
2017 yılı ve öncesindeki
bölgesel-küresel gelişmeler,
Suudi Arabistan
öncülüğündeki ülkelerin
Katar’a yönelik saldırgan
tutumlarını kolaylaştıran
şekilde ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede ABD’de Donald
Trump’ın 2017 yılında başkan
seçilmesinin ardından
benimsediği radikal İran
karşıtı ve Suudi Arabistan
yanlısı bölgesel politikalar,
Suudi Arabistan ile Birleşik
Arap Emirlikleri’ni bölgesel
dizayn konusunda
cesaretlendirmiştir. 

A rap ayaklanmaları süre-
cinde belirgin olan Katar
ile Körfez’in dominant ak-

törlerinden Suudi Arabistan ara-
sındaki farklılıklar bu bölgedeki
ittifak ilişkilerini zaman içerisinde
dönüşüme uğratmıştır. Bu çerçe-
vede Birleşik Arap Emirlikleri ve
Suudi Arabistan ilişkilerini ittifak
doğrultusunda güçlendirirken Ka-
tar, adeta bölgeye yeni bir aktörü
davet etmiştir. Bölgesel ittifak iliş-
kilerinde yeni aktör olarak ortaya
çıkan Türkiye, Katar ile çok boyutlu
ilişkilerini zaman içerisinde ku-
rumsallaştırmıştır. Bu şekilde Suudi
Arabistan ve İran’ın yanı sıra Tür-
kiye’de bölgesel güç denkleminde
diğer önemli aktör olarak yer al-
maya başlamıştır. Bu süreç Suudi
Arabistan’ın büyük oranda Birleşik
Arap Emirlikleri’nin desteği ile
Körfez bölgesinde Müslüman Kar-
deşler yanlısı politika izleyen Katar
ve Türkiye ittifakını cezalandır-
maya yönelik adımlar atmasına
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yol açmıştır. Bu çerçevede iki eski
müttefik arasındaki kriz ilk olarak
2014’te patlak vermesine rağmen
bu geçici kriz yaklaşmakta olan
“Körfez Kardeşleri” arasındaki kes-
kin ayrılığın sadece sınırlı bir ha-
tırlatmasıydı. Aralarındaki farklı-
lıkları gideremeyen Körfez İş birliği
Konseyi (KİK) ülkeleri, 05 Haziran
2017’de daha önce görülmemiş
bir buhran ile karşı karşıya kal-
mıştır. Bu buhranın kökeninde
Suudi-merkezli bölgesel yaklaşım-
dan daha otonom hareket etmeye
çalışan bir aktörün cezalandırılması
meselesi yatmaktaydı. Dolayısıyla
krizden sonraki iki yılın ardından
gelinen nokta bu bağlam üzerinden
değerlendirilmelidir. Yani Körfez
bölgesinde İran tehdidini de aşırı
şekilde değerlendirerek kendi hi-
yerarşisini kurmak isteyen Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri, Katar’ın kısmi otonomi is-
teğini kabul etmekte midir yoksa
hala radikal şekilde buna karşı çık-
makta mıdır?

Krizin Geliştiği Bağlam

2017 yılı ve öncesindeki bölgesel-
küresel gelişmeler, Suudi Arabistan
öncülüğündeki ülkelerin Katar’a
yönelik saldırgan tutumlarını ko-
laylaştıran şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede ABD’de Donald
Trump’ın 2017 yılında başkan se-
çilmesinin ardından benimsediği
radikal İran karşıtı ve Suudi Ara-
bistan yanlısı bölgesel politikalar,
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap
Emirlikleri’ni bölgesel dizayn ko-
nusunda cesaretlendirmiştir. Bu
süreçte bölgenin statükocu ülkeleri
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nden gelen yoğun destek üzerine
Suudi Arabistan, Katar’ın kendi
hegemonyasından çıkmasına engel

olabileceğini düşünmüştür. Hali-
hazırda ortaya çıkan Müslüman
Kardeşler karşıtı bölgesel ve ulus-
lararası ortam da bu gelişmeler
üzerine eklenince Suudi Arabistan
Körfez’de krizi derinleştirecek söz
konusu adımları uygulamaya sok-
muştur. Bunun üzerine Müslüman
Kardeşlere desteğin durdurulması,
el-Cezire’nin kapatılması, İran ile
ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye’nin
Katar’daki askeri üssünün kapa-
tılması gibi konuları içeren 13
maddelik talep listesini Suudi Ara-
bistan Kuveyt aracılığı ile Katar’a
iletmiştir. Bu talep listesi, hege-
monyasını yeniden tesis etmek
isteyen bir aktörün kendi lehine
ortaya çıkan bölgesel-küresel ko-
şulları değerlendirme durumuna
işaret etmektedir. Bu bağlamda
önceleri radikal tutum benimseyen
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri öncülüğündeki ülkelerin
Katar’ın egemen ve eşit aktör ni-
teliğini neredeyse yok sayan
uygulamalara yöneldiğini
ve bu ülkeyi her alanda
izole etmeye çalıştığını
görmekteyiz. 

