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BÖLGESEL GÜÇ DENKLEMİNDE 

KATAR 

 

GİRİŞ 

Katar, stratejik konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları bakımından bölgesel aktörler 

ile küresel emperyal aktörlerin rekabetine ve kapışmasına sahne olmuş/olmaktadır. Yine 

Katar, körfezin etkili/güçlü iki devleti durumunda bulunan Suudi Arabistan ve İran gibi her 

anlamda birbirine rakip bölgesel ana iki gücün arasına sıkışmış bir Basra Körfezi ülkesidir. 

Katar’ın ekonomik faaliyetlerinin temelini petrol, doğalgaz çıkarma ve işletme alanında 

yapılan yatırımlar ile buradan elde edilen gelirlerin farklı alanlarda değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır. Katar petrol ve doğalgazının gelirleri sayesinde bölgenin önemli ekonomik 

aktörlerinden biri haline gelmiştir. Katar, nüfusu az (2,5 milyon), toprağı küçük (11.571 

km
2
) olduğu hâlde petrol ve doğalgazı nedeniyle emperyal devletlerin iştahını 

kabartmaktadır. Katar’ın da bir parçası olduğu Basra körfezi; Çin, ABD,  Japonya ve 

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeye ve başka ülkelere; petrol ve doğalgazın ihraç edildiği çok 

kritik ve son derece önemli bir bölge olma özelliğini sürdürmektedir. Son yıllarda sahip 

olduğu ekonomik gücünü çeşitli yollarla diplomatik faaliyetlerini desteklemek üzere kullanan 

Katar, çoğunluğu Afrika’da olmak üzere pek çok ülke ve topluluğa yardımlarda bulunmuş, 

çeşitli arabuluculuk faaliyetlerine girişmiş ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. 

Bu özellikler ve faaliyetlerin tümü Katar’ı daha da önemli kılmakla birlikte Katar’ı da aktif 

bir dış politika üretmeye ve bağımsız davranmaya yöneltmektedir. Bu sonuç beraberinde yeni 

risklere ve yeni alternatif girişimlere/oluşumlara zemin hazırlamaktadır. 

 

TARİHÇESİ 

Katar, günümüzün yaygın ifadesiyle bir Ortadoğu ülkesidir. Ortadoğu
1
 dünyadaki en 

eski uygarlık bölgelerinden birisidir. İslâm dininin zuhurundan sonraki süreçte kadim 

coğrafya Müslümanlaşarak İslâm medeniyetinin ana merkezi halini almıştır. Söz konusu 

coğrafya, Müslümanların tarihinde Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler, Eyyübiler ve 

Selçukluların hâkimiyetine şahit olmuştur. 16. yüzyıla gelindiğinde Ortadoğu’da üç büyük 

devletin varlığı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, Anadolu/Rumeli merkezli Osmanlı Devleti, 

Mısır merkezli Memlük Devleti, İran merkezli Safevi Devleti idi.  Kadim coğrafya bu üçlü 

arasında çetin mücadelelere sahne olmuştur. Safeviler ile Osmanlılar; Doğu Anadolu, Irak ve 
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Azerbaycan bölgesinin hâkimiyeti için sık sık mücadeleye girişirken Osmanlı Devleti, Mısır 

merkezli Memlük Devletini 1517 yılında Ridaniye savaşında mağlup ederek onun tarih 

sahnesinden silinmesine yol açmıştır. Böylelikle günümüz Mısır, Filistin, Ürdün, Lübnan, 

Suriye, Arabistan/Hicaz bölgeleri Osmanlı Devleti tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı Devletinin buralardaki hâkimiyeti/varlığı 1917 yılına/1. Dünya Savaşı’nın sonlarına 

dek sürmüştür. Sonraki yıllarda İngiliz-Fransız emperyalizmi ile ABD emperyalizminin 

barbarca saldırılarına ve sömürü/fitne/tahrip uygulamalarına sahne olmuştur. 

Katar, tarih boyunca yerleşim amacıyla pek ilgi duyulan bir yer olmamıştır. Çünkü 

iklimi ve coğrafi koşulları yaşamsal faaliyetlere uygun değildi. Topraklarının verimsiz oluşu 

nedeniyle genellikle denizciler için bir uğrak yeri olmuştur. Katar bölgesi, Müslümanların ilk 

halifesi olan Hz. Ebu Bekir döneminde İslâm topraklarına katılmıştır. Emeviler döneminde 

bazı ayaklanmalara şahit olan ve zaman zaman bağımsız yönetimlerce idare edilen Katar’a 

daha sonra 899’da Karmatiler hâkim olmuşlardır. Karmatilerin hâkimiyeti 1058’e kadar 

sürmüştür. Bundan sonra bölge, kabile şeyhlerinin yönetiminde kalmıştır. 1520’de 

Portekizlilerce işgal edilse de Portekizliler burada tutunamamış ve onların çekilmesinden 

sonra Beni Halid Kabilesi bölgeye hükmetmeye başlamıştır. 1776’da ise Kuveyt’ten Utub 

Kabilesi’nden el-Halife ailesi mensupları Katar’a gelerek sahil kesimine yerleşmiştir. Utub 

kabilesi burada farkına vardığı inci avcılığı ve ticaretiyle uğraşmaya başlamış ve 1783’te de 

burada bir bölgesel yönetim oluşturmuşlardır. Böylece 1870’lere kadar Katar’ın denetimi el-

Halife hanedanının elinde bulunmuştur. Katar Arabistan’ın doğusunda,  Basra körfezinde yer 

alan bir yarımadadır. Basra Körfezi adını,  Hicri 14. senesinde Müslümanların 2. Halifesi Hz. 

Ömer döneminde daha çok askeri gerekçelerle kurulmuş olan ve aynı adla anılan ‘Basra’ 

şehrinden almaktadır. Basra, Osmanlı Devleti tarihinde “Kanuni (Sultan Süleyman) 

döneminde 1534 yılında Osmanlı topraklarına katılan”
2
 şehrin adıdır. Katar’ın geçmiş 

yüzyıllarca bilinen bir cazibe özelliğinin olmaması yıllarca gözden ırak kalmasına yol 

açmıştır. Katar, Osmanlı Devleti tarafından uzunca bir süre Basra eyaletine bağlı bir mıntıka 

olarak idare edilmişti.  Daha sonra “Katar, 19. asrın ikinci yarısında/1871 yılında
3
 Osmanlı 

Devleti tarafından yeni teşkil edilen Necid sancağına bağlı Kaza olarak 

teşkilatlandırılmıştır.”
4
 Yarımadaya gelen ilk Osmanlı Devleti yöneticisi Mithat Paşa, 19. 

yüzyılın sonlarında Katar’ın en büyük aşireti durumuna gelen el-Sani’lerden Şeyh 
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Muhammed ile bir anlaşma yaparak onu kaymakam olarak tayin etmiş ve bir Osmanlı askeri 

birliğini Katar’a yerleştirmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1911 yılında Trablusgarp savaşındaki yenilgisi ile daha da 

zayıf duruma düşmesini fırsat bilen İngiliz hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 

petrol ayrıcalığı edinme konusunu gündeme getirmiştir. Balkan Savaşı devam ederken de 

Basra Körfezi’ndeki çıkarlarını düşünerek Kuveyt ve Katar’ın İngiltere’ye bırakılması için 

Osmanlı Devleti’ni görüşmelere ikna etmiştir. İki yıl süren görüşmeler sonunda 29 Temmuz 

1913 tarihinde Osmanlı ve İngiliz hükümetleri arasında bir belge imzalanmıştır. Varılan 

anlaşma sonucunda Kuveyt kâğıt üzerinde Osmanlı Devleti egemenliğinde kalmakla birlikte 

fiilen İngiltere’ye bağlanmış, Katar ve Bahreyn şeyhlikleri ise Osmanlı Devleti’nden 

koparılmış ve görünüşte bağımsız olarak İngiltere’nin himayesine girmiştir. 3 Kasım 1916 

tarihinde İngiltere’nin Basra Körfezi’ndeki siyasi temsilcisi ile Katar Şeyhi Abdullah bin 

Kasım bin el-Sani arasında bir himaye anlaşması imzalanmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı 

askeri birliği 1916 yılında Katar’dan ayrılmış; İngiliz birliği Katar’a gelmiştir. Böylelikle 

İngiltere’nin yayılmacılığı/sömürgeciliği sonucunda Osmanlı Devletinin Katar’daki varlığı da 

son bulmuştur. 

Sanayi devriminden sonra 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına dek dünyanın 

birçok bölgesinde sömürgecilik faaliyetine girişen emperyal Batılı devletlerden İngiltere, 

Almanya, Rusya, Fransa’nın Basra Körfezi ekseninde pay kapma mücadelesine giriştikleri 

görülmektedir. 1869’da Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’nın deniz 

ulaşımına açılması ile Basra Körfezi’nin önemi daha da artmıştır. İngiltere, bu süreçte 

Hindistan’ı işgal ettikten sonra hem Körfezin zenginliklerinden faydalanmak hem de 

Hindistan bölgesinin güvenliği için Basra Körfezinde işgalci faaliyetlerini hızlandırmıştır. 

Çünkü İngiltere’nin stratejisi Hindistan’a uzanan kara ve deniz yollarının güvenliği üzerine 

oturtulmuştu. Bundan dolayı bölgede İran’ın toprak bütünlüğü ve Körfez güvenliği emperyal 

İngiltere için ayrı bir önem taşımaktaydı. Bunun neticesinde İngiltere’nin Basra Körfezinde, 

Katar’da hâkimiyet kurduğunu buraları işgal ettiğini görmekteyiz.  

Dönemin İngiliz siyasetinin temeli “imparatorluğun beyni olan Londra ile 

imparatorluğun kalbi olan Hindistan arasındaki emperyal bağlantının güvenliğine bağlı”
5
 

olarak belirlenmişti. Konu hakkında İngiltere’nin Hindistan sömürge valisi Lord Curzon 

“Her hangi bir yabancının Basra Körfezi’nde bir yer edinmesine razı gelecek herhangi bir 

İngiliz temsilcisini vatanına ihanet suçuyla suçlamaktan çekinmem. İster resmi bir düzenleme 
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sonucu olsun, ister halen siyasi ve askeri kontrolün ardında yatan yerel ticari çıkarların 

ihtimali yüzünden olsun, Basra Körfezine tanınacak imtiyazlar Britanya’nın, Uzakdoğu’daki, 

denizlerdeki egemenliğini, Hindistan’daki siyasi konumunu ve her iki yerdeki ticari 

çıkarlarını ve Avrasya ile olan imparatorluk bağlarını tehlikeye düşürecektir.” açıklamasında 

bulunarak İngilizlerin Körfeze verdikleri önemi izah etmektedir. Bu doğrultuda İngiltere, 

Körfez ülkesi olan Katar’da hâkimiyet kurmuştur.  

