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o r s a m . o r g . t r

Giriş
Suudi Arabistan dış politikası 2010’lu yıl-

lardan sonra bir dönüşüm içerisine girmiştir. 
Monarşiler açısından beklenmedik kırılmalar 
anlamına gelen ve ciddi rejim tehdidi olarak 
görülen Arap halk hareketleri, küresel petrol pi-
yasasında fiyatların dalgalanması ve ABD gibi 
küresel Ortadoğu’ya atfettikleri önemde mey-
dana gelen değişmeler, Ortadoğu jeopolitiğinde 
Suudi Arabistan’ın kendisini yeniden konum-
landırmasını gerekli kılmıştır. Yeni enerji kay-
nakları üzerindeki çalışmaların artırılması ve 
Kovid19’un uluslararası ticareti etkilemesi ile 
birlikte petrole olan küresel talebin gün geçtik-
çe azalması, Suudi Arabistan’ın petrole bağımlı 
olan ekonomisinde bütçe açıkları vermesine ve 
ekonomisindeki petrol-dışı sektörlerin çeşitlili-
ğin artırılmasını içeren 2030 vizyonu gibi proje-
lerin başlanmasına neden olmuştur. Bu yeniden 
konumlandırma siyasal ve askeri olduğu kadar 
ekonomik ve sosyokültürel bakımdan da Suu-
di Arabistan dış politikasında merkezi önemde 
olan Batılı ülkeler ile ilişkilere alternatif arama-
yı gerekli kılmıştır. Küresel ekonomide ağırlı-
ğı gittikçe artan Asya ülkeleri, Suudi Arabistan 
açısından bir alternatif oluşturmaya başlamıştır. 
Dolayısıyla son 10 yıllık süreçte değişim ve dö-
nüşüm içerisinde olan Suudi Arabistan ekono-
mik, askeri ve siyasi boyutlarda Asya ülkeleriy-
le ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdüla-
ziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 
2016, 2017 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği 
Asya turları, Suudi Arabistan dış politikasında 
Asya ülkelerinin öneminin artmasını ve Suudi 
Arabistan ile Çin, Pakistan, Hindistan, Japonya, 
Endonezya ve Malezya ile ikili ilişkilerin yeni-
den değerlendirilmesini ve uzun dönemli siya-
sal, ekonomik ve sosyokültürel iş birliklerinin 
kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Muham-
med bin Selman’ın 2016 yılındaki Asya ziyare-
tinin akabinde, Kral Selman bin Abdülaziz’in 
Şubat-Mart 2017’de gerçekleştirilen 31 günlük 
Asya turu, Çin, Japonya, Endonezya, Malezya, 

Brunei ve Maldivler’i kapsamaktaydı. Görül-
memiş büyüklükte bir heyetle gerçekleştirilen 
ziyaretler, dünya basınında da geniş yankı uyan-
dırmıştır. Kral Selman bin Abdülaziz’in Malez-
ya, Endonezya ve Japonya’ya uzun yıllar sonra 
resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan 
ilk kralı olması, ülke yönetiminin dış politikada 
yeni ortakların Asya’da aranması iradesini de 
ortaya koymaktadır. 

2015 yılında Kral Abdullah’ın vefatının ar-
dından Selman bin Abdülaziz tahta geçmiş ve 
görev değişimi dış politikada daha aktif ve çok 
boyutlu bir dönemi de beraberinde getirmiştir. 
2015 yılından itibaren Mısır’da Yemen’de Su-
riye’de, Libya’da Lübnan’da Ürdün’de askeri, 
siyasi ve mali süreçlerde etkisini gösteren Suudi 
Arabistan, diğer yandan ABD, Rusya, Çin gibi 
küresel aktörler ile de ilişkilerini değiştirip dö-
nüştürme gayreti içerisine girmiştir. Bu anlam-
da Asya ülkeleri de, Suudi Arabistan dış politi-
kasında yeni alternatif olarak ortaya çıkmıştır.

1. Suudi Arabistan Dış Politikası ve 
Asya1

Son dönemlerde Suudi Arabistan dış politi-
kasının temel yönelimlerine bakıldığında, Or-
tadoğu genelinde aşırıcılık ile mücadele, 2010 
yılından itibaren devam eden Arap halk hareket-
lerinin etkilerinin en aza indirilmesi ve mümkün 
olan bölgelerde 2010 öncesi süreçlere dönül-
mesi ve petrole bağımlı ekonomik kaynakların 
çeşitlendirilmesini sağlayacak ortaklıkların ku-
rulması ön plana çıkmaktadır. Böylece, Suudi 
Arabistan daha aktif ve müdahaleci bir dış po-
litikaya izlemeye başlamış ve alternatif ortaklar 
arama yolunu seçmiştir.2 Suudi Arabistan dış 
politikasında askeri angajmanların ve müdaha-
leciliğin artması 2015 yılında Muhammed bin 
Selman’ın Yemen’e yönelik başlattığı askeri 
operasyonda kendisini göstermiştir. Bu askeri 
aktivizm Yemen ile sınırlı kalmamış, vekiller 
üzerinden Suriye, Libya gibi noktalarda da de-
vam etmiştir.
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Yemen’de İran-destekli Husi milislerin ku-
zey bölgelerde güç kazanmasının akabinde 
başkent Sana’yı da 2015 yılında kontrol altı-
na almaları, Suudi Arabistan’ın sınırlarında 
İran-destekli bir gücün bölgeye yerleşmesi 
ihtimalini artırmıştır. Kuzeyden ve güneyden 
İran-destekli milisler ile etrafı sarılmış olan Su-
udi Arabistan, ön alıcı bir taktik ile 2015 yılında 
Yemen’e “Kararlılık Fırtınası Operasyonu”nu 
başlatmıştır. Yemen’in yanında, İran ile jeo-
politik gerginliklerin devam etmesi, Suriye ve 
Irak’taki İran milislerinin Suudi Arabistan’a yö-
nelik hamleleri ve Suudi Arabistan’ın Kızılde-
niz, Afrika Boynuzu ve Arap Yarımadası’ndaki 
faaliyetleri, Suudi Arabistan’ın sürekli bir gü-
venlik ikliminde dış politika üretmesine sebep 
olmuştur. Nitekim, özellikle 2009-2017 yılları 
arasında, 44. ABD Başkanı Barack Obama dö-
nemi ABD dış politikasının Ortadoğu özelinde 
külfet paylaşımı (burden sharing), geriden yö-
netme (leading from behind) gibi ilkelerin be-
nimsenmesi, ABD’nin Ortadoğu’daki ortakları-

nın yeni politikalar üretmesine sebep olmuştur. 
Körfez ülkeleri açısından birincil gündem mad-
desi olan İran’ın nükleer silah kapasitesini ge-
liştirme programlarının Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı (İran Nükleer Anlaşması) ile engellenme-
si, Suudi Arabistan’ın alternatifler aramasına 
sebep olmuştur.

Bu bakımdan, büyük oranda ABD’nin böl-
ge politikasından kaynaklanan gerek Kral Sel-
man ve gerekse Veliaht Prens Muhammed bin 
Selman’ın Asya ülkelerine gerçekleştirdikleri 
ziyaretler, Suudi Arabistan’ın Asya ülkeleri ile 
siyasi, sosyokültürel ve ticari ilişkilerini geliş-
tirmeyi amaçlaması şeklinde özetlenebilir.3 Ay-
rıca, bu ziyaretler ve ikili ilişkilerin derinleşti-
rilmesi Asya ülkelerine düzenlenen ziyaretlerin 
kapsamı, Kral Abdullah döneminde ortaya ko-
nan Pivot Asya politikasının da bir devamı ola-
rak düşünülebilir. Dünya nüfusunun neredeyse 
üçte ikisini barındıran Asya ülkeleri, 2000’li 
yıllara gelindiğinde ekonomik performansla-
rı ile küresel ekonomide önemli birer oyuncu 
haline gelmişlerdir. Yükselen ekonomiler olan 
ülkelerin yanında, Asya Kaplanları gibi büyük 
ekonomik gelişme gösteren Tayvan, Singapur, 
Hong Kong, Güney Kore gibi ülkeler, Asya’nın 
uluslararası sistemdeki önemini artırmıştır. Eko-
nomik faktörlerin dışında sosyokültürel olgular 
da Asya ülkeleri ile iş birliklerinin artırılması-
nı gerektirmiştir. Asya ülkelerinden Malezya, 
Endonezya ve Pakistan’ın büyük oranda Müs-
lüman nüfusa sahip olmaları, Çin, Hindistan ve 
Japonya’nın da Müslüman nüfus barındırmaları 
hasebiyle, dini ilişkiler konusu da Suudi Arabis-
tan’ın Asya’ya yönelik açılımının motivasyon-
larından birisini oluşturmuştur. Çin, Hindistan 
ve Japonya, Suudi Arabistan’ın ekonomik ve 
sosyokültürel ilişkilerinin geliştirilebileceği 
aktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Pakistan, 
Endonezya ve Malezya ise gerek barındırdıkla-
rı Müslüman nüfusun Suudi Arabistan’ın İslam 
dünyasındaki pozisyonuna sağlayacağı katkı ve 
gerekse bu ülkelerin barındırdığı ekonomik po-
tansiyel açısından önemlidir.

Suudi Arabistan dış 
politikasında askeri 
angajmanların ve 
müdahaleciliğin artması 
2015 yılında Muhammed bin 
Selman’ın Yemen’e yönelik 
başlattığı askeri operasyonda 
kendisini göstermiştir. Bu 
askeri aktivizm Yemen ile 
sınırlı kalmamış, vekiller 
üzerinden Suriye, Libya 
gibi noktalarda da devam 
etmiştir.
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2. Ekonomik İşbirliği ve Enerji 
Ekseninde Suudi Arabistan ve Asya 
Ülkeleri 

Suudi Arabistan, son dönemde petrol fiyat-
larında yaşanan gerileme sebebiyle ekonomik 
açıdan sıkıntılı bir döneme girmiştir. Ülkedeki 
petrol rezervlerinin giderek azalmasına ve pet-
rol fiyatlarının düşmesine paralel olarak bütçe 
açığının daha önce hiç olmadığı kadar yüksek 
seviyelere ulaşması ve gayri safi yurtiçi ha-
sılanın gerilemeye devam etmesi4 başta Kral 
Selman olmak üzere birçok üst düzey yetkili-
yi harekete geçirmiştir. 2016 yılında 79 milyar 
dolar açık veren Suudi Arabistan ekonomisinin 
dönüşümü için önemli adımlar atılmaya başlan-
mıştır.5 2018 yılında 34.9 milyar dolara gerile-
yen bütçe açığının 2020 yılında 49 milyar dolar 
olması beklenmektedir. Ancak koronavirüs kri-
zi ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle büt-
çe açığının 2020 yılında 61 milyar dolara kadar 
çıkacağı tahmin edilmektedir.6 Bunlardan en  
 

dikkat çekeni Veliaht Prens Selman tarafından 
tasarlanan ve ülkenin ekonomik yapısının dö-
nüştürülmesi amacıyla belirlenen 350’den fazla 
hedefi ortaya koyan “Ulusal Dönüşüm Planı” 
olduğu söylenebilir. Muhammed bin Selman’ın 
bu planı, Suudi Arabistan’ı petrole bağımlılık-
tan uzaklaştırarak finansal bir güç merkezine 
dönüştürmeye yönelik adımların atılmasını he-
deflemektedir.7 

Bu çerçevede geliştirilen “Vizyon 2030” 
projesinde ülkede petrol dışı sektörlerin canlan-
dırılması, yabancı yatırımların ülke ekonomisi-
ne çekilmesi ve kadınların iş hayatına entegre 
edilmesi gibi hedeflere yer verilmiştir.8 Prog-
ramda petrol dışı gelirlerin artırılmasına ve bu 
anlamda yeni sektörlerin hayata geçirilmesine 
özellikle vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede be-
lirlenen hedeflerden birisi 2017 yılı itibarıyla 
%40 civarında olan özel sektör payının %65’in 
üstüne çıkarılmasıdır.9 Bu noktada Suudi Ara-
bistan’ın iş birliğini artırmak istediği bölgele-
rin başında Asya gelmektedir. Bir taraftan bu 
bölgedeki ülkelerle enerji alanında ilişkilerini 
devam ettirmeyi isteyen Riyad yönetimi, diğer 
taraftan da Asya ülkelerinin sunacağı ekonomik 
imkanlardan faydalanmayı hedeflemektedir.

