
19. ve 20. yüzyıllarda
Ortadoğu kavramı-
nı geliştiren, bölge-

nin sınırlarını ve yönetim şekillerini
belirleyen eski sömürgeci güç İn-
giltere, “Küresel Britanya (Global
Britain)” ve “Avrupa Ötesi (Beyond
Europe)” gibi söylemlerle bölgeye
tekrar aktif şekilde yönelmeye ni-
yetli gözükmektedir. İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden (AB) 2016 re-
ferandumu ile ayrılma (Brexit) ka-
rarı alması, bu yönelimin ortaya
çıkmasında kilit rol oynamıştır.
İngiltere’nin AB’ye kabul edilme
süreci gibi, birlikten ayrılma süreci
de problemlidir. İngiltere, Londra’yı
ABD’nin “Truva atı” olarak gören
Fransa’nın itirazları nedeni ile 2
kez reddedilmiş ve nihayet 1973
yılında birliğe kabul edilmiştir. 43
yıl aradan sonra ise İngiltere’nin
bu defa birlikten çıkamadığına şa-
hit olmaktayız. AB ve İngiltere
arasında Brexit’in uy-
gulanmasına ilişkin
yaklaşık üç yıldır de-
vam eden görüşmelere

rağmen ikili arasında varılan çeşitli
mutabakat metinleri İngiliz par-
lamentosunda kabul edilmemiştir.
Bu durum, İngiltere açısından si-
yasi-ekonomik sonuçları bekle-
nenden daha vahim olabilecek
“anlaşmasız ayrılık (no deal Brexit)”
ihtimalini barındırmaktadır. Do-
layısı ile anlaşmalı ya da anlaşmasız
Brexit süreci İngiltere’nin hem iç
hem de dış politik konularda
önemli değişim sürecine girdiğini
göstermektedir.

Dış politika yöneliminde yaşanması
muhtemel değişimlerden biri Bre-
xit sonrası İngiltere’nin Ortadoğu
yaklaşımında olacaktır. Uzun yıllar
bölgenin sosyo-politik gelişmele-
rinde Fransa ile temel belirleyici
aktör olarak yer alan İngiltere, 2.

Dünya Savaşı sonrasında
bölgeyi büyük oranda
ABD liderliğine bırak-

mış ve bölgedeki as-
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keri-siyasi angajmanlarını belirli
oranda sınırlandırmıştır. Söz ko-
nusu çekilmenin ardından İngil-
tere’nin, Brexit kararı sonrasında
bölgeye tekrar ve daha aktif şekilde
döneceğine ilişkin önemli sinyaller
gelmektedir. Brexit kararı sonrası

İngiltere Başbakanlığını
yürüten Muhafa-
zakâr Parti kökenli

Theresa May ve
ekibinin Ortadoğu böl-

gesini de içeren İngiltere
dış politikasına yönelik
açıklamaları, Londra’nın

büyük oranda AB temelli
mevcut Ortadoğu yaklaşımında
kayda değer yenilikler gerçekleş-
tireceğine ilişkin mesajlar barın-
dırmaktadır. Bu bağlamda 2016

Aralık ayında Körfez İşbirliği Kon-
seyi (KİK) toplantısına katılmak
amacı ile May’in Bahreyn’e dü-
zenlediği ziyaret sırasında İngil-
tere’nin yeni Ortadoğu politikasına
ilişkin ifadeleri oldukça önemlidir.
“Körfez güvenliği bizim güvenli-
ğimizdir” ifadesi ile May, 

Londra’nın bölge yaklaşımında do-
ğal gaz-petrol zengini bu bölgenin
ana unsur olacağına dikkat çek-
miştir. Dolayısıyla İngiltere’nin
Ortadoğu politikaları, Brexit’in ge-
tirdiği belirsizlikler nedeni ile dö-
nüşüm geçirmektedir. Önümüz-
deki dönemde Körfez ülkeleri ile
ilişkilerin bu noktada belirleyici
olacağını söylemek mümkündür.
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Barack Hussein Obama ve
özellikle Donald Trump
dönemlerinde ABD’nin
bölgedeki askeri varlığını
azaltmaya yönelik
söylemleri ve kısmi adımları
bölge ülkelerini farklı
arayışlara yöneltmektedir.
Tam bu noktada Brexit
sonrası İngiltere’nin Körfez
ağırlıklı yaklaşımı bölgesel
aktörler ve Körfez ülkeleri
arasında ortak bir anlayış
oluşması ihtimalini
güçlendirmiştir.