Katar’ın 1916’da imzalanan bir anlaşmayla İngilizlere tabi hale geldiği dönemdeki 

şeyhi, Şeyh Abdullah bin Cassim el-Sani’dir. İngilizler, 1970 yılında Katar’dan askerlerini 

çekmişler ve 3 Eylül 1971 tarihinde Şeyh Ahmed bin Ali el-Sani’ye (1960-1972) ‘emirlik’ 

unvanı verilmiştir. 3 Eylül 1971 tarihinde geçici Anayasa kabul edilerek Katar’ın ‘bağımsız’ 

bir konuma erişmesinden sonra 22 Şubat 1972 tarihinde kansız bir darbe ve aile kararı ile 

Şeyh Ahmed bin Ali Bin el-Sani’yi devirerek ülkenin başına Şeyh Halife bin Hamad el-Sani 

(1972-1995)  geçmiştir. 27 Haziran 1995 yılında kansız bir saray darbesiyle ülkenin yönetimi 

veliaht oğlu Şeyh Hamad bin Halife el-Sani’ye geçmiştir. O tarihten bu yana Katar, sosyal ve 

ekonomik alanlarda reformlar yaparak hızlı bir kalkınma süreci sergilemektedir.  Şeyh Hamad 

el-Sani, 25 Haziran 2013 tarihinde görevini oğlu Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani’ye 

devretmiştir. 

 

Katar’da İktidara Gelen Yöneticiler 

1. Şeyh Muhammed bin Sani (1850-1878) el-Sani hanedanının Katar’daki ilk 

yöneticisidir. 

2. Şeyh Kasım bin Muhammed el-Sani (1878-1913) Osmanlı Sultanı tarafından 

yönetime getirilen el-Sani, Katar’ın kurucusu sayılmaktadır. 

3. Şeyh Abdullah bin Kasım el-Sani (1913-1949) Bu dönemde Osmanlılar Katar’dan 

çekilmiş, İngilizler ile anlaşma imzalanmış ve bölgede petrol keşfedilmiştir. 

4. Şeyh Hamad bin Abdullah el-Sani (1940-1948) Şeyh Abdullah döneminde veliaht 

olan Şeyh Hamad, fiili olarak ülkeyi yönetmiştir. 

5. Şeyh Ali bin Abdullah el-Sani (1949-1960) Petrol gelirlerinde görülen artış ile ülkede 

bu dönemde modernleşme yolunda adımlar atılmıştır. 

6. Şeyh Ahmed bin Ali bin Abdullah el-Sani (1960-1972) 
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7. Şeyh Halife bin Hamad el-Sani (1972-1995) Bağımsızlığını kazanan Katar’ın ilk 

Emiri’dir. Şeyh Halife döneminde özellikle petrol fiyatlarında kaydedilen büyük artışlardan 

da yararlanılarak ülkenin kalkınması yönünde büyük adımlar atılmıştır.
6
 

8. Şeyh Hamad bin Halife el-Sani (1995-2013) Körfez liderleri arasında en genci olan 

Şeyh Hamad iktidarı babasından 1995 yılında gerçekleştirdiği kansız bir darbe ile devralmış, 

ülkenin modernleştirilmesi ve bir ölçüde demokratikleştirilmesi yönünde ilk üç yıl içinde 

gelişmeler kaydedilmiştir. 

9. Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani (2013-…) 

 

Siyasal / Dini / Sosyal Durumu: Katar, 3 Eylül 1971 tarihinde bağımsızlığını ilan eden, 

yönetim şekli anayasal monarşi olan bir devlettir. 1971 tarihli Anayasa’ya göre ülkenin siyasi 

organları Emir (devlet başkanı), Bakanlar Konseyi ve Danışma (Şura) Meclisi’nden 

oluşmaktadır. Her türlü önemli icra kararları bizzat Emir tarafından alınmakta ve yasama 

yetkisi de Emir’e ait bulunmaktadır. Emir, kendi yetkilerini yayımlayacağı kararnamelerle 

belirleme yetkisine de haizdir. Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Emir tarafından atanmakta ve 

görevden alınabilmektedir. Katar’da siyasal partilerin faaliyet izni bulunmamaktadır. Emir 

Şeyh Hamad bin Halife el-Sani (1995-2013) döneminde bazı reformlar gerçekleştirilmiş, bu 

çerçevede 8 Mart 1999 tarihinde Belediye seçimlerinde ilk kez kadınlara seçme ve seçilme 

hakkı tanınmıştır. Bu seçimlerde 221 erkek, 6 kadın aday yarışmıştır. Ancak kadın adaylardan 

seçimi kazanan olmamıştır. Böylelikle Körfez ülkeleri arasında kadına ilk defa seçme ve 

seçilme hakkı tanıyan ülke Katar olmuştur. 

2005 yılında da yeni anayasa yürürlüğe sokulmuş ve 2007 yılında kısmen seçimle 

oluşturulan parlamento hayata geçirilmiştir. 2005 yılında kabul edilen yeni anayasa ile 

din/inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi 

konular yasal güvence altına alınmıştır. 

 

Dil-Din: Katar Devleti’nin resmi dili Arapçadır. Bunun yanında Katar’da yıllarca süren 

İngiliz sömürgeciliğinin etkisi ve uluslararası iletişim dili olmasından dolayı İngilizce de 

yaygın kullanılan bir dildir. Ülkede resmi din İslâm’dır. Katarlılar,  Müslüman olup büyük 

çoğunluğu Hanbelî-Vahhabi mezhebindendir. Şii mezhebinden olanların sayısı ise %15 olarak 

tahmin edilmektedir. Katar’da mezhep ayrımından doğan herhangi bir sürtüşmeye şimdiye 
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dek rastlanmamıştır. Ülkede, Gayrimüslimlerin ibadet özgürlüğü ise anayasal güvence altında 

bulunmaktadır. 

 

Eğitim: Katar’da eğitim zorunlu ve parasızdır. Parasız eğitimden Katar vatandaşı 

olmayanlar da yararlanabilmektedir. Katar’da sağlık hizmetleri Katarlılara parasız fakat 

yabancılara bedel karşılığında sunulmaktadır. 26 Ekim 1954 günü Mısır devlet başkanı Cemal 

Abdünnasır’a başarısız bir suikast girişimi düzenlenmiştir. Suikastı fırsat bilen Nasır, sonraki 

günlerde bütün kin ve hışmı ile Müslüman Kardeşlerin üzerine gitmeye başlamış; binlerce 

Müslüman Kardeşler mensubu hapse atılmış, on binlercesi ülkeyi terk etmek zorunda 

kalmıştır.  Mısır’ı terk eden Müslüman Kardeşler’in bir bölümü Katar’a gitmiş, Katar ve diğer 

Körfez devletleri Müslüman Kardeşleri özellikle tercih etmişlerdir. Burada Katar için 

Mısır’ın/Cemal Abdünnasır’ın cumhuriyetçi ve pan-Arabizm ideolojisine karşın, Müslüman 

Kardeşlerin İslâmî ve ümmet merkezli söyleminin daha az sorunlu olması muhtemeldir. 

Eğitim sistemlerini geliştirmek için kalifiye öğretmen ve yönetici ihtiyacı çeken Katar, rızası 

ile eğitim teşkilatlarını Müslüman Kardeşler üyelerine açmıştır. Bu alanda en ünlü örnek 

şüphesiz ki Yusuf el-Karadavi’dir. 1926’da Mısır’da doğan bu ünlü Müslüman Kardeşler 

üyesi dini eğitimini Mısır’da, el-Ezher’de tamamladıktan sonra, 1962 yılında Katar’a 

yerleşmiş, 1977’de Katar Üniversitesi bünyesinde Şeriat ve İslâmî İlimler fakültesini 

kurmuştur. 1990 yılına kadar bu fakültenin dekanlığını yapan el-Karadavi, daha sonra yine 

Katar Üniversitesi’nde Siret ve Sünnet Araştırma Enstitüsünü kurup müdürlüğünü yapmıştır. 

Katar’ın yaygın cemaati Müslüman Kardeşler Cemaati’nin Katar’daki varlığı genellikle 

üç aşamada ele alınmıştır:  

1. 1954’den sonra Müslüman Kardeşler’in Mısır’da karşılaştıkları baskı üzerine kimi 

mensuplarının Katar’a yerleşmesi ve iyi bir eğitim almış bu şahsiyetlerin 1960’tan sonra 

Katar toplumu ve kurumları üzerinde etkili olmaya başlamaları 

2. 1982’den sonra Müslüman Kardeşler’in Suriye’de uğradıkları baskı yüzünden 

Suriyeli mensuplarının Katar’a yerleşmesi 

3. 11 Eylül 2001 vakasından sonra Suudi Arabistan’da yerleşik kimi Müslüman 

Kardeşler mensuplarının Katar’a yerleşmesi. 

1950’li yılların Katar emiri Şeyh Ali bin Abdullah el-Sani (1949-1960), Müslüman 

Kardeşleri, ülkelerinde zulüm görüp kendi ülkesine sığınan şahsiyetler olarak görmüş, 

ülkesinin kapılarını onlara açmış ve özellikle eğitim kurumlarını onlara teslim etmiştir. 

1982’den sonra Suriye’den gelen Müslüman Kardeşler mensupları ile Katar’daki Müslüman 

Kardeşler varlığı güçlenmiş, Cemaat 1999’da herhangi bir baskı söz konusu olmadan artık 
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Katar toplumunun ana rengi olmaya başladığı ve ayrı bir cemaat durmanın anlamsızlaştığı 

gerekçesiyle varlığına son vermiştir. Müslüman Kardeşler’in Katar deneyimi bu yönüyle 

bütün dünyada özgün bir örneklik olarak görülmektedir. 11 Eylül vakasından sonra ise 

Suudi’deki Müslüman Kardeşler âlimlerinin Katar’a gelmesiyle Katar, Müslüman Kardeşlerin 

ana noktalarından biri olmuştur.  Yusuf el-Karadavî, Abdulmuaz Abdüssettar, Abdullah en-

Nefisî, Casım Muhammed Sultan gibi Katar’ın önemli ilim ve düşünce şahsiyetleri Müslüman 

Kardeşler içinde yetişmişlerdir.
7
 Katar, bu şahsiyetlerden yararlanarak Körfez’de kendisini 

diğer ülkelerden farklılaştıran bir milli kimlik inşa etme yoluna gitmiştir. Körfez ülkeleri 

2016’dan bu yana Katar’daki Müslüman Kardeşler varlığını bu ülkeye karşı ekonomik 

ambargo ve siyasi dışlanma gerekçesi yapmış ancak Katar Müslüman Kardeşler konusunda 

geri adım atmamıştır.  

Günümüzde Ali Karadağî riyasetindeki Dünya Müslüman Âlimler Birliği (Türkiye’de 

Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği/UMAD) gayri resmi genel merkezi de Katar’dadır. 

Birlik 11 Mart 2004’te İrlanda’da kurulup İngiltere’de faaliyetlerine başlamış ancak Katar’ın 

başkenti Doha’daki merkezini genel merkez olarak kullanmıştır.
8
 Uluslararası faaliyetleri öne 

çıkan Birlik, Suudi Arabistan’da Kurulu Rabitatü’l-Alemi’l-İslâmî (RABITA)’nin, daha önce 

Suudi himayesinde iken 11 Eylül ABD saldırılarının ardından, Suudi’de uğradığı baskılar 

üzerine Katar’da kurulmuş ve düşünsel yönden de Suudi’nin mezhepsel yaklaşımlarından 

uzaklaşıp Müslüman Kardeşler düşüncesine yaklaşmıştır. 

