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ÖZET 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleşen 59. başkanlık seçimi Amerika’nın 
uluslararası alandaki etkisi nedeniyle birçok 
boyutta dünya kamuoyunu etkilemektedir. Bu 
bağlamda yaşanan gelişmeler seçilen başkan ve 
politikaları geçmiş dönemde uygulanan 
politikalarla karşılaştırmalı olarak ele alınarak 
seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a 
uygulayacağı politikalarının neler olabileceği ve 
Suudi Arabistan’ın Biden dönemi ABD ilişkilerinde 
ne tür seçenekler üzerinde durabileceği konusunda 
seçenekler incelenmiş bunların Türkiye’ye nasıl 
etkiler oluşturabileceği çıkarımında bulunulmuştur. 

Başkanlık Süreci  
2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 
önemli değişimlerin başlangıcı olacağı bir yıl 
olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
3 Kasım 2020’ de girdiği 59. başkanlık seçimi ile 
yeni bir döneme adım attı. Bu seçim tüm dünyanın 
yakından takip ettiği bir süreçti. Bunun nedeni 
ABD’nin kendi iç politikasında yaptığı her değişim 
aslında dünya ülkelerinin de etkileneceği 
uluslararası bir konjonktürde geri dönüş sağlaması 
idi. Bu nedenle dünyanın gözü Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni başkanının kim olacağı 
üzerindeydi. Dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemi süreci elbette ki Amerika gibi süper güç 
olarak nitelendirilen ülkeye de ciddi kayıplar ve 
sarsıntılar yaşattı. Bunun yanı sıra Amerika’da polis 
tarafından vahşice öldürülen siyahi Amerikalı 
George Floyd’un ölümünün ardından  son elli yıldır 
görülmemiş ırkçılık karşıtı söylemler ve isyanların 
da yaşanması Amerika’da demokrasinin oldukça 
zor bir döneme tanıklık etmesiyle geçti. Bu 
dönemde seçimlerin yapılması analizciler 
tarafından dezavantajlarının yüksek olduğu bir 
dönem olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi 
Parti’den yeniden başkan adayı olarak seçilen 
Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski 
Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. İki isim de 
Amerika’nın yakından tanıdığı kişilerdi. 
Politikaları yerel ve küresel boyutta birbirinin 
tamamen zıttı olan bu iki isim, çekişmeli bir seçim 
sürecinde kitlelerini harekete geçirmeye çalıştılar. 
Seçimi Donald Trump’ın yoğun çaba ve itirazlarına 
rağmen Joe Biden kazandı. 46. ABD Başkanı Joe 
Biden resmi olarak tescillenerek Beyaz Saray’da 
yerini almaya hazırlandı. Bu süreçte Trump, 
 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına 
rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli 
bir geçiş sürecinin olacağını belirtmesinin üzerine 
Beyaz Saray’da ki son konuşmasında çarpıcı 
ifadeleriyle dikkat çekti. Trump’ın “Bir şekilde geri 
döneceğiz” ifadesi çok ses getirirken bu hususta 
nasıl döneceği üzerine tartışılırken, nihayetinde 

Trump taraftarlarının kongreyi basma şeklinde ki 
eylem girişimleriyle her yolu kullanabilecekleri 
öngörüsü de gösterilmiş oldu. Trump’ın kaybetmesi 
siyaset sahnesinden çekilmesi anlamına 
gelmemekle ‘Trumpizm’ olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmini yok 
etmeyecek aksine faaliyetlerini sürdüreceği gibi bu 
minvalde de Trump, 2024 başkanlık yarışında da 
yerini alacağını şimdiden göstermiş oldu. Tüm 
bunların yanı sıra seçim sürecinde adayların 
vaatlerini açıkladığı zaman iki adayında 
birbirlerinden farklı politikalar uygulayacaklarına 
yönelik söylemleri mevcuttu. Bu vaatlerde Joe 
Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı 
söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi 
yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini 
sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden 
olduğu hasarı onarmayı hedeflediğini ifade 
ederken, 1  Trump ‘ın Ortadoğu’ya yönelik 
uyguladığı politikaları da eleştirdi. Biden, seçim 
kampanyası sırasında başta Orta Doğu olmak üzere 
tüm dış politikasındaki öncelikler arasında "insan 
hakları" ve "ifade özgürlüğünün" yer aldığını, en 
yakın müttefik ülke dahi olsa demokratik ve insan 
hakları değerlerinden taviz vermeyeceklerini 
vurguladı. 2  Bu analiz çerçevesinde 46. Başkan Joe 
Biden’ın, ABD’nin en çok silah sattığı ve müttefiki 
olduğu Suudi Arabistan’a yönelik Donald 
Trump’tan farklı olarak ne tür politikalar 
uygulayacağını belirtilen vaatler ve söylemler 
çerçevesinde incelenecektir.  
  
Trump Dönemi Suudi Arabistan Politikaları  
20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan ABD 
başkanlığını devralan Donald   Trump göreve 
geldiği ilk günlerde dahi keskin ifadelerle 
Amerika’da alışılmışın dışında bir siyaset 
işleyeceğini gösteren söylemleriyle merak 
uyandırmıştı. Trump seçimi kazandığında Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
Twitter’da şunları paylaşmıştı: “Seçilmiş başkanı 
tebrik ederim. Ortak menfaatlere katkı 
sunulabilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve ABD 
arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirileceğini umut 
ediyorum.” 3  ifadeleriyle ABD-Riyad ilişkilerinden 
beklentiyi yansıtmıştı. Suudi Arabistan’ı ABD ile 
ilişkilerini geliştirmeye iten sebeplerin başında ise 
İran tehdidi ve içeride büyüyen muhalefetten 
duyduğu rahatsızlık gelmektedir.

1- 
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/10/abd-secim-sonuclari
-sonrasi-bidenin-vaatleri-gundemegeldi-iste-abd-baskani-ilan-edile
n-joe-bidenin-ajandasi?paging=5
2- 
https://www.haberturk.com/biden-in-muttefik-ulkeler-bae-ve-suudi
-arabistan-a-yaklasimi-merak-konus u-oldu-2864020
3- https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/55tr.pdf  
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1979 yılında Cüheyman el-Uteybi isyanını 
bastırmakta güçlük çeken Suudi yönetimi, bu 
dönemde Fransızlardan yardım istemek zorunda 
kalmıştır. Suudi Arabistan 1979 İran İslam 
Devrimi’nden sonra İran’dan gelebilecek bölgesel 
ve iç tehditlere karşı güvenlik anlamında ABD ile 
daha da yakınlaşmış ve İran Devrimi’yle beliren 
rejim ihracı gibi tehlikelere karşı birçok Amerikan 
şirketi ile silah anlaşmaları yapmıştır. 1991 
yılındaki Körfez Savaşı sırasında da Irak tehdidine 
karşı topraklarına Amerikan askerlerinin 
konuşlandırılmasına izin vermiştir. 4  Suudi 
yönetimi, İran’ın artan nüfuzu ve etkisi, kendisi ve 
Körfez’deki diğer ülkeler için de tehdidinin 
farkında olmakla birlikte ciddi sonuçlar 
doğuracağını düşünüyordu.  
 
Trump’ın göreve geldikten sonra ilk resmi 
ziyaretleri Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail’e oldu. 
İlk ziyaretinin Suudi Arabistan’a olmasının altında 
 yatan sebeplerde 110 milyar dolarlık silah 
anlaşması olduğu görüldü. Bu iki ülke arasında 110 
milyarı silah satışı olmak üzere 380 milyar dolarlık 
işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. 5 Suudi 
Arabistan’ın İran tehdidi karşısında kendisini bu 
şekilde güçlendirerek Körfez bölgesinin güvenliği 
için hazırlık yaptığı Beyaz Saray tarafından da 
belirtildi. Trump yönetiminin politikası aslında 
 İsrail’i rahatlatma ve İran’ı zayıflatma amaçlı 
Ortadoğu politikasını, Suudi Arabistan üzerinden 
Sünni blok politikası şeklinde yürürlüğe koymaktı. 
Çünkü Bush döneminden itibaren izlenen 
politikalar sonucu İran’ın bölgede nüfuzunun 
artması, hatta ABD’nin bir nevi İran’ın 
güçlenmesine yol açan politikalarının bir 
restorasyonu olarak değerlendirilebilirdi. 6  Bu 
nedenle ABD amacı dışında da olsa kendi eliyle 
İran’a açtığı alanla bölgesel bir güç olan İran’ın, 
İsrail'e tehdit unsuru oluşturmaması için İran’ı 
zayıflatma politikasını bu şekilde uyguladığı 
görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinin bir diğer 
önemli noktası ise ‘küre diplomasisi’ olarak da 
nitelendirilen bir fotoğraf karesiydi.   Suudi 
Arabistan'ın Riyad şehrinde 55 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri 
Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve 
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi beyaz parlak bir küreye el basarak poz 
verdiler. Bu fotoğrafın mesajı ise  kürenin dünyayı 
temsil ettiği parlaklığı ise "Aydınlık Bir Dünya" 
mesajı vermek için tasarlanmış olduğu 
söylendi. Burada asıl dikkat çeken nokta ise 
Mısır’ın Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir adım 
atacağı Muhammed Mursi yönetimini darbe ile 
deviren Sisi’nin o kürede ABD ve Suudi Arabistan 
ile birlikte yer almasıydı. Bu gelişmeler nezdinde 

darbeci Sisi’yi destekleyen Suudi Arabistan ile 
Türkiye’nin ilişkileri açıldı. Bir diğer en çok 
müzakere edilen konu ise Obama döneminde 
yeniden imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın 
Trump döneminde geri çekilmesiydi. En az 10 yıl 
boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini 
engellemeyi amaçlayan anlaşma, buna karşılık 
Batılı güçlerin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmasını içeriyordu. İran'ın nükleer enerjiyle 
ilgili faaliyetleri uluslararası camiayı uzun yıllardır 
meşgul eden konulardan biriydi. Bu anlaşmayla 
İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı elde etmiş, 
dünya pazarlarına petrol satma imkanını ele 
geçirmişti. İran’dan beklenen ise zenginleştirilmiş 
uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma, 20 
bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 
ile sınırlı tutma sözüydü. Ayrıca İran'ın uranyum 
stoku da yüzde 98 düşürülerek 300 kilograma 
geriletildi. İran'ın bu miktarı 2031'e kadar 
geçmemesi şartı getirildi. Trump, anlaşmayı 
"dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin liderleri Trump'ı anlaşmadan 
çekilmemesi için ikna etmeye çalışsa da ancak 
başarılı olamadı.Trump, İran'ı ABD'nin düşmanı 
olarak gördüğü, anlaşmanın İran'ın balistik füze 
denemelerini kapsamadığı, anlaşmanın bitiminden 
sonra İran'ın yeniden nükleer silah elde etme 
imkanına sahip olabileceği ve "aslında daha iyi bir 
anlaşma yapabileceği" gibi gerekçelerle "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı"na karşı çıkıyordu. Niteki m, 
Trump ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan 
ayrılacağını ve askıya alınan ekonomik 
yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata 
geçirileceğini açıklamasının yanı sıra yeni bir 
anlaşma için çalışabileceğini açıkladıktan sonra 8 
Mayıs 2018’ de anlaşmadan çekildiğini söyledi. 7 
Trump yönetimi Tahran üzerinde uyguladığı 
politikalar ile İran'da büyük ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açarken bu yılın başında Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani'nin Trump'ın emriyle düzenlenen suikast 
sonucunda öldürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.8  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump  
 döneminde İran’ın hiç görmediği kadar zor günler 
geçirdiğini ve 2018’den beri bir sonraki seçimlerde 
Trump’ın kaybetmesi için beklediklerini söyledi.  

 

4- https://insamer.com/tr/suudi-arabistan-abd-iliskileri_483.html
5-http://politikaakademisi.org/2017/05/26/trumpin-orta-dogu-ve-va
tikan-turu-abdnin-mesajlari-nasil-okun mali/
6-https://ankasam.org/trumpin-suudi-arabistan-ziyareti-abdnin-suu
di-sunni-kusak-temelli-yeni-ortadogupolitikasi/Z
7-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunden-bugune-iran-nukleer-anla
smasi/1139503
 8-ttps://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan-v
e-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/

Bu sene yapılan seçim de ise İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif  "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne 
karıştılar ancak Kasım Süleymani ile Trump'ın 
uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını 
kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek 
yaşayacak"   dedi. Yeni hükümetin Trump’tan ders 
almasını söyleyerek Biden’a gönderme 
yaptı.ABD’nin Trump döneminde İran’a uyguladığı 
‘maksimum baskı’ politikası Suudi Arabistan’a 
Körfez Bölgesinde önemli bir güçlenme olanağı 
sağladı. İran’ı tehdit olarak gören Suudi Arabistan 
bu hususta ABD ile ortak payda da buluştu. Zira 
Suudi Arabistan’ın hali hazırda en büyük 
amaçlarından biri ezeli rakibi İran’ı Obama 
döneminde elde ettiği uluslararası sistemdeki 
yerinden etmekti . Bu doğrultuda ki amaçlarından 
biri olan İran ile Batı arasında yapılan P5+1 Nükleer 
Anlaşması’nın Trump tarafından geçersiz kılınması, 
İran’ı daha da marjinalleştirecek konuma taşımaktı.  
Suudi Arabistan,Trump ile bu beklentisini 
karşılamış bunun nezdinde ABD ile ilişkilerini 
oldukça güçlü bir seviyeye çıkarmış, Prens Selman 
da konumunu İran karşıtı söylemler üzerinden 
pekiştirmiştir. Bu durum da ABD ile yakın ilişkiler 
kurarak silahlanma politikasına hız kesmeden 
devam eden Suudi Arabistan’ın Türkiye ile olan 
ilişkilerine değinecek olursak tarih boyunca 
süregelen bir müttefik anlayışı olmadığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nden bu yana 
Suudilerle olan ilişkilerimiz;  iki ülkenin de siyasal 
rejimleri ile ekonomik ve toplumsal yapıları 
arasındaki farklılıklar dolayısıyla Riyad ile Ankara 
arasında yakın ilişkilerin kurulması mümkün 
olmadı. Farklı meslek gruplarında çalışan yüz bin 
civarında Türk’ün yaşadığı Suudi Arabistan, şeriat 
kurallarına dayalı bir krallık olmasından dolayı, 
yüzü Batıya dönük laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uzun süre bölgede en uzak kaldığı devletlerin 
 başında geldi.9   Fakat günümüze yakın süreçleri 
değerlendirecek olursak 2002 Ak Parti döneminin 
başlangıcı ile hükümetin dış politika da izlediği 
yenilikler ile Suudi Arabistan ile ilişkiler de farklı 
minvalde değerlendirildi. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
başlatan Ak Parti iktidarı, Türkiye-Arap ülkeleri 
ilişkilerini de daha çok “güven arttırıcı önlemler” 
siyaseti olarak başlattı. Bu süreçte Suudi Arabistan 
Batıya bağımlı olmakla birlikte ilişkilerinin çok da 
iyi olmadığı dönemlerde Türkiye’ye yakınlaşma 
politikası uyguladı. O dönemde Suudi Arabistan’ın 
Batı’ya olan güveni giderek azaldığında Türkiye’yi 
alternatif yatırım alanı olarak görmeye başladı. 
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok sayıda 
ekonomik girişim başlatıldı.11 Eylül olaylarına 
kadar da Türkiye ile çok sayıda farklı konularda bir 
arayan gelen Suudi Arabistan, ABD’nin en önemli 
müttefiki iken bu olaylarla güvenlik konusunda 

yaşadığı kaygılar nedeniyle Amerika’ya olan 
bağımlılığını kırma girişiminde bulundu. Bu süreç 
tam da günümüzdeki Biden dönemi dış 
politikasında Suudi Arabistan ne yapabilir 
seçeneklerine tarihsel bir perspektifte yanıt olarak 
analiz edilebilir. Güvenliğine tehdit gördüğü zaman 
bölgenin en etkili devletlerinden biri olan Türkiye 
ile yakın ilişkiler içine girdiği görülmektedir. 11 
Eylül saldırılarında olduğu gibi Amerikan/İsrail 
merkezli bölgesel düzenlemelerden kaygılandığı 
için bu minvalde benzer kaygılar taşıyan Türkiye ile 
yakınlaşma politikasına gittiği görüldü. İkili 
ilişkilerde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 
(KİK) Türkiye ile stratejik diyalog ortaklığı ile 
önemli ilerlemeler kat edilmiş ve ilişkiler 
kurulmuştu. Özetle belirtmek gerekir ki değişen 
zaman ve koşullar ile Türkiye’nin dış politikada 
uyguladığı uzlaşmacı, çözüm odaklı politikalarla 
zaman zaman, Ortadoğu’nun en etkili 
devletlerinden olan Türkiye - Suudi Arabistan 
arasında da yakınlaşmalar olmakla birlikte ülkelerin 
içlerinde ki birbirine karşı olan görüşlerde 
pragmatik değişimler görülmüştür. Tarafların 
algılamalarındaki bu değişim iki ülke arasındaki 
işbirliğini mümkün kılmıştır. Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot 
kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin 
yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol 
açtı. 10 2 Ekim 2018’ de korkunç bir cinayet ile 
gündeme gelen Suudi Arabistan, Türkiye 
ilişkilerinde gergin bir süreci başlatmıştı. Suudi 
Arabistan vatandaşı olan ve Washington Post yazarı 
olan Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluk 
binasına girmesinin ardından haber alınamaması 
üzerine dünya kamuoyu bir sır perdesi gibi aralanan 
birtakım olaylarla sarsıldı. Suudi Arabistanlı 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gerek 
 gerçekleşme biçimi gerekse yarattığı etki 
bakımından küresel ve bölgesel siyasette ciddi bir 
kırılma meydana getirdi. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) entelektüel çevrelerde 
kabul görmüş ve saygı duyulan bir gazeteci olan 
Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin konsolosluk binasında 
öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratırken 
olayın doğrudan muhatabı kabul edilen Suudi 
Arabistan, Türkiye ve ABD küresel gündemin 
merkezine oturmuştu. Olayın gerçekleştiği ilk andan 
itibaren yürüttüğü stratejiyle hadisenin uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan Türkiye hem Suudi 
Arabistan yönetimi hem de ABD üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturdu. 11

