
Regev Körfez ülkeleriyle olan bağları
güçlendirme ve İsrail’in Batı Şeria’daki
ilhak planlarına karşı Arap devletlerinin
itirazlarını “tazmin etmek” açısından kilit
rol oynayabilecek ulaştırma projelerinin
yönetiminde öncü isimlerden biriydi.
Diğer bazı isimlerin de ya korona virüsü
sonrasındaki sürecin yönetiminde ortaya
çıkan kötü imajı düzeltmek için ya da daha
çok sembolik olarak atandığı söylenebilir.
Mesela korona virüsü krizi sırasındaki
performansı nedeniyle ağır eleştiriler
alıp istifa eden UTJ Genel Başkanı Yaakov
Litzman’ın7 yerine eski Knesset Başkanı
ve Likud partisinin önemli isimlerinden
Yuli Yoel Edelstein Sağlık Bakanı olarak
atandı. Ekonomi Bakanı olarak atanan

Emek Partisi Genel Başkanı Amir Peretz
de daha önce Netanyahu liderliğindeki
diğer hükümetlerle çalışmıştı. Sol siyasi
kimliği nedeniyle Peretz’in atanması
COVID-19 pandemisinin neden olduğu
ekonomik yükün azaltılması ve ülkedeki
muhtemel toplumsal zararları giderme
yönünde atılmış bir adım olabilir. Ayrıca
Mavi ve Beyaz’dan Pnina Tamano-Shata
Etiyopya doğumlu ilk bakan olarak Göç
ve Vatandaşlık Bakanlığına atandı. Dahası
aynı partiden Omer Yankelevich ilk aşırı
Ortodoks kadın bakan olarak Diaspora
İşleri Bakanlığına atandı.
Fakat hükümet pandemiden kaynaklanan
ekonomik sorunlar devam ederken büyük
bütçesi nedeniyle şiddetli eleştiriler
almaya başladı bile. “Halk kalkınması”
veya “yüksek öğrenim ve su kaynakları”
gibi bazı portföy başlıkları incelendiğinde
tüm bunların tartışmalı olduğu ve diğer
bazı bakanlıklarla çatışmaların muhtemel
olduğu görülüyor. Netanyahu’nun bu
bakanlıkları “hibe etmesinin” kendisini
yemin etme törenini ertelemeye zorlayan
üst düzey parti üyeleri arasındaki
huzursuzluktan kaynaklandığı söyleniyor.8
Her bir bakanlık şoför, personel ve ofis
alanları için ödeme yapacağı için bu

