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Arap Körfezi’nin doğalgaz rezerviyle ünlü küçük ülkesi Katar, Arap Baharı sü-
recinde siyasi, ekonomik ve askeri adımlarıyla bölgesel anlamda adından çokça söz 
ettirmiş ve bu değişim sürecini siyasi fırsatlara dönüştürmeye çalışmıştır. Bölgede 
yaşanan değişim karşısında aktif bir politika izlemeye çalışan Katar, benimsediği po-
zisyondan dolayı diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerle zaman zaman 
karşı karşıya gelmiştir. Arap Baharı’nı bir bölgesel açılım fırsatı olarak değerlendiren 
Katar’ın bu süreçte, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 
diğer KİK üyelerinden siyaseten ayrıştığını söylemek mümkündür. Körfez’de yaşanan 
bu ayrışma üye ülkelerin kendilerinden çok bölgedeki diğer krizlerin çözümünün 
uzamasında etkili olmuştur.

Elinizdeki çalışma, Arap Baharı’nın Katar’ın genel dış politika ilkelerini ve diğer 
Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini nasıl etkilediğini incelemektedir. Bu bağlamda Ka-
tar’ın dış politikada sıklıkla benimsediği ‘arabuluculuk’ pozisyonundan ayrılarak böl-
gesel olaylar karşısında ‘taraf ’ olmaya başladığının altı çizilmiştir. Katar kriz yaşayan 
bölge ülkelerine yönelik kimi zaman diğer Körfez ülkeleriyle birlikte hareket ederken 
kimi zaman da onlardan ayrılmıştır. Körfez’in yükselen ülkesi Katar’ın izlediği aktif 
dış politikanın analiz edilmesi hem yeniden şekillenmekte olan bölgesel ittifakları/
ihtilafları anlama hem de krizlerin seyrini görme açısından önem arz etmektedir.

ÖZET

Elinizdeki 
çalışma, Arap 
Baharı’nın 
Katar’ın genel dış 
politika ilkelerini 
ve diğer Körfez 
ülkeleriyle olan 
ilişkilerini nasıl 
etkilediğini 
incelemektedir.
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Çalışmanın ilk bölümünde tarihsel olarak Katar 
dış politikasının hangi temel prensiplere dayandı-
ğı, bugünkü noktaya hangi araçları kullanarak gel-
diği ve özellikle Arap Baharı sürecinde nasıl seyret-
tiği ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
ise Arap Baharı sonrası dönemde Katar’ın diğer 
KİK ülkelerine yönelik dış politikası incelenecek-
tir. Katar’ın bölgesel politikasını şekillendirmede 
etkili oldukları için KİK’in önde gelen ülkeleri Su-
udi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
bu bölümde önemle vurgulanacaktır. Yine çalış-
manın ikinci bölümünde Müslüman Kardeşler 
hareketi ile ilişkisi doğrultusunda Katar’ın Arap 
Baharı sürecinde İslami hareketlere karşı tutumu 
ve bunun KİK içi ilişkilere yansıması değerlen-
dirilecektir. Analizin son bölümünde ise Katar’ın 
dış politika prensipleri ve hedefleri doğrultusunda 
Arap Baharı sonrası süreçteki siyasetinin genel bir 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

BİR ELİT DİNAMİZMİ 
ÖRNEĞİ OLARAK KATAR 
DIŞ POLİTİKASI
1825’ten bu yana El-Sani ailesi tarafından yöne-
tilen Katar’ın hem bölge hem de dünya ölçeğin-
de aktif bir dış politika izlemeye başlaması Şeyh 
Hamad bin Halife El-Sani’nin (bundan sonra 
Şeyh Hamad olarak bahsedilecektir) 1995 yılın-
da yönetime geçmesiyle birlikte olmuştur. Katar’ı 
bugünkü konumuna getiren aktör şüphesiz Şeyh 
Hamad’dır. Haziran 1995’te bir saray darbesiyle 
babasının koltuğuna oturan Şey Hamad, Hazi-
ran 2013’te de koltuğu oğlu Şeyh Temim bin Ha-
mad El-Sani’ye devretmiştir. 

1952 yılında doğan Şeyh Hamad, Katar’daki 
ilköğreniminin ardından İngiltere’nin ünlü askeri 
okulu Sandhurst Askeri Akademisi’nde eğitimine 
devam etmiş ve 1971 yılında mezun olmuştur. 
Şeyh Hamad’ın akademiden mezun olduğu yıl 
Şeyh Ahmet bin Ali el-Sani yönetimindeki Katar 
İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. Mezuni-
yetinin ardından Katar ordusunda yarbay olarak 
göreve başlayan Şeyh Hamad, 1972 yılında babası 

GİRİŞ
Katar, bölgesel krizler söz konusu olduğunda, Tür-
kiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi geleneksel 
bölgesel güçlerin yanı sıra son yıllarda denkleme 
dahil olan bir aktördür. Nüfus ve coğrafyasına 
oranla etki alanını gittikçe artıran Katar’ın, Türki-
ye’nin Ağrı ili kadar bir coğrafya üzerinde, yüzde 
85’i yabancılardan oluşan bir nüfusa ve 44 yıllık 
bir devlet tecrübesine sahip olmasına rağmen yıl-
dızının parlaması dikkat çekicidir. Zengin enerji 
kaynakları sayesinde ekonomi bakımından küresel 
ölçekte önemli bir noktada olan Katar son yıllarda 
siyaseten de öne plana çıkmaya başlamıştır.

Arap Baharı Ortadoğu’da her devleti, her 
toplumsal hareketi ve hatta bireyleri etkileyen 
bir süreç olmaya devam etmektedir. Arap Körfe-
zi’nin doğalgaz rezerviyle ünlü küçük ülkesi Ka-
tar da bu süreçte gerek siyasi ve ekonomik gerek-
se askeri hamleleriyle adından çokça söz ettirmiş 
ve bu değişim sürecini siyasi fırsatlara dönüştür-
meye çalışmıştır. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 
üyesi altı ülke arasında Katar, Arap Baharı’na 
karşı farklı bir pozisyon almış ve bu tutumuyla 
Türkiye’nin izlediği Ortadoğu politikasına da en 
yakın duran aktör olmuştur.

Elinizdeki çalışma, Arap Baharı’yla birlikte 
Türk dış politikası açısından da önemi artan Ka-
tar’ın dış politika yaklaşımını ve araçlarını mercek 
altına almanın yanı sıra Arap Bahar’ıyla gelen böl-
gesel değişim bağlamında Katar’ın özellikle KİK 
ülkelerine yönelik dış politikasını incelemektedir. 
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Şeyh Halife bin Hamad el-Sani’nin Emir Ahmed 
bin Ali’yi devirerek iktidara gelmesine yardım et-
miştir. Babasının iktidara gelişiyle birlikte orduda-
ki görevinde hızla yükselen Şeyh Hamad, 1972’de 
Genelkurmay Başkanı olmuş, 1980’li yıllar boyun-
ca daha çok ekonomik ve sosyal konularla ilgili hü-
kümet görevlerinde bulunmuştur. 1992’de önemli 
oranda yönetimi eline alan Şeyh Hamad, 1995’te 
babası İsviçre’de tatildeyken kansız bir darbey-
le emirlik koltuğuna oturmuştur.1 Hem Katar’da 
hem diğer Körfez ülkelerinde önemli bir destek 
kitlesine sahip olan Emir Halife, Şeyh Hamad’ı ev-
latlıktan reddetmiş ve karşı propaganda yapmıştır. 
Körfez’deki diğer monarşilerin istikrarı açısından 
olumsuz bir örnek olan bu darbe sonrasında Şeyh 
Hamad Suudi Arabistan, Bahreyn ve Abu Dabi’yi 
babası Emir Halife’nin karşı darbesine destek ver-
mekle suçlamıştır. Bu olay Katar iç siyasetinde ol-
duğu gibi dış politikasında da yeni bir perde açmış 
ve Katar’ın Körfez politikasını da etkilemiştir.2

1990’lı yıllara kadar Suudi dış politikasıyla 
uyum içerisinde yürütülen Katar dış politikasında 
1995’ten sonra koltuk değişimiyle beraber yön de-
ğişikliği de olmaya başlamıştır. Doha, bu dönemde 
komşularıyla dostane ilişkiler geliştirmeyi ve bü-
yük güçlerle de stratejik ittifaklar kurmayı hedefle-
miştir. Bağımsız bir dış politika yürütmeyi ve ülke-
nin sınırlarını korumayı hedefleyen bir milliyetçi 
olarak tanımlanan Şeyh Hamad,3 dış politikada 
medya, diplomasi, eğitim, kültür, spor, turizm ve 
insani yardım gibi yumuşak güç araçlarını yaygın 
bir şekilde kullanmıştır. 

Şeyh Hamad döneminde arabuluculuk ve ça-
tışma çözümlerine odaklanılmış, bu tercih tarafsız 
bir dış politika izlemeyi amaç edinen Katar’ın ima-
jını da olumlu etkilemiştir. Özellikle Sudan, Eritre, 
Lübnan, Somali ve Yemen’de yapılan arabuluculuk 
faaliyetleri, bölgesel ve küresel düzlemde Katar’ın 

1. “Emir of Qatar Profile: Who is Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, 
How Did He Turn Qatar into the World’s Richest Nation and Why 
Has He Decided to Abdicate?”, Independent, 25 Haziran 2013.

2. Fuat İbrahim, ناعمة بلغة  ساخنة  معركة  والدوحة:   Riyad ve) الرياض 
Doha Arasındaki Mücadele), Al Ahbar, 6 Nisan 2014.

3. Uzi Rabi, “Qatar’s Relations with Israel: Challenging Arab and Gulf 
Norms”, Middle East Journal, Vol. 63, Bo.3, (Summer 2009), s. 446.

tanınırlığını ve güvenilirliğini artırmıştır. Fakat 
2010’un sonunda başlayan Arap Baharı’yla birlikte 
Katar dış politikası da pozisyon almaya yönelmiştir. 

Başından bu yana Körfez monarşileri için teh-
dit olarak görülen halk ayaklanmalarını Katar’ın 
açıktan desteklemesi önemle üzerinde durulması 
gereken bir ayrıntıdır. Bu, Katar’ın sürdürdüğü 
tarafsız arabuluculuk rolünden sıyrılarak pozisyon 
alması4 ve tercihleri karşılığında bir maliyet öde-
meyi kabullenmesi anlamına gelmekteydi. Arap 
Baharı’yla beraber Arap dünyasında liderlik boşlu-
ğunu gören Katar, ayaklanmaların ilk dönemlerin-
de özellikle Arap Ligi’nde Kahire’deki kriz durumu 
ve Riyad’ın endişeli halinden kaynaklanan boşluğu 
değerlendirerek öne çıkmayı başarmıştır. Coğrafya 
ve nüfusunun küçüklüğü kadar çok genç bir dev-
let olması, Katar’ı rasyonel bir dış politika izlemeye 
mecbur bırakmıştır. Bundan dolayı Katar bölgesel 
krizler karşısında tavır alırken hem bölgenin önem-
li güçlerini hem de uluslararası aktörleri dikkatlice 
izleyerek ve ilişkilerinde dengeli olmaya özen göste-
rerek hareket etmiştir. Örneğin Suudi Arabistan’ın 
İran’a karşı sert ve dışlayıcı tavrı Katar tarafından 
destek bulmamış, aksine İran’ı provoke edecek po-
litika ve retorikten uzak durulmuştur. Yine diğer 
Körfez ülkeleri Müslüman Kardeşler’e karşı ağır 
ithamlarda bulunup onları terör listesine alırken, 
Katar hareketi büyük oranda desteklemiştir. 