 Katar’da öne çıkan diğer bir şahsiyet ise Katar’ın büyük zenginlerinden Abdurrahman 

Muhammed en-Nuaimî’dir; Nuaimî, uluslararası güçler tarafından silahlı Suriye muhalefetini 

desteklemekle itham edilmekte; Katar’a yöneltilen suçlamaların odağında bulunmaktadır.
9
 

En-Nuaimî’nin başında bulunduğu AlKarama adlı kuruluş, 2004’te Katar ve Cezayirli insan 

hakları savunucuları tarafından kurulmuştur. AlKarama kendisini özellikle Arap ülkelerindeki 

insan hakları ihlallerine karşı ve bu ihlallerin mağdurlarına yardım etmek üzere kurulmuş 

olarak tarif etmektedir. Kurum, 2007’de İsveç’te kurduğu AlKarama Fon’la aynı zamanda 

uluslararası bir yardım kuruluşu konumu kazanmıştır. 2013 Mısır Sisi Cuntası darbesinden 

sonra kurumun Mısır’daki faaliyetlerine son verilmiş ve kurum Mısır, Suudi Arabistan-

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üçlüsünün hedefi hâline gelmiştir. AlKarama, Eylül 2014’te 

önce bir Lübnan gazetesi, ardından Ekim ayında bir İsveç gazetesi tarafından terörü 

                                                           
7
 http://www.İslâmist-movements.com/2843; http://bekolwodoh.blogspot.com.tr/2013/10/blog-post_7798.html ,   

Erişim Tarihi: 13.03.2018  
8
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/13/االتحاد-العالمي-لعلماء-المسلمين , Erişim 

Tarihi: 13.03.2018 
9
 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-

Islamist-extremists.html , Erişim Tarihi: 13.03.2018 

http://www.islamist-movements.com/2843
http://bekolwodoh.blogspot.com.tr/2013/10/blog-post_7798.html
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/13/الاتحاد-العالمي-لعلماء-المسلمين
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html
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desteklemekle itham edilmiştir. Aynı yılın Kasım ayında BAE yönetimi tarafından terör 

listesine alınmış, Ağustos 2015’te de kurumun kurucularından ve İtalya temsilcisi Raşid Meslî 

teröre destek verdiği gerekçesiyle o ülkede tutuklanmış; 2000’li yılların başında Cezayir 

İslâmî Hareketine verdiği destek Meslî’nin soruşturmasının konularından birini teşkil 

etmiştir.
10

  

Katar’da nüfusun yüzde 15’ini teşkil eden ve Baharina Şiası olarak bilinen Körfez 

ülkeleri Arap Şiasına mensup topluluk, Mescidü’l-Baharina,  Mescidü’l-İmam Sadık ve 

Hüseyniyetü’l-Birmiye gibi mescidler ve merkezler etrafında buluşmaktadır. Mescidü’l-

Baharina İmamı Nasır Hatip ve Hüseyniye imamı Abdurrıza Maaş Katar Şiilerinin önde gelen 

şahsiyetleridir.
11

 

 

Basın: Katar’da 1995’te basına sansür kaldırılmış ve bu tarihten beri genel itibariyle 

basın özgürlüğünün mevcut olduğu söylenebilir. Katar’a ait olan el-Cezire televizyon kanalı 

Arap dünyasında son derece etkili yayın yapan bir haber kanalı olarak yayınlarını 

sürdürmekle birlikte 2006’da el-Cezire’nin İngilizce yayın yapan kolu da kurulmuştur. 

Böylece el-Cezire, Ortadoğu’da İngilizce yayın yapan ilk haber kanalı olmuştur. el-Cezire 

televizyon kanalı yaptığı yayınlarla zaman zaman Batı Dünyası’nı ve kimi Arap yönetimlerini 

de rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık kimi zaman Katar’ı zor durumlarda bıraksa da genellikle 

Katar’ın elini güçlendiren bir araç olarak görülmektedir. 

 

Spor: 2010 yılı hem Katar spor tarihi açısından bir dönüm noktası, hem de dünya sporu 

açısından bir ilkin gerçekleşmesine yönelik kararın alındığı yıl olmuştur. Uluslararası Futbol 

Federasyonları Birliği (FİFA) Başkanı, Dünya Kupası’nın 2022’de Katar’da düzenlenmesine 

karar verildiğini açıklamıştır. 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve 

ABD aday olmuştu. Bu kararla Katar dünya kupasına ev sahipliği yapacak ilk 

Müslüman/Arap/Ortadoğu ülkesi olacaktır. Bu sportif faaliyete ev sahipliği yapacak olan 

Katar 10 yeni stadyum yapmaya başlamıştır. 

 

Ekonomik Durumu: Katar ekonomisinde daha çok devlet sektörü egemendir. Son 

dönemlerde kısmen özel sektöre de ekonomik alanda imkânlar sunulmuştur. Katar’ın iki 

büyük limana,  gelişmiş bir yol ve kanalizasyon sistemine sahip olmanın yanında ülkede 

inşaat ve müteahhitlik sektörünün de ciddi oranda geliştiği gözlemlenmektedir. Katar’da 

                                                           
10

 https://www.alkarama.org/en/about/history , Erişim Tarihi: 13.03.2018  
11

 http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=4535 ,  Erişim Tarihi: 13.03.2018 

https://www.alkarama.org/en/about/history
http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=4535
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resmi kayıtlara göre işsizlik yok denecek kadar az durumdadır. Kuzeyden Basra Körfezi, 

güneyden ise Suudi Arabistan ve BAE’yle çevrili olan Katar’da, nüfusun çoğunluğunu 

yabancı/göçmen insanlar oluşturmakta ve iş gücünün yaklaşık %90’ını yabancılar 

karşılamaktadır. Katar bir körfez ülkesi olarak petrol ve doğalgaz zengini ülkeler arasında yer 

almaktadır.  Bu doğrultudaki istatiskî verilere göre “dünyada (2010 yılı itibariyle) kanıtlanmış 

1 trilyon 237,9 milyar varil ham petrol rezervi vardır. Dünyada kanıtlanmış ham petrol 

rezervlerinin yüzde 55,5’i Orta Doğu’da bulunmaktadır. Basra Körfezi’nde yer alan Suudi 

Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, BAE, Katar, Umman, Bahreyn’i içine alan bölge 745.998 

milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervinin yatağıdır. Kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin 

266,7 milyar varili Suudi Arabistan’da, 136,1 milyar varili İran’da, 115 milyar varili Irak’ta, 

104 milyar varili Kuveyt’tedir. Beşinci sıradaki BAE’nin 97,8 varil ve Katar’ın 15,2 milyar 

varil ham petrolü vardır. Burada, Körfez ülkelerinin -büyüklüklerinin çok ötesinde bir güce 

kavuşturan- ham petrol rezervlerinin boyutları net şekilde görülmektedir. Körfez ülkelerinin 

rezerv durumunu ve bu anlamda önemini vurgulamak bağlamında, dünya gücü olarak kabul 

edilen dev ekonomili ülkelerin de ham petrol rezervlerine bakmakta yarar vardır. ABD’nin 

21,3, Rusya’nın 60,0, Çin’in 16,0, Brezilya’nın 12,6, Meksika’nın 10,5 milyar varil 

kanıtlanmış ham petrol rezervi bulunmaktadır”
12

 

Katar’da 1940 yılında petrol bulunmuş fakat 2. Dünya Savaşının yaşanması petrol 

çıkarma/üretme çalışmalarını sekteye uğratmıştır. Savaştan sonra tekrar başlayan çalışmalar 

neticesinde Katar ilk petrol ihracatını 1949 yılında gerçekleştirmiştir. Katar’ın 1960 yılı petrol 

geliri 55 milyon dolar iken 1970 yılında 125 milyon dolar olmuştur. 1974 yılında yaşanan 

petrol kriziyle birlikte Katar 1,6 milyar dolarlık petrol geliri elde etmiştir. Böylelikle petrol 

gelirleri ile Katar ekonomisi de büyümeye devam etmiştir. 

“Dünya doğalgaz rezervlerinde ilk dört sırada Rusya, İran, Katar ve ABD yer 

almaktadır.”
13

 Katar, Rusya ve İran’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz 

rezervlerine sahip olan ülkedir. 

2010 yılı verilerine göre Rusya’nın doğal gaz rezervi 44,8 trilyon metreküp, İran’ın 29,6 

trilyon metreküp iken Katar, 25,3 trilyon m
3
 doğalgaz rezerviyle dünyanın en fazla 

rezerve sahip 3. ülkesi ve dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı 

durumundadır. 

                                                           
12

 Burcu Kaya ERDEM: “Ortadoğu’da “Küçük” Ama “Önemli” Olabilmek: “Katar” Örneği”, Akademik 

ORTADOĞU, Cilt: 4, Sayı: 1, 2009, s. 34. 
13

 Doğan AYDAL: “Katar Krizinin Perde Arkası”, Ekovitrin Dergisi, İstanbul Temmuz 2017, s. 126. 
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Rusya’nın doğalgazı zaman zaman Avrupa’ya karşı siyasi/stratejik bir koz olarak 

kullanması Rusya’yı güvenilmez kılarken diğer yandan doğalgaz tedarikçisi İran’ın ABD’nin 

‘düşman’ devletler listesinde yer alması ve ambargolara maruz kalması gibi etkenlerden 

dolayı Katar sahip olduğu doğalgaz rezerv ve üretimiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa 

enerji arz güvenliği için Katar önemli bir alternatif hâline gelmiştir.  

Katar’da doğalgaz üretimi 1991 yılında başlamıştır. İlk defa 1997’de doğalgaz ihraç 

etmeye başlayan Katar, 2006 yılında dünyanın en büyük sıvı doğalgaz (LNG) ihracatçısı 

haline gelmiştir. 56 tanker gemisiyle dünyanın en büyük LNG tanker filolarından birine sahip 

durumdadır. Büyük bütçelerle gaz üretimine yatırım yapan Katar, zamanla sadece üretimini 

artırmakla kalmamış, her geçen yıl ihracatını ve doğalgaz piyasasındaki payını da artırmıştır. 

15 yıl içinde dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olmasında ülke ülke gezen 

Şeyh Hamad ve ekibinin gayretleri ve girişimcilikleri de önemli rol oynamıştır. Katar’ın 

uluslararası politik ve diplomatik ilişkileri ile global ekonomik ağına doğalgaz ihracatçısı 

olarak girmesi paralel olmuştur. Bunu KatarGas’ın ortaklık yapısında görmek mümkündür. 

KatarGas’ın en büyük ortağı KatarPetrol’dür. Diğer ortakları ise dünyanın dev enerji 

şirketleri; Fransız Total, Amerikan ExxonMobil ve ConocoPhilips, Japon Mitsui ve Marubeni 

ile Hollandalı Shell’dir. Doğalgaz, Katar’ı petrolle gelen zenginliğin çok ötesine taşımıştır. 