Birkaç nedenden ötürü bu ulusal birlik
hükümeti anlaşmasından en kârlı çıkacak
kişi hiç kuşkusuz Netanyahu olacak
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büyük hükümetin yıllık 225 milyon ABD dolarından fazla harcamasına tekabül ediyor
ve muhtemelen hükümet, özellikle pandeminin başından bu yana bir milyondan
fazla İsraillinin işini kaybetmesinden sonra meydana gelen işsizlik krizi sürerken
toplumun karşıtlığına maruz kalacak.9
Fakat birkaç nedenden ötürü bu ulusal birlik hükümeti anlaşmasından en kârlı çıkacak
kişi hiç kuşkusuz Netanyahu olacak. Birincisi, Gantz’ın yolsuzluk suçlamasıyla yakın
zamanda yargılanma süreci başlayan Netanyahu’nun siyasi kariyerinin kurtarıcısı
olması oldu.10 Her ne kadar bu üç seçimde Netanyahu’yu devirmeyi amaçlamış olsa
da Gantz’ın geri adım atmasının iki nedeni var: COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşan
olağanüstü hâl atmosferi yaklaşık bir yıldır sürmekte olan siyasi krizle çakıştı ve bu
durum Gantz’ın da hedeflerini gözden geçirmesine neden oldu. Dahası, önceden bir
ittifak kurup itibarının bir kısmını başbakan koltuğuna oturacağı zamana saklamak
Gantz’a muhtemelen bir kez daha koalisyon kuramayıp destekçilerinin beklentilerini
daha da boşa çıkardıktan sonra ittifak kurmaktan daha makul göründü. Böylece
Netanyahu başbakanlık dönemini mahkemeye baskı uygulayıp kendi meşruiyetini
arttırmak için değerlendirebilir. Aslında üç ayrı davayla suçlanması ve ülkedeki ağır
işleyen yargı bürokrasisi ona ihtiyaç duyduğu zamanı veriyor: Netanyahu’nun yargı
süreci ne kadar uzarsa Kasım 2021’e kadar o kadar uzun süre başbakan kalabilir.
İkincisi, Netanyahu partisini ikiye bölerek seçimlerdeki en büyük rakibini elerken kendi
partisi İsrail siyasi spektrumundaki sağcı siyasetin öncüsü olmasına rağmen merkez
ve merkez sol partilerle anlaşarak pragmatizmini en üst düzeyde sergileyebildi. Hem
parti içindeki muhalifleri hem de sağcı rakiplerini elemesi de Likud’un popülaritesini
arttırmasına yardım etti. İsrailli bir radyo kanalının yaptığı bir ankete göre şimdi
seçim yapılacak olsa popülaritesi azalan Gantz ve partisi Mavi ve Beyaz’ın aksine
Likud, beş milletvekili daha çıkarabilirdi.11
Üçüncüsü ve en önemlisi Netanyahu aşırı sağcı yerleşim yanlısı partilerin desteğini
almadan ilhak yanlısı politikalarını hayata geçirmek amacıyla alternatif siyasi
müttefikler bulabileceğini gösterebildi. Siyasi istikrar ihtiyacını ortaya çıkaran
olağanüstü hâl atmosferini yaratan pandeminin tartışma götürmeyen etkileri
nedeniyle Gantz bunların siyasi desteğinin yerini alabilirdi. Başka bir ifadeyle, öyle
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görünüyor ki, Netanyahu, kendi siyasi
gündemini sürdürmek için Yamina veya
Yisrael Beiteinu partilerinin desteğini
çekmek zorunda değil ve tek başına kendi
partisiyle de hareket edebilir.
Temkinli İlhak Stratejisi
İsrail’in Batı Şeria’da işgal ettiği toprakların
ilhakı konusu hükümetin kurulmasından
ve geçen yıl 17 Eylül’de yapılıp sonuçsuz
kalan ikinci seçimden önce bile siyaset
sahnesinde konuşuluyordu. Netanyahu
hükümet kurulur kurulmaz bu konuyu hızla
kabineye getirme niyetini gizlemediğini
açıkladı.12 Koalisyon anlaşmasına göre
Netanyahu ilhak konusunu 1 Temmuz’dan
sonra herhangi bir tarihte kabinede
veya parlamentoda oylamaya sunabilir
ama planın hayata geçirilmesine zemin
hazırlama çabalarına muhtemelen çok hız
verecek. 13
Ancak Netanyahu’nun bu gündemle ilgili iki
sorunu çözmesi gerekecek: Planın takvimi
ve ilhak edilecek alanın haritalanması.
Takvim konusunda acele etmesi gerekiyor
çünkü ABD’deki başkanlık seçimleri hızla
yaklaşıyor ve yönetimin değişme ihtimali

var. Daha önce Obama yönetiminde
Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden’ın
ilhak planına karşı durması bekleniyor.14
Bu yüzden Netanyahu muhtemelen
Biden’ın kazanması halinde Washington’da
yeni yönetim çalışmaya başlamadan önce
ilhak konusundaki kazanımlarını arttırıp
elini güçlendirmeye çalışacak. Yine de
Netanyahu’nun hem koalisyon ortaklarının
hem de Washington’daki yetkililerin
desteğini de kazanması gerekecek. ABD
yönetiminin 1 Temmuz’da İsrail’in planı tek
taraflı olarak uygulamasını onaylamasının
pek muhtemel olmadığı15 ve koalisyon
üyelerinin mutabakata vardığını, dolayısıyla
Gantz ve Ashkenazi’nin onayını görmek
isteyeceği belirtiliyor.16 Ancak söylenenlere
göre koalisyonun önde gelen iki kesimi
arasındaki ihtilafın Netanyahu’nun planın
net bir taslak ve takvimini çizememesi
ve Arap devletlerinin rızasını garanti
edememesi nedeniyle derinleşiyor.17
İlhak edilecek alan ile ilhak planının
kapsamı da gizemini korumaya devam
ediyor. Bu bağlamda planla ilgili sadece
yerleşim yerlerinin (Batı Şeria’nın yaklaşık
%4-10’u), Ürdün Vadisi’nin (yaklaşık %17)

