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Ortadoğu’da bugüne kadar gerilimleri azaltacak, krizleri önleyecek ve zaman za-
man yükselen tansiyonu düşürecek bir devletler-üstü kurum söz sahibi olmamış-
tır. Bölgedeki çatışmaların sebeplerini tespit ederek çözüm mekanizmaları gelişti-
recek, diplomatik, ekonomik ya da sosyal yollarda krizlerin çözümünü koordine 
edecek böyle bir kurumun yokluğu, bölge ülkelerinin problemlerini çözme ko-
nusunda dışarıdan destek almaya itmiş ve bu destek bölgesel aktörlerin güçlen-
mesini engellemiştir. Sorunlara bölge içinden çözüm arayacak ve bölgesel aktör-
lerin söz sahibi olacağı bir kurumun varlığı, şüphesiz istikrarsızlıklarla dolu bu 
bölgenin geleceği için önem arz etmektedir. Bu bağlamda bütün bölge ülkelerini 
kapsamasa ve yeterince analiz edilmese de Basra Körfezi’ndeki altı Arap ülkesinin 
oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK), Ortadoğu siyasetini 
etkileme potansiyeline sahip önemli aktörlerden biridir. 

Arap isyanlarının başlattığı Ortadoğu’daki değişim süreci birçok aktörü 
sistem içerisinde yeniden konumlandırırken Körfez ülkeleri de bu değişimden 
nasibini almıştır. Nitekim KİK’in bu süreçte bölge içinde ve dışındaki politika-
ları “önlem” ya da “açılım” olarak değerlendirilecek mahiyette olurken, Körfez’in 
daha önceki dönemlerden çok daha farklı bir ritimle bölgesel etkisini artırmaya 
çalıştığı gözlemlenmektedir. KİK’in gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda bü-
yük yapısal dönüşümlere direndiği bu süreçte elbette ki Türkiye ile ilişkileri de 
farklı bir boyut kazanmıştır. 

Bu çalışmada kuruluşundan bugüne Körfez İşbirliği Konseyi’nin belirlenen 
hedefler doğrultusunda ekonomik entegrasyonda hangi seviyeye geldiği, güvenlik 
işbirliğinin sınırları, siyasal birlik olma ve bölgesel etkisini artırma yolundaki imkân 
ve açmazlarının neler olduğu irdelenip kurumun süreç içerisinde yaşadığı değişim 
ve dönüşümler okunmaya çalışılacaktır. KİK’in kurumsal analizinin ardından özel-
likle AK Parti döneminde yeniden şekillenen Türkiye-KİK ilişkileri incelenecektir.

Körfez Arap 
Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi (KİK), 
Ortadoğu 
siyasetini etkileme 
potansiyeline 
sahip önemli 
aktörlerden biridir. 

Körfez alt-
bölgesinin 
güvenliği ve 
istikrarı küresel 
sistem için 
azami önem arz  
etmektedir. 

ÖZET
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2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali ve 2010 yılı-
nın Aralık ayında patlak veren Arap isyanları so-
nucunda Mısır, Tunus ve Libya’da yaşanan rejim 
değişiklikleri, Ortadoğu’daki politik yapıları ve 
dengeleri büyük oranda değiştirmiştir. Bu deği-
şim rüzgârı Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Um-
man’dan1 oluşan KİK ülkelerini de etkilemiş, bu 
etkinin üye ülkelerle birlikte KİK’in kurumsal ya-
pısında meydana getireceği değişiklikler dikkatle 
takip edilmiştir. Nitekim Suudi Kralı Abdullah, 
19 Aralık 2011’de Riyad’da düzenlenen 32. KİK 
Zirvesi’nde Konsey’in işbirliğinden siyasal birlik 
aşamasına geçmesi çağrısında bulunmuştur. Kör-
fez alt bölgesinde devletlerarası yapılanmanın ye-
niden şekillendirileceği sinyalini veren bu çağrı, 
uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak 
KİK’in Arap isyanları ile birlikte bölgede varlığı-
nı koruyarak daha etkin bir aktör olma arayışına 
girdiğine işaret etmektedir. Bundan dolayı 32 yıl-
lık bir geçmişi olan Konsey’in kuruluş sürecini ve 
geçirdiği evreleri anlamak, KİK’in yeni bir yapıya 
evirilmesini gerektirecek bu siyasallaşma çabala-
rını okumamıza katkı sağlayacaktır. 

1. Bundan sonra Körfez ülkeleri olarak kullanılacak.

KİK’in kuruluş dönemine tekabül eden yıl-
larda ve sonrasında bölgede yaşanan kritik geliş-
meler KİK’in kurumsal yapısı ve KİK ülkelerinin 
politikaları üzerinde belirleyici olmuştur. Önce 
1979’da İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesi, 
aynı yıl Sovyetler’in Afganistan’ı işgali ve 1980’de 
İran-Irak Savaşı’nın başlaması bölgesel güvenlik 
ortamını bozmuş ve savunma gücü yetersiz olan 
Körfez ülkeleri de varlıklarını tehlikede görmeye 
başlamıştır. İslam Devrimi’nin ardından Körfez 
ülkeleri doğrudan askeri güvenlik tehdidinin 
yanı sıra İran’ın Körfez ülkelerinde yaşayan Şii 
nüfusu harekete geçirerek yönetimdeki aileleri 
ve monarşik düzeni sarsacağı endişesine de ka-
pılmıştır. Böylece İslam Devrimi, dış politik bir 
mesele gibi görünmesine rağmen Körfez ülkeleri 
için doğrudan bir iç tehdit haline gelmiştir. Ayrı-
ca Hürmüz Boğazı’nın karşı yakasında olması ha-
sebiyle İran’ın Körfez’deki petrol akışını kontrol 
edebilecek stratejik bir konumda olması, Körfez 
ülkelerini İran’a karşı birleştiren sebeplerden bi-
risi olmuştur. Bu gelişmelerin ürettiği riskler 
karşısında hem içeride oluşabilecek bir muhale-
feti bastırmak,2 hem de dış tehditleri engellemek 

2. Priess in Cooper, State-Centric Balace-of-Threath Theory: 
Explaninig the Misunderstood Gulf Cooperation Council, s. 306.

GİRİŞ
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amacıyla Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, 
Kuveyt ve Umman 25 Mayıs 1981 tarihinde Abu 
Dabi’de Körfez İşbirliği Konseyi’ni kurmuşlardır. 

İslam Devrimi sonrasında ciddi bir siyasi 
ideoloji olarak İran›da kendini gösteren Şiiliğin, 
Şii nüfus barındıran ülkelere ihraç edilmesi ve 
etki alanını genişletmesi devrim liderliğinin he-
defleri arasında yer almıştır. İran ve Irak arasında 
yaşanan Şat-ül Arap su yolu üzerinde hâkimiyet 
kavgasına İslam Devrimi sonrasında Irak’ın gü-
neyinde çıkan Şii ayaklanmalarından kaynakla-
nan toprak bütünlüğünün bozulması endişesi de 
eklenince Saddam Hüseyin 1980’de İran’a savaş 
açmıştır. Aynı dönemde Suudi Arabistan’ın doğu 
bölgesindeki Şiilerin yönetime karşı ayaklanma-
ları Körfez ülkelerinde de Şii yayılmacılığının 
bir tehlike olarak algılanmasına sebep olmuş ve 
İran-Irak savaşında Irak’ı desteklemelerinin başat 
sebeplerinden olmuştur. Her iki tarafın ağır insa-
ni ve maddi kayba uğradığı savaş 8 yıl sürmesine 
rağmen kesin bir kazananı olmamış ve ateşkesle 
bitmiştir. Körfez yönetimleri, İran’ın Şiiler üze-
rindeki etkisini kullanarak bölgedeki Şiileri ve 
mevcut düzeni etkilemesini engelleyici bir güç 
olması bakımından Irak’ta Sünni bir yönetimin 
varlığını devam ettirmesini desteklemiştir. 

İran-Irak Savaşının ardından 1990’da Irak’ın 
Kuveyt’i işgali ile başlayan Birinci Körfez Sava-
şı da Körfez bölgesinde hem düzenin bozulması 
hem de güvenlik durumunun daha da kırılgan-
laşmasına sebep olmuştur. Bilindiği gibi bu savaş, 
kendi otoritesine dayalı yeni bir dünya düzeni 
kurmayı amaçlayan Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin askeri olarak bölgeye yerleşmesiyle sonuç-
lanmıştır. Zira ABD gerek bölgesel çıkarları ve 
gerekse küresel ekonominin istikrarı için Körfez 
bölgesinin güvenliğinde istikrar sağlanması ge-
rektiğine inanmıştır. Buna ek olarak ABD, Orta-
doğu’da İran’ın özellikle Körfez’deki komşularıyla 
arasında bir çıkar çatışması durumunu kendi çı-
karları için önemli bir tehdit olarak algılamıştır. 
Irak’ı kazanarak bölgedeki ekonomik ve siyasi 
varlığını sağlamlaştırmayı hedefleyen ABD, Irak 

işgalinde beklediği sonuca ulaşamadığından do-
layı İran’ı devre dışı bırakamamış bununla bera-
ber Körfez bölgesini önemli sorunlarla baş başa 
bırakmıştır. ABD’nin başarısızlığı Irak’ın İran 
karşısında tampon devlet olma görevini sona 
erdirmiş ve İran’dan algılanan güvenlik tehdidi 
Körfez ülkelerinin iç ve dış siyasetinde daha yo-
ğun bir şekilde gündem olmaya devam etmiştir. 
Her ne kadar İran’da reformist liderlerin iktidara 
gelmesi, İran dış politikasında genel olarak kısa 
süreliğine olumlu bir havaya sebep olsa ve 2001 
yılında Suudi Arabistan ve İran arasında Güven-
lik Anlaşması imzalansa da bu süreç uzun sürme-
miştir. İran-KİK ilişkilerinde önemli bir dönüm 
noktası olarak tanımlanabilecek bu anlaşma, 
2005 yılında İran’da yapılan başkanlık seçimi-
ni, ülkenin bölgede nüfuz oluşturma politikası 
yürütmesi gerektiğini savunan Ahmedinejad’ın 
kazanmasıyla olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu 
arada anlaşmanın her ne kadar bütün KİK üyele-
riyle imzalanmamış olsa da diğer KİK üyelerinin 
İran’a yaklaşımları adına da önem arz ettiğini be-
lirtmek gerekmektedir. 

Başta da belirtildiği gibi bütün bu önemli 
olaylar KİK’in kurumsal yapısının şekillenmesin-
de ve politikalarının belirlenmesinde etkili olmuş-
tur. KİK’in kurumsal yapısının incelenmesi, kuru-
mun karşılaştığı problemleri hangi mekanizmalar-
la çözdüğü, işbirliğinin hangi düzeylerde koordine 
edildiği ve yürütüldüğü ve kurumun üye devletler 
üzerindeki etkisini anlamak adına elzemdir.

TABLO 1. KÖRFEZ ÜLKELERİ’NE AİT TEMEL VERİLER

Ülkeler Nüfus 
(Milyon, 2012)

Yüzölçümü 
(km2)

Kuveyt 3.250 17.818

Suudi Arabistan 28.29 2.149.690

BAE 9.206 83.600

Bahreyn 1.318 741

Katar 2.051 11.586

Umman 3.314 309.500

Toplam 47,429 2.572.935

Kaynak: Dünya Bankası
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1. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ 
KONSEYİ’NİN KURUMSAL YAPISI
Genel Merkezi Riyad’da bulunan KİK’in Yüksek 
Şura, Bakanlar Kurulu ve Genel Sekreterlik ol-
mak üzere üç ana organı vardır.

Yüksek Şura: KİK’in en üst düzey otoritesi 
olan Yüksek Şura, altı üye ülkenin liderlerinden 
oluşmakta ve yılda bir kez toplanmaktadır. Ola-
ğanüstü durumlarda bir üyenin istediği ve ikinci 
bir üyenin desteği üzerine toplanan Şura başkan-
lığını her yıl farklı bir ülkenin lideri yürütmekte-
dir. Temel kararların oybirliği ve uygulama ile il-
gili kararların oyçokluğuyla alındığı Şura’nın esas 
görevi Konsey’in genel politikalarını belirlemek, 
Bakanlar Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından 
gönderilen teklifleri değerlendirmek ve bunlar-
dan uygun olanları onaylamaktır. Yüksek Şura 
KİK tüzüğünün yorumlanmasında ve/veya uy-
gulanmasında çıkabilecek muhtemel uyuşmaz-
lıkların çözümü için çalışan Uyuşmazlık Çözüm 
Komisyonu’nun da üst organıdır. Her bir uyuş-
mazlık için ayrı komiteler kuran Komisyon’un 
üyeleri Yüksek Şura tarafından atanır. Uyuşmaz-
lık Komisyonu çözüm önerisi sunarken her ne 
kadar milletler-üstü hareket edebilse de bağımsız 
olmayan, Yüksek Şura’ya bağlı bir komisyondur. 

Bakanlar Kurulu: Üye ülkelerin dışişleri ba-
kanlarından oluşur ve üç ayda bir toplanır. Üyeler 
arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla po-
litikalar belirler ve önerilerde bulunur. 

