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KÖRFEZ ‹fiB‹RL‹⁄‹ KONSEY‹ ÜYES‹
ÜLKELERDE TEHD‹T ALGILAMALARI

VE ‹fiB‹RL‹⁄‹ POTANS‹YEL‹

Sovyetler Birli¤i’nin Afganistan’› iflgal etti¤i, ‹ran’da ‹slami bir devrimin gerçeklefltirildi¤i, M›s›r
ve ‹srail aras›nda Camp David anlaflmas›n›n imzaland›¤›, 1973 petrol kriziyle birlikte dörde kat-
lanan petrol fiyatlar›n›n düflüfle geçti¤i bir ortamda kurulan Körfez ‹flbirli¤i Konseyi (K‹K) d›fla-
r›da ‹ran ve Irak gibi tehditlere birlikte karfl› koymay›, içeride ise, ‹srail’e karfl› pasif kal›nd›¤›n›
düflünmeye bafllayan bölge halk›n›n tepkileri nedeniyle hükümetlere karfl› ortaya ç›kan olumsuz
atmosfere birlikte gö¤üs germeyi amaç edinmifltir. Bafllang›çta Konsey’in yaln›zca sosyal, kül-
türel ve ekonomik bir birliktelik oldu¤u ve hiçbir ülkeye karfl› kurulmad›¤› yönünde aç›klamalar
yap›lm›fl ve örgüt bünyesinde oluflturulan alt kurumlar buna göre biçimlendirilmifltir. Ne var ki,
iflbirli¤i sadece bu alanlarla s›n›rl› kalmam›fl ve güvenlikle ilgili ve askeri alanlarda da ciddi giri-
flimlerde bulunulmufl, Irak’›n Kuveyt’i iflgali ve daha sonra 11 Eylül olaylar› ile birlikte bu giriflim-
ler daha fazla hissedilir hale gelmifltir. Bu makalede, bölge ülkelerinin, tehdit alg›lamalar› karfl›-
s›ndaki tav›rlar› ve bu ba¤lamda gerçeklefltirdikleri faaliyetler ele al›nmaktad›r.

Threat Perception and Cooperation Possibilities in the Gulf Cooperation Council (GCC)
Countries

Gulf Cooperation Council was established at a time when Soviet Union occupied Afghanistan,
an Islamic Revolution took place in Iran, the Camp David Accords was signed between Israel and
Egypt, and oil prices that had quadrupled during 1973 oil crisis began to decline. GCC, at the
external level, aimed to deal with the threats coming from Iran and Iraq and, at the internal
level, to stand up against the unfavorable environment that arose out of the fact that the peo-
ples of the region began to think that their governments had remained passive against Israel.
At the beginning, GCC authorities stated that the Council had only been a social, cultural and
economical togetherness, it had not been directed against any country or bloc, and the subcom-
mittees and foundations were shaped according to this statement. In time, however, the coop-
eration among GCC countries went out of these areas, some serious initiatives were taken in
security and military fields. Together with the Iraqi occupation of the Kuwait and, then, after
the events of September 11, these initiatives began to be perceived more strongly. This article
deals with threat perceptions of the GCC countries and their relative activities. 

GGiirriiflfl

25 May›s 1981 tarihinde kurulan Körfez ‹flbirli¤i Kon-
seyi (K‹K), Sovyetlerin Afganistan’› iflgali, ‹ran’daki ‹s-
lami Devrim ve 1973 petrol kriziyle dörde katlanan
petrol fiyatlar›n›n yeniden düflüfl trendine girmesi gibi
nedenlerden dolay› So¤uk Savafl’›n sonlar›na do¤ru
yaklafl›ld›¤› ve uluslararas› ortam›n son derece ger-
gin oldu¤u bir dönemde kurulmufltur. Örgüt bünyesin-

de ekonomik askeri, sosyal ve siyasi alanlarda iflbirli-
¤i oluflturma, bunu sürdürme ve gelifltirme amac›yla
oluflturulmufl alt kurumlar yer almaktad›r.1

Körfez ülkeleri ayn› kültürü, ayn› dini de¤erleri, ayn›
dili paylaflmaktad›rlar. Hatta bu ülke halkalar›n›n ayn›
soydan geldikleri tezi de s›kl›kla dile getirilmektedir.2

Temelde d›fl tehditlere karfl› iflbirli¤i gelifltirme ve mo-
narflilerin devam›n› sa¤lama amac›yla kurulmufl olan
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örgüt3, zaman içerisinde üye ülkelerin uluslararas›
alanda karfl›laflt›klar› sorunlara ve kendi aralar›ndaki
anlaflmazl›klara çözüm getirme gibi fonksiyonlar üst-
lenmifltir. 

Ekonomik alanda iflbirli¤i konusunda da önemli ilerle-
meler kaydedilmifltir ve son aflamada üye ülkeler ara-
s›nda AB benzeri bir birlikteli¤in gerçeklefltirilmesi
amaçlanmaktad›r. Bu ba¤lamda üye ülkeler aras›nda
1 Ocak 2003’te gümrük birli¤i kurulmufl, 2005 y›l›nda
düzenlenen 26. K‹K zirvesinde Yüksek Konsey tara-
f›ndan “Ticaret Politikalar›n›n Birlefltirilmesi” karar›
al›nm›fl, ortak pazar kurulmas› konular›nda önemli
ilerlemeler sa¤lanm›fl ve en geç 2010 y›l›nda para bir-
li¤ine geçilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bunun yan›nda en-
düstri, yat›r›m, enerji, elektrik, su, ulafl›m, iletiflim, ba-
l›kç›l›k, tar›m, hayvanc›l›k, planlama ve istatistik, nü-
fus politikalar›, e-yönetiflim projesi, patent vb alanlar-
da anlaflmalar imzalanm›fl ve yürürlü¤e konulmufltur.4

Askeri iflbirli¤i alan›nda ortak bir K‹K savunma gücü
oluflturulmas› amac›yla ciddi ad›mlar at›lm›flt›r. Bu
amaçla 19 Kas›m 1982’de Yar›mada Kalkan› Gücü
kurulmufl ve 31 Aral›k 2000 tarihinde de K‹K Savun-
ma Pakt› imzalanm›flt›r. Askeri istihbarat, araflt›rma,
t›bbi hizmetler, silah sistemleri, çevre güvenli¤i, kim-
yasal silahlara ve balistik füzelere karfl› savunma,
elektronik savafl, hava ve deniz güçleri gibi alanlarda
askeri iflbirli¤ine gidilmifltir. Bu ba¤lamda “‹flbirli¤i Ku-
fla¤› Projesi”, “‹letiflim A¤› Güvenli¤i Projesi” ve “Kon-
sept Standardizasyonu Projesi” gibi etkinlikler çerçe-
vesinde bir tak›m ortak çal›flma ve tatbikat gerçeklefl-
tirilmektedir.5

KKöörrffeezz  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  KKoonnsseeyyii’’nniinn  KKuurruulluuflfluu  

K‹K üyesi ülkeler taraf›ndan yap›lan resmi aç›klama-
lara göre, örgüt konjonktürle ilgili nedenlerden dolay›
de¤il, sosyal, kültürel ve tarihi ba¤lar›n ortaya ç›kard›-
¤› gereklilikler nedeniyle kurulmufltur.6 Buna göre,
K‹K üyesi ülkeler siyasi ve sosyal bak›mdan homojen
yap›lar› temsil etmektedirler. Bu ülkeler ayn› siyasi
deneyimi paylaflmakta ve kendi içerisinde bütünlük
arz eden bir co¤rafi alan üzerinde yer almaktad›rlar.
Tüm bu faktörler söz konusu ülkelerin t›pat›p ayn› ol-
masa bile, birbirine benzer d›fl dünya alg›lar›na sahip
olmalar›na neden olmaktad›r.7 Ne var ki, kuruluflun-
dan bu yana geçen yaklafl›k çeyrek as›rl›k süre içeri-
sinde gösterdi¤i faaliyetler ve yapt›¤› aç›klamalar, ku-
rulufl aflamas›nda özelde bölgeyi, genelde ise ulusla-
raras› sistemi kuflatan koflullar göz önünde bulundu-
ruldu¤unda, K‹K’in temelde bir tak›m tehdit alg›lama-

lar› ile bafl etme kayg›s›yla kuruldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. ‹ran’da gerçeklefltirilen ‹slami devrim, Irak’ta Sad-
dam Hüseyin’in iktidar›n› pekifltirmesi, SSCB’nin Af-
ganistan’a sald›rmas›, 1973 petrol krizinin ard›ndan
yükselen petrol fiyatlar›n›n yeniden düflüfle geçmesi
vb. bu tehditlerden baz›lar›d›r. 

