
RAPOR

Dr. Özdemir AKBAL

ABD VE KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ 
KONSEYİ ÜYESİ DEVLETLERİN 

GÜÇ POLİTİKASI HAKKINDA 
BİR DEĞERLENDİRME 



ABD ve KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 
ÜYESİ DEVLETLERİN GÜÇ POLİTİKASI 

HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Özdemir AKBAL



COPYRIGHT © 2020

Bu yayının tüm hakları DARD Diplomasi Araştırmaları Derneği’ne 
aittir. DARD’ın izni olmaksızın yayının tümünün veya bir kısmının 
elektronik veya mekanik (fotokopi, kayıt ve bilgi depolama vd.) 
yollarla basımı, yayımı, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. 
Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

DARD RAPORLARI 3

4 EKİM 2020

DARD | DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Karaman Mahallesi Tuna Caddesi Karaman Dernekler 
Yerleşkesi No: 59 Nilüfer - Bursa - TÜRKİYE

Tel: +90 (224) 294 11 65 | bilgi@diplomasiarastirmalari.org.tr

diplomasiarastirmalari.org.tr dard2018 dard.2018





5DARD | DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

ABD ve KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ 
KONSEYİ ÜYESİ DEVLETLERİN 

GÜÇ POLİTİKASI HAKKINDA 
BİR DEĞERLENDİRME

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), II. Dünya Savaşı sonrası yeniden oluşan sistemik uluslararası po-
litika yapısında önemli etkiye sahip bir aktör haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası süreçte Realist 
perspektif uzunca bir süre rakipsiz bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Ancak ABD’nin hegemonik 
gücünün tartışmaya açıldığı, özellikle de 1970’lerde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler sonucunda eleştirel 
yaklaşımlar da hayli dikkate alınır bir hale gelmiştir.1 Bu çerçevede SSCB’nin de çöküşünün etkisi ile oluşan 
sistemik yapının bir krize sahne olduğu ve yeni dünya düzeninin oluştuğu şeklinde söylemler ortaya konul-
muştur. Bu bakış açısına karşın güncel uluslararası politika ortamında ortaya çıkan ve devletin uluslara-
rası politika sisteminde eyleme2 biçimleri üzerinden tanımlanan olaylar dikkate alındığında; asıl tartışma-
nın sistemik yapının krizinden ziyade sistemik yapının içinde gerçekleşen krizlerin3 günümüz uluslararası 
siyaset ortamını etkilediği görüşü daha net bir şekilde görülebilmektedir. Ancak sistemik uluslararası 

1 Robert Warburton Cox, sosyal güçlerin uluslararası siyaset ortamına üretimin elde tutulması ve intersubjektif anlamlar bütünü ile etki sağladığı 

görüşüne dayalı olarak sonradan Eleştirel Teori adıyla anılan bir yaklaşım geliştirmiştir. Bkz: Robert Warburton Cox, Production Power and World 

Order Social Forces in the Making of History, New York: Colombia University Press, 1987. Ancak Cox, bu yaklaşımını ortaya koymasından 17 yıl 

sonra intersubjektif anlamlar bütününün bazı güvenlik sorunlarına yol açtığını ve bu durumun da devlet yapısı ile halledilebileceği sonuçlarını 

ortaya koyan ekonomi-politik yaklaşıma güvenlik bağlamında bir eleştiri geliştirmiştir. Bkz: Robert Warburton Cox, “Beyond Empire and Terror: 

Critical Reflections on the Political Economy of World Order”, New Political Economy, C. 9, S. 3, 2004, ss. 307–323.
2 Sistemik uluslararası politika ortamında; politikanın oluşması için katkıda bulunan yegâne aktör devlet değildir. Bu yapı içinde hükumet harici 

organizasyonlar, bölgesel kurumlar, terör örgütleri, suç şebekeleri, vb. çok fazla aktör mevcuttur. Anılan bu birimlerin bir devletin ortaya koyduğu 

şekilde dış politika ortaya koyması mümkün değildir. Buna ek olarak Waltzian bir yaklaşımla sistemik uluslararası politika yapısının eşitleyici ve 

kısıtlayıcı ortamının devletleri benzer sonuçları üretmeye ittiği önermesinden hareketle; birimlerin faaliyetleri “eyleme” olarak tanımlanmaktadır. 

