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KÖRFEZ KRİZİNDE
ÇÖZÜME DOĞRU

PROF. DR. AHMET UYSAL

Başkan ORSAM

Başarısız Katar ambargosu
veya Körfez krizi, Katar'ı
Türkiye ve Körfez bölgesinde
ablukacı ülkeler tarafından
temel tehdit olarak gösterilen
İran'a daha fazla iterek
beklenin tersine sonuca yol
açmıştır. Ambargo dolayısıyla
Türkiye ile Katar arasındaki
stratejik ittifak çok boyutlu
düzeyde güçlenmiştir.

uudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve
Bahreyn öncülüğünde Mı-

sır ve Yemen’in de katıldığı Katar
kuşatmasıyla hiçbir ilgisi olmasa
da krizi başlatanlar Türkiye'yi de
argümanlarına dâhil etmek iste-
miştir. Türkiye, Katar’daki askerî
üssüyle ilgili suçlamaları kabul et-
mediği gibi Katar'ın krizi başla-
tanlar tarafından izole edilmesini
önlemede merkezî bir rol oyna-
mıştır. Türkiye’nin konumu, ülke
içinde ve dışında yeniden tartışı-
lırken bugün görünüşe göre Körfez
krizinin tarafları arasındaki soğuk
savaşın çözümüne doğru yaklaşı-
yoruz. Bu yazıda, Körfez anlaş-
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mazlığında gelinen durumu ve çö-
zümüne yönelik gelişmelerin bölge
için önemini tartışacağız.

ARAP BAHARI SÜRECİNDE
KÖRFEZDE OLUŞAN
AYRIŞMA

Suudi liderliğindeki taraflar olan
BAE ve Bahreyn arasındaki çatlak

Katar’ın Arap Ayaklanmaları sü-
recindeki demokrasi taleplerini
desteklemeyi seçtiğinde başlamış-
tır. Aslında el-Cezire gibi Katar
medya kuruluşları, Arap meseleleri
hakkındaki siyasi tartışmaları bölge
kamuoyuna taşıyarak bu otoriter
rejimlerin hatalarını kurulduğu
günden beri ortaya koyduğu için
Suudi Arabistan ve BAE statükocu
ittifakında genel bir rahatsızlığa
yol açmaktaydı. Söz konusu ay-
rışma diğer Körfez ülkeleri, Mısır,
Yemen, Libya ve diğerlerinde de-
mokratik geçişlere engel olmaya
çalışırken, Katar’ın reform talep-
lerini dile getiren gruplara deste-
ğiyle belirgin hâle gelmiştir. Özel-
likle Katar ve Türkiye, demokratik
sürecin darbeler ve iç çatışmalar
ile durdurulmasına karşı çıkarak
statüko yanlısı rejimlere değil re-
form talep eden oluşumlara yakın
davranan bir ittifak oluşturmuş-
lardır. 

Kritik bir Arap ülkesi olan Mısır'da
Abdülfettah el-Sisi'nin 2013’teki
askerî darbesi, söz konusu ülkeler
arasındaki ilişkilerde bir kırılma
noktası olmuştur. Diğer Körfez
ülkeleri tüm suçu Müslüman Kar-
deşler’e atfederek oradaki askerî
rejimi desteklerken; Katar ve Tür-

kiye bunu reddederek Mısır’daki
askerî darbeye karşı net bir tavır
almıştır. Diğer Körfez ülkeleri de-
mokrasi karşıtlıklarını gizlemek
için sorunun siyasal İslam (Müs-
lüman Kardeşler) olduğunu iddia
ederken; Türkiye ve Katar onları
Arap toplumlarının ve siyasetinin
doğal bir parçası olarak görmüştür.
Ayrıca statükocu ülkelerin baskı-
lardan kaçan reformcu diğer mu-
haliflere çeşitli yardımlar sağlarken
statükocu yönetimlere karşı açık
şekilde cephe almaktan kaçınmış-
lardır. 