ABD yönetiminin 1 Temmuz’da İsrail’in planı tek taraflı
olarak uygulamasını onaylamasının pek muhtemel olmadığı
ve koalisyon üyelerinin mutabakata vardığını, dolayısıyla
Gantz ve Ashkenazi’nin onayını görmek isteyeceği belirtiliyor
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ve hatta C Bölgesinin tamamının (Batı Şeria’nın yaklaşık %60’ı) ilhakı dahil birçok
senaryo dolaşıyor. Ayrıca ilhak edilecek alanların C Bölgesinin yaklaşık yarısı veya
Batı Şeria’nın yaklaşık %30’unu oluşturup buna karşılık İsrail’in de C Bölgesinin
kalan yarısı, güney Hebron tepeleri ve Necev’in Gazze Şeridi’ne bağlı iki bölgesini
Filistin Otoritesi’ne devrettiği Trump liderliğindeki planın öngördüğü seçenek de
mevcut.18
Dolayısıyla Netanyahu’nun bu iki boyutlu sorunu çözme stratejisi kapsamında katı
bir takvimle ve ilhak edilecek alanın haritasının çıkarılması için ABD ile koordineli
olarak kademeli bir plan izlemesi bekleniyor. Bu plana göre, üst düzey bir İsrailli
yetkilinin belirttiği üzere, bu yaz ilk önce halihazırda büyük yerleşimci nüfusun
ikamet ettiği Ma’ale Adumim, Ariel ve Gush Etzion blokları ilhak edilecek19 ama
Ürdün Vadisi ve diğer yerleşim bölgeleri daha sonra Trump yönetimiyle ayrıntı ve
haritalar konusunda anlaşma sağlanmasının ardından dahil edilecek.20 Nitekim
haberlere göre Gantz yerleşimci liderlerini Trump yönetiminden aşırı taleplerde
bulunmamaları konusunda uyararak ABD’nin bu bağlamda yapmak istedikleriyle
yetinmelerini istedi.21
Gabi Ashkenazi’nin atanması bu bağlamda ABD ile koordinasyonu sürdürmede
hayati önemde görülmeli. Trump’ın öncülük ettiği girişimi tarihi bir fırsat olarak
değerlendiren Ashkenazi planı sıcak karşılayarak hayata geçirmek istediğini
belirtirken aceleyle cüretkâr bir hamle yapmaktan da kaçınmaya çalışıyor. Yemin
etmeden önce bile dışişleri bakanı olarak hareket etmeye başlayıp Kudüs’te
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek22 Netanyahu’nun son iki yılda
diplomaside ağır basan imajına rağmen aktif bir dışişleri bakanlığı yürütme isteğini
göstermiş oldu.
Ashkenazi’nin siyasetteki kararlı tavrı yeni bir şey değil. 2012’de IDF Genelkurmay
Başkanlığı süresi dolduktan hemen sonra İsrail’in Batı Şeria’dan tek taraflı olarak
çekilip kendi sınırlarını uzun vadedeki barış görüşmelerini dikkate alarak belirlemesi