18 yıl emirlik koltuğunda oturan Şeyh Ha-
mad, Körfez monarşilerinin alışık olmadığı bir 
hamle yaparak 25 Haziran 2013’te koltuğu 33 ya-
şındaki oğlu Şeyh Temim bin Hamad El Sani’ye 
bırakmıştır. Koltuk değişiminin ilk günlerinde 
Katar’ın dış politikada altından kalkamayacağı 
hamleler yaptığı ve bu politikalardan dönüş için 
yönetimde bir değişim yapıldığı ileri sürülse de 
bazı analistler on yıl önce veliaht prens tayin edilen 
Temim’in babasının yerine geçişinin planlanmış bir 
değişim olduğunu ve Temim’in yıllardır bu göreve 

4. Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s Emerging Role in Pe-
acemaking,” LSE Kuwait Programme on Development, Governance and 
Globalization in the Gulf States, No. 24, (Temmuz 2012), s. 2.
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hazırlandığını ileri sürmüştür.5 Katar ulusal kalkın-
ma planının hazırlanması, ülkenin dünya kupası 
ve diğer spor turnuvaları gibi önemli küresel faa-
liyetlerde yer alması gibi konular Şeyh Temim’in 
kontrolünde yürütülmüştür.6 Şeyh Hamad’ın li-
derlikteki değişim kararının Katar’ın Ortadoğu po-
litikasında bir değişime sebep olup olmayacağı soru 
işaretleri oluştursa da önemli bir eksen değişikliği 
yaşanmamıştır. Esasında Şeyh Hamad son zaman-
larında özellikle bölgesel dış politika konularında 
Şeyh Temim’i görevlendirmiştir. Şeyh Temim ve-
liahtlığı döneminde özellikle Katar’ın bölgesel ara-
buluculuk faaliyetlerini ve diğer Körfez ülkeleriyle 
ilişkilerini yürütmek gibi önemli siyasi görevler üst-
lenmiştir. Babasıyla benzer bir vizyona sahip oldu-
ğu söylenen Şeyh Temim’in KİK’i daha etkin hale 
getirmeye çalışacağı belirtilirken,7 babasının yaptığı 
gibi medya ve finans sektörüne ağırlık vereceği ve 
Müslüman Kardeşler’le sıkı ilişkiler içerisinde ola-
cağı tahmin edilmiştir.8 Emir Temim’in, kronik 
sorunları olan KİK’i etkin hale getirmek dışındaki 
beklentileri karşıladığını söylemek mümkündür. 
Öyle ki bölgenin pek çok anlamda krizlerle boğuş-
tuğu bir zamanda bile, babasının döneminde oldu-
ğu gibi medya alanındaki yatırımlara, akademik ve 
kültürel faaliyetlere ve spor faaliyetlerine yatırım 
yapmaya devam etmiştir.9 Bu yatırımların devam 
ettirilmesi Katar’ın uzun vadede kârlı olacağı düşü-
nülen, geleceğe yönelik yatırımlar yaptığı şeklinde 
yorumlanabilir. Bu bağlamda Katarlı analist Cemal 
Abdullah, Şeyh Temim döneminde Katar’ın Joseph 
Nye’ın tanımıyla yumuşak ve sert gücünü birleş-
tirerek ‘Akıllı güç’ kavramını benimsediğini ileri 
sürmüştür.10 Şeyh Temim’in önleyici diplomasiye 

5. Simon Henderson, “Regional Consequences of Qatar's Leaders-
hip Transition”, The Washington Institute, 11 Haziran 2013.

6. Damien McElroy, “Qatar: New Emir, New Broom?”, The Teleg-
raph, 25 Temmuz 2013. 

7. Mahmoud Alrantisi,2011- السياسة الخارجية القطرية تجاه الربيع العربي
2013 , Al Jazeera Center for Studies, 2014.

8. Alrantisi, 2013 2011- السياسة الخارجية القطرية تجاه الربيع العربي.
9. “Qatar Unlikely to Change Under New Leadership”, Arabian Bu-
siness, 14 Haziran 2013.

10. Jamal Abdullah, “Qatari Foreign Policy: Fine Tunin or Redirec-
tion,” Al Jazeera Center for Studies, 17 Kasım 2014. 

dikkat çekmesi ve bunun bölge ülkeleri tarafından 
benimsenmesi gereken bir politika olduğuna vurgu 
yapması da bu yorumu kuvvetlendirmiştir. 

Katar siyasi eliti Arap Baharı’na kadar dış poli-
tikada daha ziyade yumuşak güç araçlarını kullanır-
ken, 2011 yılı itibarıyla sert güç araçlarını da kul-
lanmaya başlamıştır. Dış politikada sert ve yumuşak 
güç araçlarının birlikte kullanılmasının Katar dış 
politikasını başarıya ulaştırıp ulaştıramayacağı hala 
test aşamasındadır. Bu bağlamda Katar’ı önemli bir 
aktör haline getiren araçlara mercek tutmak, bu di-
namizmi anlama noktasında faydalı olacaktır. 

El Cezire
El Cezire belki devlet olarak Katar’ın kendisinden 
daha çok öne çıkan ve bilinen bir yayın organı ol-
mayı başarmıştır. Kanal aynı zamanda coğrafi ve 
demografik bakımdan küçük bir devletin ulusla-
rarası arenada kendisini nasıl öne çıkarabileceğinin 
ve zaman zaman nasıl alan açabileceğinin de kanıtı 
sayılabilir. 1996 yılında devlet desteğiyle kurulan El 
Cezire, diğer devlet destekli Arap kanallarının aksi-
ne hem Arap liderlerine yönelik eleştiriler yöneltme-
si hem de 24 saat yayın yapmasıyla11 rakiplerinden 
ayrılarak bölge çapında CNN ve BBC gibi ulusla-
rarası yayın kuruluşlarına alternatif oluşturmuştur. 
Emir Şeyh Hamad, ülke yönetimine geçtikten kısa 
bir süre sonra medya özgürlüğü konusundaki girişi-
minin bir sonucu olarak ülkedeki yayın organlarını 
kontrol etmekle görevli Enformasyon Bakanlığını 
“gelecekteki medya projelerinde pozitif bir rol oy-
nayacağını düşünmüyorum” diyerek kaldırmıştır.12 
Haber dili, ele aldığı konular, yapılan programlar 
ve çağrılan konuklar bakımından Arap dünyasında 
“hassas” addedilen konulara dokunan El Cezire sa-
dece medyadaki boşluğu değil, bir çeşit muhalefet 
yaparak, siyasi boşluğu da doldurmuştur.13 El Ce-
zire’nin siyasi anlamda Arap liderlerine karşı eleş-
tirel bir dil benimsemesi bazı ülkelerde kanalın ofis 
açmasının engellenmesine, bazı ülkelerde de ofis-

11. 1999 yılında 24 saat sürekli yayına başlamıştır. 

12. Mohamed Zayani, The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspec-
tives on New Arab Media, (Pluto Press: 2005), s.2

13. A.g.e.



11s e t a v . o r g

ARAP BAHARI SONRASI KATAR DIŞ POLİTİKASI VE KÖRFEZ SİYASETİ

lerinin geçici olarak kapatılmasına sebep olmuştur. 
El Cezire yayınları bölge siyaseti açısından geçici 
diplomatik krizlere sebebiyet vermiştir. Öyle ki 
Şeyh Hamad bir röportajında El Cezire’nin yayın-
larından ötürü pek çok Arap liderin kendisiyle ko-
nuşmadığını ifade etmiş ve diğer liderler hakkında 
“fikrimi değiştirmeyeceğimi anlamaları iyi bir şey” 
diyerek bu konudaki kararlılığını dile getirmiştir.14 

El Cezire, eleştirel dili ve muhalif figürle-
re kendilerini ifade edebilecekleri bir platform 
sunmasıyla, bölge ülkelerini kızdırarak Katar’ın 
bölgesel ilişkilerini tehlikeye atsa da bölge dışın-
daki coğrafyalarda önemli bir diplomasi aracına 
dönüşmüştür. El Cezire bölge ülkelerinin diplo-
matik ilişkilerinin yanı sıra hatta ondan daha çok 
Arap halklarının etraflarında olan bitene karşı 
bakışını etkilemiştir. Nitekim bu etki kanalın asıl 
amaçlarından da birini teşkil etmektedir. El Cezi-
re’nin eski Genel Müdürü Muhammed Casim el 
Ali “Arap halklarının medyaya, özellikle de haber-
lere olan güvenini yeniden kazanmanın” kanalın 
esas amaçlarından birisi olduğunu ve “izleyicileri-
ne ne verilirse alan sıradan izleyiciler gibi değil de 
akıllı bir kitle olarak yaklaştıklarını” ifade etmiş-
tir.15 Medyanın tamamen devlet tarafından kon-
trol edildiği dönemlerde Arap halklarının medya 
organlarını hükümetin doğal sözcüsü olarak gör-
düğü ve medyaya güvenin azaldığı bir coğrafya-
da böyle bir yaklaşıma sahip olmak El Cezire’yi 
farklı kılmıştır. Bunun yanı sıra BBC ve CNN 
gibi Batılı yayın organlarının Arap halklarını ve 
Ortadoğu’yu sürekli olarak basmakalıp kabuller 
üzerinden okuması da Arap toplumlarında hep 
bir rahatsızlık ve güvensizlik sebebi olmuştur. El 
Cezire’nin özellikle Afganistan Savaşı ve Irak’ın 
işgalini farklı perspektiflerden yayımlaması ve 
Arap halklarının yanında yer aldığını hissettiren 
yayınları Batı’da rahatsızlık sebebi olduğu kadar 
Araplar arasında da popülerlik kazanmasına ve-
sile olmuştur. Buna ek olarak bölge ülkelerinde 
muhalefette olan kesimlerin sesini duyurması da 

14. Martin Dickson ve Roula Khalaf, “Interview Transcript: Qatar’s 
Sheikh Hamad,” Financial Times, 24 Ekim 2010. 
15. Zayani, a.g.e., s. 5.

