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14.10.2020 tarihinde saat 19.30’da “İsrail 
Normalleşme Sürecinin Katar’a ve Türk-
Katar İlişkilerine Etkileri” adlı panel online 
olarak DİPAM tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü 
DİPAM Kurucu Üyesi Doç. Dr. Esra P. 
Albayrakoğlu’nun üstlendiği panelde; 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav,  Katar 
Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi 
Direktörü  Dr. Mahjoob Zweiri ve EkoTürk 
TV’den Feyza Gümüşlüoğlu konuşmacı 
olarak katılmışlardır. 
      
 Moderatör, oturumun Arap-İsrail 
normalleşme sürecinin son turuna ve 
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bunun Katar ve Türkiye-Katar ilişkilerine 
yansımalarına ilişkin önemli bilgiler 
sunmayı amaçladığını açıklayarak panel 
içeriği hakkında bilgilendirme yapmış ve 
konuşmacıları tanıtmıştır. İlk olarak Dr. 
Mahjoob ZWEIRI ile panele başlamak 
isteyen Moderatör, Zweiri’ye, Arap-İsrail 
normalleşmesinin bir sonraki turunu nasıl 
yorumladığını sormuştur. Katar’ın, İran, 
Türkiye, BAE ve ABD gibi farklı aktörler 
arasında hassas bir denge politikası 
izlemesi ile ünlü olduğunu ifade eden 
moderatör, İsrail ile BAE arasındaki bu 
yakınlaşmanın Katar'a herhangi bir baskı 
yapıp yapmayacağını Dr. Zweiri’ye 
sormuştur. 
 
Dr. Zweiri, son haftalarda yaşanan 
gelişmelerden yola çıkarak, Doha'nın 
normalleşme süreci hakkında çok net bir 
görüş ortaya koyduğunu ve İsrail ile 
normalleşmenin hedeflenmediğini 
gösteren resmi açıklamalara dikkat 
çekmiştir. Katar’ın, İsrail’in uluslararası 
kararlara uyması, İsrail ve Filistin 
arasındaki sorunun çözülmesi sonrasında 
normalleşmeye sıcak bakacağını 
vurgulayan Zweiri, özellikle Filistinlilerin 
temelde kabul etmeyeceği hiçbir şeyin 
Katar tarafından kabul edilmeyeceğini 
ifade etmiştir. Katar’ın, İsrail’in 1967 
öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğine 
inandığını özellikle vurgulamıştır. Ancak 
bunun, Katar'ın bölgede olup bitenlere 
bakmadığı anlamına gelmediğini söyleyen 
konuşmacı, Katar’ın günün sonunda 
bölgedeki önemli bir oyuncu olarak 
arabuluculukta rol oynadığını ve bölgeye 
güvenlik ve istikrar getirmek için 
uğraştığını ifade etmiştir. Ayrıca, Katar’ın, 
ABD ile güçlü bir müttefik ilişkisine sahip 
olduğunu ve bölgedeki dinamikleri iyi 
şekilde anladığını ve önemsediğini ifade 
etmiştir. Bunlarla beraber Katar’ın, 
Washington'un söylediği her şeyi 
onaylayamayacağını ve bu yüzden ABD'nin 

bir dostu ve müttefiki olmak ile  ABD'nin 
söylediklerini takip etmek arasında bir tür 
farklılığın bulunduğunu aktarmıştır. Bu 
durumun çok açık bir şekilde ortada 
olduğunu söyleyen Zweiri, iki ülke arasında 
önceki tartışma olan Katar'ın İran hava 
sahasını kullanması konusunda, ABD'nin 
bundan memnun olmamasına rağmen 
Katar'ın, bugüne kadar  İran'ın hava 
sahasını kullanmaya devam etmesini 
örnek olarak vermiştir. 
 
