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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ve Bahreyn, 5 Mart günü ortak bir açıklama yapa-
rak Katar’dan büyükelçilerini çektiklerini duyurdu-
lar. Bu kararın alınmasına, bu dört ülkeye ek olarak 
Kuveyt ve Umman’ın da aralarında bulunduğu altı 
ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 23 
Kasım’da imzaladığı güvenlik anlaşmasına Katar’ın 
sadık kalmaması gerekçe gösterildi. İmzalanan anlaş-
maya göre üye ülkeler “KİK’in güvenlik ve istikrarını 
grup halinde veyahut da bireysel olarak, doğrudan si-
lah kullanarak ya da siyasi nüfuz kullanmak kaydıyla 
tehdit edenlere” arka çıkmayacaklarını ve üye ülke-
lere yönelik “muhalif medya yayınlarını destekleme-
yeceklerini” garanti ediyorlardı. Müslüman Kardeşle-
rin önemli figürlerinden Yusuf el-Kardavi’nin Doha 
merkezli el-Cezire televizyonunda bölge ülkelerine 
yönelik ağır eleştirileri dikkate alındığında, yapılan 
açıklamada bahsedilen tehdit unsuruyla Müslüman 
Kardeşlerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Suudi Ara-
bistan öncülüğündeki trionun bu diplomatik manev-
rası karşısında Doha yönetimi ise, kararı şaşkınlıkla 
karşıladığını ancak büyükelçilerini çekerek benzeri 
bir karşılık vermeyeceğini açıkladı. Ayrıca, bir gün 

sonra, 6 Mart’ta, Mısır da Katar’dan büyükelçisini 
çektiğini duyurdu.

KİK ülkelerinin, özellikle de Suudi Arabistan’ın, 
Katar’ın dış politikasından bir süredir rahatsız oldu-
ğu biliniyor. Bu rahatsızlık, genel olarak Katar’ın böl-
ge ülkelerdeki muhalif toplumsal unsurları, özellikle 
de Müslüman Kardeşleri desteklemesinden, Türkiye 
ile olan yakın ilişkilerinden, Mısır’da darbe hüküme-
tine karşı uzlaşmaz tavrından, Suriye muhalefetine 
yönelik politikalarından, Yemen’de el-Huti isyancı-
larına verdiği destekten ve zaman zaman da İran ile 
yakınlaşmasından kaynaklanıyor. Son yaşananlar ise, 
iki taraf arasındaki farklılaşmanın devam ettiğini ve 
hatta gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. 
Bunun en büyük göstergesi, 1979 Devrimi’nin ar-
dından Körfez bölgesinde artan İran etkisini engel-
lemek için kurulduğu 1981 yılından itibaren KİK’in 
böylesine radikal bir karara imza atmamış olması.

SUUDİ ARABİSTAN İLE KATAR’I KARŞI  
KARŞIYA GETİREN NE?
İki ülkenin karşı karşıya gelmesinin öne çıkan iki se-
bebi var. Birincisi, bu iki ülke farklı bölgesel düzen 

•	 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri arasında yaşanan diplomatik çatlağın temel sebebi nedir? 

•	 Katar ile Müslüman Kardeşler ilişkisini nasıl anlamak gerekir?

