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Bu çalışmada Suudi Arabistan Krallığının 2005-2018 yılları arasındaki iki kralı olan
Abdullah bin Abdülaziz ve Selman bin Abdülaziz'in politikaları incelenmeye çalışılmış
olup, Suudi Arabistan'ın kurucu ideolojisi ve felsefesi Vehhabiligin politikaların oluşum
süreçlerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Son dönemde gerçekleşen veliaht
prens değişiklikleri ve iki veliaht prensin, Muhammed bin Nayif - Muhammed bin
Selman, politikaları ve icraatları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

TEŞEKKÜR

İstanbul Üniversitesinde lisans eğitimi almaya başladığım ilk günden, katıldığım ilk
dersten itibaren hep yanımda olan, kendisinden ders alma, öğrencisi olma şerefine
eriştiğim kıymetli hocam Yrd. Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV'e çok derin şükranlarımı
sunuyorum. Bir sosyal bilimci olarak uluslararası ilişkiler alanında her geçen gün artan
ilgi, merak ve çalışma isteğimin en önemli enerji kaynağı, dikkatlerimizi analizleri ile
derinleştirmesi ve bizi hep araştırmaya, daha çok okumaya sevk etmesi açısından
kıymetli hocam olmuştur. Kendisinden almış olduğum üç ders, Uluslararası İlişkiler,
Çatışma Çözümü ve Müzakeresi, Uluslararası Enerji Güvenliği, lisans eğitimi hayatım
boyunca ilgi alanlarımı şekillendirmiş, bakış açımı zenginleştirmeme vesile olmuş, beni
devam etmesini umduğum akademik kariyerimde bir sonraki aşamaya taşıyacak
çalışma alanlarının ne olduğunu tespit etmek konusunda başarılı kılmıştur. Bu
bağlamda, herhangi bir teşekkür cümlesinin bu katkıların karşılığı olmaktan çok uzak
olduğunu bilmeme rağmen ifade etmekten geri durmam düşünülemezdi. 

Türkiye'de eğitim tepeden tırnağa çarpıklıklarla dolu olmasına rağmen, tüm bu
çarpıklıkların arasında gelecek nesile inanan, onları koşulsuz şartsız destekleyen ve her
daim yanlarında sarsılmaz bir kale edasıyla duran, tüm sevgi ve şevkatini esirgemekten
geri durmayan, hayattaki tüm derdi nesilleri güçlü bir eğitimle donatıp böylelikle
memleketine hizmet etmek olan ve bütün bunları hiçbir şey beklemeden yapan kıymetli
hocam gibi eğitim insanlarının sayılarının bir an evvel artması temennisi ile, 
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Arka Plan 
Suudi Arabistan Krallığı, yüzölçümü 
açısından Arap Yarımadasının en 
büyük ülkesi olarak, bir yanında 
Süveyş, Akabe Körfezi, Kızıldeniz 
diğer yanında Basra Körfezi gibi 
dünyanın en stratejik geçiş 
güzergâhlarının merkezinde 
konumlanmaktadır. Suudi Arabistan 
kuzeybatısında Ürdün, 
kuzeydoğusunda Irak, doğusunda 
Kuveyt, Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri, güneydoğusunda Umman, 
güneyinde Yemen ile komşudur. 
 
Ülke aynı zamanda Mekke ve Medine 
gibi İslam dininin kutsal merkezlerini 
de bünyesinde barındırmaktadır. 
Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi’nin 
bu toprakların idaresi altında olması 
itibariyle, Suud kralları  ‘’iki kutsal 
camiinin koruyucusu’’ unvanını 
kullanırlar.  
 
Arap Yarımadası, 16.yüzyıldan 
1.Dünya Savaşına dek, Osmanlı 
İmparatorluğunun idaresi altında 
bulunmuştur. Bugünkü Suudi 
Arabistan devletinin oluşum süreci 
Mehmet Ali Büyükkara tarafından üç 

safhada incelenmektedir. İlk olarak 
1744 yılında Vahhabiliğin kurucusu 
Muhammed bin Abdülvehhab ile 
kabile şefi Muhammed bin Suud 
arasındaki Diriye Anlaşması ile 
başlatılıp, Osmanlı ordusunun 1818 
yılı itibariyle Diriye’yi ele geçirmesi ile 
sonlandırılır. Üç yıl sonra Diriye’nin 
yeniden ele geçirilmesi ile ikinci 
devlet tesis edilir. 1891 Riyad işgaline 
kadar bu devlet devam eder. Modern 
Suud devletinin başlangıcı, Abdülaziz 
bin Abdurrahman ibn Suud ve 
güçlerinin 1902 yılında Riyad’ı ele 
geçirmesi ile başlatılmaktadır. 
(Büyükkara, 2017) 
 
Kral Abdülaziz 1953 yılında öldü. 
Suudi Krallığının tahtına, oğlu Suud 
bin Abdülaziz geçti. Suud bin 
Abdülaziz hakkındaki israf ve kötü 
yönetim iddiaları sebebiyle Suud aile 
meclisince görevinden azledildi, 
yerine kardeşi Faysal bin Abdülaziz 
geçti. Bu dönem Reform dönemi 
olarak adlandırılmaktadır. Faysal bin 
Abdülaziz ülkesinde radyo ve 
televizyon yayınlarını başlatmış, 
kızlara eğitim veren okulların 
açılmasına öncülük etmiştir.  
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Suudi Arabistan’ın Jeopolitiği 
Basra Körfezi ve çevresindeki ülkelerin 
oluşturduğu alan, 19.yüzyıldan itibaren 
küresel aktörlerin stratejilerinde kilit 
bölgeler olagelmiştir. Bölgedeki enerji 
kaynakları, ticaret ve ulaşım hatları, 
pazar fırsatları bölgeyi küresel güçler 
açısından cazip kılmaktadır.  
 
Körfez Bölgesi, dünya kanıtlanmış enerji 
rezervlerinin %60’ından fazlasına ev 
sahipliği yaparken, dünyadaki, petrol 
üretiminin %40’ı da bölge ülkelerince 
yapılmaktadır. (Khatib, 2005) 
 
Küresel hegemon güç olarak ABD için, 
Körfez bölgesi; enerji arz ve güvenliği 
açısından kritik öneme haizdir. 
Herhangi bir global aktörün Körfez 
Bölgesindeki aktivitesi, bu aktörün 
global arenadaki tüm ilişkiler 
manzumesi açısından belirleyici bir 
etkiye sahiptir. (Özev, 2017) 
 
Bölgedeki Amerikan ilgisi özelde küresel 
enerji güvenliğini genelde ise küresel 
ekonomiyi kontrol altına almak, belli bir 
istikrar düzeyini tesis etmekten 
kaynaklanıyor. Bu bağlamda Suudi 
Arabistan petrol dengelerini etkilemeye 
haiz salıncak ülkesi olması açısından 
ABD için özel bir ortak olagelmiştir. 
Petrol, talep esnekliği olmayan bir mal 
olduğu için çok önemli bir 
hammaddedir; petrolün kontrolü 
küresel güç dengelerinin kontrolü ile 
derinden ilintilidir. 
Küresel hegemonyanın temel unsuru 
enerji vanalarına hâkim olmaktan 
geçmektedir. Bu açıdan ABD-Suudi 
Arabistan Krallığı ilişkileri kritiktir. 
 
