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Merkez Strateji Enstitüsü 

 

[Metni yazın] Sayfa ii 

 

Bu inceleme, Suudi Arabistan liderliğinde Katar’a uygulanan
ambargo ile başlayan uluslararası kriz ve Türkiye’ye yansı-
maları hakkında bilgi sunmak maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazar/lara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.
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Suudi Arabistan-Katar Krizinin Dinamikleri ve Türkiye 

1.  Genel 

Suudi Arabistan öncülüğündeki bir grup devlet ile Katar Emirliği arasında geçtiğimiz günlerde 

ortaya çıkan kriz, Katar’ın bir tür ablukaya alınmasına neden olmuştur. Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya doğu yönetimi, Maldivler, Moritanya ve Senegal 

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, Ürdün ve Cibuti ise diplomatik ilişkilerinin seviyesini 

düşürmüşlerdir. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinden Kuveyt ve Umman ablukaya 

katılmamıştır. Eritre gibi bir kısım ülke ise yaptırımlara iştirak etmemekle birlikte Katar’a karşı alınan 

kararlara olumlu yaklaşmıştır. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Rusya, Japonya, Çin, Hindistan ve 

Almanya krizin sonlandırılmasını dile getirirken İran, Türkiye ve Fas, Katar’a havadan gıda, ilaç vb. 

yardımlarla ablukayı delmektedir.  

Suudi Arabistan öncülüğündeki grubun abluka gerekçesi, Katar Emirliği’nin terör örgütlerine 

destek vermesi, El Cezire’nin Arap monarşilerini hedef alan yayınları ve Katar’ın İran ile iyi ilişkiler 

yürütmesi olarak belirtilmektedir. Krizin çözümüne yöenlik çabalar devam ederken Suudi Arabistan, 

BAE, Bahreyn ve Mısır, Kuveyt kanalıyla Katar'dan 13 maddeyle listelenen isteklerde bulunumştur. 

Katar'a iletilen talepler şu şekildedir.  

   İran'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve İran'daki ofislerini kapaılması. İran Devrim 

Muhafızları üyelerinin Katar'dan gönderilmesi. İran'la askeri işbirliğinin sonlandırılması ve İran'la 

ticarette ABD yaptırımlarına uyulması.  

    Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist 

organizasyonlarla' ilişkinin kesilmesi, resmi olarak bu yapıların terörist ilan edilmesi. 

 El Cezire’nin ve bağlantılı istasyonlarını kapatılması. 

    Arabi21, Rassd, Al Arabiya, Al Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk 

veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarının kapatılması. 

    Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığınının derhal sonlandırılması. Katar toprağında 

Türkiye'yle askeri işbirliğinin bitirilmesi. 

    Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist 

olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımın kesilmesi. 

   Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristlerin teslim edilmesi, 

mal varlıklarının dondurulması. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgilerin 

paylaşılması. 
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 Başka ülkelerin içişlerine karışmaya son verilmesi. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve 

Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verilmemesi. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi 

ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarının iptal edilmesi. 

 Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkilerin kesilmesi. 

Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerinin teslim 

edilmesi. 

 Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat 

ödenmesi. Tazminat miktarının daha sonra Katar'la birlikte belirlenmesi. 

 Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi 

Arabistan'da belirlenen çizgiye gelinmesi. 

 Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmesi. Katar'ın talepleri 

kabul etmemesi durumunda yeni tedbirler alınması. 

 Katar’ın taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı olması. İkinci yılda 

her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul etmesi.1 

Türkiye’nin kamuoyunda yaygın algı ise; ABD’nin- özellikle Trump’un Suudi Arabistan’ı 

ziyaretine odaklanarak- Arapların arasını bozduğu, Katar üzerinden İran’ı çevrelemeye çalıştığı, hatta 

bu kapsamda Türkiye’yi de hedeflediği, Körfez’de askerî varlığını artırmak istediği, Orta Doğu’nun 

yeniden şekillendirilmesini amaçladığı ve krizi tetikleyerek Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini 

artırıp daha fazla silah satmayı planlandığı yönündedir.  

İddiaların ve algıların belirli doğruluk payları olmasına karşın Katar’ın ve Katar-Suudi Arabistan 

ilişkilerinin kendine özgü dinamiklerinin ve krizin yapısal nedenlerinin dikkate alınması gereklidir. Bu 

kapsamda Katar’ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinden farklı iç ve dış siyasi 

yönelimleri genellikle gözden kaçırılan ve kapsamlı analizi gerektiren önemli bir boyuttur. Bu raporda, 

Katar’ın tarihi, demografik yapısı, ekonomisi ve jeopolitik konumlanmasına odaklanarak bir analiz 

amaçlanmaktadır.  