•	 Katar dış politikası dönüşüyor mu? 
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tasavvurlarına sahipler. Dolayısıyla, son yaşananlar je-
opolitik bir güç paylaşımı mücadelesinin ötesinde ku-
rumsal-ideolojik bir boyuta da sahip. Bu iki boyutun 
etkileşimi üzerinden Ortadoğu uluslararası ilişkilerinin 
tarihine baktığımızda şöyle bir manzara ile karşılaşıyo-
ruz. Öncelikle geçtiğimiz yüzyılda Ortadoğu’da çoğun-
luğu monarşik egemenliğe dayalı bir ulus-devlet düzeni 
kuruldu. Fakat bu düzen, sürekli bir şekilde ideolojik 
meydan okumalarla karşı karşıya kaldı. Şöyle ki, bir 
ülkede gerçekleşen ideolojik dönüşüm, uluslararası sis-
temin üzerine kurulu olduğu ideolojik uzlaşıyı sekteye 
uğrattı. Ve bunu uluslararası düzenin kaderini tayin 
edecek bir “sistem savaşı” takip etti. Bu sistem savaşları, 
bölgesel uluslararası düzenin dayandığı ideolojik uzla-
şının korunması ya da revize edilmesi etrafında şekil-
lendi. 1952’de Mısır’da monarşinin devrilip yerini Arap 
milliyetçisi bir rejimin alması, 1979’da İran’da monar-
şinin yerini İslamcı bir rejime bırakması bölgede sis-
tem-içi ideolojik uzlaşıyı bozdu. Bu bozulmayı, ilkinde 
on yılı aşkın süreye yayılan bir dizi savaş, ikincisinde ise 
İran-Irak savaşı takip etti. Ve son olarak Arap Baharı 
sürecinde, demokratik taleplerle halkın sokağa dökül-
mesi birden fazla ülkede rejim değişikliğine yol açtı. Bir 
kez daha uluslararası sistem düzeyinde ideolojik uzlaşı 
bozuldu. Bölgede jeopolitik ve ideolojik bir belirsizlik 
ve boşluk ortaya çıktı. İlkinde Mısır, ikincisinde İran ve 
sonuncusunda da Türkiye ve Katar’ın başını çektiği ül-
keler statükoyu değiştirme mücadelesi verirlerken, kar-
şılarında her seferinde Suudi Arabistan’ın ön saflarda 
yer aldığı statükocu bloğu buldular. 

Bölgesel düzenin maruz kaldığı bu köklü değişim 
hamleleri, bölgenin imparatorluk sonrası kurumsal 
yapısının, monarşik uluslararası düzeninin kapsama 
alanını her seferinde biraz daha daralttı. Dolayısıyla, 
monarşiye dayalı ve monarşiler arası ilişkiler temelinde 
belirlenmiş bir uluslararası düzenin en ateşli savunucu-
su olan Suudi Arabistan’ın eli önemli ölçüde zayıfladı. 
Bu uluslararası düzen, yıllar içerisinde hemen hemen 
tüm bölgeyi kapsayan bir düzenden sadece Körfez böl-
gesini –yani KİK ülkelerini– kapsayacak duruma gel-
di. Bu daralmanın hangi noktaya kadar devam edeceği 
önemli bir sorudur. Bir süredir Katar’ın, kendisi de 

monarşi ile yönetilen bir devlet olmasına karşın böl-
gede İslami-demokratik talepleri olan halk hareketle-
rini desteklemesi Riyad’ı bu yüzden ciddi bir şekilde 
rahatsız etmektedir. Bu destek, peyderpey daralarak 
Körfez’e sıkışan monarşilere ve monarşilere dayalı 
uluslararası düzene varoluşsal bir tehdit içermektedir. 

Katar’ın “İslamcı” dış politikası başka bir açıdan 
daha Riyad ile gerilime yol açmaktadır. Monarşiler 
arası ilişkilere dayalı düzen Ortadoğu’da zamanla ev-
renselliğini yitirirken, Suudi Arabistan buna cevaben 
bölgede kendisini Sünni dünyasının lideri olarak kur-
guladı. Lakin bu rolünü, özellikle Arap Baharı süre-
cinde takındığı tavır nedeniyle, bir zamanlar hamisi 
olduğu Katar’a kaptırma tehdidi ile karşı karşıyadır. 
Katar’ın otoriter yönetimlere karşı isyancılara ve özel-
likle de Müslüman Kardeşlere sağladığı destek ile Suu-
di Arabistan, hem bölgede Arap halkları hem de kendi 
toplumu nazarında kendisine atfettiği liderlik rolünü 
ve dolayısıyla da meşruiyetini kaybetmektedir. Hülasa, 
Riyad yönetiminin etki alanında tutmaya çalıştığı Ka-
tar, karşı bir hamleyle Suudi Arabistan’ın Körfez’deki 
hegemonyasını kırmaya çalışmaktadır. Suudi Arabis-
tan hem Körfez hem de Ortadoğu genelinde (özellikle 
Arap dünyasında) Katar’ın uyguladığı bir çifte kuşat-
ma altındadır. Ancak Arap Baharı’nda rüzgârın terse 
dönmesi, Katar’ın elini zayıflatırken, Suudi Arabistan’ı 
ise daha avantajlı bir konuma getirmiştir. 