Asya devletlerinin ve bu coğrafyadaki yatı-
rımcı ve bankacıların başta “Vizyon 2030” pro-
jesi olmak üzere Suudi Arabistan’ın önümüz-
deki dönemde hayata geçireceği ekonomik re-
formların gerçekleşmesinde önemli rol oynaya-
cağının farkında olan Kral Selman’ın Asya’ya 
düzenlediği tur da bu bağlamda değerlendirile-
bilir.10 Kral Selman’ın özellikle Çin ve Japon-
ya’ya ziyaretlerinde küresel düzeyde yaptıkları 
yatırımlarla etkinliğini arttıran şirket ve finans 
kuruluşlarının yatırımlarını Suudi Arabistan’a 
yönlendirmeleri talebinde bulunması da bu du-
rumun bir göstergesidir.11 İşbirliğine özel önem 
atfeden Suudi yöneticiler 2016’da bu ülkelere 
ziyaretler gerçekleştirmiş ve anlaşmalar imzala-
mışlardır. 

Çin ve Japonya’yı Suudi Arabistan için 

Asya devletlerinin ve bu 
coğrafyadaki yatırımcı 
ve bankacıların başta 
“Vizyon 2030” projesi 
olmak üzere Suudi 
Arabistan’ın önümüzdeki 
dönemde hayata geçireceği 
ekonomik reformların 
gerçekleşmesinde önemli 
rol oynayacağının farkında 
olan Kral Selman’ın Asya’ya 
düzenlediği tur da bu 
bağlamda değerlendirilebilir
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önemli kılan bir diğer unsur da enerji konusu-
dur. Son yıllarda Asya ülkelerinin ekonomi ve 
enerji piyasasındaki artan önemi, küresel petrol 
piyasasında yapısal bir değişime işaret etmekte-
dir. Asya bölgesi, 2016 yılında 31.4 milyon va-
rille günlük küresel talebin neredeyse üçte birini 
karşılamakta ve bu oran giderek yükselmektedir. 
Asya ülkelerinin petrol talebinin artması büyük 
petrol üreticileri tarafından gözden kaçırılmaya-
cak bir gerçek olarak görülmektedir. Bu çerçe-
vede Asya ülkeleri Suudi Arabistan’ın enerji ih-
racatı için istikrarlı bir piyasa oluşturmaktadır. 
2016 yılında Suudi Arabistan, ham petrol ihra-
catının % 68’ini Asya bölgesine, % 16.5’ini Ku-
zey Amerika’ya gerçekleştirmiştir.12 Öte yandan 
özellikle son yıllarda artan talep nedeniyle Asya 
pazarında Rusya ve İran gibi ülkeler Suudi Ara-
bistan’ın bu konumuna ciddi birer rakip haline 
gelmişlerdir.13 Uzun yıllar Çin’in en büyük pet-
rol tedarikçisi olan Suudi Arabistan, bu unvanı-
nı 2016 itibariyle Rusya’ya kaptırmıştır. Öyle ki 
son üç yıl içinde Çin’in Rusya ve İran’dan pet-
rol ithalatı % 81 oranında artmış ve bu durum 
Suudi Arabistan’ın bu anlamda arka planda kal-
masına neden olmuştur.14 Fakat ABD’nin İran’a 
ekonomik yaptırımlar uygulaması sonrası, 2018 
yılından itibaren Suudi Arabistan tekrar bölge 
ülkelerinin petrol talebini karşılama anlamında 
önemli bir aktör haline gelmiştir.

Enerji bağlamında Asya ülkeleri ile iş birliği 
yapılabilecek diğer alanlar olarak nükleer ener-
ji ve yenilenebilir enerji gösterilebilir. Nitekim 
Riyad yönetimi, artan petrol tüketimine karşı 
koymak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek 
amacıyla özellikle nükleer enerji seçeneğini 
ciddi biçimde değerlendirmektedir. Bu bağlam-
da Riyad yenilenebilir ve nükleer enerjinin daha 
fazla kullanılmasına yönelik adımları hayata 
geçirmek istemektedir.15 Bu çerçevede Ulu-
sal Yenilenebilir Enerji Programı kapsamında 
Suudi Arabistan 2023 yılına kadar toplam 9,5 
gigawat (GW) yenilenebilir enerji üretmek ve 
bunun da güç karışımındaki yenilenebilir ener-
jilerin payını ilk etapta %4’e çıkarmayı hedef-

lemektedir.16 Bu noktada Suudi Arabistan, Asya 
ülkelerini temiz bir enerji endüstrisi kurma ko-
nusunda cazip ortaklar olarak görmektedir. Bu 
anlamda Çin ve Japonya’nın nükleer enerji ve 
yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak 
Suudi Arabistan’ın bu ülkelerle iş birliğinde 
önemli unsurlar olarak söylenebilir. Halihazır-
da nükleer enerji programına başlamış olan ve 
2.8GW’lık bir kombine kapasiteye sahip iki 
reaktör ile bu alanda sınırlı bir ilerleme kayde-
den Suudi Arabistan’ın hedeflerine ulaşabilmesi 
için Çin ve Japonya gibi ülkelerle daha fazla iş 
birliğine gitmesi gerekmektedir.17 Asya ülkeleri 
teknolojik altyapı, kaliteli insan gücü, yüksek 
güvenlik standartları ve araştırma ve geliştirme 
gibi Riyad’ın gereksinim duyduğu çok çeşitli 
konularda katkıda bulunacaktır. 

Ekonomiyi çeşitlendirme çabalarına rağ-
men, Suudi Arabistan’ın uzunca bir süre petrol 
ihracatına bağımlı kalacağına yönelik tahminler 
de bulunmaktadır. HSBC raporu, petrol sektö-
rünün Suudi Arabistan ekonomisinde öncelikli 
sektör olarak kalmaya devam edeceğini ancak 
ihracat artışına katkısının 2016-20 döneminde 
% 87’den 2021-30’da % 78’e düşeceğini be-
lirtmektedir.18 Bu bağlamda Suudi Arabistan, 
Asya’da petrol işleme ve depolama projelerine 
katılarak söz konusu bağımlılığın önüne geçme-
ye yönelik adımlar da atmaktadır. Bu projeler 
Asya coğrafyasındaki piyasalara erişimi kolay-
laştırmak ve diğer ülkelere istikrarlı enerji kay-
nağı temin edebilmek amacıyla yapılmaktadır. 
ARAMCO, Japonya’da Showa Shell, Güney 
Kore’de S. Oil ve Çin’de FREP gibi şirketler 
vasıtasıyla Asya rafinerilerinde hisselere sa-
hiptir. Suudi Arabistan ayrıca ARAMCO üze-
rinden Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya ve 
Vietnam gibi ülkelerde bu sektördeki konumu-
nu güçlendirmek için yeni rafinerilere yatırım 
yapmayı planlamaktadır. Bu noktada Suudi 
Arabistan’ın Asya politikasında en önemli yeri 
tutan enerji ve ekonomik iş birliğini ülkeler ba-
zında daha detaylı biçimde incelemek yerinde 
olacaktır. 
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Çin
1990 yılında diplomatik ilişkiler tesis eden 

Riyad ve Pekin izleyen yıllarda başta petrol 
olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkiler 
geliştirmişlerdir.19 1990’lı yıllarda dünya ticari 
yapısının değiştiğini kabul eden Suudi liderler, 
Çin ile var olan ilişkilerini daha da güçlendir-
meye karar vermişler, Pekin’in yükselen ekono-
mik gücünden yararlanmak için pragmatik bir 
politika izleme kararı almışlardır. Suudi Arabis-
tan’da Kral Abdullah döneminde başlayan Çin 
ilgisi, 2015 yılında göreve gelen Kral Selman 
döneminde daha da artmıştır. Veliaht Prens Sel-
man’ın Çin ile ilişkilere önem verdiği görülür-
ken, iki ülke arasında çok boyutlu iş birlikleri 
hayata geçirilmeye başlanmıştır.20

İki ülke arasında son dönemde yüksek dü-
zeyli temaslar Kral Abdullah’ın 2006 yılının 
Ocak ayında Çin’e yaptığı ziyaretle başlamış-
tır.21 Ziyaret sırasında ekonomi ve enerji başta 
olmak üzere birçok alanda anlaşmalar imzalan-
mış, ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönün-
de karşılıklı irade beyan edilmiştir. 2009 yılında 
ise Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Kral Abdul-

lah’ın davetlisi olarak Suudi Arabistan’a 3 gün-
lük bir ziyaret gerçekleştirmiştir.22 2016 yılında 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Pakis-
tan, Çin, Hindistan, Japonya ve Maldivler’i 
kapsayan bir ziyaret turu gerçekleştirmiş ve bu 
ülkelerle savunma, güvenlik, enerji ve altyapı 
sektörlerinde anlaşmalar imzalamıştır.23 Ziyaret 
kapsamında Muhammed bin Selman’ın tasarla-
dığı Ulusal Dönüşüm Programı’na yönelik Çin 
ve Japonya’nın yatırım projeleri de değerlendi-
rilmiştir.24 Suudi Arabistan bu ülkelerden özel-
likle bilgi ve yüksek teknoloji transferi yoluyla 
faydalanmayı istemektedir. Bu girişimler neti-
cesinde imzalanacak anlaşmalar ve oluşturula-
cak etkileşimler sayesinde Suudi yönetimi özel 
sektörü güçlendirmeyi ve ekonomisini çeşitlen-
dirmeyi hedeflemektedir.25 Suudi Arabistan ve 
Çin arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda 
önemli bir artış göstermiştir.26 2008’de 42 mil-
yar dolar seviyesinde olan karşılıklı ticaret hac-
mi27 2015’e gelindiğinde 60 milyar dolara kadar 
yükselmiştir. 2017 yılında ticaret hacmi 47,4 
milyar dolar, 2018 yılında ise yaklaşık olarak 31 
milyar dolar olarak belirtilmiştir. Ticaret hacmi-
nin giderek azalması Çin’in Rusya ve İran ile de 
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ticari ilişkilerini geliştirmesiyle açıklanabilir.28 
Suudi Arabistan’ın Çin’in petrol ithalatında en 
büyük paya sahip ülke olması Riyad’ı Pekin ile 
olan ticaretinde avantajlı duruma koymaktadır.