Gabi Ashkenazi’nin atanması bu bağlamda ABD ile
koordinasyonu sürdürmede hayati önemde görülmeli
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gerektiğini belirtti.23 Ashkenazi’nin sergilediği
bu askeri olarak şahin ama diplomatik
olarak “güvercin” duruşunun merkez
solun bir temsilcisi olarak Emek Partisinin
liderliğini eline alması bağlamında dönemin
Cumhurbaşkanı Shimon Peres’i etkilediği
bile söylendi.24 Filistin konusundaki duruşu
ve iki devletli çözüme desteğinin arkasında
giderek İsrail’deki genel tartışmanın seyrini
etkileyen Filistinlilerin oluşturduğu “nüfus”
tehdidi25 ve bunun gelecekte İsrail devletinin
ya “demokratik” ya da “etnik” kimliğini

boşluk oluşturabilir. Nitekim Ramallah’ta
Filistinli liderlere yaptığı bir konuşmada
Filistin Otoritesi Devlet Başkanı Mahmud
Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve
Filistin Devletinin “bugünden itibaren
Amerikan ve İsrail hükümetleriyle yapılan
tüm anlaşmalardan ve bu anlaşmalardan
doğan güvenlik konulu olanlar dahil tüm
yükümlülüklerden beri olduğunu” ilan etti.26
Ayrıca Oslo Görüşmelerinde tasarlanan
maddelerin aksine Filistin Otoritesi A
Bölgesi (Batı Şeria’nın %18’i) üzerinde bile

değiştireceği algısı yatıyordu. Fakat yıllar
geçtikçe Ashkenazi daha pragmatik bir
yaklaşım benimseyerek Filistin konusunda,
özellikle de Trump liderliğindeki “Yüzyılın
Anlaşması” bağlamında Netanyahu ile uzlaşı
taraftarı bir görüş takip etmeye başlamış
görünüyor.

egemenlik icra edemiyor çünkü hareket
özgürlüğü, kavşaklar, doğal kaynaklar
ve özellikle de vergiler (Filistin Otoritesi
bütçesinin yaklaşık %80’i) konusunda bölge
tamamen kontrol altında tutuluyor.

Arapların İlhaka Tepkisi
Filistinlilerin ve Arap devletlerinin bu
gelişmeye nasıl tepki göstereceği söz konusu
olduğunda somut adımların atılacağı ancak
bunların İsrail’i caydıramayacağı bekleniyor.
Filistin halkının itirazları açısından bu
gelişme, Filistin yönetimiyle iş birliği çerçevesi
ile Filistinlilerin yönetilmesi arasında bir

Bununla beraber Abbas’a yakın isimlerden
Hüseyin Şeyh, Abbas’ın27 bu çağrısıyla
çelişip İsrail ile güvenlik koordinasyonunun
askıya alınmadığını ve Filistin güvenlik
hizmetlerinin “stratejik bir karar” olarak
hukuk ve düzeni korumak amacıyla devam
edeceğini söyledi.28 Filistin Otoritesi’nin
bu muğlak duruşu henüz net bir strateji
belirlenmediğini gösteriyor.