Körfez ‹flbirli¤i Konseyi (K‹K) kuruldu¤unda Ortado¤u
konular›nda yorum yapan uzmanlar bu yeni pakt›n
da, k›sa süre sonra da¤›laca¤›n› beklemekteydiler.
Bu yorumcular farkl› Arap devletleri taraf›ndan daha
önce gerçeklefltirilen giriflimlerin hemen hiçbir etkinlik
gösteremeden da¤›lmalar›n› örnek göstermekteydi-
ler. Ama bu konuda kuflku duyanlar›n hatal› olduklar›
K‹K’in varl›¤›n› sürdürmeyi baflard›¤› çeyrek as›rl›k
süreç içerisinde kan›tlanm›fl oldu. K‹K üyeli¤i bafllan-
g›c›ndan itibaren Arap yar›madas›n›n petrol ihraç
eden ve monarfli ile yönetilen alt› ülkesi –Suudi Ara-
bistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bah-
reyn ve Umman- ile s›n›rl› tutuldu. K‹K bölgede bafl
gösteren çat›flma ortam›nda do¤mufltu. K‹K’in ortaya
ç›kmas›nda en güçlü faktör ortak siyaset “anlay›fl›”
idi. Bu anlay›fl Körfez’deki Arap ülkeleri taraf›ndan
1970’li y›llar boyunca paylafl›lm›flt›. Ayr›ca, bu ülkele-
rin hepsi de ayn› zaman dilimi içerisinde refah bak›-
m›ndan belirli bir yükselifl kaydetmifllerdi. Körfez ‹fl-
birli¤i Konseyi’nin kökenleri kabile temeli üzerinde in-
fla edilmifl bulunan bu toplumlar›n belirsiz bir gelecek
alg›s› nedeniyle iflbirli¤i ve istiflare noktas›nda kendi-
lerini ani bir zorunluluk içerisinde hissettikleri zaman-
lara kadar uzanmaktad›r. O s›rada bu ülkelerin karfl›
karfl›ya kald›klar› temel tehdit Arap ülkelerinin sosya-
list ve Bat›-karfl›t› politikalar güden ve körfezdeki mu-
hafazakar rejimleri saf d›fl› etmeyi amaçlayan hükü-
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3 Muthiah Alagappa, “Regional Institutions, the UN and International Security: A Framework for Analysis” TThhiirrdd  WWoorrlldd  QQuuaarrtteerrllyy,,  Volume 18, No 3, s. 432. 
4 Ad› geçen belge’nin “Economic Affairs” bafll›kl› bölümü. 
5 Ad› geçen belgenin “Military Cooperation” bafll›kl› bölümü. 
6 Örgütün resmi internet sitesi kurulufl nedeni ve amac› olarak flu ifadelere yer verilmektedir: “K‹K’in kurulmas›n› öngören karar o an›n bir ürünü de¤ildi. Ter-
sine, sosyal, kültürel ve tarihi gerçekli¤in somutlaflm›fl haliydi. Derin tarihi ve dini ba¤lar bu alt› ülkeyi birbirine ba¤lamaktad›r ve bu ülkelerin vatandafllar› ara-
s›nda güçlü akrabal›k iliflkileri mevcuttur. Çölden denize dek uzanan co¤rafi faktör taraf›ndan da desteklenmekte olan tüm bu faktörler söz konusu ülkeler ara-
s›ndaki etkileflimi ve ba¤lant›lar› harekete geçirmifl; homojen de¤erler ve karakteristikler yaratm›flt›r. Dolay›s›yla, K‹K bir yandan öteden beri devam etmekte
olan gerçekliklerin devam›, evrimi ve kurumsallaflmas›, di¤er yandan, vatandafllar›n bir tür bölgesel Arap birli¤i arzular›n›n hayata geçirilmesi anlam›na gel-
mekteydi.” http://www.gcc-sg.org/Foundations.html 
7 Bkz.: http://www.gcc-sg.org/cooperation.html#coop1 
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metlerinden gelmekteydi. Cemal Abdü’n-Nas›r’›n Ka-
hire’sinde kamuoyu sömürgecili¤in “yardakç›s›” ola-
rak nitelenen bu ülkelerin tamamen aleyhindeydi.
Ba¤dat, Bahreyn ve Umman’da, “Umman ve Arap
Körfezi’nin Kurtuluflu için Halk Cephesi” (Popular
Front for the Liberation of Oman and the Arabian
Gulf, PFLOAG) gibi rejim karfl›t› örgütlerin ve hücre-
lerin ço¤almas›n› sa¤lam›flt›. PFLOAG’un amac› tüm
bölgede bir devrim gerçeklefltirmekti. Devrim-karfl›t›
e¤ilimlerin etkisine kap›lan ‹ran fiah› tüm Körfezi kap-
sayan bir tür iflbirli¤i önermekteydi. Ama Körfezdeki
Arap ülkeleri bu öneriyi kaçamak cevaplarla geçifltir-
diler. Çünkü ilk olarak, bu ülkeler bölgenin temel gü-
cü haline gelmeyi kendine amaç edinen ‹ran’a bu ka-
dar yak›n ba¤larla ba¤lanmak istemiyorlard›. ‹kinci
olarak, bu ülkeler böyle bir giriflimin Ba¤dat’›n eline
bölgedeki, en az›ndan Arap dünyas›n›n do¤u ucunda-
ki h›rslar›n› gerçeklefltirmesine yönelik büyük f›rsatlar
sunaca¤›n›n fark›ndayd›lar. 

1970’li y›llardaki petrol krizinin ard›ndan söz konusu
ülkelerin zenginliklerinde beklenmedik ve çok büyük
oranda bir art›fl kaydedildi. Bu ülkeler art›k para kese-
sinin kontrolünü kendi ellerine alarak “petrodolarlar”›
di¤er ülkelere da¤›tmaya bafllam›fllar ve enerji ihtiya-
c› ile k›vranan Bat› ülkelerini enerji için büyük bedel-
ler ödemeye zorlama gücüne eriflmifllerdi.8 Böylece,
Arap bas›n›nda “emperyalizmin yardakç›s›” diye yaf-
talanan bu ülkeler, bir anda “Arap Kardefllerimiz” diye
an›lmaya bafllanm›fllar9 ve nihayetinde Arap dünyas›
ile bütünleflip dünya siyaset sahnesinde hat›r› say›l›r
bir güce sahip olmufllard›. 

Ama bu rahat dönem pek uzun sürmedi. 1973 Ekim
Savafl›’n›n ard›ndan Filistin davas›n›n desteklendi¤i
ve silah al›m› için yap›lan harcamalar›n aslan pay›n›
Körfez Ülkeleri’nin üstlendi¤i süreçte, söz konusu ül-
keler kendilerini tüm Arap dünyas›n› etkilemekte olan
Camp David karfl›t› rüzgar ile karfl› karfl›ya buldular.
1980’li y›llara gelindi¤inde Irak liderli¤inde daha da
güçlenen bu ak›m özellikle, Arap giriflimlerinin bafll›ca
finansörleri olmalar›na ra¤men Arap dünyas›n›n kü-
çük ortaklar› olarak görülen Körfez Ülkeleri aç›s›ndan
giderek daha bunalt›c› olmaya bafllad›. 1978/9 ‹ran
‹slam Devrimi bu ülkelerin durumunu daha da kötü-
lefltirdi. Çünkü Ayetullahlar Körfez bölgesindeki mu-
hafazakâr rejimleri silip süpürmekle tehdit ediyorlard›.

1980’li y›llar›n bafl›nda tüm bölgeyi saran tehditlerle
ilgili kayg›lar, bölge ülkelerinin kendi aralar›ndaki ifl-
birli¤ini güçlendirmeleri yoluyla güvenlik sa¤lama biçi-
mindeki do¤al tepkinin ortaya ç›kmas›na neden oldu.
Ama tüm Körfez’i kuflatan bir iflbirli¤inin örgütlenmesi
yönündeki giriflimlerin yaln›zca kültürel ve çevresel
konularda olanlar› bile o ana dek yaln›zca Irak’›n li-

derli¤inde gerçeklefltirilebilmiflti. 1980 Eylülünde pat-
lak veren Irak-‹ran Savafl› sadece bölgesel tabloyu
de¤ifltirmekle kalmad›; ayn› zamanda Körfez’in petrol
üreticisi olan ülkelerle ilgili olarak o ana dek düflünü-
lemeyecek kadar büyük d›fl kayg›lar› da birlikte getir-
di. 1979 ‹ran Devrimi’nin ard›ndan bu ülkelerde görü-
len iç güvenlik tehlikesi Irak-‹ran Savafl› ile katlanarak
artmaktayd›. 1979/80 k›fl›nda Sovyetlerin Afganis-
tan’a sald›rmas› da Körfez ülkelerinde hayati bir teh-
like olarak alg›land›. Bu noktada Amerika’dan ve di-
¤er bat›l› ülkelerden yükselen tepkiler Körfez ülkeleri
için durumu daha da kötülefltirmekteydi. Çünkü Kör-
fez’in iki süper güç olan ABD ve Sovyetler Birli¤i için
rekabet alan› haline gelmesi ihtimali oldukça yüksel-
miflti. 

1979 y›l›nda ABD’nin Tampa’daki Fort McDill merke-
zinde oluflturmaya bafllad›¤› H›zl› Konuflland›rma Bir-
likleri ([HKB]: Rapid Deployment Force, RDF) 1980
y›l›nda 100.000 kifliye ulaflm›flt›. Bu arada, Baflkan
Carter Körfez’e yap›lacak herhangi bir müdahalenin
Amerikan ç›karlar›na yönelik sald›r› olarak de¤erlen-
dirilece¤ini ilan etti. 1980 bahar›nda Amerikan güçle-
rinin ‹ran’daki rehineleri kurtarma konusundaki bafla-
r›s›zl›klar› nedeniyle Körfez ülkeleri Washington’un
ABD ç›karlar›n› koruma noktas›nda yetersiz kald›¤›n›
düflünmeye bafllad›lar. Genel atmosfer, Umman d›-
fl›nda, Amerika’ya düflmanca bir tutum içeriyordu.
Umman ise, güney vilayetlerinden olan Dofar’daki is-
yan hareketinden ve Yemen Demokratik Halk Cum-
huriyeti’nden ([YDHC]: People’s Democratic Republic
of Yemen, PDRY) gelen tehditler nedeniyle Amerikan
müdahalesini memnuniyetle karfl›lam›fl ve Hürmüz
Bo¤az›’n›n savunmas› için kurulacak olan uluslarara-
s› bir savunma düzenlemesine Bat›l› ülkelerin de da-
hil edilmesini önermiflti. Suudi Arabistan ABD’nin ta-
leplerini kabul etti ve 6 AWACS10 ile iki KC-135 hava
tankerinin PDRY ve Körfez’deki geliflmeleri gözlemle-
mek üzere kendi topraklar›ndan operasyon yapmala-
r›na izin verdi. Kuveyt ise 1981 Mart›nda ‹ngiltere
Baflbakan› Margaret Thatcher taraf›ndan önerilen ve
‹ngiliz ve Frans›z hava, deniz ve kara birlikleri ile tak-
viye edilecek olan “dinsiz” Amerikan HKB’sine fliddet-
le karfl› ç›km›fl ve sonunda Körfez’deki di¤er ülkeler-
den destek görmüfltü. Süper güçlerin Körfez’de bafl
gösteren olaylara müdahil olmas› ihtimali ve Bat›l› gi-
riflimlerin artmas› Körfez ülkeleri için kendi güvenlik-
lerini kendilerinin sa¤lamas› amac›yla iflbirli¤ine git-
me zaman›n›n geldi¤ini göstermekteydi. 

Yöneticiler aras›nda, bölge de al›fl›lm›fl oldu¤u üzere
gayr› resmi biçimde yap›lan görüflmeler sonuçta orta-
ya ç›kacak olan resmi iflbirli¤inin ilk ad›mlar›n› olufl-
turmaktayd›. Bu görüflmeleri 1981’de Taiz’de (Ye-
men) ‹slam Konferans› Örgütü toplant›lar› s›ras›nda
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yap›lan görüflmeler izledi. fiubat ay›nda d›fliflleri ba-
kanlar› Riyad’da bir araya gelerek Körfez ‹flbirli¤i Ör-
gütü’nü (K‹K) oluflturan kurumsal alt yap›y› haz›rlad›-
lar. Alt› ülkenin hükümetleri, yapt›klar› çal›flmalar›n bir
askeri pakt kurma amac› tafl›mad›¤›, dolay›s›yla ne
‹ran’›n ne de Irak’›n bu çal›flmalardan rahats›zl›k duy-
malar›n› gerektiren herhangi bir durumun söz konusu
olmad›¤› yönünde aç›klama yapma zorunlulu¤u duy-
mufllard›. Giriflim ekonomik, sosyal ve kültürel alan-
larda iflbirli¤i amac›na yönelik faaliyetler olarak sunul-
maktayd›.11 Ama yap›lan resmi aç›klamalarda söz ko-
nusu alt› ülkenin komünist olmayan dünyadaki petrol
üretiminin yaklafl›k üçte ikisine sahip oldu¤unu ve bu
grubun dikkate al›nmas› gereken bir güç oldu¤unu
hat›rlatma konusunda herhangi bir çekince duyma-
maktayd›lar. Ayr›ca, Bat›l› ülkelerin bölgede güç ko-
nuflland›rmas›na karfl› olduklar›n› da aç›klamaktayd›-
lar.