2.  Katar’ın İç Dinamikleri, Jeopolitiği ve Dış Politikası 

a. Katar, Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolüne girdiği 1781 yılına kadar günümüzde Suudi 

Arabistan ve Bahreyn’i oluşturan kabilelerin ve hanedanlıkların etkisinde kalmış, kabileler arasında 

kanlı ve uzun süreli çatışmalar yaşanmıştır. Osmanlı kontrolünde kaldığı yarım asırlık dönem boyunca 

(1871-1915) Bağdat iline bağlı bir kaymakamlık olarak, kabile liderlerince nispeten istikrar içinde 

yönetilen Katar, I. Dünya Savaşı yıllarında, 1916’da, İngiltere’nin kontrolüne girmiş ve Muhammed Bin 

Tani, Katar’ın ilk lideri olmuştur. Günümüze kadar Katar’ı yöneten Tani hanedanı İngilizlerin 

varlığından rahatsızlık duymadığı gibi, 1971’de İngilizlerin bölgeyi askerî ve idari olarak terk 
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etmelerinden memnun olmamıştır. Katar Emirliği, İngiliz varlığını başta Suudi Arabistan olmak üzere 

diğer Körfez monarşilerine karşı güvenlik garantisi olarak görmüştür.2  

Bu kısa tarihsel arka plan, Katar’ın devletleşme sürecinin Suudi Arabistan ve Bahreyn başta 

olmak üzere bölgenin diğer devletleriyle çatışma ve mücadele içinde oluştuğunu ve “Katarlı” 

kimliğinin, “ötekilerle”-Suudi Arabistanlı, Bahreynli ve diğer- etkileşimle şekillendiğini 

göstermektedir. Katar için 1700’lerden günümüze, komşuları öteki iken bölge dışı aktörler ortaktır. 

b. Katar, Basra Körfezi’nde yer alan, karaya tek bağlantısı Suudi Arabistan üzerinden mümkün 

olan küçük bir yarımada devletidir. Katar’ın denizden komşuları Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) ve İran’dır. Katar’ın Basra Körfezi’nden Umman denizi ve sonrasında Hint Okyanusuna çıkışı 

BAE, Umman ve İran tarafından kontrol edilen Hürmüz Boğazı vasıtasıyla mümkündür. Bu konumuyla 

Katar, karadan ve denizden kuşatılmış bir ülkedir.  

c. Suudi Arabistan’ın Katar’ı kontrolde tutma çabaları bir tarafa, yüzölçümü Katar’dan daha 

küçük ancak nüfusu daha fazla olan Bahreyn bile Katar toprakları üzerinde hak iddia etmiştir. Katar, bu 

tür bir jeopolitiğin etkisiyle, sürekli olarak bölge dışındaki büyük güçlerle işbirliği ve ortaklık arayışında 

olmuş, sonraki yıllarda kurulan KİK ile bağları zayıf kalmıştır.  

d. Coğrafyanın Katar’a önemli etkilerinden birisi topraklarının tarım için elverişsizliği ve su 

kaynaklarının yetersizliğidir. Dolayısıyla Katar’ın temel güvenlik sorunlarından biri gıda ve su 

güvensizliğidir.  

e. Katar’ın çevreleyen bu bağlam, özellikle 1971’de bağımsızlıktan sonra yöneticilerin ülkenin 

bekasını sağlamak için belirli stratejiler uygulamasını dikte etmiştir. 1995’de babasına karşı darbe 

yaparak iktidara gelen Hamad bin Khalifa Al-Tani, Katar’ın Orta Doğu’da ve dünyada prestijini 

yükseltmeyi amaçlamıştır. Ülkede bazı reformlar yapılırken, dış yatırımlara ağırlık verilmiş, doğal gaz 

sahaları geliştirilmiş, LNG terminalleri inşa edilmiş, eğitim ve medya sektörüne mali kaynak 

aktarılmıştır.  

f. Katar aynı zamanda çatışmaları kendi topraklarından uzakta tutmayı amaçlamış, bölgesel ve 

uluslararası siyasette arabuluculuğa yatırım yapmıştır. Bu tür yönelimlerin bir kısmı başarılı olurken, bir 

bölümü Katar’ın başına sorunlar da açmış ve dış politika amaçlarının aksine sonuçlar üretmiştir.  

g. Katar’ın önemli bir özelliği nüfusunun yapısal farklılığıdır. Nüfus 2.7 milyon civarında 

olmasına karşın, bunun ancak 250.000-300.000 arası Katarlıdır ve Katar Emirliği vatandaşıdır.3 Bu 

nüfusun yaklaşık yüzde 10’una denk gelmektedir. Diğer Körfez ülkelerinde de göçmen statüsünde ve 

vatandaşlık verilmemiş nüfus vardır ancak oranlar yüzde 30-70 arasında değişmektedir. Örneğin Suudi 

Arabistan’da 30 milyon civarındaki nüfusun yüzde 70’ine denk gelen yaklaşık 20 milyon Suudi 

Arabistan vatandaşıdır.  
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h. Katar’da vatandaşlık alabilmek oldukça zordur. 1930 yılından önce Katar’da ikamet edenler için 

otomatik vatandaşlık söz konusudur. Diğer bir otomatik vatandaşlık Katarlı babanın çocuğu olmaktır. 