Genel Sekreterlik: Merkezi Riyad’da olan 
ve esas olarak KİK bütçesini hazırlayan Genel 
Sekreterlik, alınan kararlar doğrultusunda uygu-
lamaya yönelik düzenlemeler yapar. Genel Sek-
reter, Bakanlar Kurulu’nun tavsiyesi ve Yüksek 
Şura’nın onayıyla 3 yıllığına atanır.3

1981’deki kuruluş zirvesinde bu üç organ 
dışında beş alanda geçici komiteler kurulmuştur: 
(1) sosyal ve ekonomik planlama, (2) ekonomik 
ve finansal işbirliği, (3) endüstriyel işbirliği, (4) 

3. The Charter, http://goo.gl/hoS0CJ

petrol siyaseti ve (5) sosyal ve kültürel konular. 
KİK, her ne kadar “muhtemel güvenlik tehditle-
rine karşı uygulamalı bir cevap”4 olarak nitelen-
dirilse de ilk başta herhangi bir güvenlik komi-
tesinin kurulmaması dikkat çekmektedir. Fakat 
kuruluştan kısa bir süre sonra savunma bakan-
larının yıllık toplantı yapması kararlaştırılmıştır. 

KİK tüzüğünün dördüncü maddesinde 
konseyin temel amaçlarını üyeler arasında her 
konuda koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; 
üye devletlerin halkları arasındaki ilişkileri derin-
leştirmek ve güçlendirme; ekonomi, finans, tica-
ret, gümrük, turizm, kanun yapma ve yönetim 
gibi alanlarda benzer düzenlemeler yapma; sana-
yi, madencilik, tarım, su ve hayvancılık dalların-
da bilimsel ve teknik ilerleme; bilimsel araştırma 
merkezleri kurma; ticaret ortaklığı geliştirme ve 
özel sektörle beraberlik olarak tanımlamıştır. Be-
lirlenen hedeflerin bir kısmı hayata geçirilirken, 
bir kısmı ile ilgili düzenleme ve planlamalar hala 
devam etmekte ve bazı konulara da yer verilme-
mektedir. Örneğin konseyin altı üye tarafından 
kurulduğu belirtilirken ülkelerden birisinin ör-
gütten tek taraflı olarak çekilmesiyle ilgili KİK 
tüzüğünde herhangi bir açıklama yoktur.5 

KİK’in mevcut kurumsal yapılanması üye ül-
kelere eşit söz ve yetki hakkı tanımakta, BM’deki 
gibi herhangi bir devlete veto hakkı vermemekte 
ve devletlerin milli egemenliklerini korumaktadır. 
Bununla beraber üye ülkelerin egemenliklerini 
daha üst bir yapıya devretme konusunda isteksiz 
olmaları, milletler-üstü karar alıcı veya denetleyici 
bir otoritenin kurulmasını engellemiştir. Bu du-
rum, alınan kararların uygulanmasında aksaklık 
ve gecikmelere sebep olmaktadır. Böyle bir üstya-
pının kurulmasının önündeki en önemli engelle-
rin başında Suudi Arabistan’ın gerek coğrafi ve de-
mografik olarak diğer KİK üyesi ülkelerden büyük 
ve gerekse siyasal ve diplomatik anlamda baskın ve 

4. Foundation and Objectives, http://goo.gl/FSrT5O

5. Ali M. Al-Mehaimeed, The Gulf Co-operation Council, law and 
institutions: implications for the member states, yayınlanmamış 
doktora tezi, Durham University, 1991, s. 91.
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etkili olmasının, dolayısıyla kurulacak üst otorite-
nin bu ülkenin hegemonya aracına dönüşebileceği 
endişesi gelmektedir. 

2. KİK’İN PERFORMANSI
2.1. KİK’in Asıl Önceliği Savunma 
İşbirliği mi?
Her ne kadar kuruluş motivasyonu olarak bölge-
sel güvenlik tehditleri öne çıkarılsa ve güvenlik 
konusu bütün KİK zirvelerinin değişmez günde-
mi olsa da kurumsal anlamda KİK’te ortak gü-
venlik konusunda ciddi başarılar sağlanamamış-
tır. Bununla beraber KİK, üye devletlerin güven-
liğini sağlamak için üyelerin kendi kapasitelerini 
arttırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefle-
yen küçük adımlar atmıştır. 

Aralık 1986’da oluşturulan Yarımada Kol-
luk Kuvvetleri’nin (The Peninsula Shield Forces) 
1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgalini engelleyeme-
mesi, KİK ülkelerinin askeri kapasitesinin sınır-
lı olduğunu açıkça göstermiştir. Öyle ki Aralık 
1990’daki Doha Deklarasyonu ile KİK üyesi ül-
keler Yarımada Kuvvetleri’nin etkisizliğini kabul 
ederek ulusal ve bölgesel güvenliklerini sağlaya-
bilecek kapasitede yeni bir güvenlik ve savunma 
düzenlemesinin yapılmasına karar vermişlerdir.6 
Kuveyt işgalinin ancak Amerikan müdahalesiyle 
sona erdirilmesi, nasıl bir ortak ordu kurulacağı 
konusunda fikir ayrılığı yaşayan ülkelerin pozis-
yonunu da netleştirmiştir.7 Ortak savunma gücü-
nün büyük bir kısmını oluşturan ve merkezine ev 
sahipliği yapan Suudi Arabistan, Yarımada Kuv-
vetleri’nin bölgesel sorunların çözümü, tehlikele-
rin bertaraf edilmesi ve ortak karar alınmasında 
etkili olmasını ummuş, ancak sadece Umman’dan 
destek görmüştür. Diğer üyeler ise KİK’in savun-
ma kapasitesinin yetersiz olduğunu ve ulusal ve 
bölgesel güvenliğin sağlanması için mutlaka bir 

6.Christian Koch, The GCC as a Regional Security Organization, 
KAS International Reports, 2010, s. 26.

7. Joseph A. Kechichian, Security Efforts in the Arab World, A Brief 
Examination of Four Regional Organizations, Rand Corporation, 
1994, s. 14. 

dış desteğin gerektiğini ifade etmişlerdir.8 Bu ko-
nuda uzun süre uzlaşma sağlanamayınca Suudi 
Arabistan 2006’da Riyad’da yapılan zirvede Yarı-
mada Kuvvetleri’nin dağıtılarak “merkezi yöne-
tim ve bağımsız kuvvetler” prensibinin kabulünü 
önermiştir. Buna göre her üye devletin kendi gü-
venlik güçleri içerisinde ve kendi topraklarında 
kalacak özel bir birliği merkezi ordu için hazır 
bulundurması gerekmektedir. Her ne kadar üye 
devletler bu teklifin geliştirilmesi için çalışma ka-
rarı aldıysa da somut bir sonuç elde edilememiş 
ve 2009 yılındaki KİK zirvesinde müşterek kuv-
vetler kurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca kor-
sanlık faaliyetlerini denetlemek ve denizlerin gü-
venliğini sağlamak için Körfez donanmalarından 
müşterek bir donanma kurulması önerilmiştir.

KİK’in kendi güvenliğini sağlamaya yetebi-
lecek bir güvenlik kuvveti kuramamasının birkaç 
temel sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin ba-
şında işbirliği ve koordinasyon kapasitesi sınırlı 
olan KİK üyesi altı ülkenin silahlı kuvvetlerinin 
gerek insan gücü bakımından gerekse teknik 
bakımdan ortak bir güvenlik kuvveti kurulma-
sı için yetersiz olması gelmektedir. Bu şartlarda 
hem tekil olarak KİK ülkeleri hem de KİK’in 
ortak güvenlik birimleri komşuları İran ve Irak’a 
nazaran askeri bakımdan zayıf olmaya devam 
edecek gibi görünmektedir. İnsan gücüyle bağ-
lantılı olarak Körfez ülkelerinde nüfusun büyük 
kısmının göçmen işçilerden oluştuğunu ve yıllık 

8. Koch, s. 27.

Körfez ülkelerinin egemenliklerini daha üst 
bir yapıya devretme konusunda isteksiz 
olmaları, milletler-üstü karar alıcı veya 
denetleyici bir otoritenin kurulmasını 
engellemiştir.
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gelirleri bir hayli yüksek olan Körfez vatandaş-
larının da disiplinli ve düzenli bir orduya dâhil 
olma konusunda istekli olmadıklarını hatırlamak 
gerekmektedir. İkinci sebep, kendi silahlı kuv-
vetleri üzerinde tam kontrol sağlamak isteyen 
küçük Körfez ülkelerinin merkezi bir savunma 
gücü kurulduğunda Suudi Arabistan’ın kendi-
lerine üstünlük sağlayarak içişlerine müdahale 
etmesinden ve böylece egemenliklerine zarar 
vermesinden endişe etmeleridir. Suudi Arabis-
tan’dan başta nüfus ve coğrafi büyüklük olmak 
üzere birçok bakımdan küçük olan ve ulus devlet 
tarihleri oldukça yeni olan bu ülkeler, Suudi ege-
menliği altına girmekten çekinmektedir.9 KİK’e 
üye devletlerin yüksek siyaset konularında değil 
de ikincil meselelerde anlaşmasının temelinde de 
aynı sebep yatmaktadır. Güvenlik işbirliği sağ-
lanamamasının üçüncü sebebi, KİK üyelerinin 
herhangi bir dış müdahale olduğunda bölgelerini 
yahut kendi topraklarını koruyacak kapasitede 
olmadıklarının farkında olmalarıdır.10 Kuveyt’in 
işgalinden bu yana Körfez ülkeleri güvenlik so-
runlarını ABD’nin yardımıyla çözmüştür. KİK’te 
kendine yeten bir güvenlik mekanizması kurula-
mamasındaki son etken de konseye üye ülkelerin 
kendi aralarındaki ihtilaf ve güvensizlikleri tam 
anlamıyla giderememiş olmalarıdır. BAE-Um-
man arasındaki sınır 2003’te bir anlaşma imza-
lanarak, Bahreyn ve Katar arasındaki ada proble-
mi 2001’de Uluslararası Adalet Divanı kararıyla 
ve Kuveyt ile Suudi Arabistan deniz sınırlarının 
belirlenmesi problemi 2000 yılında çözülse de 
yaşanan bütün bu sınır problemleri karşılıklı gü-
vensizliği miras bırakmıştır. 

Bütün bunlara rağmen KİK ülkeleri, kendi 
kısıtlarını daha iyi görerek zaman içerisinde siya-
si bir uyum yakalamış ve ortak güvenlik meka-
nizmasının kurulmasının gerekliliği konusunda 
anlaşmaya varmıştır. Örneğin Suudi Arabistan 
ve Yemen arasındaki sınır krizinde, diğer beş üye 

9. Koch, s. 27.

10. Koch, s. 30.

Suudi Arabistan’ın kendi topraklarını savunmak 
için atacağı bütün adımları desteklediklerini ifa-
de etmişlerdir. Yine İran’ın direniş hattını kırma 
noktası olarak gördükleri Suriye krizinde de bü-
tün diplomatik kararları birlikte almışlardır. Bu 
uyumun yakalanmasındaki en önemli etken, 
ekonomik entegrasyonda kazanılan başarıların 
ve elde edilen kârın üyeler arasında işbirliğine 
olan güveni artırması olmuştur. Bundan dolayı 
KİK’in ekonomik başarıları irdelenmeye değer 
görülmektedir. 

TABLO 2. TABLO BAŞLIĞI

Ülkeler Askeri Personel 
Sayısı (2011)

Kişi Başı Milli 
Gelir (2012, Cari 

Fiyatlarla, $)

Kuveyt 22.600 40,500

Suudi Arabistan 249.000 31,800

BAE 51.000 49,800

Bahreyn 19.460 29,200

Katar 11.800 103,900

Umman 47.000 29,600

Irak 802.400 7,200

İran 563.000 13,300

Kaynak:  Askeri Personel Sayısı, Dünya Bankası
 Kişi Başına Milli Gelir, CIA Factbook

2.2. KİK’in Asıl Başarısı Ekonomik 
İşbirliği mi?
KİK, bölgesel güvensizlik ortamına karşı bir sa-
vunma mekanizması olarak kurulmuştur fakat 
bununla beraber üye ülkeler arasında bir ekono-
mik işbirliğini de gözetmiştir. Bu yönde ilk adım, 
kuruluşundan birkaç ay sonra, Kasım 1981’de 
imzalanan ve uzun vadede gümrük birliğini he-
defleyen Birleşik Ekonomik Anlaşma olmuştur.11 
Bu anlaşmayla her üye, diğer üye ülkelerin vatan-
daşlarını ve mallarını kendininkilerle eş tutmuş, 
böylece bölge kaynaklı tüm tarımsal, hayvansal 
ve sınai ürünlerin ticaretinin serbestleştirilmesi 
ve gümrük vergisinden muaf tutulması hedef-
lenmiştir.12 1983’te Riyad’daki zirvede imzalanan 

11. The GCC Process of Achievement, 2009, s. 58.

12. The Unified Economic Agreement between the Countries of 
the Gulf Cooperation Council, http://goo.gl/vJOSox
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serbest ticaret anlaşmasıyla da üye ülkeler arasın-
da gümrük vergisi uygulaması ortadan kaldırıl-
mıştır.13 1980’li ve 1990’lı yıllarda dışarıdan ge-
len mallara ortak bir gümrük vergisi uygulanması 
çalışmaları devam etmiş ve Aralık 2001’de Mas-
kat’ta düzenlenen zirvede serbest ticaret bölgesin-
den gümrük birliğine geçilmesine karar verilmiş-
tir.14 Aralık 2002’de Doha’da düzenlenen zirvede 
de Ocak 2003 itibariyle dışarıdan gelecek malla-
ra %5 oranında gümrük tarifesi uygulanması ve 
üye ülke mallarına tarife içi veya dışı herhangi 
bir kısıtlama uygulanmaması kararlaştırılmıştır.15 
KİK üyesi ülkelerin gümrük birliği uygulaması-
na başlaması hem konsey üyeleri arasındaki ticari 
engellerin tamamen kaldırılmasını ve hem de ül-
kelerin yatırım ve teşvik politikalarını birbiriyle 
uyumlu hale getirerek bu ülkelere yönelik dış ti-
careti kolaylaştırmıştır.16

2001’de kararlaştırılan ve ekonomik bir-
leşmeyi büyük oranda sağlayan Gümrük Birliği 
Anlaşması, ortak gümrük tarifesi, ortak gümrük 
mevzuatı ve uygulaması, gümrük vergilerinin tek 
bir noktada toplanması, tarım ve hayvancılıkla il-
gili karantinaları göz önünde bulundurarak, bü-
tün tarife içi ve dışı engelleri kaldırmak ve üye ül-
kelerde üretilen malların milli ürün olarak kabul 
edilmesini kapsamaktadır.17 Bu anlaşmaya göre, 
diğer ülke mallarının KİK’e girişinde sadece bir 
noktada kayıt yapılmakta ve sonrasında bu ma-
lın KİK içerisinde serbest dolaşımına izin veril-
mektedir. Gümrük gelirleri üye ülkeler arasında 
paylaşılmaktadır. Önemli bir noktayı belirtmek 
gerekir ki, gümrük birliği uygulamasına başlan-
dığından bu yana üye ülkeler arasındaki ticaret 

13. TheProcess of Achievement, 2009, s. 68.

14. The Closing Statement of the Twenty Second Session, GCC, 
http://goo.gl/QeupHC, 2009, s. 60.

15. Process of Custom Union of the GCC: 2002-2012, s. 8.

16. KİK’in ekonomik entegrasyon çalışmaları ile ilgili detaylı bir 
çalışma için bkz: Slimane Bellaour, Al-Takameel al-iktisade al-
arabi wa al-tahdiyat al-mounazama al-alamiyee lil tijara. Deraset 
halet Majless Al-Ta`aween li dowal al-Khaleej al-Arabi (Ministry of 
Higher Education and University of Algeria, 2009). 