Son durufl perde arkas›ndaki yo¤un tart›flmalar›n ni-
hai sonucuydu. Tart›flmalar iki z›t düflünce üzerinde
odaklanm›flt›: Umman Bat›l› güçlerle askeri iflbirli¤ine
gitmenin baflvurulabilecek en iyi yol oldu¤unu savun-
maktayd›. Kuveyt ise kararl›yd›: Konsey, her fleyin
ötesinde, tarafs›z bir kurum olmal›yd›. Kuveyt Sovyet-
ler birli¤i ve Do¤u Blo¤u ülkeleri ile bu ülkelerin gaza-
b›n› yat›flt›rmak amac›yla çok daha önceden diploma-
tik iliflkiler kurmufltu. Sonunda di¤er befl ülke de Ku-
veyt’in tutumunu benimsemifl oldu.12 Bu tutum ile ye-
ni kurulan Körfez ‹flbirli¤i Örgütü’nün Arap dünyas›n›n
geri kalan k›sm› taraf›ndan daha kolay kabul edilme-
si, ayr›ca, Irak’›n devre d›fl› kalmas›ndan kaynakla-
nan bofllu¤un bu küçük fakat zengin ülkelerin sahip
olduklar› askeri potansiyel ile doldurulmas› suretiyle
‹ran’a karfl› duyulan korkunun da azalt›lmas› sa¤lana-
cakt›. 

K‹K Arap “Ret Cephesi”nden gelen elefltirilerin hede-
fi olmaktan de di¤er Arap bölgelerinden gelen “zengin
elitizmi” suçlamalar›ndan yine de kurtulamad›. Tah-
min edilece¤i üzere, Irak K‹K’i henüz proje aflamas›n-
dayken k›namakta hiçbir sak›nca görmemifl ve üye
ülkeleri Irak ile Kuveyt’in savunmas›na hiç destek ver-
medikleri gerekçesiyle paylam›flt›. Körfez’deki Arap
kardefllerinden ald›¤› deste¤i tehlikeye atmak isteme-
yen Irak daha sonra elefltirilerinin dozunu düflürdü.
Irak 1982 y›l›nda, petrol ihrac› taahhütlerinin büyük
bir bölümünü yerine getirememifl ve bu nedenle u¤ra-
d›¤› zarar›n telafisi için Körfez ülkeleri Irak’a 2 milyar
dolarl›k bir yard›m yapm›flt›. Irak’›n taahhütleri S. Ara-
bistan, Abu Dabi ve Kuveyt taraf›ndan üstlenilmiflti.
Dünyan›n geri kalan k›sm› ise, Körfez ülkeleri taraf›n-
dan bafllat›lan bu giriflimi dikkatle izlemekteydi. Ne
var ki, daha önceki on y›llar içerisinde Araplar aras›n-
da iflbirli¤i gerçeklefltirme amac›na yönelik giriflimle-
rin baflar›s›z bir biçimde sona ermesi Körfez bölgesi

ile ilgilenen gazeteci ve akademisyenlerin bu yeni gi-
riflim konusunda fazla umutlu olmayan yorumlar yap-
malar›na neden olmufltu. 

K‹K’in kurulufl bildirgesinde, d›fl güçlerin Körfez böl-
gesine müdahale etmelerinin reddedilmesi d›fl›nda
güvenlik ve d›fl politika ile ilgili konulara de¤inilmemifl
olmas›na ra¤men, Irak-‹ran Savafl›’na karfl› nas›l bir
tav›r al›naca¤›, bölgenin ve üye ülkelerinin her birinin
istikrar›na yönelik güvenlik tehditleriyle nas›l bafla ç›-
k›laca¤› gibi sorular›n kat›l›mc›lar›n zihninde önemli
yer iflgal etti¤i henüz ilk toplant›da ortaya ç›km›flt›.
Umman hükümdar› Sultan Kabus bu tür konular›n, si-
yasi liderlerce 1982 May›s›nda Abu Dabi’de yap›lan
gayr› resmi toplant›da ele al›nd›¤›n› do¤rulamaktay-
d›.13

TTeehhddiitt  AAllgg››llaammaallaarr››  vvee  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

Körfez ülkeleri üç s›cak bölge taraf›ndan kuflat›lm›fl-
t›r: çözüm bekleyen Filistin-‹srail sorunu nedeniyle
kaynamakta olan bat› bölgesi, kuzeyde ve kuzeydo-
¤uda Irak ve ‹ran, do¤uda ise Keflmir üzerinde toprak
anlaflmazl›¤› bulunan iki nükleer güç, Pakistan ve
Hindistan ile El-Kaide ve Taliban gibi afl›r›l›kç› gruplar
için s›¤›nak konumunda bulunan Afganistan.

Körfez ülkelerini silahlanmaya sevk eden nedenler
aras›nda ‹srail tehdidi hiçbir zaman üst s›ralarda yer
almam›flt›r. Söz konusu ülkelerin silah al›m listeleri ta-
rihleri ile birlikte incelendi¤inde ‹ran-Irak Savafl›’n›n,
tehdit alg›lamalar›n› doruk noktaya tafl›d›¤› anlafl›l-
maktad›r. Örne¤in 1976-1980 y›llar› aras›ndaki befl
y›ll›k dönemde bu ülkelerin silah al›mlar› yaln›zca
71.728 milyar dolar tutar›ndayken, 1981-1985 y›llar›
aras›nda bu miktar 146.44 milyar dolara ç›km›flt›r.
Scud balistik füzelerinin ‹ran ve Irak taraf›ndan yayg›n
bir biçimde kullan›ld›¤› 1985-1990 y›llar› aras›ndaysa
Körfez ülkelerinin savunma harcamalar› 101.627 mil-
yar dolar olmufltur. Körfez ülkeleri özellikle iki alan› te-
mel tehdit kayna¤› olarak görmüfllerdir: Kuzeyde ‹ran
ve Irak ile do¤uda, enerji ihtiyaçlar› h›zla artan ve ge-
rekirse bunu güç kullanarak karfl›lama yoluna gitme-
si muhtemel olan Hindistan ve Çin. 

‹ran’da 1979 y›l›nda gerçekleflen ‹slami Devrim Kör-
fez ülkelerinde büyük bir kayg› uyand›rm›flt›r. ‹ran’›n,
devrimi bölge ülkelerine ihraç etme giriflimleri fiii
az›nl›¤a sahip olan bu ülkelerle ‹ran aras›ndaki iliflki-
lerin kötüleflmesine neden olmufl ve Körfez ülkeleri
Irak’› ‹ran tehdidi karfl›s›nda bir bariyer olarak de¤er-
lendirmifllerdir. Bu nedenle ‹ran-Irak Savafl›’nda
Irak’›n silahlanma giderleri büyük ölçüde bu ülkeler
taraf›ndan finanse edilmifltir. Ne var ki, 1990 y›l›nda
Kuveyt’e sald›ran ve Suudi Arabistan s›n›rlar›na as-
keri y›¤›nak yapan koruyucu devlet Irak umulmad›k
biçimde bir tehdide dönüflmüfltür. 1991-2001 y›llar›
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aras›nda ‹ran ve Irak, Körfez ülkeleri için temel tehdit
kayna¤› olarak kalm›fllard›r.

11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan ‹slami köktencilerle
savafl K‹K ülkelerinin temel önceli¤i haline gelmifltir.
ABD’nin terörle savafl› Körfez ülkeleri için arka bahçe
say›labilecek bir bölgede, Afganistan’da bafllam›flt›r.
Bu durumda özel harekat kuvvetlerinin gelifltirilmesi
Körfez ülkelerinin temel savunma öncelikleri aras›nda
yer alm›flt›r. Ama son dönemdeki Irak Savafl› ile bir-
likte dikkatler yeninde kitle imha silahlar›na yönelmifl-
tir. Balistik füzelerin ve kimyasal silahlar›n bölgede
‹ran ve Irak taraf›ndan Körfez ülkeleri de dahil çeflitli
ülkelere karfl› kullan›lm›fl olmas› bu korkuyu daha da
fliddetlendirmifltir. 

Körfez ülkeleri bu tehdit alg›lar› karfl›s›nda haz›rl›kl›
olmak için üç yaklafl›m benimsemifltir. ‹lk olarak,
ABD, Fransa ve ‹ngiltere gibi Bat›l› ülkelerle savunma
antlaflmalar› imzalanm›flt›r. Antlaflmalar›n ço¤u Kör-
fez ülkelerinin her biri ile ayr› ayr› olmak suretiyle,
1990’l› y›llar›n ortalar›nda yap›lm›flt›r. Antlaflmalar Ba-
t›l› ülkelerinin Körfez ülkelerinin savunmas› için bu ül-
kelere askeri güç konuflland›r›lmas›n› öngörmekteydi.
Katar bu durumu biraz abartarak, silah al›m program-
lar›na ara vermifl, emirli¤in savunmas›n› tümüyle
ABD’ye b›rakm›flt›r.

‹kinci yaklafl›m kolektif savunma anlay›fl› gelifltirmek
olmufltur. Körfez ülkeleri 1986 y›l›nda Yar›mada Kal-
kan› ad›n› verdikleri 5.000 kiflilik ortak bir güç olufltur-
dular. Bu güç Kuveyt’in Irak iflgalinden kurtar›lmas›n-
da ve son Irak Savafl›’nda Kuveyt’in muhtemel bir
Irak sald›r›s›nda karfl› savunulmas› amac›yla görev
alm›flt›r. Körfez ülkeleri Yar›mada Kalkan›’n›n 20.000
kifliye ç›kar›l›p ortak komutanl›¤›n kurulmas›nda ve
Körfez ülkelerinde bulunan tüm hava kuvvetlerinin ve
hava savunma sistemlerinin birbirine ba¤lanmas› ko-
nusunda anlaflm›fllard›r. 