Katar yalnız körfez ülkeleri dışındaki ülkelere değil aynı zamanda Körfez ülkelerine de 

doğalgaz satışında bulunmaktadır. Katar’ın bu gücü onu, körfezin efendiliğine oynayan 

Suudi devletinin kontrolünün dışına çıkararak bağımsız politikalar üretmeye de sevk 

etmiştir. 2000 yılında Katar’ın GSMH’i 17,7 milyar dolara çıkarken, 2011 yılında ise 

Katar’ın GSMH’i 172,9 milyar dolar olmuştur. Katar’da kişi başına milli gelir 2017 yılı 

itibariyle 130.000 dolar civarında tespit edilmiştir. 

Katar, petrokimya yatırımlarını sürdürürken diğer yandan da bu yatırımlardan elde ettiği 

ürünlere yönelik pazarını genişletmeye çalışmaktadır. Doğalgaz kaynaklarına ilişkin siyasî 

çabalar ve ilişkiler de bir yandan sürdürülmektedir. Rusya ile enerji piyasası konusunda 

anlaşan Katar, Fransız enerji firması olan Total ile Batı Afrika’da petrol çıkarma projesine 

ilişkin ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, Total’in Afrika’da petrol üretimine ilişkin 

bir Ortadoğu ülkesiyle kurduğu ilk ortaklık olması bakımından önem taşımaktadır. 

Katar Ulusal Bankası (QNB) raporuna göre Katar’ın doğalgaz rezervlerinin 200 yıldan 

fazla yeterli geleceği öngörülmektedir. Ekonomisinin itici gücü enerji kaynakları olan Katar, 

doğal kaynak ihracından elde edilen geliri farklı alanlarda yatırımlara aktararak ekonomik 

kaynak çeşitliliğini sağlamak ve bu suretle doğal kaynak fiyatlarında meydana gelen 

dalgalanmalara karşı ekonomik güven ve süreklilik oluşturma yönündeki yatırımlara da 
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ağırlık vermektedir. Bu doğrultuda havayollarına, bankacılık, perakende ve telekomünikasyon 

sektörlerine; yurt dışında birçok yabancı ülkede de ciddi yatırımlar, gayrimenkul satın alma, 

AVM zincirlerini almak gibi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Katar’ın doğalgaza dayalı 

sanayileşme programı, Şeyh Hamad bin Halife el-Sani’nin 1995 yılında iktidara gelmesinin 

ardından hızlanmış ve bu bağlamda, yalnızca doğalgaz sıvılaştırma (LNG) sektöründe Katar’a 

çekilen yabancı sermaye miktarı 70 milyar doları aşmıştır.  

 

Katar’ın ithalatında en büyük payı; mamul malları, elektronik, gıda-tarım ve otomotiv 

ürünleri oluşturmaktadır. Katar’ın ithalatında yer alan önemli ülkeler arasında ABD, Japonya, 

İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya yer alırken son yıllarda Türkiye de öne çıkmaya 

başlamıştır. Katar’ın ihracatında en büyük pay ise Japonya’ya aittir. İhracatın gerçekleştiği 

diğer ülkeler ise Singapur, Güney Kore, ABD ve BAE’dir. Petrol dışı ürünlerin ihracatında 

yine Japonya, BAE, Hindistan, Suudi Arabistan, ABD, Güney Kore ve Çin ilk sıralarda yer 

almaktadır. 

Katar, havayolları alanında önemli bir merkez olma yolunda yatırımlar yapmaktadır. 

Katar Havayolları yeni bir firma olmasına karşın sektörün en hızlı büyüyen firmaları arasında 

yer almaktadır. 

Katar’da turizm sektörüne 1990 yılından sonra büyük önem verilmeye başlanmıştır. 

Ülkede yeni tesisler inşa edilmiştir “Qatar Open” Tenis Turnuvası, Futbol’da Dünya Kupası 

Asya Grubu Finalleri, Dünya Gençler Futbol Şampiyonası gibi birçok uluslararası spor 

olayının Katar’da yapılmış olması ülkenin dışa açılmasını ve turizm sektörüne daha fazla 

önem vermesini sağlamıştır. 

Katar, Telekom alanında da çeşitli ortaklıklar kurarak sektörde büyümesini 

sürdürmüştür. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük Telekom firması Katar Telekom 

(Qtel) Tunus’un ikinci büyük cep telefonu firması Tunusiana ile ortaklık kurmıştur. Qtel’in, 

17 ülkede 68 milyon tüketiciye hizmet sunduğu belirtilmektedir. 

 

Bankacılık: Katar’da 17 banka faaliyet göstermektedir. Söz konusu bankaların 6’sı 

Katar orijinli (Al-i Bank, Al Khaleeji Bank, Bank of Qatar, Doha Bank, International Bank of 

Qatar ve Qatar National Bank; ayrıca 3 özel finans kurumu – Masraf Al Rayan, Qatar Islamic 

Bank ve Qatar International Islamic Bank) olup sektörün % 80’i söz konusu bankalarca 

kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Arab Bank, Bank Saderat Iran, HSBC, Mashreqbank, 

BNP Paribas, Standard Chartered ve United Bank ülkede faaliyet gösteren uluslararası 

bankalardan bazılarıdır. Ağırlıklı bir kamu bankası olan Qatar National Bank (QNB), toplam 
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mevduatın %50’sini elinde tutmakta ve hükümetin finansal aktivitelerinin hemen hemen 

tamamını gerçekleştirmektedir. Bankaların en önemli faaliyeti yakın zamana kadar kamunun 

sürdürdüğü yatırım projelerinin finansman ihtiyacını karşılamak olmuştur. Ancak, kamunun 

finansman gücünün hızla artması sonucunda ticari bankalara olan ihtiyacının azalması, 

bankaların tüketici odaklı faaliyetlerini arttırmasını sağlamıştır. 

 

Askeri / Savunma Durumu: İran’da 1979 devriminin yaşanması ve İran’ın devrim 

ihracını bir politika olarak benimsenmesinin ardından Suudi Arabistan’da Şii isyanlarının 

görülmesi ve şiddetle bastırılması, İran-Irak savaşının yaşanması gibi faktörler sonucunda 

Körfez’in altı Arap ülkesi 1981 yılı Mayıs ayında Körfez İşbirliği Teşkilatı’nı kurdu. Körfez 

İşbirliği Teşkilatı üye devletleri; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, BAE ve 

Umman’dır. Körfezde yaşanan bölgesel krizler, güvenlik riskleri ve Katar’ın büyük 

ekonomisine karşılık yetersiz nüfus ve askeri gücü (12 bin kadar askeri olduğu 

belirtilmektedir) nedeniyle başta ABD olmak üzere Batı dünyasının bölgedeki yakın 

müttefiklerinden biri haline gelirken Körfez’deki en büyük Amerikan hava üssüne de ev 

sahipliği yapmaya başlamıştır. Katar’da İngilizlerin boşalttığı alanı ABD kapmıştır. Katar, ilk 

önce Irak’ın 1. Körfez Krizinde Saddam’ın Kuveyt’e girmesi üzerine kendi güvenliği için de 

Irak’a karşı ABD’nin liderliğini yaptığı koalisyon kuvvetlerine katılmış, daha sonra 1992’nin 

Haziran’ında ABD ile güvenlik anlaşması imzalamıştır. Şeyh Hamad 1996’da 1 milyar 

doların üzerinde bir harcama yaparak el-Udeyd hava üssünü kurmuştur. Hâlbuki 1992 yılında 

hava kuvvetlerinin büyüklüğü sadece yaklaşık 800 asker olan Katar’ın bu kadar büyük bir 

hava üssüne ihtiyacı yoktu. Katar’da 10 bin kişilik ABD üssü bulunmaktadır. Aynı zamanda 

hemen yakınındaki Bahreyn Emirliği’nde de 1993’ten bu yana ABD’nin 5. Filo üssü 

bulunmaktadır. 2003 yılında Suudi Arabistan’dan askerlerini çeken ABD, Merkez Kuvvetler 

Komutanlığı (CENTCOM) merkezini Katar’daki el-Udeyd üssüne taşımıştır. Katar’da ikinci 

bir askeri üs daha kuran ABD, 11 Eylül sonrası dönemdeki Afganistan ve Irak işgallerini 

CENTCOM’dan idare etmiştir.  

 

DIŞ POLİTİKASI 

Coğrafyası ve nüfusunun küçüklüğü kadar bulunduğu Körfez bölgesinin uluslararası 

rekabetin odak noktalarından biri olması Katar’ı rasyonel bir dış politika izlemeye mecbur 

bırakmıştır. Bundan dolayı Katar bölgesel krizler karşısında tavır alırken hem bölgenin 

önemli güçlerini hem de uluslararası aktörleri dikkatlice izleyerek ve ilişkilerinde dengeli 

olmaya özen göstererek hareket etmiştir. Örneğin Suudi Arabistan’ın İran’a karşı sert ve 
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dışlayıcı tavrı Katar tarafından destek bulmamış, aksine İran’ı provoke edecek politikadan 

uzak durulmuştur. Yine diğer Körfez ülkeleri Müslüman Kardeşler’e karşı ağır ithamlarda 

bulunup onları terör listesine alırken Katar hareketi büyük oranda desteklemiştir. Katar; dış 

politikada medya, diplomasi, eğitim, kültür, spor, turizm ve insani yardım gibi yumuşak güç 

araçlarını yaygın bir şekilde kullanmıştır. Şeyh Hamad döneminde arabuluculuk ve çatışma 

çözümlerine odaklanılmış, bu tercih tarafsız bir dış politika izlemeyi amaç edinen Katar’ın 

imajını da olumlu etkilemiştir. 

Katar, yüzölçümü küçük olmasına rağmen, sahip olduğu büyük enerji potansiyeli ve 

bunu kullanımından hareketle aktif, geniş yelpazede bir dış ilişkiler ağı geliştirmiştir. İran’dan 

Çin’e, Japonya’dan Hindistan’a, ABD ve İngiltere’den Almanya’ya, Rusya’dan Afrika’ya 

kapsamlı, çeşitli, kimi zaman dengeleyici kimi zaman çıkarsal çatışmalar içinde politik 

çalışmalar yürüten Katar İsrail’le de iyi ilişkiler geliştirerek İsrail’in 1996’da Doha’da ticaret 

ofisi açmasına izin vermiştir. 

 

KATAR’IN YARDIM FAALİYETLERİ 

Katar, hayır kurumları ve fonları vasıtasıyla çeşitli bölgelere yönelik yardım 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu yardımlardan öne çıkanları, Pakistan’daki sel mağdurlarına 

yönelik çalışmalar, Filistin’e destek, Komor Adalarına ve Darfur’a yönelik faaliyetler ve 

yapılan bağışlar şeklinde sıralanabilir. Katar’daki yardım kuruluşları ortak bir kampanya ile 

Pakistan’daki sel mağdurları için 16 milyon dolar yardım toplamıştır. Katar Hayır Kurumu, 

Şeyh Muhammed bin el-Sani Vakfı ve Katar Kızılay’ının yürüttüğü ortak çalışma sonucunda 

Pakistan’a 80 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. Yardımlar, Katar Emiri Hamad bin Halife 

el-Sani’nin talimatıyla oluşturulan hava köprüsü yoluyla ve Katar Havayollarının desteğiyle 

ulaştırılmıştır. 