KATAR VE İSLAMCILIK:  
PRAGMATİZM Mİ İDEOLOJİ Mİ?
Özellikle bölgede Müslüman toplumlarının liderliği 
üzerine yürütülen mücadele düşünüldüğünde, Katar 
ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimde Müslüman 
Kardeşlere karşı takınılan tutum çok önemli bir yer teş-
kil etmektedir. Riyad Müslüman Kardeşlerin ön plana 
çıkmasından rahatsızken, Katar siyaset, ekonomi ve 
medya kanallarıyla sonsuz destek sağlamaktadır. Suudi 
Arabistan’ın rahatsızlığının sebebi en temelde ideolo-
jiktir; Müslüman Kardeşler monarşiye dayalı egemen-
liği tehdit etmektedir. Öyleyse, monarşi ile yönetilen 
Katar neden İslamcı ve monarşi-karşıtı demokratik 
toplumsal unsurları desteklemektedir? Bölge uzman-
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ları arasında Katar’ın bu politikasını pragmatizm ile 
açıklama konusunda bir uzlaşı mevcut. Bu yargıya var-
malarında hiç şüphesiz, bir değersizleştirme siyasetinin 
yanı sıra (bu elbette tüm analizleri kapsamamaktadır), 
siyasi aktörleri ve toplumsal işleyişi pozitivist-mater-
yalist bir bakış açısından ele almalarının büyük payı 
var. Bu bakışa göre tüm aktörler özünde pragmatisttir, 
çünkü eylemler ile benlik arasındaki ilişki araçsaldır. 
Bunun karşısında duran başka bir yaklaşıma göre ise, 
iktidar mücadelesi yalnızca belli kazanımlar elde et-
mek için değil, aynı zamanda ve en temelde belli birisi 
olabilmek için verilir. Eylem ile benlik arasındaki ilişki 
araçsal değil, varoluşsaldır. O halde, bazı aktörler prag-
matist iken, bazıları değildir. 

Peki, pragmatist ile pragmatist olmayan aktörü 
birbirinden nasıl ayrıştırabiliriz? Pragmatist aktörün 
en temel özelliği, mevcut yapısal şartlar ve imkânlara 
göre hareket etmesidir. Bu, mevcut yapıların kendisine 
biçtiği rolü oynamaya hazır olması, yapıların dışında 
kendine ait güçlü ve bağımsız bir iradesi ve ilkeler bü-
tününe sahip olmaması demektir. Böylece, değişim için 
mücadele etmeyen, fazla risk almayan, fırsatçı bir aktör 
olarak karşımızda durur. Bu tanım doğrultusunda dü-
şündüğümüzde, Katar’ın pek de pragmatist bir aktör 
özelliği taşımadığını söylemeliyiz. Şayet Katar pragma-
tist bir aktör olsaydı, statükocu ve yerleşik yapıların de-
vamından yana olan Suudi Arabistan gibi devletlerin 
ve uluslararası güçlerin tepkisini bu denli üzerine çek-
memesi gerekirdi. Katar, her ne kadar küçük bir devlet 
olsa da, dış politikasında mevcut yapıları değiştirme yö-
nünde sağlam bir irade ortaya koymaktadır. Aksi tak-
dirde, Ortadoğu’da yerleşik düzene kafa tutan Katar’ın, 
dış politikada ne yaptığını bilmez şekilde davrandığını, 
yani yapısal şartları yeterince iyi okuyamadığını belirt-
memiz gerekir. O zaman da, takip ettiği reformist dış 
politikayı böylesine uzun bir süre, ısrarla ve istikrarlı 
bir şekilde devam ettirmesini açıklamak güçleşir. Keza 
Doha, Müslüman Kardeşlere (ve diğer İslamcı unsur-
lara) desteğini Hamad al-Sani’nin 1995’te iktidara gel-
mesinden itibaren düzenli olarak sürdürüyor.