Üçüncü yaklafl›m ise her ülkenin kendi ulusal savun-
ma kapasitesini art›rma yoluna gitmesi olmufltur. Kör-
fez ülkeleri 1991 Körfez Savafl›’n›n ard›ndan ordula-
r›n› ikiye katlam›fllar ve ileri teknolojiyle donatm›fllar-
d›r. Bu ülkelerin 1995-2002 y›llar› aras›ndaki savun-
ma harcamalar› 277 milyar dolara yükselmifltir. Özel-
likle hava gücü konusunda Körfez ülkeleri komflular›-
na karfl› gözle görünür bir üstünlük sa¤lam›fllard›r.
Kuveyt ve Suudi Arabistan, balistik füzelere karfl› Pat-
riot savunma füzeleri sat›n alm›fllard›r.

Ortado¤u bölgesi Arap-‹srail savafllar›na ilaveten
‹ran-Irak Savafl›, 1991 Körfez Savafl› ve 2003 Mart›n-
da Irak’›n iflgal edilmesi gibi büyük krizlere ve savafl-
lara tan›k oldu. Dahas›, Lübnan, Sudan, Somali, Ce-
zayir gibi baz› Arap ülkeleri bir tak›m iç isyanlar ve sa-
vafllarla çalkaland›. Dolay›s›yla, Körfez ülkelerinin gü-
venli¤ine yönelik tehditleri sadece Arap dünyas› d›-
fl›ndan gelmiyordu. Baz› ülkeler kendi topraklar›nda
ya da bölgede ortaya ç›kan bir tak›m gerginlikleri ken-

dileri için tehdit olarak görmekteydiler.

Öte yandan, ‹srail’in Arap düflman› ilan edilmesine
ra¤men, sadece birkaç Arap ülkesi bu ülkeyi kendi
güvenlikleri için tehdit olarak alg›lamakta ve ‹srail’i
cayd›rmay› ya da bu ülke ile savaflmay› gündemde
tutmaktad›rlar. ‹srail’e karfl› çok say›da Arap ülkesinin
kat›ld›¤› son savafl 1973 Yom-Kippur Savafl› olmufltur
ve bu savafla on Arap ülkesi kat›lm›flt›r. Bu tarihten
sonra Arap ülkeleri kendi komflular› ile çat›flmalara ya
da savafllara girmifllerdir. Bu ba¤lamda Suriye’nin
Lübnan’a yapt›¤› müdahaleleri, ‹ran-Irak Savafl›’n›,
Irak’›n Kuveyt’i iflgalini ve bu s›rada Irak’a karfl› olufl-
turulan koalisyona Suriye ve M›s›r gibi Arap ülkeleri-
nin de kat›lmalar›n› ve 2003 bahar›nda Irak’›n iflgali-
ne giden süreçte Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar,
Ürdün gibi Arap ülkelerinin, topraklar›n› Amerikan ve
‹ngiliz askerlerinin kullan›m›na açmalar›n› sayabiliriz.

K‹K’in kuruluflunu izleyen aylarda, çal›flmalar›yla bir-
çok alanda iflbirli¤i malzemesi sunan bir tak›m komi-
teler kuruldu. Bu komitelerin ilgilendikleri konular ge-
nellikle daha önce ele al›nan iki ya da çok tarafl› iflbir-
li¤i alanlar›yla ilgiliydi. K‹K’in kuruldu¤u y›l, üye ülke-
lerin d›fliflleri bakanlar› befl kez bir araya geldi. Ba-
kanlar tüm bölge için büyük bir tehdit oluflturan ve üye
ülkelerin her birini farkl› ama ciddi biçimde etkileyen
çat›flmalar konusunda cevaplar haz›rlay›p sunmak
zorundayd›lar. 

1981 Eylülünde K‹K üyesi ülkelerin d›fliflleri bakanla-
r› Filistin sorununun çözümü konusunda Suudi Ara-
bistan taraf›ndan önerilen “Fahd Plan›” (A¤ustos
1981)’n›n, hükümetleri taraf›ndan desteklendi¤ini
aç›klad›lar. Bu aç›klama K‹K ülkelerinin, kendi politi-
kalar›n› Arap dünyas›n›n kayg›lar›yla koordine etme
tarz›n› ortaya koymaktayd›. Suudi giriflimi baflar›s›zl›-
¤a mahkûmdu, çünkü ‹srail plan› müzakere dahi et-
meksizin derhal reddetmiflti. Arap dünyas› içerisinde
Camp David’den sonra ortaya ç›kan ve “Ret Cephe-
si”nin kurulmas› ile sonuçlanan anlaflmazl›klar, 1981
A¤ustosunda Aden’de YDHC, Libya ve Etiyopya tara-
f›ndan bir “karfl›-pakt” daha kurulmas› ve bunun Suri-
ye ve FKÖ taraf›ndan da desteklenmesiyle iyice belir-
gin hale gelmiflti. Irak, Cezayir ve Moritanya’y› da
yanlar›na alan bu ülkeler 1981 Fez Arap Birli¤i konfe-
rans›n›n sonuçsuz kalmas›na neden olmufllard›. Bu
grubun sergiledi¤i uzlaflmazl›k Arap Birli¤i’ne üye di-
¤er ülkeleri flaflk›na çevirmiflti. K‹K üyesi ülkelerin li-
derlerinin çabalar› sayesinde Veliaht Prens Fahd’›n
plan›n› tamamen geri çekmesi engellenmiflti.

Arap dünyas›ndaki sosyalist e¤ilimli ülkeler ile yafla-
nan bu görüfl ayr›l›¤›, özellikle Suudi Arabistan için te-
mel kayg› nedeniydi. Bu s›rada, ‹ran destekli oldu¤u
ileri sürülen bir darbe giriflimi Bahreyn hükümetini
sarsm›flt›. Suudi Arabistan’da da 1980 y›l›ndaki Hac
s›ras›nda Mekke’de yaflanan olaylardan kaynaklanan
iç güvenlik problemleri ile ilgili hat›ralar henüz tazeli-
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¤ini korumaktayd›. Özellikle Suudi Arabistan Arap
dünyas›nda ortaya ç›kan bu y›k›c› çatla¤a karfl› acilen
tepki gösterilmesi gerekti¤ini düflünmekteydi. Ayn›
zamanda, ‹ran-Irak Savafl›’nda o ana dek var olan
denge bir anda ‹ran lehine bozulmufltu. Bir ‹ran zafe-
ri ve bu ülkenin Irak’a girmesi an meselesiydi. ‹ran’›n
kazan›mlar› Körfez ülkelerinin ‹ran-Irak Savafl›’na
karfl› tak›nd›klar› tutumun ortak paydas› olan “bekle-
gör” anlay›fl›n› sarsmaya bafllam›flt›.14

Savaflmakta olan ‹ran ve Irak’›n komflular› günlük ha-
yatlar›nda bu savafl› uzun süre görmezden geldiler.
Hatta denilebilir ki, bir dereceye kadar kendilerini sa-
vafl öncesi dönemden bile daha rahat hissetmektey-
diler. Çünkü savafl ile u¤raflmakta olan Ba¤dat ve
Tahran hükümetlerinin Körfez’de problem ç›karmaya
f›rsat bulamayacaklar›n› düflünmekteydiler. Oysa
‹ran’›n avantajl› duruma geçmesiyle, bu ülkenin Arap
dünyas›n›n do¤u ucunda toprak kazanmas›n› engel-
lemek için Irak’›n askeri pozisyonunu güçlendirme
amac›yla harekete geçme zaman› art›k gelmiflti. Bu
amaçla 7.000 M›s›rl› gönüllü Irak ordusuna kat›lm›fl,
daha fazla say›da M›s›rl› da, yedek asker olarak ordu-
ya kat›lan Irakl› iflçilerin yerine çal›flmak üzere bu ül-
keye gelmiflti. Suudi Arabistan ortaya ç›kan bu acil
durumda M›s›r’›n Arap dünyas› ile iliflkilerinin yeniden
normallefltirilmesi noktas›nda K‹K üyesi di¤er ülkele-
re öncülük etti. Ayr›ca, 1982 May›s›ndaki d›fliflleri ba-
kanl›¤› toplant›s›nda üç maddelik bir bar›fl plan› haz›r-
lama konusunda K‹K üyelerini harekete geçirdi. K‹K
Bar›fl Plan›’n›n ‹ran ya da Irak ile müzakere edildi¤ine
dair hiçbir resmi kay›t bulunmamas›na ra¤men, çar-
p›flmalar›n sona ermesi halinde K‹K üyelerinin tazmi-
nat ödemeye gönüllü olduklar›na dair kan›tlar bulun-
du¤u ileri sürülmüfltür.15 K‹K, kimi üyelerin ayak sürü-
mesi nedeniyle, askeri çat›flmalar› önleyecek bir ba-
r›fl plan›n› gerçeklefltirme konusunda baflar›s›z kald›.
Bireysel olarak, K‹K üyeleri her iki taraf ile de temas-
lar›n› sürdürdüler. Arabuluculuk çabalar›n› mümkün
hale getirebilmek için, iletiflim kanallar›n› aç›k tuttular. 

Savafl çok geçmeden Körfez sular›na yay›ld›. fiidde-
tin artmas›yla birlikte taraflar birbirlerinin petrol tesis-
lerini çökertmeye bafllad›lar. May›nlar tarafs›z K‹K
üyelerinin limanlar› aç›klar›na dek ulaflt› ve petrol tan-
kerleri hedef al›nmaya baflland›. Bar›fl›n sa¤lanmas›
konusunda K‹K üyelerinin flimdi daha aktif olmas› ge-
rekiyordu. 1984 Haziran’›nda K‹K üyesi alt› hükümet
BM’ye sunulmak üzere haz›rlad›klar› bir çözüm metni
üzerinde anlaflt›. Söz konusu metin ‹ran’› yabanc›lafl-
t›rmamak amac›yla, suçu taraflar aras›nda paylaflt›-
ran bir uzlafl› metni idi. Ne var ki, bu ülkelerin BM Gü-
venlik Konseyi nezdindeki lobi faaliyetlerinde ‹ran’›n
Körfez’de ortaya ç›kan krizden dolay› Irak’tan daha
a¤›r bir biçimde cezaland›r›lmas› gerekti¤i yönünde

istekler dile getirildi. 1984 Haziran›nda al›nan 552 sa-
y›l› BM karar› savafla son vermeyi amaçlayan önceki
BM kararlar› gibi sonuçsuz kald›. 