Günlük üretimdeki OPEC kesintilerine rağ-
men, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden 
olan Suudi Arabistan, enerjide dışa bağımlılık 
oranı yüksek seviyelerde olan Çin’in enerji  ta-
lebini karşılamayı bir dış politika amacı olarak 
benimsemiştir. Özellikle son 20 yılda Suudi 
Arabistan-Çin enerji iş birliği hızlı gelişmelere 
tanık olmuştur. Çin ile Arap dünyası arasında-
ki ham petrol ticareti 1993 yılında başlamış ve 
2013’te 100 milyar dolara ulaşmıştır.29 2014 
yılında Suudi Arabistan %16 ile Çin’in petrol 
tedarikinde ilk sırada yer almıştır.30 Çin, Ekim 
2016’da dünyanın en büyük ham petrol ithalat-
çısı olan ABD’yi geçerek bu anlamda gelecekte 
de Suudi Arabistan ve diğer Ortadoğu ülkeleri 
için önemli bir pazar olmaya devam edeceğini 
göstermiştir.31 Öte yandan Çin’in petrol tale-
binin karşılanmasında Suudi Arabistan’ın en 
önemli rakipleri olan Rusya ve İran da bu an-
lamda hamleler gerçekleştirmektedir. Kral Sel-
man’ın Çin’i de kapsayan Asya turunda bu reka-
bette Riyad’ı öne alacak adımların atılması için 
girişimlerde bulunduğu da belirtilmelidir. Bu 
bağlamda Kral Selman’ın Çin ziyaretinde Suudi 
ve Çinli şirketler, petrol ve petrokimya tesisle-
rindeki yatırımlar ve yenilenebilir enerji alanın-
da iş birliği yapmak üzere toplamda 65 milyar 
dolar değerinde 21 anlaşma imzalamışlardır.32 
Çin’in Körfez bölgesine yönelik istekli yatırım 
adımları Pekin’in, başta Suudi Arabistan olmak 
üzere tüm Körfez’deki varlığını güçlendirecek 
ve bölgedeki güvenlik dinamiğini Asya’nın dev 
gücü için daha da önemli hale getirecektir. Bu 
iş birlikleri nedeniyle Çin, Ortadoğu ve Körfez 
bölgesindeki çıkarlarının güvence altına alın-
masına ihtiyaç duyacaktır. Çin Dışişleri Bakanı 
Wang Yi’nin, Çin’in Ortadoğu’da daha büyük 
bir siyasi rol üstleneceğini ve bunu yapmak için 
bölgesel askeri yeteneklerini güçlendirmesi ge-
rektiğini belirtmesi bunu kanıtlar niteliktedir. 

Japonya
Japonya ile Suudi Arabistan diplomatik iliş-

kileri 1955’te kurulmuştur.33 İki ülke arasında 
ilk üst düzey temas 1960 yılında dönemin Suudi 
Arabistan Savunma ve Havacılık Bakanı Prens 
Sultan Bin Abdulaziz’in Japonya’ya yaptığı zi-
yaretle gerçekleşmiştir.34 Bunu takip eden dö-
nemde 1971 yılında Suudi Arabistan lideri Kral 
Faysal, Japonya’yı ziyaret etmiştir. Karşılıklı 
temaslar izleyen yıllarda da devam etmiş ve 
Riyad ile Tokyo arasında siyasetten ekonomi-
ye, kültürden eğitime birçok alanda iş birlikleri 
yapılmıştır. 

Suudi Arabistan’da Kral Abdullah’tan son-
ra 2015 yılında tahta geçen Kral Selman döne-
minde Riyad’ın Asya’ya yönelik politikalarında 
görülen aktiflik yanlısı tutum, Japonya ile olan 
ilişkilere de yansımıştır. Bu süreçte Suudi Ara-
bistan yönetimi Japonya ile olan ilişkilerini ge-
liştirmek için girişimlerini daha da artırmıştır. 
Bu anlamda dikkat çeken bir ziyaret, Suudi Ara-
bistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Mu-
hammed bin Selman tarafından Eylül 2016’da 
gerçekleştirilmiştir. “Vizyon 2030” projesi ve 
Japonya ile ikili ilişkilerin ana gündem madde-
si olduğu ziyaret, Suudi Arabistan’ın bu ülkeye 
ilgisini göstermesi açısından da önemlidir.35 Bir 
ay süren Doğu ve Güneydoğu Asya turu kap-
samında Suudi Arabistan lideri Kral Selman’ın 
Japonya’ya da gelerek temaslarda bulunması ve 
farklı alanlarda anlaşmalar imzalaması iki ülke 
arasındaki iş birliğinin ilerleyen dönemlerde de 
devam edeceğinin işaretçisi olarak kabul edile-
bilir.  

Japonya, ham petrolünün %80’inden fazlası-
nı Suudi Arabistan’ın da bir parçası olduğu Kör-
fez İşbirliği Konseyi ülkelerinden tedarik et-
mektedir36 Sadece Suudi Arabistan, Tokyo’nun 
petrol ihtiyacının üçte birini karşılamaktadır. 
Dolayısıyla Suudi Arabistan ile Japonya arasın-
daki ekonomik ilişkilerin merkezinde de petrol 
ve enerji iş birliği bulunmaktadır. Bu noktada 
gelişmiş ekonomisi ile Riyad için ciddi bir pa 
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zar olan Japonya Suudi Arabistan için ne kadar 
önemli ise, enerji kaynaklarının güvenliği bağ-
lamında değerlendirildiğinde Ortadoğu’da ve 
Körfez bölgesinde siyasi istikrarın devam etme-
sinin de Tokyo için o derece önemli olduğunun 
altı çizilmelidir. 

Nitekim Suudi Arabistan ile Japonya’nın 
karşılıklı ticaret hacmi iki ülke arasındaki yoğun 
ekonomik ilişkileri gösterir niteliktedir. 2014 
yılında 51 milyar dolar seviyesinde olan ticaret 
hacmi, izleyen dönemde petrol fiyatlarında ya-
şanan düşüş nedeniyle 2015’te 31 milyar dolara 
gerilemiştir.37 Bu ticaret rakamlarında petrol ve 
enerji ürünlerinin payı büyüktür. Suudi Arabis-
tan’ın 2015 yılında Japonya’nın en büyük ham 
petrol tedarikçisi olduğunu dile getiren Japon-
ya’nın Riyad Büyükelçisi Norihiro Okuda ülke-
sinin 2015 yılında Suudi Arabistan’dan günde 
1.1 milyon varil ham petrol ithal ettiğini belirt-
miştir.38 İki ülke arasındaki ekonomik iş birli-
ği farklı alanlara da yayılmıştır. Japon teleko-
münikasyon devi ve teknoloji şirketi SoftBank 
Group’un kurmaya karar verdiği 100 milyar 
dolarlık teknoloji yatırım fonuna Muhammed 

bin Selman’ın yönettiği Kamu Yatırım Fonu 45 
milyar dolarlık yatırım vaadinde bulunmuştur. 
Özellikle ileri teknoloji sektöründe yatırımlar 
ve projeler üretecek olan fonun Suudi Arabis-
tan’ın ekonomisini çeşitlendirme amacına da 
katkıda bulunması beklenmektedir. 

Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden kur-
tulmaya çalışan birçok ülkenin bölgesel giri-
şimlere yöneldiği düşünüldüğünde, Tokyo ve 
Riyad’ın enerji sektörü başta olmak üzere eko-
nomik ve siyasi iş birliğini arttırma girişimle-
ri iki ülke için de büyük önem arz etmektedir. 
Sadece büyük bir petrol ihracatçısı değil, çe-
şitlendirilmiş ekonomiye sahip bir aktör olma-
yı hedefleyen Suudi Arabistan, bu strateji ile 
uluslararası ekonomideki önemli pozisyonunu 
pekiştirmek istemektedir. Bu anlamda Japonya 
başta olmak üzere tüm Asya ülkeleri ile ekono-
mik iş birliklerini arttırmak Riyad için hayati bir 
öneme sahip olacaktır.39

Pakistan ve Hindistan
Suudi Arabistan dış politikasında Asyalı or-

takların öne çıkmasının emareleri, gerek 2017 
yılında Kral Selman’ın Asya turu gerekse Mu-
hammed bin Selman’ın 2016 ve 2019’daki 
Asya turları ve bu ziyaretler sonucunda Asya 
ülkeleri ile imzalanan çeşitli ve kapsamlı iş bir-
liği anlaşmaları ve mutabakat zaptlarıdır. Kral 
Selman’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği ziyare-
te kıyasla coğrafi anlamda daha az kapsamlı bir 
Asya turunda da, Veliaht Prens Muhammed bin 
Selman 2019 yılının başında Pakistan, Çin ve 
Hindistan’ı ziyaret etmiştir.40 Kaşıkçı cinayeti-
nin ardından Batılı ülkeler Suudi Arabistan ile 
iş birliği konusunda tereddüt yaşadılar ve Mu-
hammed bin Selman’ın Yemen’de başlattığı as-
keri operasyon Suudi Arabistan’ın Batılı ülkeler 
nezdinde prestijini azalttı.41 Bu durum ise, Asya 
ülkelerini Suudi Arabistan nezdinde önemli 
bir alternatif olarak ortaya koydu. 2018’deki 
Kaşıkçı cinayetinin ardından Batılı ülkelerin 
ve yatırımcıların 2018 yılındaki “Çöl Davosu” 

Nitekim Suudi Arabistan ile 
Japonya’nın karşılıklı ticaret 
hacmi iki ülke arasındaki 
yoğun ekonomik ilişkileri 
gösterir niteliktedir. 2014 
yılında 51 milyar dolar 
seviyesinde olan ticaret 
hacmi, izleyen dönemde 
petrol fiyatlarında yaşanan 
düşüş nedeniyle 2015’te 31 
milyar dolara gerilemiştir
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(Davos in the Desert) isimli Suudi Arabistan 
Yatırım Konferansı’ndan Suudi Arabistan’a bir 
tepki olarak çekilmeleri sonrası, Kuzey Afrika 
ülkelerinden Tunus ve Fas da, Muhammed bin 
Selman’ı eleştiren ifadeler kullandılar.42 Bütün 
bu gelişmeler, Suudi Arabistan’a, dış politika-
da manevra alanının daraldığınıhatırlattı. Buna 
mukabil olarak, Muhammed bin Selman, 2019 
yılının başında Pakistan, Çin ve Hindistan’da 
görkemli bir şekilde karşılanarak, Asya’nın Ba-
tıya bir alternatif olabileceği düşüncesinin Asya 
ülkelerinde de karşılığı olduğunu gösterdi.  