17. A.g.e, s. 9.

hacminin %6-%30 oranında genişlemesi beklen-
miş18 ve artış oranı %20 olarak gerçekleşmiştir.19 
KİK’in entegrasyonda bir adım daha ilerlemesini 
sağlayan bu anlaşmayla üye ülkelerin vatandaş-
larının da KİK içerisinde serbest dolaşımı, mülk 
edinebilmesi ve ikamet edebilmesi amaçlanmış 
ve önemli oranda da başarı sağlanmıştır.20 Ha-
vaalanında KİK vatandaşları için ayrı giriş kapısı 
olması da gümrük birliğinden sonra gerçekleşti-
rilen uygulamalardan bir tanesidir. 

KİK üyeleri 2008’de ekonomik entegrasyona 
giden yolda önemli bir aşama olan Ortak Pazara 
geçiş konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu kap-
samda gümrük birliğinde kararlaştırılan unsurla-
ra ek olarak işgücü, sermaye ve girişimcilerin üye 
ülkelerde serbest dolaşımı engelleyen tarife içi ve 
dışı bütün engellerin kaldırılması kararlaştırıl-
mıştır.21 Ortak Pazar, ekonomileri büyük oranda 
petrol ve doğalgaza bağımlı olan KİK ülkelerin-
de özel sektörün canlanmasına katkı sağlamıştır. 
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olunması ise kalite 
standartlarını artırmış, bölgenin rekabetçiliğini 
güçlendirmiş ve Körfez’e ihracatı ve Körfez’den 
ithalatı kolaylaştırarak KİK bölgesi ile uluslara-
rası ticareti daha güvenli hale getirmiştir.22 Her 
ne kadar KİK Gümrük Birliği oluşturulması 
2015’e ertelense de bu süre içerisinde kurumsal 

18. The Process of Achievement, 2009, s. 68.

19. Process of Custom Union of the GCC: 2002-2012, s. 11.

20. The Economic Agreement Between the GCC States, 2001, 
Article III.

21. Bellaour, s.62.

22. Bellaour, s. 234.

KİK’in bölgesel güvensizlik ortamına karşı 
bir savunma mekanizması olarak kurulmuş 
olmasına rağmen asıl başarılarını ekonomik 
işbir liği alanında gerçekleştirmiştir.
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altyapının kurulmasına ve gümrük gelirlerinin 
toplanması ve dağıtımında ortak hareket edilme-
si, bazı endüstriyel KİK ürünlerine tarife koru-
ması getirilmesi ve sağlık ürünlerinin ithalatının 
sağlanması gibi belli konularda23 ülkeler arasında 
anlaşmaya varılmasına karar verilmiştir. Bu süre-
cin takibi için de Gümrük Birliği Kurumu’nun 
kurulması kararlaştırılmıştır.

Kuveyt hariç diğer üyelerin paralarını dolara 
sabitlemesi ortak para birimine geçişin altyapısı-
nı önemli ölçüde hazırlasa da ekonomik birliğin 
temel unsurlarından biri olan KİK para birliği 
henüz gerçekleştirilememiştir. 2002 yılında Para 
Birliği Komitesi kurulurken, 2007 yılındaki 
Doha zirvesinde para birliğine girme kriterleri 
belirlenmiş ve uygulamanın 2010 Ocak ayı itiba-
rıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.24 “Halici” 
adı verilen para birimine geçme konusunda Bah-
reyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri 
bakanları uzlaşırken Umman daha 2007’de birli-
ğe girmeyeceğini açıklamış, BAE ise 2009’da bir-
likten ayrıldığını ilan etmiştir.25 BAE’nin ayrılma 
sebeplerinin başında KİK Merkez Bankası’nın 
merkezinin nerede olacağı konusundaki ihtilaf 
yatmaktadır. Suudi Arabistan Riyad’da ısrar eder-

23. The Process of Achievement, 2009, s. 69.

24. ShinjiTakagi, Establishing Monetary Union in the 
Gulf Cooperation Council: What Lessons for Regional 
Cooperation?,Asian Development Bank Institue, Ekim 2012, s. 12.

25. Cumali Önal, “Körfez ülkelerinin ‘ortak para’sında sürpriz 
ayrılık,” Zaman, 22 Mayıs 2009.

ken BAE Abu Dabi’de ısrar etmiştir. Bu, diğer 
pek çok konuda olduğu gibi Suudi Arabistan’ın 
merkez ülke olma çabalarına yönelik itirazın bir 
parçası olarak görülebilir. 

Kısaca, KİK’in bölgesel güvensizlik ortamı-
na karşı bir savunma mekanizması olarak kurul-
muş olmasına rağmen asıl başarılarını ekonomik 
işbirliği alanında gerçekleştirdiğini söylemek 
mümkündür. Kuruluşundan bu yana serbest ti-
caret bölgesi kurulması, gümrük birliği ve ortak 
pazar aşamalarının tam anlamıyla başarıyla ta-
mamlanamamasına rağmen, KİK’in ekonomik 
işbirliği alanında önemli bir aşamaya geldiğini 
kaydetmek gerekmektedir. Karşılıklı güvensizlik, 
sınır anlaşmazlıkları, alınan kararların yavaş ha-
yata geçirilmesi ya da geçirilememesi gibi sorun-
lar göz önünde bulundurulduğunda ekonomik 
işbirliğinin KİK’in en aktif işleyen alanı olduğu 
görülür. Öte yandan ekonomik alanlarda konsey 
içinde önemli adımların atılması Konsey’i güven-
lik merkezli bir birlik olmaktan çıkarırken, siyasi 
sorunlar ile sarsılabilecek Konsey içi ilişkilerin 
nefes almasına imkân tanımaktadır. Ekonomik 
etkinlikler bir anlamda Konsey’deki siyasi birli-
ğin güçlenmesine en kayda değer katkıyı sağlar-
ken, KİK’in gelecekte geçirmesi beklenen dönü-
şümlerin en önemli dayanaklarından olacağını 
öngörmek abartılı olmayacaktır. Ancak mevcut 
siyasal, ekonomik, askeri ve kültürel durumun 
gelecekte nasıl bir dönüşüme sebep olacağını tar-
tışmadan önce KİK’in dünya sistemi içerisinde 
nerede durduğuna bakmak faydalı olacaktır. 

3. DEĞİŞEN KÜRESEL VE 
BÖLGESEL DENGELER 
BAĞLAMINDA KİK’İN MEVCUT 
DURUMU VE GELECEĞİ
2008 küresel mali krizinden sonra küresel eko-
nomideki güç dengelerinde yaşanan değişim be-
lirginleşmeye başlamış ve küresel siyaset, değişen 
ekonomik durumları ve yeni dengeleri hesaba 
katmak durumunda kalmıştır. Doğu ve Batı ül-
keleri arasındaki ekonomik dengeler değişirken 

Körfez ülkelerinin Asya ülkeleriyle siyasi 
ve ekonomik ilişkiler geliştirmesi alternatif 
küresel ağlar kurarak uluslararası sistemle 
bütünleşmelerine ve değişen küresel güç 

dengesinde daha etkili olmalarına katkıda 
bulunmaktadır.
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Katar, BAE ve Suudi Arabistan öncülüğünde 
KİK ülkeleri, enerji kaynaklarını ve birikmiş ser-
mayelerini bir kaldıraç olarak kullanarak küresel 
sistemde daha aktif hale gelmiş ve enerji yöne-
timinden, iklim değişikliği politikasına, küresel 
finans sistemindeki reformlara kadar küresel ko-
nulara dâhil olmaya başlamışlardır.26

Dikkatle hatırlanması gerekir ki Körfez’in 
enerji kaynakları küresel ekonomik sistemin ge-
lişmesindeki en önemli dinamiklerden birisi ol-
muştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında petrol 
ihtiyacını karşılayarak Batılı ülkelerin ekonomik 
gelişmesine önemli bir katkı sağlayan Körfez ül-
keleri bu sayede Batı ile ilişkilerini geliştirmiştir. 
21. yüzyılda ekonomileri hızla büyüyen Çin ve 
Hindistan’ın enerji ihtiyaçlarının artması, bu ül-
kelerin de Körfez ile ilişkilerini geliştirmelerine 
zemin hazırlamıştır. Bu pek tabii tek taraflı bir 
durum değildir; zira enerji bağımsızlığı, liman 
güvenliği ve gıda güvenliği gibi konular Körfez’in 
Asya’ya açılma gerekçeleri arasında yer almakta 
ve yeni ticari ilişkiler Körfez-Asya bağlantılarını 
yeniden şekillendirmektedir. Verimli topraklara 
sahip olmayan Körfez ülkeleri için gıda güvenliği 
Afrika ve Asya ülkeleri ile yeni ortaklıklar şekil-
lendirilmesine vesile olmuştur. Körfez ülkelerinin 
petrol ve doğalgaza bağımlı olan ekonomik yapı-
larını değiştirmeleri, bu ülkeleri küresel ekono-
miye daha entegre hale getirmiştir.27 Bu bağım-
lılık, bir anlamda Körfez’in güvenliği ile birden 
fazla ülkenin ilgilendiği/ilgileneceği manasına da 
gelmektedir. Mevcut durumda Körfez’deki enerji 
güvenliği ve genel anlamda dış güvenlik büyük 
oranda ABD tarafından sağlanıyor olsa da, son 
gelişmeler KİK üyesi ülkelerin Batı ile Doğu ara-
sında kendilerini yeniden konumlandırmaya ça-
lıştığını göstermiştir.28 Buradan hareketle Körfez 

26. Kristian Coates Ulrichsen, The GCC States and the Shifting 
Balance of Global Power, 2010, s. 1.

27. Kristian Coates Ulrichsen, “Repositioning the GCC States in 
the Changing Global Order,” Journal of Arabian Studies: Arabia, the 
Gulf and the Red Sea, 1: 2, s. 232.

28. Ulrichsen, 2010, s.4. 

ülkelerinin uluslararası çok kutupluluğa paralel 
bir şekilde hareket ettiğini ve aktörler arasındaki 
güç mücadelesinde yeni bölgesel ve küresel belir-
sizliklere ev sahipliği yaptığını söylemek müm-
kündür. Yani küresel siyaset ve ekonomiye yön 
vermeye çalışan ülkelerin Körfez ülkeleri ile olan 
ilişkileri eskiye göre daha da önem kazanacaktır. 
Nitekim Katar Emiri’nin “Çin geliyor, Hindis-
tan geliyor, Rusya yolda… İnanıyorum ki yeni-
den güçlenecekler. Amerika ve Avrupa’nın lider 
olmaya devam edip etmeyeceğini bilmiyorum” 
sözleri bu bağlamda dikkate alınmaya değerdir.29 
Daha somut bir gösterge olarak Suudi Arabis-
tan’ın Çin’e petrol ihracatının ABD’ye yapılan 
ihracatı geçmesi önemlidir.30 Öte yandan bu du-
rum Körfez ülkelerinin Amerika ile müttefiklik 
ilişkilerinin değiştiği anlamına gelmemekte, sa-
dece yükselişteki küresel aktörlerin artık Körfez 
ülkelerindeki siyasal ve ekonomik durumun is-
tikrarını önemseyeceğini göstermektedir.

Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki ve 
dünya ekonomisine olan entegrasyonu derin-
leştirmeleri, Batı dışında da yatırım ortaklıkları 
geliştirmelerini kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda 
Körfez ülkelerinin Asya ülkeleriyle siyasi ve eko-
nomik ilişkiler geliştirmesi, alternatif küresel ağ-
lar kurarak uluslararası sistemle bütünleşmeleri-
ne ve değişen küresel güç dengesinde daha etkili 
olmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu şimdilik 
KİK’in bütün üyelerini kapsamasa ve Konsey 
üyeleri ortak hareket etmeseler de her ülke fark-
lı bir alanda kendini sisteme dâhil etmeye çalış-
maktadır. Örneğin Katar, Arap isyanlarına kadar 
arabuluculuk faaliyetlerini yoğunlaştırarak ulus-
lararası görünürlüğünü arttırmaya çalışırken, 
2011’den bu yana Arap dünyasındaki diplomatik 
hareketliliğin ve yeniden şekillenmenin önemli 
aktörlerinden biri olmuştur. Öte yandan, BAE 
yenilenebilir enerji ve nükleer enerji üzerine yü-

29. Qatar warns of another Iraq if Sudan sinks into chaos, Business 
Intelligence Middle East, 31 Mart 2009. 

30. Jad Mouawad, “China’s Growth Shifts the Geopolitics of Oil,” 
NY Times, 19 Mart 2010.
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rüttüğü faaliyetlerle bu konularda lider olmaya 
çalışmakta ve kurduğu merkezlerle uluslararası 
araştırmacılara ev sahipliği yapmaktadır. 