Bilindiği üzere, Ortadoğu’daki et-
kisini ve varlığını sürdürmeye ça-
lışan İngiltere, Körfez bölgesine

1970’li yıllara kadar özel bir önem
atfetmiş, 1970’lerden itibaren ise
bölgedeki etkisini kısmen kaybet-
mesine rağmen, çok boyutlu iliş-
kilerini sürdürmüştür. Fakat bu
işbirliğini üyesi bulunduğu AB
normları ve kuralları çerçevesinde
gerçekleştirmeye çalışmıştır. İn-
giltere’nin bölgeden çekildiği süreç
içerisinde ABD, bölge ülkelerinin
rejim güvenliği (regime survival)
endişelerini gidermek amacı ile
bölgedeki askeri-siyasi konsoli-
dasyonunu önemli oranda tamam-
lamıştır. Söz konusu rejim güven-
liği endişelerinin başında 1979’dan
sonra işbaşına gelen İslamcı (Şii)
İran’ın devrim ihracı söylemi ve
Saddam Hüseyin yönetimindeki
Irak’ın saldırgan Körfez politikası
gelmekteydi. Dolayısı ile bu iki ül-
keden yoğun tehdit hisseden ve
bu tehditleri sınırlandırmak amacı

ile KİK’i kuran Körfez ülkeleri İn-
giltere’den boşalan küresel güç
boşluğunu ABD ile ikame etmeye
çalışmıştır. Bu şekilde Körfez ül-
keleri ABD’nin siyasi-askeri gü-
venlik şemsiyesi ile rejimlerini de-
vam ettirmeyi başarabilmiştir. Fa-
kat Barack Hussein Obama ve
özellikle Donald Trump dönem-
lerinde ABD’nin bölgedeki askeri
varlığını azaltmaya yönelik söy-
lemleri ve kısmi adımları bölge
ülkelerini farklı arayışlara yönelt-
mektedir. Tam bu noktada Brexit
sonrası İngiltere’nin Körfez ağırlıklı
yaklaşımı bölgesel aktörler ve Kör-
fez ülkeleri arasında ortak bir an-
layış oluşması ihtimalini güçlen-
dirmiştir.

Hedefini küresel güç olarak ta-
nımlayan ve AB’nin sınırlandır-
malarından feragat ettiğini savu-
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nan İngiltere, dünya petrol rezer-
vinin yaklaşık %30’una ve gaz re-
zervinin %22’sine ve dolayısıyla
zengin ekonomik altyapıya sahip
KİK ülkeleri ile yeni dönemde iliş-
kilerini pekiştirmek için yoğun
çaba sarf etmektedir. Petrol ve gaz
rezervlerinin yanı sıra İngiltere’nin
Körfez ülkelerinin başlıca silah te-
darikçisi olduğu ve bu ülkelerin
başta Londra olmak üzere İngil-
tere’nin muhtelif yerlerinde önemli
yatırımları olduğu unutulmama-
lıdır. AB’den ayrıldıktan sonra İn-
giltere üzerinden AB pazarlarına
erişim şeklindeki ekonomik-siyasi
kaldıracı ve AB ülkeleri Serbest
Ticaret Bölgesi anlaşmalarını (STA)
kaybetme riski ile karşı karşıya
kalan Londra’nın bu ekonomik
kayıpları giderme amacı ile de Kör-
fez ülkelerine ihtiyaç duyduğu aşi-
kârdır. Bu nedenle Körfez’deki batı

destekli statükonun bozulmasına
karşı çıkan ve buradaki rejimlerin
güvenliğinin sağlanmasında aske-
ri-politik rol oynayabileceğini sa-
vunan İngiltere bölge ülkeleri ile
hızlı STA’lar imzalamaya çalışmak-
tadır. Diğer bir ifade ile İngiltere,
ABD’nin oluşturabileceği ekono-
mik-ticari kolaylıklar karşılığında
askeri-güvenlik kalkanı sağlamaya

niyetli olduğunu ima etmektedir.
Öyle ki İngiltere’deki bazı yetkililer
yeni dönemde Londra’nın çıkar-
larını korumak amacı ile sert güç
unsurlarına başvurabileceğini ifade
etmekten çekinmemiştir. Körfez
bölgesinde statüko yanlısı muh-
temel İngiliz yaklaşımının bir diğer
sonucu ise İran karşıtı söylemlerin
yoğunlaşmasıdır. Bu çerçevede İn-
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giltere, bölgede İran etkisinin sı-
nırlandırılması ve muhtemel İran
tehdidine karşı bölge ülkelerinin
güvenliğinin sağlanması amacı ile
yeni dönemde aktif rol oynayabi-
leceğini belirtmiştir.