Bunun dışında yasal şartları taşıyarak ve uzun süre ikamet ederek vatandaşlık başvurusunda bulunmak 

mümkündür. Ancak asgari ikamet süresi Araplar için 15 yıl, Arap olmayanlar için 20 yıldır. Katar çifte 

vatandaşlık uygulamasını kabul etmemektedir. Vatandaşlıktan çıkarılmak ise son derece kolaydır.  

i. Katar, vatandaşlarına önemli ekonomik destek ve teşvikler sağlamaktadır. Gelir vergisi yoktur, 

barınma, eğitim, gıda ve diğer temel hizmetlerde yardım yapılmaktadır. Gerçekte Katarlıların yüzde 80’i 

kamuda çalışmaktadır.  

j. Katar’ın nüfus bileşenlerin pratik yapısı itibariyle dilsel, etnik, dinsel ve kültürel azınlıklar 

ihmal edilebilecek düzeydedir. Dolayısıyla azınlık hakları da yoktur. Katar’da değişik sürelerle ikamet 

eden, vatandaş olmayan ve değişik statülerde bulunan 2.5 milyona yaklaşan nüfusun ağırlıklı kısmı 

Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Nepal gibi Güney Asya ülkelerinden gelen yoksul göçmenlerdir. Arap 

ülkelerinden başta Mısır olmak üzere 30.000-100.000 kişilik gruplar bulunmaktadır.  

k. Bu noktada, İran’dan ve Şiilikten tehdit algılanması kapsamında Şii nüfus önemlidir. Suudi 

Arabistan’da yüzde 10-15 (3 milyon), Bahreyn’de yüzde 65-75, Kuveyt’te yüzde 20-25 oranında Şii 

bulunmaktadır. Katar’da dikkate değer oranda vatandaş olan Şii yoktur.4 Katar’da kişi başı milli gelir 

130.000 dolar civarındadır. Bu gelirden kendi vatandaşları göreceli yüksek bir pay almaktadır. Vatandaş 

olmayanlar  da ağır işlerine ve insan hakları ihlallerine karşın kendi ülkelerindeki konumlarına göre 

tatminkâr gelire sahiptir. Vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar, kaybedecekleri bir şeyleri olduğundan, 

kitlesel hareketlere ve toplumsal taleplere katılmakta isteksizdir. Bu özellik Katar’ı diğer Körfez 

ülkelerinden ayıran temel bir dinamiktir.  

3.  Katar Ekonomisinin Klasik Rantiyecilikten Modern Rantiyeciliğe Dönüşümü 

a. Katar, diğer Körfez ülkeleri gibi 1990’lara kadar temel olarak kadar petrol gelirlerine dayalı bir 

rantiyeci ekonomiye sahipti.  1970’lerden itibaren doğal gaz yatakları açılmaya başlanmakla birlikte, 

Katar Emirliği doğal gaz üretiminin artırılması için ilk büyük projesini 1991’de Kuzey Sahasında 

başlatmıştır. Bu ve benzer projeler ABD, İngiliz, Fransız, Rus ve İran firmaları tarafından yürütülmüştür.   

b. İşletme maliyetinin düşük olduğu doğal gaz yatakları, Katar’a büyük bir avantaj sağlamıştır. 

Günümüz itibariyle Katar, Rusya ve İran’dan sonra dünyada üçüncü büyük doğal gaz üreticisidir. 

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) küresel piyasasının yüzde 30’u Katar’ın elindedir. Dünyada doğal gaz 

kullanımının yaygınlaştığı ve fiyatlarının yükseldiği 2000’li yıllardan itibaren Katar’ın milli geliri de 3-4 

kat artmış ve sonuçta Katar ekonomisi petrolden ziyade doğal gaza dayanan bir ekonomiye 

dönüşmüştür.   

c. Katar’ın artan doğal gaz gelirleri iç ve dış politikada dört önemli değişim getirmiştir.  
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(1) Katar’ın doğal kaynak rant gelirlerini iç ve dış yatırımlara aktarmak üzere 2005’de Katar 

Yatırım Otoritesi kurulmuştur.  Bu kurum yurt dışı piyasalardan hisse senetleri ve tahvil alımları 

dışında; Londra, Paris ve New York gibi kentlerde AVM ve değerli gayrimenkuller edinmiş, değişik 

sektörlere yatırım yapmıştır. Katar bu tür yatırımlarıyla dünyada dış yatırımlar açısından önde gelen 

ülkelerden biri olmuştur. Katar’ın kalkınma yardımları da artmış ve 2013’de 1.3 milyar dolara 

ulaşmıştır.5 2017’ye gelindiğinde Katarın ekonomisi doğal kaynak gelirine bağımlılıktan nispeten 

kurtulmuş ve milli gelirin içinde hizmet sektörünün payı önemli ölçüde artmıştır. Katar yıllar içinde 

doğal kaynağın dış rantına dayalı klasik rantiyeci ekonomiden geç dönem rantiyeciliğe dönüşmüş, gelir 

getirici dış yatırımları artarken ülke içinde de uluslararası ortaklıklarla eğitim kuruluşları ve dünya 

çapında organizasyonlar yapılmaya başlanmıştır.  

