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ÖZET 

  

 Enerji, geçmisten günümüze, yaĢamımızın tüm alanlarında insanoğlunun 

hayatında önemli bir yeri bulunmaktadır. Eski zamanlarda enerji, insanların o günkü 

temel ihtiyaçlarını gidermede kullandığı bir kaynak iken, günümüzde ise, enerji 

ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden biridir.  Bu çalısmada, dünyadaki büyük enerji 

güçlerinden olan Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikası ve bu politikada enerjinin yeri 

araĢtırılacaktır. Aynı zamanda dünyadaki enerji kaynakları ve dağılımları, petrolün 

enerji olarak kullanımındaki ekonomik politigi ve rezervleri tartıĢılacaktır.  Suudi 

Arabistan‟ın dıĢ politika doktrininde enerji faktörünün oynadığı temel rol 

çerçevesinde ileri sürülen enerji stratejisi doğrultusunda izlediği yol incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, Enerji Faktörü, Enerji ĠliĢkileri   
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GiriĢ 

 

 Enerji, dünya ülkeleri konomisi için önemli bir unsurdur. Dünya devletleri 

ve uluslararası kuruluĢlar enerji kaynaklarını (petrol, doğal gaz, kömür, …) elde 

etmek için birbirleriyle yarıĢmaktadır. Enerji, sanayileĢmenin alt yapısı ve günlük 

hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası 

gündemde oldukça önemli bir yer tutar. Enerji kaynaklarının tükenebilir oluĢu, dıĢa 

bağımlılığın varlığı ve çevresel etkiler sebebiyle; günümüzde ülkeler için güvenli, 

yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel 

problemleri arasında yerini almaktadır. Bu sorunlar ayrıca hem bugünkü kuĢaklarla ve 

hem de gelecekteki kuĢaklarla ilgilidir. Enerji, insanlık için temel ihtiyaçdır. Dünyada 

ve özellikle geliĢmekte olan ülkelerde,insan ihtiyaçlarının karĢılanması ve geliĢiminin 

sağlıklı olarak sürdürülmesinde de en önemli unsur enerjidir. Enerjiye duyulan bu 

ihtiyaca rağmen, enerjiyi meydana getiren yer altı ve yer üstü doğal kaynakların 

bilinçsizce ve verimsiz tüketilmesi sorununu da beraberinde getirmiĢdir
1
.  

    1980‟li yıllarda enerji alanında üretici ülkeler kendi piyasa güçlerini tüketici 

ülkelere devretmek zorunda kalmıĢlardır. Böylece uluslararası petrol ve enerji 

piyasası alıcı piyasası (buyers‟market) haline gelmiĢtir. 1980‟lerin ortalarına kadar 

Avrupa Birliği ülkelerinin alıĢtığı bu piyasada bol arz ve düĢük enerji fiyatları hakim 

konumda bulunmaktaydı. Bu yıldan itibaren petrol piyasası alıcı piyasasından satıcı 

piyasasına (sellers‟ market) dönüĢ yapmıĢtır. 1970‟lerdeki satıcı piyasasına kıyasla arz 

kesintisi ve talep artıĢı sonucu daha sıkı bir hal almıĢtır
2
.  2002 yılında bu durum 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Arz kesintileri ve talep artıĢı sonucu artan petrol fiyatları AB 

ve ABD gibi tüketici ülkelerde ekonomik sorunlara neden olmuĢtur. Ancak, özellikle 

Suudi Arabistanʼın, artan petrol fiyatlarını kendi siyasi ve ekonomik çıkarları 

                                                 
1
 F.B.Yücel,Enerji Ekonomisi, Ankara, 1994 s.3-4.  

2
 Femke Hoogeeven ve Wilbur Perlot, “The EU‟s Policies of Security of Energy Supply Towards the 

Middle East and Caspian Region: Major Power Politics?”, Perspectives on Global Development and  

Technology, Cilt: 6, Sayı: 1-3, 2007  
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doğrultusunda kullanmaya baĢlamıĢtır
3
. Soğuk SavaĢ sonrası Suudi Arabistan ve diğer 

Körfez ülkelerini de içine alan Arap yarımadası ile Mezopotamyaʼdaki stratejik enerji 

bölgesinin merkezi olan Basra Körfezini Ġsrailʼin güvenliğini de sağlayacak Ģekilde 

ABD ĢekillendirmiĢtir. Öte yandan Suudi Arabistan sahip olduğu zengin enerji 

kaynaklarını ve boru hatları ağını dıĢ politika aracı olarak kullanmak ve uluslararası 

sistemdeki yerini sağlamlaĢdırmak istemektedir. Suudi Arabistanın enerji kaynaklarını 

dıĢ politika aracı gibi kullanarak izlediği aktif dıĢ siyaset ve dünya petrol rezervlerinin 

büyük bir kısmına sahip olmasının verdiği avantajıda göz önünde bulundurursak tezde 

Ģu üç soruya cevap aranacaktır: i) Suudi Arabistanʼın dıĢ politikasını etkileyen 

faktörler nelerdir?  ii) Enerji sektörlerinin Suudi Arabistan dıĢ politikasında etkisi 

nedir? iii)Suudi Arabistanʼın enerji politikasının oluĢumu dıĢ politikaya etkisi nedir?  

Bu doğrultuda adı geçen devletin enerji politikasına yönelik dıĢ politikası ve her ikisi 

arasındaki iliĢkiler enerji güvenliği bağlamında incelenecektir. Bu noktada 

çalıĢmamızın metodolojisinden ve içeriğinden bahsetmek gerekirse; 

Bu çalıĢmada Suudi Arabistanʼın dıĢ politikasının ağırlıklı olarak incelenmesi 

ve burada enerjinin rolünün bölgedeki geliĢmeler çerçevesinde analizi  amaçlanmıĢtır. 

Bu amaçtan hareketle Suudi Arabistanʼın Ortadoğu politikası enerji etkeni ıĢığında 

analiz edilmiĢ olup Ortadoğu politikasına olan etkileri Ortadoğu‟daki geliĢmeler 

çerçevesinde ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Suudi Arabistan, birçok coğrafi dairenin stratejik kesim noktası olan Basra 

Körfezi‟nin en önemli ülkelerinden biridir. Bu bölge aynı zamanda, Avrupa, 

Ortadoğu, Güneydoğu ve Batı Asya arasında uzanan hava, deniz ve kara yollarının 

merkezidir. Bu bağlamda, Suuudi Arabistan, Hint okyanusunun uzantısı olmasından 

dolayı da coğrafi önem kazanıyor. Coğrafi öneminin dıĢında bu ülke dünya petrol 

rezervvlerinin büyük bir kısmına sahipdir
4
. (266 milyar varil)  Sonuç olarak hem 

                                                 
3
 Mustafa Cem Ünal , “Rus dıĢ politikasında enerjinin rolü ve AB enerji politikasına etkisi” Yüksek lisasns tezi , 

Ankara,2011,s.2 
4
 BP Statistical Review of World Energy 2014 
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enerji açısından hem de bulunduğu coğrafi mevkisinden dolayı bu ülkenin dıĢ 

politikası aynı zamanda dıĢ politikasında enerji faktörü önemli konulardan biridir.  

ÇalıĢmada araĢtırma konu ve sorumuz çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz 

kaynakları elde etmede yani verilerin toplanmasında ağırlıklı olarak, özellikle konuyla 

ilgili olarak yayınlanmıĢ eserlerden, süreli yayınlardan, güncel analizlerden, 

raporlardan, tez çalıĢmalarından, uzman kiĢilerin görüĢlerinden ve internet ortamından 

faydalanılmıĢtır. Kaynakların bir kısmı, özellikle yayınlanmıĢ eserler baĢta olmak 

üzere çeĢitli türde kaynaklara ulaĢabilmemize olanak sağladığı için kütüphane 

ortamından temin edilmiĢtir. Konumuzun güncel bir nitelik taĢıması, dinamik bir 

konuyu ele alması sebebiyle özellikle son dönem geliĢmeler bağlamında konunun 

uzmanı kiĢilerin görüĢlerine de baĢvurularak görüĢme de yapılmıĢtır. Bunların dıĢında 

internet ortamı da literatür taraması aĢamasında önemli bir yardımcı olduğundan, 

önemli ve akademik nitelikte bulduğumuz makale, analiz, haberler ve karar vericilerin 

açıklamalarından yararlanılmıĢtır. Ancak objektifliği sağlayabilmek adına, bu 

kaynakları da mümkün olduğunca çeĢitlendirme yoluna gidilmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda ortaya çıkan ana tema ve bulgular tespit edilmiĢ ve 

tanımlar ile kavramlar araĢtırmanın içerisinde alana uygun terimlerle açıklanmıĢtır. 

Tezde 1932-2014 yılları arasında uygulanan Suudi Arabistan dıĢ politikanın 

kuramsal çerçevesi, dıĢ politikayı belirleyen öğeler ve kavramlar, AB ve Çin  ile 

iliĢkileri ve ABD‟ye yönelik politikası incelenecektir. Konunun kapsamı dikkate 

alınarak tezde Suudi Arabistan‟ın Orta Asya, Orta Doğu  ülkeleri ile iliĢkileri 

araĢtırma kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Avrupa‟nın büyük devletlerinden olan 

Ġngiltere, Fransa ve Almanya ile iliĢkileri ele alınmıĢtır. Tezin kaynağının 

toplanmasında baĢlıca olarak Türkiye, Azerbaycan‟dan elde edilen kitap ve 

makalelerden yararlanmıĢtır. Ayrıca bir kısmı arapça ve inglizcden tercüme edilmiĢtir.  

GiriĢ, sonuç ve üç bölüm olarak belirlenen çalıĢmanın ilk bölümünde Suudi 

Arabistanʼın dıĢ politikasını etkileyen faktörlerden bahs edilecektir. Bu faktörler beĢ 

ana baĢlık altında incelenecektir. Bu baĢlıkta coğrafi avantajlarını anlamak 
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bakımından jeopolitik aynı zamanda jeopolitik ve dıĢ politikanın karĢılaĢdırılması, 

daha sonra jeoekonomik ve jeokültürel açıdan dıĢ politikanın değerlendirilmesi ve son 

olarakda ülkenin dıĢ politikasında güvenlik biçiminde savunulacaktır.  

 Ġkinci bölümde Suudi Arabistanʼın enerji profili ve enerji politikasına 

değinilecektir. Burada Suudi Arabistanʼın enerji sektörünün tarihi iki bölüm Ģeklinde 

ülkenin bağımsızlığını kazandığı günden soğuk savaĢın bitimine kadar  ve soğuk 

savaĢ sonrası günümüz itibarile incelenecektir. Bunun dıĢında, ikinci bölümde Suudi 

Arabistanʼın enerji durumuna değinilecek ülkenin petrol, doğal gaz ve elektrik sektörü 

ayrı-ayrılıkda incelenecektir. Belirtmem gerekir  ki, Soğuk SavaĢ sonrası Suudi 

Arabistanʼın dıĢ politikası önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Bu değiĢimin enerji sektörüne 

yansımasını araĢdıracağımız soğuk savaĢ sonrası Suudi Arabistanʼın enerji 

politikasıda ikinci bölümde yer almaktadır. Diğer taraftan, Suudi Arabistanʼın 

ekonomisi %90-%95 gibi büyük bir oranda enerji sektörüne bağlıdır. Bu konuyu da 

ikinci bölümde araĢdıracak ülkenin enerji ekonomisinin sorunlarını ve bu duruma çare 

bula bilecek alternatif ekonomi politikalarını inceleyeceğiz. Nihayet Ģu bölümde, 

Suudi Arabistanda kral Abdulla dönemi arap enerji stratejisinden bahs edilecektir. 

 Son bölümde ise Suudi Arabistanın dıĢ politikasında enerji faktörünün rolü 

değerlendirilecektir. Bu çerçevede öncelikle Suudi Arabistanʼın dıĢ politikasının 

oluĢum sürecindeki daha sonra temel önceliklerinden bahs edilecektir. Bununla yanı 

sıra Suudi Arabistan dıĢ politikasında enerji Ģirketlerinin etkisi ve ABD, Çin ile 

iliĢkilerinde enerjinin rolüne de değinilecektir. 

 Konuyla ilgili tarihsel bir arka plan oluĢturularak kapsamlı veri taraması 

yapılmıĢ, dönemsel ve karĢılaĢtırmalı olarak ele alınan veriler, gerektiği yerlerde 

örnek tablolarla, haritalarla ve Ģekillerle zenginleĢtirilmiĢ ve bu tabloların analizi 

güncel literaturle beslenerek yapılmıĢtır. Konunun geçmiĢ ve Ģimdiki zaman dilimini 

kapsaması nedeniyle, literatur taraması ve arĢiv tetkiki yapılaraken  sureli yayınlar, 

güncel basın ve haber ajanslarının takip edilmesine önem verilmiĢ ve büyük ölçüde 

Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlanmıĢ olan kitap, makale, gazetelerden yararlanılmıĢ 
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ve Azerbaycan‟da bulunan kütüphanelerdeki süreli yayınlar ve kitaplar da taranarak 

bilgi toplanmaya çalıĢılmıĢtır. Tez konusu güncel nitelikli olduğu için internet 

üzerinden  literatur taraması geniĢ Ģekilde  yürütülmüĢ ve bu sayede güncel 

istatistiklere ulaĢmak mümkün olmuĢtur. Bu araĢtırma çerçevesinde türkçe, 

azerbaycanca, rusça ve ingilizce kaynaklardan da yararlanılarak tercümeler 

yaplımıĢtır.  

 Tezimizde araĢtırma konusu ve soruları bağlamında, amaca uygun olarak elde 

edilen kaynaklardan sistematik bir Ģekilde çalıĢmamızda yararlanılmaya çalıĢılmıĢ, 

ayrıca nedensellik iliĢkisi bağlamında olayları analiz edebilmek amacıyla açıklayıcı 

türde nitel araĢtırma yöntemi kullanılmak suretiyle, bilimsel araĢtırma yönteminin 

gerektirdiği gibi bilimsellik ve etik davranıĢlardan uzaklaĢmadan çalıĢma 

tamamlanmaya çalıĢılacaktır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM:   

SUUDĠ ARABĠSTAN‟IN DIġ POLĠTĠKASINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

  

Suudi Arabistan DıĢ Politikasının genel özelliklerini dört ana unsur 

çerçevesinde değerlendire biliriz. Bunlar sırasıyla; 1) Dini unsurlar; 2)Arap 

Davalarına bağlılık; 3) Petrol ve DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler; 4) Bölgesel istikrar ve 

güvenlik
5
. Bilhassa bölgesel istikrar ve güvenlik boyutuna bakıldığında ABD ile olan 

iliĢkiye ve bundan kaynaklı olarak Ġran ile ABD arasındaki gerilimde önemli rol 

oynamaktadır. Türkiye ile olan iliĢkiler de gerek ikili iliĢkiler, gerekse Körfez ĠĢbirliği 

Konseyi (KĠK) ve Ġslam Konferansı Örgütü (ĠKÖ) gibi uluslararası örgütler 

çerçevesinde giderek önem kazanmaktadır. Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikasını 

incelemeden önce, siyasi ve coğrafi konumunu daha iyi anlayabilmek için jeopolitik 

konumunu incelemek gerekmektedir. 

                   

                   1.1 Jeopolitik  

 

Jeopolitik kavramı ilk kez askeri kavramlar içinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Sonrasında uluslararası iliĢkiler alanında kullanılmaya ve uluslararası iliĢkiler 

kapsamında jeopolitik analizler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Jeopolitik, coğrafi alandaki 

etkileĢimleri ve bunlardan kaynaklanan güç mücadelesini incelemektedir. Jeopolitik 

analizlerde tarihteki geçmiĢ eğilimler önemli göstergelerdir. Tarih ve jeopolitik 

arasında en temel farklılık,tarihin aksine jeopolitiğin açık bir Ģekilde ileriyi görmek 

adına geçmiĢe bakmasıdır
6
. Jeopolitiğin alt birimleri ise jeostrateji, jeoekonomi ve 

                                                 
5
 A.O.Dirigöz,“Suudi Arabistan DıĢ Politikası ve Bölge Ülkeleri ĠliĢkileri”,Mart,2012,Cilt:4 Sayı:39 s:95 

6
Khanna, P, Yeni Dünya Düzeni. Ġstanbul. Pegasus Yayınları,2011. 
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jeokültürdür. Jeostrateji (Ġngilizce Geostrategic, Fransızca Geostrategie), Coğrafi 

etmenlerin ülkelerin askeri stratejileri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Diğer bir 

ifadeyle jeostrateji, yer stratejisidir. (Jeokültür; yeryüzünde bulunan kültür 

çevrelerinin oluĢturduğu kültür coğrafyalarının değerlendirmelerini, kültür unsurları 

ve kültür çevrelerinin iliĢkilerini araĢtırır.) Jeopolitik ve alt birimlerinin tamamı, 

coğrafya tabanlıdır. 

Suudi Arabistan Krallığı da jeopolitik açıdan büyük öneme sahipdir. Bu 

bakımdan Suudi Arabistan‟ın jeopolitik yapısını araĢtıracak bu bağlamda da,  ülkenin 

siyasi ve fiziki coğrafyası bağlamında değerlendire biliriz. Coğrafya, devletlerin 

politikalarının belirlenmesinde önemini yitirmekle birlikte yine de en önemli 

belirleyiciler arasında bulunmaktadır. Her ne kadar teknolojinin geliĢmesi ve buna 

paralel askeri anlamda meydana gelen değiĢmeler klasik jeopolitikçilerin 

düĢüncelerini zedelese de günümüzde coğrafya, enerji politikaları ve dünyada stratejik 

öneme sahip bölgelerin egemenliğine ulaĢma noktasında önemini korumakta ve 

Ģekillenmektedir
7
.  

           I.Siyasi Coğrafya bağlamında Suudi Arabistan  Arap Yarımadasın‟da bulunan 

en büyük ülkedir. Suudi Arabistan, Arap Yarımadası‟nın beĢte dördünden fazla 

2.250.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Kuzeybatı‟da Ürdün 744 km, kuzey ve 

kuzeydoğu‟da Irak 814 km, doğuda Kuveytʼle 222 km, Katarʼla 60km, Bahreynʼle 

840 km ve BirleĢik Arap Emirlikleriʼyle 457km, güneydoğuda Ummanʼla 676km, 

güneyde Yemen 1458 kmdir. Ayrıca ülkenin  kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve 

batısında Kızıldeniz ile sınırtaĢtdır. Suudi Arabistan Körfezʼin geniĢliği 55 kilometre 

338 kilometre (210 mil) arasında değiĢir
8
. Elimizde böyle net rakamlar olmasına 

rağmen Suudi Arabistan ve komĢu ülkelerin sınırları arasında çok büyük belirsizlikler 

vardır. Bunun nedeni ülkenin sınırları 20 yüzyılda genel hatlarıyla çizilmiĢtir. Suudi 

Arabistan Çin ve Hindistan‟dan sonra Asya'nın üçüncü büyük ülke olmasının yanı sıra 

                                                 
7
 Tezkan, Yılmaz, TaĢar, M.Murat, “Dünden Bugüne Jeopolitikˮ, Ankara, Ülke Kitapları, 2002, s.22. 

8
شأة    كة ن ل مم ية ال عرب ة ال عودي س   Suudi Arabistan‟ın Coğrafya Kılavuzu  http://www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF -ال

( 07.11.14) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuveyt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bahreyn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Arap_Emirlikleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Umman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1ldeniz
http://www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF
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Afrika ve Avrasya‟nı birbirine bağlayan köprüdür. Ülke arazisinin dört önemli 

hisseden oluĢmaktadır. Bu bölgeler: Batı dağlar, merkezi yayla, çöller, ve kıyıları 

olmak üzere ayrılmıĢtır. Arap Kalkanı denilen batı dağları, Kızıldeniz ile paralel 

ayrılmıĢ iki dağ oluĢturmaktadır. Kuzeyde, Hicaz Dağları yükselir ve bu bölge aralıklı 

kıyı ovaları ve dik vadilere veya kuru dere yataklarından ibarettir. Merkez yaylaları 

ise Hicaz ve Asir aralıkları doğusunda bulunmaktadır, Necd küçük çöller ve dağlar, 

çoğunlukla kayalık plato alanları, yüksekliği yaklaĢık 1520 metre arasında değiĢir 

batıdan doğuya ise yüksek yaklaĢık 610 metre değiĢmektedir. Riyadın Kuzeybatısında 

ise Cebel ġammar dağ grupları yerleĢmektedir ve Suudi Arabistan‟ın yaklaĢık yarısını 

kaplayacak çöl bölgeleri bu bölgeden baĢlamaktadır. Kıyı bölgeleri batıda Kızıldeniz, 

doğuda Fars Körfezi, güneybatı Tihamah Ovası (16 kilometre 65 10-40 kadar bir 

geniĢliği olan alçak gelgit düz km) Kızıldenizʼe paralel çevrilmiĢtir. Nispeten üst 

yamaçlarında ve dağlara maksimum arazi kullanımını sağlamak için yoğun teras 

yapılmıĢtır. Doğuda Basra Körfezi boyunca uzanan düz ova 60 kilometre (37 mil) 

geniĢliğindedir. Kuzeyde Dibdibah çakıl düzleri ve güneyde El-Jafurah kumlu çölleri 

vardır. Sahil kendisi son derece düzensiz, birleĢtirerek arazi yüzeyi istikrarsız halde 

denizle kumlu ovalar, bataklıklar, ve tuz dairelerinden ibarettir. 