Katar Hayır Kurumu, Komor Adaları’nın başkenti Moroni’de bölge ofisi açmıştır, bu 

ofis ülkenin kalkınması için çalışan Katar yardım kuruluşlarının faaliyetlerini koordine 

etmektedir. Ayrıca Moroni’deki ofis eğitim, kültür, sağlık, su temini, geçim düzeyinin 

iyileştirilmesi, meslek kazandırma, barınma, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve doğal 

afetlerle mücadele konularına yoğunlaşmaktadır. Katar Hayır Kurumu, 5 yılda hayata 

geçirilmek üzere Komor Adaları’nın kalkındırılmasına yönelik projelere 55 milyon Katar 

riyali tahsis etmiştir. Bundan başka Emir Şeyh Hamad el-Sani 22 Nisan’da gerçekleştirdiği 

Komor Adaları ziyaretinde memurların dokuz aylık maaşlarını ödeme sözü vermiştir. Bu 

çerçevede Katar, Komor Adaları’na 20 milyon Euro bağışta bulunmuştur. 
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Katar’ın yardım elini uzattığı bir başka bölge ise Sudan’ın Darfur şehri olmuştur. Katar 

Hayır Kurumu, Darfur’da yaşanan krizden etkilenen 65.000 kişinin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi için 1.065.000 dolar değerinde bir yardım tahsis etmiştir. 

Katar’ın Filistin’de bir hastane inşa etme projesinin Arap Birliği’nin tıbbî ve insanî 

yardım bölümünün desteği ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış; Katar, hastanenin inşaat 

maliyetini üstlenmiş ve tıbbî malzeme teminini sağlamıştır. 

Bir başka yardım faaliyetini ise Türkiye (TİKA) – Katar (Hopefor) ortaklaşa bir şekilde 

Dominik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmişlerdir. 

 

KATAR’IN DEVLETLERARASI ARABULUCULUK FAALİYETLERİ 

Katar, son dönemlerde pek çok Arap ülkesindeki krizlerin çözümü sürecine katkıda 

bulunmaya çalışmış; bu doğrultuda Yemen’de çatışan yönetim ve muhalifler arasında 

arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmüş; ateşkes koşullarını müzakere etmek üzere Yemen’e bir 

heyet göndermiştir. Yemen’in Şii grupları ile Sana hükümeti arasındaki ateşkesin temini 

yönündeki Katar’ın girişimleri memnuniyetle karşılanmıştır. Yemen’deki Şii Husilerin 

sözcüsü Muhammed Abdüsselam ise sürdürülebilir barışın sağlanmasında Katar’ın 

gayretlerinden memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. Katar Emiri Şeyh Hamad el-Sani, 

Yemen’in başkenti Sana ziyareti sırasında, Yemen’in öldürülen eski Devlet Başkanı Ali 

Abdullah Salih ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen’in bütünlüğünün 

güvende olmasına yönelik her konuda Katar’ın yardım etmeye hazır olduğunu, bu sorunun 

çözümü için yapacakları katkıdan dolayı mutluluk duyacaklarını ifade etmiştir. 

Katar’ın bir başka arabuluculuk faaliyeti ise Sudan’da yaşanan siyasi krizin 

çözümlenmesi konusunda olmuştur. Katar, bu meselenin çözülmesi hususunda hem ev 

sahipliği yapmış hem de bölgeye maddi destek sağlamak üzere bir fonun oluşturulmasıyla 

arabuluculuk faaliyetlerini ekonomik yardımlarla da desteklemiştir. Katar’daki müzakereler 

sonucunda Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Darfur’un büyük muhalif gruplarından 

Adalet ve Eşitlik Hareketi ile bir ateşkes anlaşması imzalamıştır. Anlaşmanın 

imzalanmasından sonra Katar, Darfur’un geliştirilmesi için 1,5 milyar dolarlık bir fonu 

oluşturmuştur. 

Katar, Afrika’da bulunan Eritre ve Cibuti arasındaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin de 

arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmuştur. İki komşu ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının 

çözümüne yönelik Katar’ın arabuluculuğu sonucunda Cibuti’de bulunan Eritre askerleri geri 

çekilmiş; Eritre askerlerinin geri çekildiği bölgeye, sorun nihai bir çözümle neticelenene dek 
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sınırı gözlemek üzere Katar’ın bir gözlem gücü konuşlandırılmıştır. Katar’ın 

arabuluculuğunun hedefi taraflar arasında sınır sorununu çözüme kavuşturabilmektir. 

  

 

KATAR’IN BÖLGE SİYASETİNE TESİRİ  

VE SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU 

Katar’ın bulunduğu bölge ve dünya siyasetinde adından söz edilmesini sağlayan 

ekonomideki yükselişinin yanında diğer önemli gelişme “Arap Baharı” olmuştur. Arap 

Baharı, 17 Aralık 2010 günü Tunus’ta, Muhammed Buazizi isimli bir seyyar satıcının 

polis tacizine karşı kendini yakması ile başlamıştır.  Buazizi’nin kendini ateşe vermesini 

Belediye binası önünde protesto eden yaşlı annesinin videosunu aynı akşam yayınlayan el-

Cezire bir ölçüde Arap Baharı’nın da fitilini ateşlemiştir. Tunus’ta protestoların büyümesi ve 

oradan Mısır’a sıçramasını dünya, Katar’ın el-Cezire televizyon kanalından takip etmiştir. 

Bölgede halkların tercihlerinden yana tavır alan, bölgesel krizlerde arabuluculuk rolüne 

soyunan ve Mısır’da askeri darbeyle iktidara gelen Sisi yönetimine mesafeli duran Katar, bu 

siyaseti sebebiyle başta Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere bazı ülkelerden baskı 

görmüştür.  

Arap Baharı’nın Libya’daki sürecinde Katar’ın yardımları özellikle Libya’da Kaddafi 

rejiminin devrilmesinde kritik rol oynamıştır. Katar sadece Arap Ligi’ni NATO’nun 

Libya’ya/Kaddafi yönetimine müdahalesine ikna etmekle kalmamış, 25 Mart 2011’de, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararıyla birlikte başlatılan operasyona 

katılmış, 6 savaş uçağıyla Koalisyon güçlerine katılmakla birlikte Bingazi’den petrol satışında 

aracı olup muhalifleri de silahlandırmıştır. Katar’a teşekkürlerini isyancılar 23 Ağustos 2011 

günü, Trablus’ta Kaddafi’nin sarayına kendi bayraklarının yanında Katar bayrağını dikerek 

göstermişlerdir.
14

 Katar, Arap monarşileri arasında toplumsal meşruiyet ile en rahat ülke 

görünümüne sahip olurken Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan bu dalgadan en fazla ürken ülke 

gruplarını temsil etmişlerdir. Muhtemelen uzun bir süre için bölgedeki en aktif fay hattını 

teşkil edecek gibi gözüken bu ayrışma, Haziran 2017’de Katar’ın diğer Körfez ülkeleri 

tarafından siyasi ve ekonomik abluka altına alınmasıyla ilk gerçek krizini de ortaya 

çıkarmıştır.  

Katar, Suriye’de ilk halk ayaklanmalarının başladığı Mart 2011’den itibaren Türkiye’ye 

ek olarak Körfez’in diğer iki ülkesi Suudi Arabistan ve Kuveyt ile beraber Esad rejimine karşı 

                                                           
14

 Birol Başkan: “Calutlar Dünyasında Bir Davut: Katar’ın Sıradışı Dış Politika Dinamizmi”, Akademik 

ORTADOĞU, Cilt: 7, Sayı: 1, 2012, s. 30. 
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muhalefeti destekleyen bir rol oynamıştır. Aynı yıl Katar, Şam’da elçiliğini kapatan ilk ülke 

olmuş ve Arap Birliği’nin Esad’a karşı tutum alarak Suriye’nin birliğe üyeliğini askıya 

almasında önemli bir rol oynamıştır. Suriye konusunda 2013’ten itibaren Riyad ve Doha 

arasındaki fikir ayrılıkları gün yüzüne çıkmaya ve iki ülke sahada rekabet halinde olan 

grupları desteklemeye başlamışlardır. Bu durum Suriye’deki parçalı muhalefetin daha da 

parçalanması sürecini hızlandırdığı gibi iki tarafın Suriye’deki aktif siyasetini sekteye 

uğratarak etkilerini daha da sınırlı bir noktaya geriletmiştir. 

Katar’ın bu çalkantılı süreçlerde en çok işbirliği yaptığı ülkelerden birisi Türkiye 

olmuştur. Suriye’nin sürekli çatışma ve anlaşmazlık üreten bir ülke olmasını istemeyen ve 

Esad yönetiminin/Baas rejiminin devrilmesinden yana olan iki ülke, Esad rejimini karşılarına 

alarak muhalefeti desteklemeye başlamışlardır. Türkiye ile Suriye krizinde ortak endişeler 

paylaşan Katar’ın dış politikada yürüttüğü diplomasi ve arabuluculuk çabaları Arap Bahar’ı 

ile gelen siyasi değişimlerle birlikte Katar’ın bölgedeki etkinliğini biraz daha gün yüzüne 

çıkarmıştır. Katar’ın askeri gücü sınırlı olduğundan Suriye krizinde muhalefete verdiği destek 

önemli ölçüde finansal yardımla birlikte ülkenin uluslararası ilişkilerdeki etkisi ölçüsünde 

diplomatik destek şeklinde tezahür etmiştir. Suriye İç Savaşı’nda Katar ve Türkiye muhalif 

gruplar arasında Ahrar’ul Şam ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’na destek verirken, Katar’ın 

aynı zamanda Faylaq al-Rahman grubu ile Doğu Guta’da Ceyş’ul-İslâm grubuna silah ve 

teknik destek sağladığı da basına yansımıştır.  

Katar’ın Suriye’deki önceliklerinin başında mezhepsel bir çatışmanın önüne geçilmesi 

isteğinin olduğu belirtilmektedir. Suriye’nin tamamıyla İran’ın nüfuz alanına girmesi ya da 

Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de mezhepsel bir iç savaşın başlaması Katar’ın istemediği bir 

durumdur. Barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin Katar için öncelikler arasında yer 

aldığı ifade edilmektedir. Suriye Krizi; Katar için her ne kadar Libya, Mısır ve Tunus’tan 

sonra Arap Baharı ile gelişen değişim dalgasına yeni bir destek verme imkânı sunmuş olsa da 

Suriye konusunun, Katar’ın birincil dış politika öncelikleri arasında yer aldığı da söylenemez. 

Suriye’ye komşu ülkeler için kriz bir güvenlik sorunu iken Katar için daha ziyade bir 

prestij ve etkinliğini artırma siyasetidir. Krizin çok karmaşık bir aşamaya geldiği göz 

önüne alındığında Katar’ın zaman içinde Suriye’de azalan etkinliğinin sebebi de daha iyi 

anlaşılabilir.  