Kral Selman bin Abdülaziz el-
Suud’un iktidara geldiği ilk za-
manlarda, Suudi Arabistan ile Tür-
kiye arasındaki ilişkiler olumlu
seyretmekteydi. Nitekim Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan
2105’te Kral Abdullah bin Abdü-
laziz el-Suud’un cenaze törenine
bizzat katılmıştır. Ayrıca Türkiye
aynı yıl Yemen hükûmetine yönelik
İran destekli Husi darbesine karşı,
Suudi Arabistan öncülüğündeki
2015’te başlatılan “Kararlılık Fır-
tınası Operasyonu”na açıkça destek
vermiştir. Ancak 2016’da Donald
Trump'ın ABD’de iktidara gelişi
iki ülke arasındaki dinamiklerde
olumsuz yönde etki yapmıştır. 



Trump’ın damadı ve Ortadoğu
Danışmanı Jared Kushner, Suudi
Arabistan’daki güç mücadelesine
müdahil olmuş ve İkinci Veliaht
Prens Muhammed bin Selman’ı
(MbS) destekleyerek MbS’nin Suu-
di Arabistan’daki iktidar mücade-
lesinde öncül olmasına katkı sağ-
lamıştır. İsrail’e yakınlaşması ya-
nında, hem bölgedeki otoriter re-
jimlere Suudi Arabistan’ın desteği
hem de Türkiye ve Katar’ın böl-
gedeki etkisinin kırılmasına
MbS’nin bu ilişkiler neticesinde
ikna edildiği anlaşılmaktadır. 

KÖRFEZ KRİZİNDE
GÜÇLENEN KATAR�
TÜRKİYE ORTAKLIĞI

Katar’a yönelik ambargo; Trump,
el-Sisi ve Kral Selman’ın 2017'de
kürenin etrafında birlikte fotoğraf
çektirdikleri ABD-Arap ve İslam
Ülkeleri Zirvesi’nin ardından ge-
lişmiştir. Trump başlangıçta Katar’a
yönelik ambargo sürecini destek-
lemişti. Ancak hem Dışişleri Bakanı
Rex Tillerson ve Avrupa ülkeleri
dâhil birçok ülkenin itiraz etmesiyle

bu tutumundan geri adım atmıştır.
Daha sonra Körfez krizinin taraf-
larından ayrı ayrı ekonomik-siyasi
fayda sağladığı için çözüme yönelik
güçlü şekilde ısrarcı olmamıştır.
Ablukacı devletler Katar’dan iste-
dikleri 13 madde arasına Türkiye
ile askerî anlaşmanın iptalini ve
Katar’daki Türk üssünün kapatıl-
masını da eklemişlerdi. Hem Katar
hem de Türkiye, ablukacı ülkelerin
el-Cezire’nin kapatılması ve Müs-
lüman Kardeşler’e olan desteğin
durdurulması talepleri gibi bahsi
geçen diğer talepleri de haksız,
hukukta yeri olmayan ve egemenlik
ilkesine aykırı olarak değerlendi-
rerek reddetmiştir.

Türkiye, Katar’ın hava, deniz ve
kara trafiğini engellemeyi hedef-
leyen ambargonun etkisinin hızlıca
aşılmasında kritik bir rol oyna-
mıştır. İran ile koordineli şekilde,
diplomatik desteğin yanı sıra Katar
halkı için tüketim ürünleri sağla-
mayı başarmışlardır. Ablukacı ül-
keler daha sonra Türk hava üssünü
kapatmaktan vazgeçse de ambargo

bugüne kadar sürmüş ve söz ko-
nusu ablukacı ülkeler ile Türkiye
arasındaki ikili ilişkilerde olumsuz
etkilenmiştir. Başarısız Katar am-
bargosu veya Körfez krizi, Katar'ı
Türkiye ve Körfez bölgesinde ab-
lukacı ülkeler tarafından temel
tehdit olarak gösterilen İran'a daha
fazla iterek beklenin tersine sonuca
yol açmıştır. Ambargo dolayısıyla
Türkiye ile Katar arasındaki stra-
tejik ittifak çok boyutlu düzeyde
güçlenmiştir.