9-https://docplayer.biz.tr/6184210-Turkiye-suudi-arabistan-iliskileri
-temkinli-iliskilerden-cok-tarafli-birliktel ige.h
10-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/riyad-yonetimi-turk-urunlerini-n
icin-boykot-ediyor/2007332
11-https://www.setav.org/assets/uploads/2018/10/259_Cemal_Kas
%CC%A7%C4%B1kc%CC%A7%C4 %B1.pdf

Türkiye kendisine yıkılmaya çalışılan bir 
uluslararası suçtan diplomasi ve analiz gücünü 
kullanarak başarı ile neticelendirilecek bir çözüm 
stratejisi ile kurtulmasının yanı sıra uluslararası 
alanda beklediği desteği görememekle bu cinayeti 
işleyen Suudi yönetimine karşı tepkisiz ve hiçte 
caydırıcı olmayan kınamalarla geçiştiren ülkelerle 
karşı karşıya kaldı. Bu olay nezdinde de Türkiye- 
Suudi Arabistan arasındaki gerilim daha da arttı.     
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik "yarı 
resmi boykot"    çağrısı yeni olmamakla birlikte, 
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı 
Aclan bin Abdulaziz el-Aclan'ın "boykot" çağrısı ve 
Kraliyet çevresine yakın kimselerin katılımıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan "Türk ürünlerine 
boykot" kampanyalarıyla bu durum daha belirgin 
hale geldi. Fakat bu konuyu Riyad yönetimi, 
uluslararası anlaşmalar ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak 
yalanladı.  
 
Bu sebeplerden dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler de 
oldukça sert rüzgârlar eserken 21 Kasım 2020’de 
G20 Liderler Zirvesine bu yıl dönem başkanlığı 
yapacak olan Suudi Arabistan zirve öncesi, Suudi 
Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 
üzerine iki ülke ilişkilerini ele alarak, G20 Liderler 
Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların 
giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması 
hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu görüşme 
sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan,  Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere 
sahip olduklarını söyledi. G20 Zirvesinde oturumlar 
arasında haber ajansının sorularına cevap veren 
Ferhan, "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot 
edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.12    Bu 
söylemlerle Türkiye ile ilişkilerinde yakınlaşma 
politikası uygulayacağına yönelik sinyaller veren 
Suudi Arabistan’ın bu tutumu dış politikasında yeni 
adımlar atacağının göstergesi olarak değerlendirildi. 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 
ve Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olan 
ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Suudi 
Arabistan tarafından önemli gelişmeler teşkil 
ediyordu. Küresel ekonominin gerilemesinden 
Suudi Arabistan da oldukça etkilenen devletlerden 
biriydi. Bunun yanı sıra Trump döneminde müttefiki 
ile önemli yol kat eden, İran tehdidini ABD destekli 
br şekilde azaltan Suudi yönetimi seçim sürecindeki 
kaygıları ile yeni söylemler takınarak dış politika da 
Türkiye’ye de önemli sinyaller verdi. Suudi 
Arabistan’ı tedirgin eden bu seçim tam da kaygıları 
doğrultusunda bir sonuçla bitti. Başkanlık seçimini 
kazanan Joe Biden seçim vaatlerinde Suudi 

Arabistan nezdinde önemi yadsınamayacak boyutta 
ifadelerde bulunmuştu. Peki, Suudi yönetiminin 
kaygılarının sebebi olan Biden etkisi neydi onlara 
bakalım. 
 
Biden Etkisinde Suudi Arabistan- ABD İlişkileri 
 Ortadoğu ülkeleri arasında ABD ile ilişkilerinin en 
iyi olduğu ülke denince akla şüphesiz Suudi 
Arabistan geliyor. Bu iyi ilişkilerin Trump 
döneminde kaldığının endişesi ile sarsılmış olmalı 
ki dünya ülkeleri adeta Biden’ı tebrik etmek için 
sıraya girmişken Suudi Arabistan'ın kutlamak için 
bir süre beklediği dikkatlerden kaçmadı. Suudi 
Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen 
Savaşındaki etkisi gibi konularda uluslararası 
kamuoyunda büyük tepki çekmişken Trump dönemi 
ABD ile olan ilişkileri iki devlet adamının da 
aralarındaki kişisel bağların güçlü olması sebebiyle 
de sekteye uğramadan devam etti. 
  
ABD, Suudi Arabistan petrollerinin büyük bir 
ithalatçısı olup aynı zamanda da ülkeye yüklü 
miktarda silah ihracatı yapıyordu. Bunun yanı sıra 
Amerika’nın İran’a uyguladığı sert politikalarının 
da en büyük destekçisi Riyad hükümeti olmuştu. 
Biden Trump’ın Ortadoğu da uyguladığı politikaları 
değiştirme hedefli söylemlerle dikkat çekti. Zira 
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı ve gazeteci Ali Haşim, 
“Suudi Arabistan ve BAE Trump dönemini 
arayabilir “diye konuştu. Çünkü Ortadoğu’ da yer 
alan aktörler için ABD’nin politikaları oldukça 
önemli bir yere sahip oluyor. ABD’nin atacağı her 
adım Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasına 
sebep olabilecek potansiyelde bir etki yarattığından 
Biden politikaları bu aktörler tarafından merakla 
beklendi. Biden’ın Obama döneminde uygulanan 
doğrultuda bir dış politika izleyebileceği 
söylemlerinden çıkarılabileceği gibi Suudi 
Arabistan üzerinde de baskı kuracağına neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Obama döneminde 
ABD-Körfez ülkeleri ilişkilerinde en zor süreci 
yaşayan Suudi Arabistan, yeniden aynı şeyleri 
yaşamamak için farklı stratejiler geliştirdiği 
görülüyor. Obama döneminin mirası olarak 
görülebilecek İran Nükleer Anlaşması Biden’ın 
seçim sürecinde dış politika da üzerinde durduğu 
konulardan biriydi. Bu anlaşmayı İran’ın anlaşma 
taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla yeniden 
geçerli olmasını istediğini gündeme getirdi.Buna 
karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer 
anlaşmadan kaynaklanan şartları yerine getirmeleri 
için öncelikle ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması 
gerektiği söyledi. Washington merkezli düşünce 
kuruluşu Quincy Enstitüsü  Başkan Yardımcısı ve 
Ulusal İran-Amerikan Konseyi Kurucusu Trita 
Parsi,nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini 
belirtti.Trump döneminin aksine Biden döneminde 

İran’a yönelik uygulanan yıkıcı politikaların yerini 
sakinliğin alabileceğine işaret eden Parsi,"Biden 
nükleer anlaşmayı kurtarmak ve İran ile ABD 
arasında diyalog zemini oluşturmak için eşsiz bir 
fırsata sahip. Bu kolay olmayacaktır ancak Biden'ın 
Trump döneminde ortaya çıkan tahribatı telafi 
etmek için kararlı olduğu görülüyor." dedi. 13  
 Dolayısıyla Riyad açısından İran tehdidinin yeniden 
yükselişe geçtiği ve bununla birlikte ABD ile 
stratejik işbirliğinin zayıflayacağı bir sürecin eş 
zamanlı olarak yaşanması durumu söz konusu 
oldu.14   Bunun yanı sıra Biden’ın Suudi Arabistan ile 
ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen 
Parsi,"Biden, Suudi Arabistan'a   karşı sert bir 
duruşa sahip. Suud Krallığı'nı uyguladığı politikalar 
ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası 
toplumun dışına itilen devlet olarak niteledi ve 
başkan olması halinde Suudi Arabistan yönetiminin 
gerçek yüzünü dünyaya göstereceğine dair ifadeler 
kullandı. Buna karşılık Orta Doğu'da 
istikrarsızlaştırıcı bir güç olmasına rağmen BAE'nin 
ise Riyad yönetimi kadar kirli olmadığını 
düşünüyor. Biden ve çevresindeki ekibin, ABD'nin 
Fars (Basra) Körfezi'ne dair dış politikasında büyük 
bir revizyon ihtiyacının farkında olduğunu 
düşünüyorum ancak ne kadar ileri gitmek 
istediklerini henüz tam olarak belirlememiş 
olabilirler." Dedi. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti 
hakkında Trump’tan daha farklı tutumlara sahip 
olan Biden, Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü 
göstereceği ifadeleriyle dikkat çekti. Tüm bunlardan 
Suudi yönetiminin ve dünya kamuoyunun da 
anladığı üzere Amerikan dış siyasetinde önemli 
değişimler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Suudi 
Arabistan bu süreci yakından takip ederek aslında 
seçim sonuçları belli olmadan da önemli adımlar 
atarak hazırlığını gösterdi. 
 
Peki, Suudi Arabistan bu sürece nasıl 
hazırlanıyor?  
Açıkça belirtmek gerekir ki Riyad yönetimi bu 
analiz çerçevesinde de belirttiğimiz üzere, ABD ile 
sıkı bir müttefik olsa da tarihsel süreçte çıkarlarının 
ters düştüğü noktalarda yol ayrılıkları yaşamıştır. Bu 
minvalde değerlendirilmelidir ki Suudi yönetimi 
daha önce ki yalnızlıklarına düşmemek, hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan gücünü 
kaybetmemek için önündeki seçeneklerini iyi analiz 
ederek kendine politikalar belirleyecek hatta 
belirlemiş olabileceği noktası da söz konusudur. 
Zira bu politikalar çok çeşitli olmamakla birlikte 
tarihsel süreçte de gördüğümüz üzere iki seçeneği 
kullanabilmesi söz konusu olabilir. Bunlardan 
birincisi 1979 devrimi sonrası, 11 Eylül olaylarında, 
2006 ve 2015’te de Türkiye’ye yakınlaşma ile 
kendisine çözüm üretmeye çalışan Suudi Arabistan 
bu süreçte de yine bölgesel rakibi gördüğü 

Türkiye’ye yakınlaşma politikası uygulayarak 
ABD’nin İran’ı yeniden uluslararası alanda 
güçlendirebileceği ihtimalinde, Türkiye ile birlikte 
ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğine gidebilir. 
Geleneksel olarak bölgede İran’ın tehdit 
oluşturabileceğini fark ettiği aşamada Suudi 
yönetimi Türkiye ile yakınlaşma yolunu tercih 
etmiştir. Yukarıda bahsedilen gelişmelerden de 
anlaşılabileceği gibi Suudi Arabistan bu seçeneğe 
ılımlı yaklaşarak gereken ilk adımları attığı 
görülüyor. İkinci seçeneği ise Trump döneminde de 
olduğu gibi İsrail-BAE hattında kalmasıdır. Fakat 
bu seçenekte Suudi Arabistan'ın yeni dönemde bu 
seçenekte yer alması risk ve maliyet açısından 
yüksek bir tercih olabileceği hususudur. Zira İsrail 
ve BAE arasındaki ilişkiler resmileştirilirken Suudi 
Arabistan’dan da bu yönde beklentiler yüksekti. 
Ancak resmiyet kazanan bir gelişme olmadı. Hem 
Arap halklarından gelebilecek tepki hem de BAE ‘yi 
takip eder nitelikte gözüken itibar Suudi 
Arabistan’ın Körfez de ki konumunu sarsabileceği 
ihtimali nedeniyle Suudi yönetiminin bu seçenekte 
ilerleyeceği ihtimalini düşürüyor. Bu bağlamda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile yakınlaşma 
politikasının diğer seçeneğe göre fayda ve 
maliyetleri daha yüksek bir tercihtir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ticaret hacminin 
arttırılması, savunma sanayi gelişimi ve 
yapılabilecek yeni yatırımları da beraberinde 
getirebilir. Türkiye’nin dış politika da uyguladığı 
kazan-kazan politikasına doğrudan destek 
sağlayarak bölgesel anlamda olabileceği gibi 
küresel boyutta da önemli etkiler oluşturabilir.  

12-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistandan-turkiye-ile-il
iskilerde-yakinlasma-sinyalleri/2058011 
13-https://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan
-ve-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
14-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/abdullah-erboga/2
020/12/12/suudi-arabistan-biden-done minde-ne-yapacak
  



ÖZET 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleşen 59. başkanlık seçimi Amerika’nın 
uluslararası alandaki etkisi nedeniyle birçok 
boyutta dünya kamuoyunu etkilemektedir. Bu 
bağlamda yaşanan gelişmeler seçilen başkan ve 
politikaları geçmiş dönemde uygulanan 
politikalarla karşılaştırmalı olarak ele alınarak 
seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a 
uygulayacağı politikalarının neler olabileceği ve 
Suudi Arabistan’ın Biden dönemi ABD ilişkilerinde 
ne tür seçenekler üzerinde durabileceği konusunda 
seçenekler incelenmiş bunların Türkiye’ye nasıl 
etkiler oluşturabileceği çıkarımında bulunulmuştur. 