Suudi Arabistan ve Pakistan ikili ilişkileri ti-
cari ortaklık, savunma iş birliği ve dini müesse-
seler boyutları ile ön plana çıkmaktadır. 1970’li 
yıllardan beri Suudi Arabistan güvenliğinde Pa-
kistan’ın rolü ve Pakistan ekonomisinde Suudi 
Arabistan’ın rolü her iki ülkenin de avantaj sağ-
ladığı bir durum olarak dikkat çekmektedir. Su-
udi Arabistan ordusunda görev yapan Pakistan 
vatandaşı askerler Suudi Arabistan’ın güvenli-
ğine katkı sağlarken, gerek orduda ve gerekse 
farklı sektörlerde hizmet veren diğer Pakistanlı 
vatandaşların ülkelerine gönderdikleri işçi ge-
lirleri ise Pakistan ekonomisi açısından elzem 
bir boyuta ulaşmıştır.43

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Muham-
med bin Selman’ın gerçekleştirdiği Asya turu 
çerçevesinde44 ve sonrasında Pakistan Başba-
kanı İmran Han ile birçok ikili görüşme ger-
çekleştirilmiştir. Pakistan’ın mali istikrarının 
borçlar sebebiyle tehlikede olması, Muhammed 
bin Selman’ın Başbakan İmran Han ile sık sık 
görüşmesini gerektirmiş ve ikili üst düzey bir 
ortaklık kurmuştur. Nitekim 2018-2019 döne-
minde Pakistan’ın döviz rezervlerinin 8 milyar 
dolara düştüğünü açıklaması, ülkenin içerisinde 
bulunduğu mali sıkıntıları da göstermekteydi.45 

Pakistan bunun yanında, mali sıkıntılar sebebiy-
le Uluslararası Para Fonu’na başvurmuştu.46 Bu 
süreç içerisinde, Suudi Arabistan’ın Asya açılı-
mı da, Pakistan açısından büyük bir fırsat olarak 
görülmeye başlandı. Ticari ortaklık anlamında 
Suudi Arabistan ve Pakistan 2017-2018 yılında 
toplamda 2 milyar dolara ve daha sonraki 2018-
2019 döneminde 3.7 milyar dolara yakın ticaret 
hacmine sahipken, Pakistan’ın son  dönemler-
de ticaret fazlası verdiği bir ekonomik ilişki 
görülmektedir.47 Suudi Arabistan’da çalışmak 
için bulunan Pakistanlı işçilerin gönderdiği ha-
valeler de, Pakistan ekonomisinin istikrarı için 
önem taşımaktadır. 
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İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bir 
diğer önemli boyutu da Suudi Arabistan’ın Pa-
kistan’a sağladığı kredi ve yardımlardır. 2014 
yılında Suudi Arabistan, Pakistan’a 1,5 milyar 
dolar değerinde kredi desteği sağlamıştır. Ara-
dan geçen dört yıl sonrasında 2018 yılında Su-
udi Arabistan Yatırım Konferansı’na (Çöl Da-
vosu) katılan Başbakan İmran Han, toplamda 
6 milyar dolarlık bir yardım paketi elde etmiş-
tir.48 Şubat 2019 tarihindeki Pakistan ziyareti ile 
de Muhammed bin Selman ve İmran Han, 20 
milyar dolar değerinde çeşitli mutabakat zapt-
ları imzalamışlardır. Ziyaret kapsamında Mu-
hammed bin Selman’ın heyetinde yer alan 40’a 
yakın Suudi Arabistanlı iş adamı da Pakistan iş 
çevreleri ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve iki 
ülke iş çevrelerinin ortaklıklar ve iş birlikleri 
kurmalarının temeli atılmıştır. Suudi Arabistan 
ve Pakistan arasında imzalanan mutabakat zapt-
ları çerçevesinde madencilik faaliyetleri, pet-
ro-kimya endüstrisi ağırlıklı anlaşmalar, Pakis-
tan’ın liman şehri Gwadar’da bir petrol rafine-
risinin de kurulmasına yöneliktir. Gwadar’daki 
söz konusu petrol rafinerisinin maliyetinin 8 
milyar doları bulması beklenmektedir.49

Pakistan ile ticari ortaklıklar kuran Suudi 
Arabistan, gerek ticaret hacmi gerekse de kre-

diler ve karşılıklı yatırımlar bağlamında Hindis-
tan ile daha büyük bir ekonomik ortaklık ilişkisi 
kurmuş durumdadır.50 Hindistan, petrole ihti-
yacının büyük bölümünü Irak ve Suudi Arabis-
tan’dan karşılamaktadır.51 Petrolün stratejik bir 
boyutunu temsil ettiği Suudi Arabistan – Hin-
distan ticaret hacmi 2017-2018 döneminde 27 
milyar dolar boyutuna ulaşmıştır. 2018-2019 ve 
sonraki dönemlerde iki ülkenin ticaret hacminin 
en az 24 milyar doları petrol ticaretinden oluşan 
34 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.52 İki 
ülke yetkilileri de petrol dışı ticaretin artırılma-
sı gayesine vurgu yapmışlardır ve Hindistan’ın 
Riyad Büyükelçisi geçtiğimiz dönemlerde yap-
tığı açıklama ile birlikte Hindistan’ın Suudi 
Arabistan ile petrol dışı ticaretini önümüzdeki 
5 yıl içerisinde en az 10 milyar dolar artırmak 
istediğini vurgulamıştır.

2019 yılında Muhammed bin Selman’ın 
Asya turu kapsamında Hindistan ziyaretinde, 
Başbakan Narendra Modi ile olumlu görüşme-
ler gerçekleştirilmiş ve Hindistan’a yaklaşık 
100 milyar dolar yatırım sözünde bulunulmuş-
tur. Pakistan’a 20 milyar dolar yatırım sözü 
veren Muhammed bin Selman’ın Hindistan’a 
100 milyar dolar yatırım sözü vermesi, Suu-
di Arabistan’ın Asya açılımlarında ekonomik 
ilişkilere öncelik verdiğini göstermektedir.53 
Bunun yanında, Hindistan’ın enerji ihtiyacının 
karşılanması amacıyla Suudi Arabistan’ın milli 
petrol şirketi Aramco, Indian Strategic Petro-
luem Reserves Limited şirketi ile iş birliği te-
melinde mutabakat zaptı imzalamıştır.54 Bunun 
yanında, Suudi Arabistan’ın ekonomik kaynak-
larını çeşitlendirmeyi amaçladığı projesi Viz-
yon 2030’da Hindistan’ın rolü de, Ekim 2019 
tarihinde Başbakan Modi’nin Riyad’a Kral Sel-
man’ın davetlisi olarak düzenlediği ziyaret sıra-
sında da vurgulanmıştır. Suudi Arabistan’ın Çin, 
ABD ve Japonya’dan sonra dördüncü ticaret 
ortağının Hindistan olduğu hesaba katıldığında, 
ikili ilişkilerde petrol dışı sektörün boyutunun 
artırılma hedefinin ekonomik kaynakların çeşit-
lendirilmesi amacına matuf olduğu belirtilebi-

Pakistan ile ticari ortaklıklar 
kuran Suudi Arabistan, 
gerek ticaret hacmi gerekse 
de krediler ve karşılıklı 
yatırımlar bağlamında 
Hindistan ile daha büyük bir 
ekonomik ortaklık ilişkisi 
kurmuş durumdadır.
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lir. Asya açılımının bir boyutu olarak ülkeler ile 
sosyokültürel ilişkilerin artırılmasına da önem 
veren Suudi Arabistan, ülkesindeki 850 Hintli 
mahkumu affetmiş, Hindistan’ın haç kotasını 
170,000’den 200,000’e çıkarmıştır.55

Malezya ve Endonezya
Suudi Arabistan’ın ekonomik anlamda 

önemli düzeyde ilişkilerinin olduğu bir başka 
ülke de Malezya’dır. Malezya’nın Ortadoğu’da-
ki en büyük ikinci ticaret ortağı olan Suudi 
Arabistan, bu ülke ile ticari ve ekonomik iliş-
kilerini geliştirmek üzere girişimlerini son yıl-
larda hızlandırmıştır. 1990’da 260 milyon dolar 
olan karşılıklı ticaret hacmi, 2014’de 4 milyar 
dolara yaklaşmıştır.56 Ancak ticaret hacmi 2018 
yılında 2.7 milyar dolara düşmüştür. Petrol fi-
yatlarındaki düşüş iki ülke arasındaki ticareti de 
etkilemiş ve özellikle 2015 ve 2016 yıllarında 
ticaret rakamlarında gerileme yaşanmıştır.57 Söz 
konusu düşüşün telafisi için Malezya petrol şir-
keti Petronas ve Suudi Arabistan petrol şirketi 
ARAMCO, Suudi Arabistan’ın Malezya’daki 
petrol rafinerisi ve petrokimya projelerine gir-
mesini sağlayacak 7 milyar dolarlık bir anlaşma 
imzalamışlardır.58 ARAMCO bu anlaşmayla, 
Güneydoğu Asya’da ilk büyük projesini hayata 
geçirmiştir.59 Malezya, ekonomiden sanayiye, 
yüksek teknolojiden endüstriye birçok alanda 
İslam coğrafyasındaki ülkelerden farklılaş-
maktadır. Kral Selman’ın Malezya’nın İslam 
coğrafyasında başarılı bir kalkınma modeli an-
lamında en önemli örneklerden birisi olduğunu 
vurgulaması Riyad’ın bu ülkeye verdiği önemi 
göstermektedir.60 

Bu özelliklerinden dolayı Malezya, Suudi 
Arabistan tarafından hem önemli bir dış ticaret 
partneri hem de birçok alanda iş birliği yapıla-
bilecek bir ülke olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu nedenle Riyad’ın bu ülkeye yönelik son yıl-
lardaki politikaları nedeniyle, Suudi Arabistan 
ve Malezya arasında bilgi teknolojileri, işgü-
cündeki eğitim uzmanları, daha iyi altyapı inşa 

etme ve sağlık sektörünün iyileştirilmesi gibi 
konularda iş birlikleri hayata geçirilmiştir. Su-
udi Arabistan “Vizyon 2030” projesinin başarılı 
biçimde uygulanmasında Malezya’nın ulusal iş-
gücü içinde profesyonel teknisyen yetiştirme ve 
eğitme konusunda tecrübesine ve uzmanlığına 
büyük önem vermektedir.61 

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Ba-
kanlığı, Dış Ticaret Geliştirme Şirketi ve Ya-
tırım Geliştirme İdaresi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen iş forumunda Malezya ve Suudi 
Arabistan şirketleri petrol ve gaz, İslami finans, 
şeriat uyumlu ürünler, helal endüstrisi ve imalat 
dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak gi-
rişimlerde ve iş birliğinde yer alacak toplamda 
2.19 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzala-
mıştır.62 Malezya Başbakanı’nın Türki Aldakhil 
ile yaptığı röportajda, Malezya’nın Suudi Ara-
bistan’ın Asya’daki önemli ticaret ortaklarından 
olduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülke-
leri ile Malezya arasındaki ticaret hacminin 11 
milyar dolara ulaştığını belirtilmiştir.63 

Kral Selman’ın bir ay süren Doğu ve Gü-
neydoğu Asya turu kapsamında dikkat çeken 
bir başka ziyareti de Endonezya’ya gerçekleş-
miştir. En son Kral Faysal tarafından 46 yıl önce 
bu ülkeye üst düzey bir ziyaret gerçekleştiren 
Suudi Arabistan, Kral Selman’ın söz konusu 
gezisiyle dünyanın en fazla Müslüman nüfusa 
sahip ülkelerinden olan Endonezya ile yeniden 
yüksek düzeyden temas kurmuştur.64 Uluslara-
rası Para Fonu (IMF) verilerine göre Güneydo-
ğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) içindeki en 
büyük ve dünyadaki 16. en büyük ekonomisine 
sahip ülke olan Endonezya, bu anlamda Riyad 
yönetimi için ciddi bir ekonomik potansiyeli 
barındırmaktadır.65 Bu potansiyele rağmen iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi 3.4 milyar dolar 
dolaylarında seyretmektedir.66 Karşılıklı ticare-
tin beklenen seviyede olmaması Suudi Arabis-
tan yönetimini Endonezya ile olan ticari ilişki-
leri geliştirme konusunda yeni adımlar atmaya 
sevk etmiştir. İki ülke arasında imzalanan an-
laşmada Suudi Arabistan’ın Endonezya’daki 
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petrol endüstrisi alanında 6 milyar dolar yatırım 
yapacağı duyurulmuştu.67 