Tüm bu aktörlerin sistemik yapıdaki ortaya koyduğu davranışları yani eyleme biçimleri ile bir uluslararası politika ortamı oluşmaktadır. Ancak bu 

aktörler arasında en önemli birim devlettir. Sistemik uluslararası politika yapısının oluşumu sadece devletlerin birbiri ile olan ilişkilerinin ürettiği 

dış politika unsurları üzerinden incelenen tümevarımcı bir yaklaşımla gerçekleşmediği için bu çalışmada “eyleme” ifadesi kullanılacaktır. 
3 Kenneth Neal Waltz, özellikle 1970’ler itibarıyla ortaya çıkan ve uluslararası siyaset yapısını ekonomi-politikçi bir bakış açısıyla ele alan yakla-

şımların ortaya koyduğu sistemik yapıda bir kriz olduğu görüşünü reddederek krizin sistemik yapının değil sistemik yapının içinde gerçekleşen 

bir kriz olduğunu ifade etmiştir. Bkz: Kenneth Neal Waltz, “Structural realism after the Cold War”, International Security, C. 25, S. 1, 2000, s. 5. 
Waltz, sistemik yapı krizinin II. Dünya Savaşı ile yaşandığını ve daha öncesinde uluslararası sisteme hakim olan güçlerin ortadan kalkarak yerine 

başka güçlerin geçtiğini belirtmektedir. Bkz: Kenneth Neal Waltz, Theory of International Politics, Theory of International Politics, Massachusetts: 

Addison Wesley Publishing Company, 1979, ss. 73-74.
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politika yapısında krizlerin süreklilik kazanması araştırmaya değer bir alanı da beraberinde getirmektedir. 
Bunun en temel sebebi de yapının bir devletin iç politikasındaki gibi hiyerarşik olmasından ziyade anarşik 
olmasıdır. Buna göre yapıdaki krizlerin ortaya çıkış sebebinin bizatihi devletlerin güç kapasitesi dağılımı, 
yönetimi ve ilişkileri dolayısıyla ortaya çıkan bir anarşik yapı olduğu da ifade edilmektedir.4 Bu noktada 
temel soru devletlerin güç sahibi olduğu için mi anarşinin sistemik uluslararası siyaset yapısında olduğu 
yoksa anarşik bir yapının olması dolayısıyla devletlerin güç unsurlarını öne çıkardığıdır. Aslında bu soru 
bir tavuk-yumurta ikilemidir. 

Kısa Bir Kurumsallaşma Tartışması

Yukarıda genel ve temel bir teorik bağlamda ortaya konmaya çalışılan bu tartışma bizleri kurumsallaş-
ma sorununa yönlendirmektedir. Acaba kurumsallaşmanın gerçekleştiği yahut bu yönde çaba sarf edilen 
bölgeler sistemik yapının içinde gerçekleşen krizlerden ve anarşik yapının kaotik ortamından uzak kala-
bilmekte midir? Belki Avrupa Birliği (AB) daha eski isimleri ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) yahut 
Avrupa Topluluğu (AT) ölçeğinde bir bakışla bu soruya evet cevabı verebilmek mümkündür. Ancak Poppe-
rian bir yaklaşımla bakıldığında bir kuğunun siyah olması tüm kuğular beyazdır önermesini yanlışlamak-
tadır.5 Bu çalışmanın siyah kuğu arayışında örnek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye devletleri olacaktır. 
Zira kurumsallaşma açısından ekonomik entegrasyonun belli bir seviyede sağlanmış olması dışında; AB 
her ne kadar örnek gösterilse de bu örnek haricinde ekonomik yönden dahi entegrasyon başarısına sahip 
kurumsallaşma yapıları hayli zorlayıcı ve eksik kalmaktadır. Oysa Popper’ı anarak önermeyi ileri süren 
bilim insanın işi bütün kuğuları beyaz olarak görmek değil; siyah kuğuyu arama cesaret ve çabasını gös-
termektedir. KİK bu hususta önemli bir örneği oluşturmakta ve KİK devletleri ile ABD’nin askeri/iktisadi 
ilişkisi, bölgesel bir ittifak yapısının, sistemik yapının etkileyici unsuru olarak ABD’nin yönlendirici etkisi 
altında kalabilmektedir. Bu tanımlayıcı çalışmada amaç kurumsallaşma kavramına başka bir perspektiften 
bakabilmek ve ABD-KİK ilişkisini ortaya koyabilmek ve İsrail ile gerçekleşen antlaşmaların nedenini açıkla-
yabilmektir. Bunu yapabilmek için ilk olarak KİK’in yapısı ve oluşum süreci hakkında genel bir tanımlama 
ortaya koyabilmek gerekmektedir.