Uzun süreli ve aksamaksızın sunulan bu des-
tek, Katar’ın İslamcıların bölgenin önemli bir siyasi 

aktörü haline geleceklerini görerek, geleceğe yatırım 
yaptığı iddiasını da çürütmektedir. Katar’ın bu des-
teği maddi kazanımlara indirgenemez. Şayet sadece 
maddi kaygılarla hareket etseydi, Katar’ın desteğinin 
İslamcıların sadece güçlendiği dönemleri kapsaması, 
nispeten destek vermenin çok daha riskli olduğu, İs-
lamcıların kaybeden tarafta olduğu zamanları –mesela 
darbe sonrası Mısır gibi– kapsıyor olmaması gerekir-
di. Pragmatizm iddiasında olan uzmanların önemli 
bir kısmı, Mısır’daki askeri darbe sonrasında Katar’ın 
daha düşük profilli ve temkinli bir dış politikaya geçiş 
yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Fakat tahmin-
lerin aksine, Katar şu ana kadar Mısır politikasında 
önemli bir değişikliğe gitmedi. 

Aynı şekilde, Katar açısından bu politika, iddi-
aların tersine, İslamcı gruplara verdiği destek ile gü-
cünü artırarak uluslararası camiada özellikle de Batı 
dünyasında saygınlık kazanmak gibi bir politika için 
alınamayacak kadar büyük bir risk taşımaktadır. Ayrı-
ca, Batı dünyası nazarında bölgede statükonun karşı-
sında yer alan Müslüman Kardeşlere verilen desteğin, 
Katar için ne gibi bir saygınlık kazandıracağı ve elini 
güçlendireceği de oldukça şüphelidir. Devam edecek 
olursak, son yıllarda İslamcı gruplara verdiği destek 
sebebiyle özellikle ABD’yi bazı durumlarda –örneğin 
Emir Hamad’ın Ekim 2012’de ablukayı delerek Gaz-
ze’ye yaptığı gezide olduğu gibi– karşısına almayı göze 
alması, Katar’ın İslamcılık ile araçsal bir ilişki kurdu-
ğu iddiasıyla çelişmektedir. Fiziksel varlığını tehlikeye 
atacak böylesine bir riski siyasi aktörler ancak kültürel 
varoluşları söz konusuyken alırlar. Elbette kültürel va-
roluşlarına atfettiği anlam ve bağlılıklarının çok sağ-
lam olması şartıyla. Ancak mevcut analizler, aktörleri 
tek boyutlu (maddi güç peşinde koşan egoistler) ola-
rak ele aldıkları ve kimlik-kültür yönünü es geçtikleri 
için, monarşi ile yönetilen bir devletin monarşi karşıtı 
grupları desteklemesini ancak pragmatizm ile açıkla-
mak zorunda kalmaktadırlar. 