Asya turu kapsamında 9 gün kaldığı Endo-
nezya’da temaslarda bulunan Kral Selman eko-
nomi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda 
anlaşmalara imza atmıştır. Kral Selman, Endo-
nezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun görüş-
mesinde ticaret, denizcilik, eğitim ve bilim gibi 
alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini amaçlayan 
10 anlaşma imzalamış, Endonezya’da bazı kal-
kınma projelerine destek için 1 milyar dolarlık 
yardım fonu konusunda desteğini sunmuştur.68 
Görüşmeler sırasında Riyad ile birçok alanda 
iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden 
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Suudi 
Arabistan’ın “Vizyon 2030” projesine stratejik 
ortak olmak istediklerini de belirtmiştir.69 Yine 
ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde Suudi 
Arabistan’ın enerji, sağlık ve inşaat gibi alanlar-
da 3.6 milyar dolar değerinde birçok proje için 
anlaşmayı onayladığı bildirilmiştir.70 

Diğer Asya ülkeleri ile olan ilişkilerine ben-
zer şekilde Suudi Arabistan’ın Endonezya ile ti-
caretinde ham petrol büyük önem taşımaktadır. 
Son yıllarda bu anlamda ikili ilişkilerin yoğun-
laşması neticesinde Suudi Arabistan, Endonez-
ya’nın en büyük küresel ham petrol tedarikçisi 
ve Ortadoğu’daki en büyük ticaret ortağı hali-
ne gelmiştir. Fakat küresel petrol fiyatlarındaki 
düşüş sebebiyle 2015 yılında 5.48 milyar dolar 
olan ticaret hacmi 2016 yılında 3.39 milyar do-
lara gerilemiş ve 2018 yılında tekrar 6,13 mil-
yar dolara yükselmişti.71 2018 yılında ise ticaret 
hacmi 2,1 milyar dolara düşmüştür.

Ticaret hacminin düşmesine rağmen Endo-
nezya, ekonomisini çeşitlendirme ve daha faz-
la yatırım ve yabancı şirket çekme konusunda 
önlemler almaya devam etmektedir. Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ta-
rafından iletilen bilgilere göre, Endonezya’ya 
yönelik doğrudan yabancı yatırımlar devam 
etmekle birlikte, dış yatırım hacmi 2015’te 
15.51 milyar dolara gerileyerek, önceki yılın 
aynı dönemine göre % 29 oranında azalmıştır. 

Suudi Arabistan’ın halihazırda Endonezya’daki 
doğrudan yatırımlarda ciddi bir aktör olmadı-
ğı görülmektedir. Endonezya Yatırım Koordi-
nasyonu’nun verilerine göre, Suudi Arabistan 
2010-2015 yılları arasında Endonezya’da 34 
milyon dolarlık yatırım yapmıştır. Bu rakam 
2016 yılında ciddi biçimde düşüş göstererek 
sadece 1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.72 
Dolayısıyla Endonezya’nın bu anlamda da Suu-
di Arabistan’dan ciddi bir beklentisinin olduğu 
ama bunun karşılanamadığı söylenebilir. 

Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştır-
ma Merkezi, Endonezya’nın 2030 yılına kadar 
küresel ekonomiler arasında ilk 10’da yer ala-
cağını öngörmektedir. Öte yandan Endonezya, 
Malezya’dan sonra varlık büyüklüğü bakımın-
dan Asya’daki en güçlü İslami finans sektörüne 
sahip ülke olarak dikkat çekmektedir. Bununla 
birlikte Endonezya önümüzdeki 20 yıl boyun-
ca ham petrol ve rafine edilmiş enerji ithalatçı-
sı olarak kalmaya devam edecektir. Ülkenin şu 
anda yıllık ithalatının yaklaşık % 52’sini enerji 
ithalatı oluşturmakta ve bu oranın 10 yılın sonu-
na kadar % 61’e yükselmesi öngörülmektedir. 

Bu bağlamda ARAMCO ve Endonezya pet-
rol şirketi Pertamina arasında imzalanan 6 mil-
yar dolarlık anlaşma bu alanda iş birliğinin de-
rinleşeceğini de göstermektedir. Bu iş birlikleri 
ile Suudi Arabistan, Endonezya pazarındaki ve 
daha geniş anlamda ASEAN bölgesindeki var-
lığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak 
Endonezya’nın söz konusu olumlu ekonomik 
görünümü, Donald Trump yönetiminin politi-
kaları, Çin’in ekonomik yavaşlamasının olası 
etkisi ve ekonomik reformları yavaşlatabilecek 
potansiyel yerel siyasi kutuplaşmalar dahil ol-
mak üzere birçok belirsizliğin etkisinde kalabi-
leceği de unutulmamalıdır.73

3. Siyasal işbirliği ve Güvenlik 
Ekseninde Suudi Arabistan - Asya 
Ülkeleri

Suudi Arabistan’ın son dönemde Asya’ya 
yönelik aktif bir politika geliştirmesinin arka-
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sında yatan diğer bir motivasyonun da özellikle 
güvenlik alanı başta olmak üzere bu bölge ülke-
leri ile siyasi düzeyde iş birliğinin arttırılması 
isteği olduğu belirtilmelidir. Bunda başlıca iki 
temel nedenden bahsedilebilir. Öncelikle Suudi 
Arabistan’da Kral Selman’ın 2015 yılında gö-
reve gelişinin ardından dış politika stratejisin-
de ciddi bir dönüşüm meydana gelmiştir. Riyad 
yönetimi artık bölgesel politikalarda doğrudan 
müdahil olan bir yöntemi benimserken, küresel 
anlamda da müttefiklik ilişkilerini çeşitlendirme 
stratejisi izlemeye başlamıştır. Aktif bir müda-
halecilikle tanımlanabilecek olan Suudi Arabis-
tan’ın yeni dış politika stratejisi Riyad’ı, Suriye 
ve Yemen konusunda çok daha aktif bir aktör 
haline getirmiştir. Bu bağlamda Yemen’deki is-
tikrarsızlığın çözümü için geniş katılımlı bir ko-
alisyon oluşturan Suudi Arabistan yönetimi, bu 
ülkeye doğrudan askeri bir müdahale gerçekleş-
tirerek yıllardır kapasitesini arttırdığı sert gücü-
nü daha fazla kullanabileceğini de göstermiştir. 

Suudi Arabistan’ın dış politikasında Asya’yı 
yeni bir yönelim merkezi olarak görmesinin 
ikinci nedeni ise ABD ile ilişkilerde yaşanan 
gerginliğin doğurduğu yeni siyasi ortam olarak 
gösterilebilir.74 Barack Obama döneminde ABD 
dış politikasında bir strateji değişikliği yaşan-
mıştır. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası  
Ortadoğu’da ‘düzen kurucu rol’ üstlenen ABD,  
 

Obama ile ‘sorumluluk almama’ prensibine da-
yalı Ortadoğu politikası izlemeye başlamış ve 
bu noktada Riyad yönetimi ile bazı bölgesel po-
litikalarda görüş ayrılığına düşmüştür. Öte yan-
dan ABD’nin enerji bağlamında Ortadoğu’ya 
olan bağımlılığının azalması, demokrat bir 
başkanla ABD’nin dış politikasındaki sert güç 
unsurlarının devre dışı kalması ve Asya-Pasifik 
bölgesinde ekonomik açıdan yükselen Çin ile 
yaşanan rekabet Washington’un dış politikasını 
giderek Ortadoğu’dan daha fazla uzaklaştırmış-
tır. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez 
ülkeleri ABD’nin geleneksel güvenlik şemsiye-
sinin mevcudiyetini sorgulamaya başlamış ve 
bu anlamda Washington’un izlediği politikaları 
tasvip etmemişlerdir. Bu noktada Körfez ülke-
leri tarafından bölgedeki en ciddi tehdit ola-
rak algılanan İran’ın Obama’nın girişimleriyle 
uluslararası sisteme entegre edilmesi bu endişe-
leri çok daha ciddi boyutlara taşımıştır. İran’ın 
Yemen ve Suriye politikaları başta olmak üzere 
birçok bölgesel ve küresel meselede Suudi Ara-
bistan ile rekabet ilişkisine girmesine rağmen 
Washington’un İran’a yönelik olumlu tutumu 
Kral Selman yönetimi tarafından tepkiyle kar-
şılanmıştır. 

Suudi Arabistan’ın ABD’ye olan güveninin 
sarsılmasında bir başka etken de ABD’de çıkan 
JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism 
Act)75 kanunudur. 11 Eylül saldırılarında haya-
tını kaybeden kişilerin ailelerinin saldırılarda 
Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçe-
siyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine 
imkan tanıyan JASTA kanunu Riyad yöneti-
mini ciddi biçimde rahatsız etmiştir.76 Kararın 
kabul edildiği günlerde ABD medyasında Su-
udi Arabistan’ın bu ülkedeki 750 milyar do-
larlık malvarlığının dondurulabileceğine dair 
haberlerin yer alması, Riyad ile Washington 
arasındaki gerginliğin artmasına yol açmıştır. 
Nitekim ABD’nin bu politikalarından rahatsız 
olan Riyad yönetimi, izleyen dönemde küresel 
anlamda yeni iş birlikleri içerisine girmek ve 
müttefiklerini çeşitlendirmek adına girişimleri-
ni hızlandırmıştır. 

Washington’ın Obama 
döneminde Körfez ülkelerini 
kaygılandıran politikaları, 
başta Suudi Arabistan olmak 
üzere tüm Körfez ülkelerinin 
güvenlik politikalarını 
gözden geçirmelerine neden 
olmuştur
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Washington’ın Obama döneminde Körfez 
ülkelerini kaygılandıran politikaları, başta Suu-
di Arabistan olmak üzere tüm Körfez ülkeleri-
nin güvenlik politikalarını gözden geçirmeleri-
ne neden olmuştur. Bu bağlamda Körfez ülke-
lerinin ABD’nin güvenlik tedarikine alternatif 
olarak iki temel seçeneğe sahip olduğu söyle-
nebilir. Bunlardan ilki bölge ülkeleriyle ilişki-
leri geliştirmek ve diğeri de bölge dışı büyük 
güçlerle güvenlik ilişkilerini arttırmaktır. Bu 
bağlamda öncelikli olarak Suudi Arabistan’ın 
çeşitli girişimlerde bulunduğu görülmektedir. 
Riyad yönetimi, Kral Selman ile aktifleşen dış 
politikasından hareketle Türkiye ve Mısır gibi 
bölgesel güçlerle ilişkileri güçlendirme politi-
kası izlemiştir. İslam Ordusu İttifakı’nın kuru-
luşu bu güvenlik politikalarının bir ayağı ola-
rak görülebilir. Öte yandan İngiltere, Almanya, 
Fransa gibi Avrupalı güçlerle veya Çin, Endo-
nezya, Japonya gibi Asya ülkeleriyle yapılan 
askeri anlaşmalar da Riyad’ın güvenlik politi-
kalarının çeşitlendirilmesine yönelik girişimler 
olarak görülebilir. Bu anlamda özellikle Suudi 
Arabistan’ın bir taraftan eski ittifaklarını ko-
rurken diğer taraftan da küresel siyasetteki yeni 
gelişmelere paralel olarak farklı aktörlerle iş 
birliklerine gittiği görülmektedir. 