Başkanlık Süreci  
2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 
önemli değişimlerin başlangıcı olacağı bir yıl 
olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
3 Kasım 2020’ de girdiği 59. başkanlık seçimi ile 
yeni bir döneme adım attı. Bu seçim tüm dünyanın 
yakından takip ettiği bir süreçti. Bunun nedeni 
ABD’nin kendi iç politikasında yaptığı her değişim 
aslında dünya ülkelerinin de etkileneceği 
uluslararası bir konjonktürde geri dönüş sağlaması 
idi. Bu nedenle dünyanın gözü Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni başkanının kim olacağı 
üzerindeydi. Dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemi süreci elbette ki Amerika gibi süper güç 
olarak nitelendirilen ülkeye de ciddi kayıplar ve 
sarsıntılar yaşattı. Bunun yanı sıra Amerika’da polis 
tarafından vahşice öldürülen siyahi Amerikalı 
George Floyd’un ölümünün ardından  son elli yıldır 
görülmemiş ırkçılık karşıtı söylemler ve isyanların 
da yaşanması Amerika’da demokrasinin oldukça 
zor bir döneme tanıklık etmesiyle geçti. Bu 
dönemde seçimlerin yapılması analizciler 
tarafından dezavantajlarının yüksek olduğu bir 
dönem olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi 
Parti’den yeniden başkan adayı olarak seçilen 
Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski 
Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. İki isim de 
Amerika’nın yakından tanıdığı kişilerdi. 
Politikaları yerel ve küresel boyutta birbirinin 
tamamen zıttı olan bu iki isim, çekişmeli bir seçim 
sürecinde kitlelerini harekete geçirmeye çalıştılar. 
Seçimi Donald Trump’ın yoğun çaba ve itirazlarına 
rağmen Joe Biden kazandı. 46. ABD Başkanı Joe 
Biden resmi olarak tescillenerek Beyaz Saray’da 
yerini almaya hazırlandı. Bu süreçte Trump, 
 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına 
rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli 
bir geçiş sürecinin olacağını belirtmesinin üzerine 
Beyaz Saray’da ki son konuşmasında çarpıcı 
ifadeleriyle dikkat çekti. Trump’ın “Bir şekilde geri 
döneceğiz” ifadesi çok ses getirirken bu hususta 
nasıl döneceği üzerine tartışılırken, nihayetinde 

Trump taraftarlarının kongreyi basma şeklinde ki 
eylem girişimleriyle her yolu kullanabilecekleri 
öngörüsü de gösterilmiş oldu. Trump’ın kaybetmesi 
siyaset sahnesinden çekilmesi anlamına 
gelmemekle ‘Trumpizm’ olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmini yok 
etmeyecek aksine faaliyetlerini sürdüreceği gibi bu 
minvalde de Trump, 2024 başkanlık yarışında da 
yerini alacağını şimdiden göstermiş oldu. Tüm 
bunların yanı sıra seçim sürecinde adayların 
vaatlerini açıkladığı zaman iki adayında 
birbirlerinden farklı politikalar uygulayacaklarına 
yönelik söylemleri mevcuttu. Bu vaatlerde Joe 
Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı 
söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi 
yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini 
sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden 
olduğu hasarı onarmayı hedeflediğini ifade 
ederken, 1  Trump ‘ın Ortadoğu’ya yönelik 
uyguladığı politikaları da eleştirdi. Biden, seçim 
kampanyası sırasında başta Orta Doğu olmak üzere 
tüm dış politikasındaki öncelikler arasında "insan 
hakları" ve "ifade özgürlüğünün" yer aldığını, en 
yakın müttefik ülke dahi olsa demokratik ve insan 
hakları değerlerinden taviz vermeyeceklerini 
vurguladı. 2  Bu analiz çerçevesinde 46. Başkan Joe 
Biden’ın, ABD’nin en çok silah sattığı ve müttefiki 
olduğu Suudi Arabistan’a yönelik Donald 
Trump’tan farklı olarak ne tür politikalar 
uygulayacağını belirtilen vaatler ve söylemler 
çerçevesinde incelenecektir.  
  
Trump Dönemi Suudi Arabistan Politikaları  
20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan ABD 
başkanlığını devralan Donald   Trump göreve 
geldiği ilk günlerde dahi keskin ifadelerle 
Amerika’da alışılmışın dışında bir siyaset 
işleyeceğini gösteren söylemleriyle merak 
uyandırmıştı. Trump seçimi kazandığında Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
Twitter’da şunları paylaşmıştı: “Seçilmiş başkanı 
tebrik ederim. Ortak menfaatlere katkı 
sunulabilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve ABD 
arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirileceğini umut 
ediyorum.” 3  ifadeleriyle ABD-Riyad ilişkilerinden 
beklentiyi yansıtmıştı. Suudi Arabistan’ı ABD ile 
ilişkilerini geliştirmeye iten sebeplerin başında ise 
İran tehdidi ve içeride büyüyen muhalefetten 
duyduğu rahatsızlık gelmektedir.

1- 
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/10/abd-secim-sonuclari
-sonrasi-bidenin-vaatleri-gundemegeldi-iste-abd-baskani-ilan-edile
n-joe-bidenin-ajandasi?paging=5
2- 
https://www.haberturk.com/biden-in-muttefik-ulkeler-bae-ve-suudi
-arabistan-a-yaklasimi-merak-konus u-oldu-2864020
3- https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/55tr.pdf  

- 2 -

1979 yılında Cüheyman el-Uteybi isyanını 
bastırmakta güçlük çeken Suudi yönetimi, bu 
dönemde Fransızlardan yardım istemek zorunda 
kalmıştır. Suudi Arabistan 1979 İran İslam 
Devrimi’nden sonra İran’dan gelebilecek bölgesel 
ve iç tehditlere karşı güvenlik anlamında ABD ile 
daha da yakınlaşmış ve İran Devrimi’yle beliren 
rejim ihracı gibi tehlikelere karşı birçok Amerikan 
şirketi ile silah anlaşmaları yapmıştır. 1991 
yılındaki Körfez Savaşı sırasında da Irak tehdidine 
karşı topraklarına Amerikan askerlerinin 
konuşlandırılmasına izin vermiştir. 4  Suudi 
yönetimi, İran’ın artan nüfuzu ve etkisi, kendisi ve 
Körfez’deki diğer ülkeler için de tehdidinin 
farkında olmakla birlikte ciddi sonuçlar 
doğuracağını düşünüyordu.  
 
Trump’ın göreve geldikten sonra ilk resmi 
ziyaretleri Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail’e oldu. 
İlk ziyaretinin Suudi Arabistan’a olmasının altında 
 yatan sebeplerde 110 milyar dolarlık silah 
anlaşması olduğu görüldü. Bu iki ülke arasında 110 
milyarı silah satışı olmak üzere 380 milyar dolarlık 
işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. 5 Suudi 
Arabistan’ın İran tehdidi karşısında kendisini bu 
şekilde güçlendirerek Körfez bölgesinin güvenliği 
için hazırlık yaptığı Beyaz Saray tarafından da 
belirtildi. Trump yönetiminin politikası aslında 
 İsrail’i rahatlatma ve İran’ı zayıflatma amaçlı 
Ortadoğu politikasını, Suudi Arabistan üzerinden 
Sünni blok politikası şeklinde yürürlüğe koymaktı. 
Çünkü Bush döneminden itibaren izlenen 
politikalar sonucu İran’ın bölgede nüfuzunun 
artması, hatta ABD’nin bir nevi İran’ın 
güçlenmesine yol açan politikalarının bir 
restorasyonu olarak değerlendirilebilirdi. 6  Bu 
nedenle ABD amacı dışında da olsa kendi eliyle 
İran’a açtığı alanla bölgesel bir güç olan İran’ın, 
İsrail'e tehdit unsuru oluşturmaması için İran’ı 
zayıflatma politikasını bu şekilde uyguladığı 
görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinin bir diğer 
önemli noktası ise ‘küre diplomasisi’ olarak da 
nitelendirilen bir fotoğraf karesiydi.   Suudi 
Arabistan'ın Riyad şehrinde 55 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri 
Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve 
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi beyaz parlak bir küreye el basarak poz 
verdiler. Bu fotoğrafın mesajı ise  kürenin dünyayı 
temsil ettiği parlaklığı ise "Aydınlık Bir Dünya" 
mesajı vermek için tasarlanmış olduğu 
söylendi. Burada asıl dikkat çeken nokta ise 
Mısır’ın Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir adım 
atacağı Muhammed Mursi yönetimini darbe ile 
deviren Sisi’nin o kürede ABD ve Suudi Arabistan 
ile birlikte yer almasıydı. Bu gelişmeler nezdinde 

darbeci Sisi’yi destekleyen Suudi Arabistan ile 
Türkiye’nin ilişkileri açıldı. Bir diğer en çok 
müzakere edilen konu ise Obama döneminde 
yeniden imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın 
Trump döneminde geri çekilmesiydi. En az 10 yıl 
boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini 
engellemeyi amaçlayan anlaşma, buna karşılık 
Batılı güçlerin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmasını içeriyordu. İran'ın nükleer enerjiyle 
ilgili faaliyetleri uluslararası camiayı uzun yıllardır 
meşgul eden konulardan biriydi. Bu anlaşmayla 
İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı elde etmiş, 
dünya pazarlarına petrol satma imkanını ele 
geçirmişti. İran’dan beklenen ise zenginleştirilmiş 
uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma, 20 
bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 
ile sınırlı tutma sözüydü. Ayrıca İran'ın uranyum 
stoku da yüzde 98 düşürülerek 300 kilograma 
geriletildi. İran'ın bu miktarı 2031'e kadar 
geçmemesi şartı getirildi. Trump, anlaşmayı 
"dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin liderleri Trump'ı anlaşmadan 
çekilmemesi için ikna etmeye çalışsa da ancak 
başarılı olamadı.Trump, İran'ı ABD'nin düşmanı 
olarak gördüğü, anlaşmanın İran'ın balistik füze 
denemelerini kapsamadığı, anlaşmanın bitiminden 
sonra İran'ın yeniden nükleer silah elde etme 
imkanına sahip olabileceği ve "aslında daha iyi bir 
anlaşma yapabileceği" gibi gerekçelerle "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı"na karşı çıkıyordu. Niteki m, 
Trump ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan 
ayrılacağını ve askıya alınan ekonomik 
yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata 
geçirileceğini açıklamasının yanı sıra yeni bir 
anlaşma için çalışabileceğini açıkladıktan sonra 8 
Mayıs 2018’ de anlaşmadan çekildiğini söyledi. 7 
Trump yönetimi Tahran üzerinde uyguladığı 
politikalar ile İran'da büyük ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açarken bu yılın başında Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani'nin Trump'ın emriyle düzenlenen suikast 
sonucunda öldürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.8  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump  
 döneminde İran’ın hiç görmediği kadar zor günler 
geçirdiğini ve 2018’den beri bir sonraki seçimlerde 
Trump’ın kaybetmesi için beklediklerini söyledi.  

 

4- https://insamer.com/tr/suudi-arabistan-abd-iliskileri_483.html
5-http://politikaakademisi.org/2017/05/26/trumpin-orta-dogu-ve-va
tikan-turu-abdnin-mesajlari-nasil-okun mali/
6-https://ankasam.org/trumpin-suudi-arabistan-ziyareti-abdnin-suu
di-sunni-kusak-temelli-yeni-ortadogupolitikasi/Z
7-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunden-bugune-iran-nukleer-anla
smasi/1139503
 8-ttps://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan-v
e-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/

Bu sene yapılan seçim de ise İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif  "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne 
karıştılar ancak Kasım Süleymani ile Trump'ın 
uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını 
kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek 
yaşayacak"   dedi. Yeni hükümetin Trump’tan ders 
almasını söyleyerek Biden’a gönderme 
yaptı.ABD’nin Trump döneminde İran’a uyguladığı 
‘maksimum baskı’ politikası Suudi Arabistan’a 
Körfez Bölgesinde önemli bir güçlenme olanağı 
sağladı. İran’ı tehdit olarak gören Suudi Arabistan 
bu hususta ABD ile ortak payda da buluştu. Zira 
Suudi Arabistan’ın hali hazırda en büyük 
amaçlarından biri ezeli rakibi İran’ı Obama 
döneminde elde ettiği uluslararası sistemdeki 
yerinden etmekti . Bu doğrultuda ki amaçlarından 
biri olan İran ile Batı arasında yapılan P5+1 Nükleer 
Anlaşması’nın Trump tarafından geçersiz kılınması, 
İran’ı daha da marjinalleştirecek konuma taşımaktı.  
Suudi Arabistan,Trump ile bu beklentisini 
karşılamış bunun nezdinde ABD ile ilişkilerini 
oldukça güçlü bir seviyeye çıkarmış, Prens Selman 
da konumunu İran karşıtı söylemler üzerinden 
pekiştirmiştir. Bu durum da ABD ile yakın ilişkiler 
kurarak silahlanma politikasına hız kesmeden 
devam eden Suudi Arabistan’ın Türkiye ile olan 
ilişkilerine değinecek olursak tarih boyunca 
süregelen bir müttefik anlayışı olmadığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nden bu yana 
Suudilerle olan ilişkilerimiz;  iki ülkenin de siyasal 
rejimleri ile ekonomik ve toplumsal yapıları 
arasındaki farklılıklar dolayısıyla Riyad ile Ankara 
arasında yakın ilişkilerin kurulması mümkün 
olmadı. Farklı meslek gruplarında çalışan yüz bin 
civarında Türk’ün yaşadığı Suudi Arabistan, şeriat 
kurallarına dayalı bir krallık olmasından dolayı, 
yüzü Batıya dönük laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uzun süre bölgede en uzak kaldığı devletlerin 
 başında geldi.9   Fakat günümüze yakın süreçleri 
değerlendirecek olursak 2002 Ak Parti döneminin 
başlangıcı ile hükümetin dış politika da izlediği 
yenilikler ile Suudi Arabistan ile ilişkiler de farklı 
minvalde değerlendirildi. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
başlatan Ak Parti iktidarı, Türkiye-Arap ülkeleri 
ilişkilerini de daha çok “güven arttırıcı önlemler” 
siyaseti olarak başlattı. Bu süreçte Suudi Arabistan 
Batıya bağımlı olmakla birlikte ilişkilerinin çok da 
iyi olmadığı dönemlerde Türkiye’ye yakınlaşma 
politikası uyguladı. O dönemde Suudi Arabistan’ın 
Batı’ya olan güveni giderek azaldığında Türkiye’yi 
alternatif yatırım alanı olarak görmeye başladı. 
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok sayıda 
ekonomik girişim başlatıldı.11 Eylül olaylarına 
kadar da Türkiye ile çok sayıda farklı konularda bir 
arayan gelen Suudi Arabistan, ABD’nin en önemli 
müttefiki iken bu olaylarla güvenlik konusunda 

yaşadığı kaygılar nedeniyle Amerika’ya olan 
bağımlılığını kırma girişiminde bulundu. Bu süreç 
tam da günümüzdeki Biden dönemi dış 
politikasında Suudi Arabistan ne yapabilir 
seçeneklerine tarihsel bir perspektifte yanıt olarak 
analiz edilebilir. Güvenliğine tehdit gördüğü zaman 
bölgenin en etkili devletlerinden biri olan Türkiye 
ile yakın ilişkiler içine girdiği görülmektedir. 11 
Eylül saldırılarında olduğu gibi Amerikan/İsrail 
merkezli bölgesel düzenlemelerden kaygılandığı 
için bu minvalde benzer kaygılar taşıyan Türkiye ile 
yakınlaşma politikasına gittiği görüldü. İkili 
ilişkilerde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 
(KİK) Türkiye ile stratejik diyalog ortaklığı ile 
önemli ilerlemeler kat edilmiş ve ilişkiler 
kurulmuştu. Özetle belirtmek gerekir ki değişen 
zaman ve koşullar ile Türkiye’nin dış politikada 
uyguladığı uzlaşmacı, çözüm odaklı politikalarla 
zaman zaman, Ortadoğu’nun en etkili 
devletlerinden olan Türkiye - Suudi Arabistan 
arasında da yakınlaşmalar olmakla birlikte ülkelerin 
içlerinde ki birbirine karşı olan görüşlerde 
pragmatik değişimler görülmüştür. Tarafların 
algılamalarındaki bu değişim iki ülke arasındaki 
işbirliğini mümkün kılmıştır. Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot 
kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin 
yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol 
açtı. 10 2 Ekim 2018’ de korkunç bir cinayet ile 
gündeme gelen Suudi Arabistan, Türkiye 
ilişkilerinde gergin bir süreci başlatmıştı. Suudi 
Arabistan vatandaşı olan ve Washington Post yazarı 
olan Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluk 
binasına girmesinin ardından haber alınamaması 
üzerine dünya kamuoyu bir sır perdesi gibi aralanan 
birtakım olaylarla sarsıldı. Suudi Arabistanlı 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gerek 
 gerçekleşme biçimi gerekse yarattığı etki 
bakımından küresel ve bölgesel siyasette ciddi bir 
kırılma meydana getirdi. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) entelektüel çevrelerde 
kabul görmüş ve saygı duyulan bir gazeteci olan 
Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin konsolosluk binasında 
öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratırken 
olayın doğrudan muhatabı kabul edilen Suudi 
Arabistan, Türkiye ve ABD küresel gündemin 
merkezine oturmuştu. Olayın gerçekleştiği ilk andan 
itibaren yürüttüğü stratejiyle hadisenin uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan Türkiye hem Suudi 
Arabistan yönetimi hem de ABD üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturdu. 11

9-https://docplayer.biz.tr/6184210-Turkiye-suudi-arabistan-iliskileri
-temkinli-iliskilerden-cok-tarafli-birliktel ige.h
10-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/riyad-yonetimi-turk-urunlerini-n
icin-boykot-ediyor/2007332
11-https://www.setav.org/assets/uploads/2018/10/259_Cemal_Kas
%CC%A7%C4%B1kc%CC%A7%C4 %B1.pdf

Türkiye kendisine yıkılmaya çalışılan bir 
uluslararası suçtan diplomasi ve analiz gücünü 
kullanarak başarı ile neticelendirilecek bir çözüm 
stratejisi ile kurtulmasının yanı sıra uluslararası 
alanda beklediği desteği görememekle bu cinayeti 
işleyen Suudi yönetimine karşı tepkisiz ve hiçte 
caydırıcı olmayan kınamalarla geçiştiren ülkelerle 
karşı karşıya kaldı. Bu olay nezdinde de Türkiye- 
Suudi Arabistan arasındaki gerilim daha da arttı.     
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik "yarı 
resmi boykot"    çağrısı yeni olmamakla birlikte, 
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı 
Aclan bin Abdulaziz el-Aclan'ın "boykot" çağrısı ve 
Kraliyet çevresine yakın kimselerin katılımıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan "Türk ürünlerine 
boykot" kampanyalarıyla bu durum daha belirgin 
hale geldi. Fakat bu konuyu Riyad yönetimi, 
uluslararası anlaşmalar ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak 
yalanladı.  
 
