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Abstract
This article aims to anaylze the Israeli apology of March 2013. The article firstly looks at the series of crises 

in the 2000s in bilateral relations and argues how the common threat perceptions and common interests of 

the 1990s has vaned during this decade, bringing a more cautious approach. Later it looks at the post-2008 

period, in the aftermath of the Operation Cast Lead, when the tension in the relations began to escalate and 

reached a breaking point after the Mavi Marmara incident. The article argues that behind the Israeli apol-

ogy lies the developments related with the Arab Spring as well as a demand for change in Israeli politics after 

the January elections. The article concludes by looking at the challenges that might hamper further coopera-

tion between the two countries, like possible differences of interest over regional politics in general and Syria 

in particular and the developments in the Palestinian issue.
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İsrail’in Gazze’ye abluka uygulamaya başlaması Türkiye’nin Filistin meselesinin genelinin yanında Gazze’ye özel bir ilgi ve 

ayrıcalıklı pozisyon vermesini gündeme getirmiştir.
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Giriş

22 Mart 2013 tarihinde ABD başkanı Obama’nın 

İsrail ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Benja-

min Netanyahu, Başbakan Erdoğan’ı telefonla 

arayarak Mayıs 2010 yılında gerçekleşen ve 9 

Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Mavi 

Marmara krizi ile ilgili olarak özür diledi. ABD 

Başkanı Obama’nın da hazır bulunduğu bu gö-

rüşme sonrasında İsrail Dışişleri Bakanlığı resmi 

bir açıklamayla Türkiye’den özür dilediğini ka-

muoyuna duyurdu. Bu makalenin amacı 2000’ler 

boyunca Türk-İsrail ilişkilerinde yaşanan geliş-

melere kısaca baktıktan sonra Mayıs 2010’dan 

bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ve İsrail’in 

özür dilemesine giden yolu incelemek ve ilişki-

lerin bundan sonra ne şekilde seyredebileceğine 

dair bazı gözlemler ortaya koymaktır. Makale 

özür dileme ve sonrasında ilişkilerde bir iyileşme 

görülse de bunun orta ve uzun vadeli bir işbirli-

ğine dönüşebilmesinin önündeki engelleri ortaya 

koymaya çalışacaktır.

2000’lerde Türkiye-İsrail ilişkileri 

1999-2009 Krizler Dizisi

Türkiye ve İsrail arasında 1990’lar boyunca ya-

şanan yakın ilişkiler 1990’ların sonuyla birlikte 

bir düşüş ve kriz dönemine girmiştir. Filistin me-

selesindeki gelişmelerle paralel olarak Başbakan 

Ecevit’in “İsrail soykırım yapıyor” söylemiyle 

ilişkiler gerilmiş ve 2000’ler boyunca da devam 

etmiştir. 1999-2009 yıllarını ikili ilişkilerin so-

ğuduğu, krizlerin yaşandığı ancak her kriz son-

rası iki tarafın da bazı adımlar atmasıyla birlikte 

normale dönüldüğü bir dönem olarak ele almak 

mümkündür. 

Bu dönemde aslında Türkiye-İsrail ilişkilerinin 

1990’ların yakınlığını kaybetmesi beklenebilir bir 

durumdu. 1990’larda iki ülkeyi bir araya getiren 

şartların pek çoğu 2000’lerde ortadan kalkmıştı. 

Türkiye ve İsrail 1990’lar boyunca Suriye, Irak ve 

İran’ı ortak tehdit olarak algılamışlar, özellikle 

Türkiye bu süreçte güney komşularının PKK’ya 

verdikleri destek nedeniyle bölgede yeni işbirliği 

arayışlarına girmiş ve İsrail bu bağlamda önemli 

olmuştu. PKK sorunu nedeniyle Avrupa Birliği 

ile gerginleşen ilişkiler ve Türkiye’nin ABD’de da-

hil olmak üzere silah temininde yaşadığı zorluk-

lar İsrail ile ilişkilere giden yolu açmıştı. 1990’lar 

boyunca Filistin meselesindeki gelişmeler -Mad-

rid Konferansı ve Oslo görüşmeleri sonrası iki 

devletli çözüme doğru giden yolda atılan adımlar 

da Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinde etkili olmuş-

tu. İsrail tarafından bakıldığında ise Türkiye’nin 

1991’de ilişkileri elçilik seviyesine yükseltmesi 

olumlu karşılanmış ve geleneksel olarak ‘düşman 

Arap devletleriyle çevrili olma’ düşüncesiyle böl-

gede Arap olmayan devlet ve milletlerle iyi ilişki-

ler kurmaya çalışan İsrail, Türkiye ile yakınlaşa-

rak bölgedeki gücünü arttırmaya çalışmıştı. Her 

iki devletin siyasetinde bu dönemde hakim olan 

‘düşmanlarla çevrili olma’ fikri ilişkilerin geliş-

mesinde etkili olmuştu.