Harita: 1 Suudi Arabistanʼın Siyasi Haritası  

 

Kaynak:  http://www.the-saudi.net/saudi-arabia/saudi-map.htm 

http://www.the-saudi.net/saudi-arabia/saudi-map.htm
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       II. Fiziki Coğrafya - Orta Doğu, kuzeyde Sibirya platformu ile güneyde Afrika ve  

özellikle de Arabistan platformu arasında bu platformların birbirine  yaklaĢması 

sonucu oluĢan Alp sistemine ait kıvrım dağlarının yer aldığı bir sahadır. Sahadaki 

kıvrım dağları kuzeyde Anadolu ile Ġran‟ın büyük  bir kısmında kendini gösterirken 

bunun güneyinde hafif tepelikler ve yüksek Suriye platosu ile Arabistan yarımadasını 

oluĢturan ve aynı zamanda batıdan doğuya doğru alçalan platolar yer alır. Jeolojik 

yapı özellikleri yönünden, Mısır ve Arabistan yarımadası, Afrika ile  Hindistan‟ın 

aynısı olup genelde eski Gondwana kıtasının bir parçası  durumundadırlar. Bütün 

bunlar dikkate alındığında Orta Doğu, yaĢlı ve genç dağların, alçak ve yüksek 

platoların, geniĢ ovalar ile çöllerin birbirinden farklı özelliklerde ve farklı yerlerde 

oluĢlarıyla yerĢekilleri yönünden tezat oluĢturmaktadır. Orta Doğu da Suudi 

Arabistanʼın Arap yarımadasının büyük bir kısmını kaplamakla birlikte, güneyinde ve 

güneydoğusunda Yemen, Umman ve BirleĢik Arap Emirliklerinin bulunması 

sebebiyle Hint okyanusu ve Umman Körfeziyle deniz sınırları bulunmamaktadır. 

Bunun yanında batıda Kızıldeniz ve doğuda Basra körfezinde uzun deniz kıyılarına 

sahiptir. AĢağıdaki haritadanda göre bileceğimiz gibi Suudi Arabistan Kuzeyinde 

Kuveyt Irak ve Ürdün ile karadan, batıda kızıldenizin ötesinden Eritre Sudan ve Mısır, 

doğuda Basra Körfezinin ötesinden Ġranʼla komĢudur. 
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Harita: 2 Suudi Arabistanʼın Fiziki Haritası 

 

Kaynak: http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=61365&FN=Saudi_Arabia  

 

Ġthalat ve ihracat için komĢu ülkelerin topraklarını çok az kullanmakta olduğundan 

komĢu ülkelere hiç bir bağımlılık söz konusu değildir. Petrolünü satmak, ihtiyacı olan 

malları ithal etmek ve lazım olan emeği dıĢardan temin etmek söz konusu olduğunda 

da komĢuluk bağımlılık iliĢkisi zayıfdır. Suudi Arabistanʼın Mısır dıĢında hiçbir ülke 

ile askeri bakımdan bağımlılık iliĢkisi zayıfdır. Mal ve emek tedarikinde muazzam bir 

özgürlüğe sahip olan Suudi Arabistan, güvenliğinin sağlanması söz konusu 

olduğunda, aksine ciddi bir bağımlılık iliĢkisine mahkum olmuĢ gözükmektedir. Çok 

büyük doğal kaynaklarını koruyabilecek askeri güce sahip olmayan bu ülkenin 

dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD ile ekonomik ve askeri iĢbirliği devam ettikçe 

ülke bütünlüğünün, sosyal ve siyasi düzenin, ulaĢılan ileri refah seviyesinin ve Suudi 

hanedanının ülkedeki hakimiyetinin güçlü bir Ģekilde devam edebileceği 

anlaĢılmaktadır. 3 bin metreye varan yüksekliklere rağmen ülke arazisi genellikle 

http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php?MAP=61365&FN=Saudi_Arabia
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düzdür. Yükseklikler ulaĢıma engel değildir. Her mevsim sıcak ve kurak olduğundan 

akarsular ve göller mevcut değildir. Hurma dıĢında sulama yapmaksızın üretilebilecek 

baĢka meyve ve sebze yoktur.  

              Suudi Arabistan iklimi, toprağından dolayı genel olarak sıcak ise de, yüksek 

bölgelerde serindir. Ġklimin en müsait olduğu yerler Yemenʼe yakın bölgelerle Necid 

Çölüdür. Dehna Çölü ve Tehame bölgelerinde Ģiddetli sıcaklar ve kuraklık mevcuttur. 

Tehameʼde genellikle yağıĢ olmaz ve ortalama sıcaklık 37°C civarındadır. Hiç 

yağmur almayan çöllerdeyse sıcaklık, gece 38°C, gündüz ise 43°C civârında seyreder. 

Hicaz ve güneyi mütedil bir havaya sahiptir.  Kızıldeniz kıyılarındaki bazı mıntıkalara 

yer altı suyunu besleyecek kadar yağmur düĢmesine rağmen sahildeki Cidde ve sahile 

yakın mesafedeki Mekke ve Medineʼye bile istifade edilebilecek kadar yağmur 

düĢmemektedir. Ülkeniz en fazla yağıĢ alan kısımları bile yılda ancak 130 mm. kadar 

yağmur alabilmekte olup, bu seviye Türkiye'niz en az yağıĢ alan Tuz Gölü çevresinin 

aldığı yağıĢın ancak yarısı kadardır. Yer altı suları ülkenin büyük bir kısmında içme 

ve kullanma ihtiyacını bile karĢılamazken, yer altı suyunun beslenebileceği kadar 

yağmur alan bazı bölgelerde yer altı suyundan istifade ile ziraat yapılabiliyorsa da, 

üretim ülke ihtiyacını karĢılamaktan uzaktır. Yağmur sularını barajlarda toplama 

gayreti baĢarıyla gerçekleĢtirilse bile ülkenin tarımsal bakımdan kendine yeterlilik 

yolunda önemli adımlar atması mümkün gözükmemektedir. Su kıtlığı sanayileĢmeyi 

de zorlaĢtıran bir unsurdur.  
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                             1.2 Jepolitik ve DıĢ Politika   

 

Jeopolitik konum, “Bir bölgenin veya bir ülkenin yer siyasetine göre yani siyasi 

coğrafya haritasına göre, yerinin belirlenmesidir.ˮ Jeopolitik konum belirlemede, 

jeopolitik kriterler dikkate alınır. Örneğin, büyük bir siyasi birliğe yakınlığı veya 

uzaklığı, içinde olması veya olmamasını belirlemek jeopolitik konum olarak 

nitelendirilir. Jeopolitik konum, siyasi temeller üzerine oturduğundan, sürekli 

değiĢken olan siyasetin özelliğine bağlı olarak değiĢkendir. Suudi Arabistanʼın 

jeopolitik konumu belirlenirken, dünyada güç odaklarını göz önünde bulundurmak 

gerekir. Bugün için dünya coğrafyasında bulunan güç merkezleri, ABD, Rusya 

Federasyonu, AB, Çin ve Japonya‟dır. Suudi Arabistan‟ın coğrafi konumu, ona bir 

çok jeopolitik açılımlar yapma imkanı vermektedir.  

Bir önceki bölümde zaten ülkenin siyasi ve fiziki coğrafi özelliklerinden bahs 

etmiĢtik. Kısaca sembolik olarak değerlendirecek olursak siyasi yapıda yerleĢtiyi 

bölgeyi ve sınır ülkeleri fiziki yapıda ise coğrafyasından ve iklimine değinmemiz 

gerekmektedir. Arap Yarımadası‟nin büyük bir kısmınl kaplayan Suudi Arabistan 

kuzeyden Ürdün ve Irak, kuzeydoğudan Kuveyt, doğudan Basra Körfezi, Katar ve 

BirleĢik Arap Emirlikleri, güneydoğudan Umman, güneyden Yemen, batıdan 

Kızıldeniz‟le çevrilidir. Topraklarinin % 1‟i tarım alanı, % 39‟u otlak, kalanı çöl ve 

kumsaldır
9
. Suudi Arabistan‟a sıcak ve kurak bir iklim hakimdir. Suudi Arabistan‟ın 

jeopolitik konumundan bahs ettiğimiz zamansa bölgede olan ġii faktörünü göz ardı 

etmemiz mümkün değildir. Suudi Arabistan nüfusunun yaklaĢık %10‟unu oluĢturan 

ġiiler petrol rezervlerinin bulunduğu Hasa bölgesinde yaĢamaktadır. Bu bölgede ki 

ġiiler üzerinde Suud Krallığı‟ndan çok Ġran asıllı olan ve Ģu an Irak‟ta en büyük dini 

otorite konumunda olan ġii alim Ayetullah Sistani‟nin etkisi vardır. Irak‟ın kendisini 

                                                 
9
 http://www.bilgiyuvasi6.info/suudi-arabistana-komsu-olan-ulkeler-hangileridir.html#ixzz3YtH5JS9s (EriĢim tarihi: 

7.11.14.)  

http://www.bilgiyuvasi6.info/suudi-arabistana-komsu-olan-ulkeler-hangileridir.html#ixzz3YtH5JS9s
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Osmanlı‟nın varisi olarak adlandırması ve Hasa ve Kuveyt üzerinde hak iddia etmesi 

Irak ve Suudi Arabistan arasındaki jeopolitik sorunlardır. Jeopolitik algılar hiç 

Ģüphesiz tarihten beslenerek geliĢirler ya da bu algılar bir ülkenin siyasi emellerine 

araç olarak kullanılabilir. Irak‟ın uyguladığı politika tam da bu noktada örnek olarak 

gösterilebilir. Irak bu sebeplerden ötürü Kuveyt‟i iĢgal etmiĢ ve bölgede hakim olan 

güç ve petrol tedarikçisi ülkeler arasında büyük bir öneme sahip olmak istemiĢtir 

ancak uluslararası kamuoyu baĢta ABD olmak üzere buna müsaade etmemiĢtir. Suudi 

Arabistan‟ın dıĢ politikasında jeopolitiğin rolünü araĢtırdığımızda söyleye biliriz ki, 

jeopolitik dıĢ politikaya yön vermesi tabi ki tek unsur olarak da görülmemelidir. 

Özellikle kültür ve sosyal zihniyet bu jeostratejik politikaların üretilmesi ve bu 

değerlerin devletler nezdinde kendi kimlik ve özleriyle çeliĢmemesi gereklidir. Bu 

saydığımız unsurlar içerisinde Ģüphesiz jeostratejik politikalara yön veren en temel 

unsur kültürdür. Kültür ekonomiye, politikaya, milli değerlere özlük itibariyle yön 

verir ki, bu konuya da ileride değinilecektir.     

Suudi Arabistan petrol zengini bir devlettir ve bu ayrıcalık onun jeopolitik yapısına da 

yansımıĢtır. Gerek siyasi güç gerekse ekonomik güç için birincil enerji kaynağı olan petrol adına 

gerçekleĢtirilen uluslararası mücadelenin teorik altyapısının jeopolitik teoriler ile oluĢturulduğu 

söylenebilir. BaĢka bir ifadeyle jeopolitik teoriler, petrol için ortaya konulan uluslararası güç 

mücadelesinin bilimsel meĢrulaĢtırıcısı iĢlevini görmüĢ ve petrol politiğin epistemolojik dayanak 

noktalarından olmuĢtur. Nitekim uluslararası iliĢkiler disiplininde önemli bir yer sahibi olan 

jeopolitik teoriler, petrolün uluslararası güç mücadelesinin ana unsuru olduğu dönemde 19. yüzyılın 

sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında sistematikleĢtirilmiĢlerdir. Söz konusu jeopolitik teoriler her ne 

kadar petrol ve diğer enerji kaynaklarına bir atıfta bulunmasalar da, bu teorilerin önem atfettikleri 

noktaların petrolün jeopolitik haritasının ve petrole giden yolların izlerini taĢıması oldukça 

anlamlıdır
10

. 

 

 

 

                                                 
10

 B. Emekliler, N. Ergül, Petrolün Uluslararası iliĢkilerde yeri: Jeopolitik Teoriler ve Petropolitik, Bilge Strateji, Cilt 2, 

Sayı 3, Güz 2010. 
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Harita 3:   Suudi Arabistanʼın Jeopolitik Haritası                                                    

                                                         

 

 

 
 
Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-suudi-arabistan  

 

 

 

 

1.3 Suudi Arabistanʼın Jeoekonomisi 

 

Jeoekonomi yeryüzünde bulunan ülkelerin ekonomilerini inceleyen ve 

coğrafyası ile ekonomik gücü arasında bağlantı kuran bir bilimdir
11

. Jeoekonomi, 

teknolojinin, beĢeri sermayenin ve doğal kaynakların bölgesel ve giderek küresel 

ölçekte siyasi yapılar tarafından en verimli ve etkin olarak nasıl bir araya 

getirileceğini araĢtırır. Bu anlamda hem ekonomik hem de siyasi bir disiplindir. 

Jeoekonomik değerlendirmelerde coğrafya, ekonomi, teknoloji ve politika ön plana 

çıkar. Günümüzde uluslararası iliĢkilerde ekonomi önemli bir yere sahiptir. Edward 

Luttwak‟a göre jeokonomi, coğrafyanın ticari alana taĢınmasıdır. Luttwak, devletler 

                                                 
11

 http://www.turkcebilgi.com/siyasi_co%C4%9Frafya (EriĢim tarihi: 17.11.14) 

http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-suudi-arabistan
http://www.turkcebilgi.com/siyasi_co%C4%9Frafya
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arasındaki rekabetin jeokonomi diye adlandırılan yeni bir biçime dönüĢtüğünü 

vurgulamaktadır
12

.  

Gelecekte ülkeler arası rekabetten çok bölgelerin ekonomik rekabeti ve 

çatıĢması söz konusu olmaktadır. AB,NAFTA, APEC, ASEAN ve MERCOSUR 

jeoekonomik nedenlerle kurulmuĢlardır. Bu oluĢumların bir amacı da karĢılıklı 

bağımlılık yoluyla muhtemel çatıĢmaları önlemeye  yöneliktir
13

. Jeoekonomik 

yaklaĢım, küreselleĢme sürecindeki ekonomik ve politik dünyada,ulus devletlerin 

değiĢen koĢullar altında kendilerini yeniden tanımlamalarına ve yeni düzende 

kendilerine yer kapma savaĢımına rehberlik etmektedir. Her nasıl ki ekonomik 

iliĢkiler, serbest piyasa ekonomisinde en yüksek kar için mücadele eden bireyler 

(homo economicus) ve firmaların davranıĢlarının temelini oluĢturmaktaysa, 

jeoekonomik iliĢkiler de uluslararası alanda coğrafyasından bağımsız düĢünülemeyen 

devletlerin birbirlerine karĢı olan davranı yapısını coğrafya-ekonomi-teknoloji 

ekseninde belirlemektedir
14

. Genel olarak jeoekonomi üç temel yaklaĢımla ele 

alınmaktadır; ilk olarak belli bir bölge veya coğrafyadaki doğal kaynaklar ve bu 

kaynakların denetlenme ve kullanılma politikası; ikinci olarak, küresel ekonominin 

sıkı sıkıya sınırlar arasındaki finans, sermaye ve ticaret akıĢları ve bu hareketler 

arkasındaki politik nedenler olarak
15

. Genel jeoekonomi çerçevesi çizdikden  sonra 

Ortadoğu özellikle Suudi Arabistanʼdan bahs etmemiz gerekmektedir.  

Ortadoğu bölgesi  jeoekonomik bakımdan dünyanın önemli bölgelerinden 

biridir. Ortadoğu‟yu farklı kılan en önemli özellikleri zengin yeraltı kaynakları ve tek 

Tanrı‟ya inanan dinlerin doğduğu bir bölge olmasıdır. Ortadoğu çeĢitli uygarlıkların 

ortaya çıktığı, değiĢik sosyo-kültürlerin kaynaĢtığı, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney, 

geliĢmiĢ veya az geliĢmiĢ halkların buluĢmasından dolayı çatıĢmaların ve 

uyuĢmazlıkların hiç eksik olmadığı bir bölgedir. Aynı zamanda Ortadoğu bölgesi 
                                                 
12

 http://www.genbilim.com/fen-bilimleri/jeol (EriĢim tarihi: 17.11.14)  
13

 A. Sandıklı, Jeopolitik ve Türkiye Riskler ve Fıratlar, rapor no:27 Ġstanbul ,2011   
14

 ġ. Ġnan, Dünyada e Türkiye‟de Jeoekonomi çalıĢmaları ve jeoekonomi öğretimi, Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 4, Bahar 

2011. 
15

 Julien Mercille, “The Radical Geopolitics of US Foreign Policy: Geopolitical andGeoeconomic Logics of Power”,  

Political Geography, 27, 2008,. 

http://www.genbilim.com/fen-bilimleri/jeol
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Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleĢtiği, Boğazlar vasıtasıyla Karadeniz‟i 

Akdeniz‟e, SüveyĢ Kanalı ile de her iki denizi Hint Okyanusu‟na bağlayan stratejik 

konumuyla bu önemini hiss ettirmektedir. Tarihsel süreç açısından bakıldığında 

Ortadoğu‟nun bu jeoekonomik önemi ve yer altı zenginliklerini kendi halkından 

ziyade bölge dıĢı aktörlerin adeta ilgi odağı olmuĢtur
16

. Bununla beraber Suudi 

Arabistan‟ın jeoekonomik özelliği incelendiğinde bir endüstriyel hammadde olarak 

petrol büyük ölçüde Ortadoğu ülkelerinin ekonomi-politik yapılarını Ģekillendiren bir 

stratejik unsur olarak karĢımızda durmaktadır. Bölgede var olan doğal kaynaklar 

uluslararası politik rekabetin Ortadoğu ve özellikle Suudi Arabistan üzerinde 

yoğunlaĢmasına sebebiyet vermiĢtir. Sanayi devrimiyle baĢlayan ve günümüzde 

gittikçe daha fazla ihtiyaç hissedilen enerji kaynaklarına eriĢim, petrolü stratejik bir 

araç, Ortadoğu‟yu da bu stratejik aracın jeoekonomik havzası olarak stratejik bir 

rekabet alanı haline dönüĢtürmüĢtür. Dönem dönem Ortadoğu ülkeleri petrolün 

uluslararası ekonomi-politik sistemindeki bu stratejik rolünü dıĢ politikanın önemli bir 

parametresine dönüĢtürmüĢ ve özellikle Batıya karĢı bir stratejik koz olarak 

kullanmıĢtır. Nitekim, 1974‟te uygulanan petrol ambargosu OPEC‟in uluslararası 

siyasetteki ağırlığını arttırmıĢ ve güçlü bir ekonomi-politik aktör olarak ortaya 

çıkmıĢtır. O güne kadar uluslararası rekabetin denkleminde edilgen bir unsur olarak 

duran Ortadoğu ülkeleri ambargodan sonra nisbi de olsa uluslararası güç denkleminde 

önemli bir unsur haline gelmiĢtir. Batı ülkeleri ise petrol ambargosu ile ekonomi-

politik yapılarının doğal kaynaklara bağımlı kırılgan özelliğini farketmiĢ ve 

Ortadoğu‟daki politik ve ekonomik geliĢmelere daha fazla ağırlık vermesi gerektiğine 

olan inancı artmaya baĢlamıĢtı. Bu sebebten stratejik bir endüstri hammadde olan 

petrol, Ortadoğu ülkelerine bir yandan belirli bir siyasal ve ekonomik güç kazandırmıĢ 

diğer yandan ise uluslararası rekabetin merkez çekim alanı haline getirmekle beraber 

bölgesel aktörlerin iç siyasetinde bir kırılganlık ortaya çıkartmıĢtır. Bu anlamda güçlü 

                                                 
16

 Ortadoğu‟daki DeğiĢim‟in Ekonomi Politiği, 
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17.11.14 )  
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Batılı ülkelerin petrole olan bağımlılığı Ortadoğu ülkeleri açısından iç siyaset ile dıĢ 

siyaset olgularını ayrıĢtıran sınırları önemli ölçüde bulandırmıĢ ve dıĢ müdahelelerin 

iç siyaset üzerindeki geçiĢkenliğini arttırmıĢtır
17

.  

Nitekim Suudi Arabistan‟ın son dönemde jeoekonomik anlamda kazanmıĢ 

olduğu dinamizm bölgesel aktörler tarafindan dikkatle izleniyor. Suudi Arabistan 

getirmiĢ olduğu yeni anlayıĢ neticesinde bölgede artan jeoekonomik etkinliğini 

hisseden Arap komĢularla problem modelinin açmıĢ olduğu fırsat alanlarına nüfuz 

etmek istiyor. ġunu da unutmamak gerekir ki, Soğuk SavaĢ sonrası dönemin en çetin 

rekabet alanı olan ekonomi politik alan bölgedeki aktörleri ulusal çıkarlarını bu yönde 

geliĢtirmesini zorunlu kılıyor. Cari uluslararası sistemin trendini yakalamak ise Suudi 

Arabistan‟ın yapmıĢ olduğu gibi karıĢlıklı güven zemini inĢa edecek ortak platformlar 

geliĢtirmeyi ve bölge içi ekonomik entegrasyonu bu zemin üzerinden inĢa etmeyi 

gerekli kılıyor
18

.  

 Özetle Suudi Arabistan çok haraketli olan bir bölgenin liderliğe iddalı olan 

ülkesi olduğu için, daha öncede bahs ettiğimiz coğrafi konumundan ve sahip olduğu 

enerji kaynaklarından dolayı jeoekonomik açıdanda güçlü bir devletdir. Jeoekonomi 

ülkelerin coğrafyası ile ekonomik gücü arasında bağlantı kuran bir bilim dalı olduğu 

düĢünülürse varılan sonuç doğaldır.  
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 Yusuf, Yerkel,  Ortadoğu‟nun jeoekonomik bir karakteristiği olarak petrol ve Türkiye‟nin “komĢularla sıfır problem” 

modeli, Contemporary Turkish and Middle East Politics by  
18

 Nicolas M. Depetris Chauvin, The Rise of the Gulf: Saudi Arabia as a Global Player, 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_19450-544-2-30.pdf?100428133502 (EriĢim tarihi: 17.11.14 ) 
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1.4 Jeokültürel 

 

Uluslararası ĠliĢkilerde dıĢ politikadan bahs ettiğimiz zaman devletlerin 

konumunu etkileyen unsurlardan biride jeokültürdür. Jeokültür etnik kökenin yanı sıra 

yaĢanılan coğrafyanın da etkisiyle Ģekillenen kültüre verilen isimdir. Jeokültün bir alt 

baĢlıklarına baktığımız zaman burada bir ülkenin dini ve etnik yapısı yer almaktadır. 