Bu sebeplerden dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler de 
oldukça sert rüzgârlar eserken 21 Kasım 2020’de 
G20 Liderler Zirvesine bu yıl dönem başkanlığı 
yapacak olan Suudi Arabistan zirve öncesi, Suudi 
Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 
üzerine iki ülke ilişkilerini ele alarak, G20 Liderler 
Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların 
giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması 
hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu görüşme 
sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan,  Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere 
sahip olduklarını söyledi. G20 Zirvesinde oturumlar 
arasında haber ajansının sorularına cevap veren 
Ferhan, "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot 
edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.12    Bu 
söylemlerle Türkiye ile ilişkilerinde yakınlaşma 
politikası uygulayacağına yönelik sinyaller veren 
Suudi Arabistan’ın bu tutumu dış politikasında yeni 
adımlar atacağının göstergesi olarak değerlendirildi. 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 
ve Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olan 
ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Suudi 
Arabistan tarafından önemli gelişmeler teşkil 
ediyordu. Küresel ekonominin gerilemesinden 
Suudi Arabistan da oldukça etkilenen devletlerden 
biriydi. Bunun yanı sıra Trump döneminde müttefiki 
ile önemli yol kat eden, İran tehdidini ABD destekli 
br şekilde azaltan Suudi yönetimi seçim sürecindeki 
kaygıları ile yeni söylemler takınarak dış politika da 
Türkiye’ye de önemli sinyaller verdi. Suudi 
Arabistan’ı tedirgin eden bu seçim tam da kaygıları 
doğrultusunda bir sonuçla bitti. Başkanlık seçimini 
kazanan Joe Biden seçim vaatlerinde Suudi 

Arabistan nezdinde önemi yadsınamayacak boyutta 
ifadelerde bulunmuştu. Peki, Suudi yönetiminin 
kaygılarının sebebi olan Biden etkisi neydi onlara 
bakalım. 
 
Biden Etkisinde Suudi Arabistan- ABD İlişkileri 
 Ortadoğu ülkeleri arasında ABD ile ilişkilerinin en 
iyi olduğu ülke denince akla şüphesiz Suudi 
Arabistan geliyor. Bu iyi ilişkilerin Trump 
döneminde kaldığının endişesi ile sarsılmış olmalı 
ki dünya ülkeleri adeta Biden’ı tebrik etmek için 
sıraya girmişken Suudi Arabistan'ın kutlamak için 
bir süre beklediği dikkatlerden kaçmadı. Suudi 
Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen 
Savaşındaki etkisi gibi konularda uluslararası 
kamuoyunda büyük tepki çekmişken Trump dönemi 
ABD ile olan ilişkileri iki devlet adamının da 
aralarındaki kişisel bağların güçlü olması sebebiyle 
de sekteye uğramadan devam etti. 
  
ABD, Suudi Arabistan petrollerinin büyük bir 
ithalatçısı olup aynı zamanda da ülkeye yüklü 
miktarda silah ihracatı yapıyordu. Bunun yanı sıra 
Amerika’nın İran’a uyguladığı sert politikalarının 
da en büyük destekçisi Riyad hükümeti olmuştu. 
Biden Trump’ın Ortadoğu da uyguladığı politikaları 
değiştirme hedefli söylemlerle dikkat çekti. Zira 
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı ve gazeteci Ali Haşim, 
“Suudi Arabistan ve BAE Trump dönemini 
arayabilir “diye konuştu. Çünkü Ortadoğu’ da yer 
alan aktörler için ABD’nin politikaları oldukça 
önemli bir yere sahip oluyor. ABD’nin atacağı her 
adım Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasına 
sebep olabilecek potansiyelde bir etki yarattığından 
Biden politikaları bu aktörler tarafından merakla 
beklendi. Biden’ın Obama döneminde uygulanan 
doğrultuda bir dış politika izleyebileceği 
söylemlerinden çıkarılabileceği gibi Suudi 
Arabistan üzerinde de baskı kuracağına neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Obama döneminde 
ABD-Körfez ülkeleri ilişkilerinde en zor süreci 
yaşayan Suudi Arabistan, yeniden aynı şeyleri 
yaşamamak için farklı stratejiler geliştirdiği 
görülüyor. Obama döneminin mirası olarak 
görülebilecek İran Nükleer Anlaşması Biden’ın 
seçim sürecinde dış politika da üzerinde durduğu 
konulardan biriydi. Bu anlaşmayı İran’ın anlaşma 
taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla yeniden 
geçerli olmasını istediğini gündeme getirdi.Buna 
karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer 
anlaşmadan kaynaklanan şartları yerine getirmeleri 
için öncelikle ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması 
gerektiği söyledi. Washington merkezli düşünce 
kuruluşu Quincy Enstitüsü  Başkan Yardımcısı ve 
Ulusal İran-Amerikan Konseyi Kurucusu Trita 
Parsi,nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini 
belirtti.Trump döneminin aksine Biden döneminde 

İran’a yönelik uygulanan yıkıcı politikaların yerini 
sakinliğin alabileceğine işaret eden Parsi,"Biden 
nükleer anlaşmayı kurtarmak ve İran ile ABD 
arasında diyalog zemini oluşturmak için eşsiz bir 
fırsata sahip. Bu kolay olmayacaktır ancak Biden'ın 
Trump döneminde ortaya çıkan tahribatı telafi 
etmek için kararlı olduğu görülüyor." dedi. 13  
 Dolayısıyla Riyad açısından İran tehdidinin yeniden 
yükselişe geçtiği ve bununla birlikte ABD ile 
stratejik işbirliğinin zayıflayacağı bir sürecin eş 
zamanlı olarak yaşanması durumu söz konusu 
oldu.14   Bunun yanı sıra Biden’ın Suudi Arabistan ile 
ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen 
Parsi,"Biden, Suudi Arabistan'a   karşı sert bir 
duruşa sahip. Suud Krallığı'nı uyguladığı politikalar 
ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası 
toplumun dışına itilen devlet olarak niteledi ve 
başkan olması halinde Suudi Arabistan yönetiminin 
gerçek yüzünü dünyaya göstereceğine dair ifadeler 
kullandı. Buna karşılık Orta Doğu'da 
istikrarsızlaştırıcı bir güç olmasına rağmen BAE'nin 
ise Riyad yönetimi kadar kirli olmadığını 
düşünüyor. Biden ve çevresindeki ekibin, ABD'nin 
Fars (Basra) Körfezi'ne dair dış politikasında büyük 
bir revizyon ihtiyacının farkında olduğunu 
düşünüyorum ancak ne kadar ileri gitmek 
istediklerini henüz tam olarak belirlememiş 
olabilirler." Dedi. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti 
hakkında Trump’tan daha farklı tutumlara sahip 
olan Biden, Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü 
göstereceği ifadeleriyle dikkat çekti. Tüm bunlardan 
Suudi yönetiminin ve dünya kamuoyunun da 
anladığı üzere Amerikan dış siyasetinde önemli 
değişimler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Suudi 
Arabistan bu süreci yakından takip ederek aslında 
seçim sonuçları belli olmadan da önemli adımlar 
atarak hazırlığını gösterdi. 
 
Peki, Suudi Arabistan bu sürece nasıl 
hazırlanıyor?  
Açıkça belirtmek gerekir ki Riyad yönetimi bu 
analiz çerçevesinde de belirttiğimiz üzere, ABD ile 
sıkı bir müttefik olsa da tarihsel süreçte çıkarlarının 
ters düştüğü noktalarda yol ayrılıkları yaşamıştır. Bu 
minvalde değerlendirilmelidir ki Suudi yönetimi 
daha önce ki yalnızlıklarına düşmemek, hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan gücünü 
kaybetmemek için önündeki seçeneklerini iyi analiz 
ederek kendine politikalar belirleyecek hatta 
belirlemiş olabileceği noktası da söz konusudur. 
Zira bu politikalar çok çeşitli olmamakla birlikte 
tarihsel süreçte de gördüğümüz üzere iki seçeneği 
kullanabilmesi söz konusu olabilir. Bunlardan 
birincisi 1979 devrimi sonrası, 11 Eylül olaylarında, 
2006 ve 2015’te de Türkiye’ye yakınlaşma ile 
kendisine çözüm üretmeye çalışan Suudi Arabistan 
bu süreçte de yine bölgesel rakibi gördüğü 

Türkiye’ye yakınlaşma politikası uygulayarak 
ABD’nin İran’ı yeniden uluslararası alanda 
güçlendirebileceği ihtimalinde, Türkiye ile birlikte 
ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğine gidebilir. 
Geleneksel olarak bölgede İran’ın tehdit 
oluşturabileceğini fark ettiği aşamada Suudi 
yönetimi Türkiye ile yakınlaşma yolunu tercih 
etmiştir. Yukarıda bahsedilen gelişmelerden de 
anlaşılabileceği gibi Suudi Arabistan bu seçeneğe 
ılımlı yaklaşarak gereken ilk adımları attığı 
görülüyor. İkinci seçeneği ise Trump döneminde de 
olduğu gibi İsrail-BAE hattında kalmasıdır. Fakat 
bu seçenekte Suudi Arabistan'ın yeni dönemde bu 
seçenekte yer alması risk ve maliyet açısından 
yüksek bir tercih olabileceği hususudur. Zira İsrail 
ve BAE arasındaki ilişkiler resmileştirilirken Suudi 
Arabistan’dan da bu yönde beklentiler yüksekti. 
Ancak resmiyet kazanan bir gelişme olmadı. Hem 
Arap halklarından gelebilecek tepki hem de BAE ‘yi 
takip eder nitelikte gözüken itibar Suudi 
Arabistan’ın Körfez de ki konumunu sarsabileceği 
ihtimali nedeniyle Suudi yönetiminin bu seçenekte 
ilerleyeceği ihtimalini düşürüyor. Bu bağlamda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile yakınlaşma 
politikasının diğer seçeneğe göre fayda ve 
maliyetleri daha yüksek bir tercihtir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ticaret hacminin 
arttırılması, savunma sanayi gelişimi ve 
yapılabilecek yeni yatırımları da beraberinde 
getirebilir. Türkiye’nin dış politika da uyguladığı 
kazan-kazan politikasına doğrudan destek 
sağlayarak bölgesel anlamda olabileceği gibi 
küresel boyutta da önemli etkiler oluşturabilir.  

12-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistandan-turkiye-ile-il
iskilerde-yakinlasma-sinyalleri/2058011 
13-https://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan
-ve-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
14-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/abdullah-erboga/2
020/12/12/suudi-arabistan-biden-done minde-ne-yapacak
  



ÖZET 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleşen 59. başkanlık seçimi Amerika’nın 
uluslararası alandaki etkisi nedeniyle birçok 
boyutta dünya kamuoyunu etkilemektedir. Bu 
bağlamda yaşanan gelişmeler seçilen başkan ve 
politikaları geçmiş dönemde uygulanan 
politikalarla karşılaştırmalı olarak ele alınarak 
seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a 
uygulayacağı politikalarının neler olabileceği ve 
Suudi Arabistan’ın Biden dönemi ABD ilişkilerinde 
ne tür seçenekler üzerinde durabileceği konusunda 
seçenekler incelenmiş bunların Türkiye’ye nasıl 
etkiler oluşturabileceği çıkarımında bulunulmuştur. 

Başkanlık Süreci  
2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 
önemli değişimlerin başlangıcı olacağı bir yıl 
olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
3 Kasım 2020’ de girdiği 59. başkanlık seçimi ile 
yeni bir döneme adım attı. Bu seçim tüm dünyanın 
yakından takip ettiği bir süreçti. Bunun nedeni 
ABD’nin kendi iç politikasında yaptığı her değişim 
aslında dünya ülkelerinin de etkileneceği 
uluslararası bir konjonktürde geri dönüş sağlaması 
idi. Bu nedenle dünyanın gözü Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni başkanının kim olacağı 
üzerindeydi. Dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemi süreci elbette ki Amerika gibi süper güç 
olarak nitelendirilen ülkeye de ciddi kayıplar ve 
sarsıntılar yaşattı. Bunun yanı sıra Amerika’da polis 
tarafından vahşice öldürülen siyahi Amerikalı 
George Floyd’un ölümünün ardından  son elli yıldır 
görülmemiş ırkçılık karşıtı söylemler ve isyanların 
da yaşanması Amerika’da demokrasinin oldukça 
zor bir döneme tanıklık etmesiyle geçti. Bu 
dönemde seçimlerin yapılması analizciler 
tarafından dezavantajlarının yüksek olduğu bir 
dönem olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi 
Parti’den yeniden başkan adayı olarak seçilen 
Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski 
Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. İki isim de 
Amerika’nın yakından tanıdığı kişilerdi. 
Politikaları yerel ve küresel boyutta birbirinin 
tamamen zıttı olan bu iki isim, çekişmeli bir seçim 
sürecinde kitlelerini harekete geçirmeye çalıştılar. 
Seçimi Donald Trump’ın yoğun çaba ve itirazlarına 
rağmen Joe Biden kazandı. 46. ABD Başkanı Joe 
Biden resmi olarak tescillenerek Beyaz Saray’da 
yerini almaya hazırlandı. Bu süreçte Trump, 
 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına 
rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli 
bir geçiş sürecinin olacağını belirtmesinin üzerine 
Beyaz Saray’da ki son konuşmasında çarpıcı 
ifadeleriyle dikkat çekti. Trump’ın “Bir şekilde geri 
döneceğiz” ifadesi çok ses getirirken bu hususta 
nasıl döneceği üzerine tartışılırken, nihayetinde 

Trump taraftarlarının kongreyi basma şeklinde ki 
eylem girişimleriyle her yolu kullanabilecekleri 
öngörüsü de gösterilmiş oldu. Trump’ın kaybetmesi 
siyaset sahnesinden çekilmesi anlamına 
gelmemekle ‘Trumpizm’ olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmini yok 
etmeyecek aksine faaliyetlerini sürdüreceği gibi bu 
minvalde de Trump, 2024 başkanlık yarışında da 
yerini alacağını şimdiden göstermiş oldu. Tüm 
bunların yanı sıra seçim sürecinde adayların 
vaatlerini açıkladığı zaman iki adayında 
birbirlerinden farklı politikalar uygulayacaklarına 
yönelik söylemleri mevcuttu. Bu vaatlerde Joe 
Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı 
söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi 
yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini 
sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden 
olduğu hasarı onarmayı hedeflediğini ifade 
ederken, 1  Trump ‘ın Ortadoğu’ya yönelik 
uyguladığı politikaları da eleştirdi. Biden, seçim 
kampanyası sırasında başta Orta Doğu olmak üzere 
tüm dış politikasındaki öncelikler arasında "insan 
hakları" ve "ifade özgürlüğünün" yer aldığını, en 
yakın müttefik ülke dahi olsa demokratik ve insan 
hakları değerlerinden taviz vermeyeceklerini 
vurguladı. 2  Bu analiz çerçevesinde 46. Başkan Joe 
Biden’ın, ABD’nin en çok silah sattığı ve müttefiki 
olduğu Suudi Arabistan’a yönelik Donald 
Trump’tan farklı olarak ne tür politikalar 
uygulayacağını belirtilen vaatler ve söylemler 
çerçevesinde incelenecektir.  
  