Arap sokağının kanala güvenini artırmış, dahası 
siyasallaşmasına etki etmiştir.16

Kuruluşundan on yıl sonra 2006’da El Ce-
zire, İngilizce kanalının kurulmasıyla dünya-
ya açılmış ve Katar’ın uluslararası tanınırlığını 
ve etkisini ciddi ölçüde artırmıştır. 2011’de El 
Cezire Balkanlar TV yayın hayatına başlarken, 
2014’te El Cezire Türk internet haber sitesi 
olarak El Cezire ağına dahil olmuştur. El Cezi-
re’nin farklı ülkelerden farklı dillerde yayın yap-
ması kanalın bir diplomasi aracı olarak kullanıl-
dığının kanıtı niteliğindedir. Bunun yanı sıra El 
Cezire bulunduğu ülkelerde istihdam sağlama-
sıyla da Katar’la bu ülkeler arasındaki ilişkilerin 
canlanmasına vesile olmaktadır. 

El Cezire, Arap Baharı sürecinde ciddi eleş-
tirilere maruz kalmıştır. Tunus, Libya ve Mı-
sır’da devrimin itici gücü olarak nitelenen ka-
nal, Arapça yayınlarında Bahreyn ve Yemen’deki 
isyanları görmezden gelmekle suçlanmıştır.17 
Bunun yanı sıra pek çok El Cezire çalışanı ka-
nalın dürüst ve ilkeli yayın politikası gütmediği, 
olayların belli bir ajanda doğrultusunda çaptırıl-
dığı gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir.18 Bu 
dönemde gerçekleşen istifalar kanalın itibarını 
zedelemiş ve güvenilirliğini azaltmıştır. Yine de 
El Cezire’nin Katar dış politikasının bir aracı 
olarak kuruluş misyonunu büyük ölçüde devam 
ettirdiğini söylemek mümkündür. 

16. Zayani, a.g.e., s. 5.

17. Ali Hashim, “The Bahrain Blackout in Arab Media”, Al Monitor, 
13 Ocak 2013. 
18. Ayman Sharaf, “Al Jazeera Staff Resign After ‘Biased' Egypt Co-
verage”, Gulf News, 8 Temmuz 2013. 

Başından bu yana Körfez monarşileri için 
tehdit olarak görülen halk ayaklanmalarını 
Katar’ın açıktan desteklemesi önemle 
üzerinde durulması gereken bir ayrıntıdır.
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Arabuluculuk
Arap Baharı öncesinde Katar, bölgesel ölçekte siyasi 
prestijini arabuluculuk ve çatışma çözümleri saye-
sinde artırmıştır.19 Arabuluculuğun aktif bir araç 
olarak kullanılması Katar’ın bölgenin reel politiğini 
iyi okumasının bir sonucu olarak görülebilir. Küçük 
ve sınırları olan bir ülke olarak Katar bu yolla Suudi 
Arabistan ve İran gibi iki önemli bölgesel gücün et-
kili olduğu coğrafyada uluslararası profilini yüksel-
terek ve saygınlığını artırarak güvenliğini sağlamayı 
amaçlamıştır. Katar’ın bu siyasetinin Suud ve İran’ı 
karşısına almak pahasına olmadığına ve bu güçlerin 
sınırlarının zorlanmadığına özellikle dikkat etmek 
gereklidir. Örneğin, Katar her ne kadar diğer ülke-
lerdeki tavrıyla çelişse de Bahreyn’deki ayaklanma 
karşısında Suudi Arabistan’ın yanında yer almış ve 
ayaklanmanın bastırılmasını desteklemiştir. Bunun 
yanı sıra Yemen’de Husilerin ve Lübnan’da Hizbul-
lah’ın taraf olduğu krizlerde arabuluculuk yapması 
bir yandan İran’la arasını iyi tutma diğer yandan 
da İran’ın bölgedeki genişlemeci politikasına karşı 
kendisini garantiye alma girişimi olarak değerlen-
dirilmiştir.20 Özellikle Suudi Arabistan’ın sınırları-
na dikkat etmekle birlikte Katar, etkili bir bölgesel 
aktör konumuna yükselmeyi ve Körfez siyasetinde 
bilhassa Suudi Arabistan’dan bağımsız söz söyleye-
bilme gücünü elde etmeyi amaçlamaktadır. Arabu-
luculuk faaliyetlerinin bir diğer amacı da Katar’ın 
küresel sistemin bir parçası olarak kabul edilmeyi 
ve bu vesileyle Batılı güçlerin Katar’ı Ortadoğu’da 
güvenebilecekleri bir ortak olarak görmelerini sağ-
lamaktır.21 Katar kendisini modern, iş odaklı ve 
küresel ekonominin bir parçası olarak sunarken 
bir yandan uluslararası markalaşma yolunda iler-
lemekte22 bir yandan da arabuluculuk konusunda 
güvenilir bir taraf imajı vermektedir. Körfez’deki 

19. Katar’ın arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili detaylı bir çalışma 
için bkz.: Religion, Prestige and Windows of Opportunity?, Ed. Stig Jarle 
Hansen, No 48, (Noragric Working Paper: Ekim 2013).

20. Lina Khatib, “Qatar’s Foreign Policy: the Limits of Pragma-
tism”, International Affairs, 89:2, (2013), s. 429.

21. A.g.e., s. 420.

22. Amirah Ismail, Michael Flamenbaum ve Kimberly Doyle, “Ma-
verick of the Gulf: Qatar’s Strategic Moves to Enhance Its Nation 
Brand,” The Elliott School of International Affairs, (2011), s. 7.

pek çok ülkede büyükelçilik görevinde bulunmuş 
olan Sir Graham Boyce Katar’ın arabuluculuk fa-
aliyetlerini Emir’in kişisel girişiminin bir parçası 
olarak okumuş, parası ve gücü olan bir ülke olarak 
bölgenin sorunlarına eğilmeyi ahlaki zorunluluk 
olarak gördüğünü belirtmiştir. Bunun yanı sıra ül-
kenin bir çeşit reklamını yapma motivasyonu bu-
lunduğunu da ilave etmiştir.23 

Bazı analistlerse arabuluculuk faaliyetlerini 
Katar’ın çatışan grupları tanıyarak onları kendi-
sinden uzak tutma stratejisi olarak da görmüş-
tür.24 Esasında bu da Katar’ın genel dış politi-
kasıyla çelişen bir durum değildir. Bu yaklaşımı 
da Katar’ın reel politik gerçekler doğrultusunda 
pragmatik bir politika izlemesinin sonucu olarak 
okumak yanlış olmayacaktır. Katar’ın Ortado-
ğu’da çatışan aktörleri uzlaştırma noktasında İs-
lami kimliğini ciddi bir şekilde kullandığı, İslami 
gruplarla arası ne kadar iyi olursa bölgedeki ara-
buluculuk gücünün de o oranda yükseldiği iddia 
edilmektedir.25 Hatta Katar’ın Arap Baharı süre-
cinde daha ziyade İslami gruplarla işbirliği yap-
masının temel nedeni olarak da bu görülmüştür.

Katar’ın arabuluculuk politikalarına dair şu 
hususa da değinilmelidir. Arap Baharı öncesinde 
kısmen de olsa istikrarlı bir bölgede arabuluculuk 
faaliyetlerini yürüten Katar, kriz sürecinde önce-
den etkili olduğu aktörler üzerinde yeteri kadar 
etkili olmamıştır. 

Katar’ın arabuluculuk faaliyetlerinin sonuç-
larına baktığımızdaysa tablonun Katar’ın devlet 
olarak kazanımları kadar olumlu olmadığını söy-
leyebiliriz. Bu faaliyetler her ne kadar kısa vadede 
Katar’a olumlu bir imaj kazandırsa da bölge barışı 
adına çatışmaları sürekli bir çözüme kavuşturma-
da yeterli olmamıştır. Bazı analistler bu durumu 
Katar dış politikasının birkaç karar alıcıya bağlı 
olmasına ve alınan kararların uygulanması nok-

23. Sir Graham Boyce, “Qatar’s Foreign Policy”, Asian Affairs, 44:3, 
(2013), s. 372.

24. Khatib, a.g.e., s. 431.

25. Halvard Leira, “Qatari as a Foreign Policy Actor, Theoretical App-
roaches”, Religion, Prestige and Windows of Opportunity?, Ed. By Stig 
Jarle Hansen, No: 48, (Noragric Working Paper: Ekim 2013), s. 10.
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tasında yeterli kadro ve kapasitenin olmamasına 
bağlamıştır.26 Katar’ın arabuluculuk yaptığı kriz-
lerde daimi bir gözlemci olmaması anlaşılabilir 
bir durumdur. Bölgede siyasi, sosyal ve ekonomik 
dengelerin sürekli değiştiği akılda tutulduğunda, 
sorumlu tarafların değişen durumlara rağmen ka-
lıcı uzlaşının sağlanmamasındaki birincil aktör-
ler olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bununla 
birlikte arabuluculuk sürecinde krizlerin çözü-
münün bağlayıcı anlaşmalarla sağlanmamasının 
Katar’ın bir eksiği olduğu kabul edilmelidir. 

Kalıcı Ortaklığın Sağlayıcısı:  
Dış yatırımlar 
Katar’ın dış politikada etkili olabilmesini kolay-
laştıran en önemli faktör ülke ekonomisinin güç-
lü konumudur. Dünyanın doğalgaz rezervi sıra-
lamasında üçüncü ve petrol rezervi sıralamasında 
on ikinci ülkesi olan Katar, doğalgaz satışından 
gelen sıcak parayla dış politika dinamizmine 
ciddi bir ivme kazandırmıştır. İlk sıvılaştırılmış 
doğalgaz ihracatını 1997 yılında yapan Katar, 
hem gaz üretimine ciddi yatırımlar yapmış hem 
de uzun vadeli anlaşmalarla gaz ihracatçıları pa-
zarındaki payını artırmıştır.27 Hidrokarbon en-
düstrisini ve altyapısını güçlendirmeyi ve ekono-
mik çeşitliliği artırmayı önceleyen Katar, uzun 
dönem finansal pozisyonunu sağlamlaştırmak 
ve devam ettirmek için iç ve dış yatırımlara özel 
ehemmiyet vermektedir. Bu bağlamda özellikle 
Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Singa-
pur’la uzun dönemli gaz anlaşmaları yapılmıştır. 

2030 Vizyon Belgesi’nde ekonomi politikası-
nı, ülke ekonomisini doğalgaz ve petrol sanayileri 
dışında sanayilere sahip, çeşitliliği olan bir yapıya 
dönüştürmek olarak belirleyen28 Katar, bunun ge-
rekçesi olarak yalnızca hidrokarbon sektörüne da-
yalı ekonomik sistemin istikrarlı bir ekonominin 

26. Khatib, a.g.e., s. 430.

27. Sıvılaştırılmış gazın nakledilmesi konusunda da ucuz ve bağımsız 
ihracat yapmayı kolaylaştırmayı hedefleyen Katar 2004 yılında devlet 
inisiyatifiyle, Nakilat isimli enerji şirketleri ve finans kurumlarının ortak 
olduğu bir taşıma şirketi kurmuştur. Bkz.: Maverick of the Gulf, s. 11.

