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Trump’ın sözde Yüzyılın
Anlaşması planına -Barış
Vizyonu şeklinde
belirtilmiştir- kuvvetli şekilde
atıf yapılması da bu planı
müstakil bir anlaşmadan
ziyade, sözde barış planının
devamı hâline getirmektedir.

13 Ağustos 2020 tarihinde
Donald Trump tarafından

açıklanan İsrail-BAE normalleş-
mesinin ardından yaşanan olaylar,
beklendiği gibi sadece iki devleti
değil bütün Ortadoğu, hatta Kuzey
Afrika bölgesini etkilemeye ve
dönüştürmeye matuf gelişmelere
yol açmıştır.

Bugüne kadar merkezinde İsrail’in
olduğu bütün anlaşmalarda ABD
yönetimlerinin, duruma göre teşvik
duruma göre ise tehdit ederek sü-
reçte mutlaka bir dahlinin olduğu
bilinmektedir. İsrail’in Mısır ve
Ürdün ile yaptığı barış anlaşmaları

bunun en somut delilleridir.
Ancak şimdiye kadar hiçbir

ABD yönetiminin, bölge
ülkelerini İsrail ile iş bir-

liği yapmaya veya nor-
malleşmeye bu kadar

zorladığı da görül-

memiştir. ABD’nin geleneksel İsrail
yanlısı politikasına rağmen en
azından İsrail-Filistin sorununun
çözümlenmesinde veya İsrail’in
diğer bölgesel meselelerinde ara
bulucu olma sıfatının gereği olarak
tarafsızmış gibi görünmeye çalıştığı
da bilinmektedir. Bu sayede,
1995’te ABD Kongresinin kabul
ettiği Kudüs’ün İsrail’in başkenti
olduğuna dair yasa bile 2017 so-
nuna kadar hayata geçirilmemiştir. 

Fakat Trump’ın başkanlık kol-
tuğuna oturduğu 20 Ocak
2017 tarihinden itibaren
ne tarafsızlık ilkesine
riayet edilmesi ne de
bölge ülkeleri-
nin hassasi-
yet ler in in
dikkate alın-
ması gibi kai-
delere uyul-
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madığı görülmüştür. Süreç içeri-
sinde atılan tek taraflı adımlar,
uluslararası hukuk ve teamüllerden
eser bırakmamıştır. Bu tarihten
itibaren Trump ve çevresindeki
birkaç Yahudi bürokrat/siyasetçi-
den müteşekkil dar bir kadronun,
tam da İsrail’in istediği ve hayal
ettiği şekilde bölgeyi yeniden di-
zayn etmeye çalıştığı açık bir şe-
kilde görülmüştür. Hem de İsrail’in
uzlaşmaz ve taviz vermez tutumları
nedeniyle uygulanamaz hâle gelse
de hâlen en makul ve bölgesel so-
runların çözümlenmesine en fazla
katkıyı yapma kapasitesine sahip
olan iki devletli çözüm planı henüz
tamamen ortadan kalkmamışken
bu dizayn girişimi sürdürülmüş-
tür.

Dolayısıyla İsrail ve BAE arasında
başlayıp Bahreyn’in de sürece dâhil
olduğu ve yakın zamanda başka
bölge ülkelerinin de katılımıyla
taraflarının artması beklenen İb-
rahim Anlaşması’na yakından bak-
mak ve bu anlaşmanın gerçekten
bölgedeki sorunlara çözüm olup
olamayacağını sorgulamak yerinde
olacaktır. 

Anlaşmanın Şekli ve İçeriği

Devletler arasındaki anlaşmalar,
uzun ve meşakkatli süreçlerden
sonra titizlik ile her kelimesine
itina edilerek hazırlanır. Kapsamı
ile taraflara getirdiği hak ve yü-
kümlülükleri kesin ifadelerle be-
lirlenir. Anlaşmazlık hâlinde uy-
gulanacak prosedür ve çözüm yol-
ları, tereddüde yol açmayacak şe-
kilde metne işlenir. Nihayetinde
İbrahim Anlaşması da iki devlet
arasında imza edilmesi hasebiyle
uluslararası bir anlaşma vasfında
olup yukarıda sayılan kriterleri
sağlaması beklenir.

Ancak muhtemelen her iki ülkeden
çok az sayıda yönetici/siyasi elitin
hâkim olduğu anlaşılan bu anlaş-
mada, bu gibi teferruatlara giril-
mediği görülmektedir. Tarafların
iyi niyet göstermeleri ve sorunların
çözümünde de bu iyi niyeti mu-
hafaza etmeleri çok ideal bir durum
olsa da herhangi bir anlaşmazlık
durumunda sorunların hangi va-
sıtalarla çözümleneceğine dair so-
mut bir içerik olmaması, metni
bir uluslararası belgeden ziyade
Trump’ın yöntemiyle hazırlanmış
bir niyet mektubuna dönüştürm-
üştür. 

