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2011 yılından itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(ODKA)’da yaşanmaya başlayan Arap Uyanışı 

ve onun yarattığı çalkantılar tüm dünyanın göz-
lerinin yeniden bu bölgeye çevrilmesine sebep 
oldu. Tarih boyunca uygarlıkların doğup geliş-
tiği ve yayıldığı yer olarak bilinen Doğu Akdeniz 
ODKA’daki yeni dengelerin oluşmaya başladığı 
bir odak noktası olarak dikkatleri üzerine topladı. 
Yeni dengeleri etkileyen en önemli gelişmeyi de 
Suriye’de başlayan ve bir türlü önü alınamayan, 
giderek uluslararası kamuoyunun en önemli gü-
venlik endişelerinden biri haline gelen karmaşa 
oluşturuyor. 

Suriye’nin Arap ülkesi olmayan iki komşusu bu-
lunuyor: kuzeyinde Türkiye, güneyinde ise İsrail. 
2010 yılında yaşanan Mavi Marmara trajedisi ol-
masaydı ve Türkiye ile İsrail arasındaki ikili ilişkiler 
bu olaydan etkilenerek ciddi bir durgunluk geçir-
meseydi, Suriye meselesinin çözümüne yönelik 
çabalarda belki de farklı bir gelişme yaşanabilirdi. 
Zira Türkiye on yıl kadar önce bölgenin sorunla-
rının çözümünde aktif rol alan ve bu sorunların 
tarafları olan aktörlerin birbirleriyle görüşmelerine 
yardımcı olan etkili bir kolaylaştırıcı konumuna sa-
hipti. 2008 yılında Türkiye bu rolü İsrail ile Suri-
ye arasındaki görüşmelerin kolaylaştırılması için 
de üstlenmiş ve İstanbul’da bu iki ülke yetkilileri 
arasında gerçekleşen bir dizi görüşmeye de ev 
sahipliği yapmıştı. Gelişmeler tarihin akışını başka 
yöne çevirdi. Önce Türkiye-İsrail ilişkileri bozuldu, 
ardından ODKA bölgesi çalkantılara teslim oldu.

Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ
E. Büyükelçi, BİLGESAM Bilge Adamlar Kurul Üyesi

Türkiye-İsrail ilişkilerini Doğu 
Akdeniz’in dengeleri açısından 
önemli bir kazanım olarak görmek 
gerekir. Bununla birlikte, iki ülke 
arasında karşılıklı güvenin yeniden 
güçlenmesi ve bu güvene dayalı 
olarak gerek ikili ilişkilerde gerek 
bölge sorunlarına yönelik çözüm 
arayışlarında birlikte yapıcı fikirler 
üretilebilmesi için belli bir stratejik 
sabıra da ihtiyaç duyuluyor. Türkiye 
ile İsrail şimdi bu deneyimi birlikte 
yaşıyorlar.

TÜRKİYE-İSRAİL 
İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
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Normalleşmenin 
başlaması karşılıklı 

ziyaretlerin de önünü 
açmıştır. 28 Eylül 2016 
günü vefat eden İsrail 
eski Cumhurbaşkanı 

Şimon Peres’in 30 
Eylül’de yapılan cenaze 

töreninde Türkiye’yi 
dönemin Dışişleri 

Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Feridun 
Sinirlioğlu temsil 

etmiştir.
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Altı yıllık bir kesintiden sonra 2016 yılının yaz ayla-
rından itibaren yeniden normalleşmeye başlayan 
Türkiye-İsrail ilişkilerini Doğu Akdeniz’in dengeleri 
açısından önemli bir kazanım olarak görmek ge-
rekir. Bununla birlikte, iki ülke arasında karşılıklı 
güvenin yeniden güçlenmesi ve bu güvene dayalı 
olarak gerek ikili ilişkilerde gerek bölge sorunları-
na yönelik çözüm arayışlarında birlikte yapıcı fi-
kirler üretilebilmesi için belli bir stratejik sabıra da 
ihtiyaç duyuluyor. Türkiye ile İsrail şimdi bu dene-
yimi birlikte yaşıyorlar.

