
2011’den günümüze uzanan
süreçte ABD’nin Libya
konusunda net bir planı
olmadığı, Libya’daki
önceliğini terörle
mücadelenin oluşturduğu ve
burada bekle gör siyaseti
uyarınca doğrudan
müdahaleleri tercih etmediği
görülmüştür.

O rtadoğu uluslararası iliş-
kilerini uzun süredir
meşgul eden Körfez te-

melli gelişmelerin son halkası “nor-
malleşme” olarak tanımlanan ve
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ül-
kelerinden bazılarının İsrail ile
resmî diplomatik ilişkiler kurma-
sına-geliştirmesine işaret eden sü-
reçtir. İsrail ile ekonomik-siyasi
çeşitli temaslar geliştirme KİK ül-
keleri açısından yeni bir durum
olmamasına rağmen bu defa Fi-
listinlilerin yaşadığı işgal ve işgale
dayalı kapsamlı hukuksuzluklar-
mağduriyetler devam ederken Bir-

leşik Arap Emirlikleri (BAE) ve
dolaylı olarak Suudi Arabistan’ın
normalleşme sürecine güçlü şekilde
sahip çıkması tartışılması gereken
yeni durum olarak karşımıza çık-
maktadır. KİK içerisindeki denge-
lerin ve kutuplaşmaların da etkili
olduğu bu sürece ilişkin tutumu
en fazla merak edilen ülkelerin
başında ise Doha yönetimi gel-
miştir. Geçmişte İsrail ile temasları
nedeni ile bizatihi normalleşme
sürecini başlatan Suudi Arabistan
gibi ülkelerce eleştirilen Katar’ın
Suudi Arabistan ve BAE destekli
İsrail’i normalleştirme girişimlerine
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tepkisi bu sürecin önemli kırılma
noktalarından birini oluşturmuş-
tur. 

İsrail�Katar İlişkilerine
Bakış: Erken Dönem
“Normalleşme”

1995’te iktidarı devralan ve o dö-
neme kadar Suudi Arabistan ek-
seninde dış politika yürüten Ka-
tar’ın bölgesel yöneliminde önemli
değişimler gerçekleştiren Hamed
bin Halife es-Sani’nin (1995-2013)
attığı radikal adımlardan bir tanesi
de İsrail ile diplomatik-ekonomik
temasları daha fazla geliştirmek
olmuştur. Aslında bu yöndeki tu-
tum Hamed bin Halife es-Sani’nin
Emir olmasından önce Katar yö-
netiminde baskın olmuştur. Irak’ın
1990’da Kuveyt’i işgali diğer Körfez
ülkeleri gibi Katar’da da Irak-İran
gibi revizyonist aktörlere yönelik
güvenlik kaygılarını yoğunlaştırmış
ve bu döneme denk gelen özellikle
İsrail-Filistin arasındaki sorunların
çözümüne yönelik 1991 Madrid
Konferansı ile başlayan ve sonra-
sında 1993 Oslo süreci ile netice-
lenen gelişmeler Katar’ın İsrail ile
bazı alanlarda ilişkiler geliştirmesini
kolaylaştırmıştır. İsrail ile ilişkileri
geliştirmenin aynı zamanda Was-
hington yönetimi ile de askerî-si-
yasi ilişkileri güçlendireceğini he-
saplayan Doha yönetimi, bu süreci
1995 sonrasında dönemin Arap
ve Körfez normlarına meydan
okuyacak ölçüde ileriye taşıyarak
1996’da Doha’da İsrail’in ticaret
ofisi açmasına izin veren ilk Körfez
ülkesi olmuştur. Dahası 1996’nın
Nisan ayında İsrail Başbakanı Şi-
mon Perez Katar’ı ziyaret etmiş
ve de facto normalleşme süreci
bir üst seviyeye taşınmıştır.

İsrail’i diplomatik olarak
tanımamasına rağmen
kapsamlı ilişkiler geliştiren
Katar yönetimi ise bu
ilişkileri Filistin sorununun
bir ikamesi olarak
değerlendirmemiş ve İsrail
ile yoğunlaşan temaslarına
rağmen Filistinli gruplara
siyasi ve ekonomik desteğini
sürdürmüştür.