28. Qatar vision 2030, State of Qatar, Ministry of Development, 
Planning and Statistics.

önündeki en önemli engel olarak görüldüğü belir-
tilmiştir. Dünyadaki doğalgaz ihtiyacı bugünkü se-
viyesinde devam ettikçe Katar’ın ekonomik gelirle-
rinde orta vadede sıkıntı görünmemektedir. Ancak 
Katar Yatırım Yönetimi sadece doğalgaz satışına gü-
venmeyerek ülkenin para kaynaklarını çeşitlendir-
meye çalışmaktadır. Katar’ın uluslararası yatırımları 
arasında İngiltere’de Sainsbury, Harrods, London 
Stock Exchange; İsviçre’de Credit Suisse; Alman-
ya’da Volkswagen ve Porsche; Fransa’da Paris Saint-
Germain FC; Türkiye’de Turkuvaz Medya ve Boy-
ner Grup ortaklıkları yer almaktadır. Uluslararası 
alanda finans, sanayi, hizmet, telekomünikasyon ve 
altyapı yatırımlarını artırmaya devam eden Katar, 
bir yandan küresel imajını yükseltirken bir yandan 
da uzun vadede para akışını garanti altına almaya 
çalışmaktadır. Sonuçları itibarıyla doğalgaz gelirle-
rini dış yatırımlarla değerlendiren ve bu yatırımlar 
vesilesiyle Uzakdoğu’dan Amerika’ya, Afrika’dan 
Avrupa’ya pek çok coğrafyada yer edinen Katar’ın 
ekonomik yatırımlarını hedeflenen dış politikasını 
uygulaması noktasında bir zemin oluşturmaktadır. 

ARAP BAHARI SÜRECİNDE 
KATAR’IN KÖRFEZ 
ÜLKELERİYLE İLİŞKİSİ
Arap Baharı, Körfez ülkelerinin hem kendi ara-
larındaki ilişkileri hem de bölgeye yönelik poli-
tikalarını ciddi ölçüde etkilemiştir. Ayaklanmalar 
karşısında KİK ülkeleri zaman zaman birbiriyle 
çatışan ve örtüşen politikalar izlemişlerdir. Katar, 
bu süreçte izlediği dış politika ile diğer KİK ül-
kelerinden ciddi şekilde ayrılmıştır. Arap Baharı, 
Katar’ın diğer KİK üyesi ülkelerle ilişkilerinde 
yeni işbirliği ve çatışma alanları oluştururken, 
mevcut olanları da belirginleştirmiştir. Mısır ve 
Libya Katar dış politikasının başta Suudi Arabis-
tan ve BAE olmak üzere diğer KİK ülkeleriyle ça-
tıştığı ülkelerken, Yemen, Bahreyn ve Suriye ise 
birlikte hareket edilen ülkeler olmuştur.

Katar’ın, Arap Baharı sürecinde Arabistan ve 
BAE’den farklı bir pozisyonda olmasının başat se-
beplerinden birisi Müslüman Kardeşler hareketine 
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verdiği destek olmuştur. Katar’ın genelde İslami 
gruplar ve özelde İhvan’la ilişkisi hem Körfez hem 
Ortadoğu politikasını önemli ölçüde etkilemiş ve 
şekillendirmiştir. Bilhassa Mısır’a yönelik farklı bir 
siyaset izlenmesinde ve KİK içinde yaşanan büyü-
kelçi krizinde İhvan faktörü ön plana çıkmıştır. 
İslami hareketlerin Ortadoğu’da yükselişe geçmesi 
Körfez ülkelerinde endişe kaynağı olmuş, Körfez 
halklarının da yönetimde daha fazla söz hakkına 
sahip olma talebinde bulanabileceği ortaya çıkmış-
tır. Bundan dolayı Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt 
ve Bahreyn İslami hareketleri bir tehdit olarak gör-
müş; Mısır ve Tunus gibi ülkelerde alternatif bir 
yönetim anlayışının yükselişe geçmesi karşısında 
da değişim karşıtı blokta saf tutmuşlardır. Müslü-
man Kardeşler hareketinin siyaseten aktif ve ikti-
dar konumuna geldiği dönemde, Umman’ın pasif 
duruşunu saymazsak, KİK ülkeleri içinde değişim 
karşıtı blokta yer almayan tek ülke Katar olmuştur. 

Katar, 1950’lerden itibaren Müslüman Kar-
deşler hareketinin üyelerine iş olanağı sağlayan, dini 
ve sosyal hedefleri doğrultusunda imkan sunan bir 
ülke olmuştur. Esasında diğer bütün Körfez ülke-
lerinde olduğu gibi İhvan Katar’da da 1950’lerden 
itibaren özellikle eğitim sisteminde etkili olmaya 
başlamıştır. Örneğin 1954’te Katar’a gelen Abdül-
baki Sakr Katar’ın eğitim direktörlüğünü ve Katar 
Milli Kütüphanesi’nin başkanlığını yürütmüştür. 
Sakr’ın en önemli etkisi Mısır’dan İhvan mensubu 
pek çok öğretmeni Katar’a getirtmesi olmuştur.29 

29. David Roberts, “Qatar and the Brotherhood”, Survival: Global 
Politics and Strategy, 56:4, (2014), s. 24. 

Hasan El Benna’nın 1946’da Filistin özel temsilcisi 
olarak görevlendirdiği Abdulmuaz el-Settar Ka-
tar’da öğretmenlik, daha sonra Milli Eğitim Bakan-
lığı’nda İslami İlimler bölümü başkanlığını yapmış 
ve Katar eğitim sisteminde okutulmak üzere pek 
çok kitap yazmıştır.30 Ülkeye 1961 yılında gelen 
Yusuf El Karadavi sonraki yıllarda hareketin en 
üst düzey ismi olmuştur. Karadavi Katar Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi’nin dekanlığının yanı sıra 
El Cezire televizyonunda program yapmaktadır. 
Katar’ın yaşayan en etkili İslam alimi olarak kabul 
edilen Yusuf El-Karadavi’nin Müslüman Kardeşler 
hareketinin fikri lideri kabul edilmesi, Katar devle-
tini zaman zaman zor durumlarda bırakmıştır. 

Diğer Körfez ülkeleriyle kıyaslandığında Ka-
tar yönetici elitinin İhvan’ın önde gelen şahısları 
ile ilişkileri çok kuvvetlidir. Dolayısıyla Katar’ın 
hareketle ilişkisini dini bir yakınlıktan ziyade yö-
netici elitin şahsi tercihi ve pragmatik bir ortak-
lık olarak okumak gerekmektedir. Bu pragmatik 
ortaklığın Arap Baharı öncesinde de Katar lehine 
sonuçları olmuştur. Örneğin, Suudi Arabistan ha-
ricinde yönetici elit seviyesinde İslam’ın Vahhabi 
yorumunu benimseyen tek ülke olan Katar’da din 
işleriyle İhvan mensubu kişilerin ilgilenmesi, dev-
let kurma sürecinde Katar’ın Vahhabi din alim-
lerinin etkisine girmeden Suudi Arabistan’dan 
bağımsız hareket etmesine imkan tanımıştır.31 Bu 
bağlamda Vahhabiliğin, Suudi Arabistan’da oldu-
ğu gibi, devletin varlığını ve faaliyetlerini meşru-
laştırıcı bir etkisi olmaması hareketin temsil ettiği 
dini anlayışın tehdit olarak görülmesini engelle-
miştir.32 Bunun yanı sıra Müslüman Kardeşler’in 

30. Roberts, a.g.e., s. 24.

31. Rita Faraj, الـصـراع علـى الـوهـابـيـة بـيـن قـطـر والـسـعـوديـة, Al Safir, 
9 Şubat 2013.

32. Muhammed İbn Abdülvehhab ile Necd bölgesinin büyük ai-
lelerinden olan Suud ailesi arasında 1744 tarihinde yapılan Dir’iye 
anlaşmasıyla Suud ailesi Abdülvehhab’ın fikirlerini benimsemiş, onu 
himayesi altına almış ve davasını yayma konusunda yardım edeceğine 
söz vermiştir. Buna karşılık Abdülvehhab da Suud ailesinin siyasi oto-
ritesini tanımış ve Arabistan’daki bid’atçi unsurları ortadan kaldırma 
noktasında Suud ailesine destek sözü vermiştir. Bu sözleşmeyle bugün 
Suud ailesi ve vahhabilik arasındaki ilişkinin temellerinin atılmıştır. 
Bu konuda detaylı bilgi için bkz.: Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan 
Cüheyman’a Suudi Arabistan’da Vehhabilik, (Rağber Yayınları: 2013).

Müslüman Kardeşler hareketinin siyaseten 
aktif ve iktidar konumuna geldiği dönemde, 

Umman’ın pasif duruşunu saymazsak, KİK 
ülkeleri içinde değişim karşıtı blokta yer 

almayan tek ülke Katar olmuştur.
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ideolojisinin bölgenin farklı ülkelerinde etkili 
olması Katar’ın hareketin etkili olduğu ülkelerde 
olumlu bir imajla anılmasına vesile olmuştur. 

Arap Baharı sürecinde de bu karşılıklı çıkar 
sağlayan ilişki test edilebilme imkanı bulmuştur. 
Kimi araştırmacılar tarafından Katar-İhvan iliş-
kisi “karşılıklı güven ve çıkara dayalı” olarak ta-
nımlanırken33 bazı analistler de Katar’ın hareketi 
kendisinin bölgeye ulaşmasını ve etkisini artır-
masını kolaylaştıracak bir aktör olarak gördüğü-
nü ileri sürmüştür.34 Arap Baharı sürecinde Ka-
tar-Müslüman Kardeşler ilişkisinin genel seyrine 
bakıldığında her iki tarafın da bu ilişkiden yarar 
sağladığını söylemek mümkün görünmektedir. 
Yine de Katar’ın harekete karşı tutumunun ve 
desteğinin salt bir tarafgirlikten ziyade bölgesel 
dış politikasını dayandırdığı ilkeler üzerinden ve 
kendisine kazandıracağını düşündüğü dış poli-
tika doğrultusunda devam ettirdiğini söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda Suudi Arabistan ve 
BAE Müslüman Kardeşler’i terör örgütü listesi-
ne alırken, Katar –KİK içerisinde bir diplomatik 
krize sebep olsa da– harekete ev sahipliği yap-
maya ve onu desteklemeye devam etmiştir. Öte 
yandan İhvan karşıtlığı KİK içi ilişkilerde nere-
deyse bir Katar karşıtlığına dönüşmüştür.

Arap Baharı’nın yalnızca Katar için değil baş-
ta Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere Körfez’in 
önde gelen diğer ülkeleri için de fırsatlar sunmuş ol-
ması KİK içerisinde gerilim alanları oluşmasının di-
ğer bir sebebi olmuştur. Suudi Arabistan’ın bölgesel 
nüfuz alanını artırmaya çalışması ve geniş ekono-
mik kaynaklarının ciddi imkanlar verdiği BAE’nin 
de bölgede etkili bir aktör olmak istemesi, Katar ile 
bu ülkeler arasında çatışma ve gerilim oluşmasına 
sebep olmuştur. Arap Baharı sürecinde Mısır ve 
Libya Katar’ın diğer KİK üyelerinden farklı dış po-
litika izlediği ve yol ayrımı yaşadığı ülkeler olurken; 
Yemen, Bahreyn ve kısmen Suriye KİK ile işbirliği 
halinde hareket ettiği ülkeler olmuştur. 