Trump Dönemi Suudi Arabistan Politikaları  
20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan ABD 
başkanlığını devralan Donald   Trump göreve 
geldiği ilk günlerde dahi keskin ifadelerle 
Amerika’da alışılmışın dışında bir siyaset 
işleyeceğini gösteren söylemleriyle merak 
uyandırmıştı. Trump seçimi kazandığında Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
Twitter’da şunları paylaşmıştı: “Seçilmiş başkanı 
tebrik ederim. Ortak menfaatlere katkı 
sunulabilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve ABD 
arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirileceğini umut 
ediyorum.” 3  ifadeleriyle ABD-Riyad ilişkilerinden 
beklentiyi yansıtmıştı. Suudi Arabistan’ı ABD ile 
ilişkilerini geliştirmeye iten sebeplerin başında ise 
İran tehdidi ve içeride büyüyen muhalefetten 
duyduğu rahatsızlık gelmektedir.

1- 
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/10/abd-secim-sonuclari
-sonrasi-bidenin-vaatleri-gundemegeldi-iste-abd-baskani-ilan-edile
n-joe-bidenin-ajandasi?paging=5
2- 
https://www.haberturk.com/biden-in-muttefik-ulkeler-bae-ve-suudi
-arabistan-a-yaklasimi-merak-konus u-oldu-2864020
3- https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/55tr.pdf  

1979 yılında Cüheyman el-Uteybi isyanını 
bastırmakta güçlük çeken Suudi yönetimi, bu 
dönemde Fransızlardan yardım istemek zorunda 
kalmıştır. Suudi Arabistan 1979 İran İslam 
Devrimi’nden sonra İran’dan gelebilecek bölgesel 
ve iç tehditlere karşı güvenlik anlamında ABD ile 
daha da yakınlaşmış ve İran Devrimi’yle beliren 
rejim ihracı gibi tehlikelere karşı birçok Amerikan 
şirketi ile silah anlaşmaları yapmıştır. 1991 
yılındaki Körfez Savaşı sırasında da Irak tehdidine 
karşı topraklarına Amerikan askerlerinin 
konuşlandırılmasına izin vermiştir. 4  Suudi 
yönetimi, İran’ın artan nüfuzu ve etkisi, kendisi ve 
Körfez’deki diğer ülkeler için de tehdidinin 
farkında olmakla birlikte ciddi sonuçlar 
doğuracağını düşünüyordu.  
 
Trump’ın göreve geldikten sonra ilk resmi 
ziyaretleri Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail’e oldu. 
İlk ziyaretinin Suudi Arabistan’a olmasının altında 
 yatan sebeplerde 110 milyar dolarlık silah 
anlaşması olduğu görüldü. Bu iki ülke arasında 110 
milyarı silah satışı olmak üzere 380 milyar dolarlık 
işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. 5 Suudi 
Arabistan’ın İran tehdidi karşısında kendisini bu 
şekilde güçlendirerek Körfez bölgesinin güvenliği 
için hazırlık yaptığı Beyaz Saray tarafından da 
belirtildi. Trump yönetiminin politikası aslında 
 İsrail’i rahatlatma ve İran’ı zayıflatma amaçlı 
Ortadoğu politikasını, Suudi Arabistan üzerinden 
Sünni blok politikası şeklinde yürürlüğe koymaktı. 
Çünkü Bush döneminden itibaren izlenen 
politikalar sonucu İran’ın bölgede nüfuzunun 
artması, hatta ABD’nin bir nevi İran’ın 
güçlenmesine yol açan politikalarının bir 
restorasyonu olarak değerlendirilebilirdi. 6  Bu 
nedenle ABD amacı dışında da olsa kendi eliyle 
İran’a açtığı alanla bölgesel bir güç olan İran’ın, 
İsrail'e tehdit unsuru oluşturmaması için İran’ı 
zayıflatma politikasını bu şekilde uyguladığı 
görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinin bir diğer 
önemli noktası ise ‘küre diplomasisi’ olarak da 
nitelendirilen bir fotoğraf karesiydi.   Suudi 
Arabistan'ın Riyad şehrinde 55 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri 
Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve 
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi beyaz parlak bir küreye el basarak poz 
verdiler. Bu fotoğrafın mesajı ise  kürenin dünyayı 
temsil ettiği parlaklığı ise "Aydınlık Bir Dünya" 
mesajı vermek için tasarlanmış olduğu 
söylendi. Burada asıl dikkat çeken nokta ise 
Mısır’ın Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir adım 
atacağı Muhammed Mursi yönetimini darbe ile 
deviren Sisi’nin o kürede ABD ve Suudi Arabistan 
ile birlikte yer almasıydı. Bu gelişmeler nezdinde 

darbeci Sisi’yi destekleyen Suudi Arabistan ile 
Türkiye’nin ilişkileri açıldı. Bir diğer en çok 
müzakere edilen konu ise Obama döneminde 
yeniden imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın 
Trump döneminde geri çekilmesiydi. En az 10 yıl 
boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini 
engellemeyi amaçlayan anlaşma, buna karşılık 
Batılı güçlerin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmasını içeriyordu. İran'ın nükleer enerjiyle 
ilgili faaliyetleri uluslararası camiayı uzun yıllardır 
meşgul eden konulardan biriydi. Bu anlaşmayla 
İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı elde etmiş, 
dünya pazarlarına petrol satma imkanını ele 
geçirmişti. İran’dan beklenen ise zenginleştirilmiş 
uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma, 20 
bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 
ile sınırlı tutma sözüydü. Ayrıca İran'ın uranyum 
stoku da yüzde 98 düşürülerek 300 kilograma 
geriletildi. İran'ın bu miktarı 2031'e kadar 
geçmemesi şartı getirildi. Trump, anlaşmayı 
"dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin liderleri Trump'ı anlaşmadan 
çekilmemesi için ikna etmeye çalışsa da ancak 
başarılı olamadı.Trump, İran'ı ABD'nin düşmanı 
olarak gördüğü, anlaşmanın İran'ın balistik füze 
denemelerini kapsamadığı, anlaşmanın bitiminden 
sonra İran'ın yeniden nükleer silah elde etme 
imkanına sahip olabileceği ve "aslında daha iyi bir 
anlaşma yapabileceği" gibi gerekçelerle "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı"na karşı çıkıyordu. Niteki m, 
Trump ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan 
ayrılacağını ve askıya alınan ekonomik 
yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata 
geçirileceğini açıklamasının yanı sıra yeni bir 
anlaşma için çalışabileceğini açıkladıktan sonra 8 
Mayıs 2018’ de anlaşmadan çekildiğini söyledi. 7 
Trump yönetimi Tahran üzerinde uyguladığı 
politikalar ile İran'da büyük ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açarken bu yılın başında Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani'nin Trump'ın emriyle düzenlenen suikast 
sonucunda öldürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.8  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump  
 döneminde İran’ın hiç görmediği kadar zor günler 
geçirdiğini ve 2018’den beri bir sonraki seçimlerde 
Trump’ın kaybetmesi için beklediklerini söyledi.  

 

4- https://insamer.com/tr/suudi-arabistan-abd-iliskileri_483.html
5-http://politikaakademisi.org/2017/05/26/trumpin-orta-dogu-ve-va
tikan-turu-abdnin-mesajlari-nasil-okun mali/
6-https://ankasam.org/trumpin-suudi-arabistan-ziyareti-abdnin-suu
di-sunni-kusak-temelli-yeni-ortadogupolitikasi/Z
7-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunden-bugune-iran-nukleer-anla
smasi/1139503
 8-ttps://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan-v
e-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
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Bu sene yapılan seçim de ise İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif  "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne 
karıştılar ancak Kasım Süleymani ile Trump'ın 
uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını 
kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek 
yaşayacak"   dedi. Yeni hükümetin Trump’tan ders 
almasını söyleyerek Biden’a gönderme 
yaptı.ABD’nin Trump döneminde İran’a uyguladığı 
‘maksimum baskı’ politikası Suudi Arabistan’a 
Körfez Bölgesinde önemli bir güçlenme olanağı 
sağladı. İran’ı tehdit olarak gören Suudi Arabistan 
bu hususta ABD ile ortak payda da buluştu. Zira 
Suudi Arabistan’ın hali hazırda en büyük 
amaçlarından biri ezeli rakibi İran’ı Obama 
döneminde elde ettiği uluslararası sistemdeki 
yerinden etmekti . Bu doğrultuda ki amaçlarından 
biri olan İran ile Batı arasında yapılan P5+1 Nükleer 
Anlaşması’nın Trump tarafından geçersiz kılınması, 
İran’ı daha da marjinalleştirecek konuma taşımaktı.  
Suudi Arabistan,Trump ile bu beklentisini 
karşılamış bunun nezdinde ABD ile ilişkilerini 
oldukça güçlü bir seviyeye çıkarmış, Prens Selman 
da konumunu İran karşıtı söylemler üzerinden 
pekiştirmiştir. Bu durum da ABD ile yakın ilişkiler 
kurarak silahlanma politikasına hız kesmeden 
devam eden Suudi Arabistan’ın Türkiye ile olan 
ilişkilerine değinecek olursak tarih boyunca 
süregelen bir müttefik anlayışı olmadığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nden bu yana 
Suudilerle olan ilişkilerimiz;  iki ülkenin de siyasal 
rejimleri ile ekonomik ve toplumsal yapıları 
arasındaki farklılıklar dolayısıyla Riyad ile Ankara 
arasında yakın ilişkilerin kurulması mümkün 
olmadı. Farklı meslek gruplarında çalışan yüz bin 
civarında Türk’ün yaşadığı Suudi Arabistan, şeriat 
kurallarına dayalı bir krallık olmasından dolayı, 
yüzü Batıya dönük laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uzun süre bölgede en uzak kaldığı devletlerin 
 başında geldi.9   Fakat günümüze yakın süreçleri 
değerlendirecek olursak 2002 Ak Parti döneminin 
başlangıcı ile hükümetin dış politika da izlediği 
yenilikler ile Suudi Arabistan ile ilişkiler de farklı 
minvalde değerlendirildi. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
başlatan Ak Parti iktidarı, Türkiye-Arap ülkeleri 
ilişkilerini de daha çok “güven arttırıcı önlemler” 
siyaseti olarak başlattı. Bu süreçte Suudi Arabistan 
Batıya bağımlı olmakla birlikte ilişkilerinin çok da 
iyi olmadığı dönemlerde Türkiye’ye yakınlaşma 
politikası uyguladı. O dönemde Suudi Arabistan’ın 
Batı’ya olan güveni giderek azaldığında Türkiye’yi 
alternatif yatırım alanı olarak görmeye başladı. 
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok sayıda 
ekonomik girişim başlatıldı.11 Eylül olaylarına 
kadar da Türkiye ile çok sayıda farklı konularda bir 
arayan gelen Suudi Arabistan, ABD’nin en önemli 
müttefiki iken bu olaylarla güvenlik konusunda 

yaşadığı kaygılar nedeniyle Amerika’ya olan 
bağımlılığını kırma girişiminde bulundu. Bu süreç 
tam da günümüzdeki Biden dönemi dış 
politikasında Suudi Arabistan ne yapabilir 
seçeneklerine tarihsel bir perspektifte yanıt olarak 
analiz edilebilir. Güvenliğine tehdit gördüğü zaman 
bölgenin en etkili devletlerinden biri olan Türkiye 
ile yakın ilişkiler içine girdiği görülmektedir. 11 
Eylül saldırılarında olduğu gibi Amerikan/İsrail 
merkezli bölgesel düzenlemelerden kaygılandığı 
için bu minvalde benzer kaygılar taşıyan Türkiye ile 
yakınlaşma politikasına gittiği görüldü. İkili 
ilişkilerde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 
(KİK) Türkiye ile stratejik diyalog ortaklığı ile 
önemli ilerlemeler kat edilmiş ve ilişkiler 
kurulmuştu. Özetle belirtmek gerekir ki değişen 
zaman ve koşullar ile Türkiye’nin dış politikada 
uyguladığı uzlaşmacı, çözüm odaklı politikalarla 
zaman zaman, Ortadoğu’nun en etkili 
devletlerinden olan Türkiye - Suudi Arabistan 
arasında da yakınlaşmalar olmakla birlikte ülkelerin 
içlerinde ki birbirine karşı olan görüşlerde 
pragmatik değişimler görülmüştür. Tarafların 
algılamalarındaki bu değişim iki ülke arasındaki 
işbirliğini mümkün kılmıştır. Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot 
kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin 
yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol 
açtı. 10 2 Ekim 2018’ de korkunç bir cinayet ile 
gündeme gelen Suudi Arabistan, Türkiye 
ilişkilerinde gergin bir süreci başlatmıştı. Suudi 
Arabistan vatandaşı olan ve Washington Post yazarı 
olan Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluk 
binasına girmesinin ardından haber alınamaması 
üzerine dünya kamuoyu bir sır perdesi gibi aralanan 
birtakım olaylarla sarsıldı. Suudi Arabistanlı 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gerek 
 gerçekleşme biçimi gerekse yarattığı etki 
bakımından küresel ve bölgesel siyasette ciddi bir 
kırılma meydana getirdi. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) entelektüel çevrelerde 
kabul görmüş ve saygı duyulan bir gazeteci olan 
Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin konsolosluk binasında 
öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratırken 
olayın doğrudan muhatabı kabul edilen Suudi 
Arabistan, Türkiye ve ABD küresel gündemin 
merkezine oturmuştu. Olayın gerçekleştiği ilk andan 
itibaren yürüttüğü stratejiyle hadisenin uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan Türkiye hem Suudi 
Arabistan yönetimi hem de ABD üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturdu. 11

9-https://docplayer.biz.tr/6184210-Turkiye-suudi-arabistan-iliskileri
-temkinli-iliskilerden-cok-tarafli-birliktel ige.h
10-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/riyad-yonetimi-turk-urunlerini-n
icin-boykot-ediyor/2007332
11-https://www.setav.org/assets/uploads/2018/10/259_Cemal_Kas
%CC%A7%C4%B1kc%CC%A7%C4 %B1.pdf

Türkiye kendisine yıkılmaya çalışılan bir 
uluslararası suçtan diplomasi ve analiz gücünü 
kullanarak başarı ile neticelendirilecek bir çözüm 
stratejisi ile kurtulmasının yanı sıra uluslararası 
alanda beklediği desteği görememekle bu cinayeti 
işleyen Suudi yönetimine karşı tepkisiz ve hiçte 
caydırıcı olmayan kınamalarla geçiştiren ülkelerle 
karşı karşıya kaldı. Bu olay nezdinde de Türkiye- 
Suudi Arabistan arasındaki gerilim daha da arttı.     
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik "yarı 
resmi boykot"    çağrısı yeni olmamakla birlikte, 
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı 
Aclan bin Abdulaziz el-Aclan'ın "boykot" çağrısı ve 
Kraliyet çevresine yakın kimselerin katılımıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan "Türk ürünlerine 
boykot" kampanyalarıyla bu durum daha belirgin 
hale geldi. Fakat bu konuyu Riyad yönetimi, 
uluslararası anlaşmalar ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak 
yalanladı.  
 
Bu sebeplerden dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler de 
oldukça sert rüzgârlar eserken 21 Kasım 2020’de 
G20 Liderler Zirvesine bu yıl dönem başkanlığı 
yapacak olan Suudi Arabistan zirve öncesi, Suudi 
Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 
üzerine iki ülke ilişkilerini ele alarak, G20 Liderler 
Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların 
giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması 
hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu görüşme 
sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan,  Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere 
sahip olduklarını söyledi. G20 Zirvesinde oturumlar 
arasında haber ajansının sorularına cevap veren 
Ferhan, "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot 
edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.12    Bu 
söylemlerle Türkiye ile ilişkilerinde yakınlaşma 
politikası uygulayacağına yönelik sinyaller veren 
Suudi Arabistan’ın bu tutumu dış politikasında yeni 
adımlar atacağının göstergesi olarak değerlendirildi. 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 
ve Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olan 
ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Suudi 
Arabistan tarafından önemli gelişmeler teşkil 
ediyordu. Küresel ekonominin gerilemesinden 
Suudi Arabistan da oldukça etkilenen devletlerden 
biriydi. Bunun yanı sıra Trump döneminde müttefiki 
ile önemli yol kat eden, İran tehdidini ABD destekli 
br şekilde azaltan Suudi yönetimi seçim sürecindeki 
kaygıları ile yeni söylemler takınarak dış politika da 
Türkiye’ye de önemli sinyaller verdi. Suudi 
Arabistan’ı tedirgin eden bu seçim tam da kaygıları 
doğrultusunda bir sonuçla bitti. Başkanlık seçimini 
kazanan Joe Biden seçim vaatlerinde Suudi 

Arabistan nezdinde önemi yadsınamayacak boyutta 
ifadelerde bulunmuştu. Peki, Suudi yönetiminin 
kaygılarının sebebi olan Biden etkisi neydi onlara 
bakalım. 
 