Üst düzey ziyaretlerin yaşandığı
ve Katar medyasında İsrail karşıtı
vurgunun sınırlandığı bu dönemde
Katar Enformasyon Bakanı, suikast
sonucu öldürülen ve İsrail-Filistin
barışının temel figürlerinden İsrail
Başbakanı İzak Rabin’in cenazesine
katılmıştır. Bu şekilde hem ticari
hem siyasi ilişkiler aracılığı ile
İsrail’i de facto olarak tanıma yo-
lunu tercih eden Doha yönetimi,
1997’de İsrail’den bir temsilcinin
Doha’da düzenlenen Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Ekonomik Konfe-
ransı’na katılmasına rıza göster-
miştir. Doha yönetiminin özellikle
1990’lı yıllar boyunca İsrail’e yö-
nelik Umman ile birlikte attığı bu

adımlar günümüzde normalleşme
sürecini sahiplenen statükocu KİK
ülkeleri tarafından sert şekilde
eleştirilmiştir. İsrail’i diplomatik
olarak tanımamasına rağmen kap-
samlı ilişkiler geliştiren Katar yö-
netimi ise bu ilişkileri Filistin so-
rununun bir ikamesi olarak de-
ğerlendirmemiş ve İsrail ile yo-
ğunlaşan temaslarına rağmen Fi-
listinli gruplara siyasi ve ekonomik
desteğini sürdürmüştür. Diğer ta-
raftan 2000’de başlayan el-Aksa
intifadası Katar’ın İsrail ile mevcut
ilişkilerini sürdürmesinde prob-
lemler oluşturmasına rağmen
2009’daki İsrail’in Gazze işgaline
kadar Doha yönetimi tüm sert
eleştirilere rağmen Tel Aviv yöne-
timi ile temaslarını sürdürmüştür.
Katar’ın bu yöndeki tavrına en
net örnek 2008’de Katar’da dü-
zenlenen bir konferansa İsrail Dış-
işleri Bakanı Tizpi Livni’nin ko-
nuşmacı olarak davet edilmesidir.
Dolayısıyla 1990’lı yıllarda başlayan
Katar ve İsrail arasındaki de facto
normalleşme sürecinin öncelikle
1996 yılının Haziran ayında Bin-
yamin Netanyahu’nun başbakan
olması ve sonrasında ise İsrail-Fi-
listin arasındaki barış görüşmele-
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rinin sonlanması ve çatışmaların
yoğunlaşması ile çeşitli sorunlar
ile karşılaştığı söylenebilir.

Doha yönetiminin İsrail-
Filistin meselesi
konusundaki uzun dönemli
tutumunu, Türkiye ile
ilişkilerini ve BAE-Suudi
Arabistan ekseni ile yaşadığı
sorunları göz önüne
aldığımızda normalleşme
sürecine yönelik eleştirel
tavrını muhafaza edeceği
anlaşılabilir.

Mevcut Normalleşme
Girişimlerine Eleştirel�
Mesafeli Tutum

Anlaşıldığı üzere Katar ve Umman
gibi KİK ülkeleri İsrail ile erken
dönemde de facto bir normalleşme
sürecini başlatmalarına rağmen
günümüzde BAE ve Suudi Ara-
bistan’ın resmî ve kapsamlı nor-
malleşme sürecinin dışında durma
tutumunu sürdürmektedirler. Geç-
mişte İsrail ile Umman ve Katar
arasındaki ilişkiler normalleşme
sürecine bu ülkelerin de katılabi-
leceği yönünde çeşitli yorumlara
yol açmasına ve ABD’li bazı yet-
kililerin Katar’ın da bu sürece ka-
tılabileceğini ifade etmelerine rağ-
men Doha yönetiminin İsrail-Fi-
listin meselesi konusundaki uzun
dönemli tutumunu, Türkiye ile
ilişkilerini ve BAE-Suudi Arabistan
ekseni ile yaşadığı sorunları göz
önüne aldığımızda normalleşme
sürecine yönelik eleştirel tavrını
muhafaza edeceği anlaşılabilir. Di-
ğer taraftan Doha yönetiminin bu
tavrı İsrail ile 1990’lı yıllardan beri

yavaş yavaş oluşturulan kısmi nor-
malleşmenin son bulması anla-
mına gelmemekte 2020’nin Eylül
ayındaki İslami Direniş Oluşumu
(Hamas)-İsrail arasında gerçekleş-
tirilen Katar’ın ara buluculuk gi-
rişimlerinde de görüldüğü üzere
2013’de Emir olan Temim bin Ha-
med es-Sani’de bu konuda Filis-
tinlileri daha fazla önceleyen fakat
mevcut statükoyu koruyan bir po-
litika izlemeye çalışmaktadır. 