1990’ların sonuyla birlikte pek çok gelişme iki 

ülke ilişkilerinin önemini azaltmıştı. Bu geliş-

meler daha çok Türkiye’de ve Türk dış politika-

sında yaşanmıştı. 1990’ların sonunda Abdullah 

Öcalan’ın yakalanmasıyla birlikte Türk dış poli-

tikası güvenlik odaklı olmaktan çıkmış, Türkiye, 

Suriye ile Adana Mutabakatını imzalamış ve gü-

ney komşularıyla ilişkilerinde normalleşmenin 

başladığı bir sürece girmişti. Avrupa Birliği ile 
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gelişen ilişkiler Türkiye’yi ABD odaklı politika-

dan Avrupa odaklı bir eksene doğru taşımış, ge-

nel olarak Türkiye bölgesinde geliştirmeye başla-

dığı yakın ilişkilerle (Bu gelişmede İsmail Cem’in 

Dışişleri Bakanlığı sırasında izlenen bölge-bazlı 

dış politikanın etkisi büyüktür.) 1990’ların di-

namiklerinden kurtarmıştı. Türkiye bölgesinde 

ilişkilerini geliştirdikçe İsrail ile paylaşılan or-

tak tehditler azalmaya başlamış ve bunun doğal 

sonucu olarak da ilişkiler 1990’ların dinamiz-

minden uzaklaşmıştı. Bu dönemde Filistin me-

selesindeki olumsuz gelişmeler, barış sürecinin 

sekteye uğraması ve al-Aksa İntifadası’nın başla-

ması da ikili ilişkileri etkilemişti. 

2000’lerle birlikte ortak tehditler ortadan kal-

maya başlarken, Irak Savaşı ile birlikte çıkarların 

direkt olarak çatışmaya başladığı bir süreç başla-

mıştır. Irak Savaşı sonrası İsrailli yetkililerin Ku-

zey Irak’taki faaliyetleri ve İsrail’in Kürt gruplara 

destek verdiği ve eğittiği yolundaki haberler Türk 

kamuoyunda büyük yankı bulmuş, bölgenin ge-

leceğine dair iki ülkenin çıkarlarının farklılaş-

tığını ve hatta çatıştığını göstermiş, ilişkilerde 

gerilime neden olmuştur.1 Her ne kadar İsrailli 

yetkililer İsrail’in Irak’ta Türkiye’nin siyasetine 

aykırı bir şey yapılmayacağının altını çizmiş olsa-

lar da2 ilişkilerde gerilim yaşanmıştır. Bu süreçte 

İsrail-Filistin barış sürecinin ortadan kalkması ve 

çatışmaların başlaması Filistin meselesini Türki-

ye-İsrail ilişkilerinin bir parçası yapmış 2004 yı-

lında Başbakan Erdoğan’ın “İsrail devlet terörü 

yapıyor”3 şeklindeki açıklamalarının ardından 

Filistin meselesi ilişkilerde sürekli bir şekilde 

gündeme gelmiş ve Türkiye’den İsrail’e yapılan 

eleştirilerin temelini oluşturmuştur. 2006 yılında 

yapılan Filistin seçimleri Türkiye’yi bir taraftan 

meseleye çok daha angaje ederken, diğer taraftan 

da ilişkileri geren bir faktör olarak ortaya çıkmış-

tır. 2006 seçimleri sonrası Halid Meşal’in Türki-

ye ziyareti İsrail’le ilişkilerde kriz yaratırken 2007 

yılında Hamas’ın el-Fetih ile yaşadığı çatışmadan 

sonra Gazze’ye giderek buranın hakimiyetini ka-

zanması ve bunun üzerine İsrail’in Gazze’ye ab-

luka uygulamaya başlaması Türkiye’nin Filistin 

meselesinin genelinin yanında Gazze’ye özel bir 

ilgi ve ayrıcalıklı pozisyon vermesini gündeme 

getirmiştir. Bu durum İsrail’le ilişkilerde gerili-

min önemli bir parçası olmuş ancak çıkan kriz-

ler görüşmeler ve karşılıklı olumlu açıklamalarla 

normale döndürülebilmiştir.