Ayrıca metinde Trump’ın sözde
Yüzyılın Anlaşması planına -Barış
Vizyonu şeklinde belirtilmiştir-
kuvvetli şekilde atıf yapılması da
bu planı müstakil bir anlaşmadan
ziyade, sözde barış planının devamı
hâline getirmektedir. Barış, de-
mokrasi, özgürlük, güvenlik, is-
tikrar, refah, iş birliği, kalkınma
ve insan hakları gibi sembol keli-
melere bolca atfın yer aldığı me-
tinde tam da meselenin merke-
zinde yer alan ve en az İsrail, BAE
ve Bahreyn halklarının hak ettiği
kadar bu insani değerleri hak eden
Filistin halkının geleceğine dair
hiçbir somut öneri olmaması, bu
anlaşmayı baştan itibaren prob-
lemli hâle dönüştürmektedir. Zira
Ortadoğu’daki sorunların merke-
zinde yer alan bir meseleyi gör-
mezden gelerek, sadece imzacı
devletler arasındaki ticari ilişkileri
öne çıkaran bir metnin barış an-
laşması diye sunulması da bu se-
bepten inandırıcı olmamaktadır.  

Kaldı ki 2002’de dönemin Suudi
Arabistan Kralı Abdullah tarafın-
dan hazırlatılan Arap Barış Pla-
nı’nda, İsrail’in 1967 öncesi sınır-
larında iki devletli bir çözümü ka-

bul etmesi hâlinde Arap ülkelerinin
de İsrail’i tanıyacağı ve diplomatik
ilişki tesis edeceği taahhüt edil-
mişti. O dönem İsrail’in kabul et-
mediği plan ile bugün imzalanan
anlaşmanın tarafları aynı aktör-
lerdir. Aradaki en bariz fark ise
önceki anlaşma metinlerinde bir
Filistin devletinin ortaya çıkacak
olması ve İsrail’in işgal ettiği top-
rakları terk etmesi gerektiğidir.
Dolayısıyla gelinen noktada Filistin
halkının ve devletinin söz konusu
olmadığı bir anlaşmanın imzalan-
masında İsrail herhangi bir beis
görmemiş ve anlaşmanın muhatabı
olan diğer ülkelerde bu konuda
ısrarcı olmamışlardır.

Anlaşmanın Terminolojik
Tasnifi

Anlaşmanın metninin takdim kıs-
mında, bu anlaşmanın taraflar
arasında barışı tesis etmeye yönelik
tarihî bir dönüm noktası olduğu
vurgulanmaktadır. Ancak İsrail ile
BAE ve Bahreyn arasında zaten
bir savaş durumu söz konusu dahi
olmamıştır. 1971 yılında bağım-
sızlıklarını elde eden iki Körfez
ülkesi, İsrail’in kuruluşundan iti-
baren muhatap olduğu Arap-İsrail
savaşlarının bir tarafı olmadıkları
gibi aslında 1990’lı yıllardan iti-
baren gayriresmî de olsa İsrail ile
bazı münasebetleri bulunmaktaydı.
Bununla birlikte Arap Baharı sü-
recinde, 2013’te Mısır’daki darbe
sürecinde, 2015’te Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi daimî üye-
leri ve Almanya (P5+1) ile İran
arasında imzalanan nükleer an-
laşma karşısında, 15 Temmuz
2016’da Türkiye’de yaşanan hain
darbe teşebbüsünde ve 2017’de
Katar’a yönelik başlatılan ambargo
sürecinde anlaşmanın imzacılarının
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aynı blokta yer aldıkları ve birlikte
hareket ettikleri bilinmektedir.  

Ayrıca anlaşmanın muhataplarının
masaya oturtulma şekline göre
yapılacak tasnifte, bu anlaşmanın
rızaya bağlı irade beyanından öte
ABD’nin ilgilileri sürece katılmaya
zorladığı bir anlaşma olması ne-
deniyle barış anlaşması veya nor-
malleşme anlaşmasından ziyade
zorla kabul ettirme şeklinde bir
tanımlamanın daha uygun olacağı
görülmektedir. Çünkü BAE ile baş-
layan normalleşme sürecinin bir
sonraki adayının kim olacağına
yönelik nabız yoklaması ve
Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman’ı
zikrederek Cemal Kaşıkçı cinaye-
tine atıfla “Arkasını ben kolladım”
şeklindeki açıklamasının hemen
sonrasında Bahreyn’in de aceleyle
15 Eylül’de Beyaz Saray’da icra
edilen imza törenine katılması,
bu zorlamanın bir sonucu mahi-
yetindedir. 