Krizin Dönüşen
Bağlamı

Bölgesel-küresel koşulların
olanak sağlaması sonucu
Katar karşıtı eylemleri yo-
ğunlaştıran Suudi Arabis-
tan’ın zaman içerisinde
benzer koşullar ne-
deniyle bu krize
yönelik tutu-
munu değiştir-
mek duru-
munda kal-
dığı söylene-
bilir. Bura-
daki ilk be-

lirleyici faktörün küresel alanda
gerçekleşen gelişmeler olduğu an-
laşılmaktadır. Bu çerçevede
ABD’nin önceki tavrının aksine
zamanla daha orta yolcu bir tavır
sergilemeye ve krizin diyalogla
aşılması için çaba göstermeye baş-
ladığı söylenebilir. Bu bağlamda
ilk zamanlardaki “kışkırtıcı” tav-
rının aksine ABD Başkanı Trump’ın
daha itidalli bir söylem benimsediği
ve Ortadoğu politikalarının kısmen
değişime uğradığı ifade edilebilir.
Bunun yanı sıra son dönemdeki
bölgesel gelişmeler de krizin farklı
bir yöne evirilmesine katkı sağla-
mıştır. Bunlardan ilki Suudi Ara-
bistan’ın Yemen çıkmazı ve burada
yaşanan insani dram nedeniyle
uluslararası arenada karşılaştığı
siyasi, askeri ve ekonomik geri-
limlerdir. Yemen’de İran destekli
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Husilerin gücünü kırmak için böl-
gesel bir koalisyon ile 2015’te Ye-
men’e askerî harekât düzenleyen
Suudi Arabistan, zaman içerisinde
burada askeri bir yenilgi ile karşı-
laşma riskinin yanı sıra Yemen’de
yaşanan insani kriz nedeniyle ulus-
lararası alanda yoğun eleştirilerin
merkezinde yer almıştır.  

İkinci kriz ise Türkiye’de katledilen
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı
sonrası Suudi Arabistan’ın Yemen
meselesi ile halihazırda bozulan
bölgesel-uluslararası imajının artık
toparlanamayacak noktaya ulaş-
masıdır. Bu süreç sonrasında Suudi
Arabistan’ın Türkiye ile gergin sey-
reden ilişkilerinin bozulma ema-
releri göstermesi ve İran ile ilişki-
lerin çatışma noktasına ulaşması,
Suudi Arabistan’ı bölgesel açıdan
da çok zor durumda bırakmıştır.
Uluslararası-bölgesel krizlerin yanı
sıra Aramco saldırısı Suudi Ara-
bistan’ın içeride güvenlik krizi ya-
şamasını pekiştiren bir gelişme
olarak karşımıza çıkmıştır. Batı
ülkeleri ve ABD ile askeri alanda
pek çok iş birliği gerçekleştirmesine
ve gelişmiş askeri teknoloji ithal

etmesine rağmen Suudi Arabis-
tan’ın en önemli ekonomik kay-
nağına yapılan bu saldırı, güvenlik
açısından ülkenin çelişkilerini ve
zayıflıklarını gözler önüne sermiş-
tir. Bu gelişmelerin yaşandığı bir
ortamda ise diğer örtülü krizin
Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi
Arabistan arasında olduğu söyle-
nebilir. Katar’a ambargo gerekçe-
lerinden ilki olan İran ile ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda Birleşik
Arap Emirlikleri’nin 2019 yılında
Tahran yönetimi ile diyaloğa gir-
mesi ve Abu Dabi’nin Yemen’de
Güneyli ayrılıkçıları desteklemesi,
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri arasında örtülü bir an-
laşmazlık ortaya çıktığına işaret
etmiştir. Yemen’de Suudi Arabis-
tan’ın Müslüman Kardeşler grubu
ile birlikte hareket etmesi ve Suudi
destekli grupların Birleşik Arap
Emirlikleri destekli gruplarla ça-
tışması, iki müttefik arasındaki
krizi derinleştirme ihtimalini ta-
şımıştır. Bu örtülü krizin yanı sıra
başından itibaren Umman ve Ku-
veyt’in; Suudi Veliaht Prens Mu-
hammed bin Selman ve Birleşik

Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht
Prensi Muhammed bin Zayid el-
Nahyan merkezli oluşturulan aşırı
İran karşıtı, Katar’ı tamamı ile
izole etmeye çalışan ve Yemen’de
farklı gruplarla diyaloğa karşı çıkan
yaklaşıma itiraz ettiği anlaşılmak-
tadır. Bu gelişmeler süresince böl-
gesel anlamda Birleşik Arap Emir-
likleri ittifakına fazlası ile güvenen
Suudi Arabistan’ın Birleşik Arap
Emirlikleri’nin farklı bölgesel po-
litikalar izlemeye başlaması ile ye-
niden düşünme sürecini hızlan-
dırdığı söylenebilir. Bu çerçevede
Suudi Arabistan’ın son dönemde
Yemen ve Katar krizine yönelik
farklı tutum izlemesinde ABD’ye
karşı yaşadığı güvensizlik ve İran
ile çatışmaya dönüşen ilişkiler ka-
dar Birleşik Arap Emirlikleri ile
ittifak ilişkilerinde ortaya çıkan
sorunlar da rol oynamıştır.

Batı ülkeleri ile özellikle
askeri ilişkilerini
güçlendirmeye çalışan,
Rusya ve Çin gibi alternatif
güç merkezleri ile ilişkileri
çeşitlendiren ve Türkiye gibi
önemli bölgesel aktörlerle
askeri ittifakını
yoğunlaştıran Katar’ın kriz
süresince dikkatli ve
rasyonel bir politika tercih
ettiği söylenebilir.

Krizin Son Aşaması ve
Çözüme Yönelik
İhtimaller

Bu genel bölgesel-küresel koşullar
analizine aktör boyutunu da dahil
etmek gerekmektedir. Bu çerçevede
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başından itibaren diyalog kapılarını
kapatmayan, Batı ülkeleri ile özel-
likle askeri ilişkilerini güçlendir-
meye çalışan, Rusya ve Çin gibi
alternatif güç merkezleri ile ilişkileri
çeşitlendiren ve Türkiye gibi önemli
bölgesel aktörlerle askeri ittifakını
yoğunlaştıran Katar’ın kriz süre-
since dikkatli ve rasyonel bir poli-
tika tercih ettiği söylenebilir. Do-
layısıyla Katar’ın daha otonom ak-

tör olma tutumu nedeniyle birlikte
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri ile yaşadığı gerilimin
son dönemde yumuşamaya baş-
lamasında 05 Haziran izolasyo-
nuna karşı önemli direnç göster-
mesi ve bu direnci benimsediği
dış politika stratejileri pekiştirmesi
önemli rol oynamıştır. Gelinen
noktada 2019 yılı söz konusu kri-
zin çözülmesine yönelik güçlü sin-

yallerin geldiği yıl olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda ilk ola-
rak Katar Başbakanı Abdullah bin
Nasır el-Sani, mayıs ayında Mek-
ke’de düzenlenen KİK toplantısına
davet üzerine katılmıştır. Yine
Umman’da 10 Ekim’de düzenlenen
KİK Genelkurmay Başkanları top-
lantısında Suudi ve Katarlı taraf-
ların samimi sohbeti söz konusu
olmuştur. Bu gelişmelerin yanı
sıra başından itibaren sessiz dip-
lomasi ve etkili arabuluculuk yü-
rüten Kuveyt’in “artık bu krizin
sonlandırılması” gerektiğini ifade
etmesi de diğer önemli bir gelişme
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
adımların ardından Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Bahreyn gibi Katar’a ambargo uy-
gulayan ülkelerin iki yıl önce ka-
tılmayı reddettikleri 24. Körfez
Ulusları Kupası’na katılma kararı
alması ve ardından yürürlüğe giren
“Futbol Diplomasi”si Körfez Kri-
zi’nin çözümüne yönelik umutları
artırmıştır. Krizin tamamen çö-
zülmesi, Suudi öncülüğündeki ül-
kelerin Katar’ın otonom yapısını
yani farklı bölgesel politikalar be-
nimseyebileceği gerçeğini tanıma-
sından geçmektedir. Bu çerçevede
karşılıklı tavizler ve bazı önemli
jestler olmasına rağmen krizin asıl
çıkış noktasının Katar’ın Körfez
ve Ortadoğu bölgesinde izlediği
farklı politikalar olduğu hatırlan-
malıdır. Ayrıca Katar’ın aktör ni-
teliği ya da kısmi otonomisinin
kabul edilmeden krize kalıcı çözüm
bulmanın yeterince mümkün ol-
madığı söylenebilir. Sonuç olarak
gelinen sürecin şekillenmesinde
değişen bölgesel-küresel bağlamın
ve Katar’ın otonomisini pekiştir-
meye yönelik attığı adımların etkili
olduğu görülmektedir. 
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