 

Siyasi alanda kriz-normalleşme-kriz sarmalı 

devam ederken Türkiye’nin arabuluculuk rolü 

üstlenmesi ve İsrail ve Suriye arasında dolay-

lı görüşmeleri yürütmeye başlaması ile birlikte 

ilişkilerde yeni bir boyuttan bahsetmek müm-

kün olmaktadır. Bu durum Türkiye’nin bölge-

deki tüm aktörlerle konuşabilen tek ülke olması 

bağlamında Türkiye’nin Ortadoğu’daki ağırlığını 

arttırmıştır. 2004 yılında Beşar Esad’ın Ankara zi-

yareti sırasında ilk defa gündeme gelen olası ara-

buluculuk rolü ve Esad’ın İsrail Başbakanı’yla gö-

rüşmek istediği mesajı Türkiye tarafından İsrail’e 

iletilmişti. Üç yıllık bir beklemenin ardından 

2007 Mart’ından itibaren Türkiye bu rolü üstlen-

miştir. Bu süreçte pek çok İsrailli kanaat önderi, 

ilişkilerdeki gerginliklere rağmen, arabuluculuk 

rolünü 1990’ların Türkiye’sinin başaramayacağı 

ancak 2000’lerin Türkiye’sinin bölgedeki artan 

rolüyle birlikte İsrail’e sağlayabileceği önemli bir 

fırsat olduğunu belirtmişlerdir.4 Bu anlamda da 

Türkiye ile ilişkiler İsrail için yeni bir değer ka-

zanmıştır. Özellikle arabuluculuk konusunda de-

vam eden aktif ilişkilere rağmen 2008’in son gün-

lerine dek Türkiye ile ilişkiler İsrail gündeminde 

sınırlı bir biçimde yer almaktaydı. Bu dönemde 

İsrail’deki kamuoyu için en önemli mesele İran 

meselesiydi ve İsrail gazeteleri ne Türkiye’nin dış 

politikasıyla ne de İsrail’le olan ilişkileriyle fazla 

ilgiliydi. İsrail kamuoyu tamamen İran meselesi-

ne odaklanmışken sadece Türkiye değil, İran ha-

riç neredeyse tüm bölge ülkeleri hatta Irak Sava-

şı sırasında ve sonrasında yakından izlenen Irak 

siyasetiyle ilgili konular bile İran’ın gölgesinde 

kalmaktaydı. 

Devam Eden Krizler ve İlişkilerde 

Kopma Dönemi – 2009-2013

Türkiye’nin Suriye-İsrail arasında yürüttüğü 

arabuluculuk rolü İsrail’in Gazze’ye karşı giriş-

tiği “Dökme Kurşun Operasyonu’na” dek sürdü. 

Ancak Operasyon’la birlikte sadece ilişkilerde 

gerilim yaşanmaya başlamadı, aynı zamanda 

ilişkilerin kopma noktasına geleceği, sadece si-

yasi ilişkilerde değil, halk düzeyinde de gerilimin 

tırmanacağı yeni bir süreç başladı. Operasyonun 
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27 Aralık 2008’de başlamasına en sert tepki Baş-

bakan Erdoğan’dan geldi. Başbakan bir taraftan 

ateşkesin sağlanması, Filistinli gruplar arasında 

uzlaşmaya varılması ve Gazze’nin yeniden inşa-

sı şeklinde özetlenebilecek Türkiye’nin pozisyo-

nunu değişik platformlarda dile getirirken diğer 

taraftan da İsrail’in bu operasyonunu Türkiye’ye 

yapılmış bir saygısızlık olarak da değerlendirmiş, 

iki ülke ilişkilerinde güvenin kalmadığını vurgu-

lamıştı. Bunun nedeni İsrail Başbakanı Olmert’in 

22 Aralık günü Ankara’ya yaptığı ve Suriye ile 

arabuluculuk girişiminin beşinci turunun yürü-

tüldüğü ziyaret sırasında, bu operasyonun pla-

nını bilmesine rağmen Türkiye’ye bahsetmeme-

siydi. Toplantı sonrası anlaşıldığı üzere toplan-

tılarda Hamas ve Gazze üzerine konuşulurken 

Olmert bu konuyu hızlıca geçerek “Türkiye’den 

Gazze’ye yapılan yardımların kesilmeyeceği” sö-

zünü vererek bu konu üzerine daha fazla konuş-

maktan çekinmişti. Bunun üzerine görüşmelerin 

hemen ardından başlayan Operasyonu Erdoğan, 

Türkiye’nin iyi niyetine ve arabuluculuk rolüne 

büyük saygısızlık olarak yorumlamıştı. Operas-

yonun başlamasının ardından Erdoğan, İsrail’i 

saldırgan ülke olarak tanımlamış, Gazze’yi “açık 

hava hapishanesi” olarak niteleyerek yapılan 

operasyonu barışa indirilmiş büyük bir darbe 

olarak değerlendirmişti. Bu gelişme liderler ara-

sında bir güvensizliğin ortaya çıkmasında önem-

li olmuştur. Başbakan Erdoğan’ın Olmert’e ve İs-

rail yönetimine olan güvensizliği ilişkilere gölge 

düşürmüş, Operasyonla beraber Filistin meselesi 

ikili ilişkilerin önemli bir parçası haline gelmiştir. 