33. Lauren Williams, “Inside Doha, at the Heart of a GCC Dispu-
te,” The National, 19 Mart 2014.

34. Kristian Coates Ulrichsen, “Qatar and the Arab Spring: Policy 
Drivers and Regional Implications”, Carnegie, (Eylül 2014), s. 9.

YOL AYRIMLARI
Mısır
Mısır, Arap Baharı sonrasında Katar ve diğer 
Körfez ülkeleri arasında bir çatışma ve güç müca-
delesi alanına dönüşmüştür. Arap Baharı’nı fırsat 
bilerek dış politikada daha aktif olmaya çalışan 
Körfez ülkeleri, Mısır’da devrimin seyrine yumu-
şak ve sert farklı güç araçlarını kullanarak, kendi 
çıkarları doğrultusunda müdahil olmuşlardır.

Mısır’da halk ayaklanması başladığında diğer 
Körfez ülkelerinin aksine Katar, Hüsnü Mübarek’e 
destek vermek yerine Mısır halkının yanında yer al-
mıştır. Fakat bilindiği üzere Mısır’da devrim rüzga-
rı tersine dönmüş ve Şeyh Hamad’ın koltuğu oğlu 
Şeyh Temim’e bırakmasından bir hafta sonra 3 
Temmuz 2013’te Abdülfettah el-Sisi askeri bir dar-
beyle Mısır’da yönetimi ele geçirmiştir. Katar her 
ne kadar Mısır’ın geçici Cumhurbaşkanı Adil Man-
sur’a tebrik mesajı gönderse ve Mısır İçişleri Baka-
nı’na yönelik intihar saldırısı girişimini kınasa da35 
El Cezire’de İhvan’a yakın ve Sisi karşıtı yayınlar 
yapılmaya devam etmiştir. Öyle ki Mısır hükümeti 
El Cezire’de çalışan üç gazeteciyi, Peter Greste, Mu-
hammed Fehmy ve Baher Muhammed’i, İhvan’la 
görüştükleri ve yalan haber yaptıkları gerekçesiyle 
hapis cezasına çaptırmış ve bu üç gazeteci 411 gün 
tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır. 

Katar’ın İhvan’a yönelik tutumu Mısır’daki 
darbe hükümetiyle gerilimli bir ilişkiye sebep ol-
manın yanı sıra Körfez ülkeleri arasında da bir kri-
ze sebep olmuştur. 3 Temmuz darbesinde Sisi’ye 
destek veren, dahası darbeyi finanse eden Suudi 
Arabistan, BAE ve Bahreyn 2014 Mart’ında Doha 
büyükelçilerini geri çekmiştir. Buna gerekçe ola-
rak her ne kadar Katar’ın bu ülkelerin içişlerine 
müdahale ettiği gösterilse de asıl sebebin Katar’ın 
İhvan’a destek vermesi olduğu genel kabul gören 
bir iddia olmuştur.36 Üç Körfez ülkesinin yaptığı 
bu hamle karşısında Katar sert tepki göstermemiş 
ve diyalog yoluyla sorunu çözmeye çalışmıştır. 
Zaten dış politika tarihi boyunca Katar’ın Körfez 

.Şarkul Avsat, 5 Temmuz 2013 ,دول الخليج تهنئ الرئيس منصور .35

.Al Arabiyya, 5 Mart 2014 , لماذا سحبت دول الخليج الثالث سفراءها من قطر؟ .36
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içerisinde Suudi çıkarlarına ters düşen hamleleri 
olsa da onu bütünüyle karşısına almadığı bilin-
mektedir. Bundan dolayı Eylül ayında Katar, Do-
ha’da ikamet eden İhvan üyelerinden 7 tanesinin 
ülkeden ayrılmasını istemiştir.37 

Bir darbe sonucu yönetime gelen Sisi’nin 
meşruiyetini sorgulayan tek Arap devleti olarak 
Katar’ın Mısır’a yönelik tutumu hem Mısır’la 
hem de diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri bakı-
mından çok önemlidir. Bu bağlamda El Cezi-
re’nin Mısır’a yönelik yayın dilinin yumuşatıl-
ması bu diyalog sürecinin bir parçası olmuştur. 
Öncesinde Sisi’ye yönelik “darbe komutanı” ya 
da “darbeden sonra seçilen ilk cumhurbaşka-
nı” gibi tanımlamalar kullanılırken bu süreçte 
“Cumhurbaşkanı Sisi” ya da “Mısır Cumhurbaş-
kanı” ifadeleri kullanılmaya başlanmıştır.38 Suudi 
Arabistan ve BAE kanalın yayın dilindeki bu yu-
muşamayı yeterli görmeyerek Katar ve Mısır ara-
sında ciddi bir uzlaşma gerçekleşmesi için çaba 
göstermişlerdir. Katar da diyalog için adım atmış 
ve Katar Emiri Mısır Cumhurbaşkanı’yla görüş-
mesi için Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el 
Sani’yi özel elçi olarak göndermiştir. Bu olaydan 
sonra Katar ve üç Körfez ülkesi arasında sekiz ay 
süren diplomatik kriz büyükelçilerin Doha’ya 
dönmesiyle çözüme kavuşmuştur. 

Tüm bu adımlar Katar’ın Mısır ve İhvan’a 
yönelik politikasını değiştirdiğine dair yorum-
lara sebep olmuş olsa da Katar gerek Mısır İh-
vanı’na gerek Hamas’a ve gerekse Libya’daki 
devrim gruplarına desteğini sürdürmüştür. Ri-
yad’da koltuğa ülkenin başat güvenlik tehdidi 
olarak İhvan’dan ziyade İran’ı öne çıkaran Kral 
Selman’ın oturması, Katar’ın İhvan’a yönelik 
politikalarında da rahatlamaya vesile olmuştur. 
Riyad’ın, Kahire’ye desteğe devam edecek olsa 
da, bu konuda Katar’a baskı uygulamayacağı dü-
şünülmektedir. Böyle bir konjonktürde Katar da 
kendisine alan açmak için küçük adımlar atmaya 

37. Islam Mosaad, “Qatar to Expel more Brotherhood Figures: 
Egypt Minister”, Anadolu Ajancy, 14 Eylül 2014.

38. “In Possible Sign of Shift, Qatari-Owned Al-Jazeera Softens 
Coverage of Egypt”, The Tower, 23 Aralık 2014. 

devam etmiştir. Örneğin Mısır’da basına sızdırı-
lan ses kayıtlarında kendisinden kötü bir şekilde 
bahsedilmesine rağmen Katar Emirinin Şarm 
el-Şeyh’te düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi’ne 
katılması ve Abdülfettah el-Sisi ile yüz yüze gö-
rüşmesi bu bağlamda önem arz etmektedir.39

Tüm bunlardan hareketle Katar’ın sorunla-
rın çözümünde tasvip etmediği taraflarla da iliş-
kisini bir şekilde devam ettirmeyi tercih ettiğini 
görmek gerekmektedir. Bu bağlamda Katar’ın 
İhvan’a yönelik tutumunu değiştirdiğinden çok, 
başta Filistin meselesi olmak üzere Ortadoğu’da 
bölgesel denklemin unsurlarını doğru okuyarak 
Mısır’ın merkezi rolünü göz ardı etmediğini ve 
bu ülkeye karşı kapıları tamamen kapatmamayı 
seçtiğini söylemek daha isabetli olacaktır.

Libya
Katar’ın gerilim ve çatışma yaşadığı bir diğer ülke 
de Libya olmuştur. Katar, Libya’da da halk ayak-
lanması başladığında hem ekonomik hem askeri 
olarak Kaddafi rejiminin karşısında durmuş ve 
Libya’daki yatırımlarının sağladığı avantajı da 
kullanarak Libya muhalefetini desteklemiştir.40 
Muhaliflerden maddi, siyasi ve askeri desteğini 
esirgemeyen Katar’ın Libya’daki tutumu, Arap 
dünyasında son dönemde oynadığı arabulucu ve 
tarafsız duruşunu değiştiren ilk cesur adımı ka-
bul edilebilir. Devrim sürecinde 400 milyon do-
lar41 nakdi yardımın yanında muhaliflerin petrol 
satışına yardımcı olan Katar, Geçici Milli Kon-
sey’i tanıyan ilk ülke olarak yabancı devletlerin 
muhalifleri tanıması noktasında da önemli bir 
rol üstlenmiştir. Diplomatik desteğin yanı sıra 
medya aracılığıyla da muhalefete destek veren 
Doha, El Cezire’nin detaylı yayın yapmasına ek 
olarak muhaliflerin Doha’dan yayın yapacak Lib-
ya TV’yi kurmasına da izin vermiştir. 

-Katar Emiri Şarm Alşeyh Zirve)أمير قطر يشارك في قمة شرم الشيخ   .39
sine Katılıyor), Al Ahram, 28 Mart 2015. 

40. Mahmoud Alrantisi, “Qatar foreigin policy towards Arab 
Spring Countries”, Aljazeera Center for Studies, (2014), s. 97.

41. Andrew Hammond, “Analysis: Qatar Hopes for Returns after 
Backing Libyan Winners,” Reuters, 24 Ağustos 2011.
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Katar’ın Libya politikası alışılagelmiş dış poli-
tikasından bir sapma olarak görülse de, esasında bu 
durum temel hedefler doğrultusunda değişen böl-
ge şartlarına göre Katar dış politikasının yeniden 
şekillenmesi olarak yorumlanabilir. Arap Baharı 
öncesinde görece istikrarın hakim olduğu zaman 
arabuluculuğu önceleyen Katar, değişen siyasi ve 
sosyal atmosferde farklı bir yol izlemiştir. Küresel 
aktörlerin en hızlı reaksiyon gösterdiği halk ayak-
lanması olan Libya’da Katar da uluslararası mü-
dahaleye katılarak uluslararası aktörlerle birlikte 
hareket etmiştir. Katar Özel Birlikleri, muhaliflere 
silah desteği vermenin yanında askeri eğitim de 
vermiş ve hatta Genelkurmay Başkanı Hamad bin 
Ali el-Atiye’ye göre birlikler muhalifler ve NATO 
askerleri arasında bağlantı sağlamak gibi stratejik 
bir görev üstlenmiştir.42 Arap Ligi’nin uçuşa kapalı 
bölge oluşturulması kararına öncülük yapan Katar, 
bölgedeki siyasi etki gücünü artırmayı hedeflemiş-
tir. Libya’ya müdahil olmasındaki bir diğer sebep 
olarak Katar’ın Libya’nın enerji marketine girmek 
suretiyle Avrupa’daki pazar payını artırmak isteme-
sinin etkili olduğu yorumları yapılmıştır.43 Doğal-
gaz rezervleri bakımından Katar’ın Libya’ya ihtiya-
cı olmadığı aşikar olsa da doğalgaz ihracatında tek 
yolunun Hürmüz Boğazı olması, kriz zamanların-
da alternatif yollara sahip olmayı amaçlayabileceği 
de akılda tutulmalıdır. 