(2) Katar’ın dış yatırımları, uluslararası prestijini artırma çabaları, arabuluculuk girişimleri ve 

özellikle medya sektöründeki başta El Cezire olmak üzere varlığı, kısa sürede yumuşak güce 

dönüşmeye başlamıştır. El Cezire, sadece Orta Doğu’da değil, küresel bağlamda da önemli bir vasıta 

olarak dikkat çekmektedir.   

(3) Katar’ın doğal gaz LNG piyasasındaki etkin konumu, doğal gaz ihtiyacını güvenli şekilde 

karşılamak, kaynak çeşitliliği yaratmak ve fiyat istikrarını korumak gibi farklı amaçları hedefleyen 

Almanya, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye’yi Katar ile daha yakın ilişkilere yöneltmiştir. 

Diğer taraftan Suudi Arabistan dışındaki Körfez ülkeleri de Katar’ın doğal gaz müşterisidir. Bu durum, 

Suudi Arabistan liderliğinde abluka uygulayan ittifakın gevşemesine neden olmaktadır. Nitekim 

Bahreyn’in krizde arabuluculuk çabalarında doğal gaz etkisi öne çıkmaktadır.  

(4) Katar, doğal gazın OPEC kapsamında olmamasından dolayı, büyük petrol rezervleri ve ihracatı 

ile hem petrol üreten diğer Körfez ülkeleri arasında hem de petrol karteli OPEC içerisinde baskın bir role 

sahip olan Suudi Arabistan’ın kontrolü dışına çıkmaya ve bağımsızlaşmaya başlamıştır. Katar’ın doğal 

gazını boru hatlarıyla değil, LNG olarak tankerlerle ihracı da, karadan bağımlı olduğu Suudi 

Arabistan’a mahkûm olmasının önüne geçmiştir.  

4.  İran Faktörü Bağlamında Suudi Arabistan-İran ve Katar-İran İlişkileri 

Kriz’de önemli bir faktör Katar’ın İran ile ilişkilerinin devam etmesinin Suudi Arabistan ve 

bağlantılı Körfez ülkelerinde yarattığı rahatsızlıktır. Suudi Arabistan ve İran ilişkileri Suudi 

Arabistan’ın kuruluşundan günümüze sorunlu olmakla birlikte, 1979 İran devrimi sonrası Şii-Sünni 

eksende ifade edilen İslam dünyasına liderlik yapma mücadelesi ve Suudi Arabistan’ın İran-Irak 

savaşında Saddam yönetimine sağladığı mali destek nedeniyle bozulmuştur. Saddam’ın 1990’da 

Kuveyt’i işgali İran-Suudi Arabistan sorunlarını bir dönem arka plana atmıştır. Ancak 2003’te Saddam 

rejiminin devrilmesi, Irak’ta Şiilerin güç kazanması ve İran’ın etkisinin artması Suudileri fazlasıyla 

kaygılandırmıştır. Bu dönemde İran’ın uzun menzilli füze ve nükleer programından tehdit algılayan 
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Suudi Arabistan, ABD’nin güvenlik desteği ve Körfez başta olmak üzere Orta Doğu’daki askerî varlığı 

ile bir ölçüde güvende hissedebilmiştir.  

ABD’nin 2011’de Irak’tan askerî varlığını çekmesiyle ortaya çıkan güç boşluğunu doldurma 

mücadelesinde Suudi Arabistan, İran’dan tehdit algılamaya devam ederken 2011’de başlayan Arap 

Baharı sürecindeki gelişmeler ve Körfez ülkelerindeki halk hareketleri güvenlik endişelerini artırmıştır. 

İran’ın Şii grupları kullandığına inanan Suudi Arabistan, Batı sınırlarının güvenliğini sağlamakta 

zorlanırken 2015’ten itibaren Yemen’de ciddi bir krizin içine bulaşmıştır.  

Katar’ın İran ile ilişkileri ise temel olarak jeopolitik ve jeo-ekonomiktir. Katar, Basra Körfezi’nde 

bir yarımada ülkesidir. İran ile Basra körfezinde doğalgaz yataklarını paylaşmaktadır. İki devlet 1969 

yılında sınırların işaretlenmesi konusunda anlaşmıştır.6 İran devrimini takip eden günlerde de iki ülke 

ilişkileri ılımlı bir tonda devam etmiş, İran-Irak savaşında Katar’ın Irak’a mali desteği nedeniyle 

bozulmuştur. Bu dönemde İran, Katar’ın Kuzey Sahasındaki doğal gaz üzerinde hak iddia etmiştir.  

Savaş sonrası ilişkiler tekrar düzelmiştir. 1990’ların başından günümüze İki ülke arasında doğal gaz 

paylaşımı dâhil ciddi bir sorun yoktur. Zaman zaman kısa süreli gerginlikler ise temel olarak Katar’ın 

KİK’in kararlarına uyma zorunluluğundan ve Suudi Arabistan baskısından kaynaklanmıştır.  