Bu ateşkes neticesinde Gazze’de
sükûnetin sağlanması konusunda
mutabakata varan taraflar ayrıca
Katar’ın Gazze’ye altyapı başta ol-
mak üzere çeşitli ekonomik yardım
yapmasını onaylamıştır. Bu şekilde
Doha yönetimi İsrail’in bu bölge-
deki de facto kontrol durumunu
kabul ederek Filistinlilere ve özel-
likle Gazze bölgesine ekonomik
ve insani yardım konusunda İsrail
ile de temaslar kurmaktadır. Bu
temaslar Katar’ın Filistin soru-

nunda öncül olma ve Hamas ile
yoğun ilişkiler geliştirme duru-
muna bir alternatif oluşturma-
mıştır. Diğer türlü İsrail’in kapsamlı
ablukası altında bulunan ve ağır
insani krizle karşı karşıya kalan
Gazze’yi 2012’de ziyaret eden tek
ve ilk devlet olan Katar’ın ulus-
lararası alanda Hamas’ın en büyük
destekçilerinden biri olma duru-
munu açıklamak zor olabilirdi. Da-
hası sadece İsrail ile Hamas ara-
sında değil Türkiye’de gerçekleşen
Hamas ile el-Fetih arasında Filis-
tinliler arası uzlaşı görüşmeleri
sonrasında bu grupların Katar
Emiri’ne ziyaret düzenlemesi Doha
yönetiminin Filistin konusundaki
çok boyutlu girişimlerine işaret
etmektedir.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde
bulunduran Doha yönetimi, resmî
normalleşme sürecine yönelik re-
zervlerini sürdürmekte ve Was-
hington yönetiminden gelen bas-
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kılara rağmen Doğu Kudüs’ü baş-
kent olan bağımsız ve İsrail işga-
linden kurtulmuş Filistin devleti
var olmadan BAE-Suudi Arabistan
eksenli teşvik edilen normalleşme
sürecine katılmayacağını ifade et-
miştir. 

2002 tarihli Arap Barış
Girişimi’ne bağlılığına
gönderme yapan Katar
yönetimi, BAE, Bahreyn ve
İsrail arasında varılan
İbrahim Anlaşması’nı
onaylamanın ve
normalleşme sürecinin İsrail-
Filistin çatışmasının
çözümüne katkı
sağlamayacağını ifade
etmiştir.

Bu kapsamda Filistinlilerin ba-
ğımsız devlete sahip olması ve İs-

rail’in 1967 öncesi sınırlara dön-
mesi gibi prensipleri İsrail ile nor-
malleşmenin ön koşulları olarak
kabul eden ve bölgedeki çoğu dev-
letin zamanında onayladığı 2002
tarihli Arap Barış Girişimi’ne bağ-
lılığına gönderme yapan Katar yö-
netimi, BAE, Bahreyn ve İsrail ara-
sında varılan İbrahim Anlaşması’nı
onaylamanın ve normalleşme sü-
recinin İsrail-Filistin çatışmasının
çözümüne katkı sağlamayacağını
ifade etmiştir. Bu nedenle Kuveyt
gibi diğer KİK ülkesi kadar radikal
anlamda sert tepki göstermeme-
sine rağmen Filistinlilerin sorunları
çözülene kadar mevcut de facto
normalleşme şeklinde özetlenebi-
lecek pozisyonuna bağlı kalacağını
açıklayan Katar yönetimi, böylece
bir taraftan İsrail ile temaslarını
diğer taraftan ise Filistinlilerin so-
runlarını çözmeye yönelik giri-
şimlerini sürdüreceğini ima et-
mektedir. 

Sonuç olarak bir dönem İsrail ile
ticari-siyasi ilişkileri nedeniyle
KİK’in diğer üyeleri ve bazı Arap
devletleri tarafından yoğun şekilde
eleştirilen Doha yönetiminin, gü-
nümüzde ise BAE ve Suudi Ara-
bistan merkezli İsrail ile normal-
leşme ve resmî diplomatik ilişkiler
kurulması sürecine yönelik tutu-
munun tartışma konusu olması
KİK ülkelerinin İsrail ile dönüşen
ilişkilerine işaret etmektedir. Bu
dönüşen ilişkilerde bölgede Arap
Ayaklanmaları’nın sağlayabileceği
demokratik dönüşümleri engelle-
me yönünde politika sergileyen
statükocu blokun Katar ve Türkiye
arasında kurumsallaşan çok bo-
yutlu ilişkileri tehdit olarak değer-
lendirdiği ve İran ile de mesafeli
ilişkiler nedeniyle Körfez bölgesinde
İsrail’i yeni bir denge arayışı olarak
kabul ettiği ifade edilebilir.  
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