Nitekim Asya devletlerinin uluslararası poli-
tikada artan önemi hem Suudi Arabistan hem de 
diğer Körfez ülkeleri tarafından dikkatle takip 
edilmiş, bu yeni aktörlere yönelik politikalar 
devreye sokulmaya başlanmıştır. Bu aktörler-
den en önde geleni olan Çin’in KİK üyesi ül-
kelerle iş birliklerini son yıllarda derinleştirdiği 
görülmektedir. Özellikle Riyad yönetimi, uzun 
süredir Körfez’de siyasi olarak daha aktif bir 
Çin görmek istediğini dile getirmektedir. Çin 
donanmasının, Aden Körfezi’nde ve Afrika’nın 
doğu kıyısında görevlendirilmiş olan deniz kuv-
vetlerinin dinlenme ve yakıt ikmali için Umman, 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’n-
deki limanlarını kullanması, Riyad tarafından 
memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu iş birliği 
Çinli yetkililerin Körfez’deki askeri tesisleri zi-

yaret etmelerinin ve buradaki yetkililerle etkile-
şimlere girerek Çin ile Körfez ülkelerinin askeri 
anlamda iş birliklerini derinleştirmesinin önünü 
açmaktadır.77 İzleyen kısımda Kral Selman’ın 
Doğu ve Güneydoğu Asya turunda özellikle 
siyasi ilişkilerini geliştirmek üzere yaptığı giri-
şimler ve savunma ve güvenlik alanında atılan 
adımlar bağlamında ele alınacaktır. 

Çin
Suudi Arabistan’ın Asya’da en önem verdi-

ği aktörlerden olan Çin’in ekonominin dışında 
güvenlik ve savunma alanında da önemli bir 
partner haline gelmesi, Riyad’ın dış politika ön-
celikleri arasındadır. Suudi Arabistan lideri Kral 
Selman’ın “Büyük bir güçle güvenilir bir iliş-
kiye ihtiyacımız var” şeklindeki açıklaması ve 
son dönemde ABD ile Körfez ülkeleri arasında 
yaşanan gerginlik göz önüne bulundurulduğun-
da,78 Riyad’ın ve Körfez bölgesindeki diğer ak-
törlerin bu yönde bir beklentiyi karşılamak üze-
re Çin’le ilişkilerini derinleştirmek isteyecekleri 
ifade edilebilir.79 Bu nedenle Suudi Arabistan’ın 
Asya’ya yönelik yeni bir dış politika aktivizmi-
ni son dönemde devreye sokması uluslararası 
siyasette yeni dinamiklerin ve ittifak şekillen-
melerinin habercisi olarak da görülebilir.

Suudi Arabistan’ın Asya ülkelerine yönelik 
dış politika hamleleri özellikle 2016 yılından 
itibaren daha yoğun biçimde hayata geçirilme-
ye başlanmıştır. Ocak ayında Suudi Arabistan’ı 
ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Su-
udi Kral Selman ile güvenlik ve savunma başta 
olmak üzere birçok alanda iş birliği konusun-
da stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır.80 
Ağustos ayında Çin’e yaptığı ziyarette Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Sel-
man da iki ülke arasında savunma ve güvenlik 
alanında iş birliğinin arttırılmasını hedefledikle-
rini ifade etmiştir. Çin Savunma Bakanı Chang 
Wanquan da bu anlamda Pekin yönetimi olarak 
Riyad ile tam bir koordinasyon içerisinde çalış-
mak istediklerini belirtmiştir.81 Kasım ayında 
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping özel temsilcisi 
Riyad’a gelerek iki ülke arasında güvenlik ala-
nında beş yıllık bir iş birliği mutabakatına imza 
atmıştır.82 İki ülke arasındaki iş birliğinin bir 
sonraki aşamasında Suudi Arabistan’ın büyük 
oranda ABD’den temin ettiği savunma sanayi 
ürünlerinin tedarikinde Çin’in de devreye gir-
mesi olarak görülmektedir. Çin’i sofistike füze 
sistemleri ve muharebe araçları konusunda cid-
di bir tedarikçi olarak gören Suudi Arabistan’ın 
ilerleyen dönemlerde ABD’ye alternatif bir te-
darikçi olarak Çin ile bu anlamda ilişkilerini ge-
liştireceği tahmin edilmektedir.83

Her ne kadar ekonomi ve enerji alanlarında 
ciddi anlaşmalar imzalanıp önemli yatırım ka-
rarları alındıysa da Suudi Arabistan Kralı Sel-
man’ın söz konusu seyahatinde öne çıkan bir 
diğer konunun da güvenlik iş birliği olduğunun 
altı çizilmelidir.84 Kasım ayında imzalanan or-
taklık anlaşmasına ilaveten Çin ile savunma 
teknoloji alanında iş birliğini artırmayı hedef-
leyen Suudi Arabistan, gelecek dönemde yap-
mayı belirlediği askeri harcamaların %50’sini 
yerel üretimle karşılanması hedefine ulaşılması 

konusunda Çin’den teknoloji transferine büyük 
önem vermektedir. Kral Selman’ın, ziyareti 
kapsamında Çinli yetkililerle bu bağlamda giri-
şimlerde bulunduğu da belirtilmektedir.85 

Öte yandan Çin’in küresel bir aktör olarak 
giderek daha etkinleşmesi ve Suudi Arabis-
tan’ın da etki alanında kalan coğrafyalara yöne-
lik politikalar geliştirmesi Riyad’ın Pekin’le is-
tihbarat ve diplomasi alanlarında da iş birliğini 
geliştirmek istemesine neden olmaktadır. Kral 
Selman’ın ziyaretinin bu yönde iş birliklerine 
zemin hazırlayan bir yönü olduğuna da dikkat 
çekilmelidir.86 Nitekim temaslar sonunda yapı-
lan açıklamalarda iki ülke arasında “her anlam-
da stratejik ortaklık” vurgusu yapılması iş bir-
liğinin daha da güçleneceğini göstermektedir.87

Japonya
Suudi Arabistan ile Japonya arasında güven-

lik ve savunma alanındaki iş birliği uzun bir sü-
redir iki ülkenin önem verdiği konular arasında 
gösterilebilir. Nitekim son yıllarda bu anlamda 
ortak politikaların geliştirildiği gözlemlenmek-
tedir. Bunda Japonya’nın Arap yarımadasındaki 
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enerji tedariki hatlarının güvenliğinin korun-
masında görev almak istemesi önemli rol oyna-
maktadır. 2011 yılında Japonya ülkesi dışındaki 
ilk askeri üssünü Bab’ül-Mendeb Boğazı için 
stratejik konumdaki Cibuti’de açarak bu bölge-
de etkin bir aktör olma yönünde iradesini ortaya 
koymuştur.88 

Japonya’nın bu aktif tutumunu Suudi Ara-
bistan olumlu karşılamış ve Tokyo ile savunma 
alanında iş birliklerini artırmaya yönelik giri-
şimlerde bulunmuştur. O dönemde Savunma 
Bakanı olan Selman bin Abdülaziz, 2014 yılın-
da Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette savun-
ma ve güvenlik alanlarında iş birliğini kapsayan 
bir anlaşma imzalamıştır.89 2015 yılında tahta 
geçen Kral Selman, diğer Asya ülkeleriyle ol-
duğu gibi Japonya ile de iş birliğini geliştirmek 
üzere çalışmalarını sürdürmüştür. 

Bu çerçevede Kral Selman’ın Savunma Ba-
kanı olarak atadığı oğlu Muhammed bin Sel-
man’ın 2016’nın eylül ayında Japonya’ya ger-
çekleştirdiği ziyarette özellikle savunma sanayi 
ürünlerinin tedariki konusunda Tokyo ile Riyad 
arasında yeni bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaş-
mada ayrıca Suudi Arabistan’ın karasularının 
korunması ve savunma teknolojileri alanında 
tecrübe paylaşımı konularında iş birliğine gidil-
mesi maddesi de yer almıştır.90 2017’nin Ocak 
ayında da Japonya Savunma Bakanı Suudi Ara-
bistan’a gelerek Suudi mevkidaşı ile temaslarda 
bulunmuştur.91 Kral Selman’ın Doğu Asya turu 
kapsamında Japonya’yı da ziyaret etmesi sa-
vunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi için 
yeni bir fırsat doğurmuştur. Nitekim Japonya, 
Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinin güvenli-
ğini enerji arzı bağlamında hayati görmektedir.
Bu nedenle Tokyo yönetimi Suudi Arabistan’la 
savunma ve güvenlik alanında iş birliğinin artı-
rılmasına büyük önem vermektedir.92 

Pakistan ve Hindistan
Pakistan Britanya’dan bağımsızlığını elde 

etmesinin ardından dört yıl geçmeden Suudi 
Arabistan ile bir dostluk anlaşması imzalanmış 

 

tır. 2019 yılındaki Asya turunda, Muhammed 
bin Selman’ın görkemli bir şekilde karşılan-
dığı ülkelerin başında Başbakan İmran Han’ın 
yönetimindeki Pakistan gelmektedir. Ülkenin 
çeşitli kentlerinde resmi tatillerin ilan edilme-
si, görev yapan güvenlik personelinin sayısı ve 
İmran Han’ın bizzat Muhammed bin Selman’ın 
kalacağı yere protokollere rağmen ulaşımını 
sağlaması da, görkemli karşılamanın boyutları 
hakkında fikir verebilecektir.93 Pakistan – Su-
udi Arabistan arasındaki üst düzey ziyaretler, 
2019 yılında, Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden 
Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cübeyr’in de 
Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirmesi ile güç-
lenmiştir.

Özellikle 1970’li yıllardan itibaren, Pakis-
tan’daki dini müesseselerin, Selefi-Vehhabi İs-
lam’ı Pakistan’da yaymak amacıyla Suudi Ara-
bistan tarafından desteklendiği belirtilmektedir. 
Bu anlamda Suudi Arabistan, Pakistan’daki 
belirli dini müesseselere fonlar aktarmakta ve 
ülkenin dini otoritelerini etkisi altına almaya 
çalışmaktadır.941980’li yıllarda Afganistan’a 
yönelik gerçekleşen Sovyetler Birliği müdaha-
lesinin etkilerini geri püskürtmeyi amaçlayan 
‘Afgan Mücahitler’in de, Pakistan’da Suudi 
Arabistan tarafından desteklenen otoriteler ara-
cılığıyla fonlandığı fakat bu fonların Afganis-

Özellikle 1970’li yıllardan 
itibaren, Pakistan’daki 
dini müesseselerin, 
Selefi-Vehhabi İslam’ı 
Pakistan’da yaymak 
amacıyla Suudi Arabistan 
tarafından desteklendiği 
belirtilmektedir
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tan’da Mücahitlerin mücadelesinden daha kap-
samlı amaçları olduğu belirtilmektedir.95 Suudi 
Arabistan’ın Pakistan’da dini müesseseleri fon-
lar aracılığıyla kontrol altında tutmak isteme-
sinin nedeni direkt olarak Suudi Arabistan’ın 
İran’a karşı verdiği teo-politik mücadele ile de 
ilgilidir. 