Katar, İran ile ılımlı işliklerinin devamını doğalgazın kesintisiz olarak çıkarılması ve ihracatı için 

gerekli görmektedir. İran ile olan ilişki sadece doğal gaz yataklarının sorunsuz işletilmesi açısından 

değil, aynı zamanda sıvılaştırılmış gazın Hürmüz Boğazı’nı geçerek küresel piyasalara ulaştırılması 

açısından da zorunluluktur. Gerçekte Hürmüz Boğazı dünya sıvılaştırmış gaz (LNG) trafiğinin 

yaklaşık yüzde 66’sını mümkün kılmaktadır.7 Hürmüz Boğazı İran ve Umman tarafından kontrol 

edilmekle birlikte, İran bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu askerî imkânlar itibarıyla Hürmüz 

Boğazı’ndan geçişi yavaşlatma, zorluk çıkartma ve risk aldığında engelleme kapasitesine sahiptir. Bu 

nedenlerle Katar için İran ile iyi ilişkiler yürütmek bir tercih olmaktan ziyade zorunluluk olarak öne 

çıkmaktadır.   

Diğer taraftan Katar, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini dengelemek için bulunduğu 

denize sıkışmış konumdan kurtulmayı ve Suudilerden daha güçlü aktörlerle iyi ilişkiler kurmayı bir 

strateji olarak seçmiştir. Bu kapsamda Katar’ın İngiltere, ABD, İran ve hatta Türkiye ile işbirliği 

arayışlarını bu yönüyle de değerlendirmek gereklidir. 

5.  Katar Doğal Gazının Boru Hatlarıyla Taşınması Projesi Etrafındaki Tartışmalar 

Katar’ın sahip olduğu değerli doğal gaz rezervlerinin küresel piyasalara ulaştırılmasını odak 

noktası yapan tartışmalar, 2000’li yılların başından itibaren Büyük Orta Doğu Projesi ve Irak’ın işgali 

ile başlayarak günümüze kadar uzanmıştır. Burada ana düşünce, Katar’dan başlayarak Suudi 

Arabistan, Ürdün ve Suriye topraklarını geçerek Doğu Akdeniz’e veya Türkiye’ye ulaşacak bir boru 

hattının kimin kontrolünde olacağıdır. Temel yaklaşım, ABD, Avrupa ve Türkiye’nin-örtüşen ve 
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çakışan yönleri bulunmakla birlikte- Katar doğal gazının Rusya ve İran doğal gazına alternatif olarak 

Avrupa’ya taşınmasını hedeflendiği şeklindedir.  

Bu yaklaşımı benimseyenler, Arap Baharı sürecinin ve Suriye iç savaşının gerçek nedenini bu 

projede görürler. Bölgede ve özellikle Suriye’de Rusya ve İran yanlısı Esad rejimi ortadan kaldırılarak 

Sünni ağırlıklı bir yapı ile Katar doğal gaz hattı, Ürdün sınırından Suriye’ye geçip, Halep doğusundan 

Türkiye’ye ulaşabilir ve sonrasında Nabucco ya da başka bir hatta bağlanarak Avrupa’ya ulaşabilir. 

Hatta bakarak Türkiye’nin Fırat Kalkanı’yla kontrol ettiği bölgeyi anlamlandırma da yaygındır. Rusya 

ve İran’ın Esad rejimine destekleri ile Iraklı Şii milislerin Suriye-Irak sınırını kontrol etmeye yönelik 

ilerlemeleri ise bu projeye engel olma hamlesi olarak görülür.  

Bu tür analizin temel eksikliği ise uzun yıllar istikrara kavuşmayacağı açık olan Arabistan 

yarımadasında ve Levant’te pahalı bir hattı finansman zorlukları ile Katar’ın zenginliğini çok aktörlü 

bir hatta bağlamayacağı gerçeğidir.  

Katar’ın mevcut durumda olduğu gibi İran ile iyi geçinmeye devam edip doğal gazının 

çıkarılmasınıa ve Hürmüz Boğazı’ndan küresel piyasalara ulaştırılmasını, geleceği ve güvenliği belirsiz 

bir projeye tercih edeceği açıktır. Mevcut duruma uyum gösteren, 10-20 yıllık planlarını buna göre 

yapan küresel müşteriler de maceraya mesafeli duracaklardır. Dolayısıyla Katar krizini doğal gaz boru 

hattına bağlayan yaklaşımı itiyatlı olumsuzlukla karşılamak gereklidir. 

6.  ABD’nin Krizdeki Rolü Hakkında Yaklaşımlar 

Suudi Arabistan-Katar gerginliğinin ABD’nin kışkırtması olduğu yönünde hatırı sayılır analizler 

söz konusudur. Bu tür analizlerde kriz vasıtasıyla ABD’nin Körfez’deki varlığını artırmak için fırsat 

yakaladığı öne sürülmektedir. Gerçekte ABD’nin Körfez’de, 2010’da Irak’tan askerini çekmesiyle 

azalmasına karşın hala önemli askerî varlığı vardır. Basra Körfezi’nde daimi statüye dönüşen askerî 

varlığına ilaveten Körfez ülkelerinde üsleri mevcuttur (Tablo-1). 