Körfez İşbirliği Konseyi’nin Politik ve Ekonomik Yapı Değerlendirmesi

KİK 25 Mayıs 1981’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn Devleti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman 
Sultanlığı, Katar Devleti ve Kuveyt Devleti’nin imzaladığı bir anlaşma ile kurulmuştur.6 Konseyin kuruluş 
metni özel ilişkilere ve benzer özelliklere sahip üye devletlerin birbirleri arasında işbirliği ve entegrasyo-
nu sağlarken “Arap milleti”ne de bu bağlamda hizmet edeceği belirtilmektedir.7 Bu noktada iki kavramın 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri devletlerin birbiri ile olan entegrasyon arayışı diğeri ise 
“Arap milleti” tabiridir. Öncelikle entegrasyon söylemini kısaca ele almak gerekmektedir. Ekonomik ama-
cın ortaya çıkardığı birliklerin temel olarak birbiri ile birinden başlayıp diğer devletlere de yayılan bir etki-
sinin olduğu ifade edilmektedir.8 Olumlu taşma etkisi (positive spill over effect) olarak değerlendirilen bu 
durumda ekonomik faaliyetler ve sonucunda oluşan refah, devletlerin entegrasyonunu sağlamakta hatta 
ortaya ulus-üstü yapılar çıkarmaktadır. Bu durumun geçerliliği yukarıda anıldığı gibi AB ölçeğinde belli bir 
seviyede doğrulanmıştır. Ancak bu durum KİK için geçerli midir? Bu sorunun cevabını verebilmek bir başka 
deyişle de çalışmanın girişindeki ifade ile aslında siyah kuğuyu aramaktır.

KİK üyesi devletlerinin ekonomik anlamdaki olumlu taşma etkisi petrol endüstrisi ve ürünlerine daya-
lıdır ve bunun dışında ana kalem gelirler hayli düşük seviyededir. Bu seviyede KİK’in altı üye devletinin 
petrol geliri ve pazarı bağlamında olumlu taşma etkisini içeren durumunun bir ekonomik düzelme ile 
entegrasyon gerçekleştirme ihtimali ancak yine petrol pazarları çerçevesinde mümkün olmuştur.9 Bu nok-

4 Alexander Wendt, uluslararası siyaset ortamında eyleyen temel birim olarak devletlerin anarşik ortamın yaratılmasında askeri güçlerine de 
dayanmak suretiyle faaliyet göstermelerinin temel sebep olduğunu iddia etmiştir. Bkz: Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: The 
social construction of power politics”, International Organization, C. 46, S. 2, 1992, ss. 391–425
5 Karl Raimund Popper’ın çok basit ve anlaşılır bir ifade ile ortaya koyduğu “bilimadamının görevi, önermeler ya da önermeler dizgesi ileri sürmek 

ve bunları sistemli bir şekilde sınamaktır” ifadesi son derece değerlidir. Bkz: Karl Raimund Popper, Bilimsel Araştırmaların Mantığı, Çev: İlknur 

Aka, İbrahim Turan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012, s. 51. Bunun yanısıra Popper’ın yanlışma örneği de gözlemlenen tüm kuğuların beyaz 

olduğuna dair çok gözlem yapılmasının kuğuların beyaz olduğu sonucuna varmaya yetmeyeceği görüşü de araştırmalar için önemli bir dayanaktır. 