İlerleyen haftalarda Ortadoğu turuna çıkan Er-

doğan gelişmeler nedeniyle İsrail’e uğramamıştır.

Bu çerçevede gerginlikler devam ederken, Da-

vos Ekonomik Forumu’nda “Gazze: Ortadoğu’da 

Barış Modeli” başlıklı panelde yaşananlar Türk-

İsrail ilişkilerindeki gerginliği yeni bir noktaya ta-

şıdı. Başbakan Erdoğan, panelde yanında oturan 

İsrail Cumhurbaşkanı Perez’i İsrail’in Gazze’de 

ölçüsüz güç kullandığını vurgulayarak eleştirdi 

ve ‘one minute’ sözüyle tüm dünyada yankı bu-

lan çıkışında Perez’e hitaben “Sesin çok yüksek 

çıkıyor. Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin ben-

den çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisi-

nin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek 

çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye ge-

lince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki 

çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunu-

zu çok iyi biliyorum.[…]” demiştir.5 Davos’un ar-

dından gerginlik devam ederken Mayıs 2010’da 

Gazze’ye yardım götürme amacıyla yola çıkmış 

olan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusu tara-

fından yapılan müdahalede dokuz Türk vatanda-

şı hayatını kaybetmiştir. Bu olay sonrasında iki 

ülke arasındaki siyasi ilişkiler kopmuş ve Tür-

kiye, özür dilenmesi, ölen vatandaşların ailele-

rine tazminat ödenmesi ve Gazze’ye ablukanın 

kaldırılmasını ikili ilişkilerin devamı için şart 

koşmuştur. Bu döneme kadar genellikle üçüncü 

milletler/meseleler (Filistin meselesi, Kuzey Irak 

siyaseti) nedeniyle gerilen Türkiye-İsrail ilişkileri 

Mavi Marmara sonrasında direkt olarak iki ülke 

arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, kan dökülme-

si nedeniyle, kopma noktasına gelmiştir. Bir an-

lamda, ilk defa iki ülke arasında direkt olarak bir 

çatışma alanı doğmuştur. 

Dökme Kurşun Operasyonu sonrasındaki sü-

reçte gerek Türkiye’de gerekse İsrail’de düşün-

cesel anlamda önemli farklılıklar oluşmuştur. 

Türkiye’de İsrail karşıtı söylemin güç kazandığını 

gözlemlemek mümkündür. Bu durum liderler 

seviyesinde göz önüne serilmiş, halk düzeyinde 

de karşılık bulmuştur. Gerek Başbakan Erdoğan 

gerekse Dışişleri Bakanı Davutoğlu İsrailli muha-

taplarını sert bir şekilde eleştirmeye başlamışlar, 

beraber çalışabilmelerinin zorluklarına vurgu 

yapmışlardır. Türk yetkililerin İsrail tarafına kar-

şı güvensizliği artmış, ikili görüşmelerde verilen 

sözlerin ve anlaşılan noktaların İsrail tarafı ülke-

lerine döndükten sonra unutulduğuna ya da vaz-

geçildiğine vurgu yapılmaya başlanmıştır. Türk 

yetkililere göre bu durum Mavi Marmara son-

rası Cenevre’de yürütülen gizli görüşmeler için 

de bu şekilde cereyan etmiştir. Özür ve tazminat 

konusunda üzerinde anlaşıldığı düşünülen hu-

suslardan, İsrail tarafı ülkelerine döndükten ve 

üst makamlarla görüştükten sonra vazgeçmişler 

ve mutabık kalınan konular gerçekleşmemiştir. 

Yöneticiler seviyesindeki bu güvensizlik halk dü-

zeyine de yansımış, Ayrılık gibi bazı televizyon 

dizilerinde İsrail karşıtlığı ön plana çıkartılmıştır. 

İsrail tarafında ise Türkiye’nin AKP yönetimi 

altında gitgide İran ve Suriye’nin yörüngesine 
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oturduğu ve İsrail’in bölgesel düşmanlarıyla (Su-