Savafl uzad›kça, ödenen bedel a¤›rlaflmaktayd›. Bu
durumda K‹K ülkeleri olaylar karfl›s›nda daha fazla
seyirci kalamazlard›. May›nlar, roket sald›r›lar› ve
nakliyat›n engellenmesi nedeniyle bizzat bu ülkeler
çok büyük bir zarara katlanmak zorunda kalm›fllard›.
Bölge hükümetlerinin baz›lar› as›l tehlikenin süper
güçlerin bölgeye müdahale etmelerini engelleyeme-
mek oldu¤unu düflünüyorlard›. Tarafs›zl›¤› en sesli bi-
çimde savunmakta olan Kuveyt flimdi, gemilerinin
sald›r›ya u¤ramas›ndan dolay› ihracat›n›n azalmas›n›
sadece seyretmek zorunda kalm›flt›. Dolay›s›yla, Ku-
veyt Körfez’de seyretmekte olan gemilerine Amerikan
bayra¤› as›lmas›n› talep etme önlemine çaresizce
baflvurdu. Amerikal›lar›n bu plan› kabul etmemeleri
halinde, Kuveyt ayn› talebi Sovyetlere yöneltecekti.
Mart 1987’de Baflkan Reagan Kuveyt’in talebini kabul
etti ve Temmuz 1987’den itibaren Kuveyt petrolü
Amerikan bayra¤› tafl›yan ve Amerikan gemilerinin
efllik etti¤i Kuveyt petrol tankerleri taraf›ndan tafl›n-
maya baflland›. Ne var ki, ‹ran taraf›ndan döflendi¤i
düflünülen may›nlardan korunma garantisi olmad›¤›
anlafl›lm›flt›. ABD firkateyni USS Stark Irak roketleri
taraf›ndan vurulmufltu ama bundan böyle, Körfez’de
bulunan Amerikan ordu birlikleri, özellikle ‹ran’a karfl›
al›nan önlemlerde müdahil olmaya bafllam›fllard›.16

Uluslararas› petrol nakliyat›na yönelik tehditler öteki
ülkelerden baz›lar›n›n donanmalar›n›n da Körfez’e
girmesine neden oldu. Bunlar›n görevi iç Körfez böl-
gesi ile Umman Körfezi’ni may›nlardan temizlemek ve
kendi bayraklar›n› tafl›yan gemilere efllik etmekti.17 ‹n-
giliz, Frans›z ve ‹talyan askeri mevcudiyeti petrol ih-
raç eden ülkeler taraf›ndan memnuniyetle karfl›lan-
m›flt›. Çünkü bu ülkelerin petrol terminallerine eriflim
ve buradan al›nan petrolün hedef ülkeye götürülmesi
fiili kapatma nedeniyle tehdit alt›ndayd›. Ama bu geçi-
ci rahatlama dönemi, bölgede istenmeyen d›fl müda-
hale korkusundan dolay› büyük kuflkular› da içinde
bar›nd›r›yordu. As›l bilinmeyen soru, ABD’nin Körfez
ülkelerini bu flekilde “kendine mal etmesi”nin Sovyet-
ler Birili¤i taraf›ndan nas›l karfl›lanaca¤›yd›. K‹K ülke-
leri süper güçlerin, kendi bölgelerinde herhangi bir
çat›flmaya girmelerinden fliddetle çekinmekteydiler.
Ama 1987 sonlar›na do¤ru bu savafl›n çok boyutlu ol-
du¤unu anlamaya bafllad›lar. Bölgedeki krizin çözü-
mü K‹K ülkelerinin bireysel ya da grup olarak kendi
bafllar›na sahip olduklar› imkanlar›n çok ötesindeydi. 

Durum yeniden tersine dönüp, ‹ran’›n 1988 Nisan’›n-
dan sonra beklenmedik bir biçimde zemin kaybetme-
ye bafllamas›yla iki ülkeden hiçbirinin bu savafl› art›k
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daha fazla sürdürmeye haz›r ya da yetenekli olmad›k-
lar› anlafl›lm›flt›. fiimdi her iki taraf da bu düflmanl›¤›n
sona erdirilmesi yönündeki giriflimleri kabule haz›r
görünmekteydiler. ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ)
temsilcileri ile birlikte hareket eden K‹K üyeleri, Gü-
venlik Konseyi üyesi befl ülkenin 598 say›l› ateflkes
karar›n› almalar› ve BM Genel Sekreteri’nin bölgeyi
ziyareti üzerinde k›smen etkili olmufllard›. Barda¤› ta-
fl›ran son damla, 3 Temmuz 1988’de gerçekleflen
olay olmufltu. Bu olay Körfez’de durumun patlama
noktas›na ne kadar yak›n oldu¤unu göstermekteydi.
USS Vincennes bir ‹ran uça¤›n› “kazara” düflürmüfltü.
Bender Abbas’tan Dubai’ye gitmekte olan uçaktaki
‹ranl› ve Arap 290 yolcu hayat›n› kaybetmiflti.18 So-
nunda, BM öncülü¤ündeki ateflkes anlaflmas› A¤us-
tos 1988’de yürürlü¤e girdi.

‹ran-Irak Savafl› K‹K ülkelerini dolayl› fakat kesin ola-
rak etkiledi. K‹K bir örgüt olarak bu savafl› önleme ko-
nusunda sadece s›n›rl› imkanlara sahipti. ‹ki y›l sonra
üyelerinden birinin mevcudiyetini tehdit edecek olan
sorun’un çözümünde K‹K’in rolü neydi? Kuveyt’in du-
rumu tehlikeye düfltü¤ünde örgüt ne kadar faydal› ol-
mufltu? 

K‹K üyeleri 1991 yaz›n›n bafllar›nda, kendi kap›lar›n›n
efli¤inde patlamak üzere olan büyük tehlikeyi pek faz-
la sezebilmifl de¤illerdi. Alt› K‹K d›fliflleri bakan› 1990
May›s ay› bafllar›nda Taif’te topland›. Medyaya yap›-
lan aç›klamalara göre, toplant›n›n ana konular›, iki
buçuk y›ld›r sürmekte olan intifada, K‹K’in Avrupa
Toplulu¤u ile ekonomik iliflkileri ve ‹ran-Irak Savafl› ile
ilgili olarak Umman taraf›ndan sunulan bar›fl anlafl-
mas› metniydi. Temmuz sonunda Salalah’da üç d›flifl-
leri bakan› taraf›ndan gerçeklefltirilen toplant›da ise,
K‹K’in Avrupa ile iliflkileri gelifltirmek istedi¤i aç›klan-
maktayd›. 

28 May›s 1990’da K‹K üyesi devlet baflkanlar› da da-
hil pek çok Arap ülkesi lideri Arap Birli¤i’nin Ba¤dat’ta
düzenledi¤i bir toplant›ya kat›ld›. Bu s›rada baz› Arap
devletleri ABD ve SSCB taraf›ndan k›sa süre sonra
düzenlenecek olan zirveden önce, Sovyet Yahudileri-
nin ‹srail’e göç etmesini k›nayan bir karar alma niye-
tindeydiler. Suriye Devlet Baflkan› Haf›z Esed toplan-
t›ya kat›lmam›flt›. Cezayir, Fas, Tunus ve Umman ise
sadece delege göndermekle yetinmifllerdi. Bu tepki-
ler, böylesi bir ortak kayg› durumunda bile Arap dün-
yas›n›n ne denli parçalanm›fl oldu¤unu ortaya koy-
maktayd›. Konferans süresince, sertlik-yanl›lar›
ABD’nin ‹srail’e verdi¤i “sömürgeci deste¤i” elefltir-
mekteyken, Suudi Arabistan ve M›s›r elefltirilerin do-
zunu yumuflatmaya çal›flmaktayd›lar. Bu konferans
tüm Arap ülkelerine ve tüm Ortado¤u gözlemcilerine
Saddam Hüseyin’in ayn› anda pek çok sorun ç›kara-
ca¤›n› göstermiflti. Saddam ‹srail’e karfl› yürütülen
mücadelenin ve bölgedeki ABD karfl›tl›¤›n›n liderli¤ini

Suriye’den devralacakt›. Nitekim Saddam sahip oldu-
¤u “kitlesel y›k›m” silahlar›n› sergilemekte ve Irak’a bi-
linçli olarak zarar veren petrol üreticisi di¤er ülkeleri
suçlamaktayd›. K‹K’in bu konferanstaki duruflunu or-
taya koyan herhangi bir ipucu yakalamak oldukça
zordu. BAE emiri fieyh Zayid’inki gibi bireysel giriflim-
ler d›fl›nda, K‹K ad›na ortak bir arabuluculuk giriflimin-
de de bulunulmam›flt›. 

Irak’›n Kuveyt’i iflgalinden önceki haftalarda ve gün-
lerde K‹K üyesi ülkeler ufukta beliren bu krize kendi
tercih ettikleri bir yöntemle, yani üçüncü bir taraf›n
arabuluculu¤unda ikili müzakerelere bafllanmas› tale-
biyle cevap verdiler. Irak OPEC taraf›ndan belirlenen
kotalar›n afl›lmas› nedeniyle petrol fiyatlar›n›n düfltü-
¤ünü ve bu nedenle büyük bir zarara u¤rad›¤›n› iddi-
a ederek Arap Birli¤i Genel Sekreterli¤i nezdinde sa-
dece Kuveyt’i de¤il, BAE’yi de protesto etmiflti.19 Bu
nedenle, söz konusu iki ülke atefl hatt›ndayd›. M›s›r
Devlet Baflkan›, Ürdün Kral›, Arap Birli¤i Genel Sek-
reteri ve Saddam Hüseyin’in temsilcileri Kuveyt, Ba¤-
dat ve di¤er baflkentler aras›nda mekik dokurlarken,
K‹K üyeleri olaylar› kenardan seyretmek zorunda kal-
m›fllard›. 

Irak Kuveyt’in, s›n›r›n Irak taraf›ndan petrol ç›kard›¤›-
n› iddia etmekte ve bu nedenle 1980’lerde Irak’a ver-
di¤i kredi borçlar›n›n tasfiyesini talep etmekteydi.Bu
iddia ve talepleri gözden geçirmek ve bir sonuca ba¤-
lamak üzere 1 A¤ustos 1991’de Kral Fahd Kuveyt ile
Irak aras›nda Cidde’de bir görüflme yap›lmas›n› sa¤-
lad›. Baflars›zl›kla sonuçlanan görüflmelerin ard›n-
dan, Irak baflbakan yard›mc›s› Kuveyt’i Irak’›n maruz
kald›¤› zarar› karfl›lama konusunda ciddilikten yoksun
olmakla suçlamaktayd›. Kuveyt temsilcisi Veliaht
Prens Sa’ad bin Abdullah ise, “iki kardefl ulus aras›n-
da Ba¤dat’ta yap›lmas› planlanan müzakerelerde bir
sonuca ulafl›laca¤›n›, ortak meflru ç›karlar›n güvence
alt›na al›naca¤›n›” umdu¤unu dile getirmekteydi. ‹lk
toplant›dan k›sa süre önce bir aç›klama yapan Kuveyt
Devlet Bakan› ise krizi k›sa sürede gözden kaybola-
cak bir “yaz bulutu”na benzetmekteydi. 