İsrail ile Sina’da güvenlik koordinasyonu ve ABD’nin
ekonomik yardımlarının yanında Rönesans Barajı’nın
inşası konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda
arabuluculuk yapması Mısır için önemli olduğundan
Kahire daha sınırlı bir tepki vermek zorunda kalacak
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Böyle bir muğlaklık Ürdün’de de görülebiliyor. Kral II. Abdullah İsrail’in planı
hayata geçirmesi halinde “büyük bir çatışma” yaşanacağı uyarısında bulunurken29
Filistinli kaynaklar Kral’ın “ilhak sürecini sessizce izlemeyeceğini” belirtti. Fakat
Haşimi Krallığı’nın tam olarak nasıl hareket edeceği hala bilinmiyor. İsrail’in ilhak
planı Ürdün’ün milli güvenliğine doğrudan tehdit oluştursa da İsrail ile imzalanan
barış anlaşmasını ilga etme ihtimali iki nedenden dolayı düşük: Birincisi, anlaşma
uluslararası bir anlaşma olduğundan Ürdün parlamentosu tarafından ilga edilemez.
İkincisi, Krallık hala ABD yardımlarına bağımlı durumda ve bu da konu hakkında
aktif bir tutum almalarını engelliyor.30 Bahsedilen bu nedenlerden ötürü Eylül 2016
tarihli 10 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasının feshi bile düşük bir ihtimal. Dahası
Ürdün’ün bu anlaşmadan İsrail’e kıyasla daha çok kâr edeceğine inanılıyor.31 Tüm
bu koşullar ülkenin İsrail Büyükelçisini çekmek veya diplomatik ilişkilerin seviyesini
güvenlik ve istihbarat koordinasyon faaliyetlerini donduracak kadar düşürmek gibi
daha sembolik bir adıma işaret ediyor.
Mısır için ilhak iki devletli çözümün daha az gerçekçi bir seçenek olmaya başladığı
ve Mısır’ın İsrail ile Filistinliler arasında arabulucu rolünü kaybedeceği anlamına
geliyor. Bu yüzden Mısır İsrail’in bu planı hayata geçirmekten vazgeçirmeye çalıştığı
ve iki devletin istihbarat şeflerinin yakın zamanda Kahire’de bir araya geldiği
belirtiliyor.32 Ancak Mısır’ın aynı anda ABD ve İsrail’i karşısına alarak güçlü bir tepki
vermesini beklemek pek makul değil. İsrail ile Sina’da güvenlik koordinasyonu ve
ABD’nin ekonomik yardımlarının yanında Rönesans Barajı’nın inşası konusunda
yaşanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapması Mısır için önemli olduğundan
Kahire daha sınırlı bir tepki vermek zorunda kalacak.33 Bu tepki Doğu Akdeniz’de
doğalgaz rezervleri konusundaki enerji iş birliğini azaltmak veya ilhak planına karşı
cezalandırıcı tedbirler alma konusunda Arap ülkeleriyle koordinasyonu arttırmayı
içerebilir.
Ürdün ve Mısır hariç, ilhakın Arap devletlerinden özellikle de Körfez ülkelerinden güçlü
bir tepkiyi tetikleme ihtimali de var. BAE’deki Washington delegesi Yusuf Uteybe’nin
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine bir karşı görüş yazısı yazarak İsrail hükümetini
ilhak ile Arap devletleriyle daha sıcak ilişkiler arasında bir seçim yapmaya davet
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etmesi daha önce benzeri görülmemiş bir
gelişmeydi.34 Ama böyle bir tepki illaki Arapİsrail yakınlaşmasının azalacağı anlamına
gelmiyor. Aksine ilhak planındaki gevşek bir
takvim içerisinde ilişkilerin kademeli olarak
iyileştirileceği anlamına gelebilir.
Ancak İsrail için en kötü senaryo bu
tepkilerden ziyade söz konusu Arap
devletlerinin
Filistinlilerin
öfkesini
kontrol altına alamayacak olması. Mesela
Filistin Otoritesi BAE’nin korona virüsüyle
mücadele kapsamında İsrail üzerinden
gönderdiği tıbbi yardımı reddetti.35 İsrail
Arap İsyanlarından sonra Filistin konusunun
ağırlığını kaybetmesinden faydalanmış olsa
da Filistinliler ile Arap devletleri arasındaki
karşılıklı anlayışın giderek azalması şimdiye
kadar elde ettiği tüm kazanımları tersine
çevirme potansiyelini koruyor.
Türkiye-Katar Ekseniyle Bir Uzlaşı
Sağlanması Mümkün mü?
İsrail’in yeni dış politikasında Türkiye-Katar
ekseniyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyacağı
düşünülüyor. Arap İsyanlarının başından
bu yana İsrail esnek statüko yanlısı duruşu
nedeniyle bu iki devleti ve değişim isteyen
siyasi gruplara aktif desteklerini tehdit olarak