riye, İran, Hizbullah ve Hamas başta olmak üze-

re) yakın ilişki kurarak İsrail’i köşeye sıkıştırmaya 

çalıştığı yönünde bir kanı yerleşmeye başlamış-

tır. Örneğin Likud’lu bir siyasetçi Erdoğan’ın 

Ahmedinejat ile samimiyetinin İsrail için bir so-

run olduğunu ve “İran, Irak, Suriye, Lübnan ve 

Türkiye’yi içine alan yeni bir radikal kuzey cep-

henin” oluştuğunu söyleyerek endişelerini dile 

getirmiştir.6 Aynı doğrultuda yapılan yorumlar-

da Türkiye’nin “neo-Osmanlıcı bir hayal içinde 

İsrail’in düşmanlarıyla işbirliği yapan, terörist 

ülkelerin ve grupların dostu” olarak nitelendiği 

de gözlemlenmiştir.7 Başbakan Erdoğan’ın Kasım 

2010 tarihindeki Lübnan ziyareti sırasında yaptı-

ğı konuşmada İsrail’den bahsederken “biz katile 

katil deriz”8 demesi ilişkileri gererken İsrail’de 

Türkiye’nin gitgide İsrail karşıtlığının savunucu-

su haline geldiği yönündeki iddiaları güçlendir-

miştir. 

Bu bağlamda ilginç olan bir nokta, tüm bu gerili-

me rağmen, Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinin 

artarak devam etmesi olmuştur. İlişkilerdeki kri-

ze rağmen gerek seneler bazında, gerekse Mavi 

Marmara krizi sonrasında aylar bazında incelen-

diğinde ticaret hacmi büyümeyi sürdürmüştür.9 

Bu durum iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin 

siyasi gelişmelerden bağımsız olarak gelişip bü-

yüyecek düzeye ulaştığını göstermesi bakımın-

dan önemlidir. Türkiye-İsrail ekonomik ilişki-

leri Türkiye’nin diğer Ortadoğu ülkeleriyle olan 

ekonomik ilişkilerine bakıldığında bu bağlamda 

farklıdır. Genel olarak Türkiye’nin Arap devletle-

riyle ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkilerin gölgesi 

altındadır ve siyasi gelişmelerle birebir paralellik 

gösterecek şekilde seyretmektedir -ancak siyasi 

ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomik ilişkiler 

gelişir ve siyasi ilişkiler zayıfladıkça ekonomik 

ilişkiler de zayıflar. İsrail ile ise ekonomik ilişkile-

rin ulaştığı boyut, siyasi bağımlılıkların ötesinde 

otonom hale gelmiş ve krizlerden etkilenmeden 

artmayı sürdürmüştür.

İsrail’in Özür Dilemesine Giden Yol

İsrail’in özür dilemesinin ardından, Dışişleri 

Bakanı Davutoğlu, “bu konuyla Suriye’nin hiç-

bir bağlantısının bulunmadığını” vurgulamış 

ve “Türkiye’nin Suriye politikasının aynı İsrail 

politikası gibi ilkesel olduğunu”10 belirtmiş olsa 

da bölgede yaşanan gelişmelerin öneminin altı-

nı çizmekte fayda vardır. Bu çerçevede özellikle 

Suriye’de yaşanan gelişmelerin önemi büyüktür. 