Bu s›rada K‹K üyesi öteki devletlerin baflkentleri ara-
bulucular›n anl›k ziyaretlerine sahne olsalar da, bu
aflamada K‹K’in krize bir bütün olarak müdahalesi için
herhangi bir ad›m at›lmam›fl, çat›flman›n iki tarafl› gö-
rüflmeler yoluyla çözümlenmesi beklenmiflti. 

Ba¤dat’ta yap›lmas› planlanan toplant› hiçbir zaman
gerçekleflmedi ve toplant› tarihinden bir gün sonra
Irak, pek çok gözlemcinin ve tüm Körfez ülkeleri hü-
kümetlerin flaflk›n bak›fllar› alt›nda Kuveyt’e sald›rd›.
Amerika’n›n bölgeye asker gönderme konusundaki
kararl›¤› karfl›s›nda kimi hükümetlerin olaya tepki
göstermesi için birkaç gün geçmesi gerekti. 22 A¤us-
tos’ta K‹K üyesi ülkelerin d›fliflleri bakanlar› Cidde’de
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toplan›p “Kriz döneminde kendisine yard›mc› oldu¤u-
muz Arap kardeflimiz topra¤›m›za sald›rd›” diyerek
yaflad›klar› hayal k›r›kl›¤›n› ortaya koydular ama sal-
d›rgana karfl› koymak için uygulamaya dönük her-
hangi bir giriflimde bulunmad›lar. Bunun yerine, 678
say›l› BM karar›na dayanarak Arap ve Avrupal› mütte-
fikleriyle birlikte harekete geçen ve Körfez’in güvenli-
¤ini üstlenen ABD’yi uzaktan seyretmek zorunda kal-
d›lar. 

K‹K’in mevcudiyetinin ilk on y›l›nda, üye ülkeler güçlü
komflular›n› kuflkuya düflürmemek için savunma ka-
pasitelerini koordine etme yönünde her hangi bir giri-
flimde bulunmam›fllard›. 1990 sonbahar›nda bu politi-
kan›n kötü sonuçlar› gözle görülür hale gelmifl, ama
ortak bir savunma stratejisi oluflturmak için art›k çok
geç kal›nm›flt›. Araplardan ya da di¤er uluslararas›
aktörlerden gelen ça¤r›lar ve arabuluculuk giriflimleri
Irak’› Kuveyt’ten ç›karma konusunda baflar›l› olama-
y›nca, K‹K liderleri aras›nda iflbirli¤i süreci hissedilir
biçimde canlanmaya bafllad›. K‹K ülkeleri flimdi son
çare olarak, daha önce al›nan ilke kararlar›n›n aksine,
koalisyon güçleri ile birlikte hareket etmek zorunda
kalm›fllard›. 22-24 Aral›k 1990 tarihleri aras›nda yap›-
lan y›ll›k toplant›da K‹K liderleri a¤›z birli¤i ederek
“Irak sald›rganl›¤›na karfl› ç›kan, bar›fl› koruma yö-
nünde çaba gösteren ve Körfez’de istikrar› yeniden
sa¤lamaya çal›flan dünya güçlerine” minnettarl›klar›-
n› dile getirmekteydiler. Irak’›n Kuveyt’ten kay›ts›z
flarts›z ç›kmas› için BM taraf›ndan belirlenen son gün
olan 15 Ocak 1991 tarihinin yaklaflt›¤› s›rada yap›lan
bu zirvede K‹K üyesi ülkeler “Kuveyt’in bar›fl ya da
savafl yoluyla özgürlü¤üne kavuflmas›n›n ard›ndan”
yeni oluflturduklar› savunma yap›s›n› sonland›rmay›
umduklar›n› söylemekteydiler.

K‹K üyesi tüm ülkelerin silahl› kuvvetleri Kuveyt’in
kurtuluflu için “Çöl F›rt›nas› Harekat›”na kat›lm›fllard›
ama merkezi bir görev almam›fllard›. K‹K ülkelerinin
liderleri savafltaki h›zl› geliflmelerin el verdi¤i ölçüde
bilgilendirilmekte ve zaman zaman görüfllerini aç›kla-
maktayd›lar. Ama K‹K bu kriz ortam›nda ortak karar
al›nmas›n› ve öneriler getirilmesini sa¤layacak kadar
s›k› yap›lanmaya sahip bir örgüt de¤ildi. Savafl›n ar-
d›ndan örgütün bölgesel krizleri önleme ve çat›flma
çözümü konusundaki kapasitesini art›rma niyetleri
daha fazla dile getirilmeye baflland›. Bunun üzerine,
“savafl sonras› güvenlik düzenlemelerini ele almak
için” bir bakanlar komitesi topland›. ‹lk toplant›ya, ge-
lecekteki güvenlik düzenlemelerinin ‹ran’› da kapsa-
mas›n› isteyen Sultan Kabus baflkanl›k etmiflti.20

Dört gün süren hava sald›r›lar›n›n ard›ndan flimdi
gözler bundan sonras›na çevrilmiflti. ABD Baflkan›
Bush bundan böyle Körfez’de bir kriz daha ç›kmas›n›
istemediklerini, çünkü ABD’nin hayati ç›karlar›n›n is-

tikrarl› ve güvenli bir Körfez’i gerekli k›ld›¤›n› ileri sür-
mekteydi. 6 Mart 1991’de Kongre’de yap›lan konufl-
man›n bir parças› olan bu aç›klamalar ile ABD askerî,
siyasi ve di¤er alanlarda Körfez’deki varl›¤›n› sürdür-
me kararl›l›¤›nda oldu¤unu ortaya koymaktayd›. Bafl-
kan Bush Ortado¤u’daki bar›fl giriflimlerine yeni bir
yaklafl›m getirme sözü de vermekteydi.21 Bu giriflimle-
rin uygulamaya geçirilebilmesi için D›fliflleri Bakan›
James Baker fiam da dahil olmak üzere baz› bafl-
kentleri ziyaret etmek için bölgeye gönderilmiflti. 

ABD ile son zamanlarda gerçeklefltirilen iflbirli¤i giri-
flimlerinden baz› olumlu sonuçlar elde edilmifl olmas›-
na ra¤men, bu son giriflimler baflta K‹K ülkeleri olmak
üzere pek çok Arap ülkesini rahats›z etmekteydi. Bu
nedenle, K‹K Irak karfl›t› koalisyonda yer alan di¤er iki
Arap ülkesi M›s›r ve Suriye’den gelen ça¤r›ya hemen
cevap verdi. Bu sekiz ülkenin d›fliflleri bakanlar› 6
Mart’ta, Baker’›n fiam ziyaretinden iki gün önce, Su-
riye’nin baflkenti fiam’da bir toplant› düzenleyip Kör-
fez bölgesinde konufllanm›fl bulunan M›s›r ve Suriye
güçlerinin Arap bar›fl gücünün çekirde¤i haline getiril-
mesi karar›n› ald›lar. Bu “fiam Deklarasyonu” ile hari-
ci giriflimleri önleme niyeti iyice belirginleflmekteydi. 

Bu h›zl› hareket herkesi, ama özellikle de savafl son-
ras›nda kendilerini d›flar›da b›rakacak herhangi bir
güvenlik düzenlemesinin düflünülemeyece¤ini sanan
ABD ve ‹ran’› flaflk›na u¤ratt›. ‹ran d›fliflleri bakan› Ve-
layetî ertesi gün acilen fiam’a gitti. Bir gün sonra ise
ABD d›fliflleri bakan› fiam’› ziyaret edecekti. Ne var
ki, Körfez bölgesinde yap›lacak olan güvenlik düzen-
lemelerinin K‹K’in elinde olmad›¤› çok geçmeden an-
lafl›lacakt›. E¤er baz› K‹K üyeleri ‹ran ile daha önce
Körfez’in güvenli¤ini müzakere etme girifliminde bu-
lunmufl olsayd›lar, bu giriflim ABD taraf›ndan kurnaz-
ca bofla ç›kart›labilirdi. Çok geçmeden, “fiam Dekla-
rasyonu”nun, K‹K ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlar› için
hemen ya da tatmin edici bir çözüm olamayaca¤› or-
taya ç›kt›. Söz konusu sekiz ülke bu fikrin gerçeklefl-
mesi için çok fazla çaba harcamad›. ABD ise askerî
ve siyasi mevcudiyetini hissettirmek için giriflimlerini
yo¤unlaflt›rd›.

Sonunda, K‹K üyesi alt› ülke ABD’nin Körfez güvenli-
¤i konusundaki önerilerini bireysel olarak kabul ettiler.
Bu öneriler aras›nda, Savunma Bakan› Dick Che-
ney’nin alt› baflkenti ziyareti s›ras›nda dile getirdi¤i,
ABD mevcudiyetinin kademeli olarak art›r›lmas› da
vard›. Ama Arap topraklar›nda daimi komuta merkez-
leri kurulmas› fikri pek s›cak karfl›lanmad› ve gereksiz
görüldü. Çünkü zaten ABD uçaklar›na bölgedeki ha-
vaalanlar›na inifl hakk› tan›nm›fl, uçak gemileri de da-
hil olmak üzere bölgedeki deniz gücü mevcudiyetinin
kademeli olarak art›r›lmas› ön görülmüfl, ABD’ye böl-
gede silah depolama hakk› verilmifl ve K‹K üyesi tüm
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ülkelerin silahl› kuvvetlerinin ABD’den silah almas›na
karar verilmifl bulunuyordu.

1990’l› y›llar boyunca, Körfez’in güvenli¤ini kesintisiz
olarak sürdürme amac›yla yap›lan düzenlemelerde
en çok göze çarpan nokta, baflta Suudi Arabistan,
Kuveyt ve BAE olmak üzere bölge ülkelerine büyük
çapl› silah sat›fl› olmufltu. Kazakistan’dan Güney Afri-
ka’ya var›ncaya dek pek çok ülke Körfez silah pazar›
kap›s›ndan içeriye ad›m atma umuduna girmiflti.
Irak’›n Kuveyt’te sald›rmas› sonucunda Irak’a karfl›
al›nan ambargo kararlar›n›n hayata geçirilebilmesi
amac›yla, büyük çapl› ABD ve ‹ngiliz mevcudiyeti,
özellikle uçak gemisi, savafl gemisi ve savafl uça¤›
fleklinde, bölgedeki varl›¤›n› sürdürdü. Dolay›s›yla,
büyük miktarda Amerikan askerinin ve onlar› destek-
leyen ileri teknolojinin Suudi Arabistan, Kuveyt ve BA-
E’ye yerlefltirildi¤i bilgisini edinen K‹K üyesi ülkeler
1990’l› y›llarda zaman ilerledikçe kendi güvenlik dü-
zenlemeleriyle ilgili konularda gittikçe daha rahat dav-
ranmaya bafllad›lar. Körfez sular›ndaki Amerikan ve
di¤er Bat›l› deniz güçlerinin Bahreyn merkezli mevcu-
diyeti ise bu ülkelerin kendilerini daha fazla güvende
hissetmelerini sa¤lamaktayd›. 