Biden Etkisinde Suudi Arabistan- ABD İlişkileri 
 Ortadoğu ülkeleri arasında ABD ile ilişkilerinin en 
iyi olduğu ülke denince akla şüphesiz Suudi 
Arabistan geliyor. Bu iyi ilişkilerin Trump 
döneminde kaldığının endişesi ile sarsılmış olmalı 
ki dünya ülkeleri adeta Biden’ı tebrik etmek için 
sıraya girmişken Suudi Arabistan'ın kutlamak için 
bir süre beklediği dikkatlerden kaçmadı. Suudi 
Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen 
Savaşındaki etkisi gibi konularda uluslararası 
kamuoyunda büyük tepki çekmişken Trump dönemi 
ABD ile olan ilişkileri iki devlet adamının da 
aralarındaki kişisel bağların güçlü olması sebebiyle 
de sekteye uğramadan devam etti. 
  
ABD, Suudi Arabistan petrollerinin büyük bir 
ithalatçısı olup aynı zamanda da ülkeye yüklü 
miktarda silah ihracatı yapıyordu. Bunun yanı sıra 
Amerika’nın İran’a uyguladığı sert politikalarının 
da en büyük destekçisi Riyad hükümeti olmuştu. 
Biden Trump’ın Ortadoğu da uyguladığı politikaları 
değiştirme hedefli söylemlerle dikkat çekti. Zira 
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı ve gazeteci Ali Haşim, 
“Suudi Arabistan ve BAE Trump dönemini 
arayabilir “diye konuştu. Çünkü Ortadoğu’ da yer 
alan aktörler için ABD’nin politikaları oldukça 
önemli bir yere sahip oluyor. ABD’nin atacağı her 
adım Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasına 
sebep olabilecek potansiyelde bir etki yarattığından 
Biden politikaları bu aktörler tarafından merakla 
beklendi. Biden’ın Obama döneminde uygulanan 
doğrultuda bir dış politika izleyebileceği 
söylemlerinden çıkarılabileceği gibi Suudi 
Arabistan üzerinde de baskı kuracağına neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Obama döneminde 
ABD-Körfez ülkeleri ilişkilerinde en zor süreci 
yaşayan Suudi Arabistan, yeniden aynı şeyleri 
yaşamamak için farklı stratejiler geliştirdiği 
görülüyor. Obama döneminin mirası olarak 
görülebilecek İran Nükleer Anlaşması Biden’ın 
seçim sürecinde dış politika da üzerinde durduğu 
konulardan biriydi. Bu anlaşmayı İran’ın anlaşma 
taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla yeniden 
geçerli olmasını istediğini gündeme getirdi.Buna 
karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer 
anlaşmadan kaynaklanan şartları yerine getirmeleri 
için öncelikle ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması 
gerektiği söyledi. Washington merkezli düşünce 
kuruluşu Quincy Enstitüsü  Başkan Yardımcısı ve 
Ulusal İran-Amerikan Konseyi Kurucusu Trita 
Parsi,nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini 
belirtti.Trump döneminin aksine Biden döneminde 

İran’a yönelik uygulanan yıkıcı politikaların yerini 
sakinliğin alabileceğine işaret eden Parsi,"Biden 
nükleer anlaşmayı kurtarmak ve İran ile ABD 
arasında diyalog zemini oluşturmak için eşsiz bir 
fırsata sahip. Bu kolay olmayacaktır ancak Biden'ın 
Trump döneminde ortaya çıkan tahribatı telafi 
etmek için kararlı olduğu görülüyor." dedi. 13  
 Dolayısıyla Riyad açısından İran tehdidinin yeniden 
yükselişe geçtiği ve bununla birlikte ABD ile 
stratejik işbirliğinin zayıflayacağı bir sürecin eş 
zamanlı olarak yaşanması durumu söz konusu 
oldu.14   Bunun yanı sıra Biden’ın Suudi Arabistan ile 
ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen 
Parsi,"Biden, Suudi Arabistan'a   karşı sert bir 
duruşa sahip. Suud Krallığı'nı uyguladığı politikalar 
ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası 
toplumun dışına itilen devlet olarak niteledi ve 
başkan olması halinde Suudi Arabistan yönetiminin 
gerçek yüzünü dünyaya göstereceğine dair ifadeler 
kullandı. Buna karşılık Orta Doğu'da 
istikrarsızlaştırıcı bir güç olmasına rağmen BAE'nin 
ise Riyad yönetimi kadar kirli olmadığını 
düşünüyor. Biden ve çevresindeki ekibin, ABD'nin 
Fars (Basra) Körfezi'ne dair dış politikasında büyük 
bir revizyon ihtiyacının farkında olduğunu 
düşünüyorum ancak ne kadar ileri gitmek 
istediklerini henüz tam olarak belirlememiş 
olabilirler." Dedi. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti 
hakkında Trump’tan daha farklı tutumlara sahip 
olan Biden, Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü 
göstereceği ifadeleriyle dikkat çekti. Tüm bunlardan 
Suudi yönetiminin ve dünya kamuoyunun da 
anladığı üzere Amerikan dış siyasetinde önemli 
değişimler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Suudi 
Arabistan bu süreci yakından takip ederek aslında 
seçim sonuçları belli olmadan da önemli adımlar 
atarak hazırlığını gösterdi. 
 
Peki, Suudi Arabistan bu sürece nasıl 
hazırlanıyor?  
Açıkça belirtmek gerekir ki Riyad yönetimi bu 
analiz çerçevesinde de belirttiğimiz üzere, ABD ile 
sıkı bir müttefik olsa da tarihsel süreçte çıkarlarının 
ters düştüğü noktalarda yol ayrılıkları yaşamıştır. Bu 
minvalde değerlendirilmelidir ki Suudi yönetimi 
daha önce ki yalnızlıklarına düşmemek, hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan gücünü 
kaybetmemek için önündeki seçeneklerini iyi analiz 
ederek kendine politikalar belirleyecek hatta 
belirlemiş olabileceği noktası da söz konusudur. 
Zira bu politikalar çok çeşitli olmamakla birlikte 
tarihsel süreçte de gördüğümüz üzere iki seçeneği 
kullanabilmesi söz konusu olabilir. Bunlardan 
birincisi 1979 devrimi sonrası, 11 Eylül olaylarında, 
2006 ve 2015’te de Türkiye’ye yakınlaşma ile 
kendisine çözüm üretmeye çalışan Suudi Arabistan 
bu süreçte de yine bölgesel rakibi gördüğü 

Türkiye’ye yakınlaşma politikası uygulayarak 
ABD’nin İran’ı yeniden uluslararası alanda 
güçlendirebileceği ihtimalinde, Türkiye ile birlikte 
ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğine gidebilir. 
Geleneksel olarak bölgede İran’ın tehdit 
oluşturabileceğini fark ettiği aşamada Suudi 
yönetimi Türkiye ile yakınlaşma yolunu tercih 
etmiştir. Yukarıda bahsedilen gelişmelerden de 
anlaşılabileceği gibi Suudi Arabistan bu seçeneğe 
ılımlı yaklaşarak gereken ilk adımları attığı 
görülüyor. İkinci seçeneği ise Trump döneminde de 
olduğu gibi İsrail-BAE hattında kalmasıdır. Fakat 
bu seçenekte Suudi Arabistan'ın yeni dönemde bu 
seçenekte yer alması risk ve maliyet açısından 
yüksek bir tercih olabileceği hususudur. Zira İsrail 
ve BAE arasındaki ilişkiler resmileştirilirken Suudi 
Arabistan’dan da bu yönde beklentiler yüksekti. 
Ancak resmiyet kazanan bir gelişme olmadı. Hem 
Arap halklarından gelebilecek tepki hem de BAE ‘yi 
takip eder nitelikte gözüken itibar Suudi 
Arabistan’ın Körfez de ki konumunu sarsabileceği 
ihtimali nedeniyle Suudi yönetiminin bu seçenekte 
ilerleyeceği ihtimalini düşürüyor. Bu bağlamda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile yakınlaşma 
politikasının diğer seçeneğe göre fayda ve 
maliyetleri daha yüksek bir tercihtir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ticaret hacminin 
arttırılması, savunma sanayi gelişimi ve 
yapılabilecek yeni yatırımları da beraberinde 
getirebilir. Türkiye’nin dış politika da uyguladığı 
kazan-kazan politikasına doğrudan destek 
sağlayarak bölgesel anlamda olabileceği gibi 
küresel boyutta da önemli etkiler oluşturabilir.  

12-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistandan-turkiye-ile-il
iskilerde-yakinlasma-sinyalleri/2058011 
13-https://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan
-ve-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
14-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/abdullah-erboga/2
020/12/12/suudi-arabistan-biden-done minde-ne-yapacak
  



ÖZET 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleşen 59. başkanlık seçimi Amerika’nın 
uluslararası alandaki etkisi nedeniyle birçok 
boyutta dünya kamuoyunu etkilemektedir. Bu 
bağlamda yaşanan gelişmeler seçilen başkan ve 
politikaları geçmiş dönemde uygulanan 
politikalarla karşılaştırmalı olarak ele alınarak 
seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a 
uygulayacağı politikalarının neler olabileceği ve 
Suudi Arabistan’ın Biden dönemi ABD ilişkilerinde 
ne tür seçenekler üzerinde durabileceği konusunda 
seçenekler incelenmiş bunların Türkiye’ye nasıl 
etkiler oluşturabileceği çıkarımında bulunulmuştur. 

Başkanlık Süreci  
2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 
önemli değişimlerin başlangıcı olacağı bir yıl 
olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
3 Kasım 2020’ de girdiği 59. başkanlık seçimi ile 
yeni bir döneme adım attı. Bu seçim tüm dünyanın 
yakından takip ettiği bir süreçti. Bunun nedeni 
ABD’nin kendi iç politikasında yaptığı her değişim 
aslında dünya ülkelerinin de etkileneceği 
uluslararası bir konjonktürde geri dönüş sağlaması 
idi. Bu nedenle dünyanın gözü Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni başkanının kim olacağı 
üzerindeydi. Dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemi süreci elbette ki Amerika gibi süper güç 
olarak nitelendirilen ülkeye de ciddi kayıplar ve 
sarsıntılar yaşattı. Bunun yanı sıra Amerika’da polis 
tarafından vahşice öldürülen siyahi Amerikalı 
George Floyd’un ölümünün ardından  son elli yıldır 
görülmemiş ırkçılık karşıtı söylemler ve isyanların 
da yaşanması Amerika’da demokrasinin oldukça 
zor bir döneme tanıklık etmesiyle geçti. Bu 
dönemde seçimlerin yapılması analizciler 
tarafından dezavantajlarının yüksek olduğu bir 
dönem olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi 
Parti’den yeniden başkan adayı olarak seçilen 
Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski 
Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. İki isim de 
Amerika’nın yakından tanıdığı kişilerdi. 
Politikaları yerel ve küresel boyutta birbirinin 
tamamen zıttı olan bu iki isim, çekişmeli bir seçim 
sürecinde kitlelerini harekete geçirmeye çalıştılar. 
Seçimi Donald Trump’ın yoğun çaba ve itirazlarına 
rağmen Joe Biden kazandı. 46. ABD Başkanı Joe 
Biden resmi olarak tescillenerek Beyaz Saray’da 
yerini almaya hazırlandı. Bu süreçte Trump, 
 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına 
rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli 
bir geçiş sürecinin olacağını belirtmesinin üzerine 
Beyaz Saray’da ki son konuşmasında çarpıcı 
ifadeleriyle dikkat çekti. Trump’ın “Bir şekilde geri 
döneceğiz” ifadesi çok ses getirirken bu hususta 
nasıl döneceği üzerine tartışılırken, nihayetinde 

Trump taraftarlarının kongreyi basma şeklinde ki 
eylem girişimleriyle her yolu kullanabilecekleri 
öngörüsü de gösterilmiş oldu. Trump’ın kaybetmesi 
siyaset sahnesinden çekilmesi anlamına 
gelmemekle ‘Trumpizm’ olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmini yok 
etmeyecek aksine faaliyetlerini sürdüreceği gibi bu 
minvalde de Trump, 2024 başkanlık yarışında da 
yerini alacağını şimdiden göstermiş oldu. Tüm 
bunların yanı sıra seçim sürecinde adayların 
vaatlerini açıkladığı zaman iki adayında 
birbirlerinden farklı politikalar uygulayacaklarına 
yönelik söylemleri mevcuttu. Bu vaatlerde Joe 
Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı 
söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi 
yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini 
sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden 
olduğu hasarı onarmayı hedeflediğini ifade 
ederken, 1  Trump ‘ın Ortadoğu’ya yönelik 
uyguladığı politikaları da eleştirdi. Biden, seçim 
kampanyası sırasında başta Orta Doğu olmak üzere 
tüm dış politikasındaki öncelikler arasında "insan 
hakları" ve "ifade özgürlüğünün" yer aldığını, en 
yakın müttefik ülke dahi olsa demokratik ve insan 
hakları değerlerinden taviz vermeyeceklerini 
vurguladı. 2  Bu analiz çerçevesinde 46. Başkan Joe 
Biden’ın, ABD’nin en çok silah sattığı ve müttefiki 
olduğu Suudi Arabistan’a yönelik Donald 
Trump’tan farklı olarak ne tür politikalar 
uygulayacağını belirtilen vaatler ve söylemler 
çerçevesinde incelenecektir.  
  
Trump Dönemi Suudi Arabistan Politikaları  
20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan ABD 
başkanlığını devralan Donald   Trump göreve 
geldiği ilk günlerde dahi keskin ifadelerle 
Amerika’da alışılmışın dışında bir siyaset 
işleyeceğini gösteren söylemleriyle merak 
uyandırmıştı. Trump seçimi kazandığında Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
Twitter’da şunları paylaşmıştı: “Seçilmiş başkanı 
tebrik ederim. Ortak menfaatlere katkı 
sunulabilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve ABD 
arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirileceğini umut 
ediyorum.” 3  ifadeleriyle ABD-Riyad ilişkilerinden 
beklentiyi yansıtmıştı. Suudi Arabistan’ı ABD ile 
ilişkilerini geliştirmeye iten sebeplerin başında ise 
İran tehdidi ve içeride büyüyen muhalefetten 
duyduğu rahatsızlık gelmektedir.
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1979 yılında Cüheyman el-Uteybi isyanını 
bastırmakta güçlük çeken Suudi yönetimi, bu 
dönemde Fransızlardan yardım istemek zorunda 
kalmıştır. Suudi Arabistan 1979 İran İslam 
Devrimi’nden sonra İran’dan gelebilecek bölgesel 
ve iç tehditlere karşı güvenlik anlamında ABD ile 
daha da yakınlaşmış ve İran Devrimi’yle beliren 
rejim ihracı gibi tehlikelere karşı birçok Amerikan 
şirketi ile silah anlaşmaları yapmıştır. 1991 
yılındaki Körfez Savaşı sırasında da Irak tehdidine 
karşı topraklarına Amerikan askerlerinin 
konuşlandırılmasına izin vermiştir. 4  Suudi 
yönetimi, İran’ın artan nüfuzu ve etkisi, kendisi ve 
Körfez’deki diğer ülkeler için de tehdidinin 
farkında olmakla birlikte ciddi sonuçlar 
doğuracağını düşünüyordu.  
 