Normalleşme söz konusu olduğunda 
Katar'ın konumunun şu ana kadar çok net 
olduğunu söyleyen Zweiri, Katar’ın 
Filistinlilere %100 destek vermekten yana 
olduğunu ifade etmiştir. Filistinlileri 
desteklemenin ve daha iyi bir yaşama 
sahip olma haklarını kabul ettikleri ilkesiyle 
Türkiye ile aynı fikirde olduğunu söyleyen 
Zweiri, Katar'ın Gazze halkına katkıda 
bulunduğunu, Gazze’deki 1.5 milyon 
insana yardım ettiğini ve Ramallah'taki 
Filistin otoritesini desteklemeye çalıştığını 
ifade etmiştir. 
 
Normalleşmenin, İsrail için  bir tür tanınma 
ve Büyükelçilik ilişkilerinin normalleşmesi 
anlamına geldiği söyleyen Zweiri, bu 
sürecin İsrail için bölgedeki öneminden 
bahsetmiştir. Konuşmacı, normalleşme 
hareketinin, Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın 
içerisinde bulunduğu kırılgan ve iyi 
olmayan ilişkiler döneminde 
gerçekleştiğine değinmiş ve İsrail’in 
teşkilat içerisindeki bu kırılganlıktan 
maksimum fayda kazanmaya çalıştığını 
ifade etmiştir. Gelişen olayların bir 
meydan okuma olduğunu vurgulayan 
Zweiri, Katar’ın, bu sürecin etkilerini ve 
risklerini azaltmaya çalıştığını ifade 
etmiştir. 
 
Moderatör Albayrakoğlu, Körfez İşbirliği 
Teşkilatı’nın güvenlik merkezli bir 
organizasyon olmadığı hatırlatmış ve 
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Teşkilat içerisindeki anlaşmazlıkların daha 
da büyüdüğünü söylemiştir. Katar’ın 
taraflar arasında arabuluculuk yapması ve 
bölgeye barış getirmeye çalışması ile ünlü 
olduğunu belirten Moderatör, BAE’nin de 
aynı şeye hazır olduğunu aktarmıştır. 
Moderatör, Zweiri’ye bu süreçte İran’ın 
pozisyonunu sormuştur. 
 
Zweiri, BAE’nin arabulucuk konusunda 
özellikle de Arap İsrail çatışması söz 
konusu olduğunda neden  başarılı 
olamayacağınıı; Filistinlere ve Filistin 
Yönetimi’ne şüphe ile bakması, BAE’nin 
güven vermemesi ve BAE’nin sadece kendi 
çıkarını düşünmesine bağlamıştır. Katar’ın 
bu konuda daha barışçıl davrandığını ve 
bölgeye istikrar getirmeye çalıştığını 
aktarmıştır. İran konusunda, İran’ın gerçek 
zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten 
konuşmacı, tarihte ilk kez, İran'ın en büyük 
düşmanı olan İsrail’in  kapının hemen 
arkasında durduğunu ifade etmiştir. 
Zweiri, İran'ın, düşmanın sınırlardan uzak 
durması gerektiği hatta sınırlara bile yakın 
olmaması  üzerine kendi güvenlik teorisini 
kurduğunu belirtmiştir. İran'nın batı 
sınırının gerisindeki Abu Dabi'de, Dubai'de 
veya Bahreyn'de İsrail'in  yerleşik ve  
birçok şeyi yapma gücüne sahip olacağını 
söyleyen konuşmacı, ayrıca İsrail'in 
kabiliyetli ve teknolojisi gelişmiş bir 
düşman olduğunu ifade etmiştir. İran’ın 
normalleşmeyi tehdit olarak hissettiğini ve 
devam ederse de doğuracağı sonuçlardan 
endişe duyduğunu ifade etmiştir. İran’ın, 
bu normalleşmenin kendisine  herhangi bir 
zararı olması durumunda BAE’ye ve 
Bahreyn’e bedel ödeteceğini konu alan 
çok açık mesajlar vermesi ve bu ülkeleri 
dikkatli olmaları konusunda uyarması, 
İran’ın siyasi çevresi içerisindeki endişeyi 
yansıttığını belirtmiştir. BAE ve Bahreyn’in 
bölgeye İsrail’i getirerek kaotik bir ortam 
oluşturduklarına inanan İran’ın endişesi ve 
rahatsızlığından bahseden konuşmacı, 