 
 

 

 

Faysal bin Abdülaziz, İslam dünyasının 
üçüncü kutsal mabedi kabul edilen 
Kudüs’teki el-Aksa Camii’ne İsrail 
askerlerince işgal girişiminde 
bulunulması olayında Filistinlilerin 
yanında olmuş, destek vermiştir. (Efegil, 
2013)   
 
İslam İşbirliği Teşkilatını, İsrail üzerinde 
bir baskının kurulabilmesi açısından 
önemsemiştir. (Büyükkara, 2017) 1973 
OPEC tarafından İsrail’i destekleyen 
ülkelere yönelik gerçekleştirilen petrol 
ambargosu sonrası, 1975 yılında yeğeni 
tarafından Suudi sarayında 
öldürülmüştür. 
 
Suudi devletinin kurumsallaşması ve 
modern bürokrasinin kurulması yine 
Faysal bin Abdülaziz döneminde 
gerçekleşmiştir. (Özev, 2010) 
 
Kral Halid dönemi politikası anti-
komünizm teması üzerinden şekillendi, 
Suudi Kraliyeti NATO politikaları ile 
uyumlu stratejiler geliştirerek, NATO 
üyeleri ile yakın ilişkiler kurmayı 
amaçladı. Kral Fahd, Körfez Savaşı 
boyunca ABD’ye açık destek vermiştir. 
 
Kral Abdullah, 3 Temmuz 2013 yılında 
gerçekleşen Mısır askeri darbesinin 
arkasında durmuş ve darbeci kadroyu, 
Mısır’ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan 
Muhammed Mursi’yi devirmelerinin 
ardından ekonomik ve siyasi olarak 
desteklemiştir. Darbeden hemen sonra, 
darbeci rejimin politikalarıyla paralel bir 
şekilde, Suudi Arabistan Krallığı da 
Müslüman Kardeşler Teşkilatını terörist 
örgütler listesine almıştır.  
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dünya ve kitlelerdir. Özev’e göre, hedef 
nokta olarak Sünni kitleleri de karşısına 
alan Selefi akımları ve bu hareketlerin 
içerisinde bir anlayış olan Vehhabiliği, 
Sünni alan içerisinde değerlendirmek 
isabetli olmayacaktır. (Özev, 2017) 
 

Suudi Arabistan, Vehhabiliği bir 
yumuşak güç unsuru,  politika aracı 
olarak kullanmıştır. 18 Mayıs 1962 
yılında kurulan Rabıta-i Alem-i İslami 
isimli kuruluşun Müslümanlar üzerinde 
Suudi Arabistan merkezli, çalışmalarda 
bulunduğu bilinmektedir.  
Suudi Arabistan Vehhabilik ideolojisi ve 
politika araçları ile İslam dini merkezli 
tartışmaları ve Müslüman toplulukları 
etkileme, yönlendirme konusunda etkin 
bir pozisyon kazanmıştır. 
 
 

Vahhabilik ve Rantiye Devlet 
Vahhabilik doktrini, Muhammed bin 
Abdülvahhab'ın altını çizdiği tevhid 
(Allah'ın birlenmesi) anlayışı üzerine 
şekillenir. İnanç, kalple, dille ve 
davranışlarla yaşanmalıdır; bunlardan 
herhangi birinin eksik veya yok olduğu 
durumlarda kişi Müslüman olarak 
görülmez.  
 
Bu öğretiyi takip edenler kendilerini 
‘’Ehl-i Tevhit’’ ve ya ‘’Muvehhidun’’ 
sıfatları ile tanımlamaktadırlar. Bu 
tanım, Vehhabilerin, Vehhabi olmayan 
Müslümanları  ‘’şirk’’ ile itham etmeleri 
sonucu oluşturulmuştur. (Algar, 2002)  
 
Commins gibi bazı yazarlara göre Selefi 
cihat gruplarının tatbikat sahası, Şiiler 
birincil hedef olmak üzere, Müslüman 
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Suudi Arabistan devletinin vatandaşı 
kılmıştır. Göçebe ve merkeziyetçi 
olmaktan uzak olan bedevi kabileler, bu 
doktrin ile tek tipleştirilmiş ve Suudi 
toplumunun oluşmasında bütünleştirici 
bir araç görevi görmüştür. (Bodur, 
2003) 
 
1979 İran Devrimi ile Ortadoğu’da 
İslamcılık ve anti-Amerikancılık 
yükselişe geçmiştir. Bu söylemler, Suudi 
Arabistan vatandaşı Şii grupları 
hareketlendirmiştir. Devrim söylemi, 
bölgedeki Amerikan varlığına karşı 
çıkıyordu; başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Körfez ülkeleri için bu 
hareketlenme çok taraflı bir tehdide 
dönüşmüştür. 
İran Devriminin yarattığı konjonktürde, 
Irak; İran ile mücadelesinde Arap 
milliyetçiliği üzerinden bir politika takip 
etmiştir. Suudi Arabistan Arap nüfuslu 
bir ülke olmasına rağmen, Suudi 
monarşisinin üzerine kurulduğu doktrin 
Arap milliyetçiliği değil, dini inançlar ve 
geleneklerden oluşan Vehhabilikliktir.  
 
İran Devriminin getirdiği radikal İslami 
söylem, Irak’ın oluşturduğu Arap 
milliyetçiliği merkezli hareketlilik; 
Körfez ülkelerini 1981 yılında Körfez 
İşbirliği Konseyini kurarak, bir Körfezli 
kimlik oluşturmaya yöneltmiştir. Bu 
politikaların tesis edilmesi ve 
işlenmesinin en temel kaynağı, petrol 
gelirleri olmuştur. (Özev, 2017) 
 
Petrol gelirlerinin azalması durumunda  
monarşilerin toplum nezdinde 
meşruiyetinin zedeleneceğini tespit 
etmek gerekir. 
 
 
 
 
 

1960 senesinden itibaren Vehhabiliğin, 
Suudi Arabistan dışındaki Müslümanlar 
arasında da yayılması için Suudi 
devletinin gayretleri olmuştur. Bu 
gayretlerin ABD’nin SSCB’yi, komünizm 
karşıtlığı üzerinden çevreleme politikası 
ile eş güdümlü gittiği, Amerikan devleti 
tarafından desteklendiği bilinmektedir. 
Suudi veliaht prensi Muhammed bin 
Salman da bu durumu, Soğuk Savaş 
döneminde Suudi Arabistan’ın ülke 
dışında açtığı cami ve medreselerin, 
yaptığı yardımların müttefiklerin talebi 
çerçevesinde gerçekleştiğini açıklayarak 
teyit etmiştir. (DeYoung, 2018) 
 
Petrol gelirleri neticesinde elde edilen 
refah Suudi devleti tarafından tüm 
toplum kesimlerine olduğu gibi din 
adamları sınıfına da düzenli maaş 
ödenekleri olarak dağıtılmaktadır. 
Ekonomik olarak devlet hazinesine bağlı 
din adamları; devlet adamlarının ve 
politikalarının bir nevi onay mercii 
olarak, manipülasyon ve etkilere açık 
hale gelmektedir. Bu bağlamda Suudi 
üst düzey dini bürokrasisi, kralların 
değiştirilmesi (1964 yılı, Kral Suud’un 
yerine Kral Faysal’ın getirilmesi), 
Kâbe’yi işgal eden radikal gruplara karşı 
harekât düzenlenmesi ve 1991 Körfez 
Savaşında Batılı devletler ile ortak 
politikalar izlenilmesi gibi önemli siyasi 
meselelerde; hükümet kararlarını 
onaylayan, dini açıdan yöneticilerin 
pozisyonlarını destekleyen bir politika 
izlemiştir. (Gause, 1994)  
Toplumsal açıdan incelendiğinde 
Vehhabilik doktrini, bedevi kabileleri 
dönüştürücü bir işlev görmüş, onları  
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Bu değerlendirmede İran’ın Şii olan 
Suudi vatandaşları üzerinden ülkeye 
müdahale ihtimalleri en temel 
kaygıların başında 
gelmektedir.Vehhabiliğin Şiilik karşıtı 
tutumu ve dışlayıcılığı dini toplantılarda 
ve milli eğitimde Şii kaerşıtı bir söylem 
kullanılmasını beraberinde getirmiş, Şii 
grupların Hüseyniyye inşa etmeşleri, 
kendi ritüellerini tatbik etmeleri 
yasaklanmıştır. Dahası, Şiiler Suudi yerel 
ve ulusal devlet mekanizmalarından 
dışlanmışlardır. Tüm bu politikalar Şii 
muhalefeti diri tutmuş, iç güvenlik için 
‘tehlikeli’ kılmıştır. (Fandy, 1999) 
 