Tablo-1: Körfez’de ABD Askerî Varlığı 

Üs/Tesis-Ülke Konuşlanmış Askerî Sistemler 

Kuveyt Ali Al-

Salem Üssü 

ABD’nin MQ-1 predator, MQ-9 Reaper, C-17, C-130 uçakları ve İHA’ları; İtalya’nın 

MQ-1; İngiltere’nin MQ-9 İHA’ları 

Kuveyt Ahmed Al 

Jaber Üssü 

ABD’nin A-10, AV-8B, EA-6B, MV-22, KC-130, Danimarka’nın F-16, Polonya’nın F-

16 uçakları 

Katar Al-Udeid 

Üssü 

ABD’nin B1-B, B-52H, KC-135, E-3, E-8, C-17, C-130, İngiltere’nin RC-135 uçakları, 

Hava Harekât ve Komuta Merkezi  

Bahreyn Şeyh İsa 

Üssü 

ABD’nin F/A-18, AV-8B, P-3’leri 

BAE Al Minhad 

Üssü 

Avustralya’nın F/A-18, E-7, KC-30 uçakları 
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BAE Al Dhafra 

Üssü 

ABD’nin F-22, F-15E, KC-10, U-2, RQ-4 Global Hawk uçakları ve İHA’ları, 

Fransa’nın Rafale, C-130, Atlantique 2 

Basra Körfezinde 

ABD Uçak Gemisi 

ABD’nin F/A-18, EA-18G, E-2 uçakları 

ABD’nin Katar’daki Al-Udeid Üssü, Orta Doğu’da ve Afganistan’daki hava harekâtlarının ana 

komuta merkezini ve stratejik hava vasıtalarını barındırmaktadır. ABD’nin Körfez üslerindeki hava 

vasıtalarının toplamı, bölgede Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın toplam hava kuvvetleri 

kapasitesinden daha üstündür. Dolayısıyla ABD, mevcut durumda Körfez’dedir ve kapasitesini 

artırmaya ihtiyacı olmadığı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan ABD’nin tekrar yüz binlerle ifade edilen kara gücünü bölgeye taşıması kendi 

imkânları açısından oldukça zordur. 2010 sonrası ABD’de başlatılan savunma gözden geçirme 

süreçleriyle kara gücü azaltılmıştır. ABD aynı zamanda Asya-Pasifik’e 2010’den beri askerî kapasite 

kaydırmaktadır. Trump döneminde bu yönelim devam etmektedir. ABD, Baltık ve Doğu Avrupa’da da 

Rusya’ya karşı askerî varlığını artırmaya devam etmektedir.  

Yukarıda sıralanan nedenlerle ABD’nin Körfez’deki varlığını artırmak için krizi tahrik ettiği 

iddiası dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Son olarak ABD’nin Körfez’de varlık artırması için kriz 

yaratmasına gerek olmadığını, Körfez Emirliklerinin ABD yanlısı ve daha fazla ABD askeri varlığı 

isteklisi olduğunu vurgulamakta yarar görülmektedir.  

 ABD’nin kriz vasıtası ile Körfez ülkelerine silah sattığı iddiası kısmen doğruluk taşımakla 

birlikte, krizin silah satışı yapmak için çıkarıldığını kanıtlamak güçtür.  ABD’nin Körfez devletlerine 

silah satışları yıllardır devam etmekte olup, bu devletlerin ABD’ye bağımlı askerî yapılarını 

değiştirmeleri zordur. Suudi Arabistan ile imzalanan 110 milyar dolarlık anlaşma yıllara sari olup, her 

aşaması Kongre onayına bağlı olarak yürütülecektir. Katar’a yapılacak 12 milyar dolarlık silah satışı ise 

2016’da Kongre’de onaylanan silah satışının bu yıl gerçekleştirilecek olmasından ibarettir.  

Dünyanın herhangi bir köşesinde çıkan kriz ve savaşı ABD’nin silah satışlarına bağlama 

yaklaşımı yaygın olmakla birlikte ABD’nin ihracat veriliri bu tür yaklaşımları doğrulamamaktadır. 

Nitekim ABD’nin 2016’da mal ihracatının değeri 1,5 trilyon dolar iken silah satışları 2015’de 46, 2016’da 

33 milyar dolardır. Silah satışlarının toplam mal satışları içindeki oranı yüzde 2’dir.8   Gerçekte ABD 

silah satışları konusunda seçici davranmaktadır. Türkşye örneğinde görüldüğü gibi para hazır olsa bile 

yüksek teknoloji ürünü sistemler satın alınamamaktadır. 