Tunus ve Mısır’da yaşanan değişimler ve Arap 

Baharı süreci Türkiye ve İsrail için farklı şeyler 

ifade etmiştir. İki ülkenin bölgedeki gelişmeleri 

okuma biçimleri Suriye’deki olaylara dek olduk-

ça farklıdır. Genel olarak Türkiye, Tunus ve Mı-

sır’daki gelişmeleri ve bölgedeki diktatörlüklerin 

ortadan kalkmasını memnuniyetle karşılarken, 

İsrail için Arap Baharı önemli dengeleri altüst 

eden bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Özellik-

le İsrail’in on yıllardır (1979 Camp David Anlaş-

masından bu yana) yakın işbirliği içinde olduğu 

Mısır’daki değişim İsrail’in bölge politikasına 

dair önemli çıkmazları göz önüne sermiştir. Hele 

ki olayların İsrail’in 1994 yılında barış anlaşması 

imzaladığı ve bu sayede doğu sınırını güvene al-

dığı Ürdün’e sıçraması riski hem güneyden hem 

de doğudan çevrelenme riskini ortaya çıkarttığı 

için İsrail’in en önemli kabusu olmuştur. Bazı 

yazarlar yaşanan gelişmeleri İsrail için tam bir 

deprem ya da kabus olarak nitelendirirken, bazı-

ları da bu süreçte Netanyahu hükümetini ‘başını 

kuma gömmekle’ ve bölgedeki gelişmeler yerine 

oturana dek bir şey yapmadan bekleme politikası 

izlediği için eleştirmeye başlamışlardır.11 

Yukarıda detayları verildiği gibi 1990’larda ortak 

tehdit algısı ile yakınlaşmaya başlayan Türkiye ve 

İsrail, 2000’ler boyunca bu algının değişmesiyle 

birlikte birbirlerinden uzaklaştıkları bir sürece 

girmişlerdir. 2011’de Suriye’de olayların çıkması-

nın ardından Türkiye ve İsrail’in politikaları bir 

süre birbirinden12 ayrışmıştır. Türkiye özellikle 

Ağustos 2011 sonrasında Suriye muhaliflerine 

açıkça destek vermeye başlamışken, İsrail ise 

uzun bir süre Suriye’deki gelişmeleri “sahanın 

dışından” izlemeye devam etmiştir. Bu süreçte 

İsrail’in Suriye politikasında ülkenin istikrarı-

nın korunması en önemli meseleyi oluşturmuş, 

Esad rejiminin gitmesiyle birlikte İran’dan uzak-

laşabilecek yeni bir Suriye yönetimi arzulanırken 

ülkenin radikal Sünni hareketlerin eline geç-

mesi riski ve kimyasal silahların geleceği konu-

su İsrail’i Suriye’de muhalefeti destekleyen aktif 
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bir politika izlemekten alıkoymuştur. Ancak bu 

politika Suriye’deki gelişmelerin komşu ülkelere 

sıçraması riskinin güçlenmesiyle değişmeye baş-

lamış, Suriye’de Esad yönetiminin yanında İranlı 

Devrim muhafızlarının, ordu mensuplarının ve 

Hizbullah üyelerinin aktif bir biçimde savaşmaya 

başladığı haberlerinin duyulmasıyla birlikte tüm 

bölge siyasetini İran odaklı okuyan ve İran’ı bir 

numaralı düşmanı ilan eden İsrail’in Suriye siya-

seti muhalefeti desteklemek yolunda değişmeye 

başlamıştır.

İsrail’de 22 Ocak seçimlerinden sonra 

Netanyahu’nun ‘başını kuma gömmüş’ politika-

sından uzaklaşarak bölge siyasetiyle ilgili bir şey-

ler yapması gerektiği yönündeki fikir güçlenmiş-

tir. Pek çok gözlemci 22 Ocak seçimlerinin İsra-

il’deki sağ siyasetin hakimiyetine bir dur demek 

olduğunu iddia ederek bu durumun iç politikada 

Netanyahu’yu zorlayabileceğinden, dış politika-

ya yönelerek bazı adımlar atılabileceği fikri or-

taya çıktı. Bu bağlamda seçimlerden sonra dış 

politikada iki gelişmenin gözlemlenebileceği 

konuşuluyordu: Birincisi, Türkiye ile ilişkilerin 

önceliğinin olacağı, Netanyahu’nun Türkiye’den 

özür dilemesinin mümkün olabileceğiydi. İkin-

ci gelişme ise Filistin ile barış sürecinin yeniden 

canlandırılması konusunda yaşanabilirdi. Dış 

politika önceliği olan İran ile ilgili direkt bir şey 

yapılamıyorsa bile bölgesel gelişmeler ve artan 

güvensizlik içinde en azından Türkiye ile iliş-

kilerin geliştirilebileceği ve Filistin Otoritesi ile 

barış sürecinde adımlar atılabileceği ve İsrail’in 

bu şekilde ‘başını kumdan çıkartıp’ gelişmeleri 

yönlendirebilecek şekilde bazı girişimlerde bu-

lunabileceği yönünde görüşler ortaya konulmaya 

başlanmıştı.13 Bu görüşler ışığında Mart ayı ile 

birlikte hem barış sürecinin yeniden gündeme 

gelmesi hem de Türkiye’den özür dilenmesi ger-

çekleşmiştir.

İsrail Esad rejiminin gitmesini istemekle beraber, ilişkilerde aktif ve saldırgan davranacak, Golan Tepeleri’ni geri almak için 

savaşabilecek yeni bir rejim konusunda hassastır.
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Son aylarda Suriye içinde artan gerginlik ve kim-

yasal silah kullanılmasına dair iddialar da hiç kuş-

kusuz İsrail’in Türkiye ile yakınlaşmanın önemli 

bir parçasını oluşturdu. Suriye’deki gelişmelerin 

Lübnan’a ve Ürdün’e sıçraması riski ve bölgesel 

gelişmelerin seyrine dair ve olası bir uluslararası 

operasyon durumunda istihbarat paylaşımının 

önemi Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde 

İsrail için önemli bir noktaydı. ABD’li yetkilile-

rin uzun zamandır İsrail ve Türkiye’yi bir araya 

getirme isteklerinde de bu durumun rolü vardır. 

Mavi Marmara sonrasında her platformda ve 

uluslararası organizasyonlarda İsrail’in siyasetini 

eleştiren Türkiye, özellikle NATO içinde yürüt-

tüğü İsrail’i NATO bağlamında atılacak her türlü 

adımın dışında tutma politikası yürütmekteydi. 