ABD’nin İran’a olan baskısı ve yaptırımları 
ile beraber normalleşmenin İran’ı çok 
kritik bir duruma soktuğunu ifade etmiştir. 
Moderatör Albayrakoğlu, Zweiri’nin 
dediklerine katıldığını belirtmiş ve ABD’nin 
BAE’ye satmayı planladığı F-35’lerin 
bölgedeki askeri dengeyi daha da karmaşık 
hale getireceğini belirtmiştir. Bu durumun 
İran’ı, Rusya ile daha da yakınlaştıracağını 
vurgulayan moderatör, Türkiye’nin bu 
süreçteki konumu hakkında Prof. Dr. 
Özden Zeynep OKTAV’a söz hakkı 
vermiştir. 
 
Oktav, Zweiri’nin dediklerinin kendisi için 
önemli olduğunu söyleyerek Katar’ın 
arabuluculuk  rolü ve normalleşme 
sürecine bakış açısı hakkında konuşmak 
istemiştir. İmzalanmış olan İbrahim 
Anlaşması’nın tam diplomatik ilişkileri ve 
ticari ilişkileri içerdiğini söyleyen Oktav, 
Katar’ın normalleşmeyi, İsrail ve Filistin 
arasındaki meseleden dolayı reddettiğini 
aktarmıştır. Bu süreçteki “normalleşme” 
kavramının anormal bir kelime olduğunu 
söyleyen konuşmacı, İsrail’in bu 
anlaşmayla beraber Ortadoğu ve Körfez 
bölgelerini domine edeceğini ve buralarda 
hakimiyet kuracağını ifade etmiştir.  
 
Katar’ın bakış açısından, normalleşme 
sürecinin pozitif bir gelişme olmadığını 
söyleyen Oktav, Katar’ın,  İsrail’in körfez 
bölgesinde kendisine enerji konusunda  
rakip olacağını düşündüğünü aktarmıştır. 
Katar’ın bölgede enerji konusunda önemli 
bir aktör olduğunu belirtmiş ve enerji 
bağlamında Katar ve İran ilişkilerinden 
bahsetmiştir. Kendi fikrini açıklayan 
konuşmacı, İsrail’in normalleşme 
hareketiyle beraber bölgeye barış 
getireceği savına şüpheyle baktığını ifade 
etmiştir. Katar açısından sürece 
bakıldığında, bu sürecin İran’ı izole etmeyi 
amaçladığını ve bu durumun İran’ı, Rusya 
ve Çin’e yönlendireceğini ifade etmiştir. 
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Katar’ın bu süreçte Türkiye ile olan 
ilişkilerini pekiştireceğine inandığını 
belirtmiştir. 
 
 Filistin Meselesi’nin bölge ülkeleri 
nezdinde artık odak noktası olmadığının 
altını çizen Oktav, Ortadoğu ve Körfez 
ülkeleri arasındaki farklılıklardan 
bahsetmiş ve bu ülkelerin İsrail’e olan 
farklı bakış açılarını değerlendirmiştir. 
Özellikle Bahreyn’in durumunu 
değerlendiren konuşmacı, Bahreyn’in 
Suudi Arabistan’ın kanatları arasında 
olduğunu söylemiştir. Konuşmacı, her ne 
kadar Suudi Arabistan açık etmese de 
Muhammed Bin Selman’ın süreçten 
memnun olduğunu ve BAE ile de oldukça 
iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etmiştir.  
 
İsrail ile normalleşme hareketlerinin 
Türkiye’yi tehdit ettiğini söyleyen Oktav, 
Türkiye, İran ve Katar’ın, ABD ve İsrail 
yanlıları  tarafından bölgede habis ülke 
olarak tanımlanmasından bahsetmiştir. 
Bunun nedeni olarak; Türkiye’nin gitgide 
askeri bakımından güçlenmesini, 
Rusya’dan almış olduğu S-400 füze 
savunma sistemleri ve Katar dahil olmak 
üzere 13 ülkedeki askeri üssünün 
bulunmasını göstermiştir. Türkiye’nin bu 
durumunun özellikle ABD, İsrail ve bazı 
Körfez ülkeleri tarafından tehdit olarak 
görüldüğünü söylemiştir.  
 