3.1. KİK’in Mevcut Durumu
Tunus’ta başlayan halk isyanı dalgası, Libya, Mı-
sır ve Yemen’de iktidarları ve diktatörleri devi-
rirken, Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn’de 
kısa süreli istikrarsızlığa sebep olmuştur. Diğer 
ülkelere kıyasla küçük çaplı olan bu protestolar 
Suudi Arabistan ve Umman’da ekonomik paket-
ler ve polis yardımıyla bastırılsa da Bahreyn’de 
karışıklık devam etmektedir. İlk etapta bölgede 
statükonun korunmasından yana tavır alan Kör-
fez ülkeleri kısa bir süre kriz yönetimine başlamış 
ve isyan dalgasını kendisinden uzak tutmak için 
de çeşitli yollara başvurmuştur. Bu çabalar Mı-
sır’daki darbede zirve yapmış ve Katar dışındaki 
KİK üyeleri Mısır’ın darbe yönetimine destek-
lerini sunmuştur. Özellikle Suudi Arabistan ve 
BAE, darbenin hem hazırlanış sürecinde hem de 
darbe sonrasında etkili rol oynamış ve Mısır’da 
darbe yönetiminin giriştiği kanlı operasyonlar-
dan sonra Suudi Kralı Abdullah, Mısır’da yaşa-
nanları “terörle savaş” olarak değerlendirerek dar-
be yönetimine desteğini devam ettirmiştir. 

Kısa vadede istikrarı korumaya yönelik me-
mur ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına zam 
yapılmış, Arabistan’ın 2015 yılında yapılacağı 
söylenen yerel seçimlerde kadınların oy kullan-
masına izin vereceği gibi bir takım sembolik si-
yasal haklar tanınmış ve iç güvenlikte daha sıkı 
yöntemler benimsenmiştir. Kısaca halka yuka-
rıdan sağlanan ayrıcalıklar tabanın gelecekte si-
yasi yönetime katılım taleplerini zayıflatmıştır.31 
Böyle bir bölgesel istikrarsızlık ortamında KİK’in 
önderi konumundaki Suudi Arabistan, 19 Aralık 
2011’de Riyad’da gerçekleştirilen KİK zirvesinde 
KİK’in umut edilen başarıya ulaşamadığını, bu 
sebeple işbirliğinden siyasal birliğe geçişin be-

31. Kristian Coates Ulrichsen, “Qatar and the Arab Spring,” Open 
Democracy, 12 Nisan 2011.

lirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli 
olduğunu ifade etmiştir. 

Esasında ismi konulmasa da Körfez ülkele-
rinin mevcut sorunlarını çözmek, bölgenin kal-
kınmasını sağlamak ve küresel sistem içerisinde 
önemli bir aktör olması için tam bir bütünleş-
menin önemine önceki yıllarda da vurgu yapıl-
mıştır. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud 
el-Faysal 2004 yılında Bahreyn’deki Körfez Di-
yaloğu toplantısında Körfez güvenliği için acilen 
ortak bir çabaya ihtiyaç olduğunu ve bu çabanın 
yerel, bölgesel ve uluslararası bileşenleri olması 
gerektiğini ifade etmiştir. Faysal, kozmetik ol-
mayan, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve eğitim 
alanlarında gerçek ve anlamlı reformların yapıl-
masını yerel bileşenler olarak tanımlarken; birle-
şik bir KİK, müreffeh Yemen, istikrarlı bir Irak 
ve dost bir İran’ı da Körfez güvenliğinin bölgesel 
bileşenleri olarak tanımlamıştır. Güvenliğin ulus-
lararası bileşeni de tek bir süper güç tarafından 
değil, uluslararası toplum tarafından sağlanacak 
garantiler olarak belirtilmiştir.32 KİK’in önemli 
siyasi figürlerinden birisi olarak Suud el-Faysal’ın 
çizdiği bu çerçeve net ve belirgin hedefler koya-
rak üye ülkelerin siyasal birliğine işaret etmiştir.

KİK ülkeleri, Arap isyanları sürecinde böl-
gedeki mevcut siyasal boşluktan yararlanarak ve 
finansal güçlerini kullanarak diplomatik ağırlık-
larını arttırmışlardır.33 Yemen’de Ali Abdullah Sa-
lih’i yetkilerini devretmeye ikna etmesi ve geçiş 
sürecinin hayata geçirilmesi çabaları ve Suriye’de 
Esed rejimi karşısında muhalefete verilen des-
tek, KİK’in diplomatik etkinliklerinin artışına 
işaret etmektedir. Bu noktada Arap isyanlarının 
etkisiyle KİK ülkelerine iç siyasette endişe veren 
konuların dış politikaya da yansıdığı bariz bir şe-
kilde gözlemlenmektedir. 

KİK ülkelerinin dış politikaya büyük oranda 
iç siyaset lensleriyle baktığını tezinin en belirgin 

32. “Prince Saud’s address on security at Bahrain seminar” Saudi 
Embassy, 12 Mayıs 2004. 

33. Toward a Strategic Partnership? The EU andthe GCC in a 
Revolutionary Middle East, Event Briefing, Fride, Eylül 2012, s. 2. 
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örneği Müslüman Kardeşler hareketi ile ilişkiler-
dir. Hareket, özellikle Suudi Arabistan, BAE ve 
Kuveyt tarafından ciddi bir tehdit olarak tanım-
lanmış ve diğer KİK üyeleri de hareketle ortak 
mücadeleye davet edilmiştir. Suudi Arabistan’ın 
gerek Suriye muhalefeti içerisindeki tutumu ve 
gerekse Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına 
yapılan darbeye verdiği açık finansal destek, ha-
reketin değişen düzende oynadığı rolden rahatsız 
olduğunun ispatıdır. Bölgede toplumsal olarak 
uzun yıllardır etkili olan Müslüman Kardeşlerin 
siyasi anlamda da etkinlik kazanması, hareketin 
dengeleri değiştireceği ve uzun vadede Körfez 
monarşilerinin sonunu getireceği bir gelişme ola-
rak görülmektedir. Bununla birlikte bütün Kör-
fez ülkelerini Müslüman Kardeşler karşıtı olarak 
değerlendirmek de yanlıştır. Katar, özellikle Müs-
lüman Kardeşler konusunda gerek Suriye’de ge-
rekse Mısır’da Suudi Arabistan’dan çok farklı bir 
politika izlemiştir ve izlemeye devam etmektedir. 
Katar, Müslüman Kardeşler’e yakınlığıyla bilinen 
İslam alimi Yusuf El-Kardavi ve yine hareketin 
Filistin uzantısı olarak görülen Hamas’ın lideri 
Halid Meşal’e ev sahipliği yapmaktadır. Müslü-
man Kardeşler hareketi, Bahreyn ve Kuveyt’te yö-
netimler tarafından meşru kabul edilirken Um-
man’da ciddi bir temsiliyeti yoktur. 

Bahreyn’de büyük çoğunluğunu Şiilerin 
oluşturduğu göstericilerin, El Halife yönetimi 
karşıtı protestolarına diğer KİK üyelerinin askeri 
olarak müdahale etmesi de bu konuda verilebile-
cek ikinci örnektir. Bahreyn’de 14 Şubat 2011’de 
çoğunluğu ülkedeki Şii gruplardan oluşan muha-
liflerin yönetim karşıtı protestolar ve anayasal hak 
talepleri karşısında Suudi Arabistan diplomatik 
arabuluculuk yapmak yerine, 14 Mart 2011’de 
ülkedeki güvenliği sağlamak amacıyla 1000 tane 
asker ve askeri araç göndermiştir. Diğer KİK üye-
lerinin de askeri anlamda sembolik olarak da olsa 
destek verdikleri bu operasyondaki asıl amaç şüp-
hesiz Suudi Arabistan’ın Doğu’daki petrol bölge-
sinde yaşayan Şiilerin ayaklanmayı örnek alarak 
ülkedeki istikrarı bozmasını engellemek ve mu-

halif grupları korkutmak olmuştur. Bahreyn’de-
ki ayaklanmaya verilen tepki, Körfez ülkelerinin 
ulusal yapılarını ve siyasal varlıklarını tehdit eden 
bir durum karşısında beraber hareket ettiklerinin 
önemli bir göstergesidir. Suudi Kralı Abdullah’ın 
2011 Aralık’ında yaptığı siyasi birlik çağrısını da 
bu perspektiften okumakta fayda vardır. 

Siyasi birliğe geçiş çağrısına Bahreyn dışında 
hiçbir ülke ilk başta olumlu tepki vermemiş, fa-
kat daha sonra her ülkeden üç temsilci atanarak 
merkezi Riyad’da olacak bir kurul oluşturulmuş-
tur. Üye ülkeler kurulun bölgesel bir birlik olma 
adına yapılması gerekenleri bütün yönleriyle ele 
alıp, stratejik bir plan çıkarması kararını onay-
lamışlardır. Kendisini Körfez’in en demokratik 
ülkesi olarak tanımlayan Kuveyt, siyasal sistem-
lerin farklılığından dolayı birliğin mümkün ol-
madığını ileri sürerken, Bahreyn birlik fikrini 
olumlu karşılayan ilk ülke olmuştur. Katar ve 
BAE siyasal birlikten önce ekonomik, kültürel 
ve kalkınma alanındaki ortaklık projelerinin tam 
olarak hayata geçirilmesine vurgu yapmıştır. Üye 
ülkeleri birlik sürecine katılmaya ikna eden se-
bep şüphesiz KİK’in siyasal istikrarının ve den-
gelerinin sallantıda olmasıdır. Kuveyt’te yönetim 
karşıtı protestoları 6 yıl içerisinde dördüncü kez 
hükümet değişimine sebep olmuş, Bahreyn’deki 
ayaklanmalar ise bugün hala sona ermemiştir. 
Suudi Arabistan’ın petrol bölgesi Katif ’te yaşa-
nan Şii ayaklanmaları, Körfez vatandaşları ara-
sındaki işsizlik oranlarının giderek yükselmesi, 
sosyal medyanın yeni bir protesto aracı haline 
gelmesi ve bölgenin yapısal olarak ciddi değişim-

KİK ülkeleri dış politika meselelerine 
iç siyaset lensleriyle bakmakta ve bu 
sebeple çoğunlukla korumacı bir politika 
izlemektedirler.
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ler geçirirken yaşanan sancılar, KİK’in bu ciddi 
problemlerle daha bütüncül bir entegrasyonla 
ciddi şekilde mücadele etmesini gerektirmiştir. 

Siyasal birlik kararının bütün üye ülkeler 
tarafından kabul edilmesi, uygulamalar için bir 
zaman çizelgesi hazırlanması ve komisyon ku-
rulması kararın üyeler tarafından ciddiye alın-
dığının göstergesi sayılsa da34 gündeme getiril-
mesinin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen bu 
konuda somut bir adım atılmamıştır. Bundan 
daha önemlisi, nasıl bir birlik kastedildiği, Avru-
pa Birliği benzeri bir yapıdan mı yoksa federatif 
bir yapıdan mı bahsedildiği konusunda net bir 
açıklama yapılmamıştır. Burada asıl soru bunun 
Körfez hanedanları arasında mı yoksa devletleri 
arasında mı bir birlik olacağı sorusudur. 30 yıllık 
bir örgüt olan KİK’in AB benzeri bir evrime ha-
zır olup olmadığı sorusu haklı olarak sorulmak-
tadır. Bölgesel olarak etkin bir kurumun yoklu-
ğunda, KİK ülkelerinin siyasal birliğe evirilmesi 
durumunda sahneye yeni ve daha güçlü bir aktör 
olarak çıkma ihtimalinin ve bunun bölgeye hatta 
Ortadoğu’ya etkisinin ne şekilde olacağının tahlil 
edilmesi önem arz etmektedir. 

3.2. KİK’in Geleceği 
KİK’in 30 yıllık tarihine bakılarak siyasal birlik 
projesinin hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini 

34. Mohammad Al Asoomi, “GCC moving in right direction,” 
Gulf News, 23 Aralık 2011.

söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun birinci se-
bebi Körfez ülkelerinin en büyük engeli olarak 
değerlendirilebilecek muhafazakâr ve statüko-
cu anlayıştır. Yönetimdeki aileler ve bu ailelerin 
meşruiyetini sağlamak için işbirliği yaptığı grup-
lar iktidarlarını ve sahip oldukları zenginlikleri 
kaybetme korkusuyla değişim karşıtı bir tutum 
sergilemeye devam etmektedir. Bir diğer önem-
li sebep de üye ülkelerin milli egemenliklerine 
zarar geleceği endişesiyle karar alma ve alınan 
kararların uygulanma sürecini yavaşlatmalarıdır. 
Üyelerin egemenliklerini koruyacak gerekli ku-
rumsal altyapı hazırlandığı takdirde bunun ne 
kadar yerinde bir endişe kaynağı olacağı tartış-
malı bir konudur. Körfez’in diplomatik ve bü-
rokratik çevrelerinde Avrupa Birliği’nin siyasal 
birlik konusunda model alınması konuşulmak-
tadır. Üye ülkelerin jeostratejik konumları ve 
siyasal kültürleri arasında farklılıklar olsa da AB 
ülkeleri egemenlik sorununu yaşamamaktadırlar. 
KİK birliğinin en önemli savunucusu olan Suu-
di Arabistan bu endişenin asıl kaynağı olarak ön 
plana çıkmaktadır. KİK üyelerinin önündeki di-
ğer engel de bugüne kadar KİK tarafından alınan 
fakat uygulanmayan bazı kararların, yerine geti-
rilmemiş sözlerin ve gerçekçi olmayan vaatlerin 
teşkilatın güvenilirliğine zarar vermiş olmasıdır. 
Gümrük birliğine geçiş, ortak savunma gücü ve 
para birimi konusunda yaşananlar bunun örneği 
sayılabilir. 