ABD’nin Suudi-Katar krizini iki açıdan fırsata dönüştürmeye çalıştığı düşünülmektedir. Birincisi 

Katar’ın krizde zor durumda bırakılarak Katar-İran işbirliğinin sınırlanması ve İran’ın çevrelenmesinin 

kolaylaştırılmasıdır. ABD, Katar’ın İran’a karşı ABD-Batı yaptırımlarının delinmesinde rol aldığı 

yönünde bilgiye sahiptir ve önümüzdeki dönemde benzer yaptırımların etkisini artırmaya 
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çalışmaktadır. Katar’a iletilen talepler listesinde de İran’ın öncelikli olarak yer alması ve ABD 

yaptırımlarına istenmesi bunu desteklemektedir. İkincisi ise ABD’nin Suriye ve Irak’ın geleceğine 

yönelik planlarıdır. IŞİD’in Rakka ve Musul’da etkisizleştirilmesi ile Irak Suriye sınırında kapsayan 

Rakka, Deyr-i Zor ve Irak’ın Anbar vilayeti arasında kalan alanın kimler tarafından kontrol edileceği 

önem kazanmaktadır. ABD bu bölgelerin kendisi tarafından eğitilen ve örgütlenen Sünni Arap 

milislerin ait olduğu aşiretler tarafından kontrolünü amaçlamaktadır. Bunun için Ürdün, Mısır ve 

kısmen Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaktadır. Türkiye’nin ve benzer aktörleri destekleyen Katar’ın 

bölgede rol almasını istememektedir. Bu krizin Katar’ın Suriye’deki rolünü önemli ölçüde etkilemesi, 

diğer taraftan Türkiye’yi biraz daha yalnızlaştırması olasıdır. Bu durumda ABD planını daha rahat 

uygulama fırsatı yakalayabilecektir. ABD’nin hareket serbestisinin artması; Kuzey Irak’ta Ninova’nın 

(Musul ve Telafer dâhil) ve Kerkük’ün statüsünün belirlenmesi, Kürdistan Bölgesel Yönetiminin 

referandum kararının uygulanması, Suriye’de PYD bölgelerinin ve yönetiminin güçlendirilmesi 

sonuçlarını yaratabilecektir.  

Kriz bu yönüyle Türkiye’nin mevcut dış politikası aleyine sonuçlar doğurabilecek dinamikler 

taşımaktadır. 

7. Katar Krizi ve Türkiye  

Türkiye-Katar ilişkilerinde 2008-2011 yıllar, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğunlaştığı bir 

döneme işaret etmektedir.9 2011’den günümüze derinleşerek gelişen ilişkilerde 2014’de Türkiye-Katar 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulması ve Katar topraklarında TSK’nın 

konuşlandırılmasını kapsayan askerî iş birliği anlaşması imzalanması dönüm noktasını teşkil 

etmektedir.  

Türkiye’nin Katar ile ilişkilerinde amaçları arasında; ticareti artırmak, savunma sanayi ürünlerini 

satmak, müteahhitlik ve müşavirlik pazarını kapmak, Katar sermayesini Türkiye’ye çekmek ve Katar 

doğal gazıyla kaynak çeşitliği ve enerji arz güvenliği sağlamak sayılabilir.  

Arap Baharı ve Suriye krizi, iki ülke ilişkilerini farklı bir noktaya getirmiş, Esad rejimine karşı 

savaşan benzer gruplara destek sağlayan iki ülke ilişkilerinde siyasi-ideolojik boyut öne çıkmaya 

başlamıştır. Siyasi ve ideolojik işbirliği askerî boyuta da yansımış ve Katar ile yakın askerî işbirliği ve 

Türkiye’nin askerî üs tesisine kadar uzanmıştır.10   

Türkiye’nin amaçlarından biri olan Türk firmalarının Katar  pazarında iş yapması 2017 itibariyle 

bir ölçüde gerçekleşmiş görünmektedir. Türk firmalarının 15-18 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştığı, 

bunun Libya’da kaybedilen, Irak’ta daralan, Suriye ve Mısır’da yok olan dış pazar dikkate alındığında 

can simidi alarak kabul edilmesi mümkündür. Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası hazırlıkları 

çerçevesinde büyük maliyetli inşaatlar da Türk firmalar tarafından cazip iş fırsatları olarak 

görülmektedir.  
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Katar’ın Türkiye’de yatırımları konusunda iki ülkenin açıklamaları çelişkilidir. Türkiye Ekonomi 

Bakanlığı’nın Uluslararası Doğrudan Yatırım verilerine göre 2002 yılından 2017 Mart ayına kadar 

Katar’dan Türkiye’ye 1 milyar 506 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapılmıştır. Ancak Katar 

yetkilileri bu rakamı 18 milyar olarak vermektedir.11 Katar, Türkiye’de çeşitli sektörlerde yatırım 

yapmakla birlikte, bankacılık, iletişim, yayıncılık, parkende sektörü ve gayrimenkuller öne 

çıkmaktadır. Ayrıca “sıcak para” olarak tarif edilen Merkez Bankası Ödemeler Dengesi’nde de net hata 

noksan payı olarak açıklanan para girişlerinin de çoğunun Katar kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir.12  

Türk savunma sanayi ürünlerinin Katar’a ihracı söz konusu olmakla birlikte Katar ordusunun 

küçüklüğü ve tehdit algısının farklılığı kara araçları, telsiz vb. odaklı Türk savunma sanayisinin ihracat 

potansiyelini sınırlamaktadır. Katar’ın ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ve yüksek maliyetli 

uçak, hava ve füze savunma, uzay ve uydu, insansız ve robotik sistemlerini ABD ve İngiltere’den 

tedarik etmeye devam etmesi beklenmektedir. Buna rağmen Katar savunma pazarının ihracatın 

sürdürebilirliği sorunu kronikleşmiş Türk savunma sanayi için kısmi bir iyileşme sağlaması olasıdır.  