Dolayısıyla bu anlaşmayı bir nor-
malleşme ve hatta barış anlaşması
olarak sunmak gerçekçi bulunma-
maktadır. Aslına bakılırsa bu im-
zalar, herkesin malumu olan örtülü
ilişkilerin alenileşmesinden öte
bir şey değildir. Bu sayede nor-
malleşme sürecine katılan Körfez
ülkelerinin bölgenin yeniden di-
zayn edilmesi sürecinde, üzerlerine
düşen rollerini daha açık bir şekilde
oynayacağı söylenebilir. Bunun
karşılığında Trump liderliğindeki
ABD’nin ise bahsi geçen ülkelerin
bölgesel gelişmelerdeki ve iç siya-
setteki hukuksuz ve tartışılan
adımlarına kayıtsız kalması bek-
lenmekte ve bu aktörlerin iktidar-
larına desteğini sunması hedef-
lenmektedir.

Tek karinesinin İsrail’i tanımak
ve onun çıkarlarına hizmet
olan bu planın, bölgenin
geleceği için bir güçlü ve
barışçıl bir alternatif sunması
da mümkün
görülmemektedir. 

Anlaşmanın Bölgenin
Geleceğindeki Rolü   

Aslına bakılırsa anlaşmanın 7.
maddesi olan “Ortadoğu için stra-
tejik ajanda” bölümü bu anlaşmayla
neyin hedeflendiğini açıkça gös-
termektedir. Zira giriş bölümünde
Trump’ın sözde barış planına ya-
pılan atıftan sonra, bu maddede
tarafların ABD’nin hayata geçirerek
geliştireceği stratejik ajandaya ka-
tılmaya hazır olduklarına dair vur-
gu, bölgenin yeniden dizaynına
yönelik planlara yönelik ip uçları
vermektedir. 

Zaten bölgenin yeniden dizaynına
yönelik planın nüvesi sözde barış
planıyla oluşturulmuştur. Ancak
bu plan, anlaşmazlığın bir tarafı
olan Filistinliler yok sayılarak ta-
mamen İsrail’in istek ve arzularına
göre şekillendirilmişti. Buna göre,
Birleşmiş Milletler çatısı altında
yürütülen iki devletli çözümün,
ancak belirli koşullar sağlanması
ve İsrail’in de uygun bulması hâ-
linde mümkün olabileceği fakat
Kudüs’ün statüsü, Filistinli mül-
tecilerin geri dönüş hakkı ve Yahudi
yerleşimlerin kaldırılması gibi diğer
anlaşmazlık konularının görmez-
den gelindiği plan, bize bölgenin
geleceğinin nasıl tasavvur edildiğini
göstermektedir. 

Nihayetinde, sözde barış planının
uygulanmasıyla İsrail’in insafına
bırakılacak olan Filistinliler dev-
letsiz ve topraksız kalacaklarından
denklemin dışına çıkacaklar ve bu
sayede İsrail ile diğer Arap ülkeleri
arasında muhtemel ilişkilerin
önünde engel kalmayacaktır. Bu
plana muhalefet eden Türkiye ve
İran’ın şeytanlaştırılarak kendi
coğrafyalarıyla irtibatlarının ke-
silmesiyle Arap Baharı sonrası baş-
layan kaotik süreç sona erecektir.
Böylelikle önce mezhebî sonra et-
nik olarak parçalanan bölgenin
Müslüman ülkeleri arasındaki mü-
nasebetler, yeni dönemle birlikte
izole edilen, fiilî olarak bölünen
veya bölünmekte olan bölge ül-
kelerinin de eklenmesiyle tama-
men kesilecektir.  

Sonuç olarak İbrahim Anlaşması,
her ne kadar tüm semavi dinlerin
atası olarak kabul edilen ve saygı
duyulan peygamber Hz. İbrahim’in
adı kullanılarak yapılan bir anlaşma
olsa ve içeriğinde etkili ve sempatik
kelimeler barındırsa da en az diğer
Arap halkları kadar bölgenin yer-
leşikleri olan Filistinlilere gelecek
teminatı sunmadığı için bir barış
veya normalleşme anlaşması de-
ğildir. Tek karinesinin İsrail’i ta-
nımak ve onun çıkarlarına hizmet
olan bu planın, bölgenin geleceği
için bir güçlü ve barışçıl bir alter-
natif sunması da mümkün görül-
memektedir. Bilakis bölgenin Arap
ve Müslüman ülkeleri arasındaki
ayrışmayı derinleştirerek İsrail’in
etno-dinsel sebeplerle şekillenen
yayılmacı siyasetini güçlendirmeye
yönelik bir imha planıdır.  
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