Bkz: Ibid. ss. 51-52.
6  Secretariat General of the Gulf Cooperation Council, “The Charter”, (12.09.2020), http://gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/Primarylaw.

aspx.
7 Ibid.
8 Ernst Bernard Haas, “The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing”, International Organization, C. 

24, S. 4, 1970, s. 640.

9 Başta Suudi Arabistan olmak üzere KİK üyesi devletlerinin ekonomik gelirlerinin ezici bir çoğunluğunun bütçesi petrolün ihracı ve işlenmesine 
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tada aslında elde edilen gelirin 
artışı ile devletin gelirinin artışı 
arasındaki doğru orantının aynı 
zamanda devletlerin vatandaşla-
rına da yansıması gerekmektedir. 
Ancak KİK üyesi devletlerde böyle 
bir doğru orantılı ilişki gerçekleş-
memektedir.10

KİK üyesi devletlerinin kendi-
ne has yapısının temelinde kral-
lık, prenslik yahut şeyhlik gibi 
ifadelerle devlet-millet ilişkisinin 
1789 Fransız Devrimi ve Napol-
yon Savaşları sonrasında ortaya 
çıkan modern milliyetçilik ve mil-
let kavramları ile doğrudan hiçbir 
ilişkisi olmayan sosyolojik özellik-
leri bulunmaktadır. Devletin kuru-
cu unsuru ve sahibi aile ile onun 
yakınında bulunan şahısların asıl 
ekonomik refahtan faydalandığı 
bu yapıya “rantiyer devlet” den-
mektedir.11 Bu durum başta Suudi 
Arabistan olmak üzere KİK üyesi devletlerin neredeyse tamamında görülmektedir.12 Suudi Arabistan’ın 
I. Dünya Savaşı öncesi dönemde petrol sahalarının Britanya İmparatorluğu tarafından keşfedilerek eko-
nomik alt yapısı ve Batı ile entegrasyonunun başlaması bir başka açıdan da Suud ailesinin ekonomik 
kaynakları elinde bulundurmak suretiyle devlet yapısını oluşturması ve hâkim olması sonucunu doğur-
muştur.13 Böylece yönetici elit ile yapılan anlaşmaların devlet yapısının tamamını bağladığı ve modern 
anlamda bir vatandaşlık kavramının bulunmaması dolayısıyla herhangi bir muhalif davranışın görülmediği 
bir örnek ortaya çıkmaktadır. Bu türlü bir yapıda oluşan Arap Yarımadası devletleri uluslararası siyaset 
alanında etkinliğini sürdürmektedir. Buna dayalı olarak da KİK’in kuruluş metninde bulunan “Arap milleti” 
ifadesinin AB örneğinde olduğu gibi ekonomik refahın artarak poliarkik bir devlet yapısında bulunan va-
tandaş olarak anlaşılması mümkün değildir. Zira Arap Yarımadasında KİK üyesi devletlerin vatandaşlarının 
rantiyer yapıdan payını aldığı sürece, seçimli poliarkilerdekine benzer bir halde, devletin politika yapıcı 
organlarını gösteriler ve benzeri unsurlarla protesto etmek suretiyle yönlendirmesi mümkün değildir. Söz 
konusu yapıda modern anlamda vatandaşlık ve vatandaşlık haklarının olmadığı açıktır. 

ABD-KİK İlişkileri ve İsrail

Genel bir perspektiften KİK’in yapısal değerlendirilmesi yapıldıktan sonra son dönemde birliğin üye 
devletlerinin birer birer İsrail Devleti ile yaptıkları antlaşmalar ile gündeme gelmesinin sebepleri söz konu-
su devletlerin ABD ile ilişkisi bağlamında ortaya konacaktır. Ancak bundan önce üye devletlerin hegemon 
güç ilişkisi bağlamında ilişki tahlilinin kısaca yapılması ABD ile olan ilişkilerinin bağlamının anlaşılması için 
faydalı olacaktır.