Her fleye ra¤men, K‹K ülkeleri iflbirli¤i ve mevcut as-
keri donan›m›n teknolojik olarak yükseltilmesi konula-
r›nda kayda de¤er bir ilerleme sa¤lam›fllard›r. Örne-
¤in, 2000 y›l› Eylül ay›nda K‹K ülkelerinin Genel Kur-
may Baflkanlar› ‘Yar›mada Kalkan›” kuvvetlerinin
5.000’den 10.000’e ç›kar›lmas›n› önermekteydiler.
Suudi Arabistan Savunma Bakan›, ABD Savunma
Bakan› William Cohen taraf›ndan önerilen ve “Ortak
Savunma Giriflimi” (Co-operative Defence ‹nitiative)
ad› verilen giriflimin hayata geçirilmesini ve alt› Körfez
ülkesinin bir erken uyar› sistemi kurmas›n› önermek-
teydi. 31 Aral›k 2000 tarihinde Bahreyn’de gerçeklefl-
tirilen 21. K‹K zirvesinde bir “Ortak Savunma Anlafl-
mas›” (Joint Defence Agreement) imzaland›. Anlaflma
d›fl sald›r›lar karfl›s›nda üye ülkeler aras›nda askerî
yard›mlaflmay› öngörmekteydi. 2001 Oca¤›nda Suudi
Savunma Bakan› ortak kuvvetlerden gelen askerlerin
yerleflece¤i ilk üssün temelini att›.22 Bu son ç›k›fl
K‹K’in Körfez monarflilerinin sadece sosyal ve ekono-
mik ihtiyaçlar›n› karfl›lama amaçl› bir kurum oldu¤u
yönündeki temel ama flimdi art›k eskimifl olan duru-
flunun radikal bir biçimde ortadan kalkt›¤›n› göster-
mekteydi. K‹K’in bölgesel çat›flmalar›n askerî yoldan
çözümünü sa¤layacak böyle bir giriflimi gerçeklefltire-
bilmesi için tam 20 y›ll›k bir sürenin geçmesi gerek-
miflti. 

Körfez ülkeleri flimdilik güvenliklerini sa¤lamak için
ABD’nin ve di¤er Bat›l› ülkelerin bölgedeki askeri
mevcudiyetine dayanmak zorundayd›lar. Irak sald›r›s›
nedeniyle ortaya ç›kan tehdit alg›s›n›n ve flokun etki-
si Kuveyt d›fl›ndaki körfez ülkelerinde gittikçe azalm›fl

ve sönme noktas›na gelmiflti. Irak ekonomisinin ve
altyap›s›n›n kötü durumu ve BM ambargosu nedeniy-
le Irak halk›n›n maruz kald›¤› s›k›nt›lar –ki bu duru-
mun sorumlusu do¤rudan do¤ruya ABD uzlaflmazl›¤›
olarak görülmekteydi- Körfez’deki havay› ABD aleyhi-
ne çevirmiflti. 2002 Ekiminde ‹kinci ‹ntifada’n›n baflla-
mas›n›n ard›ndan Filistin’de durumun kötüleflmesi ve
Washington’daki yeni yönetimin Ortado¤u’daki acil
sorunlar›n yap›c› bir biçimde çözümü konusunda ye-
tersiz kald›¤› yönündeki alg› bölge kamuoyu üzerinde
olumsuz bir etki b›rakt› ve alt› petrol ülkesinin liderle-
rini büyük hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Dahas› Suudi Ara-
bistan Veliaht Prensi Abdullah taraf›ndan sunulan ba-
r›fl plan›n›n, Filistin sorunun çözümüne hiçbir katk›
sa¤lamayaca¤› gerekçesiyle Washington taraf›ndan
ciddiye al›nmamas› Körfez’de çok kötü bir afla¤›lama
olarak alg›land›. 

11 Eylül 2001 olaylar› Körfez ülkeleri taraf›ndan son
derece aç›k ve sert bir dille k›nand›. 14 Ekim 2001 ta-
rihinde K‹K üyesi alt› ülke silahl› kuvvetlerinin genel-
kurmay baflkanlar› taraf›ndan Bahreyn’de yap›lan
toplant›da fieyh Raflid bin Abdullah El-Halife, Arap or-
dular›n›n terörizme karfl› mücadeleye kat›lmak üzere
haz›rlanmalar› gerekti¤ini ileri sürdü. Ne var ki, Körfez
ülkelerinin tamam› dost ‹slam ülkesi Afganistan’a kar-
fl› düzenlenecek sald›r›larda ABD’ye herhangi bir as-
keri destek sa¤lanmas› fikrini aç›kça reddetti. Bush
yönetiminin askeri güç kullanarak Saddam Hüseyin’i
Irak’tan ç›karma plan› K‹K ülkelerinin hükümetlerin-
den, medyas›ndan ve halkalar›ndan gelen elefltirilere
maruz kald›. 

‹flgalden kurtulan Kuveyt, K‹K üyesi di¤er bölgesel
müttefikleri ile birlikte, bafllang›çta Amerika’n›n, bir
yandan kendi enerji ç›karlar›n› korurken öte yandan
da bu ülkelerin güvenli¤ini sa¤lama konusundaki cö-
mertli¤ini reddetme gere¤i duymam›flt›. Ama 11 Eylül
flokunun ard›ndan de¤iflen dünyada, Körfez ülkelerin-
de yaflayan ve bu ülkelerden d›flar›ya göç etmifl bulu-
nan insanlar Amerikan duyars›zl›¤› karfl›s›nda rejim-
lerine karfl› yeniden yabanc›laflm›fllard›. Körfez ülke-
lerinin yetkilileri, d›fl tehlikeye karfl› kendilerini koru-
mas› için eski müttefiklerini yetkilendirmifl olmalar›
gerçe¤ine karfl› daha temkinli davranmaya bafllam›fl-
lard›. Ama K‹K ülkeleri göze çarpan çat›flmalar›n çö-
zümü konusunda önemli bir giriflimde bulunabilmifl
de¤illerdi. 

‹srail’den gelen tehdit alg›s›n›n azalmas›yla birlikte
Ortado¤u bölgesinde Balistik füzelerde ve Kitle ‹mha
Silahlar›nda (K‹S) görülen art›fl, bölge ülkelerinin ço-
¤unda silahlanma politikalar›n›n gözden geçirilmesi-
ne neden olmufltur. 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan
ise terörle savafl da gündemdeki yerini alm›fl ve Kör-
fez ‹flbirli¤i Konseyi üyesi ülkeler (Suudi Arabistan,
Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Katar ve
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22 Heard-Bey, a.g.m, ss. 199-222.
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Bahreyn)’in silah al›m tercihleri K‹S’lerden gelen teh-
didi önleme amac›na göre biçimlendirilir olmufltur.23

Son dönemde ise, her ne kadar resmi aç›klamalarda
BAE ile ‹ran aras›ndaki “üç adalar sorunu” d›fl›nda
‹ran ile iliflkilerle ilgili her hangi bir aç›klama yap›lm›-
yor olsa24 ve 2007 Mart›nda Ahmedinecad’›n Suudi
Arabistan ziyaretinde iflbirli¤i ve birlik mesajlar› veril-
se25 de ‹ran Körfez ülkelerinin temel tehdit alg›s› hali-
ne gelmifltir. Bölge ülkeleri ‹ran’›n nükleer silah ve
gönderme araçlar› gelifltirmesinden ciddi bir kayg›
duymaktad›r. Bu nedenle Körfez ülkeleri Koalisyon
güçlerinin Irak’tan aniden çekilmesine fliddetle karfl›
ç›kmakta ve ‹ran’›n ‹srail’den bile büyük bir tehdit
oluflturdu¤unu ileri sürmektedirler.26 Nitekim ABD böl-
ge ülkelerine 20 milyar dolarl›k silah sat›m› için giri-
flimlerde bulunmufltur. Bu silah al›m›nda aslan pay›
do¤al olarak Suudi Arabistan’a ait olacakt›r. Bu denli
genifl çapl› bir silah sat›fl›n›n27, ABD’li üst düzey yetki-
lilerin Suudi Arabistan’› Irak’a “isyanc›”  ihraç etmekle
suçlad›klar›28 bir s›rada gündeme gelmesi ilginçtir.
Irak’a gelen isyanc›lar içerisinde Körfez ülkelerinden
gelenlerin say›s›n›n çok yüksek olmas›n›n ve söz ko-
nusu ülkelerin bunun engellenmesi yönünde gözle
görünür bir önlem almamalar›n›n nedeni temelde
‹ran’›n ve fiiilerin Irak’› tümüyle kontrol alt›na almala-
r›n› engelleme ve Sünnileri koruma amac›na yönelik-
tir. 

Arap ülkelerinin tehdit alg›s›ndaki bu de¤iflimin bir ta-
k›m nedenleri bulunmaktayd›. ‹ran-Irak Savafl› Arap
ülkeleri aras›ndaki farkl›l›klar› art›rm›flt›r. Sovyetler
Birli¤i’nin ve Do¤u Blo¤u’nun da¤›lmas›yla birlikte
Arap dünyas›ndaki sosyalist hareketlerin sona erme-
si, fiiilerin ço¤unlukta oldu¤u Irak’ta –ABD müdahale-
siyle birlikte- ‹ran etkisinin doru¤a ç›kmas› ve Körfez
ülkelerinde yaflayan halklardaki genelde Bat› ve özel-
de ABD ve ‹srail aleyhtarl›¤›n›n artmas› ve dolay›s›y-

la El Kaide gibi radikal örgütlerin elemanlar›n›n büyük
ço¤unlukla bu ülkelerden ç›kmas› vb nedenler, K‹K
üyesi ülkeleri, iç bütünlüklerinin ve istikrarlar›n›n sar-
s›lmas› tehlikesi ile karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Bunun
sonucu olarak, Körfez ülkeleri AB ve Asya ülkeleri ile
ekonomik ve siyasi iliflkilerini gelifltirme ve bu ülkele-
rin ç›karlar›n› Körfez bölgesinin güvenli¤ine ba¤l› ha-
le getirmenin çarelerini araflt›rmaya bafllam›fllard›r. 