Özetle jeokütürden bahs edeceğimiz zaman bu bilgileri baz alarak genellikle 

Ortadoğuʼnun spesifik olarak ise Suudi Arabistanʼın dini,etnik yapısı irdelenecektir. 

Ortadoğu‟nun jeokültürel açıdan tanımlanması ve bu çerçevede bir yakın kara havzası 

olarak ele alınması bu bölgenin kültür tarihi ile doğrudan iliĢkilidir. Bugün Ortadoğu 

olarak isimlendirilen bölge, tarihin baĢlangıç noktası sayılan yazının bulunmasından 

bu yana bir yandan insanoğlunun meydana getirdiği medeniyetlerin beĢiği olmuĢ, 

diğer taraftan dünyanın diğer bölgelerinde geliĢen medeniyetlerin yayılmasında 

kavĢak noktası teĢkil etmiĢtir
19

.  

Ortadoğu nüfus yapısı bakımından son derece karmaĢık ve  çeĢitliliğe sahip bir 

bölgedir. Bu çeĢitlilik hem etnik bakımdan hem de  kültürel ve dini bakımdandır. 

Ortadoğu‟daki nüfus temelde üç ana etnik gruba ayrılır: Samiler, Hint-Avrupa 

grubuna mensup olanlar ve Turani grubu içerisinde yer alanlar. Ortadoğu‟nun en 

geniĢ etnik grubunu oluĢturan Samiler iki ana kola ayrılırlar. Bunlar Araplar ve 

Ġbranilerdir. Kaldeliler, Süryaniler, Akkadlar, Babilliler ve Asuriler de bu etnik grup 

içerisinde yer alırlar. Araplar hem Samiler içerisinde hem de tüm diğer gruplarda en 

büyük etnik grubu oluĢtururlar. Bölgedeki ülkelerin büyük bir kısmında Arap nüfusu 

çoğunluğu teĢkil etmektedir. Arap olmayan sadece Türkiye, Ġran ve Ġsrail‟dir. 

Arapların ekseriyeti dini bakımdan Müslüman olmakla beraber mezhebi açıdan 

standart değillerdir. Ağırlık Sünni mezheplerde olsa da ġii olanlar da önemli bir 

                                                 
19
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yekun oluĢtururlar. Samilerin ikinci kolunu temsil eden Ġbranilerin çoğu Ġsrail‟de 

yaĢamakta olup ekseriyeti buraya muhtelif tarihlerde bölge dıĢındaki ülkelerden 

gelmiĢlerdir. Ġsrail dıĢında bölgedeki diğer ülkelerde de azınlık halinde yaĢayan 

Ġbranilere de rastlanmaktadır
20

. Farklı etnik grupların kendi dillerini, kültürlerini ve 

dinlerini korudukları ve bazı ülkelerde özel bir takım sorunlar olsa da genel olarak 

varlıklarını sürdürme konusunda büyük problemlerin bulunmadığı anlaĢılmaktadır. 

Etnik farklılık çoğu yerde kültürel ve dini farklılığı da ifade etmektedir. Uluslararası 

bir geçiĢ ve aktarma bölgesi olan Ortadoğu‟nun tarihsel süreçte karĢılaĢtığı farklı 

kültür ve medeniyetler, bölgede belirli izler bırakmıĢlardır. Özellikle geniĢ 

imparatorluklar etnik ve dini bakımdan çoğulculuğun yaĢanmasını mümkün kılmıĢtır. 

Suudi Arabistan çeĢitli mezheplerden, bölge ve kabilelerden oluĢan 

vatandaĢlarıyla geniĢ bir kuĢağı bünyesinde barındıran bir “Suudi Arabistan” devleti 

vardır. Buna göre Suudi Arabistan‟ı oluĢturan bölgelerin özellikleri aynı Ģekilde 

varlığını devam ettirmiĢtir. Ancak tek bir “Vehhabi” dini kalıbı içinde eritilerek 

kültürel ve toplumsal örgü yeniden yapılandırılma noktasında bu taraftan birçok 

çabalar harcanmaktadır. Vehhabilik ve Necd bölgesi gibi siyasi birleĢmede temel 

teĢkili eden iki unsur yeni Suudi Arabistan devletini oluĢturmuĢ, kendi rengini bu 

yapıya nakĢetmiĢtir
21

. Suudi Arabistan‟daki mezhebi/dini harita, bölgesel siyasi 

haritayla da uyumludur. Bu bakımdan Suudi Arabistan toplumuna, azınlıkların toplam 

nüfusun üçte birini aĢmadığı bir toplum olarak da bakabiliriz. 

 Suudi Arabistan‟a (bölgesel anlamda) belirli bir mezhebi çoğunluk hakim 

değildir. Bu ülkede, yakın tarihe bakacak olursak Vehhabi-Selefi akımın kendi içinde 

yaĢadığı kadar Sünni ve ġiiler arasında bir ikilem yaĢanmıĢ değildir. Bu çerçevede 

Suudi Arabistan‟ı bir arada tutmak için çeĢitli savaĢlar yapılmıĢtır. Bir diğer açıdan 

Selefi-Vehhabilerin dıĢında kalan mezheplere karĢı bir baskı söz konusudur. Ġstisnasız 
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 Bk. Saad Eddin Ġbrahim, “The Urbanization in The Arab World: The Need For an Urban  

Strategy”, Arab Society/ Social Science Perspectives, (Ed. N. S. Hopkins- S. E. Ġbrahim), Gairo,  

1994, s.124. 
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 Hamza-Al Hasan “ Suudi Arabistanın Mezhebi Haritası”, http://www.ydh.com.tr/HD1297_suudi-arabistanin-mezhebi-

haritasi.html ( EriĢim tarihi :16.11.14) 
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(resmi mezhebin dıĢındaki) tüm mezhepler kendilerine dayatılan dini ve siyasi bir 

baskıyla karĢı karĢıyadır. Suudi Arabistan‟daki ġiilerin yaĢadığı coğrafya Doğu 

bölgesiyle sınırlı değildir. Bugün ġiiler, baĢkent dahil olmak üzere Suudi Arabistan‟ın 

her bölgesinde bulunmaktadır. Nitekim 30 bin kadar ġii vatandaĢ iĢ yahut eğitim 

dolayısıyla baĢkentte yaĢamaktadır
22

. Arap yarımadasının tarihi, kültürel ve dini 

çoğulculuk gerçeğini gün yüzüne çıkartmaktadır. Nitekim (el-Cebur, el-Hevalid ve 

doğu bölgesindeki diğer yerleĢim birimlerine olduğu gibi) ġii bölgelerde Sünni 

devletler kurulmuĢ; Necd de dahil olmak üzere Sünni bölgelerde “el-Ehizeriyyin 

Devleti gibi) ġii devletleri kurulmuĢtur. Medine-yi Münevvere de buna dahildir. Öte 

yandan Ġbazilere ait “el-Ġmame devleti” Amman‟da, Zeydiler ait “el-Ġmame devleti” 

Yemen‟de kurulmuĢtur
23

. Bunun daha da ötesinde Yahudi Arap azınlıklar Suudi 

Arabistan‟ın güneyinde yaĢamaktaydı. Nitekim bu Arap Yahudiler, Yahudi devleti 

kurulana dek bu bölgede yaĢamaya devam ettiler. Dolayısıyla bu çoğulcu gerçeği 

anlamak, bunu gizleme ve ortadan kaldırma çabalarına son vermek gerekmektedir. 

Kimileri bunu sanki bir kusur olarak yahut çoğunlukların varlığını mezhebi bir 

baĢarısızlık olarak ve homojen mezhebi birleĢme faaliyetinin baĢarısızlığı olarak 

değerlendirmektedir. 

 Çoğunlukların mezhebi boyutta oluĢturduğu bu gerçekliği kabul etmek, bu 

durumun iç iliĢkilerdeki yoğunluğuna rağmen devletin iĢine gelmemiĢtir; bu yapı 

hukuki boyuta açıkça yansımamıĢtır. Yönetim mekanizması, verilen hizmet ve gelir 

dağılımı açısından da bu durum geçerlidir. Çoğunlukların oluĢturduğu gerçekliği 

görmezden gelmek, belirli bir dini uzlaĢının etkinliğini ön plana çıkarmakta, baĢka 

akımların varlığına rağmen belirli bir mezhebe hizmet etmektedir. Zira dini çoğulcuğu 

itiraf etmek ve bu gerçeğe göre hareket etmek diğer mezheplerin dini ve düĢünsel 

hakları meselesiyle iliĢkilidir. Aynı zamanda bu kabullenme, devlet tarafından 

desteklenen mezhebin imtiyazlarının yeninden gözden geçirilmesini gerektirecektir. 
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Bir diğer ifadeyle yönetimin kuruluĢu ve mekanizması yeni esaslara göre tekrar 

belirlenecektir. Ancak bu yönetimin baĢını çekenler Ģimdiye dek böyle bir Ģeyi kendi 

oluĢumları için bir hedef olarak görmemektedir. ġu halde Suudi Arabistan‟ın dıĢarıya 

yansıtmaya çalıĢtığı içerideki dini bütünlük imajı, arkasında dini çoğunlukların 

bulunduğu çeĢitliliği gizleme çabalarından baĢka bir Ģey değildir. Nitekim Suudi 

Arabistan‟ın çoğunluklara sahip toplumsal haritası böylesi bir rengi taĢımakta, bu 

durum doğru Ģartlarda karĢılıklı diyalogların oluĢabilmesi için zemin sağlamaktadır. 

Ancak bu (çoğunlukların kabullenilmesi) takdirde toplumun bir kısmının diğer bir 

kısmına kendisini dayatması ortadan kalkabilecektir. Devletin, halihazırda mezhebi 

çoğulculuğu itiraf etmesinin temellerini atmaya yönelik dini hoĢgörü ortamını 

oluĢturacak zemini reddetmesi, ihtilafların varlığını kabul etme ilkesi ve düĢünce 

özgürlüğüne fırsat tanımaması radikal seçenekleri beslemektedir. Bu durum da dini 

olarak baskı altında yaĢayanlar açısından, kendilerine devlet tarafından dayatılan 

zorluklardan kurtulma noktasında yoğun eğilimleri besleyebilir.  

 Son olarak bu bölümü Ahmet Davutoğlu‟nun kelimelerile tamamlamak 

gerektiğini düĢünüyorum:  “Ortadoğu’yu diğer bölgelerden farklı kılan en temel 

özellik insanlığı etkileyen en köklü kültürel, dini ve düşünsel açılımların burada 

gerçekleşmiş olması ve bundan dolayı sahip olduğu tarihi derinliğin bölgeye başka 

yerlerde bulunmayan jeokültürel bir vasıf kazandırmasıdırˮ
24

. 
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                                 1.5 Güvenlik 

 

Uluslararası ĠliĢkilerde Güvenlik kavramının somut bir anlam kazanması, ulus-

devlet süreci ile birlikte gerçekleĢmiĢtir. En basit tanımı “tehlike bulunmaması hali, 

emin ve rahat olma durumuˮ olan güvenlik, Arnold Wolfers tarafından iki farklı 

bileĢene ayrılmıĢtır. Wolfersʼa göre güvenlik; objektif anlamda eldeki değerlere 

yönelik bir tehdidin olmaması, sübjektif anlamda ise bu değerlere yönelik bir saldırı 

olacağı korkusu taĢınmamasıdır
25

. Bu tanımlardan hareketle güvenlik olgusunun 

temelinde yer alan kavramın “tehditˮ olduğu kabul edilmiĢtir.  

Bir devletin dıĢ politikasını Ģekillendiren etkenler öncelikle ulusal güç 

öğeleridir
26

. DıĢ politikanın sermayesi niteliğinde olan ulusal güç öğelerinin devletten 

devlete farklılık göstermesi dıĢ politikanın Ģekillendirilmesinde önemli yer tutar. Bu 

doğrultuda Suudi Arabistanʼın bölgesel ve küresel düzeyde güvenlik endiĢelerine 

değinmemiz gerekmektedir. Genel olarak baktığımız zaman ilk sırada Suudi 

Arabistanda rejim güvenliği yer alır. Hatta ülkenin dıĢ politikasının temel amaçları 

sirasında ilk rejim güvenliği ve El-Suud ailesinin iktidarını korumak yer alır. Suudi 

Arabistanʼda silahlı kuvvetlerin komutası Suudi Ailesinin elindedir. Yeni kral Selman 

iktidara geldikden sonra savunma bakanlığı görevini olan Prens Muhammed bin 

Selman sürdürmektedir. Genelkurmay baĢkanı yetkisinde ise Hüseyin Ġbn Abdullah 

el-Gübayel vardır. Ordunun aktif personelsayısı 650,000 civarıdır. Rezerve edilmiĢ 

personel sayısı ise 25,000ʼdir. Toplamda 670,000 civarı silahlı kuvvetler personeli 

bulunur. Ayrıca kendisine bağlı 6 silahlı birimi barındırır. Bunun yanında (hemen her 

silahlı kuvvette olan kara, hava ve deniz güçleri) farklı birimlerde vardır. Hava 

                                                 
25

 Wolfers, Arnold. Discord and Collaboration: Essays on International Politics. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 1962.s.150 
26

 Bu konuda bkz. Bruce Russett ve Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, Fifth Edition, 

(New York: Freeman, 1996), s. 115-138. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Suudi_Ailesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCseyin_%C4%B0bn_Abdullah_el-G%C3%BCbayel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCseyin_%C4%B0bn_Abdullah_el-G%C3%BCbayel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCseyin_%C4%B0bn_Abdullah_el-G%C3%BCbayel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suudi_Kraliyet_Hava_Savunma_Kuvvetleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suudi_Kraliyet_Hava_Savunma_Kuvvetleri&action=edit&redlink=1


 24 

Savunma Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Suudi Acil Müdahale Kuvveti bu 

birimlerdir.Merkez kararğahı, Suudi Arabistanʼın baĢkenti Riyadʼdadır
27

.   

Bölgesel düzeyde güvenlik endiĢelerinden devam edicek olursan ikinci sırada 

Ġsrail faktörü vardır. Suudi Arabistan ABD ile olan yakınlığından dolayı Ġsrail‟le olan 

iliĢkilerini her zaman bir temkin politikası yürütmüĢtür. Bu konumları yanında, 

Ġran‟ın nükleer silah üretim çabaları, Irak‟ın geleceği, enerji kaynaklarının güvenli 

pazarlanması temel güvenlik endiĢelerini teĢkil etmektedir. Özellikle bu devlet askeri 

açıdan zayıfsa dıĢ politikada güvenlik algısı devletin varlığı için daha da önemli hale 

gelir. Modern bir petrol üretici ülke olmasına rağmen, Suudi Arabistan, askeri açıdan 

zayıftır. Belki de bu sebepten Suudi Arabistan, askeri açıdan zayıf devlet olduğu için 

bağımsızlığını ve özerkliğini bölgesel hegemon güçlerden korunmaya gayret etmiĢtir 

ve halen daha etmektedir. Bu nedenle Ortadoğuʼya iliĢkin olarak, her zaman kendi 

güvenliğine tehdit oluĢturacak çatıĢmalardan kaçmıĢtır ve olası tehditlere karĢı 

müttefiklik ve iĢbirliği arayıĢı içerisinde olmuĢtur. Bu yaklaĢımları da, dıĢ 

politikasının temel ilkeleri olarak benimsemiĢtir. Örneğin, Suudi Arabistan, 

HaĢimilerin, Arap Birliği kurma arayıĢlarına iki sebepten ötürü karĢı çıkmıĢtır. 

Birincisi, HaĢimileri dengeleme çabasıdır. Ġkincisi ise, HaĢimilerin, Suudi rejiminin 

güvenliğini tehdit etmesidir
28

. Suudi Arabistan, Ortadoğu jeopolitiğinde, Arap 

ulusu/Arap milliyetçiliğine dayalı politikaları/söylemleri kendi ulusal bağımsızlığı, 

güvenliği ve toprak bütünlüğü açısından tehdit olarak nitelendiriyordu. O nedenle 

Suudi Arabistan, bölge politikasının temeline Ġslam kavramını yerleĢtiriyordu. Bu 

bağlamda Arap olmayan, ama müslüman olan Türkiye gibi bölgesel devletlerle 

dostluk kurmaya gayret etmiĢtir. Ayrıca bu hedefini hayata geçirebilmek için 1965 

yılında Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatıʼnın kurulmasına ön ayak oldu. Diğer tarafdan Suudi 

Arabistan, Müslüman KardeĢler gibi Ġslamcı gruplar ile bağlarını muhafaza etmiĢtir. 
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Suudi Arabistan, muhalif gruplarla iliĢkilerini, diğer Arap yöntemlerine karĢı baskı 

unsuru olarak kullanmıĢ ve bu ülkelrin dıĢ politikalarını etkilemeye çalıĢmıĢtır. 

Daha sonraki bölümlerde Suudi Arabistanʼın dıĢ politikası daha detaylı olarak 

incelenecektir. Ancak ondan önce bu bağlamda güvenlik algısının önemini belirtmek 

için dikkat çekmemiz gereken nokta Suudi Arabistanʼın bölgesel politikasıdır. 

Bölgesel düzlemde Suudi yönetim, Ortadoğu jeopolitiğinde güç dengesine dikkat 

etmektedir. Bu dengeyi bozacak her türlü giriĢime karĢı politikalar izlemektedir. Bu 

nedenle bölgesel geliĢmeleri mezhepsel düzlemde değerlendirmektedir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SUUDĠ ARABĠSTAN‟IN ENERJĠ PROFĠLĠ VE POLĠTĠKASININ GELĠġĠMĠ 

 

 Suudi Arabistan‟ın dünyanın en büyük enerji güçlerinden biridir. Bu bölümde  

ülkenin enerji durumu yürüttüğü enerji politikası araĢdırılmıĢdır. Suudi Arabistan‟ın 

enerjisi büyük ölçüde petrole dayanmaktadır. 2013 yılında dünyada en büyük petrol 

ihracatçısı olmuĢtur
29

. Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ‟in 2014 Yıllık 

Ġstatistik Bültenine göre 2013 yılında toplam gelirlerinin % 85‟ini Suudi Arabistan 

oluĢturmaktadır
30

. Petrol dıĢında Suudi Arabistan‟ın enerji profiline değinecek 

olursak, doğal gaz rafineri, petrokimya ve elektrik sektörlerini geniĢletiyor bunun yanı 

sıra petrol ve doğral gaz iĢlemlerinde devlet yetkisi yeniden onarılmıĢtır. Bu alanda 

Suudi Arabistan‟ın Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Petrol ve Mineraller 

Yüksek Kurulu‟nun gözetimi vardır. Suudi Arabistan‟ın alternatif  enerji kaynaklarını 

ve enerji politikasını iredelemeden önce devletin tarihini enerji ağırlıklı olarak 

incelenecektir.  

  

2.1Suudi Arabistanın Tarihi GeliĢimi 

      

Suud ailesinin Arap siyaseti ve dini ıslahat bakımından yepyeni bir görüĢle 

ortaya çıkması, gerek Arabistan Yarımadası‟nda ve gerekse dıĢarıda çok önemli bir 

hadisedir. Suudi devletinin kurulma aĢamasına kadar olan taraihi aĢamalar çok 

önemlidir. Suudi Arabistan devletinin ilk kurucusu ve hükümdarı Muhammed 

b.Suud‟dur. Hz. Muhammedin on sekizinci dedesi olan Nizar b. Ma‟d b. Adnan ile 

                                                 
29

 Internal estimate from U.S. Energy Information Administration. 
30

 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_November_2014.pdf 

(EriĢim tarihi: 20.11.15) 
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soyu birleĢmektedi
31

. Suud ailesinin Arabistan‟da yükseliĢi, Suud hanedanının 

kurucusu Muhammed b. Suud ile Vahhabiliğin kurucusu Muhammed b. Abdülvehhab 

arasındaki ittifakın bir sonucudur. Bu ittifakın neticesinde Vehhabiler, ideolojilerini 

yaymak için maddi bir destek ve seküler bir korunma elde etmiĢler; Suud ailesi de 

nüfuzunu geniĢleterek kendilerini diğer ailelerin üzerine geçiren bir konum 

kazanmıĢtır
32

. ĠĢte tarihçiler bölgedeki Birinci Suud devletinin kuruluĢunu, 

Muhammed b. Abdülvehhab (Ö.1206/1791) ile Der‟iyye Emiri Muhammed b. Suud 

b. Mükrin arasındaki 1157/1744 tarihili meĢhur anlaĢmaya kadar götürmektedirler
33

. 