Şüphesiz monarşik bir yönetimin İslamcı-demok-
rat halk hareketlerini desteklemesi görünürde çelişkili-
dir. Burada akılda tutulması gereken husus, Müslüman 
Kardeşlere kucak açmanın Katar Emirliği’nin iç siyasi 
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alandaki meşruiyetini zayıflatmaktan öte, güçlendirdi-
ğidir. Ancak hemen satır arasında bunun birincil değil, 
ikincil bir değişken, etken olduğunu söylemeliyiz. De-
mokrasinin bir boyutu çoğulcu, katılımcı ve özgürlük-
çü bir siyasi düzenin inşası ve sürdürülmesi ise, diğer 
boyutu da sivil toplumdaki çokluğun tek bir iradede 
toplanması ve bu (milli) iradenin yönetimin kararla-
rına yansımasıdır. Katar’ın dış politika tercihleri söz 
konusu olduğunda, rejim ile halkın (vatandaş nüfu-
sunun çok üstünde, yaklaşık 1,2 milyon, olan göçmen 
işçi sınıfını bir kenara koyarsak) bakış açısı arasında 
önemli bir örtüşme olduğunu görüyoruz. Böylesi bir 
uyum, monarşik bir yönetimde toplumsal müzakere 
eksikliğinden kaynaklanacak bir demokrasi açığını ka-
patmada pozitif bir rol oynamaktadır. Yani, Katar’ın 
dış politikası monarşik yönetimini (en azından şim-
dilik) tehdit etmemektedir. Dolayısıyla, dış politikada 
Müslüman Kardeşlere verilen destek rejime bir tehdit 
olmaktan öte rejimin meşruiyetini koruyan ve güçlen-
diren bir rol oynamaktadır. 

Belki de sorulması gereken, sıkça meşruiyet soru-
nu yaşayan Riyad’ın, neden Katar’ın izinden giderek 
içerde ve dışarıda elini güçlendirmek için Müslüman 
Kardeşler başta olmak üzere bu toplumsal hareketle-
re destek vermediği ya da daha doğrusu veremediği 
sorusudur. Başka bir ifadeyle, İslamcılara destek ver-
mek, kendisini Müslüman dünyasının lideri olarak 
konumlandıran bir aktör için neden bir seçenek ola-
mamaktadır? İslamcılara arka çıkmak bir ülkeye güç 
ve itibar katabiliyorsa, Suudi Arabistan’ı aynı siyaseti 
izlemekten alıkoyan nedir? 

KATAR DIŞ POLİTİKASI: DEĞİŞİM VE DEVAMLILIK
Nüfus (yaklaşık 250.000) ve yüzölçümü açısından ol-
dukça küçük bir ülke olmasına rağmen, yukarıda da 
belirtildiği gibi Katar bilinçli bir dış politika günde-
mine ve oyun kurucu bir özelliğe sahiptir. Tam da bu 
nedenle bölgede, özellikle Suudi Arabistan söz konusu 
olduğunda, şimşekleri üzerine çekmektedir. Katar’ın 
dış politikasının temelinde şu denklem yatmaktadır: 
Jeopolitik düzlemde çatışmaları arabuluculuk ve taraf-
sızlık politikasıyla yatıştırıp bölgede istikrarı ve barışı 

tesis ederek, bir yandan kendi güvenliğini garanti altı-
na almak ve kendine atfettiği liderlik konumu yeniden 
üretmek, diğer yandan da sosyolojik düzlemde bölge-
de harekete geçen toplumsal fay hatlarının kesintiye 
uğramadan gelişim göstermesini sağlamaya çalışmak-
tır. Buna göre, bu denklem bölgede yerleşik yapıların 
bir değişimini ve bu değişim de Katar’ın güçlü, saygın 
ve önemli bir aktör haline gelmesini sağlayacaktır. 