KİK üyesi BAE, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt Britanya İmparatorluğu’nun emperyal dönem 
siyasetlerinde de bölgesel anlamda önemli bir yer tutmuştur. Zira BAE, Bahreyn ve Katar; Britanya 

dayalı ekonomilerden oluşmakta ve bu hususa dayalı bir ekonomik etkileşim ortaya çıkmaktadır. Bkz. Basel Awartani, Aktham Issa Maghyereh, 

“Dynamic spillovers between oil and stock markets in the Gulf Cooperation Council Countries”, Energy Economics, C. 36 (2013), ss. 28–42.
10 Vatandaşların refah seviyesinin demokratik davranış biçimi ile doğrudan ilgisi olduğu iddia edilmiş olsa da poliarkilerdeki katılımcı davranışın 
refah seviyesindeki artış ile ilgili olduğu ve ekonomik refahın aynı zamanda devletlerin vatandaşlarını yönetime katılma ile ilgili kolaylaştırıcı bir 
hale büründüğü ifade edilmektedir. Bkz: Robert A. Dahl, Charles E. Lindblom, Politics Economics & Welfare, New York: Routledge, 1992. Ancak 
incelenen alandaki devletlerin rantiyer yapısı ve yönetimin bir aile tarafından elde tutulması bu durumun KİK üyesi devletleri için çok da geçerli 
olmadığını göstermektedir.
11 Hossein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: the Case of Iran”, Studies Economic History of the 

Middle East, ed. Michael Allan Cook, London: Oxford University Press, 1978, ss. 428–467.
12 Hazem Beblawi, “The Rentier State in the Arab World”, The Arab State, ed. Giacomo Luciani, Los Angeles: University of California Press, 1990, 

ss. 85–98.
13 Steffen Hertog, “Shaping the Saudi state: Human agency’s shifting role in rentier-state formation”, International Journal of Middle East 

Studies, C. 39, S. 4, 2007, ss. 539–563.
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İmparatorluğu ile yapılan koruma antlaşması neticesi Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında olmalarına 
rağmen yönetimi elinde bulunduran aşiretlerin seçimi sonucu Britanya İmparatorluğu’na yönetimlerinin 
korunmasını tevdi etmişler ve 1971 yılında antlaşmanın nihayete ermesi ile bağımsız kalmışlardır.14 Ku-
veyt’in Britanya koruması altından ayrılması 1961, Umman’ınkisi ise 1951’de gerçekleşmiştir.15 Bu devletler 
arasında Britanya İmparatorluğu ile koruma antlaşmasına imza koymayan tek devlet olan Suudi Arabistan 
Krallığı ise I. Dünya Savaşı yıllarında o zaman için hâkim olduğu Basra Körfezi kıyılarındaki petrol alanla-
rının kullanım imtiyazını Britanya İmparatorluğuna vermiştir. Bu noktada açık bir şekilde görülmektedir 
ki o zamanın Osmanlı Devleti’ne bağlı gözüken yönetimleri Britanya İmparatorluğu ile ekonomik çıkar ve 
yönetici ailenin iktidarının korunması için rahatlıkla antlaşma yapabilmektedir. Bu durum da aslında KİK 
üyesi devletlerinin yaklaşık bir asır önce Batının hegemon gücü ile irtibat kurabilme kapasitesine sahip 
olduğunu ortaya koymaktadır.

II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yeni sistemik uluslararası politika yapısındaki etkin güçlerin de-
ğişmesi KİK üye devletlerinin politik davranış biçimlerinde bir değişiklik yaratmamıştır. KİK üyesi devletler 
Büyük Britanya ile olan antlaşmaların sona ermesinin ardından ABD ile güvenlik ve işbirliği konusunda 
ikili antlaşmalara imza koymaya başlamıştır.16 Hiç şüphesiz Aralık 1981’de Bahreyn’de ortaya çıkan ve İran 
İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiği iddia edilen militanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 
darbe de bölgedeki devletlerin güvenlik kaygılarının artmasına sebep olmuştur.17 Bu noktada artık Körfez 
devletlerindeki yönetici ailelerin rantiyer devlet yaklaşımı bağlamında iktidarda kalmalarının sağlanması 
ve ekonomik refahlarının sürdürülebilmesi amacıyla daha güçlü bir devletin ardına takılma (Bandwago-
ning) davranışı sergilediğini ifade etmekte bir beis olmayacaktır. İşte KİK üyesi devletler için bu güç II. 
Dünya Savaşı sonrası sistemik uluslarası politika yapısında ABD olmuştur.