İli ülke ilişkilerinde Katar ile Türkiye’nin tehdit algısının farklılığına işaret etmek gereklidir. 

Katar, Suudi Arabistan’dan tehdit algılarken ve Türkiye ile ilişkilerini büyük ölçüde Suudi Arabistan’ı 

dengelemek için kaldıraç olarak kullanmak isterken, Türkiye İran ile rekabetine Katar üzerinden 

derinlik kazandırmaya çalışmaktadır. Katar’ın İran’dan Türkiye kadar tehdit algıladığını 

söyleyebilmek zor olduğu gibi, İran’ı dengelemeyi Türkiye’den ziyade ABD ile yapmaya çalışması 

daha rasyoneldir.  Diğer taraftan Katar’ın Yemen’deki yaklaşımı Suudi Arabistan tarafından İran’a 

destek olarak değerlendirilmektedir. Katar, Filistin’de Hamas’a, Lübnan’da Hizbullah da dâhil olmak 

üzere çeşitli gruplara yönelik yaklaşımında İran ile ortak hareket edebilmektedir. Suriye’de 

desteklenen gruplar bakımından Türkiye ve Katar ilişkileri karmaşıktır. Zaman ve mekâna bağlı olarak 

aynı grupların desteklenmesi söz konusu olmakla birlikte Katar’ın asıl mücadelesi Suudi Arabistan ile 

Türkiye’nin ise İran’ladır.   

Kendi bölgelerinde yalnızlaşmış Türkiye ve Katar’ın yürüttükleri ilişkinin, kısıtlı getirilerin 

ötesinde Orta Doğu’nun sorunlarına çözüm getirmesi ise oldukça zor görünmektedir.   

Diğer taraftan Katar-Türkiye ilişkileri son yıllarda liderlerin arzuları ve hamleleri ile hızla 

gelişirken, kurumsallaşmanın olmadığı görülmektedir. Bunda iki ülke arasında dil, kültür, normlar, 

değerler ve insan sermayesi bakımından karşılıklı çalışabilirliğin olmaması temel nedendir. Türkiye’nin 

sivil-asker bürokrasisinde Arapça bilen Katar’da da Türkçe bilen yeterli değildir. Sivil sektörün 

kapasitesi de oldukça zayıftır. Bu noktada Türkiye’nin dışişleri, istihbarat ve kriz takip sistemi ile Katar 

krizini önceden görememesini ve hazırlıksız yakalanmasını vurgulamak gereklidir. Kriz sonrası temkinli 

arabuluculuk çabaları ise henüz karşılık bulmamıştır.  
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8. Sonuç 

Suudi Arabistan-Katar krizi, her iki ülkenin iç dinamiklerinin ve Katar’ın Suudi Arabistan 

kontrolünden çıkmaya ve farklı dış politika yaklaşımları izlemeye çalışmasının Suudilerde yarattığı 

rahatsızlığın dışa vurumudur. Bu yönüyle krizin temel nedenleri içsel ve yapısaldır.  

Suudi Arabistan-İran rekabeti, Katar-İran ilişkileri ve ABD etkisi yapısal nedenlerin kriz 

yaratmasını kolaylaştırıcı ve tetikleyici faktörlerdir.  Bu krizde ABD’nin özellikle Suriye’de IŞİD sonrası 

Rakka, Deyri Zor ve Ürdün-Suriye sınırında Sünni bölgeleri şekillendirme ve İran’dan Lübnan’a 

uzanacak Şii-İran koridorunu engel olma planları çerçevesinde Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile 

birlikte çalışma, Katar ve Türkiye’yi dışlama yaklaşımının da payı olduğunun altını çizmek gerekir.  

Bu kriz çözüldüğünde veya çözülmeden mevcut haliyle devam ettiğinde Katar’ın Suriye’de etkisi 

azalacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin Suriye’de biraz daha yalnızlaşması Irak ve Suriye’de IŞİD 

sonrası yapılanmalarda yer almasının zorlaşması anlamına gelmektedir.  

Suudi Arabistan ve Katar’ın bu krizi tırmandırma kapasitesi ve niyetinin olmadığı 

düşünülmektedir. Kriz bir şekilde yönetilmeye başlanmıştır ve tamamen ortadan kalkmadan salınımda 

yönetilmeye devam edecektir.  

Diğer taraftan Türkiye’nin güvenlik algıların sürekli değiştiği sorunlu bir bölgede askerî güç 

bulundurmasının, bölge ülkeleri ile ilişkilere olumsuz etki yapabileceği mütalaa edilmektedir. Suudi 

Arabistan liderliğindeki grubun Türkiye-Katar askeri işbirliğinden fazlazıyla rahatsız oldukları açıkça 

görülmektedir. 

Türkiye’nin insani amaçlı yardımlarına, görünürlüğünü yükseltmeden, devam ederken, tonu 

yüksek siyasi söylemlerden ve muharip askeri kapasite konuşlandırmasından kaçınması gerektiği 

değerlendirilmektedir.  
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