KİK içerisindeki ayrışma, Arap
Ligi (AL) ve hatta İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi
diğer kurumlara da
yansımıştır. Suudi Arabistan-
BAE tarafı ise ABD
gözetiminde İsrail ile
normalleşmeden askerî-siyasi
destek sağlamaya çalışarak
bölgedeki zayıflayan rollerini
telafi etmeye çalışmıştır.

Körfez krizinin en büyük etkisi,
Katar'ın Suudi Arabistan liderli-
ğindeki koalisyondan güçlerini
çektiği Yemen çatışmalarında his-
sedilmiştir. İkinci olarak, Körfez
İşbirliği Konseyindeki (KİK) ihtilaf,
bu oluşumun bölgeyi ilgilendiren
pek çok konuya çözüm üretme-
sinde etkisiz kalmasına yol açmış-
tır. KİK içerisindeki ayrışma, Arap
Ligi (AL) ve hatta İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) gibi diğer kurumlara
da yansımıştır. Suudi Arabistan-
BAE tarafı ise ABD gözetiminde
İsrail ile normalleşmeden askerî-
siyasi destek sağlamaya çalışarak
bölgedeki zayıflayan rollerini telafi
etmeye çalışmıştır.
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Dördüncü yılına giren Katar am-
bargosu, dayatılan koşullara yönelik
herhangi bir taviz üretmediği gibi
zamanla Katar üzerindeki etkisi
oldukça sınırlı olmuştur. Çok kap-
samlı şekilde başlatılan ambargo-
nun Suudi Arabistan ve BAE eko-
nomilerine Katar'a oranla daha
fazla zarar verdiği söylenebilir. Ay-
rıca Katar'a mal ihraç eden Suudi
Arabistan’daki bazı gruplardan
Suudi yönetimine yönelen şika-
yetler gelmiş ve bu her iki ülkedeki
aşiret ve sosyal ilişkilere de zarar
vermiştir. Ablukacı ülkelerin kendi
sınırlarındaki Katarlılara yönelik
ayrımcı ve sınır dışı etme politi-
kaları aile birliklerinin bozulmasına
yol açtığı için bu ülkeler bölge
halkları tarafından insani ve uzun
yıllara dayalı köklü gelenekler açı-
sından da eleştirilmiştir. Öte yan-
dan ambargo, Suudi Arabistan'ın
ileri sürdüğü lider Müslüman ülke
imajını da yıpratmıştır. Bu imaj,
Yemen savaşındaki insan hakları
ihlalleri ve Washington Post ga-
zetesi yazarı Suudi Arabistan va-
tandaşı Cemal Kaşıkçı'nın öldü-
rülmesiyle daha da sarsılmıştır.

KÖRFEZ KRİZİNDE BİDEN
DENKLEMİ VE TÜRKİYE

ABD seçimlerinin ardından Trump
ve damadı Kushner'ın Amerikan
siyasetinden çekilme durumu, za-
ten etkisiz olan Katar ambargo-
sunu ve Körfez'deki genel çatışmayı
bitirmek için yeni bir ivme ortaya
çıkarmıştır. İktidarı terk etmeden
önce diplomatik kazanım elde et-
mek isteyen Trump yönetimi, krizi
sona erdirmek amacı ile krizin ta-
rafları ile diplomatik temaslarını
artırmıştır. Bu bağlamda Kushner,
taraflar arasında meselenin bo-
yutlarını tartışmak için Körfez ül-