Türkiye’nin hem Mısır’da hem de 
Suriye’de Müslüman Kardeşleri 
desteklediğini söyleyen Oktav, bu 
durumun Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn 
tarafından terörizme destek olarak 
algılandığını ifade etmiştir. Türkiye’nin 
İhvan’a ve Hamas’a destek vermesi bu 
ülkeler için tehdit edici bir unsur olduğunu 
ve İhvan ve Hamas’ın, Körfez monarşileri 
için istikrarsızlaştırma yeteneğine sahip 
birer unsur olarak görüldüğünü 
aktarmıştır. Türkiye’nin,  Suudi Arabistan, 

Bahreyn ve BAE tarafından istikrarı bozan 
bir ülke olarak görüldüğünü belirtmiştir. 
Ayrıca Katar’ın da bu ülkeler nezdinde 
Türkiye ile aynı konumda görüldüğünü 
ifade etmiştir. 
 
 Katar’ın normalleşmeyi reddetmesinin asıl 
nedeninin, Katar’ın, Suudi Arabistan ve 
BAE ile olan ilişkisine olduğunu söyleyen 
Oktav, üçlü arasındaki ilişkilerin kötü 
olduğunu aktarmıştır. Katar’ın şu anda çok 
hassas bir diplomasi ile olayları takip 
ettiğini ve  İsrail ile ilişkilerin bu şekilde 
normalleşmesini istemediği kaydetmiştir. 
Katarın, Türkiye ve İran ile olan ilişkilerini 
bozmak istemediğini ve bölgede İsrail 
hakimiyeti istemediğini ifade etmiştir. 
Askeri ve enerji bağlamında İsrail’in 
bölgede yükselmesini istemeyen Katar’ın, 
İsrail ile dengeli bir politika izlemek 
istediğini kaydetmiştir. Katar krizi sonrası, 
Katar’ın İran’ın hava sahasını kullandığını 
ve halen kullanmaya da devam ettiğini de 
hatırlatmıştır. Bütün bunlara rağmen 
Katar’daki İsrail ofisine dikkat çeken Oktav, 
Katar’ın bu bağlamda Körfez’deki ilk ülke 
olduğunu söylemiş ve Katar’ın İsrail ile 
diplomatik ilişkilere devam etmek 
istediğinin altını çizmiştir. 
 
İsrail’in de, Katar’ı çok önemli bir devlet 
olarak gördüğünü söyleyen Oktav, İsrail’in, 
Katar ile tam diplomatik ve ticari ilişkilere 
geçmek istediğini belirtmiştir. Hamas ile 
arasındaki iletişim kanalı olarak gördüğü 
Katar’ın önemini bilen İsrail’in, 
arabuluculuk konusunda Katar’ın BAE’den 
çok daha fazla rolü olduğunu bildiğini 
özellikle vurgulamıştır. Bu nedenle Katar’ın 
İsrail’in gözünde önemini koruduğunu 
belirtmiştir. Normalleşme sürecinin, 
İran’ın Körfez’deki rolünü aşındırması 
nedeniyle İran’ı Körfez’de zayıflatacağını 
söyleyen konuşmacı, Zweiri’nin de İran 
konusunda söylediklerine katıldığını 
söylemiştir. Türkiye’nin normalleşme 
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sürecine sıcak bakmadığını söyleyen 
Oktav, son zamanlarda Türkiye ve İsrail’in 
hem Dağlık Karabağ’da hem de Doğu 
Akdeniz’deki çıkarlarının örtüştüğünü 
ilginç olarak yorumlamış ve bu durumun 
gelecekte normalleşme sürecini 
etkileyeceğini ifade etmiştir. 
 