Katarlıların Suriye hususundaki tavrı hakkında kimi STK temsilcileri şunlar 

aktarmaktadır; “Suriye’de Araplar ezici çoğunluğu oluşturduğu için Esad sonrası kurulacak 

devletin adında Arap kelimesi yer almaya devam etmeli ancak Kürtler de Suriye’nin ayrılmaz 

bir parçası oldukları ve geçmişte birçok haksızlığa maruz kaldıklarından yeni Suriye’de onlar 
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da haklarını alacaklar. Bir diğer temsilci ise Suriye krizi içinde özel bir durum olarak PYD 

sorununda “Kürtler ve PYD arasında kalın bir çizgi var ve PYD, Kürt ‘kardeşlerini’ temsil 

etmiyor. Muhalefet açısından Suriye’de Kürtlerin resmi temsilcisi olarak Kürt Ulusal Meclisi 

(KUM) görülüyor. PYD’nin KUM’un meşruiyetini sorgulaması, örgütü KUM karşıtı siyaset 

izlemeye yöneltmiş durumda. PYD’nin rejime muhalefet etmediği de ortadadır.”
15

 

demektedir. 

 

KATAR - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

Taraflar arasındaki tarihsel ilişkiler, Türkiye’nin Siyonist İsrail’in Gazze saldırıları ve 

ablukalarına karşı tutumları, Filistin meselesine destek yaklaşımları, ikilinin Hamas’ı 

sahiplenmesi, Davos hadisesi ile son yıllarda yaşanan körfezdeki gerilimlerde Türkiye’nin 

tavrı (ki burada özellikle Recep Tayip Erdoğan faktörü devreye girmektedir), Suriye krizinde 

Esad’a karşı birlikte hareket etmeleri ve Katar’a sahip çıkışları Katar’da toplumsal alanda 

Türkiye imajını olumlu yönde etkilediği gibi birçok yönden örtüşen politik ortaklığı da 

beraberinde getirmiştir. İkili, 1979 yılında karşılıklı olarak elçiliklerin açılmasına karar 

vererek ilk önemli diplomatik adımı atmışlardır. Bunun akabinde taraflar arasında ilk anlaşma 

11 Mart 1985 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Bunun devamında Türkiye - Katar arasında 

Hava Ulaştırma Anlaşması, 22 Haziran 1987 tarihinde imzalanmış ve her iki ülke tarafından 

belirlenen havayolları (Türkiye tarafından THY, Katar tarafından ise Qatar Airways) arasında 

anlaşmalar imzalanmıştır. 11 Mart 1985’teki ilk anlaşma uyarınca kurulan Ekonomik ve 

Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) ilk toplantısını 18-20 Mayıs 1991 tarihinde 

Katar’ın başkenti Doha’da yapmıştır. Toplantıya ilişkin Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 

Protokolü 20 Mayıs 1991 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu girişimlere rağmen Türkiye’den Katar’a yönelik ciddi bir ekonomik yatırım faaliyeti 

gerçekleşmemiştir. Buna karşılık 1998 yılı sonu itibariyle Katarlı yedi şirket Türkiye’de ortak 

yatırımlar gerçekleştirmiştir. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ikinci toplantısını ise 1999 

yılında Ankara’da gerçekleşmiştir. Bu süreç esnasında Türkiye, Katar’dan BOTAŞ 

aracılığıyla sıvılaştırılmış (LNG) doğalgaz alımına başlamıştır. Türkiye-Katar arasındaki 

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. toplantısı Ekim 2016 yılında Doha’da 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye ile Katar arasında ikili ticaret hacmi son yıllarda artmıştır. Ak Parti iktidarında 

dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha’da düzenlenen Türk-Katar İş Forumu’nda 
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Türkiye’nin kapılarının Katarlı yatırımcılara, turistlere ve işadamlarına ardına kadar açık 

olacağını belirtmiş, bu çerçevede iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasını istediğini 

belirtmiştir. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye - Katar arası dış ticaret hacmi 2002’deki 

24 milyon dolar seviyesinden 2008 yılı sonundaki 1,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.  

Katar’a yaptığı ziyaret çerçevesinde Katar Başbakanı el-Sani ile görüşen Erdoğan iki ülke 

arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması önerisini dile getirmiş, bu 

doğrultuda “2014’te Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi oluşturulmuştur.”
16

 Yüksek 

Stratejik Komite ilk toplantısını 2 Aralık 2015’te gerçekleştirirken ikinci toplantısını 18 

Aralık 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh 

Tamim’in başkanlıklarında gerçekleştirmiştir. 

2007 yılına gelindiğinde  “Türk müteahhitler, Katar’dan 2 milyar dolar tutarında toplam 

12 ihale almıştır. Katar, Türk müteahhitlerinin en fazla ihale aldığı üçüncü ülke durumuna”
17

 

yükselmiştir.Türkiye’nin ihracatındaki hızlı artışın en önemli nedeni ise inşaat demiri 

ihracatıdır. 2008 yılı ihracatının %74’ünü demir-çelik, %65’ini ise inşaat demiri 

oluşturmuştur. 2008 yılında Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 1,2 milyar dolar olarak 

kaydedilmiştir. 2009 yılında ticaret hacmi kısmen gerilemiştir. 2010 ve 2011 yıllarında 

Türkiye Katar’a yönelik olarak ithalat fazlası vermeye başlamıştır. 2012 yılında Katar’a olan 

ihracat %37 artarak 257 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında %5 azalarak 244 

milyon dolar olmuştur. 2014 yılında Katar’a olan ihracattaki artış devam ederek % 41 artış 

oranıyla 344 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise ticaret hacmi 785 milyon 

dolara yükselmiştir. “2016 yılı itibariyle Katar’da, Türkiye’den müteahhitlik firmalarının 

üstlendikleri projelerin değeri 15 milyar doları aşmış durumdadır.”
18

 Böylece Türkiye’nin 

Libya, Irak, Suriye gibi ekonomik pazar sahalarında uğradığı kayıpların bir bölümünü Katar 

ile yakın ilişkiler geliştirmek ve Katar sermayesini ülkeye çekmek suretiyle telafide önemli 

kazanımlar elde ettiğini söylemek mümkündür. 

Türkiye-Katar ilişkileri ekonomik alanın ötesine, askeri işbirliği zemininde de 

ilerlemektedir. 2014 yılında başlanan askeri üs kurma görüşmeleri 2015 yılında netice 

vermeye başlamış ve Türkiye-Katar anlaşarak Türkiye askerlerinin Doha’daki el-

Rayyan askeri üssüne yerleşmesi sağlanmıştır. Katar’daki Türkiye üssü ve Türkiye askeri 

varlığının İran’a ve bölgedeki diğer devletlere karşı dolaylı bir caydırıcılık sağlaması 
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beklenebilir. ABD, Obama döneminde görece de olsa bölgedeki askeri varlığını azaltmış ve 

Katar’daki askerlerin bir kısmını Irak ve Suriye’ye kaydırmıştır. Diğer bir husus ise 

körfezdeki ülkeler arasında en büyük askeri gücün İran olmasına karşılık körfezde İran’ı 

dengeleyecek ciddi bir gücün olmayışıdır. Bunların da etkisiyle Türkiye ile ittifak düzeyinde 

ilişkiler geliştirilmiştir. 

Katar’ın Türkiye’deki yatırımları ise bankacılık, tekstil, mağazacılık alanlarında 

yoğunlaşmıştır. İkili arasındaki ilişkiler gelişerek devam etmekte Katar, ekonomik 

yatırımlarla adeta Türkiye’nin dış sermaye açısından finansman sıkıntısını azaltma işlevini 

görmektedir. “Katar’ın Türkiye’de 20 milyar dolarlık yatırımı”
19

 bulunmaktadır. 15 Ocak 

2018 tarihinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani, Türkiye’ye gelerek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştür. 

 

KATAR - BAHREYN İLİŞKİLERİ 

Katar ve Bahreyn arasındaki uzun süre çözülemeyen sınır meselesi iki ülkenin de 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Mart 2001’de verdiği karara uymasıyla bir çözüme kavuşmuş 

ve iki komşu ülke aralarındaki işbirliğini geliştirmek, ulaşımı kolaylaştırmak üzere birbirlerini 

bağlayan bir bağlantı yolunu / Katar-Bahreyn köprüsünü inşa etmeye karar vermişlerdir. 

Katar ile Bahreyn 5 Mayıs 2005 yılında Katar’dan Bahreyn’e deniz altından petrol boru 

hattı konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu boru hattına paralel bir de doğalgaz aktarımı 

noktasında da bir anlaşmaya varılmıştır. 

Katar ile Bahreyn arasında kıta sahanlığı sorunu ise güncelliğini koruyarak zaman 

zaman gündem olmaktadır. Katar karasularına giren Bahreynli balıkçıların, Katar Sahil 

Güvenliği tarafından kimi zaman vurulması ya da kimi zaman tutuklanmaları ikili arasında 

gerginliğe yol açarken aynı zamanda ikiliyi birbirine bağlayacak olan köprü inşaatı 

çalışmalarını da olumsuz etkilemektedir. 2010 yılında 130’dan fazla Bahreynli balıkçı, Katar 

sularına yasadışı yollarla girmekten dolayı tutuklanmıştır. Katar özellikle Libya ve Suriye söz 

konusu olduğunda gösterdiği rejim karşıtlığını, Bahreyn söz konusu olduğunda gösterdiği 

rejim taraftarlığı ile aslında dış politikada belli bir ahlaki prensibin sıkı bir takipçisi 

olmadığını da göstermektedir. Öte yandan taraflar arasında Havar adaları sorununun olduğunu 

da hatırlatmak gerekir. 

 

KATAR - İRAN İLİŞKİLERİ 
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1979 İran Devrimi’nin yaşanması, İran-Irak savaşında Katar’ın Irak’tan yana tavır 

alması taraflar arasında sorunlara yol açsa da 1990’lardan itibaren İran ile Katar arasındaki 

ilişkiler genellikle olumlu seyretmektedir. Körfez’deki enerji kaynaklarının paylaşımı 

konusunu diplomatik müzakereler yoluyla çözmeyi tercih eden iki komşu ülke sahip oldukları 

pek çok potansiyel sorun kaynağına rağmen ilişkilerini dostane düzeyde tutmayı başarmış 

durumdadır. 

Burada da esas ilke devletlerarası ilişkilerde geçerli olan çıkar ilişkisidir. Katar-

İran arasında belirleyici olan körfezdeki jeopolitik ve ekonomik kazanımlardır. İkili, 

körfezde bazı doğalgaz çıkarım faaliyetlerini birlikte yürütme konusunda anlaşmışlardır. İran, 

körfezin en güçlü devleti konumundadır ve Hürmüz Boğazı büyük ölçüde İran’ın kontrolü 

altındadır. Dolayısıyla Katar’ın İran’la gerginlikten uzak bir politika takip etmesi reel-

politik bir durumdur. İkili, Körfez ülkelerinin yan yana yer alarak yabancı güçlere fırsat 

verilmemesi için ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin farkındalığıyla hareket 

etmeye çalıştıkları, bölgesel denklem ve dış güçlerin müdahil durumları karşısında 

gerginlikten uzak bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğinin farkında olarak tutum sergiledikleri 

söylenebilir. 