Din kaynaklı muhalif hareket sadece Şii 
gruplarla sınırlı değildir, bazı Vehhabi 
grupların devletin Vehhabiliğin ilke ve 
prensiplerinden uzaklaştığını iddia 
ederek, muhalif söylem ve duruşları 
olduğu bilinmektedir.  
 
Suudi Arabistan’da 1990’lara dek halk 
tarafından seçilmiş bir temsil kurumu 
bulunmamaktaydı. (Peterson, 2008) 
Kabileler, din adamları ve dini gruplar 
‘modernleşme’nin getirdiği atmosfer ile 
eş zamanlı olarak, kendilerini ifade 
etmenin daha çağdaş yollarını 
üretmişlerdir.  (Cyrista, 1992) 
 
Kabileler ve dini kurum & otoritelerin 
yanı sıra, Batılı tarzda olmasa da ticaret 
odaları, sendikalar ve yahut  aydın 
kimseler tarafından öncülük edilerek 
kurulan kulüp ve kuruluşlar gibi görece 
daha çağdaş nitelikli oluşumlar 
1990’ların başlarından itibaren 
gözlemlenmeye başlamıştır. (Özev, 
2017) 
 
 
 
 
 

İran Devrimi ile İran tarafından gelen 
İslam-dışı yönetim ithamlarına karşı 
Suudi Krallığı 1980 sonrasında,  
geçmişte Osmanlı Sultanlarınca 
kullanılmış olan ‘’İki Kutsal Mekanın 
Hizmetçisi’’ (Khadimü’l Kharameyn eş-
Şerifeyn) titrini resmi yazışmalarda ve 
söylemde aktif bir biçimde kullanmaya 
başlamışlardır. (Özev, 2017) Böylelikle, 
Mekke ve Medine’nin Suudi Arabistan 
Krallığı toprakları içerisinde olması ve 
El-Suud monarşisinin idaresi altında 
olması, dini temelli karşı söylem ve 
meşruiyet oluşumunda kullanılmıştır. 
 
Özev’e göre Vehhabiliğin üç temel işlevi 
olmuştur. Birincisi, Vehhabilik Suudi 
Krallığının bir ulus inşa etmesine imkan 
sağlamıştır. İkincisi, Suudi Arabistan’ın 
diğer İslam coğrafyalarında Vehhabilik 
üzerinden bir yumuşak güç kapasitesi 
inşa etmesine ve Selefi/Vehhabi 
ideolojinin etkisi altında bir 
topluluğunun oluşumuna öncülük 
etmiştir. Suudi Krallığının kurulması ve 
hanedanın günümüze dek varlığını 
sürdürebilmesi bağlamında Batı 
ülkelerinin özellikle de İngiltere ve 
ABD’nin destek ve katkısı büyüktür. Son 
olarak Vehhabilik ve buna bağlı gruplar,  
Soğuk Savaş döneminde anti-komünist 
ABD dış politikasının yararına çalışmış 
ve onun yönlendirdiği eksende hareket 
etmişlerdir. 
 
Suudi Arabistan’daki yönetimin 
meşruiyet inşası dini argümanlar 
üzerinden olmakla beraber, ülkede dini 
eleştiriler temelli muhalif hareketler de 
bulunmaktadır. Şii muhalefet unsurları, 
Suudi devleti için bir tehdit unsuru 
olarak değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
 



 

 7  
İstanbul Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vehhabiliğin Şiilik karşıtı tutumu ve 
dışlayıcılığı dini toplantılarda ve milli 
eğitimde Şii kaerşıtı bir söylem 
kullanılmasını beraberinde getirmiş, Şii 
grupların Hüseyniyye inşa etmeşleri, 
kendi ritüellerini tatbik etmeleri 
yasaklanmıştır. Dahası, Şiiler Suudi yerel 
ve ulusal devlet mekanizmalarından 
dışlanmışlardır. Tüm bu politikalar Şii 
muhalefeti diri tutmuş, iç güvenlik için 
‘tehlikeli’ kılmıştır. (Fandy, 1999) 
 
Din kaynaklı muhalif hareket sadece Şii 
gruplarla sınırlı değildir, bazı Vehhabi 
grupların devletin Vehhabiliğin ilke ve 
prensiplerinden uzaklaştığını iddia 
ederek, muhalif söylem ve duruşları 
olduğu bilinmektedir.  
 
Suudi Arabistan’da 1990’lara dek halk 
tarafından seçilmiş bir temsil kurumu 
bulunmamaktaydı. (Peterson, 2008) 
Kabileler, din adamları ve dini gruplar 
‘modernleşme’nin getirdiği atmosfer ile 
eş zamanlı olarak, kendilerini ifade 
etmenin daha çağdaş yollarını 
üretmişlerdir.  (Cyrista, 1992) 
 
Kabileler ve dini kurum & otoritelerin 
yanı sıra, Batılı tarzda olmasa da ticaret 
odaları, sendikalar ve yahut  aydın 
kimseler tarafından öncülük edilerek 
kurulan kulüp ve kuruluşlar gibi görece 
daha çağdaş nitelikli oluşumlar 
1990’ların başlarından itibaren 
gözlemlenmeye başlamıştır. (Özev, 
2017) 
 
 
 
 
 

Suudi Arabistan vatandaşları ülkenin 
petrol gelirleri sayesinde ya hiç vergi 
vermemiş ya da çok düşük oranlardaki 
vergilerle muhatap olmuşlardır. Bu 
durumun aksine, görece iyi kamu 
hizmeti almışlardır.  
 
1973 ve 1979 petrol krizleri neticesinde 
yükselen petrol fiyatları sayesinde 
Suudi devleti büyük gelirler elde etmiş 
bu gelirler bir rantiye devlet olarak 
Suudi Krallığı tarafından vatandaşa 
dağıtılmıştır.1982 yılı itibari ile 41 
dolarla zirveye ulaşan petrol fiyatları, 
1983 ile düşüşe geçmiş, 1986 yılında bir 
varil petrol 9 dolar fiyatına kadar 
düşmüştür. 
 