Suriye’de yaşanan gelişmelere dair bilgi paylaşı-

mı, ortak hareket etme ve olası bir operasyonda 

ABD’nin bölgedeki iki müttefikini aynı platform-

da bir araya getirme isteği, NATO bağlamında-

ki paylaşımların da önünü açabilecek formüller, 

ABD’nin İsrail’i özür konusunda ikna etmesinde 

önemli oldu. 

Türkiye’den özür dilenmesi Filistin ile barış sü-

recinin yeniden canlandırılmaya çalışılmasıyla 

neredeyse paralel şekilde olmuştur. Filistin me-

selesinde atılacak adımlar Türkiye ile ilişkilerin 

geliştirilmesinde hiç şüphesiz kolaylaştırıcı rol 

oynayacaktır, zira daha önce belirtildiği gibi Tür-

kiye-İsrail ilişkileri Filistin meselesindeki adım-

larla yakından ilişkilidir. Dışişleri Bakanı Davu-

toğlu da özür sonrasında “gelişmenin zaman-

lamasının, Filistin tarafının ağırlığını artıran ve 

İsrail-Filistin meselesinde Türkiye’yi denkleme 

daha çok sokan bir hamle olduğunu” belirterek 

konuların ilişkisini ortaya koymuştur.14 Türkiye 

ayrıca bu gelişmeyle 2000’lerde olduğu gibi ta-

raflarla konuşabilen ve ‘iyi ilişkisi’ olan tek aktör 

olarak yeniden gündeme gelebilecektir. 

İkili İlişkilerin Önündeki Engeller

Arap Baharı sonrası yeniden ortaya çıkan “ortak 

tehdit” algısı ikili ilişkilerin özür sayesinde düzel-

mesinde önemli olmuş olsa da Türkiye-İsrail iliş-

kilerinin geçmiş dönemlerdeki (1990’lardaki) ya-

kın işbirliğine hatta 2000’lerin kriz-normalleşme 

döngüsüne dönebilmesi bu noktada zor görül-

mektedir. Bunun için bazı engeller ön plana çık-

maktadır.

Bunlardan en önemlisi Türkiye ve İsrail’in ortak 

tehdit algısının ne derece örtüşeceği ve kapsamlı 

bir işbirliğine dönüşebileceği meselesidir. Şu an 

Türkiye ve İsrail, Suriye’deki kanın durması ve 

Beşar Esad’ın gitmesi konusunda fikir birliğin-

de olsalar da İsrail’in Suriye’de kurulacak yeni ve 

revizyonist olabilecek bir hükümetten çekincesi 

çok büyüktür. Ne de olsa İsrail Esad rejiminin 

gitmesini istemekle beraber, 1973 savaşından 

beri sınırından tek bir kurşun atılmamış olma-

sından memnundur. İsrail ile ilişkilerde aktif ve 

saldırgan davranacak, Golan Tepeleri’ni geri al-

mak için savaşabilecek yeni bir rejim konusunda 

hassastır. İsrail’in daha önce de belirtildiği gibi 

önceliği İran’dır ve bölgedeki tüm girişimlerini 

İran öncelikli olarak gerçekleştirecektir. Suriye 

meselesi Türkiye ve İran’ın ilişkilerinde krize ne-

den olmuş olsa da İsrail’in İran’a karşı herhangi 

bir müdahalesinin Türkiye tarafından ne derece 

kabul göreceği tartışmalı olabilir. Bu bağlamda 

T r iye’nin Suriye srail aras nda y r tt  arabuluculu  rol  srail’in 
Gazze’ye ar  giri ti i D me ur un Operasyonu’na  de  s rd  
Anca  Operasyon’la birli te sadece ili ilerde gerilim ya anmaya 
ba lamad  ayn  zamanda ili ilerin opma no tas na gelece i  sa
dece siyasi ili ilerde de il  hal  d zeyinde de gerilimin t rmanaca  
yeni bir s re  ba lad
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ilişkilerdeki iyileşme bu noktada konjonktürel, 

Suriye/İran eksenindeki gelişmelere bağlı ola-

caktır ve bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak 

düşünülmemelidir.

Filistin meselesindeki gelişmeler de Türkiye-İs-

rail ilişkilerinin geleceğinde önemli olacaktır. 