SSoonnuuçç

Arap ülkelerinin jeopolitik haritalar› bölgesel ve ulus-
lararas› geliflmelerin derin etkisine maruz kalm›fl kötü
bir resim görüntüsü arz etmektedir. Tüm Araplar› ku-
flatma iddias›nda olan Arap Milliyetçili¤i düflüncesi ta-
rih olmufltur. Günümüzde hemen tümü gayri-demok-
ratik rejimler taraf›ndan yönetilmekte olan Arap ülke-
lerinin yönetimleri devlet düzeyinde bir milliyetçilik be-
nimsemekte, her devlet kendi ç›karlar›n› korumaya
çal›flan söylemler üzerinde durmakta ve tehdit alg›la-
r›na yönelik önlemler de bu söylemler üzerine kurgu-
lanmaktad›r.

Körfez ‹flbirli¤i Örgütü 1970’li y›llarda uluslararas›
alanda iyice belirgin hale gelen ve söz konusu ülkele-
ri çözüm aray›fl›na iten bir tak›m tehditler sonucunda
kurulmufltu. Körfez ülkeleri bafllang›çta K‹K’in kurulu-
flunun sadece sosyal, kültürel ve ekonomik amaçl› ol-
du¤unu ileri sürmüfller ve yaklafl›k 20 bu iddialar›n›
devam ettirmifllerdir. 2001 Oca¤›nda Suudi Savunma
Bakan›’n›n ortak kuvvetlerden gelen askerlerin yerle-
flece¤i ilk üssün temelini atmas›, K‹K’in Körfez mo-
narflilerinin sadece sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar›n›
karfl›lama amaçl› bir kurum oldu¤u yönündeki art›k
eskimifl olan durufl radikal bir biçimde de¤iflmifltir. 11
Eylül olaylar›n›n hakim oldu¤u atmosferde ise K‹K’in
silah al›m tercihleri K‹S’lerden gelen tehdidi önleme
amac›na göre biçimlendirilir olmufltur. 
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23 Riyad Kahwaji, “Gulf Cooperation Council Threat Perceptions and Deterrent Objectives” INEGMA (Institute for Near East and Gulf Military) analizi, 2003,
http://www.inegma.com/analysis.htm. 
24 Örne¤in, örgütün resmi internet adresinde 1 Mart 2006 tarihinde haz›rland›¤› belirtilen, “AA BBrriieeff  OOvveerrvviieeww  ooff  tthhee  AAcchhiieevveemmeennttss  ooff  tthhee  GGCCCC””  adl› belge-
nin “BAE’ye Ait Üç Adalardaki ‹ran ‹flgali” ve “K‹K Doksan Sekizinci Bakanlar Konseyi Toplant›s› (Ninety Eight Session of the Ministerial Council of GCC)” bafl-
l›kl› bölümleri. http://www.gcc-sg.org/home_e.htm kodlu internet adresinde GGCCCC  AAcchhiieevveemmeennttss linkinden.  
25 Bkz.: http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2007/03/070304_iran_saudi.shtml
26 Örne¤in, Arap dünyas›n›n en önemli siyasi yorumcular›ndan say›lan Katarl› H. Hayrullah’a göre, Araplar ‹ran’›n bölgedeki emellerinin sadece Körfez ile s›-
n›rl› olmay›p Filistin, Lübnan ve hatta Yemen’i de kapsad›¤›n›n fark›na varm›fllard›r. ‹ran bu ülkelerde mezhep çat›flmas› ç›karmaya çal›flma ve silahl› müca-
dele ça¤r›s› da dahil olmak üzere bir tak›m faaliyetlerde bulunmaktad›r. En az›ndan Yemen, tarihinde hiç bu tür bir tehlike ile karfl›laflmam›flt›r. Kuflkusuz e¤er
ABD Irak’ta bir dizi zaferi gümüfl tabak içerisinde ‹ran’a sunmufl olmasayd›, bu gün ‹ran Lübnan ve Filistin’i da aflarak Yemen’e kadar el uzatma yoluna git-
me cesaretini gösteremeyecekti. fiimdi düflünme ve ‹ran rejimi adl› tehlikeye karfl› tedbir alma zaman›d›r. Ortado¤u ile ilgili olarak yeni bir fleyler söylemenin
zorunlu hale geldi¤i bir durumda, biraz cüretkar davranarak diyebiliriz ki, bu gün pek çok Arap ‹ran’› ‹srail ile ayn› düzlemde de¤erlendirmektedir. Hatta kimi-
leri daha ileri giderek, ‹srail’in Arap toplumlar›na nüfuz ederek bir mezhep çat›flmas› ç›karma gücüne sahip olmad›¤›ndan söz etmekte ve ‹ran’›n Arap rejim-
leri için daha büyük bir tehlike arz etti¤ini söylemektedirler. ‹ranl›lar›n yapt›¤› kaleyi içerden fethetmeye çal›flmakt›r. Son yirmi befl y›l içerisinde Lübnan’da ger-
çekleflen olaylar bunun en çarp›c› kan›t›d›r. Bir di¤er kan›t da, Irak’ta ortaya ç›kan durumdur: Arap kimli¤ini kaybetmifl bir toplum ve bölünmenin efli¤ine gel-
mifl bir ülke. (…) bölgenin ve dünyan›n, nükleer güce sahip bütün servetiyle birlikte Körfez’i ve bir k›sm› henüz keflfedilmeyi bekleyen genifl petrol yataklar›y-
la birlikte Irak’a hakim olmufl, Güney Lübnan dolay›s›yla ‹srail ile temasa geçmifl, bir yönüyle K›z›l Deniz’i di¤er yönüyle ise Suudi Arabistan’› kontrol etmek
üzere Yemen’e ayak basm›fl olan bir ‹ran ile birlikte yaflamaya tahammülü yoktur. H. Hayrullah, “El Muvacehe maa ‹ran Leyset Hatmiye” MMaayyoo  NNeewwss,,  27 fiu-
bat 2007, http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=3767 
27 Bu kampanya ile Körfez ülkelerine sat›lacak silahlar aras›nda uzaydan yönlendirilen bombalar, yeni savafl gemileri ve savafl uçaklar›n›n modernize edilme-
si de bulunmaktad›r. Kampanyan›n ‹srail’i ve onun Kongre’deki destekçilerini hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤› ve bu kayg›lar› yat›flt›rmak amac›yla ‹srail’e önümüz-
deki on y›l içerisinde 30 milyar dolarl›k askeri yard›m sözü verildi¤i ileri sürülmektedir. Bkz.: David S. Cloud, “U.S. Set to Offer Huge Arms Deal to Saudi Ara-
bia” NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess,,  27 Temmuz 2007,
http://www.nytimes.com/2007/07/28/washington/28weapons.html?pagewanted=2&_r=1&th&adxnnl=0&emc=th&adxnnlx=1185741808-nD2FVj1qANwdt-
dHwxi7nMg
28 Bu tür suçlamalarla ilgili olarak bkz.: “U.S. Officials Voice Frustrations With Saudis, Citing Role in Iraq” NNeewwyyoorrkk  TTiimmeess,,  2266  TTeemmmmuuzz  22000077,,  
http://www.nytimes.com/2007/07/27/world/middleeast/27saudi.html 
Amerikan yetkililerin söz konusu endiflelerine ra¤men, ABD’nin gittikçe yükselen ‹ran gücünü kuflatma stratejisi çerçevesinde Körfez ülkelerine silah sat›fl›n›
sürdürece¤i ileri sürülmektedir. Bkz: ad› geçen makale. 
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Petrol ve do¤al gaz bak›m›ndan son derece zengin
olan körfez ülkeleri, insan kaynaklar› bak›m›ndan son
derece fakirdir. Suudi Arabistan d›fl›ndaki ülkelerin
yerli nüfuslar› sadece yüz binlerle ifade edilmektedir
ve bu ülkelerde milyonlarca yabanc› iflçi çal›flmakta-
d›r. Dolay›s›yla, bu ülkeler ordular›nda bile yabanc› ifl-
gücüne gereksinim duymaktad›rlar ve K‹K ordular› ni-
telikli silah üstünlü¤ü sayesinde insan gücündeki ek-
sikli¤i telafi etmek zorundad›rlar. Ne var ki, Körfez ül-
kelerinin bölgedeki durumlar› ve uluslararas› sistemin
temel aktörleri ile olan iliflkileri göz önünde bulundu-
ruldu¤unda mevcut kaynaklar›n yine de yetersiz kal-
d›¤› düflüncesi a¤›r basmakta ve bu düflünce söz ko-
nusu ülkeleri birlikte davranmaya zorlamaktad›r. 

Birleflik Arap Cumhuriyeti gibi daha önceki giriflimler
Amerika’ya karfl›, en az›ndan Amerika’ya ra¤men
bafllat›lm›fl ve sonuçsuz kalm›flt›. K‹K’in ise o günler-
de Afganistan’› iflgal eden SSCB ve Amerikan asker-
lerini rehin alan ‹ran rejimi ile bafl› dertte olan ABD’nin
aç›k ya da örtülü deste¤i olmaks›z›n kuruldu¤unu
söylemek nereyse imkâns›zd›r. Körfez ülkelerinin
ABD politikalar›na ayk›r› politikalar gelifltiremeyece¤i
ileri sürülebilir. Ne var ki, Körfez ülkeleri geri kalm›fl
ve geçmiflte yaflayan ülkeler olarak tan›mlansalar da,
bölge halklar› ve yöneticiler mevcut uluslararas› siste-
min iflleyifline dair oldukça derinlikli bilgiye sahiptirler
ve bu nedenle zaman zaman Bat›’dan gelen yönlen-
dirmelere karfl› ç›kabilmektedirler. Bölge halklar›nda
özellikle, ABD’nin ‹srail’e verdi¤i deste¤e karfl› ciddi
bir tepkisel tutum içerisindedirler. Bu halklar›n yöneti-
cileri de söz konusu durumun fark›ndad›rlar ve dola-
y›s›yla, iç bütünlüklerini tehlikeye atmak istemeyen
yöneticiler zaman zaman ABD aleyhine güçlü ç›k›fl-
larda bulunabilmektedirler. 

ABD ise, bölgede bir ülkeyi ya da ülke gurubunu di-
¤erlerine karfl› oynamak suretiyle bir “güç dengesi”
yaklafl›m› sergilemektedir. K‹K üyesi ülkeler aras›n-
daki iliflkilerde bile bu denge oyununun izlerini sür-
mek mümkündür.  Bu nedenle, günümüz güç denge-
leri (ya da dengesizli¤i) aç›s›ndan bak›ld›¤›nda iki uç
–Bat› ile uyumlu olma ve Bat› politikalar›na karfl› dur-
ma- aras›ndaki gerilim ipleri kopma noktas›na getir-
medi¤i sürece, K‹K de varl›¤›n› koruyacakt›r. 
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