Bu antlaĢma onlara Arap Yarımadası‟ndaki hakimiyetlerini geniĢletme imkanı tanıyan 

mücadeleyi baĢlatmıĢtır
34

. Muhammed b.Suud, Arap Yarımadası‟nın siyasi bakımdan 

birleĢtirilmesi için ilk adımı bu Ģekilde atarak, Ġslam dininde bir reform hareketinin 

mümessili sayılan ġeyh Muhammed b.Abdülvehhab ile birleĢmiĢ ve Vehhabiliği 

kabul ederek bu dini doktrinin manevi etkisi ile yarımada göçebelerini bir araya 

toplamıĢtır
35

. Suudilere Orta Arabistan‟da politik güç, dinamizm ve dini liderlik 

kazandıran güç Vehhabilik oldu. Aynı zamanda Vehhabilik, Osmanlı Halifeliğine 

karĢı da ciddi bir karĢı duruĢ anlamına geliyordu. Ancak kurulan ilk Suudi devleti 

1233/1818 tarihinde yıkılmıĢtır. 1824 tarihinde ise Türk kuvvetleri Riyad‟dan 

çıkarılmıĢ ve Ġmam Türki b.Abdullah Al-i Suud, Riyad‟ı ele geçirerek  daha zayıf 

olan Ġkinci Suudi Devletini kurdularsa da bu devlet de Osmanlıların müttefîki El 

ReĢid Devleti tarafından 1891 yılında ortadan kaldırıldı
36

. Bugün hala devam etmekte 

olan üçüncü Suudi devletinin ilanı ise Abdülaziz b.Suud tarafından 1921-1926 

                                                 
31

  Es-Seyyid Abdülhamid El Hatip, El Ġmam El Adil Sahip El Celale El Melik Abdülaziz bin Abdurrahman El 

Faysal Ali Suud, Siretuhu, Butuletuhu, Sırri Azemetitihi, C.I, Riyad, s.48. 
32

 Adnan Bülent Baloğlu, “Bazı Müslüman Ülkelerin Yönetim Modeli:Suudi Arabistan Örneği Üzerine”, Ġslam ve 

Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu-1998, Yayına Hazırlayan:Ömer Turan, TDV Yayınları, Ankara, 1998, s.237. 
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 Emin El-Reyhani, Tarih-i Necd El-Hadis, Beyrut, 1988, s.63. 
34

 Muhammed El-Mani, Tevhid El-Memleketi‟l Arabiyyeti‟s-Suudiyye, Tercüme: Abdullah EsSalih, 

Riyad, 1402/1982, s.30.  
35

 Öngör, Orta Doğu(Siyasi ve Ġktisadi Coğrafya),s.175. 
36

 Stanford J. Shaw,Ezel Kural Shaw, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, C.II, E 

Yayınları , 1982, s.42. 
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arasında Hail, Mekke, Cidde ve Asiri ele geçirerek topraklarını geniĢletti ve 1926 

da Hicaz kralı, 1932ʼde Suudi Arabistan kralı ilan edildi
37

.   

      

2.1.1  1932-1990 dönemi  

 

1932 yılı Suudi Arabistan‟ın kuruluĢ senesidir ve ülke kurulduğu ilk yıllarda 

ekonomik açıdan zor durumda kalmıĢtır. Dönemin kralı Abdülaziz Al Suud, askeri ve 

siyasi alanlarda ciddi baĢarılar elde etsede bunu ekonomide elde edememiĢtir. Yeni 

bağımsızlığını ilan eden ülkenin bir takım sorunları vardı ve bunlardan en önemlileri 

finansman yetersizliği, siyasi bölünmeler, güvenlik endiĢeleri, yönetim alanındakı 

belirsizlikler, ekonomik yapının zayıflığı idi
38

. Ülkenin doğusunda petrol bulunması 

sebebinden 1938 yılı özellikle ekonomik açıdan Suudi Arabistan için bir dönüm 

noktasıdır. Sonrasında çıkan II Dünya SavaĢı nedeniyle dünyanın politik düzeni ve 

sosyal yapısı derinden etkilenmiĢ ve bundan petrol ticaretide nasibini almıĢtır. Lakin 

bu dönem uzun sürmemiĢ 1950ʼli yıllardan itibaren petrol alanı süratle geliĢmiĢ ve 

ülkenin alt yapısını oluĢturabilecek, halkın temel sosyal ihtiyaçlarını karĢılayacak 

seviyeye ulaĢmıĢtır
39

.  

 Suudi kralı her zaman için dıĢ politikada Ortadoğu ülkeleriyle iliĢkilerini 

güçlendirmeye çalıĢmıĢ, aynı zamanda ABD ve Ġngiltereʼye yönelik anlayıĢ 

benimsemiĢtir. II Dünya savaĢı sırasında  Dahran bölgesi etrafında bir ABD üssü 

kurulmasına izin vermesiyle mevkini açıkca belli eden adım atmıĢ bulundu
40

. Ülke 

1945 yılında BMʼe ve yeni kurulmuĢ Arap Ligine üye olmuĢtur
41

. Kronolojik açıdan 

devam edicek olursak 1948 Ġsrail devletinin kurulması ve sonrasında 1948-49 birinci 

Arap-Ġsrail savaĢına değinmemiz gerekir ve Suudi Artabistan‟ın o dönem politikasına 
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 Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations , Congressional Research Service, June 

14, 2010 s.2 
41

 Fatma TaĢdemir, BirleĢmiĢ Milletler, Milletler Cemiyeti Olmadan, Ankara Strateji Enstitüsü, 25 ekim ,2013 
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gelicek olursak oldukca kısıtlı destek vermekle yetinmiĢtir. Suudi Arabistan 1950 

yılında ARAMCO(Arab-American Oil Company) Ģirketiyle anlaĢma imzalamıĢ ve 

bununlada bu Ģirketin gelirlerinin  %50‟̕si devlet bütçesine aktarılmıĢ sonuç olarak 

ülkenin petrol gelirleri kayda değer artıĢ gösrermiĢ ve Suudi Arabistan petrol hesabına 

zenginleĢmeye baĢlamıĢtır. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan ile ABD arasında 

KarĢılıklı Savunma Yardımı AnlaĢması çerçevesinde ABD bu ülkeye silah 

yardımında bulunmuĢtur.  

 1953 yılı Suudi Arabistan için iktidar tartıĢmaları ve siyasi çatıĢmalarla dolu bir 

yıl oldu. Kral Abdülazizi̕n 1953 yılında vefatı oğlu Prens Saudun tahta geçmesiyle 

sonuçlandı. Ancak kralın kardeĢleri Faysal ve Talal arasındaki gerilim ülkenin siyasi 

yaĢamını ciddi Ģekilde etkilemiĢtir
42

. Ġktidarı genellikle soğuk savaĢ dönemine denk 

gelen Kral Saud tarafsız politika izlemiĢ ancak 1955 yılında kurulan Bağdat Paktını 

muhalefet etmiĢtir . Yine 1955 yılında Endonezya̕da geçirilen Bağlantısızlar 

Konferansında bakanlık seviyesinde temsil olunmuĢtur. Mısırl̕a 1955 yılında 

KarĢılıklı Savunma AnlaĢması imzalamıĢ ve daha sonrasında çıkan SüveyĢ Krizi 

sırasında Ġngiltere ve Fransa ile diplomatik  iliĢkilerini askıya almıĢtır. Kral Suud 

1957 yılında ABDʼye ziyaretde bulunmuĢ ve Dahran hava üssünün kullanımı beĢ yıl 

kadar daha uzatılmıĢtır. Fakat 1962 yılında son bulan anlaĢma ABD‟nin tüm isteğine 

rağmen 1990 yılına kadar yenilenmemiĢtir
43

. Suudi Arabistan‟ın öncüllüğü ile 

Bağdat‟da 1960 yılında Ġran, Irak, Kuveyt ve Venezuela ile birlikte petrol alanında 

ortak politikalar geliĢtirmek, koordine etmek, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 

OPEC kurulmuĢtur.  

 Kral Saud‟un ekonomi alanındaki baĢarısızlığı ve CumhurbaĢkanı Nasır 

yönetimindeki Mısır‟ın Arap dünyası üzerinde artan etkinsine karĢı izlediği pasif dıĢ 

politika 1964 yılında hanedan içerisinde alınan bir karar ve bunun ulema tarafından da 
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desteklenmesiyle tahtan indirilmesine neden olmuĢ, yerine kardeĢi Faysal 

geçirilmiĢtir
44

. 

 Yeni Kral dönemi Suudi Arabistan açısından olumlu sonuçlar doğurmuĢ, ülke 

kısa  süre zarfında   ulaĢım, eğitim ve sağlık alanlarında  geliĢmiĢ ülke standartlarına 

ulaĢmıĢtır. Kral Faysal özellikle ekonomi alanında beĢ yıllık ekonomik  programlar 

hazırlatmıĢ ve bu ülkenin kalkınmasında önemli rol arz etmiĢtir. Kral Faysal iktidarı 

döneminde arap halkının hukuklarının savunucusu olmuĢ özellikle Filistin-Ġsrail 

sorununda filistin halkına ister maddi, ister askeri, isterse de politik yönden  desteğini 

esirgememiĢtir. 1967 yılı Altı gün savaĢlarından sonra Suudi Arabistan haziran 

ayından itibaren ABD ve Ġngiltere‟ye petrol ihracını kesmiĢtir
45

. Kral Faysal bu 

dönemde Ġsrail‟e karĢı pan-Ġslam hareketini desteklemiĢ, ABD‟nin Ġsrail‟e verdiği 

desteği kınayan açıklamalarda bulunmuĢtur. Bu durum 1971 yılında Körfez ülkeleri 

ve ABD‟nin katılımıyla  imzalanması planlanan petrol anlaĢmasına engel teĢkil 

etmiĢtir. 1973 yılında çıkan Arap-Ġsrail savaĢına Suudi Arabistan askeri güç ve silahla 

katkıda bulunmuĢtur. Hemen sonrasında Ġsrail‟i destekleyen ülkelere karĢı petrol 

ambargosu uygulamasında bulunmuĢ ve bu 1973 petrol krizine yol açmıĢtır. 1973 

yılında bu kriz sırasında petrol fiyatları bir anda dünya çapında dört kat artmıĢtır
46

. Bu 

fiyat oynaması sebebiyle petrol gelirlerinde yeni bir artıĢı beraberinde getirmiĢ, bu da 

ekonomik kalkınmayı daha da hızlandırmıĢtır. Bir diğer geliĢme de yine  fiyat  artıĢı 

sebebiyle ARAMCO‟nun hisselerinin büyük bölümünün, Suudi Arabistan 

hükümetine geçmesi ile sonuçlanmıĢtır.  

Kral Faysal 1975 yılında suikast sonucunda öldürülmüĢ sonrasında tahta 

kardeĢi Halid geçmiĢtir. Lakin, bu dönemde Halid‟in sağlık sorunları nedeniyle 

iktidarın asıl gücü Prens Fahd olmuĢtur. Kral 1976-dan baĢlayarak ARAMCOʼnun 

tüm hisselerini satın almıĢ ve nihayet 1980 yılında Ģirketin kontrolünü ele 
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geçirmiĢtir
47

. Bu dönemde elde edilen petrol gelirleri ise halkın refahından ziyade, 

silahlanmaya ve batıda bazı yatırımlara ayrıldığı için ülkede enflasyon, sosyal, 

ekonomik ve siyasi sorunlar artmıĢtır. YetmiĢli yılların sonu Suudi Arabistan için pek 

de olumlu geçmemiĢtir. 1979ʼda Ġranda yaĢanan Ġslam Devrimi ve Mekke‟deki Kutsal 

Camiʼnin 300 silahlı militan tarafından basılması eylemi Suudi hükümetinin iç ve dıĢ 

tehditlere ne kadar hassas olduğunu ortaya çıkarmıĢtır
48

. Suudi Arabistan 1981 yılında 

beĢ körfez ülkesi ile birlikte ortak ekonomi ve savunma çıkarlarını birleĢtiren Körfez 

ĠĢbirliği Konseyiʼni kurmuĢlardır. Bu dönemde tekrar  Suudi Arabistan ve ABD bölge 

istikrarına dayanan ortak çıkarlar sebebiyle yakınlaĢmıĢtır.  

Kral Kalid 1982 yılında hayatını kayb etmiĢ, zaten iktidarı elinde bulunduran 

Prens Fahd artık tahta geçmiĢtir. Ülke bu yönetim döneminde geleneksel Ġslami 

değerlere bağlılığını korumuĢ aynı zamanda hızlı kalkınmaya yönelik bir anlayıĢ 

benimsemiĢtir. Belkide bunun sonucunda Kral Fahd 1986 yılında “Ġki Kutsal 

Camiʼnin Koruyucusu” unvanını almıĢtır
49

. Kral Fahd hem militan dini anlayıĢa hem 

de batı yanlısı düĢünceye karĢı siyasi imaj oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Buna karĢılık 

olarak Kral Fahd ister içeride isterse de dıĢarıda çeĢitli güçlüklerle karĢılaĢmıĢtır. 

1987 yılında Ġranlı ġii hacılarla Suudi polisi arasında çatıĢma çıkmıĢ ve 400-den fazla 

ġii kiĢinin ölmesi ile sonuçlanmıĢtır.  Bu olay Ġslam Devrimiʼnden sonra yeteri kadar 

kötü olan Suudi Arabistan-Ġran iliĢkileri daha da gerilmiĢtir. Ġki Petrol devinin 

iliĢkileri ancak 1991ʼlardan itibaren düzelme eğilmi göstermeye baĢlamıĢtır
50

. 

Günümüzde de Ġranʼın dıĢ siyasetinde Suudi Arabistan faktörü ciddi yer tutmaktadır. 

Bu ülke ile iliĢkilerde sorunlar az değildir. Her iki ülke birbirine karĢı siyasi, 

jeopolitik ve ekonomik adımlar atıyor. Riyadʼın Katarʼı bölgede sıkıĢtırması, onu 
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Tahranʼla yakınlaĢmaya sevk ediyor. Bu sürecin özellikle halihazırda ne kadar 

süreceğini söylemek müĢküldür.  

 

2.1.2 1990-2014 dönemi 

 

 1990 yılında artık soğuk savaĢ sona ermiĢ, Uluslararası ĠliĢkilerde yeni dünya 

düzeni hakim olmuĢtur. Soğuk SavaĢ‟tan sonraki yıllarda Batı‟da Ġslam‟a ve 

Müslümanlara yönelik karalama kampanyaları ve saldırıların artmasıyla birlikte Suudi 

yönetimi Batı‟yla sorunsuz iliĢkiler kuramaz duruma gelmiĢtir. Devletin varlığını ve 

Suud ailesinin meĢruiyetini Ġslami temellere dayandıran Riyad, anti-Ġslam ve anti-

Müslüman Batı ile Ġslami duyguları güçlü halk arasında kalmıĢ bulunmaktadır. 

Batı‟da Ġslam‟ı ve Müslümanları dıĢlayıcı geliĢmeler arttıkça Suudi yetkililerin denge 

sağlama Ģansı da giderek azalmıĢtır. Ġki taraf arasındaki algılamalar ciddi bir biçimde 

değiĢtiğinden dolayı barıĢ içinde bir arada yaĢama anlayıĢı zedelenmiĢtir
51

. Tabi bu yıl 

sadece soğuk savaĢın bitmesi ile değil Ortadoğu bölgesinde de bir takım olaylarla iz 

bırakmıĢtır. Bunlardan en önemlilerinden biri belkide birincisi Irakʼın Küveyti iĢgal 

etmesidir. Bu olayın Suudi Arabistan üzerinde ister askeri, isterse de siyasi ve 

ekonomik düzeyde etkisi olmuĢtur. Özellikle dini kesimlerin itirazına rağmen 

hükümet, ABD askerlerinin ülke arazisinde yerleĢimine onay vermiĢtir. “Kutsal 

topraklarda müslüman olmayan askerlerin varlığı” Ģeklinde algılanan ABD askeri 

gücü hükümet ve muhafazakarlar arasında gerginliğe sebeb olmuĢtur
52

. SavaĢ 

sonrasında ise Suudi Arabistan, Irakın ve Küveytin üretim dıĢı kalması sebebiyle 

dünya petrol pazarında oluĢan açığı kapatmak maksadıyla petrol üretimini ciddi 

biçimde artırmıĢtır. Ancak, bu dönemde 1983 yılından kalan bütçe açığının etkisi, 

petrol fiyatlarında baĢlayan düĢüĢ, hükümetin sosyal harcamaları ve son olarakta 
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Dönemi,  OrtadoğuAnaliz Temmuz-Ağustos‟09 Cilt 1 - Sayı 7-8 s.65. 
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ABDʼnin Körfez savaĢı boyunca Suudi Arabistanʼı korumak amacıyla yaptığı askeri 

harcamalar karĢılığında talep etdiği 50 milyar dolar ülkenin savunma giderlerini 

kısmasına ve uluslararsı bankalardan borç almaya baĢlamasına neden olmuĢtur
53

. Bu 

kadar ekonomik sorunu olmasına rağmen Suudi Arabistan 1994 yılı boyunca baĢta 

Ġran olmakla diğer OPEC üyelerinin petrol üretimini kısarak fiyatların yükseltilmesi 

taleplerine karĢı durmuĢtur. Bu politikasını 90ʼlı yılların sonuna kadar sürdürmeyi 

baĢarsada 1999ʼun  mart ayında baskılara dayanamayarak üretimin bir yıl boyunca 

azalmasını onaylamıĢ ve kendide üretimini  %7 oranında düĢürmüĢtür
54

.  

 1995 yılında Suudi Arabistan Yemen hükümeti ile arasında olan arazi sorununu 

çözüme kavuĢturmuĢ 2000ʼde varılan anlaĢmayla Suudi Arabistan Yemen sınırı 

kesinlik kazanmıĢtır. 1998 yılında ise Suudi Arabistan BAE ile arasındaki sorunlu 

arazıden petrol üretmeye baĢlamasıya yeni bir anlaĢmazlığın fitilini ateĢlemiĢtir.  

 1995 yılında Kral Fahd felç geçirdiği için  tahtını kardeĢi Kral Abdullaha devr 

etmiĢtir
55

. Kral Fahd, uluslararası alanda faaliyet gösteren Ġslamı kuruluĢların en 

büyük destekleyicilerinden biri olmuĢ, ülke içinde özellikle, hac ve umre amacıyla bu 

ülkeye gelen ve sayıları her yıl giderek artan milyonlarca ziyaretçinim akın ettiği 

Mekke ve Medineʼdeki kutsal alanların düzenlenmesi, ve bu bölgelerde havaalanı ve 

limanların geniĢletilmesi projelerini hayata geçirmiĢtir. Ama bu saltanat devri kısa 

sürmüĢ ve Suudi Arabistan devleti yeniden terörle anılmıĢdır. Daha sonrasında Suudi 

Arabistan hükümeti terör eylemlerine sahne olmuĢ ve ülkelede ciddi terörle mücadele 

kapsamında haraket baĢlamıĢtır. Bu terör saldırılarına örnek olarak 2003 yılında 

Riyadʼda yabancıların ağırlıklı olarak yaĢadığı bölgeye atılan bomba sonucu 26 kiĢi 

hayatını kayb etmiĢtir. Özellikle 2001 yılı ABD olaylarından sonra bu hareket daha da 

geniĢlemiĢtir. Yüzlerle insanın ölümünden terör olayları 2004 yılında büyük ölçüde 

azalmıĢtır. 11 Eylül saldırıları ABD ve Suudi Arabistan iliĢkilerini kötü etkileyen 
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olaylardandır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de saldırıda bulunan 19 teröristin 

15ʼi nin Suudi vatandaĢı olmasıdır. ABD 2001 yılında Afganistanʼa 2003 yılında 

Irakʼa girmesiyle Suudi topraklarında ABD üslerinin kullanımına kısıtlamalar 

getirmiĢ ve 2003 yılının sonlarına doğru ABD askeri birlikleri bu ülkeyi tamamen  

terk etmiĢler
56

.   

 2003 yılından bugüne petrol fiyatlarındaki hızlı artıĢ trendine de bağlı olarak 

Suudi Arabistan ekonomisinin parlayan yıldızı olmuĢtur. Petrol üretiminden sonra 

Suudi Arabistan‟ın ikinci en büyük sektörünü inĢaat sektörü oluĢturmaktadır. Yüksek 

seyreden petrol fiyatlarından elde edilen gelir, düĢük faizler, hızlı artan nüfusun 

etkisiyle, Suudi Arabistan‟daki inĢaat sektörü, 2006 yılında %7,6, 2007 yılında %9,9, 

2008 yılında %4,7 oranında büyümüĢ, küresel ekonomik krizin etkisi ile 2009 yılında 

ise büyüme hızını yavaĢlatarak %2,8 oranında büyüme gerçekleĢmiĢtir. Özellikle, 

2008 yılının ortalarında hızlı bir büyüme sürecine giren sektör özellikle %80 paya 

ulaĢan özel sektör harcamaları ile hız kazanmıĢtır. Ancak, 2009 yılında ortaya çıkan 

kriz ortamı özel sektörü olumsuz etkilemiĢ ve bu nedenle Suudi hükümeti inĢaat 

yatırımlarına hız vermeye baĢlamıĢ ve sektörün büyüme trendini sürdürmesini 

sağlamıĢtır. Böylece sektör 2010 yılında reel olarak %3,7 oranında büyüme 

kaydetmiĢtir. Son dönemde inĢaat sektöründe gözlenen büyümenin itici gücünü 

önemli ölçüde, Suudi Arabistan Hükümetince baĢlatılan geniĢ ölçekli altyapı projeleri 

oluĢturmaktadır
57

. 2010-2014 dönemini kapsayan 9. kalkınma planı bir önceki plana 

göre harcamaları %67 artırarak yaklaĢık 385 milyar ABD doları harcamayı 

öngörmektedir. Bu kapsamda plan dahilindeki fonlar, insan kaynaklarını geliĢtirme, 

eğitim, konut ve ulaĢım altyapısına harcanması planlanmaktadır
58

. 

 2020 yılına kadarki uzun vadede, petrokimya, doğalgaz, elektrik, su arıtımı, 

telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde Suudi Arabistan tarafından hayata 
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geçirilmesi öngörülen yatırım projelerinin toplam maliyetinin 613 milyar ABD doları 

(2,3 trilyon SA Riyali) olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu yatırım projeleri 

çerçevesinde; 140 milyar ABD doları altyapı, 92 milyar ABD dolarının petrokimya, 

88,9 milyar ABD dolarının elektrik ve su, 60 milyar doların telekomünikasyon, 53,3 

milyar ABD dolarının turizm, 50 milyar ABD dolarının doğalgaz, 28,3 milyar doların 

tarım, 10,7 milyar ABD dolarının bilgi teknolojileri ve 10 milyar ABD dolarının 

eğitim ile ilgili projelere tahsis edileceği belirtilmektedir. Suudi Aramco 2014‟e kadar 

olan beĢ senelik planında 129 milyar ABD doları harcama yapmayı planlamaktadır. 