Katar’ın Libya’ya müdahil olmasıyla İslamcı-
lar ve İhvan’la ilişkisi de tekrar gündeme gelmiştir. 
1990’lardan itibaren Libyalı İslamcılara ev sahip-
liği yapan Katar bu kişilerle şahsi bağlantıları üze-
rinden devrim sürecine müdahil olmuştur. İslami 
hareketlere yakınlığından dolayı genç yaşta hapse 
atılan ve sonra sürgünde yaşayan İsmail El-Sallabi, 
kardeşi Ali El-Sallabi ve devrim sürecinde Trablus 
Askeri Konseyi’nin başında yer alan Abdülhakim 
Bilhac gibi isimlerle eskiye dayanan bir bağının ol-
ması Katar’a uzun vadeli bir etki alanı açmıştır. Ka-

42. Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s Emerging Role in Pe-
acemaking”, LSE Kuwait Programme on Development, Governance and 
Globalization in the Gulf States, No. 24, Temmuz 2012, s. 2.

43. Katja Niathammer, “Calm and Squalls: The Small Gulf Monar-
chies in the Arab Spring”, Protests, Revolt and Regime Change in the 
Arab World, Ed. Muriel Asseburg, (2012), s. 15.

tar’ın radikal olarak tanımlanan bu isimlerle ilişkisi 
ve onlar üzerinden muhaliflere destek vermesi eleş-
tirilse de Katar Emiri, acımasız yönetimlerin uygu-
lamalarından dolayı radikalleşen kişi ve grupların 
demokratik ve katılımcı bir sistemde sivil siyasete 
ve sivil hayata dahil olabileceklerine inandığını ifa-
de ederek pozisyonunu belli etmiştir.44 

Kaddafi’nin öldürülmesinden sonraki süreç-
te Katar, hem Libyalı siyasiler hem de bölge ülke-
leri tarafından birtakım eleştirilere maruz kalmış-
tır. Libya’daki siyasi partiler ve silahlı muhaliflerin 
çoğu tarafından Libya Ulusal Geçiş Konseyi’ni 
ve Libya iç siyasetini şekillendirmeye çalışmakla 
eleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, Libya’nın Bahreyn 
Büyükelçisi Suudi Arabistan ve Katar arasındaki 
sorunların Libya’nın güvenliğini olumsuz etkile-
diğini belirtirken ülkede bir yanda Suud-Mısır-
BAE bir yanda da Katar olmak üzere iki kutbun 
olduğunu iddia etmiştir.45 İhvan karşıtlığı ve mi-
litarist yaklaşımıyla bilinen Dubai Polis Şefi Dahi 
Halfan, Libya’dan ismini vermediği bir kaynağın 
iddiasını Twitter hesabında gündeme getirmiş ve 
“Katar’ın Libya’daki petrol kuyularının yönetimi-
ni istediği ve bu talebi reddedildiği için de mu-
halefete para ve silah vermeye başladığını” ifade 
etmiştir.46 Katar zaman zaman Libyalı siyasiler 
tarafından da dile getirilen bu ve benzeri iddiaları 
reddetmiştir.47 Libya’da geçiş hükümetinin başa-
rısızlığından ve ülkenin şu anda içerisinde bulun-
duğu istikrarsız durumdan Katar’ı sorumlu tutan 
devletler de olmuştur. Örneğin Mısır’ın Arap Ligi 
temsilcisi Tarık Adil, Katar’ın –İslamcı grupları 
kast ederek– Libya’da teröristlere yardım ettiği-
ni ve Libya konusunda Arap ülkeleri arasındaki 

44. Sam Dagher, Charles Levinson ve Margaret Coker, “Kingdom's 
Huge Role in Libya Draws Concern”, WSJ, 17 Ekim 2011. (Mülaka-
tın tümü için: https://www.youtube.com/watch?v=cP0gsV1hfUA) 

 Al Vasat, 7 ,تجاذبات المحورين العربيين الرئيسيين تؤثر على أمن ليبيا .45
Mart 2014. 

46. Dahi Halfan kişisel twitter hesabı: https://twitter.com/dhahi_
khalfan/status/475097820198752257 

 قطر ترفض وتستهجن اتهامات بتزويد »فجر ليبيا« بالسالح بتسليح لها الثني .47
.Al Mısrıyun, 15 Eylül 2014 , اتهامات ترفض قطر,  
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uzlaşıyı bozduğunu iddia etmiştir.48 Sonuç olarak 
Libya, Katar dış politikasının diğer KİK ülkeleri-
nin politikalarıyla örtüşmediği, mevcut uyuşmaz-
lıkların rekabete dönüştüğü bir ülke olmuştur. 

KESİŞMELER
Yemen
Körfez’in KİK’e üye olmayan tek ülkesi Yemen 
de Arap isyan dalgasından etkilenmiş, 2011’de 
halk sokaklara dökülmüştür. Katar, Yemen 
halkının taleplerini hem siyasi olarak hem de 
medya kanalıyla desteklemiş, Ali Abdullah Sa-
lih’e koltuğu bırak çağrısında bulunan ilk dev-
let olmuştur. Katar’ın bu hamlesi çok önemli-
dir çünkü Katar Körfez İşbirliği Konseyi’nden 
bağımsız olarak kritik bir hamle yapmış ve Ye-
men’deki krize çözüm olarak sunulan Körfez 
Girişimi’nin planlayıcısı olmuştur. Yemen’de 
istikrar bozulmadan geçiş sağlanması için bu şe-
kilde bir çözümün daha gerçekçi olduğunu dü-
şünen Katar, her ne kadar eski Cumhurbaşkanı 
Salih’e dokunulmazlık verilmesine karşı çıksa da 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrabu Mansur 
Hadi’nin başa getirilmesini kabul etmiştir.

Yemen’de de diğer Arap Baharı ülkelerinden 
istisna bir durum olmamış ve başlatılan siyasi 
geçiş süreci başarıya ulaşamamıştır. Güney ve 
Kuzey Yemen arasında süregelen çatışma Arap 
Baharı sürecinde yeniden alevlenmiş ve Husiler 
Yemen’in başkenti Sanaa’yı ele geçirmiştir. Bu 
hadise sonrasında Katar da Suudi Arabistan ve 
diğer Körfez ülkeleriyle aynı pozisyonu benim-
semiş ve Husilerin hükümeti dağıtarak Cumhur-
başkanlığı Sarayı’nı ele geçirmelerini bir darbe 
olarak tanımlamıştır.49 

Yemen krizi konusundaki son diplomatik 
gelişmelerden birisi dönem başkanlığını Katar’ın 
yaptığı KİK’in 12 Mart’ta Riyad’da düzenlenen 
toplantısına Katar Dışişleri Bakanı Halid el-

48. Jayalakshmi K, “Fighting Isis: Qatar Recalls Ambassador to Egypt; 
Libya Seeks End to Arms Embargo”, IB Times, 17 Şubat 2015.

.Al Riyad, 7 Şubat 2015 ,دول الخليج ترفض االنقالب الحوثي باليمن .49

Atiyye’nin Husileri davet etmesi olmuştur.50 Bu 
davetle Katar her ne kadar ülke olarak Islah gibi 
diğer Yemenli aktörlerle görüşse de, Yemen’deki 
faaliyetlerine KİK çatısı altında devam edeceği-
ni göstermiştir. Nitekim Suudi Arabistan öncü-
lüğünde kurulan Arap koalisyonu çerçevesinde 
başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonuna 
destek vermesi de bunun kanıtı olmuştur. Ye-
men söz konusu olduğunda, sınır komşusu Suudi 
Arabistan’ın daha etkin rol alacağını unutmamak 
gerekmektedir. Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın 
koltuğa oturduğu günden bu yana iç ve dış po-
litikada yeni yaklaşımlar benimsemesiyle birlikte 
Doha, Yemen konusunda Riyad ile uyumlu bir 
çizgide ilerlemeye çalışmaktadır.

Bahreyn
Arap Baharı’nın Bahreyn’i etkilemesi bütün 
Körfez ülkelerinde şok etkisi oluşturmuştur. 
Bahreyn’de Şubat 2011’de başlayan ayaklanma-
lar diğer Körfez ülkelerini de alarm durumuna 
geçirmiştir. Katar, Arap Baharı sürecindeki ge-
nel tavrının aksine Bahreyn’de ayaklanmaların 
bastırılması yönünde Halife yönetimine destek 
vermiştir. Bahreyn’deki bir değişimin diğer Kör-
fez ülkelerine sıçrama ihtimali karşısında Katar, 
hem Bahreyn’in hem de Körfez güvenliğinin 
korunması adına diğer KİK ülkeleriyle ortak 
hareket ederek isyanın karşısında durmuştur.

Manama’daki gösterileri bastıramayan 
Bahreyn yönetimi KİK’ten destek istemiş ve 
Mart 2011’de KİK üyelerinin aldığı ortak ka-
rar doğrultusunda Yarımada Kalkan Kuvvetleri 
Bahreyn’e müdahale etmiştir. Dönemin Katar 
Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim “Diyaloğun 
başarıya ulaşması için tansiyonun düşmesi ve 
bu sebeple de sokaklardaki herkesin çekilmesi 
gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaparak 
müdahaleye desteğini ifade ederken, Katar or-
dusunda görevli üst düzey bir yetkili de Katar 
ordusunun Yarımada Kuvvetleri’ne katılarak 

50. “GCC Invites Yemen's Houthis to Riyadh Talks”, Middle East 
Monitor, 12 Mart 2015.
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Körfez bölgesinde güvenliğin sağlanmasına kat-
kıda bulunduğunu ifade etmiştir.51 

Bahreyn’de Şiiler öncülüğünde yapılan pro-
testolar karşısında Katar’ın KİK’le ortak pozisyon 
alması, Körfez alt bölgesindeki politikalarıyla 
Körfez dışı ülkelere yönelik politikaları arasında 
bir tutarlılık olmadığını göstermiştir. Nitekim 
sadece ordu değil El Cezire kanalı da devlet ta-
rafından izlenen bu politikaya destek vermiş ve 
Bahreyn’deki isyana dair çok az yayın yapmıştır. 
Bu yanlı tutum El Cezire çalışanları tarafından 
da ifade edilmiştir. Sonuç itibarıyla Katar, diğer 
Arap Baharı ülkelerinde olanın aksine Bahreyn’de 
Halife yönetimini desteklemiştir.