Rantiyer devletin bir ardına takılma davranışı sergilemesi, ABD’nin güvenlik ve ekonomik hakimiyet 
sağlama çabaları için de kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. Her ne kadar bazı görüşler özellikle bu devletle-
rin yönetim şekillerinin uluslararası politika hususunda etkili olduğu zannı ile yönetici birey yahut ailelerin 
politik karar almadaki etkilerinin sistemik uluslararası politika yapısını etkilediği gibi bir görüş geliştirse 
de aslında olan durum; yönetici birey yahut ailelerin kendilerinin güvenliği için güçlü devletin ardına takıl-
maktan ibarettir. Bu durum II. Dünya Savaşı öncesi dönemde Britanya İmparatorluğu için geçerli olurken 
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD için geçerli olmuştur.

Bu siyasal yapı ortamında KİK kendi içinde krizler yaşamıştır. Bunun en yüksek seviyeli olanı 2017 yı-
lında gerçekleşmiştir. Hatırlanacağı üzere Katar Şeyhi es Sani’nin, İran’ın önemli bir bölgesel güç olduğu 
ve Suudi Arabistan’ın da bu gücü kabullenmesi gerektiği şeklinde bir konuşma yaptığı iddia edilmiş, ayrıca 
Katar Devlet kurumlarına ait Twitter hesaplarından İran lehine gönderiler paylaşılmıştır. Bu süreç KİK içe-
risinde önemli bir krize sebep olmuş, Suudi Arabistan ve BAE gibi üye devletler Katar’a ambargo uygulayıp 
suçlarken; Katar Devleti de içişlerine karışıldığı ve egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirtmiştir.

Bu noktada 1979’daki Humeyni İhtilalinin ardından ortaya çıkan İran ve bölgesel nüfuz alanı söylemi 
hem ABD hem de KİK üyesi bölgesel müttefiklerinin politika yapım ve değerlendirme süreçlerinde hayli 
etkili olmuştur.18 İran’ın nüfuz alanının genişlemesi ile ilgili olarak reaksiyon gösteren bir başka devlet de 
İsrail olmuştur. İsrail’in kuruluşu sürecinden itibaren söylem bağlamında Arap Yarımadası devletleri karşı 
duruşlarını dile getirse de devletlerin çıkar bağlamında eylemesi yasasına istinaden; İsrail ile Arap Yarıma-
dası yani KİK üye devletleri ortak sorun ve çıkarlar anlamında birleşmiştir. İran’ın politik ve askeri gücünün 
bazı kaynaklarca Şii hilali olarak tanımlanan etki alanına ulaşması hem KİK üyesi devletleri hem de İsrail 
devletinin politik çıkarları ile ters düşmüştür. Bu durumun had safhaya çıkışı ise Suriye İç Savaşı sürecinde 
İran’ın nüfuz kazanarak Suriye Arap Cumhuriyeti üzerindeki politik etkisini artırması ve İsrail açısından 

14 Britanya, söz konusu dönemde denizlerdeki ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Basra Körfezi kıyılarında güvenli limanlar tesis etmekte 

bunun karşılığında da limanlarının bulunduğu bölgelerdeki yönetimlerin iktidarda kalabilmesi, saldırılardan uzak tutulabilmesi için askeri bir 

koruma sağlamaktaydı. Tarihler için bkz: Duane Chapman, Neha Khanna, “The Persian Gulf Global Oil Resources and International Security”, 

Contemporary Economic Policy, C. 24, S. 4, 2006, s. 508.
15 Ibid. s.508.
16 Hasan Askari Rizvi, “Gulf Cooperation Council”, Pakistan Horizon, C. 35, S. 2 (1982), s.30.
17 Joseph Anthony Gawlick, Persian Gulf Security: The United States And Oman The Gulf Cooperation Council, And Western Allied Partici-

pation, Naval Postgraduate School, 1982. ss. 88-89.
18 Ronald Reagan yönetiminde Nikaragua’daki yönetim karşıtı milislerin silahlandırılması faaliyetine dair bütçeye katkıda bulunulabilmesi için 