Bu stratejiye uygun bir şekilde Doha, bölgeyi je-
opolitik bir çatışmaya sürükleyerek, yerleşik yapıların 
rağmına boy gösteren toplumsal değişimleri boğacak 
gerilim noktalarını tamir etmeye çalışmaktadır. Bunun 
en önemli aracı da, bölgedeki çatışmaların önünü ala-
cak arabuluculuk rolüne soyunmaktı. Katar’ın 2003 
yılında yürürlüğe giren Anayasası, arabuluculuğu dış 
politikasının önemli bir unsuru olarak kabul etti. 
2000’lerin ortalarından itibaren artan uluslararası et-
kinlik ve görünürlüğü ile birlikte arabuluculuk girişim-
lerini başlattı. Bu bağlamda, Ekim 2006’da Filistin’de 
rekabet halindeki El-Fetih ve Hamas arasında arabu-
luculuğa girişti. Bu girişim, liderlik rolünü kaptırmak 
istemeyen Suudi Arabistan’ı devreye girmeye zorladı; 
Şubat 2007’de Riyad’ın çabalarıyla el-Fetih ve Hamas 
kısa ömürlü Mekke anlaşmasını imzaladı. 2007’de ise 
Katar, Yemen’de hükümet ve el-Huti isyancıları arasın-
daki çatışmayı sona erdirmek için girişimde bulundu. 
Haziran 2007’de ateşkes, Şubat 2008’de de Doha’da 
barış anlaşması imzalandı. Fakat daha sonra çatışmalar 
yeniden başladı. Bunun üzerine, Ağustos 2010’da Ka-
tar yeniden devreye girerek tarafları ateşkes için ikna 
etti. Katar’ın arabuluculuk çabaları açısından belki de 
en büyük başarısı Mayıs 2008’de Lübnan’da çatışan 
gruplar arasında imzalanan Doha Anlaşması’dır. Bu 
anlaşmayla, silahlı çatışmaya kadar varan Fuat Sinyora 
hükümeti ile Hizbullah arasındaki gerilim sona erdiri-
lerek, bir milli birlik hükümetinin kurulması sağlandı. 
Yine Darfur’da 2008’de Sudan hükümeti ile isyancılar 
arasında çatışmaların artması üzerine Katar, Arap Bir-
liği adına çatışan gruplar arasında arabuluculuk yaptı. 
Bir süre devam eden müzakereler sonucunda, Şubat 
2010’da, Sudan Hükümeti ile Adalet ve Eşitlik Hare-
keti arasında ateşkes anlaşması imzalandı. 
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Katar, Aralık 2010’da Tunus’taki gösterilerle baş-
layan Arap Baharı sürecinde dış politikasını isteme-
yerek de olsa yeni şartlara uyarlamak zorunda kaldı. 
Arabuluculuk rolünü bir kenara bırakıp, muhalif top-
lumsal değişim hareketlerine doğrudan destek verdi. 
İddiaların aksine, arabuluculuk rolünden çatışmalara 
taraf olma rolüne geçiş, Doha’nın dış politikasında bir 
kırılma değil, aksine bir devamlılığa işaret ediyordu. 
Başka bir ifadeyle, strateji sabit kalırken, yeni şartlar 
altında taktiksel bir değişim söz konusuydu. Sosyolo-
jik bir başkaldırının yaşandığı bir anda bölgede köklü 
değişiklikler arzulayan Katar açısından yapılması ge-
reken, rejimlerle isyancılar arasını bulmak değil (ki 
bunun ne kadar mümkün olduğu sorgulanır), isyan-
cıların arkasında durmaktı. 

Dolayısıyla, Doha Libya’da gösterilerin başlama-
sından kısa bir süre sonra Arap Birliği’ni Libya’da uçu-
şa yasak bölge ilan etme ve askeri müdahale çağrısında 
bulundu. Mart 2011’de Milli Geçiş Konseyi’ni Fran-
sa’nın ardından tanıyan ilk ülke oldu. NATO müda-
halesine jetlerini göndererek aktif bir şekilde katıldı. 
İsyancılara el-Cezire üzerinden medyada görünürlük 
sağladı, önemli ölçüde askeri mühimmat ve ekono-
mik yardımlarda bulundu. 