Moderatör Albayrakoğlu, Prof. Dr. Özden 
Zeynep Oktav’ın dediklerine katıldığını 
belirtmiştir. Katar’ın enerji konusunda 
önemine vurgu yaparak OPEC’ten 
ayrıldığına dikkat çekmiş ve Katar’ın enerji 
konusunda LNG açısından gaz üretimine 
daha fazla odaklandığını aktarmıştır. 
İran’ın, Hürmüz Boğazı yerine Umman 
Körfezi’nden petrolünü ihraç etmeye 
çalıştığını ifade eden Moderatör, bu 
bağlamdaki enerji boru hattının, Katar ve 
İran arasında tedirginliğe sebep olma 
ihtimalini görmüş ama Katar’ın rahatsızlık 
duymadığının da altını çizmiştir. 
Konuşmacılardan Feyza 
GÜMÜŞLÜOĞLU’nun normalleşme 
hareketi hakkındaki görüşlerini merak 
eden Moderatör, Gümüşlüoğlu’nun Körfez 
ilişkilerini iyi bildiğini ve Katar’ın İsrail ile 
olan ilişkisinde düşüncelerini merak 
ettiğini söylemiştir. Moderatör ayrıca 
Gümüşlüoğlu’na, Türkiye ve Katar 
arasındaki diplomatik ilişki ve ticari 
ilişkileri de sormuş olup ikili arasındaki 
savunma işbirliklerinin boyutu ve geleceği 
hakkında sorular yönlendirmiştir. 
Normalleşme sürecinin, Türkiye ve Katar 
arasındaki askeri işbirliğini derinleştirme 
olasılığı hakkında da ayriyeten fikirlerini 
sormuştur. 
 
Feyza Gümüşlüoğlu, konuyu tarihsel bir 
perspektiften değerlendireceğini 
söyleyerek şunları kaydetmiştir: “Asıl 
sorulması gereken sorunun ‘İsrail ile Katar 
normalleşecek mi?’ yerine ‘İsrail ve Katar 
arasındaki ilişki anormal mi?’ olmalıdır.” 
Bu soruya odaklanmak isteyen konuşmacı, 

90’lara dönersek eğer Körfez ülkelerinden 
ilk defa Katar’ın İsrail ile normalleşme 
hareketi içine cüretkarca girdiğini ifade 
etmiştir. Bu süreçten sonra İsrail’in 
Doha’da ofis açtığını hatırlatan 
konuşmada, buna rağmen günümüzdeki 
ilişkilerde Katar’ın bu sürece sıcak 
bakmamasını ilginç bulmuştur. Katar’ın 
İsrail ile olan ilişkisinin zaten anormal 
olmadığını iddia eden konuşmacı, tarihsel 
arka plan da göz önüne alındığında, BAE ve 
Bahreyn gibi değil ama yine de bu 
normalleşme hareketine dahil 
olabileceğini ifade etmiştir. Katar’ın bu 
noktada normalleşmemesini birkaç 
nedene bağlayan Gümüşlüoğlu, ilk olarak, 
BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan 
tarafından terörizme destek verdiği 
iddiasıyla ablukaya alınmış olmasına 
bağlamış ve  Katar’ın , Bahreyn ve BAE’nin 
ayak izlerini takip etmemek ve onlar gibi 
görünmemek için bu sürece  dahil 
olmadığını belirtmiştir. İkinci bir neden 
olarak, Katar krizi sırasında Türkiye ve 
İran’ın Katar’a büyük diplomatik destek ve 
lojistik destekte bulunmalarını işaret 
etmiştir.  Özellikle Türkiye’nin Katar’a 
askeri destek verdiğini ve Katar’da askeri 
üs açmasını bir neden olarak  görmüştür. 
Konuşmacı, Türkiye ve Türkiye gibi 
düşünen ülkelerin, BAE’nin normalleşme 
antlaşmasını, Filistinlilere bir ihanet olarak 
gördüğünü aktarmıştır. İran’ın BAE 
konusunda tutumunun çok daha sert 
olduğunu söyleyen konuşmacı, İran 
hükümet yetkililerinin konuşmalarına 
dayanarak bu antlaşmayı utanç verici bir 
eylem ve stratejik bir aptallık olarak 
gördüklerini ifade etmiştir. 
 