ABD hükümeti, Mart 2013’de iki devletli bir çö-

zümü merkeze koyan ve Dışişleri Bakanı Kerry 

tarafından aktif bir şekilde yürütülmeye başla-

nan yeni bir girişim başlatmıştır. İsrail ve Filistin 

Otoritesini yeniden ve önkoşulsuz olarak görüş-

melere başlamaya çağıran Kerry, Arap Barış İni-

siyatifini temel alarak ilerlemeye çalışmakta ve 

bu sayede sonuçta İsrail’in tüm Arap dünyasıyla 

ilişkilerini normalleştirebileceği bir plan üzerin-

de hareket etmektedir. Bu durum bölge barışının 

sağlanması için son derece önemlidir ve 2000 yı-

lından beri yürütülen en ciddi girişimdir. Her ne 

kadar taraflar önkoşulsuz olarak girişime destek 

verseler de, örneğin Filistin tarafı İsrail ile görüş-

melere başlamak için uzun zamandır talep ettiği 

önce yerleşimlerin inşaatının durması koşulu ol-

madan girişime olumlu bakmıştır, tarafların kısa 

zamanda sonuç alabilmesi çok zor görünmekte-

dir. Pek çok kanaat önderi, Netanyahu hüküme-

tinin görüşmelerde en iyi ihtimalle uzun vadeli 

bir geçiş dönemi önereceğini, bunun ötesinde bir 

ilerlemenin zor göründüğünün altını çizmekte-

dirler. Filistin tarafında da özellikle Filistin dev-

letinin sınırlarının nerede olacağı, Kudüs’ün ge-

leceği ve Filistinlilerin geri dönüş hakkı ile ilgili 

olarak anlaşmazlığın temelini oluşturan konular-

da önemli kaygılar devam etmektedir. Bunun ya-

nında, Filistin siyaseti açısından en önemli sorun 

Filistin’in bölünmüşlüğü ve el-Fetih ve Hamas 

arasındaki ayrılıktır. Bugüne dek ayrılığı gider-

mek üzere yapılan hiçbir toplantının sonuç ge-

tirmemesi ve birlik hükümetinin kurulamaması 

meselenin temelindedir. Gazze’nin, bu bölgeye 

yapılan resmi ziyaretlerin artmasıyla beraber, 

bölgesel siyasette ayrı, meşru bir aktör olmaya 

başlaması Filistin otoritesinin geleceğiyle ilgili ve 

İsrail-Filistin barış görüşmeleriyle ilgili endişeyi 

arttırmaktadır. Bu durum Türkiye-İsrail ilişki-

lerinin geleceğini de etkileyecektir çünkü daha 

önce belirtildiği gibi Filistin meselesindeki olum-

lu adımlar ilişkilere de olumlu yansırken, aksi 

yöndeki gelişmeler ilişkilerde gerilime ve krize 

yol açmaktadır. Barış görüşmeleri için adımlar 

atılırken, Başbakan Erdoğan’ın olası Gazze zi-

yareti bir taraftan İsrail tarafından hem Hamas’ı 

daha da meşrulaştıracağı için hem de güvenlik 

kaygıları bağlamında eleştirilecek, diğer taraftan 

da Filistin Otoristesi’ni daha da zayıflatma riski 

nedeniyle etkili olabilecektir. Böyle bir ziyaret 

şüphesiz Türkiye-İsrail ilişkilerini etkileyecektir 

ancak bunun ötesinde Filistin siyasetini de etki-

leme olasılığı nedeniyle barış girişimini güçlen-

dirmeye çalışan ABD tarafından da yakından 

izlenmektedir. 

Türkiye-İsrail ilişkilerinde özür sonrası sürecin 

geleceği ile ilgili düşünürken altı çizilmesi gere-

ken bir nokta da yukarıda belirtilen iki taraftaki 

liderlerin beraber çalışma zorlukları ve siyasi li-

derler seviyesinde düşüncesel anlamdaki anlaş-

mazlıklar ve bunların toplumsal yansımalarıdır. 

Yakın dönemde vurgulanan fikir ayrılıklarının 

ve karşılıklı olumsuz düşüncelerin kısa zamanda 

değişmesini beklemek de zor olacaktır. 

Sonuç

Bu makale 2000’li yıllarda Türkiye-İsrail ilişkile-

rindeki kriz sarmalını ve nedenlerini ele aldıktan 

sonra 2010 sonrası kopma noktasına gelen iliş-

kileri incelemiş, üç sene sonra İsrail’in özür dile-

mesinin ardındaki nedenleri ele almıştır. Makale 

özür sonrası süreçte ilişkilerin kalıcı işbirliğine 

dönüşebilmesi için bazı engeller olduğunu be-

lirtmiş ve şu an ilişkilerin daha çok konjonktürel 

ve geçici bir ortak çıkar algısına bağlı olduğunu, 

orta ve uzun vadeli bir işbirliğinden bahsetmek 

için henüz erken olduğunu belirtmiştir. Bu bağ-

lamda ekonomik ve teknik işbirlikleri geliştirilse 

de siyasi ve toplumsal anlamda yakınlaşma için 

özellikle Filistin meselesinde atılacak adımların 

yakından izlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

O 
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