Suudi Arabistan ve Pakistan, savunma iş bir-
liği anlamında da ortaklıklar kurmuştur. Savun-
ma iş birliği anlamda her iki ülke de bunu daha 
önce inkâr etmiş olsa da, iki ülke arasında nük-
leer enerji konusunda da ortaklık kurulduğu ve 
görüş alışverişinde bulunulduğu iddia edilmek-
tedir.96 Siyasi ilişkiler üst düzey resmi ziyaretler 
ile de perçinlenmiştir. Yine Suudi Arabistan, 
Endonezya ve Malezya ile ilişkilerinde olduğu 
gibi, Pakistan ile ilişkilerinde de İslam Ordu-
su’nu ön plana çıkarmaktadır ve bu anlamda İs-
lam Ordusu Başkomutanı’nın da bir Pakistanlı 
olması, Suudi Arabistan’ın bölgesel jeopolitik 
eksenlerde Pakistan askeri gücüne verdiği öne-
mi göstermektedir.97 Fakat, Suudi Arabistan bü-
tün çabasına rağmen bölgesel askeri angajman-
larında Pakistan’ı her zaman yanına çekmeyi 
başaramamıştır. Bunun önemli bir örneğini Mu-
hammed bin Selman’ın 2015 yılında başlattığı 

“Kararlılık Fırtınası Operasyonu”na Pakistan’ın 
askeri destek vermemesi oluşturmaktadır.98

İlişkilerdeki önemli sorunlardan bir tanesi 
tarafların birbirlerinin güvenlik konusundaki 
çekincelerine yeterince önem vermemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim, Şubat 2020’de Su-
udi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Keş-
mir konusunda Dışişleri Bakanları düzeyinde 
olağanüstü toplanmasını istememiş ve Pakistan 
Başbakanı İmran Han bu durumu, “İslam İşbir-
liği Teşkilatı zirvesinde dahi Keşmir konusun-
da ortak bir görüşe varılamamaktadır” şeklinde 
eleştirmiştir.99 Bu durumun Suudi Arabistan’ın 
Hindistan ile olan ilişkilerini zedelememek iste-
memesinden kaynaklandığı söylenebilir. Suudi 
Arabistan-Pakistan ilişkilerinde sorun yaşanma-
sına sebep olan bir diğer gelişme ise 2019 yılın-
da Kuala Lumpur’da düzenlenen İslam Zirvesi 
ile ilgilidir. İslam Zirvesi’ne katılması beklenen 
Pakistan Başbakanı İmran Han’a, Muhammed 
bin Selman tarafından zirveye katılmaması yö-
nünde çağrı yapıldığı bilinmektedir. Muham-
med bin Selman’ın burada, İslam Zirvesi’nin, 
Cidde merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı’na ika-
me oluşturacağı endişesini taşıdığı ve İmran 
Han’a bu sebepten baskı uyguladığı belirtilebi-
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lir.100 Bir diğer gerekçe ise İmran Han’ın, İslam 
Zirvesi’nde Keşmir sorununu gündeme getire-
ceği düşüncesidir. Muhammed bin Selman söz 
konusu İslam Zirvesi’ne Riyad’ın davet edilme-
mesi ve Müslüman dünyanın liderliğinin Anka-
ra, Cakarta, İslamabad ya da Tahran tarafından 
ele geçirileceği şüphesiyle Pakistan’a yapılan 
ekonomik yardımları durdurmayı dahi günde-
mine almıştır.

Suudi Arabistan – Hindistan siyasi ilişkile-
ri de son dönemde Muhammed bin Selman ve 
Hindistan Başbakanı Modi arasındaki ikili dost-
luktan ötürü gelişmektedir. Nitekim, gerek Keş-
mir meselesindeki gelişmelerde gerekse Hindis-
tan’da Yeni Vatandaşlık Yasası düzenlemesinde 
Suudi Arabistan, Hindistan’ın kararlarından en-
dişeli olduğunu belirtmekte yetinmiş, bu mese-
lelerin karşısında bir karar almamıştır.101 Bölge-
sel gelişmelerde Hindistan’ın aleyhine manev-
ralardan kaçınan Suudi Arabistan, Hindistan’ın 
Ortadoğu’da İsrail ve İran ile kurduğu stratejik 
ilişkilerin olumlu etkilerinden de zaman zaman 
tedirgin olabilmektedir. 2016 yılında Kral Sel-
man tarafından Hindistan Başbakanı Modi’ye 
Suudi Arabistan’ın devlet şeref madalyası tak-
dim edilerek, Riyad’ın Yeni Delhi’ye verdiği 
önem ortaya konulmuştur.102

Endonezya ve Malezya
1980’lerden bu yana Endonezya’ya yardım-

larda bulunan Riyad, özellikle kültürel anlam-
da Endonezya toplumuna nüfuz etmeyi hedef-
lemiştir. Bu çerçevede Suudi Arabistan’dan 
gelen fonlarla ülkede 150 cami inşa edilirken, 
başkent Cakarta’da bir üniversite kurulmuştur. 
Bunun yanında Suudi Arabistan’da eğitim gö-
ren yüzlerce eğitmen Endonezya’daki cami ve 
yatılı okullarda görevlendirilmiştir. Tüm bunlar 
Suudi Arabistan’ın Endonezya’da toplumsal 
düzeyde etki sahibi olmak ve bu ilişkileri siyasi 
düzeye taşımak amacı ile yakından ilişkilidir.103 
Nitekim izleyen yıllarda Riyad ile Jakarta yö-
netimleri siyasi iş birliklerine girmiş, özellikle 

güvenlik alanında stratejik ortaklık geliştirme 
girişimi içerisinde olmuşlardır.

Asya ülkeleri ile geliştirdiği savunma ve 
güvenlik iş birlikleri bağlamında Suudi Arabis-
tan, Endonezya ile de ortak stratejiler belirleyip 
anlaşmalar imzalamıştır. O dönemde Savunma 
Bakanı olan Selman bin Abdülaziz’in 2014 yı-
lında gerçekleştirdiği ziyarette Endonezya ile 
Suudi Arabistan arasında ilk kez savunma iş 
birliği anlaşması imzalanmıştır. Savunma sana-
yi, askeri eğitim ve terörle mücadele alanların-
da iş birliğini öngören anlaşma ile Suudi Ara-
bistan dünyanın en büyük Müslüman ülkesiyle 
iş birliğine giderken Endonezya da ilk kez bir 
Ortadoğu ülkesi ile bu alanda anlaşmayı haya-
ta geçirmiştir.104 1950’den bu yana diplomatik 
ilişkileri olan iki ülkenin uzun yıllar sonra ilk 
kez bu alanda iş birliğine gitmesi, Suudi Ara-
bistan’ın Cakarta’ya özellikle terörle mücadele 
konusunda verdiği önemi göstermektedir. 

Radikal terör örgütlerinin hedefi olan Endo-
nezya bu anlamda küresel iş birliklerine giderek 
kendisine yönelik tehditleri asgariye indirmeyi 
hedeflemektedir. Suudi Arabistan, özellikle bil-
gi paylaşımı ve istihbarat alanında iş birliğini 
genişletme gibi konularda Endonezya’yı önem-
li bir partner olarak görmektedir. Dünyanın en 
kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, 
hem el-Kaide’ye bağlı Cemaati İslami tarafın-
dan yapılan 2002 Bali bombalı saldırılarından 
bu yana aşırılık yanlısı teröristlerin hedefinde 
olduğundan hem de DAEŞ de dahil olmak üzere 
bir dizi terörist grup için bir merkez konumunda 
bulunduğundan dolayı Riyad yönetimi tarafın-
dan dikkatle takip edilmektedir. 

Bu noktada Suudi Arabistan’ın terörle mü-
cadele konusunda Endonezya ile olan ilişkisinin 
bağlamına değinmek yerinde olacaktır. Ulusla-
rarası koalisyonun başlattığı mücadele sonra-
sında DAEŞ militanlarının Güneydoğu Asya ve 
Körfez bölgesi için tehdit oluşturma potansiyel-
leri artmıştır. Endonezya’dan yüzlerce kişinin 
Suriye’ye giderek DAEŞ’e katıldığının açıklan-
ması hem Cakarta yönetimi için hem de Orta-
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doğu’da DAEŞ ile mücadele eden diğer ülkeler 
için endişe kaynağıdır.105 Bu durum özellikle 
Suudi Arabistan’ın güvenlik politikalarını da 
etkilemiştir. İki ülkenin de güvenlik politikala-
rında önemli bir unsuru oluşturan aşırıcı terörle 
mücadele Riyad ve Cakarta’yı daha da yakın-
laştırmaktadır.106 

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Endo-
nezya Devlet Başkanı Joko Widodo, DAEŞ’le 
mücadele başta olmak üzere bölgesel ve ulusla-
rarası güvenlik meselelerinin çözümünde Suudi 
Arabistan ile Endonezya’nın birlikte hareket et-
mesi gerektiğini vurgulamıştır.107 Benzer şekil-
de Kral Selman da iki ülkenin güvenliğini tehdit 
eden unsurlara karşı birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.108 Kral Selman’ın ziya-
reti sırasında imzalanan 10 anlaşmanın merke-
zinde yer alan güvenlik anlaşmasına paralel ola-
rak Endonezya parlamentosunda yaptığı konuş-
mada dünyanın özellikle de İslam coğrafyasının 
karşılaştığı zorluklarla yüzleşmek için Müslü-
manların birleşmesi gerektiğini dile getirmiştir. 
Bu zorlukların başında aşırıcılık, terörizm, kül-
türlerin çatışması, ulusların egemenliğine karşı 
saygısızlık ve iç işlerine müdahale gibi konula-
rın olduğunu söyleyen Kral Selman,109 diğer ül-
kelerin içişlerine müdahale eden ve savaşlardan 
sorumlu olan ülkenin İran olduğunu ima eden 
bir konuşma yapmıştır.110 

Endonezya ile ilişkilerini derinleştirmek is-
teyen Kral Selman’ın parlamentoda yaptığı ko-
nuşmada böyle bir vurgu yapmasının, İran’ın 
bölgede izlediği politikalara dair Cakarta yöne-
timine bir uyarı niteliği taşıdığı söylenebilir. Bir 
başka deyişle İran’ın bölgede etkisini arttırma-
sından kaygı duyan Riyad yönetimi, Endonez-
ya ziyareti ile bu yönde bir gelişmenin önüne 
geçmek istemiştir. Esasında Suudi Arabistan, 
Asya bölgesindeki Müslüman ülkelerle olan 
ilişkilerini güçlendirmek ve İran’ın bu ülkelere 
yönelik politikalarını engellemek adına girişim-
lere daha önceki yıllarda başlamıştır. Bu anlam-
da dikkat çeken oluşum, Suudi Arabistan’ın 15 
Aralık 2015’te terörle mücadele bağlamında 

kurduğu ve zaman zaman İslam Ordusu olarak 
da adlandırılan Müslüman ülkelerden oluşan sa-
vunma odaklı koalisyondur. Asya ülkelerinden 
Malezya’nın da yer aldığı bu koalisyona En-
donezya ilk etapta katılmamıştır.111 Suudi Ara-
bistan Kralı Selman’ın bu ziyaretinin bir başka 
amacının da Cakarta yönetimini İslam İttifakı 
oluşumuna katılma konusunda ikna etmek ol-
duğu söylenebilir. Nitekim hem bölgesel hem 
de İslam coğrafyasına yönelik tehditlerin berta-
raf edilmesinde önemli rol oynaması hedeflenen 
İslam İttifakı Koalisyonu’nun dünyanın en bü-
yük nüfusa sahip Müslüman ülkesi olan Endo-
nezya tarafından desteklenmesi Riyad yönetimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. İstihbarat 
alanında iş birliğini de içeren bu koalisyonun 
DAEŞ ve benzeri örgütlerin Asya coğrafyasın-
da ortaya koyacağı tehditlerle mücadele için de 
önemli işlev göreceği belirtilmelidir. 