Siyasi İlişkilerin Tarihi

Türkiye 1948 yılında kurulan İsrail Devleti’ni bir yıl 
sonra tanımış ve 1950 yılında da iki ülke arasında 
diplomatik ilişkiler kurularak Tel Aviv’de Elçilik dü-
zeyindeki ilk temsilciliğimiz açılmıştır. Diplomatik 
ilişkilerin 1956 yılının sonunda Süveyş Kanalı sa-
vaşı ertesinde Maslahatgüzarlık seviyesine indiril-
diği, 1963 yılında yeniden Elçilik düzeyine çıka-
rıldığı, 1980 yılının başında Büyükelçilik düzeyine 
yükseltildiği görülür. İsrail’in Doğu Kudüs’ü baş-
kent olarak ilan etmesi ise daha bir yıl geçmeden 
1980 yılının sonunda ikili ilişkilerin bu defa İkinci 
Katip düzeyine düşürülmesine yol açmıştır. 1986 

yılından itibaren yeniden Maslahatgüzar düzeyine 
yükselen diplomatik ilişkiler, 1992 yılından itibaren 
tekrar Büyükelçi düzeyine çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla, siyasi ilişkilerin tarihi Mavi Marmara 
olayı yaşanmadan önce de çeşitli iniş-çıkışla-
ra sahne olmuştur. Bu iniş-çıkışları etkileyen en 
önemli konunun Filistin-İsrail uyuşmazlığı olduğu-
nu hatırda tutmak gerekir. Nitekim, Mavi Marma-
ra trajedisine yol açan gelişmeler de Türkiye’nin 
Gazze’ye insani yardımda bulunmak istemesi ne-
deniyle yaşanmıştır.

Ankara-Tel-Aviv İlişkilerinin Yeniden 
Normalleşmesi 

Son normalleşme ile birlikte Gazze’ye insani yar-
dım dâhil sivil amaçlı malzemenin girişinde kolay-
lık elde edilmiş, insani durumun iyileştirilmesine 
yönelik olarak önemli altyapı yatırımlarının gerçek-
leştirilmesi olanağı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 
Türkiye 2016 yılında Gazze’ye önemli miktarda 
yardım malzemesi göndermiştir. Ayrıca, Gazze’de 
en fazla ihtiyaç duyulan elektrik ve içme suyu 
alanlarındaki sıkıntıları hafifletmek amacıyla enerji 
santrali ve su arıtma tesislerinin kurulmasının da 
önü açılmıştır. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir tek-
nik heyet, Gazze’deki elektrik altyapısının durumu 
ve Türkiye’nin sağlayabileceği katkılar hakkında 
incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere 
2016 yazında Gazze’yi ziyaret etmiştir. Devlet Su 
İşleri’nden teknik bir heyet ise 2016 yılının Aralık 
ayında su konusunda benzeri bir çalışmayı yürüt-
mek üzere Gazze’ye gitmiştir. Gazze’ye ek olarak 
Batı Şeria’ya yönelik “Cenin Sanayi Bölgesi” gibi 
kapsamlı projelerin de hayata geçirilmesi olanak-
ları belirmiştir.   

Normalleşmenin başlaması karşılıklı ziyaretlerin 
de önünü açmıştır. 28 Eylül 2016 günü vefat eden 
İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in 30 Ey-
lül’de yapılan cenaze töreninde Türkiye’yi döne-
min Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feri-
dun Sinirlioğlu temsil etmiştir.

13 Ekim 2016 günü İstanbul’da yapılan Dünya 
Enerji Kongresi’ne İsrail Enerji, Ulusal Altyapı ve 
Su Kaynakları Bakanı Yuval Stenitz katılmış ve 
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak ile bir görüşmede bulunmuştur. Bu gö-
rüşme, mutabakat sonrasında iki ülke arasında 
Bakan düzeyinde sağlanan ilk temas olmuştur. Bu 

temasın Türkiye-İsrail ilişkilerinde enerji başlığının 
önemli işbirliği alanlarından birini oluşturduğu-
na işaret ettiğini de kabul etmek gerekir. Nitekim 
görüşmeden sonra her iki bakanın da bu konuya 
vurgu yapmaları dikkati çekmiştir.