Suudi Arabistan‟ın konut harici inĢaat sektörünün 2010-20 döneminde ortalama %4.5 

büyüyeceği tahmin edilmektedir. Gelecek on senede altı yeni Ģehir kurulacaktır. Bu 

Ģehirlerin Suudi Arabistan‟ın ekonomisini çeĢitlendirmesine yardımcı olması ve uzun 

dönemli ekonomik sorunların üstesinden gelmek için gerekli istihdam imkanlarını 

yaratması beklenilmektedir
59

.  

 Ġlerleyen bölümlerde Suudi Arabistanın sahip olduğu enerji kaynaklarına ve bu 

kaynakların  onu idare edebileceği sürece en önemlisi ise yürütmekte olduğu alternatif 

politikalarına değineceğiz.  

 

                              

2.2 Suudi Arabistaʼnın Enerji Durumu 

 

 Günümüz itibariyle enerji devletlerin öncelikli ihtiyaçları arasında yer 

almaktadır ve dünyanın enerjiye olan bağımlılığı daha yoğun bir biçimde artmaktadır. 

Enerji kaynaklarının dağılımı konusunda da dünyada bir zıtlık söz konusudur. 

KanıtlanmıĢ rezervlerin dağılımına baktığımız zaman bunların bir  takım bölgelerde 

toplandığını görmekteyiz. Genellikle Ortadoğu, Hazar bölgesi ve Sibiryada yoğun 
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yeraltı kaynakları bulunmaktadır
60

. Bu bölgeler dünya ekonomisi için çok büyük 

değer taĢımaktadır. Bu bölgelerdeki petrol ve doğalgazın dünyadaki pazarlarına 

güvenli bir Ģekilde taĢınması, günümüzde en önemli konulardan biridir.  

 Ortadoğu coğrafyasının ister jeopolitik isterse de enerji rezervleri açısından 

önemli ülkesi olan Suudi Arabistan ham petrol bakımından dünyanın en zengin 

ülkeleri sırasında yer almaktadır. AraĢtırmamızda Suudi Arabistanʼın sadece petrol 

kaynaklarında değil aynı zamanda doğal gaz rezervlerine, elektrik enerjisine daha 

sonrasında ise alternatif enerji politikalarını irdelyeceğiz.  

 

2.2.1 .Petrol Sektörü 

 

 Ortadoğu coğrafyası  19. yüzyılda uluslararası arenada sahip olduğu petrol ve 

doğalgaz yatakları ile dikkat çekmeye baĢlamıĢtır. Ortadoğu ülkeleri arasında Suudi 

Arabistan ve Irak petrol rezervleri bakımından özel bir öneme sahiptir. Suudi 

Arabistan ise  dünya petrol kaynaklarının yakalĢık olarak % 26ʼsına sahip olduğu için 

yalnızca Ortadoğuʼnun değil dünyanın ham petrol rezerv açısından en zengin ülkesi 

durumundadır
61

. Dünyadaki en büyük petrol rezervi Suudi Arabistanʼın Gavar 

bölgesinde bulunuyor. Gavar‟da bulunan mevcut rezervin 75 milyon barel olduğu 

tahmin ediliyor
62

. Ürettiği petrolün sadece 1/6 ni kullandığı tespit edilmiĢdir
63

. Suudi 

Arabistan‟ın petrol sektörü ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 45‟ini 

oluĢturuyor. Petrol ihracatı Suudi hükümetinin gelirinin yüzde 85‟ini teĢkil ediyor. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Krallık‟ın bütçesini dengelemek için ihtiyaç 

duyduğu yıllık ortalama petrol fiyatının varil baĢına 83.60 dolar olduğunu belirtiyor
64

. 
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Ülkenin petrol alanın da bir diğer  önemli baĢarısı düĢük maliyetli ham petrol çıkarma 

özelliğidir. Washington‟daki Center for Strategic and International Studies‟den 

(CSIS) kıdemli akademisyen Edward Chow Suudi Arabistan‟ın „istediğinde piyasaya 

daha fazla petrol sağlama ve de aksi halde petrolü çekme gücüne sahip tek ülke 

olduğunu söylüyor
65

.  

 BaĢlıca Enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın %60ʼdan fazlasının 

Ortadoğu bölgesinde yer aldığı bilimsel açıdan da ispatlanmıĢ durumdadır. Ancak 

burada üretim ve tüketim açısından farklı bir ironik durum söz konusudur. Ortadoğu 

ülkeleri petrol rezevlerine rağmen tüketiminde sadece %30ʼluk paya sahipken %5ʼlik  

rezerve sahip Kuzey Amerika kıtasında ülkeler tüketimde %17ʼlik orana sahiptir. 

Diğer tarafdan hiç petrolü bulunmayan Japonya dünyada üretilen petrolün nerdeyse 

%10ʼnu kullanmaktadır. Petrol geliĢmemiĢ olan üçüncü dünya ülkelerinde 

bulunmasına rağmen onu geliĢmiĢ olan AB ve Uzak Doğu ülkeleri ile ABD gibi 

ülkeleri tüketmektedir
66

. 

ġekil 1. Dünya Doğal Gaz Rezervleri  

 

Kaynak: http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/2013/2014_yili_rapor.pdf  
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 Rezervler konusunda bir diğer tartıĢılan konu kanıtlanmıĢ kaynakların ömrü 

olmuĢtur. Yapılan bir tespite göre ister sanayide ister ulaĢım sektöründe ham petrol 

tüketimi bugün ki hızı ile sabit olarak gider ise yaklaĢık olarak 40 yıl sonra biteceği 

tahmin edilmektedir
67

. En az petrol kadar önemli olan bir diğer enerji kaynağı ise 

doğal gazdır.  

 

2.2.2 Doğal Gaz Sektörü 

   

 Dünyada doğalgaz enerji kaynakları rezervleri yapısal bilimsel çalıĢmalar 

neticesinde yaklaĢık olarak 180 trilyon metre küp kanıtlamıĢ olarak tespit edilmiĢtir. 

Bu rezervin %40ʼı Ortadoğu coğrafyasında, %36ʼsı ise Avrupa ve Asya ülkelerine 

bulunmaktadır. Bu ülkeleri sırası ile %9 ile Kuzey Amerika, %8.3 ile Pasifik, %8 ile 

Afrika ülkeleri izlemektedir.
68

 Rusya Federasyonu ise dünyadaki en büyük doğalgaz 

potansiyeline sahip ülkedir
69

. 2012 yılı baĢında 3,291 trilyon m³ olarak gerçekleĢen 

küresel doğal gaz üretimi, 2013 yılında % 1,9 artmıĢ ve 3,364 trilyon m³ olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Doğal gaz üretimindeki bu artıĢ, büyük ölçüde Suudi Arabistan ABD, 

Katar, Norveç ve Ġran‟dan kaynaklanmıĢtır.  

 Suudi Arabistan tespit edilmiĢ doğal gaz rezervleri 2013 yılında 2012 yılı 

verilerine göre % 4,6 oranında artıĢ göstererek 7,92 trilyon metreküp olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Suudi Arabistan 2009 yılı doğal gaz rezervi ile ülke sıralamasında 

Rusya, Ġran, Katar ve Türkmenistanın ardından beĢinci sırada yer 

almaktadır
70

.(Tablo.1) 
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Tablo:1    Yıllar Ġtibariyle Suudi Arabistan Doğal Tüketimi (Milyar Metreküp) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam 

Üretimde

ki Payı 

40,1 66,2 67 72,4 69,7  70,2 71,3 73 74,6 77,2 2,6% 

 

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Saudi Arabia Country Report, 2014 

 

Suudi Arabistan doğal gaz üretimi 2013 yılında, 2012 yılı verilerine göre %3,5 

oranında zalarak 77,5 milyar metreküp olarak gerçekleĢmiĢtir. Suudi Arabistan, dünya 

üzerindeki doğal gaz üretiminin %2,7‟sini gerçekleĢtirmektedir. Bu özelliği ile en 

yüksek doğal gaz üretimi gerçekleĢtiren ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer 

almaktadır. (Tablo.2)  

 

Tablo:2    Yıllar Ġtibariyle Suudi Arabistan Doğal Gaz Üretimi (Milyar Metreküp) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam 

Üretimde

ki Payı 

71,2 73,5 74,4 80,4 77,5  78,4 79,2 80,3 77,5 78,3 2,7% 

 

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Saudi Arabia Country Report, 2014 

Suudi Arabistan doğal gaz tüketimi 2013 yılında, 2012 yılı verileri ile 

karĢılaĢtırıldığında %3,5 oranında azalarak 77,5 milyar metreküp olarak 

gerçekleĢmiĢtir. doğal gaz tüketimi 2013 yılı dünya doğal gaz tüketiminin %2,6‟sı 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Suudi Arabistan en çok doğal gaz tüketen ülkeler arasında 

Almanya ile birlikte yedinci sırada yer almaktadır.  
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 Doğal gaz üretiminin talep ile paralel olarak 2035 yılında % 1,9 yıllık artıĢla 

5,11 trilyon m³‟e ulaĢacağı ve bu artıĢın yaklaĢık % 50‟sinin “Ģeyl gaz”dan 

kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı‟na göre 2035 yılına 

kadarki dönemde, dünyanın hemen her bölgesinde doğal gaz üretiminin artması 

beklenmektedir. Bunun tek istisnasının ise Avrupa olacağı değerlendirilmektedir. 

Norveç‟in doğal gaz üretim artıĢının, Avrupa genelindeki üretim düĢüĢünü 

karĢılamada yetersiz kalması beklenmektedir
71

. Dünya doğal gaz rezerv ömrü, 2013 

yılında doğal gaz rezervindeki %0,3‟lük azalma nedeniyle 55,7 yıla gerilemiĢtir. Söz 

konusu rezervlerin bölgelere göre dağılımı ise ġekil 1.3‟de verilmektedir. Daha önce 

petrol rezervlerinin ömrüne iliĢkin yapılan değerlendirmelerin, doğal gaz rezerv 

ömürleri için de aynı Ģekilde dikkate alınmasında yarar olduğu düĢünülmektedir.  

     

  

2.2.3 Elektrik Sektörü  

 

Ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartıĢılmaz olan elektrik enerjisinin tüm 

tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düĢük maliyetli bir Ģekilde sunulması temel 

amaçtır. Elektrik enerjisi sektörünün, bu amaç doğrultusunda ve Avrupa Birliği 

topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleĢtirilmesine devam 

edilecektir. Sektörde gerekli reformların yapılmasını teminen, kamu mülkiyetindeki 

elektrik iĢletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi üretim ve 

dağıtım varlıklarının özelleĢtirilmesi gerçekleĢtirilecektir. Elektrik enerjisi üretim ve 

dağıtım varlıklarının zamanında ve baĢarılı bir Ģekilde özelleĢtirilmesi, 

serbestleĢtirmenin sağlanması açısından büyük önem taĢımaktadır
72

.  
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 Suudi Arabistan Elektrik sektöründe de baĢarılı bir politika izlemeyi 

baĢarmıĢtır. Dünya Enerji Ajansının 2014 yılı statistik raporunda 2000-2014 seneleri 

arası Ortadoğu ve Kuzay Afrika ülkelri elekrik ihtiyacının %7 oranında çoğaldığını 

tespit etmiĢler. Suudi Arabistan hızla artan bu talebide göz önünde bulundurduğu için 

2013 yılı elektrik üretimini 292.200.000 k/s (kwh) çıkarmıĢtır. Bunun yanı sıra Suudi 

Arabistan 2032 yılı itibariyle ülkenin hızla artan elektrik talebini karĢılamak için 

ülkenin elektrik üretim kapasitesini 120 gigawatts (GW) kadar artırmayı planlıyor. 

Elektrin enerjisine olan  talebin bu Ģekilde hızlı artım göstermesinin bir takım 

sebepleri vardır. Bunlardan  Ortadoğudaki nüfus artımı, petrokimya Ģehirler, hızla 

geniĢleyen sanayi sektörü, özellikle yaz aylarında sübvanasyon elektrik ve klima 

kullanımı en önemli sebeplerdendir. Suudi Arabistan Ortadoğuʼnun üretim 

kapasitesini artırmak için büyük geniĢleme planı vardır
73

. Bu planların içeriği yine 

2032 yılı itibariyle tüm mevcut (petrol ve doğal gaz) üretim kapasitesini ve yakıtlarını 

çeĢitlendirmeyi planlamaktadır. Bununla beraber Suudi Elektrik ġirketi (SEC) 2032 

yılından baĢlayarak enerji taĢınmasında olan kayıpları azaltmak hatta sıfıra indirmek 

için planları vardır.
74

 Suudi Arabistan yönetimi elektrik arzını geniĢletmek için diğer 

yenilenebilir kaynaklarından faydalanmayı da planlamaktadır. Bunlar nükleer enerji 

santrallerinden 18 GW, güneĢ enerjisinden   41 GW eklemek planlamaktadır
75

.  

2.3 Enerji Kaynakları ve Ekonomi 

  

 Bu bölümde ülkenin makroekonomik verilerden de yararlanarak Suudi 

Arabistan ekonomisinin yapısı ve geliĢmiĢlik düzeyi hakkında bir değerlendirme 

yapmak, bir diğer amacı ise, enerji ekonomisinin temel verilerinden yararlanarak 

Suudi Arabistan‟ın ekonomik gücünü incelemektir. Bir ülke ekonomisinin temel 
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yapısal özelliği denilince akla gelen ilk gösterge, o ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının 

(GSYH) üretiminde ve ülkedeki toplam istihdamın yaratılmasında ana sektörler 

olarak adlandırdığımız tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin katkılarıdır
76

. Suudi 

Arabistan ekonomisinin genel hatlarını çizmek için Tablo 3 de son üç yılın ekonomik 

göstergeleri yansıtılmıĢtır. 

 

Tablo 3:  Suudi Arabistanʼın Temel Ekonomik Göstergeleri 

             2012            2013          2014 

GSYĠH (US $, 

milyar)  

384,1 468,8 414,8 

KiĢibaĢı Milli Gelir($) 

  

22 945b  23 731 23 269 

Reel GSYĠH‟deki 

artıĢ (%) 

3,4b 4,2 -1 

Tüketici Fiyat 

Enflasyonu (ort; %) 

6,5 9 3 

Ġhracat (US $, milyon) 

 

233 329 313 446 180 278 

Ġthalat (US $ milyon) 

 

82 599  101 454 86 609 

Cari Hesap Dengesi 

(Milyar $) 

96,8  129 18,7 

Döviz Kuru (ort; 3,7  3,8 3,8 
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SAR:ABD $) 

DıĢ Borç (Yıl sonu; 

Milyon $)  

70,4b 82,1 73,6 

 

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Saudi Arabia Country Report, 2014. 

 

 Suudi Arabistan‟ın ekonomik yapısı geliĢmiĢ ülke ekonomik yapılarına 

benzerlik göstermektedir. Ancak, sanayi ve hizmetler sektörleri payları dikkate 

alındığında Suudi Arabistan ekonomik yapısının oldukça olağandıĢı olduğu 

görülmektedir. Bu olağan dıĢı görüntünün nedeni enerji sektörünün büyük ölçüde 

sanayi sektörü içerisinde addedilmiĢ olmasıdır. Hizmetler sektörü ise bir türev 

sektördür. Yani bu sektörün geliĢmesi sanayi sektörünün geliĢ- mesine ve dahası 

ekonominin belli bir düzeyin üzerinde kiĢi baĢına gelir yaratma kapasitesine 

bağlıdır
77

. Suudi Arabistan ekonomisinin çeĢitlenmemiĢ bir yapıya sahip olduğunun 

iyi bir göstergesidir. Bu çeĢitlenmemiĢ ekonomik yapının temel nedeninin Suudi 

Arabistan ekonomisinin doğal kaynak temelli ekonomi olmasıdır. Bu yapının 

değiĢmesi turizm, bankacılık ve diğer finansal hizmetler, telekomünikasyon, bilgi 

teknolojileri, eğitim gibi hizmetler sektörü alt dallarında hızla geliĢme sağlanmasına 

bağlıdır.  

 Diğer taraftan hükümet harcamalarının 2009 yılında dünya ekonomisinde 

ortaya çıkan ekonomik krize rağmen devam etmesi petrol-dıĢı sektörlerde GSMH‟nın 

bu yıl içerisinde %5,5 oranında büyüme kaydetmesini sağlamıĢtır. Bu kapsamda 2009 

yılında özel sektör reel olarak %3,5‟lik bir büyüme kaydetmiĢtir. 2010 yılında 

ekonomik aktivitelerde görülen hızlanma, petrol fiyatlarındaki yükseliĢ ve petroldıĢı 

ekonomide de görülen dinamik yapı Suudi Arabistan ekonomisinin 2010 yılında krizi 

atlatarak ekonomik büyümesini reel olarak %3,8 olarak gerçekleĢtirmesini 
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sağlamıĢtır. Bu geliĢmeler, 2011 yılında Suudi Arabistan ekonomisinin söz konusu 

performansı koruyarak %4‟lük bir büyüme yakalayacağı beklentisini artırmaktadır. 

Bunun dıĢında son dönemlerde, özellikle petrol-dıĢı sektörlerden inĢaat ve ticaret 

sektörlerinin ekonomik büyümeye katkısı göze çarpmaktadır
78

. Suudi Arabistan'ın 

2012 mali yılı gelirleri bin 239 milyar riyal (yaklaĢık 330,4 milyar dolar) olurken, 

giderlerin 853 milyar riyal (yaklaĢık 227,4 milyar dolar) oldu. Bütçe 386 milyar riyal 

(yaklaĢık 103 milyar dolar) fazlalık verdi
79

.  Bütçenin fazla vermesinde artan petrol 

gelirlerinin etkili olduğu kaydedildi. Ülkenin 2013ʼteki harcamaların 218,7 milyar 

dolar, gelirlerin ise 221 milyar dolar olması hedeflenmektedir. Bütçe 

hesaplamalarında geleneksel olarak “mütevaziˮ petrol fiyatı kullanan Suudi 

hükümetinin 2012‟deki gelirlerinin yüzde 92‟si petrolden olmuĢtur. Finans bakanı 

Ġbrahim El Esaf, krallığın gayri safi milli hasılasındaki reel büyüme oranının yüzde 

6,8 olmasının beklendiğini açıklamıĢtır. Tahminlere göre petrol sektöründeki büyüme 

yüzde 5,5, diğer sektörlerde ise yüzde 7,2 olması beklenmektedir
80

.  

 2013 yılı  yılı verilerine göre dünya petrol üretiminde 12.6ʼlik bir paya sahip 

olan Suudi Arabistan, son yıllarda petrole dayalı ekonomisini çeĢitlendirerek petrol 

dıĢı sektörlerin ve özel sektörün ekonomideki payını artırmak amacındaydı. Suudi 

Arabistan borsasının gösterge endeksi olan Tadawul All Share endeksi de bu 

kapsamda nihayet 2015 yılının ilk yarısı itibarıyla yabancı yatırımcılara açılacak. 

Yapı itibarıyla BirleĢik Arap Emirliklerʼinden sonraki en büyük Arap dünyası piyasası 

olan Suudi Arabistan borsası , bundan önce sadece yerli yatırımcılara ve Suudi 

Arabistan dıĢında Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve BirleĢik Arap Emirliklerʼinden 

oluĢan Körfez Arap Ülkeleri ĠĢbirliği Konseyi ülkeleriyle sınırlıydı
81

.  

  Suudi Arabistan, petrol fiyatlarındaki hızlı düĢüĢü engellemek için herhangi bir 

giriĢimde bulunmazken uzmanlar, ülkenin ya mali politikalarını değiĢtirmesi ya da 
                                                 
78
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servetini terk etme riskini göze alması gerektiğine dikkati çekti. Suudi Arabistan 

hükümeti, 2015 bütçesini onayladı, 2014 için gelir ve gider rakamlarını açıkladı.  

Maliye Bakanlığıʼndan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının 

2015ʼteki gider tahmini 860 milyar riyal (229 milyar dolar) olurken, gelirlerin 

2014ʼteki 1.046 trilyon riyalden 715 milyar riyale gerileyeceği öngörüsü de yer 

aldı. Petrol gelirleri 2014 bütçesinin yüzde 89ʼunu teĢkil etti
82

.   

 Bu çerçevede Suudi Arabistan ekonomisinin büyük ölçüde açık bir ekonomi 

olduğu ileri sürülebilir. Ancak toplam ihracatın ortalama olarak %90‟nının petrol ve 

petrol ürünleri ihracatından oluĢtuğu göz önüne alındığında, bu yargının doğru 

olmadığı görülmektedir. Suudi Arabistan ekonomisinin uluslararası nitelikte mal ve 

hizmet üretme kapasitesine sahip olmadığı iddia edilebilir. Öte yandan Suudi 

Arabistan ekonomisi oldukça yüksek düzeyde cari iĢlemler fazlasına sahip ve yabancı 

sermaye çekebilen bir ekonomidir. Bu sermaye kaynakları çeĢitlenmiĢ, uluslararası 

nitelikte ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilen mallar üreten çeĢitlenmiĢ bir 

ekonomik yapının yaratılması için kullanılabilir.  

 

2.3.1 Enerji Ekonomisnin Sorunları 

YaĢanan her toplumda hangi ekonomik sistem kabul edilmiĢ olunursa olunsun 

her toplum ekonominin bir takım temel sorusunun çözümünü sağlamakla mükelleftir. 