Körfez kardeşliğinde derin
çatlak oluşturan ve KİK’i
dağılma tehlikesi ile karşı
karşıya bırakan Körfez
(Katar) krizinin İngiltere’nin
bütüncül Körfez
politikasında ciddi sıkıntı
teşkil ettiği söylenebilir.
Nihayetinde SA ile olduğu
gibi Katar ve İngiltere
arasındaki ticari-askeri
ilişkiler de en üst düzeyde
seyretmekte; dünyanın en
zengin gaz rezervlerine
sahip olan ve Londra’da
önemli yatırımları bulunan
Doha yönetiminin
Körfezden dışlanmasına
Londra yönetimi pek sıcak
bakmamaktadır.

Körfez ağırlıklı Ortadoğu yaklaşı-
mının diğer bir sonucu, İngilte-
re’nin AB normları ve insan hakları
ilkelerini Körfez ülkeleri ile ikili
ilişkileri geliştirmek açısından yeni
dönemde önemli engel olarak de-
ğerlendirmeyeceğidir. İngiltere’nin,
içerideki ve dışarıdaki insan hakları
savunucularından yoğun eleştiri
almasına rağmen, Suudi Arabis-
tan’a (SA) silah satışına devam et-
mesi buna bir kanıt olarak göste-
rilebilir. Bilindiği gibi AB ülkeleri
insan hakları ihlalleri yaşanılan
SA gibi Körfez ülkelerine silah sa-
tışını durdurma kararı alabilmekte

ve benzer gerekçelerle Körfez ül-
keleri ile STA imzalamamaktadır.
Diğer taraftan AB’nin normatif
çerçevede sınırlandırıcı etkilerinden
“kurtulmuş” olan İngiltere’nin, Ye-
men’de ayyuka çıkan insan hakları
ihlallerine ve Cemal Kaşıkcı me-
selesi nedeni ile uluslararası top-
lumdan yoğun tepki çekmesine
rağmen SA ile ekonomik ve askeri
ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı
görülmektedir. Benzer şekilde
AB’nin aksine Körfez ülkelerindeki
insan hakları ihlallerini dile getir-
mekten çekinen ya da iç baskı ne-
deni ile sınırlı şekilde dile getiren
İngiltere’nin bu ülkeler ile STA’lar
imzalama konusunda aşırı istekli
olması, AB dönemindeki İngiltere
ile Brexit sonrası İngiltere’nin genel
olarak Ortadoğu ve özel olarak
Körfez yaklaşımındaki en önemli
değişim olarak gözlemlenmekte-
dir.

STA imzalama ve bölge ülkelerinin
güvenlik endişelerini giderme ko-
nusunda bu denli hevesli olmasına
rağmen İngiltere’nin mevcut böl-
gesel yaklaşımına en büyük mey-
dan okuma ne İran’dan ne de söz
konusu insan hakları ihlallerinden
gelmektedir. Körfez kardeşliğinde

derin çatlak oluşturan ve KİK’i
dağılma tehlikesi ile karşı karşıya
bırakan Körfez (Katar) krizinin
İngiltere’nin bütüncül Körfez po-
litikasında ciddi sıkıntı teşkil ettiği
söylenebilir. Nihayetinde SA ile
olduğu gibi Katar ve İngiltere ara-
sındaki ticari-askeri ilişkiler de en
üst düzeyde seyretmekte; dünya-
nın en zengin gaz rezervlerine sa-
hip olan ve Londra’da önemli ya-
tırımları bulunan Doha yönetiminin
Körfezden dışlanmasına Londra
yönetimi pek sıcak bakmamaktadır.
Dolayısı ile bu krizin ne tarafa yö-
neleceği ve burada İngiltere’nin
rolünün ne olacağı gelecekteki İn-
giltere ve Körfez ülkeleri arasındaki
askeri-ekonomik ilişkilere etki et-
mesi muhtemeldir. Sonuç olarak
İngiltere’nin yeni dönemdeki Kör-
fez ağırlıklı Ortadoğu politikasında
etik değerlerin silah satışının sür-
dürülmesi ve ticari ilişkilerin yo-
ğunlaştırılması gibi kaygılara feda
edileceği söylenebilir. Ayrıca sert
güç unsurlarına yer veren ve Körfez
krizi gibi önemli bir bölgesel so-
runla karşı karşıya kalan bu yak-
laşımın, Körfez özelinde İran karşıtı
SA-BAE eksenine daha yakın bir
tutumu benimsediği anlaşılmak-
tadır.
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İki devletli çözümü
savunmasına rağmen İsrail
ile ekonomik-askeri
ilişkilerinin bu denli yoğun
olması ileride İngiltere’nin
ABD gibi daha fazla İsrail
yanlısı bir tutum izlemesine
yol açabilir. Sadece İsrail ve
Körfez ülkeleri ile değil
İngiltere’nin geleneksel
müttefiklerinden ve bölge
politikasının yapı
taşlarından biri olan Ürdün
ile de Londra’nın
temaslarını yoğunlaştırma
arayışında olduğu
anlaşılmaktadır.