Normalleşme sonrası yeni İsrail Büyükelçisi 5 
Aralık 2016, yeni Türkiye Büyükelçisi ise 12 Aralık 
2016 tarihinde Cumhurbaşkanlarına Güven Mek-
tuplarını sunmuş ve karşılıklı olarak görevlerine 
başlamış bulunmaktadırlar.  Karşılıklı Büyükelçi 
atamaları kuşkusuz ikili ilişkilerin her alanda hızla 
yeniden normalleşmesi için bir olanak yaratmıştır. 
Nitekim 1 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları başkanlığında 
Siyasi İstişareler gerçekleştirilmiştir. 7 Şubat 2017 
tarihinde ise Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 
İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin’in daveti üzerine 
Tel Aviv’de yapılan IMTM turizm fuarına katılmıştır.

Bölgesel Sorunlara Yaklaşımlar

Suriye sorunu her iki ülke için de bölgesel istik-
rar bakımından büyük önem taşımaktadır. Orta ve 
uzun vadede, Türkiye’nin de İsrail’in de Şam’daki 
rejimi sürdürülebilir görmedikleri söylenebilir. An-
cak mevcut rejimin kısa vadede ortadan kalkma-
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sının yaratabileceği boşluğun beklenmeyen 
bir kaosa ve öngörülmeyen sorunlara yol 
açabileceği ihtimali de ciddi bir güvenlik 
endişesi oluşturmaktadır. Türkiye’nin ve İs-
rail’in şu sırada öncelikli olarak Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin 
sürdürülmesinden yana bir tutum izledikleri 
görülmektedir.

Bölgenin en önemli ve kronikleşen sorunu-
nu ise, İsrail’in de doğrudan taraf olduğu 
Arap-İsrail uyuşmazlığı ve Orta Doğu Ba-
rış Süreci oluşturuyor. Bu konuda son za-
manlarda birbirini izleyen gelişmeler yaşan-
dı. ABD’de başkanlık seçimlerini Donald 
Trump’ın kazanması İsrail’de bazı çevrelerin 
bu sonucu artık Filistin Devleti fikrinin tari-
he gömülmesi olarak yorumlayan beyanlar-
da bulunmalarına yol açtı. Doğal olarak bu 
beyanlar uluslararası toplumda iki devletli 
çözüm olanağının ortadan kalkacağı yolun-
daki kaygıları artırdı. Bunun üzerine 23 Ara-
lık 2016 tarihinde görüşülen ve İsrail’in işgal 
altındaki Filistin topraklarında yürütmekte 
olduğu yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kına-
yan 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Ka-
rarı, ABD’nin çekimser kalması sonucu 14 
lehte oyla kabul edildi. 28 Aralık tarihinde 
ise, bu defa dönemin ABD Dışişleri Baka-

nı Kerry barış sürecine ilişkin olarak İsrail’i, 
özellikle de yerleşim faaliyetleri sebebiyle 
güçlü ifadelerle eleştirdi.

Barış süreci çerçevesinde başgösteren bu 
hareketlilik 15 Ocak 2017 tarihinde Fran-
sa’nın girişimiyle Paris’te 71 ülke ve ulusla-
rarası kuruluşun katılımıyla Orta Doğu Barış 
Konferansı’nın toplanması sonucunu do-
ğurdu. Bu konferansta uluslararası toplum 
iki devletli çözüme güçlü bir destek verdi. 
Son olarak Hamas’ın yönetiminde yaşanan 
değişiklik ertesinde bu örgütün de çözü-
mü 1967 sınırları çerçevesinde gördüğünü 
açıklaması ve İsrail’in varlığına karşı sür-
dürdüğü tehditkâr söylemi tekrarlamaması 
dikkati çekti.