 Suudiler bu dalgalanmalar sonucu elde 
ettikleri refahtan bir azalma olmasını 
doğal olarak tepki ile karşılamış, bu 
tepki Körfez Bölgesinin genelinde bir 
siyasal hareketliliğe neden olmuştur. 
Devletin yaşamları üzerindeki etkisini 
idrak eden Suudiler, daha sonraki 
süreçlerde 1991 Körfez Krizi esnasında 
ABD askerlerinin Suudi Arabistan’a 
konuşlandırılması olayında olduğu gibi 
daha önce görülmemiş bir şekilde 
seslerini yükseltmeye ve siyasal irade 
ortaya koymaya başlamışlardır. (Özev, 
2017) 
 
Bu değerlendirmede İran’ın Şii olan 
Suudi vatandaşları üzerinden ülkeye 
müdahale ihtimalleri en temel 
kaygıların başında gelmektedir. 
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DIŞ POLİTİKA 

Kral Abdullah bin Abdülaziz 
El-Suud Dönemi ve Önemli 
Dış Politika Olayları 
 

Suudi Arabistan’ın altıncı kralı, 
Kurucu yönetici ve hanedan lideri 
Abdülaziz el Suud’un 37 çocuğunda n 
biri olan Kral Abdullah ilk kamu 
görevini Mekke şehrinin belediye 
başkanlığını icra ederek başlamıştır. 
Sonrasında babası Kral Abdülaziz el 
Suud tarafından Suudi Ulusal 
Muhafızları komutanı olarak 
atanmıştır. Savunma Bakan 
yardımcısı olarak görev yapmıştır.  

Kral Fahd’ın 1982 yılında Suudi 
tahtının başına geçmesi ile veliaht 
prens olarak atanmıştır. 1995 yılında 
ağabeyi Kral Fahd’ın ciddi bir sağlık 
sorunu yaşaması ve felç olması 
sonucunda Abdullah bin Abdülaziz 
ülkenin de-facto yöneticisi olarak 10 
yıl boyunca yönetimde birincil yetkiye 
sahip kişi olmuştur. 

2005 yılında kral olarak göreve 
gelmesi ile diğer tüm Suudi krallarının 
izlediği politikalar da olduğu gibi 
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik 
Krallık ile yakın ilişkiler kurmuş ve bu 
ülkelerden savunma sanayi merkezli 
büyük satın alımlar yapmış, muharip 
ekipmanlar sipariş etmiştir.  

El-Kaide ile mücadele güçlü bir ABD 
müttefiki olarak anılmıştır.                                              

Kral Abdullah yönetimi, Suudi 
yönetiminin bir iştişare ve yönetim 
organı olan Şura Konseyine ilk kez bir 
kadın üyeye yer vermiştir. Ülkede 
gerçekleşen tek seçim olan belediye 
konseyi seçimlerinde, 2015 yılı için 
seçimlere katılım ve oy hakkı 
verileceğini ifade etmiştir.  
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Erkek-kadın karma eğitim verilen 
üniversiteye karşı eleştiri beyan eden 
bir din adamı görevinden alınsa da Kral 
Abdullah, kadınların araç sürme 
özgürlüğü konusunda olduğu gibi bazı 
konularda oldukça temkinli 
davranmıştır. 
 
Kralın önceliği karşılaştığı her yerde İran 
destekli Şii yayılmacılık ile mücadele 
etmek olmuştur.  
 
Kral Abdullah ve diğer Körfez ülkelerinin 
liderleri, Ortadoğu’da halkların 
demokrasi ve insanca yaşam talepleri 
merkezli şekillenen halk 
ayaklanmalarına karşı durdular ve bu 
akımları yok etmek için politikalar 
ürettiler, karşı devrimleri finanse 
ettiler.  
Bu hareketler monarşiler tarafından 
kendi yönetimlerine ontolojik tehditler 
olarak kategorize edildi hatta terörize 
edildi. 
 
Suudi Arabistan’ın Mısır’ın seçilmiş ilk 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
devrilmesine diplomatik ve finansal 
desteği  ve General Abdülfettah Sisi’ye 
verdiği destek, Kral Abdullah 
döneminde İslamcıların düzenlediği bir 
imza kampanyasında ve sosyal medya 
aracılığıyla kitlesel olarak eleştirilmiştir. 
Hatta birçok Suudi İslamcı sosyal medya 
aracılığıyla al-malik la yomathilani (Kral 
beni temsil etmiyor) hashtagleri’ni 
kullanarak İslamcı hükümetlerin 
seçimle iktidara geldiği Mısır ve Tunus’a 
yönelik Suudilerin genel karşı devrimci 
tutumuna itiraz etmişlerdir. (Al-
Rasheed, 2017) 
 

2009 yılında ilk kadın bakan 
yardımcısını atamıştır. (CBC News, 
2015) Rijit muhafazakar krallığı 
modernleştirmeye yönelik adımlar 
atmıştır.  

Eğitim faaliyetleri aracılığı ile toplumda 
kadınlara daha fazla yer açmaya ve 
yurtdışı bursları ile daha kalifiye bir 
toplum oluşturma gayreti içinde olan 
Kral Abdullah, ülkesinde bir çok 
üniversite inşa ettirmiştir.  

2009 yılında kendi ismi ile anılan Batı 
tarzı eğitim sunan bir teknoloji 
üniversitesinin açılışını yapmıştır. Kadın 
ve erkeklerin bir sınıfta eğitim gördüğü, 
aynı kampüsü paylaştığı bu okul iki 
cinsiyet arasında küçük dialogların bile 
ahlak polisi tarafından uyarı ile 
cezalandırıldığı bir toplum için elbette 
büyük anlam ifade ediyordu. 

On yıllardır yasak olan televizyonda 
müzik çalınması konusunda devlet 
kanalı bir adım atarak bu yasağı 
kaldırdı. Birçok yasaklı kitabın basımına 
izin verildi, kitap fuarları açıldı bazı 
kadın yazarlara yer verildi. 

 
Tüm bu adımlar kuşkusuz Suudi 
Arabistan’daki ultra-muhafazakâr din 
adamı kitlesini rahatsız etmiştir.  
 
Din adamı Sheik Saleh al-Lihedan bu 
politikaların ‘’lider ve onun halkı 
arasında tehdit oluşturduğunu’’ (CBC 
News) ifade etmiştir. Din 
bürokrasisindeki elitler bu açıklamada 
da görüleceği üzere, Kral Abdullah’ın 
politikalarını bir tehdit kaynağı olarak 
görüyorlardı. 
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Batının İran ile yaptığı nükleer anlaşma 
ve sonrasındaki konjonktür şüphesiz 
Suudi Arabistan’ı İran meselesinde 
yalnızlaştırmış ve alternatif arayışlara 
itmiştir. 
 
Kral Abdullah döneminde dış politikada 
kapsamlı bir yeniden yapılanma 
gerçekleştirilmiştir. Çok-boyutlu ve çok-
taraflı bir dış politika izleyen Kral 
Abdullah, Suudi Arabistan’ın 
uluslararası arenada daha aktif olması 
ve  bütünleşmesi yönünde önemli 
politikalara öncülük etmiştir. Bu 
dönemde Suudi Arabistan, G20 ve 
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuş, 
geleneksel olarak pek yurt dışı 
seyahatlere çıkmayan önceki kralların 
aksine sık sık yurtdışı seyahatlere 
çıkmış, hem Batılı hem de Doğulu 
mevkidaşları ile üst düzey 
görüşmelerde bulunmuştur. Batı 
ülkelerinin yanı sıra doğuda, Rusya, 
Hindistan, Çin, Malezya ve Pakistan gibi 
ülkeleri ziyaret etmiştir. (Ataman, 2015) 
 
Veliaht Prens Suud El Faysal’ın da altını 
çizdiği üzere, Kral Abdullah döneminde 
çok boyutlu dış politikaya ek olarak 
silah alımlarında tedarikçiler de 
çeşitlendirilmek istenmiştir. Bu üç 
gerekçe ile açıklanmıştır: 

1. Tek bir kaynağa bağımlı olmamak 
2. Sofistike silahları envantere 

katmak 
3. Teknoloji transferi (Ataman, 

2009) 
Kral Abdullah tek ülke’ye –ABD’ye-, tek 
ürüne –petrole- bağımlı bir ülke 
pozisyonundan Suudi Arabistan’ı 
kurtarmak için her alanda girişimlerde 
bulunmuştur. 