KİK ülkelerinin ekonomik küreselleşmeyi 
öncelerken küreselleşmenin siyasi ve kültürel bo-
yutuna direnç göstermeleri, birlik olma konusun-
da uluslararası ilginin uyanmamasının en başat 
sebebi sayılabilir. Uluslararası sistemi çatışmalar 
üzerinden okuyan Körfez ülkeleri, açılım yapmak 
gerektiğinde kendilerinden kaynaklanan önemli 
engellerle karşılaşmaktadırlar. Mezhepçilik siya-
seti, monarşi veya cumhuriyet ayrımı gibi yöne-
timsel farklılıkların ön planda tutulması Körfez 
ülkelerinin uzun vadeli, sürdürülebilir ve kurum-
sallaşmış bir bölgesel açılım gerçekleştirmesini 
engellemektedir. Yönetimdeki ailelerin ülkelerini 

KİK’in bölgedeki etkisini arttırması için 
meşru yönetimlerle işbirliği içerisinde 

olması, üyelerinin siyasi meşruiyet zeminini 
genişletmesi, hem içte hem de bölgede 

Sünni-Şii ayrışmasının asgariye  
indirilmesini sağlayacak köprüler  

kurması gerekmektedir.
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bir aile şirketi gibi yönetmelerinden kaynaklanan 
kırılgan meşruiyet zemini, siyasi ve sosyal açılım-
lar yapmayı iktidarlarına tehdit olarak gören yö-
neticileri geniş reform yapmaktan alıkoymaktadır. 
Bunun yanı sıra sosyal medyada yönetimi eleşti-
renlerin tutuklanması, eğitim seviyesinin yüksel-
mesine rağmen işsizlik oranlarının artması, askeri 
harcamaların yükselmesi ve temel insan hakları 
konusunda ciddi sorun ve yasakların varlığını de-
vam ettirmesi, rantiyeci devletlerin siyasal krizleri 
istikrarı satın alarak geçiştirdikleri ve ancak mali 
krizler yaşandığında meşruiyet zeminini genişlete-
cek açılımlar yaptıkları fikrini güçlendirmektedir. 

Bütün bunlardan hareketle Körfez ülkele-
rinin kısa ve uzun vadede yapması gerekenleri 
ayırmak gerekmektedir. Kısa vadede iç işlerinde 
tansiyonu düşürecek siyasal ve sosyal adımlar 
atılarak büyük krizler çıkmasının engellenmesi 
gerekirken, uzun vadede güvenliğin çok boyutlu 
bir şekilde ele alınması, kalıcı siyasal, ekonomik 
ve sosyal reformların yanı sıra KİK’e komşu ül-
kelerle iyi ilişkiler içerisinde olunması gerekmek-
tedir. Üyeler aralarındaki siyasi koordinasyonsuz-
luk, küresel ekonomik ve siyasi düzende KİK’in 
yeni bir güç bloğu olmasının önündeki en önem-
li engellerden biridir.35 Dolayısıyla birlik kararı-
nın alınmasından sonra kurumsallaşmanın sağla-
nıp sağlanmadığı önemlidir. Uluslararası alanda 
sağlanacak başarıların iç işlerinde de yakalanması 
için hem ulusal hem de bölgesel kurumsallaşma-
nın pratik adımları atılmalıdır. 

Bölgesel anlamda KİK’in değişen Ortado-
ğu’da daha güçlü olması, komşularıyla ekono-
mik, siyasal ve sosyo-kültürel konularda işbirliği 
yapmasına bağlıdır. Körfez ülkelerinin maddi 
imkânlarını bölgesel ilişkileri geliştirmek, siyasi 
ağırlıklarını ve ekonomik entegrasyonu artır-
makta kullanması gerekmektedir. Özellikle dev-
rimler sonucunda oluşan istikrarsızlık ortamında 
KİK’ten sıcak para akışına başta Mısır olmak üze-

35. The Gulf in the New World Order: A Forgotten Emerging 
Power? Fride, 2010, s. 12.

re bölge devletlerinin ihtiyacı olduğu aşikârdır. 
Ancak son zamanlarda bölgede meydana gelen 
gelişmeler Körfez ülkelerinin bu yönde siyaset 
izlemediğini göstermektedir. Suudi Arabistan, 
BAE ve Kuveyt’in 3 Temmuz 2013’te Mısır or-
dusu tarafından yapılan darbeyi desteklemesi 
ve darbe yönetimindeki Mısır’a acil mali destek 
göndermesi, Körfez ülkelerinin bölgesel değişi-
me direndiklerini açık bir şekilde göstermiştir. 
KİK’in yeni düzeni avantaja çevirerek sahip ol-
duğu fonlar sayesinde bölge ülkelerindeki mo-
dernleşme ve kalkınma süreçlerini desteklemesi 
mümkünken, Suudi Arabistan’ın başını çektiği 
bir grup Körfez ülkesinin bu fonları halkların 
aleyhine kullanması ve bu ülkelerin Suriye kri-
zinde de aktif rol alması bölgenin geleceği adına 
endişe sebebi olmuştur. Bölgedeki kriz ortamının 
sakinleştirilmesi için başta Mısır ve Yemen eko-
nomileri olmak üzere bölgenin ekonomik kal-
kınmasının sağlanması elzemken, Körfez serma-
yesi bölgenin istikrara kavuşmasını erteleyecek 
adımlar atmaktadır. Oysa KİK’in ve KİK üyesi 
ülkelerin bölgedeki etkisini arttırması için meşru 
yönetimlerle işbirliği içerisinde olması, kendi yö-
netimlerinin meşruiyet zeminini genişletmeleri, 
hem içte hem de bölgede Sünni-Şii ayrışmasının 
-tamamen sonlandırılması pek mümkün olma-
sa da, asgariye indirilmesini sağlayacak köprüler 
kurmaları gerekmektedir.36 Bunun yanı sıra KİK, 
Arap isyanları süresince Katar’ın dönem başkan-
lığını yaptığı Arap Birliği’nde olduğu gibi böl-
gesel kurumların ve organizasyonların aktif hale 
getirilmesine öncülük ederek bölgedeki siyasal 
düzenin sağlanmasındaki etkisini arttırmalıdır. 

4. TÜRKİYE-KİK İLİŞKİLERİNDE 
YENİ BİR DÖNEM: TÜRKİYE’NİN 
ROLÜ
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelişiyle 
birlikte Türk dış politikası yeni bir aktivizm ka-

36. Patrick Seale, “Grim prospects for the Middle East in 2013,” 
Gulf News, 3 Ocak 2013.
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zanmış; Türkiye, bu diplomasi anlayışı doğrultu-
sunda sadece Körfez bölgesiyle değil bütün kom-
şuları ve komşularının ötesiyle yakın siyasi, eko-
nomik ve sosyal ilişkiler geliştirmeye başlamıştır. 
Türkiye’nin her bölgedeki açılım kanalları ve he-
defleri farklılık göstermiştir. KİK üyesi ülkelerle 
ilişkilerde önemli oranda ekonomik kanallardan 
geliştirmeye çalışmış ve bunu sosyal ve diploma-
tik ilişkiler izlemiştir. Dış politikada büyük oran-
da beraber hareket eden altı Körfez ülkesiyle iliş-
kilerin derinleştirilmesi, Türkiye’nin bölgesel güç 
olma hedefini gerçekleştirmede önemli ayaklar-
dan bir tanesini teşkil etmektedir. Bununla bir-
likte KİK’in kurumsallaşmasını tamamlamamış 
olması ve dış ilişkilerin geliştirilmesinde kurum-
sal bir prosedür ve stratejisi olmaması, KİK ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin daha çok üye ülke-
lerle ikili düzeyde yürütülmesine sebep olmuştur. 
Yine de son yıllarda KİK’le kurumsal ortaklık 
adımlarının atıldığını belirtmek gerekmektedir. 
Her ne kadar KİK üyesi ülkeler ve Türkiye ara-
sındaki ikili ilişkiler doğrudan KİK ile kurumsal 
ilişkileri etkilemese de ortak adımlar ilişkilerin 
kurumsallaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Körfez ülkeleri, cumhuriyetin kuruluşun-
dan itibaren Türkiye’nin Ortadoğu’da en az ilişki 
geliştirdiği ülkelerin başında gelmektedirler. Bu 
durum, bir Körfez ülkesiyle ilk üst düzey resmi 
temasın 12 Eylül darbesinden sonra 1981’de 
Kuveyt Emiri Şeyh Cabir el-Ahmet el-Sabah’ın 
Türkiye’yi ve 1982’de de Kenan Evren’in Ku-
veyt’i ziyareti olmasından da anlaşılmaktadır. 
1980’li yıllarda başlayan üst düzey ziyaretler, An-
kara’nın Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
sırtını döndüğü Körfez’le yakından ilgilenmeye 
başladığının göstergesi sayılmıştır. Bu dönemde 
ABD, Rusya ve İran’ın Körfez ülkelerini tehdit 
ettiğini ileri sürmüş ve Türkiye’yi de bu tehditlere 
karşı alınacak önlemlerin bir parçası haline ge-
tirmek istemiştir. Güçlü ve modern ordulara sa-
hip olmamalarından dolayı söz konusu tehditler 
karşısında Körfez ülkelerinin etkili bir mücadele 
sergilemesi pek mümkün olmamıştır ve ABD, 

Rusya ve Tahran’ın tepkisini çekmemek için bu 
ülkelerin ordularıyla doğrudan ilişki kurma-
mıştır. ABD’nin bu siyaseti, NATO üyesi olan 
Türkiye’nin devreye girmesi ve Türkiye ile Suudi 
Arabistan ve Kuveyt arasında askeri eğitim, askeri 
malzeme satımı ve ortak yatırım konularında an-
laşmalar imzalanmasına vesile olmuştur.37

1990’lı yıllarda Türkiye ve Körfez ülkeleri 
arasında vergi uygulamaları, endüstriyel ve tek-
nik işbirliğini kapsayan ekonomi anlaşmaları 
yapılmıştır.38 2000 sonrasında ise AK Parti’nin 
iktidara gelmesinden itibaren ilişkilerin her alan-
da geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu dönemde 
Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet 
Davutoğlu’nun Körfez ülkelerine sıklıkla ziyaret 
düzenlemeleri ilişkilerin geliştirilmesi yönünde-
ki üst düzey iradeye işaret etmektedir. Kısa sü-
rede somut sonuçlar vermeye başlayan ve Kör-
fez ülkeleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen ziyaretler 
klasik Türk dış politikasının değişerek yeni bir 
vizyonun yürürlüğe konduğunun da göstergesi 
sayılabilir. 2005 yılında başa gelen Suudi Kralı 
Abdullah’ın Ağustos 2006’daki ziyareti Krallık 
tarihinde Türkiye’ye yapılan ilk resmi ziyaret ola-
rak ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine vesile 
olmuştur. Benzer biçimde Bahreyn Kralı Hamad 
bin İsa el-Halife’nin Eylül 2008’deki Türkiye zi-
yareti de Bahreyn’den Türkiye’ye Kral düzeyinde 
yapılan ilk ziyaret olarak tarihe geçmiştir. 