İran’a 20 Ağustos 1985 ile 4 Mart 1987 tarihleri arasında silah satışı gerçekleştirildiği ortaya çıkmış ve olay Watergate Skandalı’ndan esinlenilerek 

Irangate yahut Iran-Contra olarak anılmıştır. Bu olay da göstermektedir ki ABD faydacı dış politika anlayışı çerçevesinde Humeyni İhtilalinin 

gerçekleştiği dönemde diplomatlarını 444 gün rehin tutan devlete silah satmakta herhangi bir sorun görmemektedir. Yine de ABD genel politik 

stratejisi çerçevesinde KİK üyesi devletlerinin İran nüfuzu sorununu kendi politik menfaatleri bağlamında yönlendirme çabası sarf etmektedir. 
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ABD ve KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜYESİ DEVLETLERİN GÜÇ POLİTİKASI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

hayli hassas olan Golan Tepeleri bölgesinde milis ve Devrim Muhafızları unsurları bulundurması olmuştur.

İran nüfuz alanının genişlemesine yönelik ortak politik kaygılar KİK üyesi devletleri ve İsrail’in 
anlaşmasının temelini oluşturmuştur. Bu noktada şu notun düşülmesi gerekmektedir. Bu birlikteliğin 
temelleri 2012 yılında İsrail ve Suudi Arabistan’ın istihbarat paylaşımı faaliyetleri ile başlamış olup güncel 
durumda basın yayın organlarında ele alınan kısmı ise söz konusu politikanın ayyuka çıkmış halidir.

Sonuç

Devletler sistemik uluslararası politika yapısında çıkarları için eylerler ve çıkar uyumu durumunda bir 
araya gelip ittifaklar oluştururlar. Bu iki temel önermenin küçük bir örneği incelenen politik yapıda orta-
ya konmuştur. Bunun yanı sıra özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılışı sonrası 
dönemde ekonomik faaliyetlerin genişleyerek yayılması suretiyle ulus-üstü yapıların oluşacağı görüşünün 
aksine ittifak ilişkileri kendini askeri ve politik olarak güvende tutabilmek adına oluşturulmaktadır. KİK 
örneği ölçeğinde bakıldığında ittifaka üye devletlerin daha önceki dönemde Britanya İmparatorluğu ile 
korunma arayışı ile yaptığı antlaşmaların bir benzerinin ABD ile yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir. 
Bu politik davranışın neticesinde ABD, KİK üyesi devletlerin yönetici elitlerinin korunması için sistemik 
uluslararası politika yapısındaki etkisini ortaya koymakta ve elbette kendi politik hedefleri için de bu dev-
let yapılarından beklentilere sahip olmaktadır.

Bu çerçevede ABD, bölgesel güç unsurlarını yönlendirebilme kabiliyetine sahip bir devlet olarak KİK 
üyesi devletleri İsrail ile bir ortak paydada birleştirebilmiştir. Bunu yapabilmesinin temel sebebi ise İran 
İslam Cumhuriyeti’nin politik nüfuz alanının 1979’dan itibaren hem KİK devletleri hem de İsrail aleyhine 
gelişmesidir. Bunun sonucu olarak da 15 Eylül 2020’de BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında bir antlaşmaya 
varılmıştır. Böylece sistemik uluslararası politika yapısında yapıyı yönlendirebilme kabiliyetine sahip olan 
aktör olarak ABD’nin alt sistemik yapıdaki yönlendirici etkiye sahip devletler olan Suudi Arabistan ve BAE 
üzerindeki etkisinin “olumlu taşma” şeklinde görülmesi mümkündür. Bu durumun ortaya çıkışı da alt sis-
temik yapının yönlendirici aktörü Suudi Arabistan’ın kapasitesinin kullanılması bu kapasite kullanımına 
ortak olmaya çalışan BAE’nin de benzeri davranışı devam ettirerek Arap Yarımadası alanına yayılması or-
taya çıkmıştır. Gelecek dönemde bu davranışa başka Arap Yarımadası devletlerinin katılması da kuvvetle 
muhtemeldir. 
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