Bir yanda Washington ile tarihsel 
ittifakın sürdürülmesi için gayret 
edilirken, diğer yanda Ortadoğu’daki 
meydan okumalara karşı Suudi Kralı, 
ABD yönetiminden İran’a karşı daha 
sert politikalar için öncülük etmesi 
beklentisi içinde idi.  

Suriye’de savaşta Esad karşıtı Sünni 
güçlerin ABD tarafından daha açık 
desteklenmesine yönelik talepler de 
İran dosyasında olduğu gibi karşılıksız 
kalmış, Kral Abdullah yönetimi ile 
Obama yönetiminin arasını açmıştır. 

İran’ın nükleer programı konusunda 
endişeleri olan Kral Abdullah, ABD 
basınına sızmış bir dış politika notuna 
göre 2008 yılında Amerikan 
yönetiminden ‘’yılanın başını kesmek 
için’’ askeri bir müdahaleyi düşünmeleri 
gerektiği ve bu sayede İran’ın nükleer 
silah sahip olmasını engellemeyi 
amaçladığı belirtilmiştir.  
 
Lübnan’da İran destekli Şii militan grup 
Hizbullah ile Kral Abdullah’ın 
desteklediği Sünni gruplar arasındaki 
vekâlet savaşları bölgede istikrar 
bozucu faaliyetler olarak 
nitelendirilmiştir.  
 
ABD Başkanı Obama’nın Suudilerin tüm 
itiraz ve lobi faaliyetlerine rağmen, İran 
ile nükleer anlaşmaya varmış olması, 
Suudi Arabistan’ın tüm bölgesel 
meydan okumalar karşısında kaderine 
terk edildiği algısını Riyad’da 
oluşturmuştur. (Al-Rasheed, 2017) 
Suudilerin, bilhassa Kral Abdullah’ın son 
dönemlerinde İran’ı durdurmadaki 
başarısız girişimleri, Suudi Arabistan’ın 
imajını zedelemiştir. 
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Kral Selman göreve geldiğinde Suudi 
Krallığı üç büyük dış sorun ile 
yüzleşiyordu: 

1. İran’ın Ortadoğu’da tarihte eşine 
az rastlanır derecede artan 
etkinliği ve sahadaki milisleri 
marifetiyle Arap dünyasında bir 
çok ülkede ciddi mevzileri 
kazanmış olması. 

2. Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) 
ve El Kaide gibi silahlı radikal 
terör gruplarının bölgede artan 
etkinliği ve kontrol altında 
tuttukları alanların her geçen gün 
genişlemesi ve Kraliyet’in toprak 
alanlarında bu örgütlerin 
güçlenmesi. 

3. Bölgesel güç dengelerinde İran’ın 
P5+1 ülkeleri ile gerçekleştirdiği 
görüşmeler ve İran’ın uluslar 
arası arenada artan etkinliği. 
(Bakir, 2015) 

 
Selman'ın Savunma Bakanlığı 
döneminde Suudi Arabistan Müslüman 
Kardeşler'in Mısır'da iktidara gelmesine 
karşı politika geliştirdi ve 2013 yılındaki 
askeri darbe sonrası cuntacı yönetimin 
en büyük destekçisi ve finansörü Suudi 
Arabistan yönetimi oldu.  
 
Suudi Arabistan’ın bölgedeki İhvan’a 
karşı politikası Mısır ile sınırlı değildi.  
 
Nitekim halk hareketlerine ve rejime 
karşı direnişe destek verdiği Suriye’de 
de olası bir yönetim değişikliği sonrası 
yönetime Müslüman Kardeşler’in 
gelebileceği ihtimali Suudi Kraliyet’ini 
korkutuyordu.  
 
 

Kral Abdullah döneminde Suudi 
Arabistan’da tahta geçecek kişilerin 
seçilmesi amacıyla kurulan Sadakat/Biat 
Konseyi vasıta ile devlet yönetiminde 
kurumsallaşmacı bir yaklaşım ile 
hareket edilmiştir. 
 
Kral Abdullah ülkesini Ortadoğu 
bölgesinde, Arap dünyasında ve uluslar 
arası arenada saygın, olumlu bir imaja 
sahip bir ülke konumuna getirmeye 
gayret etmiştir. 
 

Kral Selman bin Abdülaziz el-
Suud Dönemi ve Önemli Dış 
Politika Olayları 
 

    
 
Kariyerine Riyad vali yardımcısı olarak 
başlamış, 1963-2011 yılları arasındaki 
48 yıl boyunca Riyad şehrinin valiliği 
görevini icra etmiştir. Ardından 
savunma bakanı olarak atanmıştır. 
Kardeşi Nayef bin Abdulaziz El-Suud'un 
ölümünün ardından 2012 yılında veliaht 
prens olmuştur. 23 Ocak 2015'de Kral 
Abdullah'ın ölümü ile beraber Suudi 
Kraliyeti'nin yeni kralı olarak göreve 
başlamıştır. 



 

 12  
İstanbul Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batılı birçok gözlemci ve organizasyona 
göre, Suudi Arabistan kuvvetleri bu 
müdahale çerçevesinde sayısız insan 
hakkı ihlalinde bulunmuş ve uluslararası 
savaş hukunu ihlal etmiştir.  
 
İnsan hakları grupları Suudi Arabistan'ın 
devam eden operasyonlarında onlarca 
sivil insanın kaybına sebep olmuş olan 
harekatların raporlarını uluslararası 
kamuoyu ile paylaşmışlardır. 
(International, Amnesty) 
 

Veliaht Prens Değişikliği 
 
Kral Selman Nisan 2015'te kral olarak 
göreve geldiğinde kuzeni Muhammed 
bin Nayef'i yeni veliaht prens olarak 
atamıştı. Ardından, oğlu Muhammed 
bin Selman veliaht prens vekili olarak 
ilan edildi. Bürokratik yapılanmada 
gerçekleştirilen reformlar sonucu 
neredeyse bütün devlet gücü kurulan 
iki kuruluşun, CPSA ve CEDA, altında 
toplanmıştır. Bu iki kuruluş , Suudi 
devletinin tüm ekonomik ve güvenlik 
meselelerinin belirlenmesinde etkin rol 
oynamaktadır. 
Suudi Arabistan Kralı Salman bin 
Abdülaziz el Suud, veliaht prens olarak 
Suudi tahtının bir sonraki kralı olması 
beklenen yeğeni, Muhammed bin 
Nayif’in yerine oğlu Muhammed bin 
Salman’ı yeni veliaht olarak deklare etti. 
Muhammed bin Nayif’i deviren Kraliyet 
deklarasyonu, sadece üç hanedan 
üyesi; eski içişleri bakanı Ahmed bin 
Abdulaziz, vefat eden Kral Abdallah 
ailesinin temsilcisi Abdulaziz bin 
Abdallah ve eski Riyad vali yardımcısı 
Prens Mohammad bin Saad tarafından 
reddedildi. 

 
Tüm bu çekinceye rağmen Esad karşıtı 
pozisyonun sebebi, Esad’ın en büyük 
destekçilerinden olan İran yönetimini 
Suriye üzerinden baskılamaktı.  
 