algıladı. Ayaklanmalar sırasında oluşan siyasi
atmosferden ve İran’ın bölge genelinde
yükselen nüfuzundan duyulan kaygı İsrail’in
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Bahreyn ile bir yakınlaşma sürecine girip Mısır
ile güvenlik iş birliği bağlarını güçlendirmesine
neden olan önemli faktörlerden biri oldu.
Güvenlik iş birliği ve İslamcılar aleyhine aynı
değerleri benimsemek karşılığında İsrail bu
taktiksel çözümle Filistin konusunda daha
cüretkâr adımlar atabilirdi.
Ancak Suudi-BAE-Bahreyn-Mısır ekseni
bölgesel çatışmalarda Türkiye ve Katar’ı
yenmede başarısız olmuş görünüyor. Birincisi,
bu eksenin desteklediği Halife Hafter’e bağlı
güçler şu an Libya’da zemin kaybediyor.
Trablus’u ele geçirmede defalarca başarısız
olması ve Vatiyye hava üssünü Türkiye
destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne
(UMH) bağlı güçlere kaybetmesinin ardından
Mısır ve BAE’nin onu bırakmayı36 planladığı
söylendi. İkincisi bu aktörlerin hiçbiri şu anda
Suriye’nin geleceğini belirlemek için masada
değil. İran barış görüşmelerinde bir şekilde
yalnız bırakılmış olsa da İdlib’deki gelişmelerin
de gösterdiği gibi Türkiye hem diplomaside
hem de askeri çatışmada güç gösterisi
yapabiliyor. Dahası BAE’nin Beşar Esad’ı İdlib

En önemlisi İsrail (Güney) Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan
ve BAE dışişleri bakanlarının imzaladığı Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki faaliyetlerini kınayan açıklamada yer almadı
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ateşkesini bozmaya zorlayarak süreci sabote etme girişimi hezimetle sonuçlandı.37 Son
olarak Katar Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in 3 yıllık ablukasına direnebildi
ve görünürde bölge genelindeki dış politika gündemini sürdürdü.
Bu doğrultuda tüm bu faktörler, İsrail’in bu iki ülkeyle, özellikle de daha derin bir
geçmişe sahip olduğu Türkiye ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gibi bir sürece
girmesini teşvik edebilir. Ayrıca Türkiye’nin Libya’daki UMH ile deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması anlaşmasını imzalayıp bu iki ihtilafı birbirine bağlamasının ardından
Doğu Akdeniz’de yükselen profili İsrail’i Türkiye’nin bölgedeki varlığını dikkate almak
zorunda bıraktı.
En önemlisi İsrail (Güney) Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan ve BAE dışişleri bakanlarının
imzaladığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınayan açıklamada yer almadı.
Her ne kadar Mısır, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs ile ortaklığı, hatta oradaki doğalgaz
rezervleri için bir boru hattı inşa etme planları olsa da İsrail’in bu hamlesi EASTMED
projesinin kalıcılığına duyduğu inancı kaybettiğinin, onun yerine boru hattını inşa
etmek için alternatif bir yol aradığının göstergesi olarak görülebilir. İsrail ile Türkiye’nin
Libya’daki UMH ile imzalanana benzer bir anlaşma imzalama niyetinde olduğuna
yönelik söylentiler olsa da İsrailli yetkililer bunları resmi olarak reddetti.38
Bu bağlamda İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nde maslahatgüzâr olan Roey Gilad bir
yazıda iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olması için “her konuda anlaşması gerekmediğini”
ve ilk adımı Türkiye’nin atacağını beklediğini belirtti.39 Bu yazının yayınlanmasından
sadece üç gün sonra, 24 Mayıs’ta İsrailli El Al havayolu şirketinin işlettiği bir kargo uçağı
on yıldan daha uzun bir süre sonra bir ilk olarak İstanbul’a iniş yaptı.40 Ayrıca Türk
istihbarat şefi Hakan Fidan ile İsrailli mevkidaşı Yossi Cohen’in son 10 ay içerisinde
Berlin ve Washington’da en az iki kez görüştüğü söyleniyor.41
Ancak, bu olumlu işaretlere ve ikili ilişkilerin gelenekselleşmiş yönü olan iyi ticari
ilişkilere rağmen, 10 yıl önce yaşanan Mavi Marmara hadisesinin travmatik etkileri
Türk tarafında hala taze.42 Diğer yandan, İsrail’in yeni dışişleri bakanının o dönemde
IDF Genelkurmay Başkanı ve Mavi Marmara hadisesinin esas faili olup baskın sırasında
yolculardan birinin öldürülme planında aktif rol oynamış olması işleri daha karmaşık
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hale getiriyor.43 Katar’a gelince, Gazze’deki
ekonomik koşulların yönetiminin iki tarafın
da karşılıklı anlayışını yönlendirmeye devam
edeceği beklenebilir.
ABD-Çin Rekabeti Arasında İsrail
İsrail dış politikasını şekillendirmeye başlayan
bir diğer konu da ABD-Çin rekabeti. İsrail şu
anda Çin ile ticaret ve turizm konusunda
çok iyi ilişkilere sahip. İsrail, Çin’in Bir
Kuşak Bir Yol Projesi’nin bir parçası olarak
stratejik bir konumda olması sebebiyle ileri
teknoloji şirketleri ve altyapı projelerinin
inşa ve işletilmesine yapılan yatırımlar dahil
İsrail’deki Çin yatırımları ciddi ölçüde arttı.
Karşılıklı ticaret son on yılda %402 büyüyerek
2018’de 14 milyar dolara ulaştı ki bu da Çin’i
ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) sonra İsrail’in
üçüncü büyük ticaret ortağı haline getiriyor.44
Ancak ABD’ye göre Ashdod Limanı’nın
genişletilmesi ve yeni Haifa Limanı
terminalinin inşa edilmesi ve işletilmesi
gibi büyük ulaştırma altyapı projelerine
dahil olan Çinli şirketler askeri veya istihbari
işlevleri de olabilecek “çift işlevli” ticari
teknolojilere yatırım yapıyor. Dahası Çin’in
siyasi elitleriyle güçlü ilişkileri bulunan Çinli