Trump’ın göreve geldikten sonra ilk resmi 
ziyaretleri Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail’e oldu. 
İlk ziyaretinin Suudi Arabistan’a olmasının altında 
 yatan sebeplerde 110 milyar dolarlık silah 
anlaşması olduğu görüldü. Bu iki ülke arasında 110 
milyarı silah satışı olmak üzere 380 milyar dolarlık 
işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. 5 Suudi 
Arabistan’ın İran tehdidi karşısında kendisini bu 
şekilde güçlendirerek Körfez bölgesinin güvenliği 
için hazırlık yaptığı Beyaz Saray tarafından da 
belirtildi. Trump yönetiminin politikası aslında 
 İsrail’i rahatlatma ve İran’ı zayıflatma amaçlı 
Ortadoğu politikasını, Suudi Arabistan üzerinden 
Sünni blok politikası şeklinde yürürlüğe koymaktı. 
Çünkü Bush döneminden itibaren izlenen 
politikalar sonucu İran’ın bölgede nüfuzunun 
artması, hatta ABD’nin bir nevi İran’ın 
güçlenmesine yol açan politikalarının bir 
restorasyonu olarak değerlendirilebilirdi. 6  Bu 
nedenle ABD amacı dışında da olsa kendi eliyle 
İran’a açtığı alanla bölgesel bir güç olan İran’ın, 
İsrail'e tehdit unsuru oluşturmaması için İran’ı 
zayıflatma politikasını bu şekilde uyguladığı 
görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinin bir diğer 
önemli noktası ise ‘küre diplomasisi’ olarak da 
nitelendirilen bir fotoğraf karesiydi.   Suudi 
Arabistan'ın Riyad şehrinde 55 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri 
Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve 
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi beyaz parlak bir küreye el basarak poz 
verdiler. Bu fotoğrafın mesajı ise  kürenin dünyayı 
temsil ettiği parlaklığı ise "Aydınlık Bir Dünya" 
mesajı vermek için tasarlanmış olduğu 
söylendi. Burada asıl dikkat çeken nokta ise 
Mısır’ın Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir adım 
atacağı Muhammed Mursi yönetimini darbe ile 
deviren Sisi’nin o kürede ABD ve Suudi Arabistan 
ile birlikte yer almasıydı. Bu gelişmeler nezdinde 

darbeci Sisi’yi destekleyen Suudi Arabistan ile 
Türkiye’nin ilişkileri açıldı. Bir diğer en çok 
müzakere edilen konu ise Obama döneminde 
yeniden imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın 
Trump döneminde geri çekilmesiydi. En az 10 yıl 
boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini 
engellemeyi amaçlayan anlaşma, buna karşılık 
Batılı güçlerin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmasını içeriyordu. İran'ın nükleer enerjiyle 
ilgili faaliyetleri uluslararası camiayı uzun yıllardır 
meşgul eden konulardan biriydi. Bu anlaşmayla 
İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı elde etmiş, 
dünya pazarlarına petrol satma imkanını ele 
geçirmişti. İran’dan beklenen ise zenginleştirilmiş 
uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma, 20 
bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 
ile sınırlı tutma sözüydü. Ayrıca İran'ın uranyum 
stoku da yüzde 98 düşürülerek 300 kilograma 
geriletildi. İran'ın bu miktarı 2031'e kadar 
geçmemesi şartı getirildi. Trump, anlaşmayı 
"dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin liderleri Trump'ı anlaşmadan 
çekilmemesi için ikna etmeye çalışsa da ancak 
başarılı olamadı.Trump, İran'ı ABD'nin düşmanı 
olarak gördüğü, anlaşmanın İran'ın balistik füze 
denemelerini kapsamadığı, anlaşmanın bitiminden 
sonra İran'ın yeniden nükleer silah elde etme 
imkanına sahip olabileceği ve "aslında daha iyi bir 
anlaşma yapabileceği" gibi gerekçelerle "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı"na karşı çıkıyordu. Niteki m, 
Trump ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan 
ayrılacağını ve askıya alınan ekonomik 
yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata 
geçirileceğini açıklamasının yanı sıra yeni bir 
anlaşma için çalışabileceğini açıkladıktan sonra 8 
Mayıs 2018’ de anlaşmadan çekildiğini söyledi. 7 
Trump yönetimi Tahran üzerinde uyguladığı 
politikalar ile İran'da büyük ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açarken bu yılın başında Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani'nin Trump'ın emriyle düzenlenen suikast 
sonucunda öldürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.8  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump  
 döneminde İran’ın hiç görmediği kadar zor günler 
geçirdiğini ve 2018’den beri bir sonraki seçimlerde 
Trump’ın kaybetmesi için beklediklerini söyledi.  
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Bu sene yapılan seçim de ise İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif  "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne 
karıştılar ancak Kasım Süleymani ile Trump'ın 
uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını 
kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek 
yaşayacak"   dedi. Yeni hükümetin Trump’tan ders 
almasını söyleyerek Biden’a gönderme 
yaptı.ABD’nin Trump döneminde İran’a uyguladığı 
‘maksimum baskı’ politikası Suudi Arabistan’a 
Körfez Bölgesinde önemli bir güçlenme olanağı 
sağladı. İran’ı tehdit olarak gören Suudi Arabistan 
bu hususta ABD ile ortak payda da buluştu. Zira 
Suudi Arabistan’ın hali hazırda en büyük 
amaçlarından biri ezeli rakibi İran’ı Obama 
döneminde elde ettiği uluslararası sistemdeki 
yerinden etmekti . Bu doğrultuda ki amaçlarından 
biri olan İran ile Batı arasında yapılan P5+1 Nükleer 
Anlaşması’nın Trump tarafından geçersiz kılınması, 
İran’ı daha da marjinalleştirecek konuma taşımaktı.  
Suudi Arabistan,Trump ile bu beklentisini 
karşılamış bunun nezdinde ABD ile ilişkilerini 
oldukça güçlü bir seviyeye çıkarmış, Prens Selman 
da konumunu İran karşıtı söylemler üzerinden 
pekiştirmiştir. Bu durum da ABD ile yakın ilişkiler 
kurarak silahlanma politikasına hız kesmeden 
devam eden Suudi Arabistan’ın Türkiye ile olan 
ilişkilerine değinecek olursak tarih boyunca 
süregelen bir müttefik anlayışı olmadığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nden bu yana 
Suudilerle olan ilişkilerimiz;  iki ülkenin de siyasal 
rejimleri ile ekonomik ve toplumsal yapıları 
arasındaki farklılıklar dolayısıyla Riyad ile Ankara 
arasında yakın ilişkilerin kurulması mümkün 
olmadı. Farklı meslek gruplarında çalışan yüz bin 
civarında Türk’ün yaşadığı Suudi Arabistan, şeriat 
kurallarına dayalı bir krallık olmasından dolayı, 
yüzü Batıya dönük laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uzun süre bölgede en uzak kaldığı devletlerin 
 başında geldi.9   Fakat günümüze yakın süreçleri 
değerlendirecek olursak 2002 Ak Parti döneminin 
başlangıcı ile hükümetin dış politika da izlediği 
yenilikler ile Suudi Arabistan ile ilişkiler de farklı 
minvalde değerlendirildi. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
başlatan Ak Parti iktidarı, Türkiye-Arap ülkeleri 
ilişkilerini de daha çok “güven arttırıcı önlemler” 
siyaseti olarak başlattı. Bu süreçte Suudi Arabistan 
Batıya bağımlı olmakla birlikte ilişkilerinin çok da 
iyi olmadığı dönemlerde Türkiye’ye yakınlaşma 
politikası uyguladı. O dönemde Suudi Arabistan’ın 
Batı’ya olan güveni giderek azaldığında Türkiye’yi 
alternatif yatırım alanı olarak görmeye başladı. 
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok sayıda 
ekonomik girişim başlatıldı.11 Eylül olaylarına 
kadar da Türkiye ile çok sayıda farklı konularda bir 
arayan gelen Suudi Arabistan, ABD’nin en önemli 
müttefiki iken bu olaylarla güvenlik konusunda 

yaşadığı kaygılar nedeniyle Amerika’ya olan 
bağımlılığını kırma girişiminde bulundu. Bu süreç 
tam da günümüzdeki Biden dönemi dış 
politikasında Suudi Arabistan ne yapabilir 
seçeneklerine tarihsel bir perspektifte yanıt olarak 
analiz edilebilir. Güvenliğine tehdit gördüğü zaman 
bölgenin en etkili devletlerinden biri olan Türkiye 
ile yakın ilişkiler içine girdiği görülmektedir. 11 
Eylül saldırılarında olduğu gibi Amerikan/İsrail 
merkezli bölgesel düzenlemelerden kaygılandığı 
için bu minvalde benzer kaygılar taşıyan Türkiye ile 
yakınlaşma politikasına gittiği görüldü. İkili 
ilişkilerde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 
(KİK) Türkiye ile stratejik diyalog ortaklığı ile 
önemli ilerlemeler kat edilmiş ve ilişkiler 
kurulmuştu. Özetle belirtmek gerekir ki değişen 
zaman ve koşullar ile Türkiye’nin dış politikada 
uyguladığı uzlaşmacı, çözüm odaklı politikalarla 
zaman zaman, Ortadoğu’nun en etkili 
devletlerinden olan Türkiye - Suudi Arabistan 
arasında da yakınlaşmalar olmakla birlikte ülkelerin 
içlerinde ki birbirine karşı olan görüşlerde 
pragmatik değişimler görülmüştür. Tarafların 
algılamalarındaki bu değişim iki ülke arasındaki 
işbirliğini mümkün kılmıştır. Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot 
kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin 
yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol 
açtı. 10 2 Ekim 2018’ de korkunç bir cinayet ile 
gündeme gelen Suudi Arabistan, Türkiye 
ilişkilerinde gergin bir süreci başlatmıştı. Suudi 
Arabistan vatandaşı olan ve Washington Post yazarı 
olan Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluk 
binasına girmesinin ardından haber alınamaması 
üzerine dünya kamuoyu bir sır perdesi gibi aralanan 
birtakım olaylarla sarsıldı. Suudi Arabistanlı 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gerek 
 gerçekleşme biçimi gerekse yarattığı etki 
bakımından küresel ve bölgesel siyasette ciddi bir 
kırılma meydana getirdi. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) entelektüel çevrelerde 
kabul görmüş ve saygı duyulan bir gazeteci olan 
Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin konsolosluk binasında 
öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratırken 
olayın doğrudan muhatabı kabul edilen Suudi 
Arabistan, Türkiye ve ABD küresel gündemin 
merkezine oturmuştu. Olayın gerçekleştiği ilk andan 
itibaren yürüttüğü stratejiyle hadisenin uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan Türkiye hem Suudi 
Arabistan yönetimi hem de ABD üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturdu. 11
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Türkiye kendisine yıkılmaya çalışılan bir 
uluslararası suçtan diplomasi ve analiz gücünü 
kullanarak başarı ile neticelendirilecek bir çözüm 
stratejisi ile kurtulmasının yanı sıra uluslararası 
alanda beklediği desteği görememekle bu cinayeti 
işleyen Suudi yönetimine karşı tepkisiz ve hiçte 
caydırıcı olmayan kınamalarla geçiştiren ülkelerle 
karşı karşıya kaldı. Bu olay nezdinde de Türkiye- 
Suudi Arabistan arasındaki gerilim daha da arttı.     
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik "yarı 
resmi boykot"    çağrısı yeni olmamakla birlikte, 
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı 
Aclan bin Abdulaziz el-Aclan'ın "boykot" çağrısı ve 
Kraliyet çevresine yakın kimselerin katılımıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan "Türk ürünlerine 
boykot" kampanyalarıyla bu durum daha belirgin 
hale geldi. Fakat bu konuyu Riyad yönetimi, 
uluslararası anlaşmalar ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak 
yalanladı.  
 
Bu sebeplerden dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler de 
oldukça sert rüzgârlar eserken 21 Kasım 2020’de 
G20 Liderler Zirvesine bu yıl dönem başkanlığı 
yapacak olan Suudi Arabistan zirve öncesi, Suudi 
Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 
üzerine iki ülke ilişkilerini ele alarak, G20 Liderler 
Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların 
giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması 
hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu görüşme 
sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan,  Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere 
sahip olduklarını söyledi. G20 Zirvesinde oturumlar 
arasında haber ajansının sorularına cevap veren 
Ferhan, "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot 
edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.12    Bu 
söylemlerle Türkiye ile ilişkilerinde yakınlaşma 
politikası uygulayacağına yönelik sinyaller veren 
Suudi Arabistan’ın bu tutumu dış politikasında yeni 
adımlar atacağının göstergesi olarak değerlendirildi. 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 
ve Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olan 
ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Suudi 
Arabistan tarafından önemli gelişmeler teşkil 
ediyordu. Küresel ekonominin gerilemesinden 
Suudi Arabistan da oldukça etkilenen devletlerden 
biriydi. Bunun yanı sıra Trump döneminde müttefiki 
ile önemli yol kat eden, İran tehdidini ABD destekli 
br şekilde azaltan Suudi yönetimi seçim sürecindeki 
kaygıları ile yeni söylemler takınarak dış politika da 
Türkiye’ye de önemli sinyaller verdi. Suudi 
Arabistan’ı tedirgin eden bu seçim tam da kaygıları 
doğrultusunda bir sonuçla bitti. Başkanlık seçimini 
kazanan Joe Biden seçim vaatlerinde Suudi 

Arabistan nezdinde önemi yadsınamayacak boyutta 
ifadelerde bulunmuştu. Peki, Suudi yönetiminin 
kaygılarının sebebi olan Biden etkisi neydi onlara 
bakalım. 
 
Biden Etkisinde Suudi Arabistan- ABD İlişkileri 
 Ortadoğu ülkeleri arasında ABD ile ilişkilerinin en 
iyi olduğu ülke denince akla şüphesiz Suudi 
Arabistan geliyor. Bu iyi ilişkilerin Trump 
döneminde kaldığının endişesi ile sarsılmış olmalı 
ki dünya ülkeleri adeta Biden’ı tebrik etmek için 
sıraya girmişken Suudi Arabistan'ın kutlamak için 
bir süre beklediği dikkatlerden kaçmadı. Suudi 
Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen 
Savaşındaki etkisi gibi konularda uluslararası 
kamuoyunda büyük tepki çekmişken Trump dönemi 
ABD ile olan ilişkileri iki devlet adamının da 
aralarındaki kişisel bağların güçlü olması sebebiyle 
de sekteye uğramadan devam etti. 
  
ABD, Suudi Arabistan petrollerinin büyük bir 
ithalatçısı olup aynı zamanda da ülkeye yüklü 
miktarda silah ihracatı yapıyordu. Bunun yanı sıra 
Amerika’nın İran’a uyguladığı sert politikalarının 
da en büyük destekçisi Riyad hükümeti olmuştu. 
Biden Trump’ın Ortadoğu da uyguladığı politikaları 
değiştirme hedefli söylemlerle dikkat çekti. Zira 
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı ve gazeteci Ali Haşim, 
“Suudi Arabistan ve BAE Trump dönemini 
arayabilir “diye konuştu. Çünkü Ortadoğu’ da yer 
alan aktörler için ABD’nin politikaları oldukça 
önemli bir yere sahip oluyor. ABD’nin atacağı her 
adım Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasına 
sebep olabilecek potansiyelde bir etki yarattığından 
Biden politikaları bu aktörler tarafından merakla 
beklendi. Biden’ın Obama döneminde uygulanan 
doğrultuda bir dış politika izleyebileceği 
söylemlerinden çıkarılabileceği gibi Suudi 
Arabistan üzerinde de baskı kuracağına neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Obama döneminde 
ABD-Körfez ülkeleri ilişkilerinde en zor süreci 
yaşayan Suudi Arabistan, yeniden aynı şeyleri 
yaşamamak için farklı stratejiler geliştirdiği 
görülüyor. Obama döneminin mirası olarak 
görülebilecek İran Nükleer Anlaşması Biden’ın 
seçim sürecinde dış politika da üzerinde durduğu 
konulardan biriydi. Bu anlaşmayı İran’ın anlaşma 
taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla yeniden 
geçerli olmasını istediğini gündeme getirdi.Buna 
karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer 
anlaşmadan kaynaklanan şartları yerine getirmeleri 
için öncelikle ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması 
gerektiği söyledi. Washington merkezli düşünce 
kuruluşu Quincy Enstitüsü  Başkan Yardımcısı ve 
Ulusal İran-Amerikan Konseyi Kurucusu Trita 
Parsi,nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini 
belirtti.Trump döneminin aksine Biden döneminde 

İran’a yönelik uygulanan yıkıcı politikaların yerini 
sakinliğin alabileceğine işaret eden Parsi,"Biden 
nükleer anlaşmayı kurtarmak ve İran ile ABD 
arasında diyalog zemini oluşturmak için eşsiz bir 
fırsata sahip. Bu kolay olmayacaktır ancak Biden'ın 
Trump döneminde ortaya çıkan tahribatı telafi 
etmek için kararlı olduğu görülüyor." dedi. 13  
 Dolayısıyla Riyad açısından İran tehdidinin yeniden 
yükselişe geçtiği ve bununla birlikte ABD ile 
stratejik işbirliğinin zayıflayacağı bir sürecin eş 
zamanlı olarak yaşanması durumu söz konusu 
oldu.14   Bunun yanı sıra Biden’ın Suudi Arabistan ile 
ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen 
Parsi,"Biden, Suudi Arabistan'a   karşı sert bir 
duruşa sahip. Suud Krallığı'nı uyguladığı politikalar 
ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası 
toplumun dışına itilen devlet olarak niteledi ve 
başkan olması halinde Suudi Arabistan yönetiminin 
gerçek yüzünü dünyaya göstereceğine dair ifadeler 
kullandı. Buna karşılık Orta Doğu'da 
istikrarsızlaştırıcı bir güç olmasına rağmen BAE'nin 
ise Riyad yönetimi kadar kirli olmadığını 
düşünüyor. Biden ve çevresindeki ekibin, ABD'nin 
Fars (Basra) Körfezi'ne dair dış politikasında büyük 
bir revizyon ihtiyacının farkında olduğunu 
düşünüyorum ancak ne kadar ileri gitmek 
istediklerini henüz tam olarak belirlememiş 
olabilirler." Dedi. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti 
hakkında Trump’tan daha farklı tutumlara sahip 
olan Biden, Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü 
göstereceği ifadeleriyle dikkat çekti. Tüm bunlardan 
Suudi yönetiminin ve dünya kamuoyunun da 
anladığı üzere Amerikan dış siyasetinde önemli 
değişimler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Suudi 
Arabistan bu süreci yakından takip ederek aslında 
seçim sonuçları belli olmadan da önemli adımlar 
atarak hazırlığını gösterdi. 
 