İran’ı kuşatmak adına bir çok şeyi göze 
alan Suudi politikası, kraliyetin en 
büyük gelir kaynağı olmasına rağmen 
petrol fiyatlarının düşmesi için üretimi 
arttırmaktan geri durmamıştır.  
 
Devlet Yönetiminde Reformlar 
 
Kral Selman ve oğlu Muhammed bin 
Selman’ın yönetimde gerçekleştirdiği ilk 
icraatlardan biri krallık bürokrasisini 
yeniden tanzim etmek olmuştur. 
Onlarca hükümet sekretaryası iki ana 
gövdede toparlanmıştır: 

1. Politik ve Güvenlik İşleri Konseyi 
(CPSA) 

2. Ekonomi ve Kalkınma Konseyi 
(CEDA) 

 
Yemen Askeri Müdahalesi 
 
Mart 2015’de Suudi Kralı, kraliyet 
ordusuna Yemen'deki Şii Huti milislerini 
ve eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah 
Salihi'ye sadık kuvvetleri bombalama 
emrini Kraliyet Hava Kuvvetlerine verdi. 
Yemen müdahalesi diğer10 Sünni-
Müslüman ülkenin birlikte katıldığı bir 
koalisyon çerçevesinde gerçekleşmiştir.  
 
Suudi Arabistan'ın bu harekâtı, kraliyet 
hava kuvvetlerinin 1990-1991 Körfez 
Savaşından bu yana bir başka ülkede 
gerçekleştirdikleri ilk operasyon olması 
açısından önem arz eder.  
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Suudi Arabistan Krallığı 
nüfusunun %60’dan fazlasının otuz yaş 
altında olması itibariyle oldukça 
dinamik ve genç bir kitleyi barındırıyor. 
MbS’nin tahta geçişini önemli kılan ana 
etmenlerden biri uzun yıllardır yaşlı 
kralların yönetimine alışmış bu ülkede, 
görevden uzaklaştırılan bir önceki 
veliaht prensten 25 yaş daha genç biri 
olarak Muhammed bin Salman’ın gücü 
eline alması. Bu tam olarak Suudi 
hanedanlığında nesiller arasında bir güç 
geçişini betimliyor. 
 

Veliaht Prens Muhammed bin 
Nayif Dönemi  
 

   
 
Bruce Riedel, Brookings Enstitüsündeki 
çalışmasında Muhammed bin Nayif’i 
‘’terörle mücadelenin prensi’’ olarak 
tanımlamıştı. (Riedel) Muhammed bin 
Nayef, Amerikalı uzmanlar tarafından 
kendisinden önce içişleri bakanlığı 
pozisyonunda yer alan babasının aksine 
Suudi liderliğindeki neredeyse en 
Amerikan yanlısı figür olarak 
tanımlanıyor.  
1970'de Nayif bin Abdulaziz'in kardeşi 
Fahd'ın bakan olması ile Nayif bakan 
yardımcısı olarak  atandı. 

Konsey; kararı çoğunlukla aldı. 
Böylelikle ülkede ilk kez veliahtlık Kral 
Abdulaziz’in oğullarından torunlarına 
geçmiş oldu. Muhammed bin Nayif 
(MbN)’in görevden alınarak yeni bir 
veliaht atanmasının altında MbN’nin 
ağrı kesici ilaçlara olan bağımlılığı ve bu 
ilaçların MbN’nin muhakemesini 
olumsuz etkilemesinin yattığı ileri 
sürüldü. MbN, 2009 yılında El Kaide 
mensubu bir intihar bombacısı 
tarafından sarayının önünde 
öldürülmek istenmiş, yaralı olarak 
saldırıdan kurtulmuştu. 
 
MbN, istihbarat ve güvenlik 
meselelerinde yüksek tecrübelere sahip 
bir prensti. Birçok hanedan mensubu 
gibi üniversite eğitimini ABD’de 
tamamladı, FBI’ın terörle mücadele 
eğitimlerine katıldı. Suudi devletinin 
güvenlik politikalarında ve El Kaide’ye 
karşı yapılan terörle mücadele 
operasyonlarında kritik görevler 
üstlenmişti. El Kaide ile mücadelede 
Suudi hanedanlığındaki en Amerikan 
yanlısı prens olarak dikkat çekmişti. 
Hatta CIA tarafından terörle 
mücadelede yaptığı katkılar ve 
süreçteki anahtar pozisyonları 
sebebiyle bir madalya ile 
onurlandırılmıştı.  
 
Tahta çıkmadan da ulusal ve uluslar 
arası arenada belirli bir üne kavuşmuş 
olan Veliaht Prens Muhammed bin 
Salman (MbS), Suudi devletinin başına 
geçiş sürecinde oldukça planlı ve 
çalışılmış bir yol takip ediyor. Son 
yıllarda MbS’nin adı Suudi Hükümetinin 
reform yüzü, modernizasyon ve değişim 
ile sıkça anılır hale geldi.  
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Suçlular sorguya alındığında çoğunun 
İçişleri Bakanlığı tarafından biliniyor ve 
takip ediliyor olduğu ortaya çıktı. 
Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz 
suçlamalardan kaçındı ve liberal 
prenslerden biri olan Mekke valisi ve 
reformcu müttefikleri görevden 
alınarak ''günah keçisi'' ilan edildiler. 
 
Bu olay sonrasında Suudi monarşisi 
Vehhabi müesses nizamına daha da 
yakınlaştı ve reform talepleri gözardı 
edilerek, diğer ülkelerdeki İslami 
grupların finansmanı ve örgütlenmesi 
ile mesai harcanıldı. Özellikle de 
Suudilerin ABD'nin teknik ve ekonomik 
yardımları ile 1979-89 yılları arasında 
Sovyet işgaline karşı mücadele eden 
Afgan mücahitlerin silahlandırılması ve 
desteklenmesi önemli gündem maddesi 
haline geldi. 11Eylül olayları güvenlik 
paradigmasında değişikliğe yol açtı, 
Nayif bin Abdulaziz’in ABD’li yetkililerin 
uyarılarına rağmen El-Kaide ve lideri 
Ladin’e olumlu bakışının değişmemesi 
iki ülke arasında gerime sebep 
olmuştur. Bu gerilim Nayif bin 
Abdulaziz’in oğlu Muhammed bin 
Nayif’in göreve gelmesi ile aşılacaktır, 
oğlu El-Kaide’nin azılı düşmanlarından 
biri haline gelecektir. 
14 Şubat 203 yılında El-Kaide açıktan 
Suudi Arabistan ile mücadeleye girişti 
ve Suud Ailesini, İslam davasına ihanet 
etmekle suçladı, Yahudiler ve 
Amerikalılar ile Büyük İsrail'i inşa etmek 
için işbirliği yaptığına dair bir ses kaydı 
yayımladı. 
Daha sonraki süreçlerde El-Kaide ile 
mücadelede MBN, Amerikalıların 
deyişiyle ''en yakın partner'' olarak 
Suudi devletinde etkin roller aldı. 