telekomünikasyon şirketleri Huawei, Xiaomi
ve ZTE’nin de güvenlik açıkları olduğu
biliniyor.45 Hatta, bu konu Pompeo’nun
ziyareti sırasında ana tartışma noktalarından
biri oldu ve Pompeo İsrail’i Çin Komünist
Partisinin İsrail altyapı ve haberleşme
sistemlerine erişimi olduğu ve bunun
İsrail vatandaşlarını riske attığı uyarısında
bulundu.46
İsrail ile Çin arasında derinleşen ilişkilerin
ABD’yi kaygılandırması ilk kez olan bir şey
değil. İsrail’in 2000’de Phalcon radar sistemini
Çin’e satma planları ABD’nin anlaşmanın
iptali için uyguladığı yoğun baskıdan sonra
sonuçsuz kalarak İsrail’in milyarlarca dolar
tazminat ödemesine neden oldu. ABD, İsrail
2015’te Çinli bir şirketle yeni Haifa limanının
inşa edilmesi ve işletilmesi için anlaşma
yaptıktan sonra da benzer baskılarda
bulundu. 15 yıl öncesinin aksine İsrail bu defa
geri adım atmayıp Çin yatırımlarını korudu.
Mevcut durumda ABD’nin baskıları ve Filistin
konusundaki kararlı desteğinin İsrail’i Çinli
firmalarla anlaşmada dikkatli davranmaya
sevk edecek olsa da47 İsrail Çin ile iyi ilişkilerini
sürdürmek için elinden geleni yapacak. Buna