Suriye
Suriye, Mısır ve Libya’dan farklı olarak Katar’ın 
bölgesel diplomatik gücünü en fazla kullandığı 
kriz olmuştur. Arap Baharı öncesinde Esed yö-
netimiyle iyi ilişkiler içerisinde olan Katar krizin 
ilk başlarında –Türkiye-Suriye ilişkilerine benzer 
bir şekilde– Esed yönetimine reform çağrılarında 
bulunulmuş ve hatta El Cezire’de Esed’e yönelik 
eleştiriler dahi yayımlanmamıştır. Bunda Katar 
Emiri ve eşi Şeyha Moza’nın Beşar Esed ve Esma 
Esed ile olan kişisel yakınlığının etkili olduğu 
iddia edilmiştir.52 Katar, Esed ve Suriye yönetici 
elitinin hem halkın reform taleplerine ve hem de 
Emir’in şahsi tavsiyelerine olumlu cevap verme-
diğini gördükten sonra diplomatik, maddi ve as-
keri olarak muhalefeti desteklemeye başlamıştır. 

Körfez ülkeleriyle alınan ortak karar doğrul-
tusunda krizin ilk yılında Suriye büyükelçisini 
geri çeken Katar, daha sonra da Suriye’nin Katar 
büyükelçisinin ülkedeki görevine son vermiş-
tir. Katar, dönem başkanlığını yürüttüğü Arap 
Birliği’nde Suriye sorunu ile ilgilenecek bir ko-
mite kurulmasına öncülük etmiş ve bu komite 
Suriye’ye gözlemci gönderilmesini organize et-
miştir. 16 Ekim 2011’de düzenlenen Arap Bir-

51. Kristian Coates Ulrichsen, السياسية الدوافع  العربي:  والربيع   قطر 
.Carnegie, 24 Eylül 2014 , والمضاعفات اإلقليمية

52. Sir Graham Boyce, “Qatar’s Foreign Policy”, Asian Affairs, 44: 3, 
(2013), s. 375.

liği toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 
26 Ekim’de Beşar Esed’le görüşmeye giden ko-
mite Arap Birliği’nin kararlarını Suriye tarafına 
iletmiş ve bir mutabakata varılmıştır.53 Birliğin 
krizin sonlandırılması için şart koştuğu eylem 
planına uymayan Suriye’nin üyeliği 12 Kasım’da 
askıya alınmıştır.54 Arap Birliği gibi yalnızca etki-
sizliği ve atıllığı ile gündeme gelen bir kurumun 
aldığı bu kararın itici gücü, birliğin dönem baş-
kanlığını yapan Katar olmuştur. 

Diğer KİK ülkeleriyle kıyaslandığında Su-
riye muhalefetinin organize hale gelmesi için 
de Katar önemli çalışmalar yapmıştır. Ağustos 
2011’de Suriye Ulusal Konseyi’nin kurulmasına 
ev sahipliği yapan Katar, özellikle yurtdışında ya-
şayan Suriyeli iş adamları, akademisyen ve dini 
aktörleri bir araya getirerek muhalefeti organi-
ze etmeye çalışmıştır. Suriye muhalefetine hem 
lojistik hem maddi destek veren Katar, Suriye 
içindeki durum değiştikçe sahada savaşan muha-
liflere de ulaşmaya çalışmıştır. Zira zaman içinde 
sürgün edilmiş kişilerle anlaşma yapmanın saha-
da bir etki yapmadığı daha iyi anlaşılmıştır.

Katar’ın Suriyeli muhaliflere desteği krizin 
evrimine paralel olarak artmıştır. Gelinen noktada 
Arap dünyasında Esed yönetiminin meşruiyetini 
tamamen yitirdiğini ve Suriye için herhangi bir 
çözüm senaryosuna Esed rejiminin dahil edileme-

53. Arap Birliği’nin başından bu yana Suriye kriziyle ilgili tutumu 
hakkında bkz.: Müjge Küçükkeleş, “Arap Birliği’nin Suriye Politi-
kası”, SETA Analiz, (Mart 2012); Ufuk Ulutaş ve Halid Hoca, “Su-
riye: Devrim mi Bölünme mi?”, SETA Analiz, (Mayıs 2014).

54. “Arab League Votes to Suspend Syria Over Crackdown”, The 
New York Times, 12 Kasım 2011.

Bir darbe sonucu yönetime gelen Sisi’nin 
meşruiyetini sorgulayan tek Arap devleti 
olarak Katar’ın Mısır’a yönelik tutumu hem 
Mısır’la hem de diğer Körfez ülkeleriyle 
ilişkileri bakımından çok önemlidir.
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yeceğini en açık bir dille belirten tek ülke hala Ka-
tar’dır.55 Katar eski Başbakanı Hamad bin Casim 
el-Sani Suriye’de yaşananları “Suriye’de olanları bir 
iç savaş olarak değerlendiremiyorum, ortada açık-
ça Esed güçlerinin kendi halkına karşı uyguladığı 
bir soykırım vardır” sözleriyle özetleyerek ülkesi-
nin pozisyonunu net bir şekilde ifade etmiştir.56 

Bilindiği üzere Körfez’in Suriye politikasında 
başı çeken iki ülke olarak Suudi Arabistan ve Ka-
tar, Esed rejiminin düşmesinden yanadır. Bununla 
birlikte, iki ülkenin sahada çatışan askeri muha-
lefetten farklı grupları destekleyerek muhalefetin 
birliğini bozduğu iddiaları basında kendisine yer 
bulmuştur. Bu iddiayı doğrulayacak gelişmeler de 
yaşanmıştır. Fakat bu farklılık ne Katar’ın ne de 
Suud’un Esed yönetimi karşısındaki pozisyonun-
da bir değişime sebep olmamıştır. Krizin evrimin-
de kritik bir gelişme olan IŞİD’in Suriye’de güç 
kazanması ve bölgesel anlamda önemli bir gelişme 
olarak Suudi Kraliyetindeki değişiklik dahi bu du-
ruma etki etmemiştir. Son dönemde Suudi Ara-
bistan ve Katar, hala muhalefetin destekçisi olma-
ya devam etmektedir. Bununla birlikte Katar’dan 
bazı kişilerin şahsi olarak Suriye’de aşırı gruplara 
milyon dolarlar değerinde finansman sağladığı ve 
Katar devletinin BM tarafından kara listeye alınan 
bu kişileri özgür bıraktığı iddia edilmektedir.57 
Katar ve Suudi Arabistan, üzerlerinde etkili ola-
bilecekleri farklı muhalif grupları desteklese de 
mevcut durumda Suriye, KİK için en ciddi tehlike 
olarak kabul edilen İran’ın müttefikidir. Katar’ın 
İran’a karşı tutumu her ne kadar –Umman hariç– 
diğer KİK ülkelerinden farklıysa da; Suriye söz ko-
nusu olduğunda İran’la çekişme içinde ve Suud’un 
tarafında olduğu aşikardır. Katar Dışişleri Bakanı 
Halid bin Muhammed el-Atiyye aralarındaki ti-
cari ve kültürel alışverişin çok eskiye dayandığını 
vurgulayarak İran’ı düşman olarak görmedikleri-

55. Suriye krizinde hangi ülkenin nasıl bir politika yürüttüğü ile ilgi-
li detaylı bir analiz için bkz.: “Ufuk Ulutaş, Can Acun ve Kılıç Buğra 
Kanat, “Sınırları Aşan Kriz: Suriye”, SETA Analiz, (Mart 2015). 

 حمد بن جاسم : مايجري في سوريا ليست حرباً أهلية بل إبادة جماعية برخصة .56
.Suriye Press, 31 Ekim 2012 ,دولية

57. David Andrew Weinberg, “Qatar and Terror Finance Part I: Neg-
ligence”, Foundation for Defense and Democracies, (Aralık 2014), s. 3.

ni fakat Suriye konusunda açıkça farklı taraflarda 
olduklarını ifade etmiştir.58 Dolayısıyla bu durum 
Suudi Arabistan’ın onayladığı ve Katar dış politi-
kasıyla örtüşen bir tutumdur. 

Gelinen noktada Suriye, her ne kadar Katar ve 
diğer KİK ülkelerinin dış politikalarının ve dahası 
bölgesel çıkarlarının kesiştiği bir ülke olsa da aynı 
amaç doğrultusunda hareket edilmesi etkili bir so-
nuç getirememiştir. Suriye’de tekil olarak ülkelerin 
sahadaki durumu değiştiremeyeceği anlaşılmıştır. 

DEĞERLENDİRME: 
KÖRFEZ’İN İÇ 
ÇEKİŞMELERİ VE KATAR
Bölgede Arap Baharı’yla birlikte değişen siyasi 
atmosfer, iç içe geçen ırk ve mezhep savaşları, 
daha önce de belirtildiği gibi Katar dış politika-
sında bir değişimi gerekli hale getirmiştir. Kriz-
lerle geçen bu süreçte Katar yönetiminin ülke 
politikalarını değişen önceliklere adapte edip 
reel siyaset çerçevesinde yeniden şekillendirme-
si, bağımsız bir politika yürütme konusundaki 
kararlılığının da göstergesi olmuştur. Esasında 
Katar her ne kadar Arap Baharı sürecinde KİK 
içerisindeki uyuşmazlıklar karşısında yumuşak 
bir tutum takınsa da gerek Suudi Arabistan ve 
gerekse BAE ile arasında siyasi çekişmeler daha 
önceden başlamıştır. Katar’ın özellikle Suudi 
Arabistan’dan bağımsız hareket etme hamleleri 
Arap Baharı’ndan çok önceye dayanmaktadır. 
Örneğin 2000 yılının Kasım ayında Doha’da 
düzenlenen İslam İşbirliği Toplantısını döne-
min Suudi veliahtı Abdullah bin Abdulaziz, İs-
rail’in Doha’da bir ticaret ofisi açması sebebiyle 
boykot etmiştir.59 Suudi Arabistan’ın Katar’ın 
bölgesel etkisini artırmasına ve kendisine al-
ternatif oluşturma ihtimaline tepkileri devam 
etmiştir. 2002 yılının Ekim ayında El Cezire’de 

58. H.E. Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah, “Qatar’s Foreign 
Policy”, Chatham House, 4 Aralık 2013. 