İran, Körfez ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirtirken, Katar’ın 

Filistin konusundaki tutumuna destek vermektedir. İran’ın nükleer teknoloji geliştirme 

faaliyetlerine ilişkin olarak Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife el-Sani barış amaçlı nükleer 

faaliyetleri dolayısıyla İran aleyhine yaptırım uygulanmasının etkisiz olduğunu, ABD’nin 

Tahran ile müzakere yolunu seçmesi gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle Katar; Suudi 

ve müttefiklerine karşılık İran’ı dengeleme unsuru olarak değerlendirirken İran Katar’ı 

körfezde diğer rakiplerine karşı bir koz olarak yanına çekmeye çalışmaktadır. Bununla 

birlikte ister İran’dan gelen tehdide yönelik ister ABD’nin yönlendirmesiyle olsun Körfez 

ülkeleri yoğun bir silahlanmaya devam etmektedir. İran’la dengeli tahrikkar tutumdan uzak 

kalmanın yanında Körfez’deki ABD hava harekâtlarının merkezi olan el-Udeyd askerî hava 

üssüne de ev sahipliği yapan Katar’ın savunma gereksinimlerinde bu üsse bel bağladığı 

söylenebilir. 

 

KATAR - İNGİLTERE İLİŞKİLERİ 

Petrol ve doğalgaz zengini olan Katar, İngiltere’de etkisini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Bu hedef doğrultusunda Katar, İngiliz Banka devi Barclays’ın %6,8 hissesine ve süpermarket 

zinciri Sainsbury’s firmasının %25,9’una sahip olmuştur. Katar Emiri’nin de hissedarı olduğu 

Katar Holding, Mısırlı işadamı Muhammed el-Fayed’e ait Londra’nın önde gelen lüks tüketim 
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mağazası Harrods’u 2,3 milyar dolara satın almıştır. Katar Petrol, Exxon Mobile ve Total’in 

ortaklığında, İngiltere’de kurulan ve ilk safhası Mayıs 2009’da açılan sıvılaştırılmış doğalgaz 

terminalinin ikinci safhasının da tamamlandığı açıklanmıştır. Şu haliyle terminal yılda 21 

milyar m
3
 gaz üretebilecektir. Askeri açıdan İngiltere, Katar’daki el-Udeyd askeri üssünü 

ABD ile birlikte kullanmaktadır. 

 

KATAR / KÖRFEZ KRİZİ 

Katar’ın başta Suriye muhalefeti olmak üzere Arap Baharı sonrası yükselen siyasi 

aktörlere verdiği destek Katar’ın hem Körfez hem de bazı Ortadoğu ülkeleriyle olan 

ilişkilerini derinden etkilemiştir. Mısır’daki darbeci Sisi yönetimini baştan reddeden Katar’ın 

Körfez İşbirliği Konseyi içerisinde beraber çalıştığı diğer bazı Körfez ülkeleri ile de ilişkileri 

son dönemde oldukça sıkıntılı süreçlerden geçmekteydi. Haziran 2017’de Suudi Arabistan, 

BAE, Bahreyn, Yemen, Libya ve Mısır yönetimleri, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini 

kesmeye başladılar. Söz konusu Katar Kriz ABD ile Siyonist İsrail’in stratejilerinden 

bağımsız düşünülemez.  

ABD bağımlısı ambargocu Arap devletlerin Katar’a abluka/ambargo kararı ve 

uygulamasının ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinin hemen ardından gelmesi 

rastlantı değildir. ABD, bölgede huzur ve istikrarı ortadan kaldıran politikalar üretmektedir. 

Böylelikle ABD, bölgede krizler üreterek hem silah ticaretini sürdürmektedir hem de bölge 

ülkelerini kendisine bağımlı kılmaya devam etmektedir. Netice itibariyle Katar Krizi 

sürecinde ABD, Suudi devletiyle 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalarken Katar ile de 

12 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştır. Ambargo uygulanan Katar’dan talep edilenlere 

bakıldığında meselenin iç yüzü daha iyi anlaşılacaktır. ABD/Trump yönetimi ile İsrail 

destekli Suudi Arabistan tarafından Katar’a iletilen ancak Katar tarafından reddedilen talepler 

listesinde; 

1. Katar’ın derhal İran’la diplomatik ilişkilerini kesmesi 

2. Katar’da kalan HAMAS liderlerinin bir an önce sınır dışı edilmesi. 

3. Katar’daki el-Cezire kanalının tamamen kapatılması. 

4. Körfez ülkeleri başta olmak üzere, tüm Arap ve İslâm ülkelerine yaptığı 

hatalardan dolayı özür dilemesi. 

5. Körfez ülkelerinin siyaseti dışında bir faaliyet yürütmeyeceği, tek başına 

karar almayacağı sözünü vermesi. 

6. Katar’da kalan İhvan-ı Müslimin liderlerini sınır dışı etmesi. 

7. Mısır’ın iç meselelerine karışmayacağına dair taahhüt vermesi. 
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8. Uluslararası alanda yardım faaliyeti yürüten bazı yardım kuruluşlarının 

tamamen kapatılması, banka hesaplarına el konulması. 

9. Suriye’de, Yemen’de ve Libya’da rejime karşı savaşan bazı örgütlere 

desteklerinden vazgeçmesi. 

10. Katar’da bazı dergi ve gazete kurumlarının kapatılması.
20

 bulunmaktaydı. 

 

Ayrıca Katar’dan, Türkiye’nin Katar’daki el-Rayyan askeri üssünün kapatılması ve 

askeri işbirliğinin bitirilmesi talepleri de basına yansımıştır. Böylesine siyasi ve ekonomik 

bir ambargo Katar’ın dış siyasetinde yaşadığı en önemli kırılma noktalarından birisi olarak 

tarihe geçmiştir. Katar’a dayatılan taleplerin, emperyalist zorbalığın bir sonucu olup Katar 

devletinin egemen/bağımsız bir devlet olarak iç-dış politika üretmesini engellemeye dönük 

olduğu ortadadır. 

Krizin sebebi olarak birçok argüman sıralansa da temel ayrışmanın Arap dünyasının 

içinden geçtiği değişim dalgasına verilen tepki olduğu anlaşılmaktadır. Bir Arap Baharı 

hesaplaşması olarak da okunabilecek bu kriz, Katar’ın Arap Baharı ve kimi İslâmî nitelikli 

hareketlere (İhvan-ı Müslimin, Hamas’a) sunduğu desteğin cezalandırılması ve Arap Baharı 

sonrası yeni bölgesel düzenin şekillendirilmesi üzerine tasarlanmış ve ortaya çıkarılmış bir 

krizdir. Katar’a abluka/ambargo uygulayan ülkeler (Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn 

vs) Arap Baharı ve onun temsil ettiği değişim rüzgârına endişe ile bakan devletlerdir.  

Katar’a ambargo çerçevesinde tek kara sınır komşusu olan Suudi Arabistan, Katar’la 

tüm sınırlarını kapatmıştır. Etkisi Katar’ı çoktan aşmış olan el-Cezire haber ağının Suudi 

Arabistan, Mısır ve BAE’nin tercih ettiği bir yayın politikasına çekilmesi isteği, bu endişenin 

sadece bir örneğidir. Katar’ın, Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) ve Hamas’a yönelik 

olumlu bakışı da bu ambargonun uygulanmasında öne çıkmış önemli bir faktör olarak 

görülmektedir. 

ABD ile Siyonist İsrail’in politikaları ve istemlerine uygun olarak BAE ve Suudi 

Arabistan tarafından 2014 yılında “terörist” ilan edilen İhvan hareketi özellikle Arap 

Baharı sonrasında güçlenen bir siyasal akım olarak Körfezin diğer otoriter rejimleri 

tarafından bir tehdit olarak görülmektedir. 

Katar’ın, ABD ve İsrail tarafından Körfez ülkelerine ortak tehdit olarak kabul ettirilen 

İran’la (ki İran’ın kimi politikaları bu savı kısmen geçerli kılmaktadır) yakınlaşması bölgedeki 

siyasi, mezhepsel, sosyolojik, ekonomik ve güvenlikle ilgili dengeleri sarsmıştır. Katar-İran 

işbirliği sadece enerji pazarlama açısından iyileşme sağlamamış, aynı zamanda iki ülke deniz 
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sınırları arasındaki münakaşalı bölgelerdeki gaz yataklarının da ortak işletilmesi olanağını 

sağlamıştır. Katar üzerindeki İran tehdidinin ortadan kalkması güvenlik ihtiyacının azalması 

yönüyle de bir avantaj olmuştur. Bu korkunun koltuk korkusundan olduğu açıktır. 

Katar bölgede yüzyıllardan bu yana süren mezhep tabanlı düşmanlıkların ekonomik 

işbirliği ile ortadan kaldırılabileceğine ya da sorunların minimize edilebileceğine 

inanmaktadır. Dolayısıyla Katar’ın İran açılımı, Arap monarşilerini ve ABD’yi Katar’a 

yönelik tecrit, baskılama ve teslim alma noktasında harekete geçirmiştir. Böylece Katar, 

Suudilerin başını çektiği Körfez ülkelerinin tehdidi, ablukası ve ambargosu altına girmiştir. 

Bu ambargo sürecinde Sudan Devleti, krizde taraf olmaktan uzak dururken Somali ve Eritre; 

Katar’dan yana tavır almış, Körfez ülkelerinden Kuveyt ile Umman ise ambargoya 

katılmamıştır. Diğer birçok Arap devlette tarafları itidalli olmaya çağırmıştır. 

ABD’nin bu krizden elde etmek istediği bir kazanım da Katar ile İran arasındaki 

yakınlaşması zayıflatmak, silah satışlarıyla silah sanayisini canlı tutmak, körfezde kaotik 

ortam oluşturmak; burada Türkiye-Katar-İran üçlüsünü zaafa uğratıp Suriye’de PKK/PYD 

üzerinden Rakka-Deyrezor bölgesinde varlığını tahkim etmektir. 

Türkiye ise Katar’ı yalnız bırakmamış, Katar’a uygulanan ambargoya karşı çıkmıştır. 

Türkiye, Katar’a uygulanan ambargo’nun etkisini yaptığı sevkiyatlarla azaltmıştır. 

Türkiye’nin Katar’da, Katar devletinin onayıyla askeri üs kurması ve askerlerini 

konuşlandırması Katar’a motivasyon sağlarken Türkiye’nin bölgede elini de güçlendirecek bir 

adımdır. ABD ve bağımlısı diğer bazı Arap devletlerce hedef gösterilen Katar, özellikle 

Türkiye desteği ile dik duruşunu ve kararlılığını sürdürmeye çalışırken bu durum Katar ile 

Türkiye’yi birbirine daha da yakınlaştırmış, adeta müttefik durumuna getirmiştir. 

Türkiye, Katar’a yönelik ambargoyu 15 Temmuz darbe girişiminden bağımsız 

algılamamış ve söz konusu darbe girişiminin arkasındaki güçlerin hedefledikleri amaçları 

doğrultusunda Katar’a ambargo uygulamasını devreye soktuğuna inanmaktadır. Bu süreçte 

ABD baskısıyla Suudi devletinde veliaht değişikliğinin yaşanması ve Trump’ın Suudi ziyareti 

sonrası gelen Katar’a ambargo eylemi bölgede ciddi kırılgan bir zeminin olduğunu bir daha 

ortaya koymakla birlikte ABD’nin Ortadoğu coğrafyasında emperyal politikalarını ısrarla 

sürdürmenin de peşinde olarak bu olaylara sebebiyet verdiği bir sır olmasa gerektir. ABD’nin 

Suudi devletini öne çıkararak bölgede operasyonlara girişmesinin Türkiye’nin hem 

Afrika’daki girişimlerini hem de Ortadoğu’daki varlığını zora sokacağı muhtemeldir. 