1975'te Kral Faysal'ın aşırı bir prens 
tarafından öldürülmesi sonucu Fahd'ın 
veliaht prens olması ile Nayif bin 
Abdulaziz’in  kardeşi Fahd'dan bakanlığı 
devraldı. Bakanlığı döneminde Nayif bin 
Abdulaziz: 
 

 Din adamları sınıfı ile kendisini 
yakın bir şekilde konumlandırdı, 

 Reform ve değişime karşı çıktı, 

 İfade özgürlüğü taleplerini 
reddetti, 

 Nüfusun yaklaşık %10’unu teşkil 
eden ve petrol kaynaklarının bol 
olduğu yerlerde yerleşik olan 
Suudi devletinin Şii 
vatandaşlarına karşı olan sert 
politikaları izlemeye devam etti, 
Şii Suudiler ikinci sınıf vatandaş 
olarak tanımlanmaya devam 
edildi, 

 Anayasal monarşi olma yolundaki 
talepler karşısında ‘’Kraliçe 
Elizabeth olmak istemiyorum’’ 
diye karşılık vererek açıkça 
kraliyetin gücünün 
törpülenmesine karşı duruşunu 
belirtti. 

1970'da Kraliyet büyük bir meydan 
okuma ile karşı karşıya geldi. Bir takım 
radikal gruplar Mekke'deki büyük 
mescidi işgal girişinde bulundular. 
Kâbe’nin tüm İslam dünyası için anlamı 
ve kutsiyeti çok önemlidir. 
1 haftalık çatışmalardan sonra, İç İşleri 
Bakanı ve Suudi Askeriyesi, Fransız özel 
kuvvetlerinin desteği ile bu gruplar 
etkisiz hale getirilebildi. Yabancı 
kuvvetlerin kutsal topraklara girişinde, 
Suudi-Vehhabi din adamlarının izni ve 
onayı alınarak meşruiyet ayağı 
kurulmuş oldu. 
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Yeni veliaht Salman, gelenekçilik ve rijit 
dini yasalarla anıla gelen ülkeyi daha 
açık ve parlak bir geleceğe 
sürükleyebilecek bir aktör olarak genç 
Suudileri heyecanlandırıyor. 
Eleştirmenler ise deneyimsizliğinden 
kaynaklı bir başarısızlığın istikrara zarar 
verebileceğini ve Suudi Arabistan’ı bir 
felakete sürükleyebileceğinin altını 
çiziyor. 
 
ABD güvenlik ve istihbarat düzeninde El 
Kaide ile olan mücadeledeki aktif rolleri 
ve işbirliği sebebiyle MbN’in sahip 
olduğu güçlü destek MbS’ın Donald 
Trump’ın Amerikan yönetiminin başına 
gelmesiyle değişen Washington 
yönetimiyle özellikle de Başkan 
Trump’ın damadı ve danışmanı Jared 
Kushner ile geliştirdiği güçlü ilişkiler 
sebebiyle baskılandı. Bu ilişkilerin bir 
diğerini baskılaması ve diğerinden 
üstün gelmesi şüphesiz veliaht 
değişiminde etkili olan faktörlerden bir 
tanesi. 
 
Hâlihazırda İsrail’i resmi olarak 
tanımayan Suudi Arabistan ile İsrail-
ABD yakınlaşmasının bölgede 
Moskova’nın tepkisini doğuracağı ve 
Trump yönetiminin yapılan nükleer 
anlaşmayı iptal etmek üzerinde çalıştığı 
İran ile Moskova’yı daha da 
yakınlaştıracağı konusunda bir şüphe 
bulunmuyor.  
 
Tüm bu gelişmelere karşı Filistinliler 
tepkili bir tavır alıyor. İsrail ile Arap 
devletlerinin münasebetlerinin Filistin 
devletinin varlığının garanti edilmeden 
normalleşmesi Filistinlilerin tepkisini 
çekiyor. 

Veliaht Prens  
Muhammed bin Salman 
Dönemi                                                                                    
 

     
 
MbS Suudi Hükümetinde savunma 
bakanı olarak görev aldığında dünyada 
bu pozisyonda olan en geç kişi olmuştu. 
Bakan olarak görev yaptığı ikinci ayda 
Suudi Arabistan ve diğer Arap 
devletlerinden oluşan bir koalisyon ile 
Yemen operasyonunu başlattı. 
Savunma Bakanı olarak hem içte hem 
dışta ulusal güvenlik konularında 
‘’şahin’’ yaklaşımları ile anıldı. Bazı 
Amerikalı politikacılar onu Neo-Con 
olarak tanımladı.  
 
Bir önceki ABD Başkanı Obama 
tarafından bir röportajda ‘’oldukça 
kültürlü ve zeki’’ yaşının ötesinde 
bilgiye sahip biri olarak değerlendirildi. 
 
Birçok görev ve makamına rağmen, hala 
MbS’nın uluslar arası tecrübesini 
oldukça kısıtlı olduğunu değerlendiren 
analizler mevcut. 
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Reformcu bu inisiyatif ekonomiyi 
çeşitlendirmeyi ve özelleştirmeyi 
böylelikle Suudi Arabistan’ın petrole 
bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Aynı 
zamanda 2030 bir e-devlet sistemi 
kurulması da planlanıyor. ARAMCO’nun 
planlanan %5 halka arzı ile beraber 
MbS, 100 milyar $ kaynak elde etmeyi 
amaçlıyor.  
Muhammed bin Salman ekonomik 
reform hareketleri çerçevesinde, 500 
milyar $’lık iş ve endüstri bölgesi inşa 
edilmesini amaçlayan NEOM projesini 
açıkladı. NEOM, enerji, su, 
biyoteknoloji, gıda, yüksek sanayi 
alanlarına odaklanacak ve enerjisini 
güneş ve rüzgâr gücünden elde edecek. 

 Neom'un yüzölçümü, 26.5 bin 
kilometre kare olup, Katar, 
Bahreyn, Lübnan ve diğer küçük 
devletlerin yüzölçümünden daha 
büyüktür. 

 500 milyar dolarlık maliyetle 
kurulacak olan Neom, tarihin en 
pahalı yatırım projesi olarak 
kabul edilecek. Bu rakam, İran, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, 
İsrail ve diğer bölge ülkelerinin 
gayrisafi yurtiçi hasılalarından 
(GSYİH) daha yüksek. 

İsrail ile Katar dışındaki Arap 
devletlerini yakınlaştıran bir unsur da 
Katar politikası oldu. Katar’ın blokaj 
altına alınmasının altında bir çok analist 
Hamas’ın baskılanması ve bölgedeki 
demokratik taleplere olan Katar 
desteğine bir reaksiyon olduğunun 
altını çiziyor. İsrail Savunma Bakanı 
Lieberman bu diplomatik gerilimin 
bölgede yeni işbirliği alanları açmada 
yardımı olduğunu ifade etti. (Anadolu 
Ajansı) 
 
Ekonomik Reformlar 
Prens Selman değeri 3 trilyon $ ‘ı bulan 
dünyanın en büyük devlet varlık fonunu 
yaratmak için çalışıyor. Kaynağın devlet 
petrol şirketi Aramco’nun bir kısmının 
özelleştirilmesi sonrası elde edileceği 
değerlendirilmektedir.  
 
MbS, Nisan 2016’da Suudi Arabistan’ın 
gelecek projeksiyonu olan ‘Vizyon 
2030’’ projesini açıkladı. Projeyle Suudi 
Arabistan’ı Arap ve İslam dünyasının bir 
merkez ülkesi haline getirmek, yatırım 
üssüne dönüştürmek ve üç kıtayı 
birbirine bağlayan bir konum inşa 
etmek amaçlanıyor. 
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Yolsuzlukla Mücadele 
 

Kasım 2017’de 4 bakan, 11 prens ve 
onlarca yüksek profilli girişimci, 
Muhammed bin Salman’ın talimatı ile 
yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı. Bu 
operasyon yolsuzluk merkezli sunulmuş 
olsa da tutuklananların bir çoğunun 
MbS’nin direkt karşıtları olduğunu ve 
bu hamleyle veliaht prensin gücünü 
konsolide ettiğinin altını çizmek gerekir. 
 