Eğer bu toplulukta bu sorunlar sağlıklı bir Ģekilde çözüme kavuĢturulmuĢ ise iĢsizlik 

sorunu, istihdam sorunu halledilmiĢ ve refah düzeyi yüksek bir topluma ulaĢılmıĢ 

olur. Ekonomi biliminin en temel sorunu ve fırsat maliyeti kavramına esas teĢkil eden 

kaynakların kıt olması buna karĢılık insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olmasıdır. Kıt 

kaynak sorunun çözülmesi için mevcut kaynakların tümünün üretim faaliyetine 

koĢulmasını sağlamak yani tam istihdamın gerçekleĢmesine katkı sağlamak  tam 
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kullanım sorununu çözmeye yöneliktir. Ekonomide bu sorunlar çözümlendiği zaman 

ekonomik geliĢmiĢlik ve istihdam sorunu aĢılmıĢ olacaktır
83

. 

Suudi Arabistan ekonomide yapısal sorunlar ve izlenen politikalar iĢsizliği 

geniĢletici bir ivme yaratmıĢtır. Bunlar; ekonomi politikası uygulamaları, yani yüksek 

faiz-düĢük kur politikası, büyümenin temel tetikleyicilerinden olan yatırımların 

yetersizliği, firma davranıĢ biçimleri, tarım sektöründeki çözülme ve iĢ gücü tasarruf 

edici yöntemlerin geliĢmesi olarak sıralayabiliriz. Ekonomik olarak, yabancı iĢçiler, 

Suudi Arabistan açısından olumsuz sonuçlar da doğurmuĢtur. Vasıf gerektirmeyen 

iĢlerin çoğunluğu göçmen isçiler tarafından yapılmaktadır. Bu durum, hükümet 

tarafından sunulan refah hizmetlerinin de etkisiyle, Suudi vatandaĢlarının, vasıfsız 

iĢgücü gerektiren iĢlerde çalıĢma noktasındaki istek ve motivasyonlarını azaltmıĢtır. 

Göçmen iĢçilerin mevcudiyeti ve geniĢ kapsamlı refah programları, Suudi 

vatandaĢların mevcut olan iĢlerde çalıĢma konusunda isteksiz hale getirmiĢtir. 

Tabiatıyla, Suudi Arabistan vatandaĢları ya devlet tarafından sunulan refah 

hizmetlerinden yararlanarak geçimlerini idame ettirmeyi, ya da yüksek maaĢ 

imkanlarına sahip olan kamu sektöründe çalıĢmayı tercih etmektedirler. Asgari ücret 

için herhangi bir limitin tespit edilmemiĢ olması sonucu; birçok iĢte, daha düĢük 

ücretlerle çalıĢmaya razı olan, göçmen isçiler çalıĢmaktadır
84

. Suudi vatandaĢları 

vasıfsız iĢlerde çalıĢma konusunda isteksiz davranmıĢlardır
85

. Netice itibariyle de, 

hem Suudi nüfusunun toplam emek verimliliği düĢmüĢ, hem de Suudi Arabistan 

vatandaĢlarının iĢ sahibi olmak amacıyla kabiliyetlerini geliĢtirme yönündeki istekleri 

azalmıĢtır. Ayrıca, uluslararası pazarlarda Suudi Arabistan vatandaĢlarının rekabet 

edebilme gücü de düĢmüĢtür 
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 Suudi Arabistan, ekonomik yardımları ve uygulamaya koyduğu yeni siyaseti 

halktan gelen yönetimin değiĢtirilmesi taleplerini ve iç baskıları azaltmak için 

yapmıĢtır. Alınan tüm bu tedbirler kısa vadede sorunlara çözüm getirmiĢ olsa da 

yolsuzluk, iĢsizlik ve yoksulluğun artması, kadın haklarının kısıtlanmıĢ olması ve 

özellikle halkın yönetime katılımının çok düĢük olması diğer ülkelerde halkları 

sokaklara döken sebeplerin bu ülkede var olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Ayrıca yönetimde bulunan Kraliyet ailesinin mensuplarının yaĢ ortalamasının çok 

yüksek olması, bu sebeple velayetin sürekli değiĢmesi, buna karĢılık Suudi nüfusunun 

büyük çoğunluğunun genç olması da halkın isyan etmesine gerekçe oluĢturma 

potansiyeline sahiptir. Nitekim Sınır Tanımayan Kadınların (Women without 

Borders) Suudi gençleri arasında yaptığı bir araĢtırmaya göre Suudi gençlerin üçte 

ikisinin sosyal konular hakkındaki fikirleri çeĢitlilik göstermekte ve bu çeĢitlilik farklı 

düĢünceler arasındaki mobilizasyonun kaynağı olma potansiyeli göstermektedir. Aynı 

araĢtırmaya göre Suudi gençlerin %70‟i ülkedeki eğitim sisteminin eleĢtirel düĢünceyi 

engellediğini düĢünmektedir
86

. Suudi gençliğinin bir önceki nesle oranla bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerine eriĢiminin daha kolay olması, dünyayla daha ilgili ve Suudi 

normlarının dıĢında düĢünebilen bir gençliğin yetiĢtiği anlamına gelmektedir. Buna ek 

olarak Suudi gençler arasında eğitim oranın yüksek olmasına rağmen iĢsizlik oranının 

yüksek olması (tüm iĢsizler arasında %44 üniversite mezunu) çok önemli bir 

potansiyel tehlike arz etmektedir
87

. Suudi gençlerinin eleĢtirel eğilimlerinin artması ve 

daha fazla giriĢimcilik beklentisi ve bundan kaynaklanan sosyo-ekonomik tehlikelerin 

bertaraf edilmesi ancak kamu sektörünün özel sektörle birlikte hareket ederek somut 

adımlar atmasıyla mümkün görülmektedir
88

. 
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2.3.2 Alternatif  Enerji Kaynakları 

 

 Kaynakların kısıtlı,  insanların taleplerinin ise sayısız, olduğu dünyamızda esas 

önem arz eden meselelerden biri insanın ona gerekli olanlarla temin edilebilmesidir. 

Alternatif enerji kaynaklarını çoğu zaman yenilenebilir enerji kaynakları olarak 

adlandırıyorlar. Çünki bu tür enerjinin elde edildiği kaynaklar hiç tükenmiyor. 

Alternatif enerjinin cezbedeciliği onun tükenmezliği, dünya enerji pazarlarındaki 

fiyatlardan asılı olmaması ve ekolojik bakımdan temiz olması ile ilgilidir. Alternatif 

enerji kaynakları iĢletmeciliğinin perspektifleri de ilk önce ekonomik düĢüncenin 

geliĢimi, aĢağı iĢletme harcları ve geleneksel enerji kaynaklarında stok defisitinin 

oluĢması. Günümüzde geleneksel enerji ümumi enerjinin %74ʼnü teĢkil ediyor
89

. 

Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, 

kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin geliĢmeye baĢlaması ile 

kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileĢme yolunda verdiği zararlar, önceleri 

göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün 

daha iyi anlaĢılmaktadır
90

. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla:   

 Ġthal edilen yakıtlara olan bağımlılık azalacak 

 Yerli öz kaynaklara öncelik verilmesi sağlanacak 

 Yerli üretim sonucu istihdam artacak 

 Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve geliĢmeye imkan sağlayacak 

  Enerji arz güvenliğini artacak 

   Enerji talebini karĢılamada sağlanan güvenlik ile enerjiyi kullanan sektörleri 

olumlu yönde etkileyecek ve yatırım yapmalarını teĢvik edecek 

  Üretimde ve tüketimde sağlanan güven ortamı ile istikrar artacak 
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  Sosyal ekonomik hayatta refah, istikrar da artacaktır 

 

 BaĢlıca yenilenebilir enerji kaynağı, fosil ve hidrolik enerjinin de asıl kaynağı 

olan ve dünyamızı ısıtan “günes enerjisiˮdir. Günesin enerjisi, hidrojenin helyuma 

dönüĢmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin ıĢınım biçiminde uzaya yayılmasıdır. 

GüneĢ daha milyonlarca yıl ıĢımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir 

enerji kaynağıdır. GüneĢ, dünyadaki tüm enerji kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız 

olarak temel oluĢturmaktadır. GüneĢ ıĢınları ile dünyaya 170 milyar MW güçte enerji 

gelmektedir. Bu değer, dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 

15-16 bin katıdır. Günümüzde dünyaya ulaĢan güneĢ enerjisinin değerlendirilmesinde 

iki yol izlenmektedir: ısıya dönüĢtürme ve elektrik enerjisine çevirme. GüneĢ 

enerjisini ısı enerjisine dönüĢtürmede “toplaçlar”; doğrudan elektriğe dönüĢtürmede 

de “güneĢ hücreleri-güneĢ pilleri” kullanılmaktadır
91

. 

 Medyada çıkan haberlere göre Kral Abdullah, Atomik ve Yenilenebilir Enerji 

ġehri danıĢmanı Mahir El Udan, ülkenin 2032 yılına kadar 41 bin megawatlık güneĢ 

enerjisi kapasitesine sahip olmayı hedeflediğini söyledi. Yetkili, sadece güneĢ 

panellerini inĢa etmek yerine yerel enerji üretimini daha ileriye götürecek 

sürdürülebilir güneĢ enerjisi sektörü oluĢturmak istediklerini kaydetti.41 bin 

megawata ulaĢabilmek için gerekli yatırımın 82 milyar doları bulacağı, kalan 27 

milyar doların ise güneĢ paneli tesislerinde çalıĢacak Suudi vatandaĢların eğitimi, 

bakım ve operasyonda kullanılacağı belirtildi.Uzmanlara göre yenilenebilir enerji 

kullanımı sayesinde Suudi Arabistan‟da su arıtımı ve enerji üretimi için yakılan petrol 

azaltılacak ve önümüzdeki 20 yıl boyunca günlük 523 bin varil petrol tasarruf 

edilecek
92

. Bunun yanısıra dünyanın en büyük petrol ihracatçısının güneĢ enerjisi 

üretimi için güneĢ panellerinin ülke içerisinde üretilme Ģartı koĢabileceği ifade edildi. 

Ülkenin yenilenebilir enerji stratejisini belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl hükümet 
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tarafından kurulan Kacare adlı kurumun planlarının bu yıl içerisinde onaylanması 

bekleniyor. Planlara göre güneĢ termal tesislerinden 25 bin megawat, güneĢ 

panellerinden ise 16 bin megawat‟lık enerji elde edilmesi bekleniyor.Tahminlere göre 

Suudi Arabistan‟ın elektrik ihtiyacı 20 yıl içerisinde zirve yaparak 121 bin megawat‟a 

ulaĢacak. Bu talebin yarısı hidro karbon yakıttan karĢılanacak.  Suudi Arabistan 2032 

yılında tamamlamayı hedeflediği içinde 109 milyar dolarlık güneĢ enerjisi yatırımını 

da içeren temiz enerji programını tamamlamayı sekiz yıl erteledi. 

 Rüzgar, güneĢin doğuĢundan batıĢına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin, 

farklı hızlarda ısınıp soğumasıyla oluĢmaktadır. Hareket halindeki havanın kinetik 

enerjisine ise rüzgar enerjisi denmektedir. Rüzgar, atmosferdeki havanın dünya 

yüzeyine yakın, doğal yatay hareketleridir. Rüzgar elektrik sistemleri Ģebekeden 

bağımsız kurulabildigi gibi Ģebekeye bağlı olarak da kurulabilir. ġebekeden bağımsız 

güçlü sistemlerde yedek enerji kaynağı da kullanılmaktadır. ġebekeye bağlı rüzgar 

santralleri genellikle birden çok türbin içeren rüzgar çiftlikleri biçiminde 

kurulmaktadır. Bu santrallerin genelde elektrik iletim hatlarına yakın yörelerde 

kurulması ve yöredeki trafo kapasitesinin santrale uygun olması gerekmektedir
93

. 

 Rüzgar enerjisine yapılan yatırım miktarları baz alındığında dünyanın ilk 10 

ülkesi arasında yet almayı baĢaran Suudi Arabistan, yenilenebilir enerji kaynakları ve 

rüzgar enerjisini konuĢmaya devam ediyor
94

. Suudi Arabistan yenilenebilir ve nükleer 

enerji yatırımlarını yönlendirmesi amacı ile kurulan merhum Kral Abdullah Atom ve 

Yenilenebilir Enerji ġehri (KACARE) direktörü HaĢim bin Abdullah Yemeni 

tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan 2032 yılı için belirlediği 41 GW 

güneĢ enerjisi kurulu güç hedefini de içeren temiz enerji programını tamamlamayı 

2040 yılına erteledi. Enerji ihtiyacının üçte birini güneĢten olmak üzere, ihtiyacının 

çoğunu rüzgar, jeotermal ve nükleer reaktörlerden sağlamayı ve ham petrolü de ihraç 

etmeyi hedefleyen programı ertelemelerinin gerekçesi hakkında bir açıklama 
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yapmayan Yemeni, ülkenin ilk güneĢ elektriği veya nükleer enerji santralinin ne 

zaman devreye gireceği konusunda da bir bilgi paylaĢmadı. Kacare tarafından 2012 

yılında yapılan bir açıklamada Suudi Arabistan‟ın 2032 yılında güneĢ elektriğinde 41 

GW, rüzgar ve jeotermal enerji alanlarında ise 21 GW‟lık güce ulaĢmasının 

hedeflediği duyurulmuĢtu. Ġngiltere merkezli düĢünce kuruluĢu Chatham House ise, 

2011 yılında yayınlanan bir çalıĢmasında, nüfusu son 40 yılda dört kat, enerji talebi de 

yıllık yüzde 8‟lik ortalama ile artan ve petrol üretiminin dörtte birini iç enerji tüketimi 

için harcayan Suudi Arabistan‟ın mevcut enerji politikalarının sürdürülemez olduğu 

öngörüsünde bulunmuĢtur. 

 Jeotermal kelimesi Yunanca geo (yeryüzü) ve therme (ısı) kelimelerinden 

gelmekte olup yer ısısı ya da yeryüzü ısısı anlamına gelmektedir. YaklaĢık 4 milyar 

yıl önce yüksek sıcaklıkta bir araya gelmiĢ toz ve gazlardan kaynaklanan yeryüzünün 

iç ısısı, bütün yeryüzü kayaçları içerisinde bulunan radyoaktif elementlerin bozulması 

sonucunda sürekli olarak yenilenmektedir. jeotermal kaynak; jeolojik yapıya bağlı 

olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık 

ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiĢ 

madde ve gaz içerebilen doğal olarak çıkan ya da çıkarılan su, buhar ve gazlar ile 

yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu ya da kızgın kuru 

kayaların ısısı ile ısıtılarak su, buhar ve gazların elde edildiği yerleri, ifade eder. Yani 

jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akıĢkanların ısısının 

zayıf katmanları geçerek yeryüzüne ulaĢmasıyla elde edilen enerjidir
95

.  

Nevada‟daki Stillwater jeotermal enerji santraline kurulan güneĢ panelleri santrale 

dünyada bir ilk olma özelliği ve 26megavat ek kapasite kazandırdı.Kuzey Amerikalı 

Enel Green Power kurduğu 90bin güneĢ paneli sayesinde 59 MW enerji üretim 
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kapasitesine ulaĢan karma santral tam 50bin evin enerji ihtiyacını karĢılayabilecek 

güce ulaĢtı.  

 Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneĢ enerji ve jeotermal enerjinin 

üretim, kurulum ve kullanım açısından birbirini mükemmel tamamladığını söyleyen 

Amerikan Enerji Bakanlığı Sekreteri Steven Chu Bu tesisin temiz enerji çeĢitleri bir 

arada üretmek adına mükemmel bir örnek olduğunu da sözlerine ekledi. Nevada‟daki 

14 jeotermal sahadan biri olan Stillwater; bakanlık destekli 40milyon dolar yatırımla 

santral yılda 200milyon kilovat saat enerji üretim kapasitesine ulaĢan karma santral 

yılda 140 bin ton karbon emisyonunu engelleyecek. 

 Son birkaç yıldır, Suudi Elektrik ġirketi ve Enerji Bakanlığı tarafından mevcut 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını optimize etmek için ve ekonomik 

kullanımı hedefleyerek jeotermal kaynakları arttırmıĢtır. Sayısız araĢtırma ve 

teknolojileri yöntemleri bu hedeflere ulaĢmak için artık kullanılmıĢ ve bu yöntemlerin 

çoğu Ģu anda kullanımda olan ve zaten yaygınlaĢmıĢtır. Diğer araĢtırma alanlarında   

Suudi Arabistan jeotermal kaynaklar ıslak ve kuru sıcak ve soğuk  jeotermal ile temsil 

edilen dört sınıf olarak sınıflandırılmıĢtır
96

. Sıradan sistemlerinin yanı sıra aĢağıdaki 

gibi yüksek üretim  garanti eden yöntemlerdir
97

. 

1. DüĢük, orta ve yüksek ısılı kaynakları özellikle derin akiferler tarafından temsil 

edilmektedir. DüĢük ısılı kaynakları ise  Suudi Arabistan  doğu kesiminde kalın tortul 

havzalarda karĢılaĢmak mümkündür. Bu kaynaklar sınırlı olmalarına rağmen verimli 

kaynaklardır.Potansiyel Normal jeotermal gradyan (tortul akiferler) tarafından temsil 

edilmektedir. Onlar sadece derin eriĢilebilir   kuyularda mevcuttur. Ağırlıklı olarak 

özellikle AlʼLith taraflarında bulunan batı ve güneybatı kıyıları boyunca karĢılaĢıla 

bilinmektedir.  
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2. Orta-Isı kaynakları ve Jizan alanları ve sıcak yüzey suyu (hidrotermal) sığ 

Kaplıcalar ile temsil edılmıĢtır. Bu kaynaklar serbest olan  Aktif fayların ve kırık 

(yapı denetimi) açık ağ üzerinden sıcak yeraltı anomalileri doğrudan eriĢim 

hedeflemektedir. 

3. Son olarak, volkanik patlamalar sonucu bileĢiminde büyük ölçüde bazaltik 

kaynakları belirtmek gerekmektedir. Yüksek ısı kaynakları, büyük Ģekillendirme lav 

alanları "Harrats olarak bilinen" Batı Suudi Arabistan'da Kızıldeniz kıyı kesiminde 

boyunca uzanır. Yüksek uranyum, toryum ve potasyum konsantrasyonları ile 

zenginleĢtirilmiĢtir. Bu radyoaktif granit  baĢta Suudi Arabistan (Midyan ve Haal 

alanları) kuzey ve kuzey-batı kesiminde yer alır.  

2.3.3 Kral Abdulla dönemi Arab Enerji Stratejisi 

  

 2005 yılında yönetime gelen Kral Abdullah ile birlikte Suudi Arabistan giderek 

uluslararası toplumla bütünleĢme çabalarını arttırmakta ve kapalı bir ülke olmaktan 

çıkmaya çalıĢmaktadır. Ülke uluslararası örgütlerde daha fazla görevler almaya ve 

uluslararası belgeleri onaylamaya baĢlamıĢtır. 2005 yılından itibaren Suudi 

yetkililerin diğer ülkelerle etkileĢimlerinde yetkililerin dıĢ ziyaretlerde bulunması ve 

yabancı konukların sayısında ciddi bir artıĢ olması ülkenin uluslararası toplumla 

bütünleĢme çabalarının bir göstergesi olarak görülebilir
98

. Kral Abdullah‟ın ülke 

yönetiminde kral olarak geçirdiği ilk yıl olan 2006‟da ülkenin iç ve dıĢ politikasında 

bir dönüĢüm, çeĢitlilik, çok boyutluluk ve yeniden yapılanma yaĢanmıĢtır ve ülke 

tarihinin en radikal dıĢ politika hamlesinin gerçekleĢtirildiği bir yıl olmuĢtur
99

. 

ABD‟nin ve diğer Batılı ülkelerin giderek yükselen eleĢtirel bakıĢ açısının da 

etkisiyle, Suudi Krallığı kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi kendine yetmek 
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amacıyla karĢılıklı bağımlılık ve çok boyutluluk ilkelerine dayalı bir politika anlayıĢı 

geliĢtirmeye yöneldi. ĠlerlemiĢ yaĢına rağmen Kral Abdullah ülke tarihinde eĢine 

rastlanmayan sıklıkla yurt dıĢı gezilerine çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu gezilerine sırasında 

kendisine kraliyet ailesinin mensuplarından ziyade, ülkenin önde gelen iĢadamları 

eĢlik etmektedir. Bu durum, ülkedeki değiĢimin iç siyasi hayatı yanında dıĢ politika 

anlayıĢını da değiĢtirdiğini göstermektedir. Kral Abdullah tek ülkeye (ABD‟ye) ve tek 

ürüne (petrole) bağımlılığı ortadan kaldırmak, çok taraflı ve uluslararası platformlarda 

etkili olacak bir devlet olmak için gerekli siyasi adımları atmayı sağlayan etkin bir dıĢ 

politika izlemeye çalıĢmaktadır. Kral Abdullah ülkesini Ortadoğu bölgesinde, Arap 

dünyasında ve Ġslam aleminde saygın bir konuma sahip olan devlet haline getirme 

çabasındadır. Farklı nedenlerden dolayı rekor düzeylere çıkan petrol fiyatları ve 

Dünya Ticaret Örgütü‟ne üyeliğin getirdiği kurumsallaĢma dolayısıyla ekonomik 

anlamda da oldukça hareketli günler geçiren Suudi Arabistan, bu yükseliĢin ve 

kurumsallaĢmanın getirdiği refahı daha doğru bir yönde kullanma çabası içine 

girmiĢtir
100

. Ülke ekonomisinin hem ürün çeĢidi ve üretilen mallar hem de ticaret 

ortakları itibariyle çeĢitlendirilmesi için bir ekonomik dıĢa açılma politikası izlenmeye 

baĢlanmıĢtır. Suudi Arabistan siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda 

dünyayla daha çok bütünleĢmiĢtir. 