Suriye’de ise İran faktörü sebebiyle başlarda daha 
temkinli davranan Katar, el-Cezire’nin Suriye’deki 
ayaklanmalar konusundaki yayın politikası sebebiy-
le giderek Şam ile ters düşmeye başladı. Daha sonra, 
Temmuz 2011’de saldırılar üzerine Şam’daki büyü-
kelçiliğini kapatan ilk Arap devleti oldu. Arap Birli-
ği üzerinden Şam’a baskı yapmaya başladı ve Kasım 
2011’de Suriye’nin Birlik üyeliği askıya alındı. Ocak 
2012 ortalarında Katar daha da ileri giderek Arap 
devletlerini Suriye’ye askeri müdahale etmeye çağırdı; 
Suriyeli isyancılara askeri ve ekonomik destek verdi ve 
vermeye de devam etmektedir. 

Ocak 2011’de başlayan gösterilerin en başından 
itibaren Mısır’da da aktif bir şekilde rol alan Katar, 
Müslüman Kardeşlere ve Haziran 2012’de Muham-
med Mursi liderliğinde Mısır’ın ilk sivil ve demokratik 
yollarla kurulan hükümetine geniş siyasi ve ekonomik 
destekte bulundu. Temmuz 2013’te Mursi hükümeti-

ne yönelik askeri darbeye zorunlu olarak sessiz kaldı. 
Ancak darbe sonrasında Mısır’a yönelik politikasını 
gözden geçireceği yorumları yapılan Doha, beklenti-
lerin aksine Mısır’a yönelik politikasında değişikliğe 
gitmedi. Mısır’da Müslüman Kardeşlere olan desteğini 
sürdürmekte, sivillere karşı uygulanan şiddetin sona 
erdirilmesi ve Mursi’nin salıverilmesi için darbe yöne-
timine sürekli çağrıda bulunmaktadır. 

SUUDİ ARABİSTAN VE ARAP BAHARI
Bunun karşısında Riyad, geleneksel statükocu politi-
kası gereğince, Arap Baharı sürecinde dış politikada et-
kinliğini artırarak halk ayaklanmalarıyla başlayan “sos-
yolojik başkaldırı” sürecini geri püskürtmeye çalıştı. 
Bu amaçla, Bahreyn’de Şubat 2011’de başlayan ayak-
lanmaların bastırılmasına askeri destek vererek doğru-
dan müdahale etti (Katar’ın da burada Şii göstericilere 
karşı Bahreyn rejimine sınırlı da olsa destek verdiğini 
not etmek gerekir). Ayrıca, eski rejim kalıntılarının 
politik konumlarını kazanmaları için çaba sarf etti. 
Bunun en bariz örneği Riyad’ın Mısır’da Mursi’nin 
devrilmesinde oynadığı aktif roldür. Mısır’da Abdül-
fettah el-Sisi liderliğinde ordunun gerçekleştirdiği 
darbeyi sevinçle karşıladı ve geniş ekonomik yardımda 
bulundu. Buna ek olarak, halk isyanlarının Riyad’a ve-
receği zararı sınırlama siyaseti güttü. Muhalif gruplar 
üzerinde etkinlik kurarak, Müslüman Kardeşler gibi 
Riyad’ı rahatsız edecek grupların koalisyon içerisin-
deki konumunu zayıflatmaya çalıştı. Suriye bu duru-
ma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, Mısır’da 
Müslüman Kardeşlere karşı bir denge unsuru olarak 
Selefileri desteklediğini de belirtmek gerekir. Yine bu 
yönde Yemen iç siyasetine de müdahalede bulunan Ri-
yad, yeni jeopolitik şartlar altında KİK içerisinde da-
yanışmayı ve fikir birliğini artırmak için geride kalan 
diğer Sünni monarşileri –Ürdün ve Fas– de KİK’e dâ-
hil ederek ideolojik olarak ayrışık olan Arap Birliği’ne 
alternatif ortaya koymaya çabalamaktadır. 