59. Fukuda Sadashi, Politics, Economy and Sanctions in the Persian Gulf 
States: in a Changing Environment, (2001), s.14. (İsrail’in ticaret ofisi 
2009 yılında, İsrail’in Filistin’e saldırısından sonra kapatılmıştır.)
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yayımlanan bir programda Suudi yönetiminin 
eleştirilmesi üzerine Suudi Arabistan’ın büyü-
kelçisini geri çekmesi bunun göstergelerinden 
yalnızca birisidir.60 

Taraflar arasında gerilimi artıran son kriz, 
Katar’ın son dönemde Müslüman Kardeşler’e 
verdiği destek konusunda geri adım atmaması 
olmuştur. Evveliyatı olsa da özellikle Arap Ba-
harı’ndan sonra Müslüman Kardeşler’in Katar 
tarafından desteklenmesi Suud ve BAE elitleri 
tarafından kendi otorite ve iktidarlarına ciddi 
bir tehdit olarak algılanmıştır. Hareketin orga-
nize yapısı sayesinde yeri geldiğinde on binlerce 
insanı sokağa dökebilme gücü ve belki daha da 
önemlisi hem İslam dinine mensup olup hem 
de monarşilerden farklı bir yönetim alternati-
fi sunması, Körfez’in monarşik rejimleri için 
bir korku sebebi olmuştur. Öyle ki bu korku 
ve tehdit algısı bölge zaten bir kargaşa içerisin-
deyken, Yemen’de Husiler Sanaa’yı ele geçirene 
kadar mevcut krizlerdeki en önemli istikrarsız-
lık unsuru olarak görülen İran’ın faaliyetlerine 
dahi kör kalınmasına sebep olmuştur. BAE’nin 
İhvan’a karşı pozisyonunu her fırsatta dile geti-
ren Dubai Polis Şefi Halfan, bu tehdit algısını 
Müslüman Kardeşler’in Körfez ülkelerindeki re-
jimleri yıkmayı planladığını, 2013’te Kuveyt’ten 
başlanılarak 2016’da bütün Körfez ülkelerinde 
yönetimleri yerinden edeceğini iddia ederek 
ifade etmiştir.61 BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Za-
yid Abdullah bin Nahyan da İhvan’ı Körfez ül-
kelerinin egemenlik ve bütünlüğünü bozmayı 
hedefleyen bir hareket olarak tanımlamıştır.62 
İhvan konusunda son aşama Suudi Arabistan ve 
BAE’nin hareketi terör örgütü listesine alması 
olmuştur. Bu kararın Katar’a yansıması Mart 
2014’te yaşanan büyükelçi krizidir. 

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’in Ka-
tar’daki büyükelçilerini geri çekme kararının 

60. Robert F. Worth, “Al Jazeera No Longer Nips at Saudis”, NY 
Times, 4 Ocak 2008. 

 .Al Jazeera, 25 Mart 2012 ,خلفان: اإلخوان يخططون لحكم الخليج.61

62. Ian Black, “Emirati Nerves Rattled by Islamists’ Rise”, Guardian, 
12 Ekim 2013.

gerekçesi olarak Katar’ın Kasım 2013’te KİK 
üyeleri arasında imzalanan anlaşmaya uyma-
ması gösterilmiş ve “Katar üç ay önce imzala-
dığı anlaşma ile ilgili sözlerini yerine getirmedi. 
Ülkelerimizin güvenliği için ortak tedbirler 
alınması için tüm ikna çabamıza rağmen Ka-
tar hiç adım atmadı” ifadeleriyle açıklanmıştır. 
Söz konusu anlaşmada KİK üyesi ülkelerin “bir 
grup veya birey olsun hiç kimse doğrudan gü-
venlik çalışmalarıyla veya siyasi nüfuz yoluyla 
KİK’in güvenliğini ve istikrarını tehdit edemez 
ve düşman medyayı destekleyemez” şeklindeki 
karara uyması zorunlu kılınmıştır. Bu üç ülke-
nin İhvan’a karşı pozisyonundan kaynaklı ol-
duğu pek çoklarınca kabul edilen bu hamleye 
karşı Katar, büyükelçilerini geri çekmeyerek 
sorunun büyümemesi noktasında önemli bir 
adım atmıştır. Bu adım diğer KİK üyelerinden 
farklı olarak Katarlı karar mercilerinin tüm ta-
raflarla diyalog içinde olunması ve hiçbir gru-
bun siyaset sahnesi dışında bırakılmamasını 
öngören bir diplomasi anlayışını benimsedik-
lerinin bir göstergesi sayılabilir. 

Şeyh Temim’in görevinin ilk yılında karşı 
karşıya kaldığı bu Körfez içi sorun, sınır sorun-
larını saymazsak KİK tarihindeki en önemli 
diplomatik krizlerden birisidir. Kriz, temelde 
Körfez ülkelerinin bölge politikalarındaki ve 
bölgesel olaylara karşı yaklaşımlarındaki farklı-
lıktan kaynaklanmıştır. Nitekim krizle birlikte 
KİK içerisindeki gruplaşma da belirginleşmiş-
tir. Bir yanda Suudi Arabistan, onu hemen her 
konuda takip eden Bahreyn ve ekonomik bir 
merkez olmanın yanında siyasi olarak da bölge-
deki nüfuzunu artırmaya başlayan BAE varken, 
öteki tarafta özellikle Arap Baharı’yla birlikte 
diğerlerinden gittikçe farklılaşan Katar yer al-
mıştır. Öte yandan Kuveyt her ne kadar Mısır’a 
destek konusunda Suud ve BAE ile hareket etse 
de KİK içi bu krizde arabulucu pozisyonunda 
olmuştur. Sekiz ay süren krizin sonunda Ka-
tar’ın Mısır’a yönelik tavrındaki yumuşama çö-
zümü de beraberinde getirmiş ve elçiler Doha’ya 
dönmüştür. Katar bu kriz süresince müstakil si-
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yasi kararlar alma ve diğer bölge ülkelerine karşı 
düşmanca bir tutum içine girmeden bağımsız 
stratejisini sürdürme becerisini öne çıkarmış-
tır. Nitekim Şeyh Temim, Katar Emiri olarak 
yaptığı ilk konuşmasında “Katar’ın her ne ka-
dar KİK ilişkilerine önem verse de diğer bölge 
ülkelerine yönelik siyasetinde bağımsız hareket 
etmeye devam edeceğini, dış politikada kimse-
den ‘talimat almayacağını’” ifade etmiştir.63 

Mısır, Libya ve Suriye örneklerinde açıkça 
gördüğümüz üzere KİK üyeleri arasındaki bu 
bölgesel nüfuz elde etme ve statükonun devam 
ettirilmesi çabalarının en vurucu ve önemli 
sonucu belki de bölgedeki diğer krizlerin çö-
zümünün uzamasına sebep olması olmuştur. 
Petrol ve gaz gelirleriyle bölgedeki etkilerini 
artırmak ve olayların seyrini yönlendirmek için 
farklı toplumsal, siyasi ve askeri grupları finanse 
eden bu ülkeler arasındaki anlaşmazlığın sonuç-
ları doğrudan kriz bölgelerini etkilemektedir. 
Libya ve Mısır’da açık bir şekilde gördüğümüz 
bu durum Suriye’de de farklı bir şekilde devam 
etmektedir. Suriye’de her ne kadar Suud ve Ka-
tar Esed yönetiminin gitmesinden yana olsa da 
uzun bir süre boyunca hem sahadaki muhalif 
gruplar arasında hem de siyasi mücadele veren 
gruplar arasında farklı kesimleri desteklemiş-
lerdir. Bu noktada Katar ve Suudi Arabistan’ın 
Mısır’da ve kısmen Suriye’de birbirinden ba-
ğımsız ve farklı bir dış politika izlemeleri her 

 .Al Jazeera, 26 Haziran 2013 ,أمير قطر يؤكد تمسكه بسياسة بالده الخارجية .63

iki ülkeye de zarar vermiştir denilebilir. Bunun 
ötesinde Körfez ülkeleri arasındaki uyuşmazlık-
lar istikrarsızlıktan nemalanan aşırı grupların 
etkisini artırmasına ve bölgedeki fay hatlarının 
iyice derinleşmesine sebep olmuştur.

Tüm bunlardan hareketle genelde Katar 
dış politikası ve özelde Körfez’e yönelik poli-
tikalarını değerlendirdiğimizde, Arap Baharı 
sürecinde Katar’ın özellikle iç siyasi gündem-
lerinin dış politikaya olumsuz etki etmemesin-
den dolayı, aktif bir dış politika izleme imka-
nı bulduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber 
izlenen politikalar tutarlı ve sorunsuz değildir. 
Katar dış politikasının bir kamu diplomasisi 
başarısı olarak anlamlı olmakla birlikte tutarlı 
bir dış politika olma yolunda ciddi bir siyasi 
stratejiden yoksun olduğu iddia edilmektedir.64 
Dolayısıyla da kapasitesini aşan girişimleri ol-
duğu ve aynı zamanda imaj ve eylemleri arasın-
da uyuşmazlıkların olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu iddia özellikle Körfez’in öncü ülkesi Suudi 
Arabistan’la kıyaslandığında geçerli sayılabilir. 
Elindeki finansal kaynakları siyasi ve ekonomik 
gücü ile bölgesel ve uluslararası etkisini artır-
mak için kullanan Katar’ın Suudi Arabistan’ın 
bölgesel düzenleyici rolünü almaya aday olduğu 
yorumları yapılsa da65 dış politikadaki son geliş-
meler göstermiştir ki Katar’ın gücünün sınırları, 
krizleri tek başına kendi talepleri doğrultusunda 
çözebilecek kadar geniş değildir. Suudi Arabis-
tan’ın KİK ve bölge siyasetindeki belirleyiciliği 
hala devam etmektedir. Her ne kadar Arap Ba-
harı sürecinde Katar’ın iç problemleri aktif bir 
dış politika yürütülmesini engellemediyse de 
ülkede siyasi partilerin olmayışı, yasama siste-
minin zayıflığı, sivil toplum kuruluşlarına izin 
verilmemesi ve sivil toplum benzeri faaliyetle-
rin devlete bağlı olması ciddiyetle ele alınması 
gereken konulardır. Zira bölge, yukarıdan bir 
modernleşmeyle uzun süreli istikrarın sağlana-
mayacağının örnekleriyle doludur.
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Diğer KİK üyelerinden farklı olarak 
Katarlı karar mercilerinin tüm taraflarla 

diyalog içinde olunması ve hiçbir grubun 
siyaset sahnesi dışında bırakılmamasını 

öngören bir diplomasi anlayışını 
benimsedikleri söylenebilir.
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Körfez ülkeleri Arap Baharı’yla başlayan bölgesel değişim sürecini farklı şekil-
lerde okumuş ve bu doğrultuda bir dış politika izlemek durumunda kalmış-
lardır. Körfez alt bölgesine yönelik “içeride isyanları önleme” siyaseti izleyen 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Körfez bölgesi dışındaki isyanlar karşı-
sında da siyasi, ekonomik ve hatta askeri olarak farklı pozisyonlar almıştır. Ortado-
ğu’nun yükselen aktörü Katar bu değişim sürecini bir açılıma dönüştürmeye çalışır-
ken Körfez’in diğer önemli aktörleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 
ciddi ayrışmalar yaşamıştır. KİK üyesi ülkeler arasındaki bölgesel nüfuz elde etme 
ve statükonun devam ettirilmesi çabalarının en vurucu ve önemli sonucu belki de 
bölgedeki diğer krizlerin çözümünün uzamasına sebep olması olmuştur. Petrol ve 
gaz gelirleriyle bölgedeki etkilerini artırmak ve olayların seyrini yönlendirmek için 
farklı toplumsal, siyasi ve askeri grupları finanse eden bu ülkeler arasındaki anlaş-
mazlığın sonuçları doğrudan kriz bölgelerini etkilemektedir. 

Elinizdeki çalışma son dönemdeki tutumuyla diğer Körfez ülkelerinden ayrılan Ka-
tar’ın dış politika prensipleri ve hedefleri doğrultusunda Arap Baharı sonrası süreç-
teki genel dış politikasını ve Körfez ülkelerine yönelik siyasetini analiz etmektedir.