Türkiye tarafından gösterilen ilgiye KİK 
ülkeleri tarafından kısa sürede karşılık verilme-
sinde bazı faktörler etkili olmuştur. AK Parti’nin 
önceki hükümetlere göre daha kolay iletişim ku-
rulabilir olması, Türkiye’nin özellikle son 11 yıl-
da ekonomik gelişmişlik düzeyinin katlanması, 
NATO’ya üye olması ve ABD ve AB ile yakın 
ilişkiler geliştirmesi, Batılı kurum ve kuruluşların 
büyük kısmına üye olması ve bölgesel siyasette 
aktif ve başarılı olması Körfez ülkelerinin Türki-

37. Baskın Oran (ed.),Türk Dış Politikası, II. Cilt, s. 125.

38. 1990’da Bahreyn’le Ekonomik, Endüstriyel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması, 1993’te BAE ile Çifte Vergileme Anlaşması ve 1997’de 
Kuveyt’le Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yapılmıştır.
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ye’ye yönelmesinin rasyonel sebepleri olarak gö-
rülmelidir. Türkiye’nin KİK’le işbirliğinde elini 
güçlendiren bu sebeplere ek olarak Türkiye’de 
halkın çoğunluğunun Sünni mezhebine mensup 
olması, Körfez ülkelerinin içişlerine müdahil ol-
maması ve Saddam rejiminin çökmesinden sonra 
İran veya başka bir bölgesel tehdidi dengeleyebi-
lecek yegâne devlet olması da sayılabilir.39 

Yukarıda bahsedilen faktörlerin etkisiyle 
Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında siyasetten as-
keriyeye, eğitimden turizme her alanda ilişkilerin 
geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve kurumsallaş-
ması adına ciddi adımlar atılmıştır. Taraflar ara-
sında 30 Mayıs 2005 tarihinde Bahreyn’in baş-
kenti Manama’da Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez 
Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler ara-
sında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve An-
laşması imzalanmıştır. Anlaşma kapmasında taraf 
ülkelerin çeşitli alanlarda karşılıklı bilgi ve teknik 
uzmanlık değişimini teşvik etmeleri, çeşitli alan-
larda ekonomik işbirliğinin desteklenmesi, ser-
best ticaret alanının tesisine ilişkin görüşmelerin 
başlatılması, ticari yatırımların kolaylaştırılması 
için uygun düzenlemelerin yapılması ve karşılıklı 
ziyaret, fuar ve sergilerin teşvik edilmesine karar 
verilmiştir.40

3 Eylül 2008’de Türkiye ve Körfez İşbirli-
ği Konseyi arasında, KİK’in kurumsal olarak ve 
Türkiye’nin de bölgede güven kazanan bir aktör 
olarak hareket etmesine işaret eden bir Mutaba-
kat Zaptı (İyi Niyet Sözleşmesi) imzalanmıştır. 
Mutabakat uyarınca taraflar periyodik olarak 
‘Türkiye-KİK Stratejik Diyalog’ toplantıları yap-
maya karar vermiştir. 2 Eylül 2008’de KİK ülke-
leri Türkiye’yi stratejik ortak ilan etmiş ve aynı 
gün Dışişleri Bakanları Cidde’de bir toplantı 
yapmışlardır. Dönemin Dışişleri Bakanı Ali Ba-
bacan, toplantıda KİK ile ilişkilere kurumsal bir 
kimlik kazandırmanın tarafların ortak menfaatle-
rine hizmet edeceğini ifade etmiştir. Babacan te-

39. M. Ataman ve G. N. Demir, Körfez Ülkelerinin Ortadoğu 
Politikası ve Arap Baharına Bakışları, SETA, 2012.

40. 13 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete, http://goo.gl/Am3xr9

sis edilen stratejik diyaloğun KİK’in üçüncü bir 
ülkeyle sahip olduğu ilk düzenli danışma sürecini 
oluşturmasını önemli bir ilke imza atılması ola-
rak değerlendirmiştir.41

2008’den bu yana istikrarlı bir şekilde devam 
eden stratejik diyalog toplantılarının birincisi 
7-8 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirilmiştir. İstanbul’daki toplantının ardından 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı 
değerlendirmeler, Yeni Türkiye’nin Körfez bölge-
sine bakışını izah etmiş ve taraflar arasındaki tari-
hi bağlara dikkat çekerek geleceğin de ortak inşa 
edilmesine vurgu yapmıştır.42 Davutoğlu, KİK 
ülkeleriyle işbirliğinin siyasi-stratejik, ekonomik 
ve kültürel olmak üzere üç boyutta geliştirilme-
si gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu toplantının 
KİK ülkeleriyle ayrı ayrı iyi siyasi ilişkiler geliş-
tiren Türkiye açısından önemi, Türkiye ile KİK 
arasında kurumsal bir işbirliği mekanizmasının 
kurulması olmuştur. Türkiye ve KİK ekonomi-
lerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması, 
birlikte çalışıldığında çok büyük bir potansiye-
lin harekete geçirileceğine olan inanç, kurumsal 
işbirliğinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yine 
aynı toplantı ekonomik ve diplomatik anlamda 
gelişmeye başlayan ilişkilerin kültürel açılım-

41. “Sayın Bakanımızın Türkiye-KİK Stratejik Diyaloğu 1. Dışişleri 
Bakanları Toplantısında Yaptıkları Konuşma,” Cidde, 2 Eylül 2008, 
http://goo.gl/uVPJnZ

42. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Ekonomik Yüksek Düzeyli 
Stratejik Diyalog I. Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrasında 
Yapılan Ortak Basın Toplantısı, 8 Temmuz 2009, Çırağan-İstanbul, 
http://goo.gl/woYAB0

Türkiye ve KİK ekonomilerinin birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikte olması, birlikte 
çalışıldığında çok büyük bir potansiyelin 
hareke te geçirileceğine olan inanç, kurumsal 
işbirliğinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
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larla desteklenmesi, kapsamlı sosyal ve kültürel 
programlar uygulanması, özellikle eğitim alanın-
da öğrenci değişimi, ortak bilimsel faaliyetler de 
dâhil olmak üzere kapsamlı bir şekilde halkların 
yakınlaşmasını sağlayacak uzun vadeli adımların 
atılmasını da temin etmiştir.43 Stratejik ortalık 
toplantısında KİK Genel Sekreteri Abdurrahman 
el-Atiye de Körfez ülkelerinin Türkiye’nin bölgesel 
rolüne ve etkinliğine verdiği anlamı özetler nite-
likte “Türkiye’nin üstlenmiş olduğu yapıcı rolü ve 
bölgedeki bıkkınlık ve bezginlik duygularının or-
tadan kaldırılması için harcadığı çabalarını takdire 
şayan” gördüklerini belirtmiştir.44 Bu ifadelerden 
hareketle KİK üyesi ülkelerin Türkiye’nin bölgede 
daha aktif bir aktör olmasını kendileri için tehlike 
görmedikleri aksine bu çabaya destek verecekleri 
sonucunu çıkarmak mümkündür.

17 Ekim 2010’da Kuveyt’te gerçekleştirilen 
Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog İkinci Dışişleri 
Bakanları toplantısında ise Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu ilişkilerin ‘kazan-kazan’ prensi-
bi çerçevesinde iki tarafın da menfaatine olacak 
şekilde bina edilmesinin gerekliliğine vurgu ya-
parak, bir serbest ticaret anlaşmasının mümkün 
olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına dikkat 
çekmiştir. Davutoğlu KİK ülkeleriyle stratejik iş-
birliğinin Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’ü 
kapsayan dörtlü sisteme eklemlenmesini istedik-
lerini ve böylelikle Ortadoğu ve Avrupa arasında-
ki ulaştırma, iletişim, enerji ve ticaret bağlantıla-
rının güçlendirilip etkinleştirilmesinin mümkün 
olabileceğini ifade etmiştir.45 Bu kapsamda do-
kuz farklı alanda oluşturulan ortak çalışma grup-
larının çalışmaları doğrultusunda Ortak Eylem 
Planı hazırlanması işbirliğinin pratik sonuçları-
na ulaşma yönünde önem arz etmektedir. Ortak 
planın hazırlanması için Yüksek Düzeyli Memur-

43. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Ekonomik Yüksek Düzeyli 
Stratejik Diyalog I. Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrasında 
Yapılan Ortak Basın Toplantısı, 8 Temmuz 2009, Çırağan-İstanbul, 
http://goo.gl/kAnFCo

44. A.g.e.

45. “KİK ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması sonuçlandırılmalı” 
Dünya Gazetesi, 18 Ekim 2010.

lar tarafından oluşturulan alt kurulların düzen-
ledikleri toplantılar, taraflar arasındaki ilişkilerin 
etkinleştirilmesine önemli katkılar sunmuştur. 
Ocak 2012’de nihai hale getirilen Ortak Eylem 
Planı ile ticaret ve yatırım, tarım ve gıda güven-
liği, ulaştırma ve iletişim, enerji, kültür, turizm, 
sağlık, eğitim ve çevre alanlarında işbirliğinin alt-
yapısı hazırlanmıştır.46

28 Ocak 2012’de İstanbul’da düzenlenen 
dördüncü toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, “Gittikçe genişleyen kurumsallaşan 
ve her yıl yapılan toplantılar bölgemizde barışa 
istikrara katkıda bulunmuştur” diyerek KİK ile 
Türkiye arasında istikrarlı bir şekilde sürdürülen 
toplantıların somut sonuçları olduğuna işaret 
etmiştir. 2010’un sonunda başlayan toplum-
sal dönüşüm sürecine vurgu yapan Davutoğlu, 
Türkiye›nin de Körfez işbirliği havzasında istik-
rar içinde büyüme ve gelişmesinin devam etme-
sini çarpıcı bir gelişme olarak nitelendirmiştir.47 

Stratejik diyalog anlaşmasının Arap isyan-
ları öncesinde imzalandığını ve isyanlar sonra-
sında önemli ölçüde aynı doğrultuda hareket 
eden Türkiye ve KİK ülkeleri arasındaki diplo-
matik ilişkilerin daha da yoğunlaştığını gözden 
kaçırmamak gerekmektedir. Bu noktada taraflar 
arasında artan ilişkileri, tarafları mutabakat an-
laşmasına ve işbirliği yapmaya motive eden se-
bepleri, işbirliğinden beklentilerin neler olduğu 
ve şimdiye kadarki getirilerini tartışmak önem 
taşımaktadır. Şüphesiz bu adımların çok boyutlu 
siyasi, ekonomik ve sosyal sebepleri ve kazançları 
vardır.

4.1. Türkiye ve KİK Ülkeleri Arasındaki 
Ekonomik İlişkiler
Türkiye ve KİK ekonomileri birbirlerini tamam-
layıcı niteliktedir. Yani KİK ülkelerinin ihtiyaç-
ları Türkiye tarafından ve Türkiye’nin ihtiyaçları 

46. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları 
Toplantısı Çerçevesinde Düzenlenen Ortak Basın Toplantısı, 28 
Ocak 2012, İstanbul, http://goo.gl/ePpBt2

47. Davutoğlu’ndan İstikrar Vurgusu, Aktif Haber, 28 Ocak 202.
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da KİK tarafından önemli ölçüde karşılanabilme 
potansiyelindedir. Buna rağmen Türkiye ve KİK 
arasındaki ekonomik ilişkiler çok geç gelişme 
göstermiştir. Kasım 2002’de iktidar olan AK Par-
ti’nin İslami ekonomi çevreleriyle yakın temasa 
geçmesi ilişkilerin gelişmesinde hayli etkili olmuş-
tur. 2001 krizi sonrasında hızlıca toparlanan ve 
canlanan Türkiye ekonomisi, uluslararası ticaret 
ve doğrudan yabancı yatırım noktasında çekici 
bir ülke olmuş, Körfez ülkeleri de bu durumu de-
ğerlendirmiştir. 

Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girme, kişi ba-
şına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarma, 
toplam 2 trilyon dolar gayri safı milli hâsıla ve 
500 milyar dolarlık ihracat yapma48 Türkiye’nin 
2023 ekonomik hedefleri arasında yerini almış-
tır. Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliş-
tirilmesi de 2023 hedefleri arasında yer almış, bu 
doğrultuda KİK ile ticaret hacminin 100 milyar 
dolara çıkarılması hedeflenmiştir. Son 10 yılda 
Türkiye’nin ticaret yaptığı bütün bölgelerle hem 
ihracat hem de ithalat hacmi genel bir artış gös-
termiştir. Ancak ihracat konusunda KİK’le ilişki-
lerin ortalamanın üzerinde seyrettiğini belirtmek 
gerekmektedir. Türkiye’den Körfez ülkelerine 
yapılan ihracatın payı 2001 yılında %3,31’ken 
2012’de %8,44’e yükselmiştir.49

Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri 
ile Körfez ülkelerinin ekonomilerini çeşitlendir-

48. AK Parti, 2011 Seçim Manifestosu, s. 34.

49. TUİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

me hedefleri, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına 
önemli bir fırsattır. Nitekim Türkiye’nin yeni 
pazar ve yabancı sermaye ihtiyacının artması 
ve Körfez ülkelerinin özellikle petrol fiyatları-
nın yükselmesiyle birlikte birikmiş sermayeleri 
için yeni yatırım alalnları arayışına girmesi aynı 
döneme denk gelmiştir.50 Siyasi ve ekonomik 
anlamda gelişme istikrarını yakalaması ve küre-
sel mali krizinin olumsuz etkilerini kısa sürede 
kapatmasıyla birlikte Türkiye, dış yatırımcılar 
için güvenli bir liman haline gelmiştir. Fakat bu 
noktada hâlihazırda Türkiye’nin yüksek cari açı-
ğının sürdürülebilir olmadığını ve yatırıma da-
yalı büyümenin gerçekleştirilmesi için ülkedeki 
tasarruf oranlarının çok düşük olduğunu hatırla-
mak gerekmektedir. Bu durum dikkate alınmak 
suretiyle şartlar mümkün olduğunca kolaylaştı-
rılmalı ve Türkiye dış yatırımcılar için bir cazibe 
merkezi haline getirilmelidir. 

Türkiye’nin Körfez sermayesi için çekici bir 
pazar haline geldiği, Körfez ülkelerinden Tür-
kiye’ye son beş yılda yapılan doğrudan yabancı 
yatırım miktarından anlaşılabilir. Doğrudan yatı-
rımlar her ne kadar 2008 krizinin etkisiyle 2009 
yılında bir düşüş gösterse de sonrasında yükselişe 
geçmiştir. Görece iyileşme göstermesine rağmen 
Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımların topla-

50. Birol Başkan, “Turkey-GCC Relations: Is there a Future?” 
Insight Turkey, Vol. 13, No. 1, 2011, s. 163.

TABLO 3. KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
(MİLYON DOLAR)

Yıl Bahreyn BAE Katar Kuveyt Suudi 
Arabistan

KİK 
Toplam

Dünya 
Toplam

Körfez 
Payı

2007 36 183 0 77 10 306 19137 1,6%

2008 47 148 126 330 1312 1963 14747 13,3%

2009 96 6 0 73 34 209 6252 3,3%

2010 0 104 52 193 39 388 6238 6,2%

2011 5 89 50 43 8 195 16055 1,2%

2012 23 52 46 245 152 518 10137 5,1%

Toplam 207 582 274 961 1555 3579 72566 4,9%

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

ŞEKİL 1.  TÜRKİYE-KİK DIŞ TİCARETİNİN YILLAR İTİBARIYLA 
GELİŞİMİ

Kaynak: TUİK
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mı içerisinde Körfez ülkelerinin payının, potan-
siyelinin çok altında ve dalgalı olması bu konuda 
istikrarı sağlayacak düzenleme ve anlaşmalarla 
mümkün olabilir. 