Suudi Arabistan’ın, son zamanlarda Batı ile İran 
arasındaki geriliminin azalmasından ve genel olarak 
da Batı’nın Arap Baharı’ndaki bekle-gör politikasın-
dan rahatsız olduğunu saklamamaktadır. Bir yandan 
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Riyad’da bazı çevrelerde Batı’ya alternatif ittifakların 
geliştirilmesi gerektiği fikri dillendirilirken, Suudi 
Arabistan, Batı’nın da desteğini alarak KİK üyesi ül-
kelere baskı yapmaktadır. Bunun da etkisiyle, Haziran 
2013’ün son günlerinde Katar Emir’i Hamad koltu-
ğu 33 yaşındaki oğlu Tamim’e bıraktı. Aynı zamanda, 
Emir Hamad ile birlikte Katar’ın aktif ve reformist 
dış politikasının mimarı Dışişleri Bakanı Hamad bin 
Casım da görevinden ayrıldı. Bu lider değişikliğinin, 
Katar’ın dış politikada daha pasif ve temkinli bir dö-
neme gireceği yorumlarını doğurmuştu. Emir Tamim 
artan tansiyonu düşürmek için başlarda bu yönde 
açıklamalarda bulunsa da, beklentilerin aksine, babası 
ve eski dışişleri bakanının mirasına sahip çıkacağının 
işaretlerini vermektedir. Sürdürülen bu direnç, yuka-
rıda zikredilen 5 Mart diplomatik krizinin en temel 
güncel sebebidir. 

SONUÇ
Bölgede kendi eksenini açmadığı sürece Katar, Ri-
yad’ın (ya da İran’ın) hegemonyasını kabul etmekten 
başka bir şansa sahip değildir. Böyle bir kabullenişe 
dair emarelerin olmayışı, Katar’ın dış politikasında 
şimdilik bir strateji değişikliğine gitmeyeceğini göster-
mektedir. Katar için en büyük şanssızlık Arap Baharı 
sürecinin beklenenden erken bir zamanda gerçekleş-
miş olmasıdır. Sosyolojik zemin yeterince güçlenme-

den bölgede halk ayaklanmalarının birbirini tetikleye-
rek patlak vermesi, Katar’ı dış politikada yeni pozisyon 
almaya zorladı ve böylece Doha’nın tarafsız ülke imajı 
ve güvenilirliği sarsıldı, manevra kabiliyeti zayıfla-
dı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde bölgede sosyolojik 
zeminde alınan mesafenin kaybedilmesi ve hatta bu 
zeminin gelişim çizgisinde daha da geriye gidişlerin 
olması oldukça muhtemeldir. Nitekim Mısır ve Suri-
ye’de yaşananlar buna işaret etmektedir. 

Sonuç itibariyle, Arap Baharı sürecinde açılan 
politik boşluğun ve fırsat alanlarının kapatılmasında 
statükocu güçler büyük oranda başarılı oldular. Bu du-
rum, Katar ve bu süreçte onunla aynı çizgide yer alan 
Türkiye için önemli bir meydan okumadır. Önümüz-
deki dönemde Katar’ın uluslararası sisteme çok-yönlü 
bağımlılığı ile özerk dış politika geliştirme arayışları 
arasında çelişkilerin artma ihtimali yüksektir ve bas-
kılar artarak devam edecektir. Son günlerde El-Cezi-
re’nin kapatılmasına yönelik artan diplomatik baskıla-
rı bu yönde okumak gerekir. Yine, Katar’ın yumuşak 
karnı durumundaki göçmen işçilerin çalışma şartları 
ve hakları öne sürülerek, 2022 Dünya Kupası’na ev 
sahipliği yapacak olan Katar’ın uluslararası arenadaki 
imajının zedelenmesi hedeflenebilir. Bilindiği üzere 
bir süredir bu yönde bir hareketlilik yaşanmaktadır. 
Katar bu yeni şartlar altında, dış politika stratejisinden 
sapmamak için yeni taktikler geliştirmek zorundadır. 
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