Orta Doğu’dai İkili ve Çok Taraflı 
İlişkilerin Geleceğine Yönelik 
Perspektifler

Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ve ti-
cari ilişkilerin 2010-2016 yılları arasında ya-
şanan durgunluktan etkilenmediği söylene-
mez. Nitekim, ikili ticaret hacmi 2014 yılında 
5,5 milyar ABD doları iken, 2015 yılında bu 
rakam 4,2 milyar dolara gerilemiştir. 2016 
yılında küçük bir toparlanma gözlenmekte 

Paris (AA)

Orta Doğu Barış 
Konferansı
15 Ocak 2017
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olup ticaret hacmi 4,4 milyar dolara yükselmiştir. 
Benzer bir iyileşme Türkiye’yi ziyaret eden İsrail’li 
turist sayısında da görülmektedir. İsrail’li turist sa-
yısı 2016 yılında bir önceki yıla oranla %25 art-
mıştır. Bütün bu gelişmeler, yavaş da olsa, iki ülke 
arasındaki normalleşmenin ilerlediğini göster-
mektedir. Ancak ikili ilişkilerde ciddi bir dönüşüm 
sağlayacak en önemli potansiyelin enerji alanında 
işbirliği olduğu konusunda her iki ülke üst düzey 
yetkililerinde ortak bir kanaat mevcuttur. 

İsrail’in doğu Akdeniz’deki toplam 1,1 trilyon met-
reküp hacmi olan “offshore” doğalgaz kaynak-
larının değerlendirilmesi ve dünya ekonomisine 
entegrasyonu için ticari bakımdan en elverişli 
yolun Türkiye üzerinden geçecek bir boru hattı 
olduğu yönünde enerji uzmanları arasında genel 
bir mutabakat bulunuyor. Bununla birlikte, enerji 
sektöründe her gün yeni gelişmelerin ortaya çık-
tığı ve büyük bir rekabetin yaşandığı da yadsına-
mayacak bir gerçeği oluşturuyor. Nitekim, İsrail’in 
mevcut kaynaklarına Kıbrıs adası yakınlarındaki 
kaynakların da eklenmesi suretiyle İsrail-GKRY-
Yunanistan arasında bir boru hattı çekilebileceği 
tartışmaları da güncelliğini koruyor. 

Öte yandan, İsrail’in doğalgazının Mısır’a da sa-
tılabileceği söylentilerinin son olarak Mısır açıkla-
rında yaklaşık 850 milyar metreküp hacme sahip 
Zohr yataklarının bulunmasıyla birlikte gündem-
den düştüğü ileri sürülüyor. Bununla birlikte, böl-
gede başta enerji olmak üzere, güvenlik dahil bir-
çok alanda İsrail-GKRY-Yunanistan arasında üçlü, 
hatta buna Mısır’ın da katılmasıyla dörtlü işbirliği 

olanakları için zemin yoklamaları sürüyor. Benzer 
arayışlar Yunanistan-GKRY-Mısır arasında da ku-
rulmaya çalışılıyor.

Doğu Akdeniz’in çözümsüz kalan en önemli so-
runlarından birinin Kıbrıs sorunu olduğunu unut-
mamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında, bölgenin 
çeşitli düzeylerde sorunlar yumağı haline gelen 
durumuna yeni sorunların ve gerginliklerin eklen-
mesi yerine, işbirliğine dayalı yapıcı adımların atıl-
masının, bu adımlar üzerinden çözümü güç siya-
si sorunların ele alınması için de kolaylaştırıcı bir 
ortamın yaratılmasının çok daha barışçı ve vizyo-
ner bir yaklaşım olacağı dikkate alınmalıdır. Enerji 
alanında işbirliği, İsrail, GKRY ve Türkiye arasında 
başlatılabilecek bir işbirliği üzerinden Kıbrıs soru-
nunun çözümüne de pek ala olumlu yansımalar 
yapabilir.  

Doğu Akdeniz, bugün böyle bir ileri görüşlülüğe 
tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar ihtiyaç 
duyuyor. Bu şekilde bir gelişme Türkiye’nin dış 
politikasında da belli tıkanıklıkların önünü aça-
bilecek ve uluslararası kamuoyu nezdinde artan 
yalnızlığının ortadan kalkmasına yardımcı olabi-
lecektir. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin nor-
malleşmesi süreci böyle bir açılımın ilk adımlarını 
oluşturuyor.

Doğu Akdeniz’in çözümsüz 

kalan en önemli sorunlarından 

birinin Kıbrıs sorunu olduğunu 

unutmamak gerekir. 