Suudi Arabistan’ın Asya’da özel önem ver-
diği bir diğer ülke ise Malezya’dır. Malezya ile 
Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler özellikle 
1970’lerden bu yana olumlu biçimde devam 
etmektedir. Kral Faysal’ın 1970’te Malezya’ya 
düzenlediği ziyaret iki ülke arasındaki üst düzey 
ilişkilerin ilki olurken, izleyen yıllarda karşılık-
lı temaslar sürdürülmüştür. Bu yakın ilişkilerin 
meyvesi olarak Suudi Arabistan, Malezya’ya 
önemli yardım ve yatırımlarda bulunmuştur. 
Bununla birlikte Riyad’ın kültürel etkisini de 
Malezya’ya yaymak amacıyla hayata geçirdiği 
birçok İslami proje de mevcuttur. Öte yandan 
iki ülke arasındaki yakın ilişkiler son dönem-
de savunma alanında da kendisini göstermeye 
başlamıştır. 2011 yılında iki ülke arasında gü-
venlik politikalarını içeren bir iş birliği mutaba-
katı imzalanmıştır. Buna göre Riyad ve Kuala 
Lumpur’un terörle mücadele, uluslararası suç-
lar, kaçakçılık ve narkotik alanlarında iş birliği 
yapması öngörülmüştür.112 

Bu iş birlikleri neticesinde iki ülke arasında 
savunma alanında yakın ilişkiler geliştirilmiş-
tir. Bu nedenle Suudi Arabistan’ın 2015 yılın-
da öncülük ettiği İslam ülkeleri koalisyonuna 
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ilk katılan ülkelerden birisi Malezya olmuştur. 
2016 yılında iki ülke arasında savunma alanında 
bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Malezya 
Savunma Bakanı Datuk Seri Hishammuddin 
Hussein’in Riyad ziyareti sırasında imzalanan 
anlaşmada terörle mücadele başta olmak üzere 
savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin 
artırılması konularında uzlaşıldığı duyurulmuş-
tur.113 2016’nın Mart ayında Suudi Arabistan’a 
beş günlük bir ziyaret gerçekleştiren Malez-
ya Başbakanı Necip Rezak bu sırada verdiği 
bir mülakatta Suudi Arabistan’ın güvenliğinin 
Malezya için hayati öneme sahip olduğunu be-
lirtmiş ve ülkesinin Riyad yönetimi tarafından 
oluşturulan İslam ülkeleri ittifakına ciddi an-
lamda destek vermeye devam edeceğini ifade 
etmiştir.114 Bu çerçevede ülkesinin Suudi Ara-
bistan’ın öncülüğündeki “Kuzeyin Gök Gürül-
tüsü” askeri tatbikatına katıldığını belirten Re-
zak, Riyad yönetimi ile askeri iş birliğinin de 
sürdürüleceğini açıklamıştır.115

Bu noktada Kral Selman’ın son Asya ziyare-
tinin amaçlarından bir diğerinin de Malezya ile 
güvenlik alanında iş birliğinin derinleştirilmesi 
olduğu belirtilebilir. Nitekim iki ülke yetkilileri 
arasında yapılan temaslarda öne çıkan konula-
rın askeri değişim anlaşmaları, ortak tatbikatlar 
ve güçlendirilmiş askeri iş birliğini içerdiği du-
yurulmuştur.116 Görüşmeler sonrasında yapılan 
açıklamada “İki taraf askeri iş birliğinin güçlen-
dirilmesine, eğitim ve ortak tatbikatların gelişti-
rilmesine ve askeri deneyim alışverişinde bulu-
nulmasına” ifadelerine yer verilmiştir.117 Ziyaret 
sırasında iki ülke hava kuvvetleri ve donanma 
birlikleri arasında da yüksek teknoloji savunma 
ekipmanlarının tedariki konusunda anlaşmalar 
imzalanmıştır.118 Yapılan anlaşmalardan bir di-
ğerinin Malezya Donanması’nın Suudi Arabis-
tan ordusunun denizaltılarla ilgili kapasitesini 
ve insan gücünü geliştirmek üzere destek sun-
masını içerdiği belirtilmiştir.119 

Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde öne 
çıkan bir başka konu da küresel terörle müca-
delede izlenmesi gereken ortak politikalar ol-

muştur. Kral Selman’ın özellikle Malezya ve 
Endonezya’da Irak, Suriye ve Yemen gibi ül-
kelerde faaliyet gösteren terör unsuruyla müca-
delede iş birliğini vurgulaması bu durumun bir 
göstergesidir. Bu anlamda Kral Selman, Malez-
ya ile terörle mücadele alanındaki iş birliğinde 
Asya’dan Ortadoğu’ya ‘gönüllü savaşçı’ olarak 
gidenlerle ilgili istihbarat paylaşımı konusuna 
özellikle vurgu yapmıştır. Malezya’nın terör 
örgütlerine katılımların engellemesine yönelik 
‘rehabilitasyon’ programlarındaki başarısının 
devam ettirilmesi ve bu tecrübeden Suudi Ara-
bistan’ın da yararlanabilmesi için Malezya’da 
‘Kral Selman Küresel Barış Merkezi’ adında bir 
kurumun kurulmasına destek verileceği açıklan-
mıştır. Riyad yönetiminin bu yönde girişimlere 
destek sağlayarak uluslararası terör tehdidiyle 
mücadele çabalarına katkıda bulunmayı hedef-
lediği söylenebilir. 

Suudi Arabistan’ın Malezya ile savunma ve 
güvenlik alanında ilişkilerini geliştirmek iste-
mesinin arkasındaki bir diğer motivasyon da Ri-
yad’ın Tahran’ın Asya’da olası etki alanı yarat-
ması ihtimalini ortadan kaldırmak istemesidir. 
Bu noktada bölgedeki Malezya ve Endonezya 
gibi Müslüman nüfusa sahip ülkelerle ilişkile-
rini geliştirmek isteyen Riyad yönetimi, Tah-
ran’a karşı oluşturduğu bloğu güçlendirmeyi 
hedeflemektedir. Bu anlamda Suudi Arabistan, 
söz konusu ülkelerden destek de görmektedir. 
Kral Selman’ın ziyareti sırasında iki ülke lider-
lerinin yaptığı ortak açıklamada Suudi Arabis-
tan ve Malezya’nın İran’ın bölgedeki devletle-
rin içişlerine müdahale etmeye son vermesi ve 
“Tahran’ın devletlerin egemenliğine saygı gös-
termesi gerektiği” vurgulanmıştır. İran Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü Bahram Gazapi, Kral Sel-
man’ın Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a 
gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yaptığı 
açıklamada, ziyaretin amacının İran’ı etkilemek 
ve İslam dünyasını istikrarsızlaştırmak olduğu-
nu iddia etmiştir.120 Dolayısıyla Kral Selman’ın 
Doğu Asya turunun İran ile devam eden güç 
mücadelesinde üstünlük sağlama amacını taşı-
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dığı da söylenebilir. Bunun yanında Riyad yö-
netimi söz konusu ülkelerin İran’la olan ilişki-
lerini gözden geçirmesi ve bu ülkelerin İran’ın 
kontrolü altına bırakılmayacağı gibi mesajlar 
vermeyi de hedeflemiştir.   

Sonuç
Uzun yıllar dış politikası büyük ölçüde ABD 

temelli  olan Suudi Arabistan, Kral Abdullah 
dönemi ile birlikte Asya ülkeleriyle yakınlaş-
maya başlamıştır. 2010’da Arap ayaklanmaları-
nın başlamasıyla birlikte ABD’nin bölge poli-
tikalarından rahatsızlık duyan Suudi Arabistan, 
özellikle 2015’teki iktidar değişiminin ardından 
farklı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Kral 
Selman’ın yönetime gelişinin ardından bölgede 
daha da müdahaleci rol oynamaya başlayan ve 
bu yol ile bölgesel ve küresel siyasette daha et-
kili bir aktör olma yolunda önemli adımlar atan 
Riyad, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe para-
lel olarak ekonomisinde gerçekleşen gerileme-
nin önüne geçmek amacıyla yeni ekonomik iş 
birlikleri tesis etme girişimlerinde bulunmuştur. 
Bu bağlamda gerek Kral Selman, gerekse Veli-
aht Prens Muhammed bin Selman Asya ülkeleri 
olan Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya, Malez-
ya, Endonezya’ya üst düzey ziyaretler gerçek-
leştirmişlerdir. Yukarıda detaylandırıldığı üzere 
Suudi Arabistan’ın Asya’ya yönelik bu açılımı-
nın arkasında iki temel motivasyon bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki ekonomi, ikincisi ise siyasi 
iş birliğinin artırılmasıdır. Suudi Arabistan’ın 
son dönemde yaşadığı ekonomik krizi aşmak 
üzere Asya’yı bir seçenek olarak değerlendir-
mesi stratejik bir hamle olarak görülebilir. Öte 
yandan son dönemde uluslararası siyasette ya-
şanan bazı gelişmeler, Riyad yönetimini dış po-

litikada da yeni stratejiler geliştirmeye itmiş ve 
küresel ittifaklarını çeşitlendirmeye zorlamıştır. 

Düzenlenen Asya turları, ekonomik olduğu 
kadar siyasi boyutuyla da Riyad’ın gelecek dö-
nemdeki dış politikasına yönelik önemli işaret-
ler vermektedir. Her ne kadar Donald Trump’ın 
göreve gelmesiyle Riyad ile Washington ara-
sındaki ilişkilerde yumuşama görüldüyse de, 
Suudi Arabistan liderliğinin bu noktadan sonra 
kendisini tamamen ABD’ye bağımlı kılan bir 
güvenlik çerçevesini kabul etmeyeceği açık-
tır. Diğer bir deyişle Suudi Arabistan ABD’ye 
olan bağımlılığı Asya’daki güçlenen aktörlerle 
yakınlaşarak azaltmak istemektedir. Bu sebep-
ten, Riyad yönetimi dış politikasındaki manevra 
alanlarının daralmasını da göz önünde bulun-
durarak Asya-Pasifik bölgesine  bağımlılık-
larını çeşitlendirme anlamında yakınlaşmaya 
çalışmaktadır. Çin ile ABD arasındaki rekabeti 
de göz önünde bulunduran Riyad politikalarını 
sadece Pekin odaklı gerçekleştirmemekte, En-
donezya, Malezya ve Japonya121 gibi bölgenin 
önde gelen ülkeleriyle askeri ve güvenlik iliş-
kilerini pekiştirmeyi hedeflemektedir. 2030 
Vizyonu çerçevesinde ekonomik kaynaklarının 
çeşitlendirilmesini amaçlayan Suudi Arabistan, 
aynı zamanda ekonomik ortaklıklar kurarak bir 
dış politika aracı olarak kullandığı petrolün stra-
tejik etkisinin azalmasını istememektedir. Bu 
nedenle gerek ekonomik gerekse siyasal mo-
tivasyonlar ile Asya ülkelerine olan açılımını 
gerçekleştirmiş ve bu ülkeler ile ilişkilerini Batı 
ile ilişkilerinde bir alternatif olarak kullanmayı 
planlamaktadır. Fakat Suudi Arabistan’ın As-
ya’daki ortaklıklarını genişletmesi ve iş birliği 
alanlarını yoğunlaştırması ABD ile veya Avru-
pa’daki büyük güçlerle ilişkilerini tamamen ko-
parması anlamına gelmemektedir. 
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