Tutuklananlara kesinlen cezalar ile 
Suudi Arabistan devleti ve MbS 
yönetimi milyarlarca dolar fon 
yaratmayı, bu fonları vizyon 2030 
çerçevesinde ilan ettiği projelerde 
kullanmayı amaçlamıştır. Bu sayede, 50 
ile 100 milyar dolarlık kaynak elde 
edildiği tahmin edilmektedir. 
(Aljazeera) 
 
Soruşturmanın devam ettiği günlerde 
bir zamanlar tahtın önde gelen bir 
muhalifi olarak görülen Suudi Prensi 
Miteb bin Abdullah, kendisine 
yöneltilen yolsuzluk iddialarını 
karşılamak için 1 milyar dolar 
ödemesini öngören anlaşmayı kabul 
ederek serbest bırakıldı. 
 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dünya 
Bankası başkan yardımcısı Hafez 
Ghanem Cumartesi günü Arab News 
gazetesine verdiği demeçte, Suudi 
Arabistan'daki kalkınma için yolsuzlukla 
mücadelenin önemli olduğunu söyledi 
ve takdirlerini ifade etti. ABD Dışişleri 
Bakanı Rex Tillerson, operasyonun 
siyasi baskı aracına dönüşmemesi 
gerektiğini belirtti,  kitlesel 
tutuklamalara yol açmamalı, dedi. 
 
 
 

 Neom'un enerjisi, sadece güneş 
ve rüzgar enerjileriyle tedarik 
edilecek. 

 Dünya nüfusunun yüzde 70'i 
Neom'a maksimum 8 saat içinde 
ulaşım sağlayabilecek. 

 Neom, robot sayısının insan 
sayısından fazla olacağı dünyanın 
ilk kenti olacak. 

 Neom'un enerjisi, sadece güneş 
ve rüzgar enerjileriyle tedarik 
edilecek. 

 Dünya nüfusunun yüzde 70'i 
Neom'a maksimum 8 saat içinde 
ulaşım sağlayabilecek. 

 Neom, robot sayısının insan 
sayısından fazla olacağı dünyanın 
ilk kenti olacak. 

 Şehir bazı çevreler tarafından 
‘’çöldeki Davos’’ olarak 
adlandırılıyor. (Denning) 

 NEOM, Mısır'a (bir köprü 
üzerinden) ve Ürdün'e, 
Ortadoğu'nun merkezinde bir 
uluslarüstü ekonomik bölge 
yaratacak şekilde yayılacak. 
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Sosyal Reformlar 
Suudi Arabistan’da kadınlarının araç 
kullanmasının yasak olması yıllardır 
tepki alan bir meseleydi. Her ne kadar 
dış dünyada büyük tepkilere sebep 
olmuş olsa da uygulama devam ede 
gelmişti. Suudi toplumunun içerisinden 
tüm katı uygulamalara rağmen bu 
yasağı protesto eden ve sonrasında 
hapis cezası ile cezalandırılmış 
aktivistler de çıkmıştı. 
 
Yasağa tepki seslerinden biri de 
hanedanın içerisinden 2016 yılında 
yükselmişti. Kraliyet Holding Ceo’su 
Suudi prens Alwaleed bin Talal dört 
sayfalık yazılı açıklama ile bu yasağın bir 
an evvel kaldırılmasını ifade etmiş ve o 
dönem din adamları tarafından sert bir 
biçimde eleştirilmişti. 

ABD Başkanı Trump tweet atarak 
soruştumalara destek oldu. 
 
En dikkat çekici tutuklamalardan biri, 18 
milyar dolarlık serveti ile dünyaca ünlü 
işadamı ve yatırımcı Kraliyet Holding’in 
sahbi Suudi prens Alwaleed bin Talal 
oldu. Kraliyet Holding, Citigruop, Apple, 
Careem, Motorola Solutions, Twitter, 
Ebay Inc, Time Warner Inc, Twenty-First 
Century Fox, Four Seasons gibi dünya 
devlerinin hisselerini elinde 
bulunduruyor.  
 
Alwaleed bin Talal, 83 günlük gözaltı 
sonrası Bloomberg’e verdiği röportajda 
Suudi yönetimine bağlılığını ve 
desteklerini sundu: 
 
‘’Ben Suudi vatandaşıyım. Aynı 
zamanda kraliyet ailesine mensubum. 
Kral, benim amcam. Muhammed bin 
Selman benim kuzenim. Fakat ben bir 
ödeme anlaşması imzalamadım. Evet 
bir şeyler imzaladık, ama bu ödeme 
anlaşması değildi. Çünkü ben yanlış bir 
şey yapmadım. Ben milliyetçiyim. Ben 
vatansever biriyim, ülkeme inanıyorum. 
Muhammed bin Salman'ın vizyonu 
benim bir çok fikrimden istifade etti. 
Tabii o bunları katlayarak icra ediyor. O 
Suudi Arabistan’ı yeni bir döneme 
hazırlıyor, onu şuan desteklemeyen 
haindir.  
 
Ben devletimin, hükümetimin, kral 
Selman ve veliaht prens Muhammed 
bin Selman'ın destekçisiyim. Bu 
gözaltına alınmamdan önce de böyle 
idi, gözaltına alındığımda da böyleydi, 
sonrasında da böyle olacak.’’ 
(Schatzker) 
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Kadınların sürüş yasağının kalkması 
onların topluma daha da entegre 
olmasını beraberinde getirecek. 
MbS’nin neoliberal ekonomik 
yaklaşımına katkı sunacak. 
 
Haziran 2018’e kadar Suudi kadınların 
ehliyet alıp, araba sürmeye başlaması 
bekleniyor. 800.000’i aşan ve genellikle 
de Asya kökenli olan yabancı sürücülere 
aktarılan kaynaklardan tasarruf 
edileceği ve bunun yasağın 
kaldırılmasının önemli getirilerinden biri 
olduğu ifade ediliyor.  
Muhammed bin Salman’ın Suriye, 
Yemen ve son olarak da Katar 
üzerinden gerçekleşen bölgesel 
politikalarının başarısız 
neticelenmesiyle bozulan imajını 
toparlamakta şüphesiz bu yasağın 
kaldırılması hem içeride hem dışarıda 
olumlu dönütlere vesile oldu. MbS’nin 
takip ettiği reformlar, petrol sonrası 
dönem için ipuçlarını barındırmaktadır. 
 
 

 

Prens bunun sadece sosyo-ekonomik 
bir ilerleyişi önlemekle 
kalmayıp, kadınların kendi kimliklerini 
inşa etmelerini de engellediğini ifade 
etmişti. 
 
Suudi Arabistan yıllardır sürdürdüğü 
kadınlara araç kullanma yasağını 
kaldırdı. Kadınların araç kullanmasının 
yasak olduğu tek ülke olan Suudi 
Arabistan’da bu gelişme ciddi yankılar 
uyandırdı.  
 
Suudi veliahdı MbS, iki yıl önce ilan 
ettiği Suudi Arabistan 2030 Vizyonu 
çerçevesinde araç kullanım yasağının 
kalkması ile sosyo-ekonomik bir 
manevra almış bulunuyor.                               
 
2030 Vizyonu Suudilere modern, 
gelişmiş bir toplum ve petrole bağlı 
endüstrinin farklı kollarda geliştirilmesi, 
yeni ekonomik yatırımların yapılması ve 
daha müferreh bir geleceği vaat ediyor. 
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