Türkiye’nin İsrail ile de diplomatik 
ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen 
konuşmacı, konu dış politika olunca 
Türkiye’nin pragmatist yaklaşımla olaylara 
baktığını söylemiştir. Buradan yola çıkan 
konuşmacı Katar’ın normalleşme 
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konusunda Türkiye’yi  ikna edebileceğini 
söylemiş ancak bu konuda  İran’ın 
Türkiye’den  çok daha zor bir şekilde ikna 
edebileceğinin de altını çizmiştir. Katar’ın 
İran ile olan enerji işbirliği konusuna da 
dikkat çeken konuşmacı, Katar’ın, Türkiye 
ve İran’ı hayal kırıklığına uğratmamak için 
çabalayacağını da özellikle vurgulamıştır.  
Katar’ın üzerindeki baskıya değinen 
Gümüşlüoğlu, eğer Trump seçilirse bu 
baskının devam edeceğini iddia etmiştir. 
Konuşmacı,  ABD, Suudi Arabistan, 
Bahreyn ve BAE’nin baskılarını 
yönetebilmek için Katar’ın çok güçlü bir 
diplomasi yürütmesi gerektiğine inandığını 
ve bunun da Katar için zorluklar içerdiğini 
aktarmıştır. Nihayetinde de 
normalleşmenin geleceğine inandığını 
söyleyen Gümüşlüoğlu, böyle bir iddia 
ortaya koymuştur. Türkiye ve Katar 
ilişkilerine değinmek isteyen konuşmacı, 
Türkiye ve Katar’ın kendi yolunu bulmaya 
çalıştıklarını ve krize bir çözüm bulmak için 
uğraştıklarını söylemiştir. İsrail merkezli bir 
çözüm yerine Filistin merkezli bir çözümü 
odak alacaklarını düşünen Gümüşlüoğlu, 
yaklaşık iki üç hafta önce Hamas ve El-
Fetih temsilcilerinin İstanbul’da 
görüştüklerini ve sonrasında da Katar’a 
gidip Dışişleri Bakanlığı ile görüştüklerini 
hatırlatmıştır. 
 
Moderatör Albayrakoğlu, BAE’nin İsrail ile 
olan işbirliğini değerlendirmiş ve İsrail’in 
İran’a daha fazla baskı yapmak için BAE’yi 
sıkıştıracağından bahsetmiştir. Geçmişte 
yaşanılan Mısır ve Ürdün ile yapılan  
normalleşme anlaşmalarına değinen 
Moderatör, bu anlaşmaşların ekonomik ve 
ticaretten çok, sadece kendileri arasında 
savaşı bitirdiğine dikkat çekmiştir.  
Akabinde, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav’a, 
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Filistin 
topraklarındaki faaliyetleri hakkındaki 
konuşmalarını sorarak olası bir ilhak 

durumunda Türkiye ve Katar’ın tutumu 
değenlendirmesini istemiştir. 
 
Oktav, İsrail konusunda Türkiye ve Katar’ın 
diplomasi yoluyla anlaşabileceklerini 
vurgulamış ve herhangi bir askeri olasılık 
görmediğini aktarmıştır. Konuşmacıların 
hepsi bu yoruma katıldıklarını 
belirtmişlerdir. 
 
Moderatör Albayrakoğlu, Gümüşlüoğlu’na 
Türkiye ve Katar arasındaki savunma 
işbirliğine dikkat çekerek ABD’nin Katar’a 
bir taraf tutması için baskı uygulaması 
halinde Türkiye ve Katar’ın tutumunu 
sormuştur. 
 
Gümüşlüoğlu, her halukarda Türkiye ve 
Katar’ın işbirliği içinde olmaya devam 
edeceklerini belirterek Obama ve Trump 
döneminde de görüleceği üzere ilişkilerin 
kötüye gitmediğini ifade etmiştir. 
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