kelerine ziyarette bulunmuştur.
Bu görüşmelerde BAE’ye kıyasla
Suudi Arabistan’ın çözüm konu-
sunda istekli olduğu anlaşılmıştır.
Suudi liderliğinin gerilimi azaltma
arzusunun önemli nedeni, Yemen
felaketi ve Kaşıkçı cinayetiyle ilgili
olarak Suudi Arabistan'ı yoğun şe-
kilde eleştiren Joe Biden'ın iktidara
gelme durumudur. Suudi liderliği,
Biden’ın İran’a yönelik tutumunu
yumuşatmasından ve Suudi Ara-
bistan üzerindeki baskısını art-
masından endişe duymaktadır.
Gerçek şu ki Suudi Arabistan’da
maceracı ve saldırgan bölgesel po-
litikalar izleyen Veliaht Prens
MbS'ye iktidar geçişi henüz ta-
mamlanmamıştır. MbS doğal ola-
rak Biden yönetiminin olası kendi
iktidarına itiraz etmesini önlemeyi
amaçlamaktadır. Bu nedenle Bi-
den’ın ABD Başkanlığı görevini
teslim almadan önce 5 Ocak’ta
düzenlenecek olan Körfez Ülkeleri
Zirvesi’nde KİK ülkeleri arasındaki
sorunun büyük ölçüde çözüleceği
beklenmektedir. Diğer taraftan
MbS’nin söz konusu anlaşmazlığın
çözümünü Biden yönetimine bı-
rakarak ve böylece yeni Amerikan
yönetimine diplomatik başarı sağ-
layarak kendisine Biden yöneti-
minde olumlu bir alan açmayı da
hedefleyebileceği söylenebilir.

Türkiye de Körfez krizinin çözüm
yoluna girmesini resmî ağızlardan
desteklemiştir. Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan resmî açıklamada,
gerginliği hafifletme çabaları mem-
nuniyetle karşılanarak Kuveyt'in
ara buluculuk çabalarına övgüde
bulunulmuştur. Suriye'den Lib-
ya'ya, Türkiye bölgesel sorunların
bölgesel çözümünü savunmuştur.
Türkiye, uluslararası hukuka ve
kurumlara saygı gösterirken Libya

ve Suriye gibi Ortadoğu çatışma-
larının uluslararası nitelik kazan-
masının şimdiye kadar bir çözüm
getirmediğini de fark ederek müm-
kün olduğunca bölgesel diyalog
ve çözümleri tercih etmiştir. 

Bugün, bölgede birçok çatışma
varken en azından petrol
zengini ülkelerin uzlaşması
mümkündür. Bu dönemde,
Türkiye Katar ile ilişkilerini
güçlendirse de Körfez’in diğer
ülkelerini de kapsayacak daha
geniş bölgesel iş birliği
gerçekleştirme Ankara’nın
daha fazla yararına olacaktır.

Körfez krizine gelince, Türkiye
kendisi ve komşuları için çatış-
madan çok iş birliğini tercih et-
mekte ve bölge içindeki sorunların
bölgede çözülmesi gerektiğini vur-
gulamaktadır. Bugün, bölgede bir-
çok çatışma varken en azından
petrol zengini ülkelerin uzlaşması
mümkündür. Bu dönemde, Türkiye
Katar ile ilişkilerini güçlendirse
de Körfez’in diğer ülkelerini de
kapsayacak daha geniş bölgesel iş
birliği gerçekleştirme Ankara’nın
daha fazla yararına olacaktır. 

Sonuç olarak bölge ülkeleri ara-
sında muhtemel kazan-kazan yak-
laşımı sadece Katar ambargosunu
değil diğer krizleri de çözmek için
de yeterli kültürel, tarihî, ekonomik
ve diplomatik kaynakları sunmak-
tadır. Bu açıdan düşünüldüğünde
son dönemlerde güçlenen Körfez
krizine yönelik rasyonel mesajlar
bu anlamsız çatışmanın da sona
ermesine yönelik önemli adımlar-
dır. 
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