Bunların farkında olan Türkiye, Katar’la ilişkilerini üst seviyede tutarken Suudilerle olan 

temaslarını da sürdürmektedir. Ayrıca Katar / Körfez krizinin Katar’ın sahip olduğu enerji 

kaynaklarının özellikle Batı’ya/Avrupa’ya nakledilmesi boyutuyla ilgili kısmına da değinmek 
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gerekir. Bilindiği üzere Katar’ın petrol ve doğalgazı gemi tankerlerle Basra Körfezinden, 

Hürmüz Boğazından dünyanın çeşitli bölgelerine (sıvılaştırılmış doğalgazın/LNG’nin 

yaklaşık % 65’i) nakledilmektedir. Basra körfezinde yaşanabilecek olası krizlerde, 

savaşlarda ya da Hürmüz Boğazının ablukaya alınıp kapatılması durumunda hem Katar hem 

de Katar’dan özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alan birçok devlet zor durumda 

kalacaktır. Bu noktada bölgenin güvenliği kritik bir önem taşımaya başlamaktadır. 

Katar’ın sahip olduğu enerji kaynaklarının miktarındaki çokluk ve niteliğindeki kalite 

birçok devletin Katar ve bölgenin geleceği üzerinde senaryo oluşturmasına yol açmaktadır. 

İran, Katar’ın petrol ile doğalgazının Irak-Suriye üzerinden Batı’ya satılmasını ve böylelikle 

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD gibi devletlerin devre dışı kalmasını arzulamaktadır. 

Suudi Arabistan ile Mısır, Katar enerji kaynaklarının kendi kontrollerinde Suudi toprakları 

üzerinden Süveyş kanalı ile Batı’ya satılmasını arzulamaktadır. 

ABD ise Katar enerji kaynaklarının Suudi-Suriye-Türkiye topraklarından geçecek bir 

boru hattıyla Batı’ya satılmasını öngörürken son yıllarda yaşanan Türkiye-ABD ihtilafları ve 

Suriye İç Savaşı’nda yaşanan ayrışma ve hasmane politikalar gibi nedenlerden ABD, 

Türkiye’yi devre dışı bırakmanın peşinde bir yol izlemektedir. Buna alternatif Suriye’de 

PKK/PYD koridoru konusunda ısrarcı olmanın yanında diğer bir seçenek olarak Suudi-

Ürdün-İsrail üzerinden Katar’ın enerji kaynaklarını Batı’ya aktarmayı başarmanın yollarını 

aramaktadır.  

İngiltere ise uzun zamandır bölgedeki emperyal/hegemonik üstünlüğünü kaptırdığı 

ABD’ye karşı Katar, Ürdün, Türkiye ile daha yakın bir noktada durmayı yeğlemektedir. 

Dolayısıyla Katar krizi de Suriye’de yaşanan iç savaşta İslâm coğrafyasının sahip olduğu 

enerji kaynaklarının kimler tarafından kontrol edileceği, hangi yollarla dünyaya 

aktarılacağından ayrı düşünülemez karmaşık ilişkiler ve müdahaleler ağıyla örüntülüdür. 

Ek olarak Ortadoğu enerji kaynaklarına ulaşma konusunda ABD-Çin rekabetini de göz 

ardı etmemek gerekir. Dünyanın büyüyen/yükselen yeni gücü olarak Çin’in dış politikasında 

Orta Doğu’nun önem kazanmasının ağırlıklı nedenini ekonomik faktörler oluşturmaktadır. 

Çin, petrol ihtiyacının yüzde 51’i gibi büyük bir kısmını Orta Doğu’dan sağlamaktadır. Orta 

Doğu dışından Çin’e akan petrol; hem Çin için daha maliyetlidir hem de kısıtlı rezervlere 

sahip olunmasından dolayı çok fazla gelecek vaat etmemektedirler. Çin de askeri stratejisini 

dünya petrollerinin güvenli bir biçimde ülkesine akabilmesi üzerine kurmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda Çin, Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan askeri varlığına karşı, bölgeden çok da uzak 

olmayan bir yere Pakistan-Gwadar’a bir askeri deniz üssü inşa etmektedir. Yine Katar’ın 

Pakistan, Hindistan vb. birçok devletle doğalgaz satışı anlaşmaları bulunmaktadır. Öte yandan 
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Katar gazının Pakistan üzerinden Asya’ya özellikle Çin bölgesine ulaştırılması projeleri 

önemini korumaktadır. Dolayısıyla Katar krizi de Ortadoğu’da yaşanan diğer kaoslar / 

rekabetler gibi bu küresel güç mücadelesinden bağımsız değerlendirilemez. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Katar, yüzölçümü ve nüfusu göz önüne alındığında küçük bir ülke olarak gözükmesine 

karşın Arap coğrafyasının etkin ülkelerinden birisidir. Katar, ekonomik gücünü çeşitli yollarla 

kullanarak diplomatik açıdan etkili bir ülke konumuna gelmiştir. Katar’ın bu gücü sahip 

olduğu fonlar sayesinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ve yatırımlara dayanmaktadır. 

Afrika ve Ortadoğu’da pek çok ülkeye yardımda bulunan Katar, yardım yaptığı ülkelerde 

yaşayan halkın desteğini kazanırken bir yandan da yardım yaptığı devletlerle münasebetlerini 

geliştirerek etkinliğini genişletmektedir. Ayrıca pek çok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 

yatırım projeleriyle ülkelerin ekonomilerine katkı sağlanmakta ve bu yolla söz konusu ülkeler 

üzerinde nüfuzunu artırmaktadır. Katar’da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan 

yatırımlara yabancı yatırımcıları dâhil etmek suretiyle ekonomik ve siyasî bağlar 

kuvvetlendirilmektedir. 

Ekonomik bağlar Katar’ı diplomatik anlamda etkin aktörlerden biri haline getirirken, 

sahip olduğu el-Cezire televizyon kanalı vasıtasıyla da Katar, Arap halklarını etkileme 

kapasitesine sahip bir güç haline gelmiştir. Arap dünyasında gündem belirleyen ve gündemi 

yönlendiren bir kanal olan el-Cezire, Katar’ın hem medya silahı hem de propaganda vasıtası 

olarak öne çıkmaktadır. el-Cezire’nin yaptığı yayınlar Arap ülkelerini olduğu kadar Batı 

ülkelerini de zaman zaman rahatsız etmektedir. Amerika’nın Irak’a müdahalesi sürecinde 

Irak’tan yaptığı yayınlarla Amerika’yı hayli rahatsız eden el-Cezire, Arap Baharı sürecinde 

Mısır, Bahreyn, Tunus ve Fas’ı rahatsız etmiş ve bu ülkelerde çeşitli yasaklarla yüzleşmek 

zorunda kalmıştır. Katar’ın dış politikasındaki aslî dinamosunun petrol ve doğalgaz gelirleri 

olduğu ortadadır. Petrol ve doğalgaz fiyatları yüksek seyrettiği müddetçe Katar’ın dış 

politikadaki ağırlığının artarak devam edeceği söylenebilir. 

Katar’ın büyük ve çok önemli enerji kaynaklarına sahip olmasına karşılık 

topraklarının küçük, nüfusunun az olması Katar’ı savunma ve egemenliğini korumada 

güçsüz kılan bir savrulmaya sürüklemektedir. Katar’ın doğusunda İran, batısında tek kara 

bağlantısının olduğu Suudi Arabistan, güneyinde BAE ile Umman, kuzeyinde ise Kuveyt, 

Bahreyn ve Irak yer almaktadır. Yani Katar, coğrafik olarak adeta Körfez’e hapsolmuş 

bir ülke durumundadır. Bahreyn, Katar toprakları üzerinde hak iddia ederken Suudi 

Arabistan ve BAE, Katar üzerinde nüfuz ve kontrol kurmanın peşindedir. Katar’ın etrafındaki 

devletler arasında yaşanan rekabet ve düşmanlıklar ile petrol ve doğalgazının Hürmüz 

Boğazından geçirilmesi mecburiyeti, Katar için ziyadesiyle güvenlik endişesine yol 

açmaktadır. Bu durum ya Katar’ı bölgedeki devletleri dengeleyecek ve caydırıcılık özelliği 

olan bazı devletlerle stratejik müttefik kılacak ya da Katar’ın en modern silahlara sahip 
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olmaya sevk edecektir (ki bunu temin kolay olmayacağı gibi Katar’ın nüfusu ve nüfus yapısı 

da istenilen çapta bir ordunun oluşturulmasını zorlaştırmaktadır). Katar / Körfez krizi de 

Katar’ın tek başına kendisinin savunma ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 

kaldığını kanıtlamıştır. 

ABD’nin körfezde bir savaş/uçak gemisi, Kuveyt’te iki, Bahreyn’de bir, BAE’de de iki 

askeri üssü bulunmaktadır. Türkiye ise Katar’da bir askeri üs kurmuştur. İngiltere ise 

Katar’daki el-Udeyd üssünü kullanmaktadır. Tüm bu geçeklikler ve yaşanan tehlikeler 

üzerinden Katar’ın farklı devletlerle (Türkiye, İran, İngiltere, ABD vs.) işbirliğini ve 

arayışlarını değerlendirmek gerekir. Katar, İran’la Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi nedeniyle 

iyi geçinmek durumundadır. Hem İran’ın bölgesel yayılmacı tavrından hem diğer körfez 

devletlerinin güvenilmezliğinden Türkiye, İngiltere hatta ambargoda parmağı olan emperyal 

ABD ile ilişkilerini sürdürmek/geliştirmek durumundadır.  
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ÜLKE KÜNYESİ 

 

Resmi Adı Katar Devleti 

Yönetim Emirlik/Monarşi 

Başkent Doha 

Kuruluş Tarihi  3 Eylül 1971 

Nüfus 2,5 milyon 

Etnik Yapı 

Nüfus’un %13’ü Katarlı Arap (%85’i Sünni, %15’i 

Şii); %87’si yabancıdır (Çoğu Güney Asyalı 

Müslüman). 

Coğrafi Konum 

Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan Katar, 

kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi 

Arabistan ve doğuda BAE’yle çevrilidir. Tek sınır 

komşusu Suudi Arabistan’dır. Ülkenin kalan 

bölümleri Basra Körfezi ile çevrilidir. 

Belli Başlı Siyasi Partiler ve Gruplar Katar’da siyasi parti bulunmamaktadır. 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), İslâm 

İşbirliği Teşkilatı, Petrol ihraç Eden Arap Ülkeleri 

Örgütü (OAPEC), Arap Birliği, Körfez İşbirliği 

Konseyi (KİK), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 

Birleşmiş Milletler, INTERPOL, IMF 

 