İngiltere’nin hızlı STA konusunda
önem verdiği bir diğer ülke ise
İsrail olmuştur. Bu kapsamda gö-
rüşmeler olumlu sonuç vermiş ve
Brexit sonrasında İngiltere Orta-
doğu’daki ilk STA’yı İsrail ile im-
zalamıştır. Filistin sorunda iki dev-
letli çözümü savunmasına rağmen
İsrail ile ekonomik-askeri ilişki-
lerinin bu denli yoğun olması
ileride İngiltere’nin ABD gibi
daha fazla İsrail yanlısı bir tutum
izlemesine yol açabilir. Sadece
İsrail ve Körfez ülkeleri
ile değil İngiltere’nin
geleneksel mütte-
fiklerinden ve
bölge politikası-
nın yapı taşla-
rından biri
olan Ürdün
ile de Lon-
dra’nın te-
maslarını
yoğunlaş-

tırma arayışında olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu çerçevede Suriye iç
savaşı nedeni ile göçmen meselesi
ile uğraşan Amman’ın göçmen kri-
zini ve karşılaştığı ekonomik so-
runları çözüme kavuşturmak amacı
ile İngiltere’nin olumlu mesajlar
gönderdiği anlaşılmaktadır. Sadece
ekonomik ilişkiler temelinde değil
Aralık 2017’deki gizli Irak ziyare-
tinde anlaşıldığı üzere güvenlik
ilişkilerinde de İngiltere’nin Or-
tadoğu’da daha aktif olma yönünde
tutum sergilediği görülmektedir.
Nusra Cephesi ve Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) gibi terör örgütlerine
karşı mücadelede ve Irak devletinin
güçlendirilmesinde İngiltere’nin
askeri-ekonomik katkıya devam
edeceğini belirten Londra yöneti-
mi, böylelikle bölgedeki güvenlik
sorunlarının çözümünde de deği-
şen bir yaklaşım izleyeceğini gös-
termektedir.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alın-
dığında İngiltere’nin yeni dönem-
deki Ortadoğu politikasının Körfez
bölgesine odaklanması ve ekono-

mi-ticaret ağırlıklı ol-
ması beklenmekte-
dir. 

Körfez bölgesi ekseninde yoğun-
laşan ziyaretler ve bu ziyaretlerde
STA meselelerinin ortaya çıkması
bu varsayımı doğrulayan erken
dönem gelişmeleridir. Körfez krizi
gibi kritik bir meydan okuma ile
karşı karşıya kalan bu yaklaşımın,
SA-BAE eksenine daha yakın dur-
ması ve İran karşıtı söylemi daha
fazla ön plana çıkarması beklen-
mektedir. Ayrıca AB üyeliği son-
rasında insan hakları ihlallerine
vurguyu ikili ilişkilerde temel kri-
terlerden biri olmaktan çıkarması
beklenilen Londra’nın, Ortadoğu
ülkelerine daha fazla silah satışına
ve ekonomik-ticari serbestliği sağ-
lama amacı ile STA imzalanmasına
odaklanacağı söylenebilir. Sonuç
olarak henüz kurumsallaşmayan
fakat Ortadoğu’daki güç dengele-
rini etkilemesi beklenilen İngilte-
re’nin Brexit sonrası Ortadoğu po-
litikası, AB’ye entegre ve ABD’ye
bağlı olmaktan ziyade küresel aktör
olma iddiası barındıran bir aktörün
değişen önceliklerine dayanmak-
tadır. 
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