Türkiye’nin KİK ülkelerine toplam ihraca-
tındaki en önemli kalemi başta demir ve çelik 
olmak üzere ana metal sanayi teşkil etmektedir. 
Bunda Körfez ülkelerinde inşaat sektörünün hız-
lı bir yükselişe geçmesinin etkisi büyüktür. Bu 
durum esasında kısa vadede bir sorun olmasa da 
orta ve uzun vadede Türkiye-KİK arasındaki ti-
cari büyümenin sürdürülebilirliğini sorgulamaya 
sebep olmaktadır. Taraflar arasındaki ticaretin 
uzun vadeli anlaşmalarla garantiye alınması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 
KİK üyesi ülkelerle vizelerin kaldırılması, serbest 
ticaret anlaşmalarının yapılması ve yatırım şart-
larının kolaylaştırılması yapılması gerekenlerin 
başında yer almalıdır. Aksi takdirde iç veya dış 
politikadaki herhangi bir problem ticari ilişkileri 
doğrudan etkileyebilir. Nitekim bölgedeki siyasi 
istikrarsızlıktan dolayı Körfez ülkeleri Türkiye dâ-
hil müzakere süreci devam eden bütün serbest ti-
caret anlaşmalarını askıya aldığını duyurmuştur.51

4.2. Türkiye ve KİK Ülkeleri Arasındaki 
Sosyo-Kültürel İlişkiler
Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında siyasi ve eko-
nomik ilişkilerin ivme kazanmasını besleyen bel-
ki de en önemli faktör sosyo-kültürel ilişkilerin 

51. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, 
http://www.ekonomi.gov.tr/sta/

hızlı bir şekilde gelişmesidir. Turizm sektöründe-
ki canlanma, Türk dizilerinin Körfez’de önemli 
derecede popülarite kazanması, öğrenci değişim 
programlarının başlatılması ve dil kurslarının 
yaygınlaştırılması sosyal iletişimin artmasının 
başlıca sebeplerinden sayılabilir. Türk dizileri 
Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden tekstil sek-
törünün kapılarını Körfez’e açmıştır. Türk tasa-
rımcılar diğer Ortadoğu ülkeleriyle birlikte Kör-
fez ülkelerinden müşteri kazanmışlar ve hatta bu 
ülkelerin en ünlü perakende zincirlerine girmeyi 
de başarmışlardır. Pek çok Türk tasarımcı ve Tür-
kiyeli firma Körfez ülkelerinde şube açmışlardır.52 
Suudi Arabistan Havayolları Türkiye Genel Mü-
dürü Fahd el-Şabani, “İnanılması güç ama Türk 
dizileri olağanüstü bir etki oluşturdu’’ diyerek53 
dizilerin Suudilerin Türkiye’ye karşı ilgisinin 
artmasına katkı sağladığını ifade etmiştir. Dizi-
ler sayesinde Türkiye’ye karşı ilginin artmasında 
halkların benzer gelenekten geldiğine ve benzer 
adetlere sahip olduğuna dikkat çeken el-Şaba-
ni’nin İstanbul’a gelen yolcuların kendilerine 
dizilerin nerelerde çekildiğini sorduklarını ifade 
etmesi, dizilerin etkisinin turizme yansıdığının 
açık kanıtı niteliğindedir. Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan da bu ilginin farkında olduklarını ve 
dizileri ticaretin geliştirilmesi yönünde de fırsata 
çevirmeyi düşündüklerini belirtmiştir. Dizilerde 
Türkiye’de üretilen otomobil, mutfak eşyası ve 
ev tekstili gibi pek çok malın reklamının yapıl-
masıyla ilgili dizi-film yapımcılarıyla görüşmeler 
yürütüleceğini söylemiştir.54 

Uzun dönemde ilişkilerin çok boyutlu iler-
lemesini sağlayacak en önemli sosyo-kültürel 
adımlarsa öğrenci ve akademisyen değişim prog-
ramlarının yoğunlaştırılması ve Türkiye’de Arap-
ça, Körfez ülkelerinde de Türkçe dil kurslarının 
açılmasıdır. Bu alandaki çalışmalar da geç de olsa 

52. “Türk tasarımı Körfez’e indi,” Sabah, 16 Aralık 2012.

53. “Türk dizilerine ilgi, Suudi yolcu sayısını artırdı,” Sabah, 11 
Ocak 2010.

54. “Ortadoğu ve Körfez’deki Türk dizisi salgınını ‘marka’ya çevirme 
planı,” Hürriyet, 3 Ocak 2010.

ŞEKİL 2.  KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISININ YILLARA 
GÖRE DEĞİŞİMİ

Kaynak: TUİK
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başlatılmış, Türkiye-KİK Eğitim Çalıma Grubu 
oluşturulmuş ve Şubat 2012’de çalışmalara baş-
lamıştır. İkincisi Mart 2012’de Ankara’da yapılan 
çalışma grubu toplantısında KİK üyesi ülkelerde 
Türkiye’deki üniversitelerin tanıtımlarının yapıl-
ması, eğitim sistemleri arasındaki uyuşmazlıkların 
giderilmesi (bitirme diploması ve uluslararası sı-
nav zorunlulukları) ve masrafları Türkiye tarafın-
dan karşılanmak suretiyle tanıtım gezileri düzen-
lenmesi kararlaştırılmıştır.55 Görece yeni olan bu 
çabalar sonuç verdiğinde Türkiye’de okuyan Kör-
fezli öğrenci sayısının yükseleceği umulmaktadır. 
2011-2012 yılı itibarıyla Türkiye’deki üniversite-
lerde okuyan toplam 36 Körfezli öğrenci vardır. 

Türkiye’de Arapça ve Körfez ülkelerinde 
Türkçe kurslarının açılması ayrıca tarafların bir-
birlerini özellikle İngilizce yayınlar üzerinden 
değil de daha içeriden ve doğrudan tanımalarına 
vesile olması ve halklar arasındaki iletişimi artır-
ması bakımından önemlidir. 

4.3. Türkiye ve KİK Ülkeleri Arasındaki 
Güvenlik İlişkileri
Körfez ülkelerinin hem iç hem de dış güvenlik 
kaygıları, bu ülkelerin gerek kendi aralarındaki 
gerekse KİK dışı aktörlerle olan dış politikala-
rında önemli bir belirleyen olmuştur. Körfez ül-
kelerinin güvenlik endişelerinin başında, birinci 
kısımda da ele alındığı gibi, İran’dan algıladıkları 
tehdit ve radikal İslami grupların faaliyetleri gel-
mektedir. 2003 yılında Amerika’nın Irak’ı işgali, 
Ortadoğu’daki dengeleri ve KİK ülkelerinin gü-
venlik stratejilerini önemli ölçüde etkilemiştir. 
Çözüm olmak yerine özellikle Irak’a sınır komşu-
su olan ülkelerin hem iç hem de dış politikalarını 
etkileyen sorunlar miras bırakan işgal sonrasında 
devletler hem komşularıyla hem de küresel güç-
lerle ilişkilerini tekrar gözden geçirmiştir. 

Irak’taki mezhep çatışmaları, Irak petrolleri-
nin önemli bir kısmını barındıran Kürt bölgesin-
deki yönetimin özerkliği ve İran’ın merkezi Irak 

55. YÖK tarafından hazırlanan bilgi notu. 

yönetimi üzerinde artan etkisi KİK ülkelerinin 
aleyhine bir durum oluşturmuştur. Buna göre 
İran’ın bölgeye ulaşmasını engelleyen Saddam 
rejiminin yıkılmasından sonra Irak’taki merkezi 
yönetimde ağırlığı olan Şiiler ülkedeki istikrarsız-
lık ve muhtemel iç savaşta Iraklı Şiiler İran pa-
ralelinde bir siyaset izleyeceklerdir. Şiiliği bir dış 
politika aracı olarak kullanan İran’ın bölünmüş 
bir Irak üzerindeki etkisinin artması, Bahreyn, 
Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ciddi oranda Şii 
nüfusa sahip olan Körfez ülkelerini kendi varlık-
larının da tehlikede olduğu endişesiyle baş başa 
bırakmıştır. Şii nüfusun yoğunlukla petrol açısın-
dan zengin bölgelerde olmaları, İran’ın bu grup-
ları mobilize ederek bir istikrarsızlığa sebep ol-
ması ihtimalini sürekli canlı tutmaktadır. İran’la 
ilgili olarak Körfez ülkelerini endişelendiren bir 
diğer güvenlik konusu ise İran’ın askeri gücünün 
ve kapasitesinin artmasıdır. İran’ın nükleer çalış-
maları, savunma harcamalarında İran’ı çok geri-
de bırakmalarına rağmen Körfez ülkeleri için bir 
güvensizlik kaynağı olmaktadır. Körfez ülkeleri-
nin özellikle insan gücü bakımından İran’ın as-
keri gücünü dengeleyemeyecek durumda olması 
da bu endişeyi beslemektedir.

Radikal İslami gruplar ve terör örgütlerinin 
faaliyetleri, özellikle 11 Eylül saldırılarından son-
ra Körfez ülkelerinde yeni bir güvenlik sorunu 
ortaya çıkarmıştır. El-Kaide gibi terör örgütleri-
nin yanı sıra Hizbullah gibi devletlerin destekle-
diği radikal gruplar da Körfez ülkeleri için endişe 

Taraflar arasındaki ticaretin 
sürdürülebilirliğini sağlamak adına KİK 
üyesi ülkelerle vizelerin kaldırılması, serbest 
ticaret anlaşmalarının yapılması ve yatırım 
şartlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.
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kaynağı olmaktadır.56 Bu endişe hem KİK ülkele-
rindeki halkın bu gruplara katılması hem de Ba-
tılı devletlerle KİK arasındaki ilişkilerin gerilmesi 
veya bozulması ihtimalinden müteşekkildir. 

Bu tehditler karşısında Körfez ülkeleri or-
tak bir güvenlik konseyi olma başarısını henüz 
gösterememiştir. Hatta güvenlik problemlerinin 
çözümünde devlet kurumlarında kabilecilik, ak-
raba kayırmacılık ve yolsuzluk gibi sosyal mese-
leye dönüşebilecek araçları kullanmaya devam 
etmektedirler. Yetişmiş, nitelikli insan gücünden 
yoksun olan Körfez ülkelerinde kamu görevlerine 
çoğunlukla göçmenler getirilmektedir ki bu da 
kurumsal kırılganlığa zemin hazırlamaktadır.57 
Bundan dolayı Körfez ülkeleri küresel bir gücün 
himayesinde olmayı tercih etmekte ve hem tekil 
olarak hem de bölgesel olarak Amerika’nın ga-
rantörlüğüne güvenmektedirler. Zira KİK ülke-
lerinin tarihleri boyunca bir gücün himayesinde 
olmaları, kendi bölgelerinde karşılaştıkları gü-
venlik tehditlerini bertaraf etme kabiliyeti geliş-
tirmemeleriyle sonuçlanmıştır.

Bütün bu güvenlik tehlikelerini Körfez ülke-
lerinin kendi aralarında bir güvenlik ortaklığı ile 
çözemeyeceği ihtimali ağır basmaktadır. Bundan 
dolayı Körfez ülkeleri muhtemel güvenlik prob-
lemlerine karşı kısa ve orta vadede çözüm sağla-
yacak yeni ittifaklar oluşturma yolunu tercih et-

56. Lenore G. Martin, “Turkey and Gulf Cooperation Council 
Security,” Turkish Studies, Vol. 10, No. 1, 2009, s. 80

57. Başkan, s. 161.

mektedirler.58 Türkiye ile KİK’in bölgesel güvenlik 
politikaları büyük oranda uyuştuğundan dolayı, 
bu ittifaklardan birisinin de Türkiye ile kurulması 
mümkündür.  Irak işgali sonrası dönemde küçük 
ülke diplomasisi, diğer bir deyişle dış politikada 
dengeli ve çok taraflı angajmanların geliştirilmesi 
daha çok gündeme gelmiş ve Körfez ülkeleri gü-
venilir bir ortak olarak Türkiye’ye yönelmişlerdir. 
Türkiye Ortadoğu’da yükselen bir güç olmanın 
yanı sıra Arap dünyası tarafından Batı’ya uzanan 
el olarak görülmektedir. Buna ek olarak Türkiye, 
İran’ın aksine KİK rejimlerini ve Batı’yla ilişkileri-
ni sorgulamamaktadır. 

Körfez ülkelerinin iç ve dış güvenlik prob-
lemleri birbiriyle bağlantılı olarak artarken, Tür-
kiye’nin Körfez güvenliğine yapabileceği katkı-
ları tespit etmek önem arz etmektedir. Örneğin 
Türkiye ve Körfez ülkeleri Irak’ta merkezi bir 
yönetim arzu etmektedir. Kuzeyde güçlü özerk 
bir Kürdistan, güneyde güçlü özerk bir Şii dev-
leti ve ortada zayıf bir Sünni devleti olması hem 
Türkiye hem de Körfez ülkelerinin istemediği bir 
durumdur. 