Ileri teknoloji şirketleri ve altyapı projelerinin inşa ve
işletilmesine yapılan yatırımlar dahil İsrail’deki Çin
yatırımları ciddi ölçüde arttı. Karşılıklı ticaret son on
yılda %402 büyüyerek 2018’de 14 milyar dolara ulaştı
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karşılık Çin’in İsrail büyükelçisinin Herzliya kentindeki resmi konutunda şüpheli bir
şekilde ölmesi de Çin’in İsrail ile iki taraflı iyi ilişkilerini sürdürmekten alıkoymadı.
Yakın gelecekte Biden’ın başkan olması ve Washington ile kriz yaşanması ihtimali
ışığında İsrail-Çin ilişkileri daha da gelişebilir. Bununla birlikte böyle bir gelişme
yine de ekonomik alanla sınırlı kalacaktır.
Diğer Aktörler
Son iki ayda Rusya ilhak konusuyla ilgili aktif bir diplomasi yaklaşımını izleyip
Filistinlilerle temaslarını yoğunlaştırdı. Lavrov Moskova’nın iki devletli çözüm
yanlısı yaklaşımını yineleyip ilhak planı nedeniyle bölgede tırmanabilecek şiddet
kaygılarını ifade ederken48 Rusya’nın Netanyahu ile Abbas ve ABD’li yetkililerle
Filistin Otoritesi arasında birer toplantı düzenleyerek arabuluculuk rolü üstlenmeye
çalıştığı söyleniyor.49 Şöyle ki İsrail’in tek taraflı adımlarından hoşnut olmayan ve
bölgesel aktörlerce de sıcak karşılandığı sürece Rusya bu konuya müdahil olmaktan
çekinmeyecek çünkü Sovyetler Birliğinin çöküşünden beri aktif bir politika izlemeye
çalışıyor.
Yine de bu, ikili ilişkilerdeki geleneksel pragmatik eğilimi bozma anlamı taşımıyor.
Rusya Suriye’de ülkenin geleceğini şekillendirmede kendi konumunu güçlendirirken
Kasım Süleymani suikastı sonrasında İran’ın nüfuzu azalıyor. Bu gelişmeyle İsrail
dış politikada kuzey sınırlarındaki Tahran etkisini püskürtme hedefine ulaşmış
görünüyor ve muhtemelen bu konuda Rusya ile iş birliğini sürdürecek. İki ülke
Libya’da Hafter’i destekleyerek ortak bir duruş sergiliyor. Aleyhindeki davaların
yargı sürecinin sonucundan bağımsız olarak Netanyahu’nun Vladimir Putin ile iyi
kişisel ilişkileri iki ülke ilişkilerinde önemli bir faktör olmaya devam edecek.
Son ama bir o kadar önemli nokta ise İsrail’in Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ilhak
kararı sonrası gidişata göre şekillenecek olması. Birkaç AB yetkilisi ilhak planıyla ilgili
eleştirilerini açıklarken İsrail’e ekonomik veya kültürel/bilimsel iş birliği alanlarında

Rusya’nın Netanyahu ile Abbas ve ABD’li
yetkililerle Filistin Otoritesi arasında
birer toplantı düzenleyerek arabuluculuk
rolü üstlenmeye çalıştığı söyleniyor
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yaptırım uygulanması gerekip gerekmediği tartışıldı.50 Ancak AB üye devletleri arasındaki
uyumsuzluk nedeniyle böyle bir tepkinin İsrail’i bu planı uygulamaktan caydırmayacaktır.
Brüksel’in Netanyahu dışındaki diğer İsrailli siyasetçilerle temaslarını arttırarak onun tek
taraflı adımlarını dengelemeyi amaçladığı açık. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek
Temsilcisi Josep Borrel Fontelles bu konuda Gantz ile görüşerek İsrail ile daha iyi diyaloğa ihtiyaç
duyulduğunu vurguladı.51 Koalisyon ortaklarıyla temas kurarak uygulanan bu dengeleme
politikasının ABD seçimlerinde Biden’ın seçilmesi halinde daha başka sonuçları olabilir.
Sonuç
Bu makalenin amacı yeni kabineyle birlikte İsrail dış politikasının beklenen seyrini ortaya
koymaktı. Batı Şeria’daki bölgelerin ilhakı konusu kabinenin en öncelikli gündemleri arasında
olacak gibi görünürken bu politikanın ABD ile koordinasyon içinde uygulanması isteniyor. ABD
yönetiminde potansiyel bir değişim ve İsrail’in Çin ile ilişkileri muhtemel engeller olduğu için
İsrail bölgede Türkiye-Katar ekseniyle bağlarında ufak değişiklikler yapmaya çalışabilir. Ancak
bu hükümetin geleceği koalisyon üyeleri arasındaki rekabetler ve başbakanın yargılanması
nedeniyle şüpheli.
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