 Suudi Arabistan Kralı Abdullah yaklaĢık 20 yıl süren iktidarında ülkede 

„modernleĢme‟ adını verdiği süreci hayata geçirirken, tahtını tehlikeye sokan Arap 

Baharı rüzgarını dindirmek için tüm gücünü harcadı. Kral Abdullah döneminde Suudi 

Arabistaʼnın yürüttüğü enerji politikasından bahs edicek olursak öncellikle 

belirmeliyiz ki, sözü geçen kral dikkatini daha çok alternatif enerji kaynaklarına 

yöneltmiĢ özellikle onun döneminde Suudi Arabistanda bu alanda önemli geliĢmeler 

kayd edilmiĢtir. Kral Abdullah, kardeĢi Fahd bin Abdulaziz'in 1 Ağustos 2005'te vefat 

etmesi üzerine ülke yönetiminin baĢına geçmiĢti. Kendisi 2015 yılı 23 ocakda tedavi 

gördüğü hastanede vefat etmiĢtir. Suudi Arabistan kanunları gereği, Veliaht Prens 
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Selman bin Abdulaziz'in kral olarak ülke yönetiminin baĢına getirildiği belirtilen 

açıklamada, bu konuda beyat alındığı bildirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin 

Abdulaziz'e veliaht olarak Mukrin bin Abdulaziz'in tayin edildiği ifade edildi
101

. 

GüneĢ enerjisinin kullanılması ile tuzlu suyu arındırma teknolojisi onun bu alanda en 

büyük baĢarılarındadır. GüneĢ ıĢınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji 

geliĢtirilmiĢtir. Bu teknolojilerin bir kısmı GüneĢ enerjisini ıĢık ya da ısı enerjisi 

Ģeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler GüneĢ enerjisinden elektrik elde 

etmek Ģeklinde kullanılmaktadır. GüneĢ enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için 

GüneĢ ıĢınlarından yararlanır
102

.  

 Bunların dıĢında Kral Abdullah  Nisan 2010ʼda Atom ve Yenilenebilir Enerji 

ġehrinini kurdurmuĢtur. Tam dünya çapında yerel sanayi tarafından desteklenen 

alternatif enerji  kapasitesini geliĢtirerek temel amacı  Suudi Arabistan için 

sürdürülebilir bir gelecek temin etmektir
103

. Suudi Arabistan, ülkenin yenilenebilir 

olmayan hidrokarbon kaynakları üzerinde giderek artan bir baskı yerleĢtirir hızla 

büyüyen bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle, bu tuzdan arındırılmıĢ su güç üreten ve 

üretmek için enerji, alternatif sürdürülebilir ve güvenilir kaynaklar ülkenin fosil yakıt 

rezervlerinin tüketimini azaltacağını ortaya gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca, 

alternatif ve geleneksel enerji dengeli bir enerji karıĢımı Suudi Arabistanʼın uzun 

vadeli refah, enerji güvenliği ve küresel enerji pazarında lider konumuna stratejik 

açıdan önemli olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Sürdürülebilirliğini maksimize etmek için, maksimum fayda sağlamak için 

türetme sürdürülebilir enerji kaynaklarının kapsamlı bir değerlendirmesini 

üstlenmiĢtir. Bu hidrokarbonlar 2032 yılında büyük olasılıkla enerji karıĢımı bir 

baĢbakan eleman kalacaktır sonuca yol açtı, ve aĢağıdaki Ģekilde nükleer, güneĢ, 

rüzgar, atık-enerji, jeotermal ve onu destekleyen önerir etti: hidrokarbonlar - 60GW; 
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Nükleer - 17.6GW; GüneĢ - 16GW fotovoltaik hücreler ve konsantre edilmiĢ güneĢ 

enerjisi ile 25GW dengesi kullanımı ile elde edilecek olan 41GW; Rüzgar - 9GW; 

atık-enerji - 3GW; ve jeotermal - 1GW. Bu senaryo, nükleer, jeotermal ve atıktan 

enerji kıĢ aylarında gece-zaman talep kadar yük tabanı sağlayacak yılında; fotovoltaik 

enerji yuvarlak toplam gündüz talebi yılını karĢılayacak; konsantre güneĢ enerjisi, 

depolama, fotovoltaik ve baz yük teknolojileri arasındaki maksimum talep farkını 

karĢılayacak; ve hidrokarbonlar kalan talebi karĢılayacaktır
104

.  

 Faaliyetlerini uygulanmasında  süreçleri ile geliĢtiriciler rahat ettirmek ve 

rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için Ģeffaf ve açık piyasa politikası takip edecektir. 

Nihai amaç, hem atom ve yenilenebilir sektörleri geliĢmekte yerel ve uluslararası 

paydaĢlarla kapsamlı ortaklık rolleri oluĢturmaktır; Bu nükleer enerji geliĢmeler için 

tüm girdilerin% 60 ve güneĢ ile ilgili faaliyetlerin% 80'i yerel kaynaklı olacak Ģekilde 

enerji tasarrufu ve enerji destek hizmetleri yer alacaktır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

SUUDĠ ARABĠSTAʼNIN DIġ POLĠTĠKASI VE ENERJĠ 

  

 DıĢ Politikaʼnın Uluslararası ĠliĢkiler disiplini altında incelenmesi yeni 

sayılabilecek bir olgudur. Fakat dıĢ politika olgusu devletler arası iliĢkilerde, devlet 

olgusuyla yaĢıt biçimde var olagelmiĢtir. Suudi Arabistanʼın “bugünküˮ yani son  

yıllardan bu yana dıĢ politika kavramından ne anlaĢıldığını, devletin yarandığı günden 

dıĢ politika stratejisinin yapılanması ve oluĢumu ve aynı zamanda hayati önem taĢıyan  

enerji olgusu dıĢ politikanın hangi kısmında  durduğu incelenecektir. Bunun dıĢında 

Suudi Arabistanʼın ABD ve Çin gibi devletlerle iliĢkilerinde enerjinin etkisine 

değinilecektir. 

 

3.1 Suudi Arabistan DıĢ Politikasının Temel Öncelikleri  

 

 Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikasının temel iki amacı bulunmaktadır: Ülkeyi 

yabancı hakimiyetinden veya iĢgalinden korumak ve el-Suud ailesinin ülke 

içerisindeki iktidarının istikrarını güvence altına almaktır
105

. El-Suud ailesi, dıĢ 

politikayı, kendi iktidarının ve Suudi devletinin güvenliğini sağlamak amacıyla 

baĢvurdukları pek çok araçtan birisi olarak kullanırlar. Diğer taraftan, Suudi 

Arabistan‟ın dört dıĢ politika ilkesi bulunmaktadır: Ġslami hayatı bölge ve dünya 

genelinde korumak, ulusal ekonomik refahı muhafaza etmek, Arap ve Ġslam 

ülkelerine yardımda bulunmak ve rejimin hayatta kalmasını sağlamak. Yine de Suudi 

Arabistan için en temel dıĢ politika ilkesi, rejimin güvenliğidir
106

. Suudi Arabistan, 

uluslararası iliĢkilere iliĢkin dünya görüĢünü geleneksel Ġslami anlayıĢa göre 

                                                 
105

 Ertan EFEGĠL, Suudi Arabistan‟ın DıĢ Politikasını ġekillendiren Faktörler, OrtaduğuAnaliz, Mayıs 2013,Cilt5, 

Sayı 53, s.105  
106

 Helen Chapin Metz (der.), Saudi Arabia: A Country Study, Washington: GPO for the Library of Congress, 

1992.  



 58 

ĢekillendirmiĢtir. Aynı zamanda Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikasında iki görüĢte 

yansıtılmıĢtır: a) Ġslam mirasına sahip olduğunu düĢünmesinden ötürü kendisinde 

olağanüstü kültürel özgüven hissetmesi ve b) dıĢ dünyada düĢmanlar tarafından 

çevrelendiklerini düĢünerek sürekli güvensizlik içerisinde olması
107

. 

 Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikasında, hem Arapçılık (Arap Birliği) hem de 

Ġslamcılık düĢünceleri aynı anda yer almaktadır. Ancak Suudi Arabistan, bir yandan 

gerçek Ġslami görüĢün temsilcisi olarak kendisini görürken, diğer yandan Arap Birliği 

fikirlerinden de aĢırı derecede rahatsızlık duymaktadır. Çünkü bu tür akımlar, bölgesel 

ve ülke içi istikrara olumsuz etkide bulunabilir. Bu düĢüncelerinden ötürü, Suudi 

yönetimi, sadece bölgedeki askeri ve ekonomik güç değiĢimlerine karĢı değil, aynı 

zamanda kendi yerel meĢruluğuna ve güvenliğine yöneltilen siyasi tehditlere de aĢırı 

tepki göstermektedir. Ancak halkın Arap Birliği‟ni ve Ġslami anlayıĢı destekleyen 

görüĢlerinden ötürü, Suudi Arabistan, Ġsrail ile iliĢki kurmaktan sakınmakta ve Filistin 

sorununda Ġsrail karĢıtı tavır almaktadır. Diğer yandan ABD ile iliĢkilerinde daha 

dengeli iliĢkiler gütmek zorunda kalmaktadır. Halkın bu yöndeki eğilimleri,Suudi 

yönetimin dıĢ politika seçeneklerini sınırlandırmaktadır. Bölgesel dengelere 

bakıldığında, aslında Ġsrail, Suudi Arabistan için potansiyel bir müttefik olarak ortaya 

çıkmaktadır. Fakat Suudi Krallık, Ġsrail ile resmi iliĢki içerisinde olmamıĢtır. Hatta 

Camp David AntlaĢmasını bile resmen kabul etmediğini deklere etmiĢtir
108

. 

Ortadoğu‟daki Arap halklarının çoğunluğu, Arap Birliği fikriyle kendi öz kimliklerini 

özdeĢleĢtirmektedir. Ancak Suudiler, kendi Arap kimliklerini ifade ederken, siyasi 

ideoloji olarak gördükleri laik Arap milliyetçiliğini ret ederler. Suudiler arasında 

kimliği belirleyici temel unsur, kan bağına dayalı kimliktir
109

. 

 Suudi Arabistan DıĢ politikasında da iç politikada olduğu gibi Din unsuruna ve 

Müslüman ülkeler arası dayanıĢmaya büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda, Ġslam 
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Konferansı Örgütü Körfez ĠĢbirliği Konseyi ve Ġslam Bankası gibi birtakım 

Uluslararası KuruluĢların sekretaryaları ve genel merkezine Suudi Arabistan ev 

sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan, Müslüman ülkelere fonlar 

vasıtasıyla maddi yardımda bulunan bir ülke konumundadır. Ayrıca Hacdan dolayı 

bütün Müslüman ülkeler ile çeĢitli seviyelerde iliĢkisi bulunmaktadır. Mezhepsel 

açıdan ise, Basra Körfezi bölgesinde en önemli Sünni Ġslam gücü konumundadır. 

Saddam Hüseyin‟in devrilmesinden sonra Irak‟ın mezhepsel istikrarsızlık içerisinde 

olması ve Mısır‟ın bölgeye uzak olmasından dolayı Suudi Arabistan, Basra 

Bölgesindeki Sünni yönetimler arasında en önemli askeri güce sahip ülke 

konumundadır. Suudi Arabistan, Sünni Ġslam‟ın da bölgedeki en önemli güç 

odaklarından biridir ve bu bağlamda Bahreyn ve Yemen‟de ayaklanan ġii unsurlara 

karĢı bu ülke yönetimlerine destek vermektedir. Sonuç olarak, bölgesindeki ülkelere 

ilaveten, Müslüman ülkelerle diyaloğu sıcak tutmak, Suudi Arabistan DıĢ 

Politikasının önemli bir unsurudur
110

. 

 Suudi Arabistan DıĢ Politikasının diğer önemli unsuru da bölgesel istikrar ve 

güvenliktir. Burada kastedilen genelde de Basra Körfezi ve genelinde Orta Doğu 

bölgesidir. Uzun dönemli hedeflerden biri nedir diye bakıldığında, Türkiye ve KĠK 

ülkelerinin çoğu gibi Suudi Arabistan da kendi içindeki istikrar ve refah‟ın Ortadoğu 

geneline yayılmasını savunmaktadırlar. Suudi Arabistan için Körfez‟deki istikrar ve 

dolayısıyla KĠK ile iliĢkileri önem taĢımaktadır. Katar, Bahreyn, BAE, Oman ve 

Kuveyt gibi zengin petrol yatakları olan ülkeler, boru hattı projelerinde Irak istikrarsız 

ve kırılgan güvenlik, Ġran‟la ise Hürmüz boğazı yüzünden kriz aĢamasına 

gelindiğinden Suudi Arabistan üzerinden bu projeleri gerçekleĢtirmek 

durumundadırlar. Güvenlik açısından da, Suudi Arabistan‟ın en büyük güvenlik 

sağlayıcısı ABD‟dir ve bu sebepten iki ülke arasında özel bir iliĢki olarak 

nitelendirilir. Ancak genelde bölge ülkeleriyle iyi iliĢkilere sahip olan Suudi Arabistan 
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açısından Ġran ve ABD arasında yaĢanan Hürmüz boğazı üzerindeki gerginlik endiĢe 

vericidir. Suudi Arabistan her ne kadar diğer Körfez ülkeleri gibi sadece Hürmüz 

boğazına bağımlı olmasa dahi, buradaki yaĢanacak herhangi bir sıkıntı belli bir süre 

ihracatı aksatabilir
111

.  

   

3.2 Suudi Arabistanın DıĢ Politikasının OluĢumu ve Enerji Boyutu 

  

 Suudi Arabistan‟ın dıĢ politikası üç farklı düzeyde farklı ilkeler ve anlayıĢlar 

doğrultusunda yürütülmektedir. Bu düzlemlerin ilki, uluslararası düzlemdir. Bu 

düzlemde, Suudi Arabistan, ABD‟nin bölgedeki en önemli stratejik müttefiki ve 

dünya enerji sektöründe en önemli üretici ülke olarak ortaya çıkmaktadır. ABD ile 

stratejik müttefiklik iliĢkileri, Suudi rejime, büyük askeri ve ekonomik menfaatler 

sağlamaktadır. Amerikan yönetimleri, Suudi Arabistan‟ın siyasi istikrarına ve 

rejiminin güvenliğine hayati önem vermektedir. Ancak bu durum gerek ülke 

içerisinde gerekse Arap milletleri arasında eleĢtirilere neden olmaktadır. Özellikle 

bölgesel yayılmacı/devrimci rejimler tarafından tehdit edildiğini hissettiği takdirde, 

Suudi Arabistan, iç ve bölgesel tepkilere rağmen, kendi güvenliğini muhafaza altına 

almak amacıyla Amerikan yönetimini ve askeri birliklerini yardıma 

çağırabilmektedir
112

.   

 Ġkinci düzlem ise bölgesel politika düzlemidir. Bu düzlemde, Suudi Arabistan, 

Ortadoğu jeopolitiğinde statükocu devlet olarak mevcut düzeni korumaya yönelik 

dengeleyici rol oynamakta ve bu role uygun dıĢ politika adımları belirlemektedir. 

Daha açık ifadeyle, eğer Mısır, Ġran ve/veya Irak gibi revizyonist bölgesel güçlerin 

bölgenin güç dengesini bozacak hamlelerde bulunması halinde, Riyad yönetimi, ABD 

yönetimi ile iliĢkilerine zarar vereceğini düĢünse bile, bölgesel dengeyi muhafaza 

edebilmek için gerekli adımları atmaktan çekinmemektedir. Örneğin, Arap Baharı 
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sırasında, Ġran‟ın ġii Hilali kurma ihtimali üzerine, Suudi Arabistan Kralı, Türkiye‟yi 

ziyaret ederek, Sünni cephesini güçlendirmeye gayret etmiĢtir
113

. Ayrıca Suudiler, 

Mısır Devlet BaĢkanı Nasır‟ın Arap Birliği politikasına Ģiddetle karĢı çıkmıĢtır. 

Üçüncü düzlem ise, Arap Yarımadasıdır. Arap yarımadasına iliĢkin olarak, Suudi 

Arabistan, Yemen ve Körfez ülkeleri gibi zayıf komĢu monarĢi rejimleri üzerinde 

hegemon rol oynamaktadır. Bu coğrafi alanda, kendi hâkimiyetini kıracak her türlü 

giriĢime Ģiddetle karĢı çıkmaktadır. Çünkü bu bölgeyi kendisinin etki alanı olarak 

görmektedir. Suudi Arabistan, Körfez bölgesinde hakim konumunu pekiĢtirebilmek 

için Körfez ĠĢbirliği Konseyi‟nin kurulmasına ön ayak olmuĢtur. Ġran‟ın bölgeye 

yönelik tehdidinden ötürü, Körfez ülkeleri de, Suudi Arabistan ile müttefiklik iliĢkileri 

içerisinde bulunmayı tercih etmektedir
114

. Suudi Arabistan DıĢ politikasının hem ülke 

geliri hem de dıĢ politika unsuru olarak maddi yardım ve fon sağlayabilmesini 

mümkün kılan en önemli unsur petrol gelirleridir. Bu açıdan petrol ve hidrokarbon 

ticareti de bu ülkenin DıĢ politikasının en önemli meselelerinden biridir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, ilk olarak Amerikan firmaları bu ülkede petrol arama ve çıkartma 

faaliyetlerinde bulunmuĢtur. Bu nedenle Suudi Arabistan, dıĢ politika ekonomi 

alanlarında çok az özerkliğe sahiptir. Çünkü Suudi Arabistan‟ın ekonomik ve siyasi 

istikrarı, Amerikan yönetimlerinin desteğine ve iyi niyetine bağımlıdır. Bu nedenle 

Suudi rejim, ABD‟nin önderliğini talep etmek zorunda kalmaktadır
115

. Diğer taraftan 

petrol gelirlerinin büyüklüğü, petrol üretim hacmi ve petrol üretim seviyelerini 

değiĢtirebilme kabiliyeti, Suudi Arabistan‟ı dünya ekonomisinde etkili oyuncu haline 

getirmektedir. Suudi Arabistan, bu kabiliyetini uluslararası politikada manivela gücü 

olarak kullanmaktadır. Örneğin, Suudi Arabistan, 1960 yılında OPEC‟in 

kurulmasında ve 1973-1974 yıllarında petrol ambargosunda belirleyici rol oynamıĢtır. 
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Suudi Kraliyet ailesi, ülkedeki petrol üreticisi firma olan ARAMCO‟ya hakimdir. Bu 

nedenle, Kraliyet ailesi, kendi varlığını koruyabilmek ve sürdürebilmek için halkın 

ve/veya kabilelerin desteğine ihtiyaç duymamaktadır
116

. 

 

3.3 Suudi Arabistanʼın DıĢ Politikasında Enerji Faktörü 

  

 Suudi yönetiminin en önemli dıĢ politika aracı enerji kaynaklarının 

gelirlerinden elde edilen para olmuĢtur. Riyad Yönetimi bölgesel bir güç olarak her 

zamankinden çok daha fazla para harcamak durumunda kalmıĢtır. Suriye ve 

Hizbullah‟ın etkisini kırmak amacıyla 2006 yılından beri Lübnan‟a 2,5 milyar dolar 

gönderen Suudi Krallığı, Filistinli gruplara ve halkına birkaç milyar dolarlık yardımda 

bulunmuĢtur. Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra en önemli Arap ülkelerinden 

biri olan Mısır‟ın yeni yönetimiyle iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla bu ülkeye 4 

milyar dolarlık bir yardım göndermiĢtir. Ürdün‟ün ekonomik sorunlarının 

çözülmesine yardım etmek ve isyanların bu ülkeye ulaĢmasına engel olmak amacıyla 

bu ülkeye de 1,4 milyar dolarlık karĢılıksız yardım yapmıĢtır. Körfez ülkelerinin isyan 

dalgasından etkilenmemesi ve siyasal istikrarın bozulmaması için ekonomileri 

kırılgan olan Bahreyn ve Umman‟a da gelecek on yıllık sürede yıllık 500 milyon 

dolarlık yardımda bulunacağını açıklamıĢtır. Kısmi bir siyasal istikrarın 

sağlanmasından sonra Suudi yönetiminin Suriye ve Yemen‟e de ekonomik yardımda 

bulunacağı açıklanmıĢtır. Bir Suudi yetkili, hükümetin, bölgesel barıĢ ve istikrarın 

sağlanması için bütçeden yıllık 15 milyar dolarlık bir pay ayırdığını açıklamıĢtır
117

. 

Bütün bunlardan, Suudi Arabistan‟ın ulusal istikrarı ve bölgesel barıĢı satın almaya 

çalıĢtığını ileri sürmek mümkündür. Keza bütün bunlardan Suudi Arabistan‟ın enerji 
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sayesinde elde ettiği gelirleri bölgesel lider olma yolunda kullandığı ve birçok arap 

ülkelerine yardımda bulunması sonucunuda çıkarmamız olağandır. Suudi yönetimi 

Arap isyanları sırasında da geleneksel dıĢ politika araçlarını bölgedeki yeni geliĢmeler 

ve tehditlere karĢı kullanmaya devam etmiĢtir. Krallığın istikrara kavuĢmasından 

bugüne kadar Suudi yönetiminin en önemli dıĢ politika aracı enerji kaynaklarının 

gelirlerinden elde edilen para olmuĢtur. Mevcut isyanları durdurmak ve potansiyel 

isyanları engellemek için her fırsatı değerlendirmeye çalıĢan Suudi yönetimi Arap 

isyanları sırasında da geleneksel dıĢ politika araçlarını bölgedeki yeni geliĢmeler ve 

tehditlere karĢı kullanmaya devam etmiĢtir. Bu araçlar petrolden elde edilen paranın 

harcanması, güvenlik güçlerinin sayı ve niteliğinin geliĢtirilmesi, dini anlayıĢın 

meĢruiyet amaçlı kullanılması ve geleneksel yönetim Ģekline ağırlık vermektir. Suudi 

Arabistan, merhum Kral Abdullah‟ın tahta geçtiği 2005‟ten bu yana zaten hızlı ve 

kapsamlı bir değiĢim, kurumsallaĢma, yeniden yapılanma ve dünyayla bütünleĢme 

süreci geçirmektedir. Özellikle dıĢ politikada enerji faktörü bu alanda mevcut ülkeler, 

yabancı yatırımlar ve enerji Ģirketlerinin payı bir sonrakı kısımda daha detaylı 

incelenecek ve Suudi Arabistan‟ın dıĢ iliĢkilerde enerjinin ne denli önemli olduğu 

ortaya çıkacaktır.  