Yukarıda bahsedilen güvenlik tehditlerinin 
ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin 
Körfez güvenliğine katkısı sadece askeri değil çok 
boyutlu olmalı ve Türkiye, Körfez ülkelerinin 
bölgedeki güvenlik problemleriyle ilgili olarak 
aktörler arasında yapıcı bir rol üstlenmelidir. Salt 
askeri destek Türkiye’nin imkanlarını aşmakla  
beraber diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerine zarar 
verme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda NA-
TO’nun ittifakı büyütmek ve Ortadoğu’daki 
ülkelerle diyalog ve işbirliğini artırmak amacıyla 
2004’te başlattığı, Suudi Arabistan ve Umman 
dışında diğer dört KİK ülkesinin 2006’da üye 
olduğu İstanbul İşbirliği Girişimi’nin (İİG) de-
ğerlendirilmesi önemlidir. İİG kapsamında kısa 
ve orta vadede askeri kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve ortak savunma sisteminin kurulması gibi ko-
nularda KİK ülkelerine destek verilmesi ve ordu-

58. Martin, s. 79. 

Türkiye’nin Körfez güvenliğine katkısı sadece 
askeri değil çok boyutlu olmalı ve Türkiye 

Körfez ülkelerinin bölgedeki güvenlik 
problemleriyle ilgili olarak aktörler arasında 

yapıcı bir rol üstlenmelidir.
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lar arasında eğitim ortaklığı ve ortak tatbikat gibi 
yardımlar önerilmektedir. Türkiye’nin bu girişim 
kapsamında NATO ve Körfez ülkeleri arasında 
köprü görevi üstlenmesi mümkündür. 

5. SONUÇ
Sonuç olarak KİK, kurumsallaşma sürecini he-
nüz tamamlayamamış, üyesi olan altı ülke arasın-
da etkili olsa da bölgesel sorunların çözümünde 
veya bölgesel gelişmelere öncülük etme noktasın-
da bir aktör konumuna yükselememiştir. Kon-
seyin aldığı kararların uygulanması noktasında 
herhangi bir yaptırım ve denetim mekanizması 
olmamasını bu durumun en başat sebebi olarak 
kabul edebiliriz. Bu durum, konseyin ciddiyetini 
azaltmakla beraber, işlevselliğine de olumsuz etki 
etmektedir. Bununla beraber Suudi Arabistan dı-
şındaki beş KİK üyesinin bağımsızlıklarını görece 
yeni kazanan ve henüz ulus-devlet yapılanmasını 
tamamlamamış ülkeler olmasının KİK’in ku-
rumsal yapısındaki aksaklık ve yavaşlığın temel 
nedeni olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 

KİK, yavaş kurumsallaşmasına rağmen ge-
lişmeye ve küresel ilişkilerini geliştirmeye devam 
eden bir organizasyondur. Bu bağlamda Türkiye 
ve KİK arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, sos-
yal ve kültürel boyutları itibarıyla bir kazan-kazan 
durumu halinde seyretmektedir. Bununla bera-
ber Suriye krizi ve Mısır’daki darbe Türkiye ve 
KİK ilişkilerinin geleceğinin belirlenmesinde bir 
anahtar görevi görmektedir.59 Suudi Arabistan’ın 
Suriye politikasına İran karşıtlığı yön verirken; 
Suriye’nin sınır komşusu olan Türkiye, krizi hem 
içişlerinde ve sınırlarında hem de bölgede istikrar 
ve barışın önündeki bir engel olarak görmektedir. 
Dolayısıyla kriz sonrası dönemde Türkiye ve Su-
udi Arabistan’ın Suriye’den beklentileri farklılık 
gösterecektir. Bu farklılık kriz sonrası süreçte ta-
rafların bölgesel politikalarını etkileyecek gibi gö-
rünmektedir. Benzer şekilde Katar dışındaki KİK 

59. James Gavin,“Singing from the same song sheet,” Gulf Online, 
Mayıs 2013.

üyeleri ile Türkiye, Mısır konusunda birbirine 
tam anlamıyla zıt bir pozisyonda durmaktadırlar. 
Özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in iç 
tehdit algısının şekillendirdiği Mısır politikasına 
sahip olan KİK’in bölgesel siyasi gelişmelere karşı 
takındığı tavır, Türkiye ile bir takım siyasi sorun-
lar yaşayabileceğine işaret etmektedir. Nihayetin-
de Türkiye bölgede değişimin önemli aktörlerin-
den birisiyken, Suudi Arabistan’ın başını çektiği 
Körfez monarşi bloğu bölge statükosunun önemli 
birer parçasıdır. 

Türkiye, son dönemdeki ekonomik, siyasi 
ve sosyal anlamda gerçekleştirdiği kalkınmayla 
istikrarsızlık, ekonomik duraklama ve otoriter 
yönetimlerin yuvası olarak görülen Ortadoğu’da 
farklı bir hikâyenin de mümkün olabileceğini 
göstermiştir. AB’ye üyelik süreciyle birlikte siyasi 
ve sosyal reformlara hız kazandıran Türkiye, Or-
tadoğu’daki istikrarsızlık ve karmaşanın kaçınıl-
maz ve değiştirilemez olmadığını ispat etmiştir. 
Eksikleri olmakla birlikte Türkiye, gerçekleştir-
diği bu kalkınma hamleleriyle bölgedeki bütün 
ülkelerin istifade edeceği bir tecrübe olarak gö-
rülebilir. Türkiye’nin Körfez ülkeleri dâhil bütün 
bölge ülkelerine ikinci katkısı da muhataplarıyla 
diplomatik işbirliğini arttırması olmuştur. Örne-
ğin işgale destek vermemesinin ardından Türkiye 
bölge ülkeleriyle Irak halkına ve devletine destek 
vermek amacıyla Irak’a sınır komşusu olan ülke-
ler toplantılarını düzenlemiş; Suudi Arabistan, 
Kuveyt ve Bahreyn’in de katıldığı toplantılarda 
bölge sorunlarına bölgesel aktörlerle çözüm bul-
ma çabası içinde olmuştur.60 Buradan hareketle 
Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak Körfez ülke-
lerindeki mevcut sorunların çözüme kavuşturul-
ması için kurumsal mekanizmaların kurulmasına 
katkı sağlayabileceğini ve bu yolla KİK ülkeleri-
nin Irak ve İran’la güvenlik ikileminin çözülme-
sine vesile olabileceğini söylemek mümkündür.61

60. Bülent Aras, “Turkey and the GCC: An Emerging Relationship,” 
Middle East Policy, Vol, 12, No. 4, Winter 2005, s. 90.

61. Başkan, s. 161.
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5.1. Öneriler
Körfez Ülkelerine:
•	 KİK kurumsal yapısını güçlendirmeli ve alı-

nan kararların uygulanması noktasında dene-
tim ve yaptırım mekanizmaları geliştirmeli, 
gerekli alanlarda yeni organlar kurumalıdır.

•	 KİK’in bölgede daha ciddi bir imaja sahip ol-
ması ve etkin olabilmesi için bölgesel konular-
da üyelerin dış politikalarından etkilenmeyen 
kurumsal bir tavır takınması gerekmektedir. 

•	 KİK politikalarının belirlenmesi ve örgütün 
daha faal olması için bağımsız olarak politika 
önerilerinde bulunacak ve geleceğe yönelik 
yaklaşımlar belirleyecek, belirli konularda uz-
manlardan oluşan bir alt organ kurulmalıdır. 

•	 KİK’in dış ilişkileri geliştirilmeli ve bu yolla 
örgütün bölgesel ve küresel entegrasyonu art-
tırılmalıdır. 

•	 Körfez monarşilerinde yönetime kimin geçe-
ceği istikrarsızlık potansiyeli yüksek bir konu-
dur. Zihin yapıları büyük oranda petrol ön-
cesi dönemde şekillenen liderler koltuklarını 
daha genç nesillere bırakmaya başlayacaklar-
dır. Yeni neslin, petrolün azalacağı ve önemini 
kaybedeceği zamanlar için hem ülke bazında 
hem de KİK olarak siyaset geliştirmeleri ge-
rekmektedir.62 

•	 Körfez ülkeleri petrol gelirleri olmadan da 
kendi kendine yetecek seviyeye gelmek için 
ekonomilerini çeşitlendirmeli ve siyasal meş-
ruiyet zeminini genişletmelidir.

•	 Körfez ülkeleri daha eğitimli, çoğunluğu or-
ta-sınıf halk kitlesinin de siyasi ve sosyal ta-
leplerini karşılayacak donanımda olmalı ve 
yönetimdeki reformcu kanadın sesini daha 
da yükseltmesi gerekmektedir. Ülkelerin tekil 
olarak daha katılımcı olmaları ve kurumsal-
laşmalarını tamamlamaları, KİK’in de örgüt 
olarak yapısına ve bilhassa bölgesel etkinliği-
ne olumlu katkı yapacaktır. 

62. J. E. Peterson, “Succession in the States of the Gulf Cooperation 
Council,” The Washington Quarterly, 24: 4, 2011, s. 174.

•	 Güvenlik konusunda daha sürdürülebilir ve 
uzun vadeli çözüm için Körfez ülkelerinin as-
keri kapasitelerini geliştirmeleri gerekmekte-
dir. Analizde bahsedilen kısıtlardan dolayı her 
üye ülkenin kendi güvenliğini sağlama nok-
tasında kısıtları vardır. Bundan dolayı KİK’e 
ait ortak bir savunma gücünün geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu uzun vadede Körfez ülke-
lerinin yararına olabilecek ve muhtemel teh-
ditlerin örgüt tarafından bertaraf edilmesini 
sağlayacaktır. 

•	 Bütün güvenlik endişelerine rağmen Körfez 
ülkelerinin İran’la ilişkilerini tamamen kopar-
maması gerekmektedir. Öncelikle bütün KİK 
üyesi ülkelerde ‘İran tehdidi’ algısının aynı 
karşılığı bulmadığını belirtmek gerekmekte-
dir. Örneğin başta BAE olmak üzere, Katar ve 
Umman’ın İran’la ticari ilişkileri gelişmiştir. 
Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, BAE 
ve Kuveyt İran’la birlikte OPEC üyesidir. Bu 
sebeplerden dolayı, KİK’in bölgede etkili bir 
örgüt olabilmesi İran dâhil tüm aktörlerle iyi 
ilişkiler içerisinde olmasını gerektirmektedir. 

•	 Irak ve Afganistan’daki istikrarsızlık devam et-
tiği sürece ABD’nin bölgede sarsılan güveni-
lirliği zayıflayacaktır. Soğuk Savaş sonrasında 
tek kutuplu dünya artık ABD, Çin, Rusya, 
Hindistan ve AB’nin başı çektiği çok kutuplu 
bir dünyaya evirilirken tek bir devletin garan-
törlüğünde hareket eden Körfez ülkelerindeki 
güvenlik mekanizmasının sürdürülebilir ol-
madığı aşikârdır. Dolayısıyla Körfez ülkeleri 
yalnızca ABD değil hem bölgesel hem küresel 
bütün aktörlerle dengeli bir ilişki yürütmeli-
dir. Bu yolla ABD ve Batı’nın belirleyici nü-
fuzundan çıkmalıdır. 

Türkiye’ye:
•	 Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişki-

leri dışında siyasi, askeri ve kültürel ilişkilerini 
geliştirecek hamleler yapması gerekmektedir. 

•	 Türkiye’nin Irak, İran ve Körfez ülkeleri arasın-
da güvenlik tesis edilebilmesi adına bu ülkelerle 
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olan ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel işbirli-
ğini geliştirmesi ve bu yolla ülkeler üzerindeki 
yumuşak gücünü artırması gerekmektedir. 

•	 Türkiye KİK ülkeleri, Irak, İran ve AB pazarı 
arasındaki enerji transferinde enerji korido-
ru haline gelerek kendisini merkezi konuma 
yükseltecek projeler üretmeli ve bu vesileyle 
çatışmalı aktörler arasında uzlaşma sağlayabi-
leceği platformları da arttırmalıdır. 

•	 Türkiye ile komşuları ve enerji transferinde 
ortak olduğu ülkeler arasında serbest ticaret 
bölgelerinin oluşturulması, ticari bariyerle-
rin ortadan kaldırılması, ortak eğitim ve spor 
organizasyonları ve turizm projelerinin ge-
liştirilmesi gerekmektedir. Devletlerarasında 
böyle bir karşılıklı bağımlılık muhtemel bir 
çatışmanın maliyetini artıracağından dolayı 
çatışma ihtimalini düşürecek ve bütün taraf-
lar için bağlayıcı olacaktır.63 Üye ülkelerle ayrı 
ayrı anlaşmalar yerine KİK ile kurumsal an-
laşma yapmak daha pratik olacaktır. 

63. Başkan, s. 171.







Ortadoğu’da bugüne kadar gerilimleri azaltacak, krizleri önleyecek ve za-
man zaman yükselen tansiyonu düşürecek bir devletler-üstü kurum söz 
sahibi olmamıştır. Bölgedeki çatışmaların sebeplerini tespit ederek çözüm 

mekanizmaları geliştirecek, diplomatik, ekonomik ya da sosyal yollarda krizlerin 
çözümünü koordine edecek böyle bir kurumun yokluğu, bölge ülkelerinin prob-
lemlerini çözme konusunda dışarıdan destek almaya itmiş ve bu destek bölgesel 
aktörlerin güçlenmesini engellemiştir. Bilindiği gibi enerji rezerv sahalarının korun-
ması ve petrol ihracının sürekliliğinin sağlanmasını kapsayan enerji güvenliğinin 
küresel ekonomi bakımından hayati konumda olduğu çok kutuplu dünyada, Kör-
fez alt-bölgesinin güvenlik ve istikrarı küresel sistem için azami önem arz etmekte-
dir. Bu bağlamda bütün bölge ülkelerini kapsamasa ve yeterince analiz edilmese 
de Basra Körfezi’ndeki altı Arap ülkesinin oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi (KİK), Ortadoğu siyasetini etkileme potansiyeline sahip önemli aktörler-
den biridir. Bu çalışmada KİK’in ekonomik işbirliği, siyasal birlik olma ve bölgesel 
etkisini artırma yolundaki imkân ve açmazlarının neler olduğu irdelenip kurumun 
süreç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşümler okunmaya çalışılacaktır.

S E T A V . O R G
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