 

3.4 Suudi Arabistanʼın DıĢ Politikasında Enerji ġirketlerinin Payı 

  

 Suudi Arabistaʼnın dıĢ politikasından yukarıda geniĢ Ģekilde bahs etmiĢtik. Ġster 

yapılanma süreci olsun istersede temel öncelikleri enerji faktörü her zaman ön 

saflarda yer almaktaydı. Bu durumda Suudi Arabistan dıĢ politikası bağlamında 

yabancı enerji Ģirketlerinin payını ve dıĢ politikada etkinliğini araĢdırmak 

gerekmektedir.  
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 OGJ-e göre, Suudi Arabistan yaklaĢık 2,5 milyon varil kombine ham verim 

kapasitesine sahip sekiz yerli rafinerileri vardır
118

.(Aramcoʼnun payı yaklaĢık olduğu 

1,8 milyon varil). Suudi Arabistan büyük petrokimya ile rafineri kompleksleri ve 

petrokimya kentlerin yaratılması üzerinden projelerini yurt dıĢına entegre etmektedir. 

Planlanan yerli rafineriler veya geliĢtirme aĢamasında rafinerileri Ģunlardır: 

Yanbu Aramco Sinopec Rafineri ġirketi (YASREF),  Çin Petrokimya ġirketi 

(Sinopec) ile bir ortak giriĢim, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde planlanan ve hayata 

geçirilen Manifa petrol Ģirketi ileriye yönelik planlarda daha da geliĢtirierek Arap 

Ağır  ham petrolü elde etmek mümkün olacaktır. Suudi Aramco güneybatısında Suudi 

Arabistan'daki Jazan rafineri projesini geliĢtiriyor
119

. Proje planlamasına dayanarak 

nerdeyse 2016 yılında Arap Ağır ve Arap Orta ham petrol iĢlemesinin mümkün 

olacağına kesin gözüyle bakılmamktadır. Suudi Aramco Ģu anda 400,000 

varilkapasitesine sahip entegre Petro Rabigh Rafineri ve petrokimya ortak giriĢim 

içerisindedir. 

 Suudi Arabistan ayrıca daha ultra düĢük kükürtlü dizel yakıt sağlamak için 

temiz yakıtlar bir takım projeler baĢlatmıĢtır. OrtaklaĢa Suudi Aramco ve Mobil 

Yanbu Rafineri ġirketi (ExxonMobil) ait Yanbu rafineri, temiz yakıt üretmek için 

yükseltildi
120

. Benzer yükseltmeleri ortaklaĢa Suudi Aramco ve Shell Suudi Arabistan 

Rafineri ait Jubail rafineri tamamlanmıĢtır. Bunun dıĢında birde Suudi Arabistanın 

yurtdıĢı yatırımlarına değinmemiz gerekmektedir.  

 Suudi Arabistan Güney Kore, Japonya, Amerika BirleĢik Devletleri, Çin 

eyaletinde 2,4 milyon varil Showa Shell ile, (S-Oil ile) ve ExxonMobil ve Sinopec ile 

Fujian tesislerinde ortak ve hisse senedi giriĢimler yoluyla yurt rafineri kapasitesi  

vardır
121

. YurtdıĢı giriĢimler Amerika BirleĢik Devletleri, Suudi Aramco'nun payı 0,9 

milyon varil  ve üç ortağı Royal Dutch Shell, Louisiana ve Texas Motiva ortak giriĢim 
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rafinerilerinden oluĢmaktadır.  Üç tesisler Ģu anda 1 milyon varil toplam kapasiteye 

sahiptir, Suudi Aramco ise, Suudi Rafineri ile MOTIVA % 50ʼsine sahiptir. Orta 

Doğu Ekonomik Anketiʼne göre, Suudi Aramco 8-10 milyon varil  onun rafinaj 

kapasitesini artırmak için yurtiçi ve yurtdıĢı 100.000.000.000 $ yatırım bekleniyor
122

.  

 Suudi Arabistanın son dönem izlediği politikada OPEC içerisinde üretim ve 

fiyat belirlemedeki liderlik rolünü uzun zamandır sürdüren Suudi Arabistan ABD'nin 

Ģeyl devrimi ile artan üretimini ve yeni pazar arayıĢlarını da dikkate alarak çok taraflı 

etkisi olacak bir “Yeni Enerji Denklemiˮ için hazırlığa baĢladı. Önce Suudi Arabistan 

Enerji bakanından ABDʼnin ġeyl devrimi bizim ekonomimiz için ciddi bir tehdit 

oluĢturuyor  açıklaması geldi
123

. Bu arada ABDʼnin petrol üretimini günde 8,5 milyon 

varile çıkartması, ABD'nin OPEC ülkelerinden yaptığı günlük 1,2 milyon varil 

ithalatını da riske sokmuĢtu. Zaten ABD Angola ve Nijeryaʼdan ithal ettiği hafif 

petrolü son 5 yıldır azaltmaya baĢlamıĢtı. Bu ülkeler de petrol gelirlerinde azalma ile 

karĢı karĢıya kalmıĢtı. ABD teknoloji geliĢtirmenin kendisine sağladığı avantajı 

kullanarak enerji denklemini değiĢtiriyordu. ABDʼli Exxon Mobilʼin BaĢkanı “ABD 

enerji tarihinde bir transformasyon momenti yakaladıˮ açıklamasını yaptı. 21nci 

Yüzyıl Enerjiʼde ABD yüzyılı olacak gibi görünüyordu. Çünkü Ģeyl petrolü ve Ģeyl 

gazı üretimi, teknik olarak sürekli kuyu açılmasını ve üretimin devamını zorunlu 

kılıyordu. ABD sanayisi elektrik enerjisini AB'den üç kat daha ucuz kullanmaya 

baĢlamıĢtı. OPEC'in ABD'de pazar payı azalmaya baĢlamıĢtı. Bunun dıĢında ABDʼnin 

gözünü dünyanın en hareketli enerji pazarı olan Asya Pasifike dikmesi petrol 

üreticileri için bardağı taĢma seviyesine getirdi. Özellikle Suudi Arabistan durumdan 

vazife çıkararak düĢük petrol fiyatlarının devamı politikası ile ABDʼnin uzak 

pazarlardaki rekabet Ģansını engelledi. 2014 yılının sonuna yaklaĢılırken Suudi 

Arabistan Enerji Bakanıʼnın “Petrolün varili 20 $ʼın altına da düĢse üretim 
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kısılmayacak
124

. Petrol fiyatı bir daha 100 $'ın üstünü görmeyebilirˮ açıklaması 

Arabistanʼın güçlü pozisyonunu ve süreçteki rolünü ortaya koyan bir açıklama oldu. 

 

3.5   Suudi Arabistan - ABD  iliĢkilerinde Enerjinin Etkisi 

  

 Ġkinci dünya savaĢı sonrası yeni dünyanın en büyük aktörü olan Amerika 

BirleĢik Devletleriʼnin (ABD) dıĢ politikasında enerji hep en önemli baĢlıkların 

arasında yer aldı. Exxon-Mobil, Chevron gibi dünya devi Amerikan enerji Ģirketleri 

dünyanın en büyük Ģirketleri sıralamalarında listelerinin baĢında yer alırken, Amerika 

Körfez petrolünün en önemli geçiĢ noktası olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini 

üstlendi. Bu sebeple de Ortadoğuʼda baĢta Katar olmak üzere bir çok ülkede askeri 

üslerini kurdu.  

Ġki devlet arasındaki iliĢki, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan beri ABD‟nin yarattığı 

güvenlik Ģemsiyesinin Suudileri iç ve dıĢ tehditlerden korumasına karĢılık Suudi 

Arabistan‟ın petrol politikasının ABD‟nin küresel ekonomik çıkarlarını desteklemesi 

Ģeklinde bir mekanizma çerçevesinde yürüyordu. ABD‟nin Orta Doğu politikası 

nedeniyle bu ülkeyle olan iliĢkiler Suudi Arabistan‟daki muhalifleri güçlendirirken, 

petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Suudiler içerideki huzursuzluklarla daha 

rahat baĢa etmeye baĢladı. Bu durum ABD‟nin petrol fiyatlarındaki düĢüĢ isteğiyle 

çeliĢiyor. 

 Son dönemde artan enerji fiyatları nedeniyle iç politikada yoğun eleĢtirilere 

maruz kalan ABD Yönetimi, Suudi Arabistan‟dan beklediğini bulamaması üzerine 

ABD‟nin alternatif yakıtlar geliĢtirilmesi ve içerideki sahaların geliĢtirilmesi gibi yeni 

önlemlere baĢvurması gerektiğini söyledi. Aslında, enerji fiyatlarındaki yüksekliğin 

ABD-Suudi Arabistan iliĢkilerine etkisi göründüğünden daha da karmaĢık olduğunu 

söyleye biliriz. Çünkü, ABD‟deki siyasi çevrelerde Suudilerle iliĢkinin en önemli 
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boyutunun petrol olduğu ve bu konuda Suudilerden destek gelmemesi halinde bu 

ülkeye yapılan silah satıĢının durdurulmasını ileri sürenler bile var.  

Suudi Arabistan 2014 yılında Ortadoğuʼda ABDʼnin en büyük ticaret ortağı 

olmayı sürdürdü
125

.  Ağustos 2014 yılında Suudi Aramcoʼnun genel müdürü  ġirketin 

gelecek planları içerisinde bir gün için  maksimum 12 milyon varil petrol üretim 

kapasitesine geçmeyi hedeflediklerini ayrıca gaz üretiminide iki katına çıkarmayı 

planladıklarını açıklamıĢtır
126

.  Ama bazı tahminlere göre, Suudi Arabistanʼda yerli 

enerji tüketim alıĢkanlıklarının değiĢiklik olmazsa tüketilen petrolün hacmi 2030 

yılına petrol ihracatını aĢabilir. Bazı analistler Suudi liderlerin  sert politika reformları 

benimseyerek bu senaryoya oluĢturduğu riskleri önlemek amaçlı  olabileceğini 

düĢündürmektedir
127

.   Ancak, sübvansiyon ve vergilendirme değiĢiklikleri verilen 

siyasi olarak hassas olarak görülmektedir.  Uluslararası Para Fonu yöneticileri önerdi 

ki, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü ayarlama olur güçlü bir mali pozisyonu ve 

enerjinin verimli kullanılmasını desteklemektedir
128

. Fiyat ayarlaması olmalı 

savunmasız grupların olumsuz olmadığını sağlarken, iyi planlanmıĢ ve iletilen 

etkiledi. 

 

3.6  Suudi Arabistan - Çin iliĢkilerinde Enerjinin Etkisi 

  

 Çin bugün bir enerji devi haline gelmiĢtir. Toplam enerji tüketimi itibariyle 

Çin, toplam enerji tüketimi BP birincil enerji tüketim tablosunda 2009 yılı verileriyle 

(2177 mtep) hemen ABD‟nin arkasından gelmektedir (IEA kendi verilerine göre 

2009‟da Çin‟in enerji tüketiminin ABD‟ninkini aĢmıĢ olduğunu ilan etmiĢtir). 

Bugünkü yüksek enerji talebi artıĢıyla (birçok geliĢmiĢ ekonomide 2008-2009 kriz 
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döneminde enerji talebi önceki yılların altına düĢerken, Çin‟de oran biraz küçülse de 

büyüme devam etmiĢtir: 2008‟de %7,8; 2009‟da %4,9)
129

. Çin‟in bugün için dünyanın 

en büyük enerji tüketen ülkesi konumuna gelmiĢ olduğunu söyleyebiliriz. 

Gününümüzün yükselen gücü Çin ve Suudi Arabistan arasında olağan geliĢmeleride 

düĢünecek olursak iki ülke arasında söz konusu olan enerji durumunu inceleek 

gerekmektedir.  

 Orta Doğu‟nun son 25-30 yılına bakıldığında; ABD ile yakın iliĢki içinde olan 

Suudi Arabistan ve ABD‟nin uygulanmasına liderlik ettiği ambargosu nedeniyle 

Çin‟e yanaĢmak zorunda kalan (Çin‟e itilen) bir Ġran‟dan, Çin‟e ile yakınlaĢan Suudi 

Arabistan ve ABD ile sıkça görüĢmeye baĢlayan Ġran‟a doğru bir değiĢim göze çarpar 

olmuĢtur. Yükselen ekonomisine bağlı olarak artan enerji ihtiyacı nedeniyle Çin Orta 

Doğu‟ya yönelirken, Çin‟in yükselmesi de ABD‟yi Asya‟ya (Asya‟da Çin‟i 

dengelemeye) itmiĢtir. ABD‟nin Orta Doğu‟daki varlığında seyrekleĢtirmeye gitmesi 

ve “enerji satıcısı” rolü üzerinden rakip olmaya baĢlaması, Suudi Arabistan-ABD 

iliĢkilerini etkilemiĢ; Suudi Arabistan, kendisi için içeride ve bölgede mevcut olan 

“statükoyu” değiĢen koĢullarda da korumak için Çin‟e yanaĢmaya yönelmiĢtir
130

. 

 Çin, artan enerji ihtiyacının ve enerji ihtiyacını karĢılamada kaynak çeĢitliliğini 

sağlama ihtiyacının etkisinde Orta Doğu‟da baĢka ülkelere yönelmiĢ ve bu, Ġran-Çin 

iliĢkilerini etkilemiĢtir. Ġran‟ın ġii kimliği ve, Suudi Arabistan‟ın, Pakistan‟ın ve 

Türkiye‟nin Sünni kimlikleri hatırlandığında, yukarıda değinilen geliĢmeler; Orta 

Doğu ve Ġslam Dünyası bağlamında, ciddi denge değiĢimine iĢaret etmektedir. Düne 

kadar Çin‟in ġii Ġslam Dünyası (Ġran) ve ABD‟nin de Sünni Ġslam Dünyası (Suudi 

Arabistan, Pakistan ve Türkiye) ile kol kola olduğu görülürken, bugün Çin‟in ve 

ABD‟nin kollarına girdiği bölgesel aktörleri değiĢtirdikleri algısı edinilmektedir. rta 

Doğu‟da hakim nüfusun Sünni ve Arap olduğu düĢünülür ve Çin‟in birlikte görüntü 

                                                 
129

 Yusuf Yazar “Enerji ĠliĢkileri bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleriˮ Ahmet Yesevi Üniversitesi, rapor 

Ankara 2011 
130

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, Çin ve Ortadoğu  http://ascmer.org/cin-ve-orta-dogu-siisunni-dengeler-ve-israil/  

(EriĢim Tarihi.25.03.15) 

http://ascmer.org/cin-ve-orta-dogu-siisunni-dengeler-ve-israil/


 69 

verdiği ülkeler dikkate alınırsa, Orta Doğu‟nun geleceğinde Çin‟in daha çok yer 

alacağını söylemek mümkündür. 
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SONUÇ 

  

 Günümüzde enerji tüm devletlerin öncelikli ihtiyaçları arasında yer almaktadır 

ve gün geçtikçe enerjiye olan bağımlılık artmaktadır. Her devletin ve ya topluluğun 

enerjiye olan ihtiyaçaları farklı düzeydedir, bu da ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyiyle 

doğru orantılıdır.  

  Enerji kaynaklarının Suudi Arabistan dıĢ politikasında ne gibi değiĢimlere yol 

açtığı ve bu durumun genel olarak enerji politikasında nasıl bir etki bıraktığını 

incelemek tezin temel amacını oluĢturmaktadır. Tezde  Suudi Arabistan enerji ve dıĢ 

politikasının oluĢum sürecinin anlatılmasıyla katkı sağlanmaktadır.   

 Ġlk bölümde Suudi Arabistaʼnın dıĢ politikasını etkileyen faktörlerin neler 

olduğu araĢtırılmıĢ ve bu bağlamda ülkenin siyasi,fiziki coğrafyası, jeoekonomisi, 

jeokültürü ve güvenlik endiĢeleri araĢtırılmıĢtır. Nihai olarak  Suudi Arabistan‟ın dıĢ 

politikasında büyük değiĢimler beklemek bu ülke için  çok olası değildir.  Suudi 

kralının çizgisi ve gücünün yeterliği göz önüne alınırsa ufak  nüans değiĢiklikleri 

haricinde devletin dıĢ politikasında büyük bir değiĢiklik olması  beklenmemektedir. 

Rehber ve sistemin dengeleri dahilinde faydacı birtakım kısıtlı açılımlar  olması daha 

kabul edilebilir görünmektedir. Suudi Arabistan bölgesel bir güçtür ve bölgedeki 

güçlü rakiplerine rağmen bölgesel güç olma durumunu sürdürmek için çalıĢmaktadır. 

Petrol ve çok çeĢitli uluslararası iĢbirlikleri elindeki en önemli  kartlardandır. Aynı 

zamanda ekonomik açıdanda güçlü devlettir. Suudi Arabistan‟ın bölgede güçlü aktör 

olarak kalması hem arap ülkeleri açısından (bilhassa yardıma muhtaç ülkeler) hem de 

islami dirçeliĢ açısından önemlidir. Güçlü sistemin  sağladığı en büyük baĢarısı ise 

yanı baĢında Arap baharı olayları olurken bölgedeki  istikrarsızlıklardan fazla 

etkilenmemesi olarak gösterilebilir. Bu durum Suudi Arabistan  kimliğinin  oturmuĢ 

olması ile açıklanabilir. Bu noktadan bakıldığında ülke içinde yönetimin Ģekline 

tamamen bir desteğin var olduğu algılanmamalıdır. Diğer Arap ülkelerine  yönelik 
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senaryolar ve çalıĢmalar Suudi Arabistan için geçerli görünmemektedir. Gerek 

yönetim yapısı, gerek kimliği ile Suudi Arabistan Krallığı, güçlü devlet geleneğini 

ülke çıkarları ile birleĢtirerek oluĢturduğu kendine özgü yapısı  ile ortaya koymakta ve 

tüm gücüyle bu yapının devamı için çabalamaktadır.  

               Daha sonraki bölümde ülkenin tarihine oluĢum sürecine bunun dıĢında 

Suudi  enerji sektöründe etkin olan petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinin yapıları 

ve karĢılaĢtıkları sorunlar ele alınmıĢtır. Daha sonra günümüzde enerji sektörünün 

genel durumu belirtilmiĢtir. Ġkinci   bölümde aynı zamanda  enerji kaynaklarına 

dayanan ekonomik yapılanmanın getirdiği sorunlar üzerinde durulmuĢtur. Enerjiye 

dayanan ekonomi uzun süreçte rant arayıĢına, mülkiyet kavramının geliĢmemesine ve 

zayıf yönetim anlayıĢına neden olmaktadır. Bu durumda ekonomi literatüründe 

“Hollanda Hastalığı (Dutch disease)” olarak tanımlanmaktadır. Genellemek gerekirse 

enerji kaynakları doğrultusunda geliĢen Suudi Arabistan ekonomisi ülkenin enerji 

süper gücüne dönüĢmesine katkıda bulunurken  bu durumu dıĢ politika amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için kullanmaktadır. Ancak devletin yatırım politikalarında etkinliğini 

artırması, yanlıĢ yönlendirilen politikalar, devletin tekelci anlayıĢı korunması enerji 

etkinliğinin ve tasarrufunun sağlanamamasına ve üretimin düĢmesine neden 

olmaktadır. . Ülkede üretilen malların büyük bir kısmı yabancı markalar olarak 

üretilmektedir. Piyasanın büyük, sermayenin bol, yabancı emeğin ucuz ve yabancı 

lisan bilenlerin fazlalığı sebebiyle yabancıülkelerdeki tanınmıĢ firmaların hemen 

hepsinin Suudi Arabistan‟da distribütörleri bulunmaktadır. Pazarın büyüklüğüne, 

sermayenin bolluğuna ve serbestliğine parelel olarak piyasanıngerektirdiği bütün 

halkalar oluĢmuĢtur. Büyük ithalatçılar ve toptancılar mevcuttur. Bu bölümde, 

makroekonomik verilerden yola çıkarak, Suudi Arabistan ekonomisinin 

çeĢitlenmemiĢ, petrol üretim ve ihracatı temelli bir yapıya sahip olduğu sonucuna 

varmaktadır. Enerjinin dıĢ politikada kullanılması ve enerji ekonomisinin getirdiği 

sorunlar çözüme kavuĢturulmalıdır.  
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 Üçüncü bölüme baktığımız zaman Suudi Arabistanʼın dıĢ politikasının temel 

öncelikleri bu politikanın oluĢum süreci ve enerji boyutu son olarak tezin argümanı 

olan dıĢ politikasında enerji faktörü olmuĢdur. Bunun dıĢında aynı zamanda ülkede 

mevcut olan yabancı enerji Ģirketleri araĢtırılmıĢ ve bu bağlamda Suudi Arabistan-

ABD ve Suudi Arabistan-Çin iliĢkilerinde enerjinin etkisi araĢdırılmıĢtır.  
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