Peki, Suudi Arabistan bu sürece nasıl 
hazırlanıyor?  
Açıkça belirtmek gerekir ki Riyad yönetimi bu 
analiz çerçevesinde de belirttiğimiz üzere, ABD ile 
sıkı bir müttefik olsa da tarihsel süreçte çıkarlarının 
ters düştüğü noktalarda yol ayrılıkları yaşamıştır. Bu 
minvalde değerlendirilmelidir ki Suudi yönetimi 
daha önce ki yalnızlıklarına düşmemek, hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan gücünü 
kaybetmemek için önündeki seçeneklerini iyi analiz 
ederek kendine politikalar belirleyecek hatta 
belirlemiş olabileceği noktası da söz konusudur. 
Zira bu politikalar çok çeşitli olmamakla birlikte 
tarihsel süreçte de gördüğümüz üzere iki seçeneği 
kullanabilmesi söz konusu olabilir. Bunlardan 
birincisi 1979 devrimi sonrası, 11 Eylül olaylarında, 
2006 ve 2015’te de Türkiye’ye yakınlaşma ile 
kendisine çözüm üretmeye çalışan Suudi Arabistan 
bu süreçte de yine bölgesel rakibi gördüğü 

Türkiye’ye yakınlaşma politikası uygulayarak 
ABD’nin İran’ı yeniden uluslararası alanda 
güçlendirebileceği ihtimalinde, Türkiye ile birlikte 
ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğine gidebilir. 
Geleneksel olarak bölgede İran’ın tehdit 
oluşturabileceğini fark ettiği aşamada Suudi 
yönetimi Türkiye ile yakınlaşma yolunu tercih 
etmiştir. Yukarıda bahsedilen gelişmelerden de 
anlaşılabileceği gibi Suudi Arabistan bu seçeneğe 
ılımlı yaklaşarak gereken ilk adımları attığı 
görülüyor. İkinci seçeneği ise Trump döneminde de 
olduğu gibi İsrail-BAE hattında kalmasıdır. Fakat 
bu seçenekte Suudi Arabistan'ın yeni dönemde bu 
seçenekte yer alması risk ve maliyet açısından 
yüksek bir tercih olabileceği hususudur. Zira İsrail 
ve BAE arasındaki ilişkiler resmileştirilirken Suudi 
Arabistan’dan da bu yönde beklentiler yüksekti. 
Ancak resmiyet kazanan bir gelişme olmadı. Hem 
Arap halklarından gelebilecek tepki hem de BAE ‘yi 
takip eder nitelikte gözüken itibar Suudi 
Arabistan’ın Körfez de ki konumunu sarsabileceği 
ihtimali nedeniyle Suudi yönetiminin bu seçenekte 
ilerleyeceği ihtimalini düşürüyor. Bu bağlamda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile yakınlaşma 
politikasının diğer seçeneğe göre fayda ve 
maliyetleri daha yüksek bir tercihtir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ticaret hacminin 
arttırılması, savunma sanayi gelişimi ve 
yapılabilecek yeni yatırımları da beraberinde 
getirebilir. Türkiye’nin dış politika da uyguladığı 
kazan-kazan politikasına doğrudan destek 
sağlayarak bölgesel anlamda olabileceği gibi 
küresel boyutta da önemli etkiler oluşturabilir.  

12-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistandan-turkiye-ile-il
iskilerde-yakinlasma-sinyalleri/2058011 
13-https://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan
-ve-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
14-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/abdullah-erboga/2
020/12/12/suudi-arabistan-biden-done minde-ne-yapacak
  



ÖZET 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleşen 59. başkanlık seçimi Amerika’nın 
uluslararası alandaki etkisi nedeniyle birçok 
boyutta dünya kamuoyunu etkilemektedir. Bu 
bağlamda yaşanan gelişmeler seçilen başkan ve 
politikaları geçmiş dönemde uygulanan 
politikalarla karşılaştırmalı olarak ele alınarak 
seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a 
uygulayacağı politikalarının neler olabileceği ve 
Suudi Arabistan’ın Biden dönemi ABD ilişkilerinde 
ne tür seçenekler üzerinde durabileceği konusunda 
seçenekler incelenmiş bunların Türkiye’ye nasıl 
etkiler oluşturabileceği çıkarımında bulunulmuştur. 

Başkanlık Süreci  
2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 
önemli değişimlerin başlangıcı olacağı bir yıl 
olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
3 Kasım 2020’ de girdiği 59. başkanlık seçimi ile 
yeni bir döneme adım attı. Bu seçim tüm dünyanın 
yakından takip ettiği bir süreçti. Bunun nedeni 
ABD’nin kendi iç politikasında yaptığı her değişim 
aslında dünya ülkelerinin de etkileneceği 
uluslararası bir konjonktürde geri dönüş sağlaması 
idi. Bu nedenle dünyanın gözü Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni başkanının kim olacağı 
üzerindeydi. Dünyayı derinden sarsan Covid-19 
pandemi süreci elbette ki Amerika gibi süper güç 
olarak nitelendirilen ülkeye de ciddi kayıplar ve 
sarsıntılar yaşattı. Bunun yanı sıra Amerika’da polis 
tarafından vahşice öldürülen siyahi Amerikalı 
George Floyd’un ölümünün ardından  son elli yıldır 
görülmemiş ırkçılık karşıtı söylemler ve isyanların 
da yaşanması Amerika’da demokrasinin oldukça 
zor bir döneme tanıklık etmesiyle geçti. Bu 
dönemde seçimlerin yapılması analizciler 
tarafından dezavantajlarının yüksek olduğu bir 
dönem olarak nitelendirildi. Cumhuriyetçi 
Parti’den yeniden başkan adayı olarak seçilen 
Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski 
Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. İki isim de 
Amerika’nın yakından tanıdığı kişilerdi. 
Politikaları yerel ve küresel boyutta birbirinin 
tamamen zıttı olan bu iki isim, çekişmeli bir seçim 
sürecinde kitlelerini harekete geçirmeye çalıştılar. 
Seçimi Donald Trump’ın yoğun çaba ve itirazlarına 
rağmen Joe Biden kazandı. 46. ABD Başkanı Joe 
Biden resmi olarak tescillenerek Beyaz Saray’da 
yerini almaya hazırlandı. Bu süreçte Trump, 
 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına 
rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli 
bir geçiş sürecinin olacağını belirtmesinin üzerine 
Beyaz Saray’da ki son konuşmasında çarpıcı 
ifadeleriyle dikkat çekti. Trump’ın “Bir şekilde geri 
döneceğiz” ifadesi çok ses getirirken bu hususta 
nasıl döneceği üzerine tartışılırken, nihayetinde 

Trump taraftarlarının kongreyi basma şeklinde ki 
eylem girişimleriyle her yolu kullanabilecekleri 
öngörüsü de gösterilmiş oldu. Trump’ın kaybetmesi 
siyaset sahnesinden çekilmesi anlamına 
gelmemekle ‘Trumpizm’ olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmini yok 
etmeyecek aksine faaliyetlerini sürdüreceği gibi bu 
minvalde de Trump, 2024 başkanlık yarışında da 
yerini alacağını şimdiden göstermiş oldu. Tüm 
bunların yanı sıra seçim sürecinde adayların 
vaatlerini açıkladığı zaman iki adayında 
birbirlerinden farklı politikalar uygulayacaklarına 
yönelik söylemleri mevcuttu. Bu vaatlerde Joe 
Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı 
söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi 
yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini 
sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden 
olduğu hasarı onarmayı hedeflediğini ifade 
ederken, 1  Trump ‘ın Ortadoğu’ya yönelik 
uyguladığı politikaları da eleştirdi. Biden, seçim 
kampanyası sırasında başta Orta Doğu olmak üzere 
tüm dış politikasındaki öncelikler arasında "insan 
hakları" ve "ifade özgürlüğünün" yer aldığını, en 
yakın müttefik ülke dahi olsa demokratik ve insan 
hakları değerlerinden taviz vermeyeceklerini 
vurguladı. 2  Bu analiz çerçevesinde 46. Başkan Joe 
Biden’ın, ABD’nin en çok silah sattığı ve müttefiki 
olduğu Suudi Arabistan’a yönelik Donald 
Trump’tan farklı olarak ne tür politikalar 
uygulayacağını belirtilen vaatler ve söylemler 
çerçevesinde incelenecektir.  
  
Trump Dönemi Suudi Arabistan Politikaları  
20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan ABD 
başkanlığını devralan Donald   Trump göreve 
geldiği ilk günlerde dahi keskin ifadelerle 
Amerika’da alışılmışın dışında bir siyaset 
işleyeceğini gösteren söylemleriyle merak 
uyandırmıştı. Trump seçimi kazandığında Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
Twitter’da şunları paylaşmıştı: “Seçilmiş başkanı 
tebrik ederim. Ortak menfaatlere katkı 
sunulabilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve ABD 
arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirileceğini umut 
ediyorum.” 3  ifadeleriyle ABD-Riyad ilişkilerinden 
beklentiyi yansıtmıştı. Suudi Arabistan’ı ABD ile 
ilişkilerini geliştirmeye iten sebeplerin başında ise 
İran tehdidi ve içeride büyüyen muhalefetten 
duyduğu rahatsızlık gelmektedir.

1- 
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/10/abd-secim-sonuclari
-sonrasi-bidenin-vaatleri-gundemegeldi-iste-abd-baskani-ilan-edile
n-joe-bidenin-ajandasi?paging=5
2- 
https://www.haberturk.com/biden-in-muttefik-ulkeler-bae-ve-suudi
-arabistan-a-yaklasimi-merak-konus u-oldu-2864020
3- https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/55tr.pdf  

1979 yılında Cüheyman el-Uteybi isyanını 
bastırmakta güçlük çeken Suudi yönetimi, bu 
dönemde Fransızlardan yardım istemek zorunda 
kalmıştır. Suudi Arabistan 1979 İran İslam 
Devrimi’nden sonra İran’dan gelebilecek bölgesel 
ve iç tehditlere karşı güvenlik anlamında ABD ile 
daha da yakınlaşmış ve İran Devrimi’yle beliren 
rejim ihracı gibi tehlikelere karşı birçok Amerikan 
şirketi ile silah anlaşmaları yapmıştır. 1991 
yılındaki Körfez Savaşı sırasında da Irak tehdidine 
karşı topraklarına Amerikan askerlerinin 
konuşlandırılmasına izin vermiştir. 4  Suudi 
yönetimi, İran’ın artan nüfuzu ve etkisi, kendisi ve 
Körfez’deki diğer ülkeler için de tehdidinin 
farkında olmakla birlikte ciddi sonuçlar 
doğuracağını düşünüyordu.  
 
Trump’ın göreve geldikten sonra ilk resmi 
ziyaretleri Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail’e oldu. 
İlk ziyaretinin Suudi Arabistan’a olmasının altında 
 yatan sebeplerde 110 milyar dolarlık silah 
anlaşması olduğu görüldü. Bu iki ülke arasında 110 
milyarı silah satışı olmak üzere 380 milyar dolarlık 
işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. 5 Suudi 
Arabistan’ın İran tehdidi karşısında kendisini bu 
şekilde güçlendirerek Körfez bölgesinin güvenliği 
için hazırlık yaptığı Beyaz Saray tarafından da 
belirtildi. Trump yönetiminin politikası aslında 
 İsrail’i rahatlatma ve İran’ı zayıflatma amaçlı 
Ortadoğu politikasını, Suudi Arabistan üzerinden 
Sünni blok politikası şeklinde yürürlüğe koymaktı. 
Çünkü Bush döneminden itibaren izlenen 
politikalar sonucu İran’ın bölgede nüfuzunun 
artması, hatta ABD’nin bir nevi İran’ın 
güçlenmesine yol açan politikalarının bir 
restorasyonu olarak değerlendirilebilirdi. 6  Bu 
nedenle ABD amacı dışında da olsa kendi eliyle 
İran’a açtığı alanla bölgesel bir güç olan İran’ın, 
İsrail'e tehdit unsuru oluşturmaması için İran’ı 
zayıflatma politikasını bu şekilde uyguladığı 
görüldü. Suudi Arabistan ziyaretinin bir diğer 
önemli noktası ise ‘küre diplomasisi’ olarak da 
nitelendirilen bir fotoğraf karesiydi.   Suudi 
Arabistan'ın Riyad şehrinde 55 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri 
Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve 
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi beyaz parlak bir küreye el basarak poz 
verdiler. Bu fotoğrafın mesajı ise  kürenin dünyayı 
temsil ettiği parlaklığı ise "Aydınlık Bir Dünya" 
mesajı vermek için tasarlanmış olduğu 
söylendi. Burada asıl dikkat çeken nokta ise 
Mısır’ın Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir adım 
atacağı Muhammed Mursi yönetimini darbe ile 
deviren Sisi’nin o kürede ABD ve Suudi Arabistan 
ile birlikte yer almasıydı. Bu gelişmeler nezdinde 

darbeci Sisi’yi destekleyen Suudi Arabistan ile 
Türkiye’nin ilişkileri açıldı. Bir diğer en çok 
müzakere edilen konu ise Obama döneminde 
yeniden imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın 
Trump döneminde geri çekilmesiydi. En az 10 yıl 
boyunca İran'ın nükleer silah edinmesini 
engellemeyi amaçlayan anlaşma, buna karşılık 
Batılı güçlerin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 
kaldırmasını içeriyordu. İran'ın nükleer enerjiyle 
ilgili faaliyetleri uluslararası camiayı uzun yıllardır 
meşgul eden konulardan biriydi. Bu anlaşmayla 
İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık 
dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı elde etmiş, 
dünya pazarlarına petrol satma imkanını ele 
geçirmişti. İran’dan beklenen ise zenginleştirilmiş 
uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma, 20 
bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 
ile sınırlı tutma sözüydü. Ayrıca İran'ın uranyum 
stoku da yüzde 98 düşürülerek 300 kilograma 
geriletildi. İran'ın bu miktarı 2031'e kadar 
geçmemesi şartı getirildi. Trump, anlaşmayı 
"dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya 
gibi ülkelerin liderleri Trump'ı anlaşmadan 
çekilmemesi için ikna etmeye çalışsa da ancak 
başarılı olamadı.Trump, İran'ı ABD'nin düşmanı 
olarak gördüğü, anlaşmanın İran'ın balistik füze 
denemelerini kapsamadığı, anlaşmanın bitiminden 
sonra İran'ın yeniden nükleer silah elde etme 
imkanına sahip olabileceği ve "aslında daha iyi bir 
anlaşma yapabileceği" gibi gerekçelerle "Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı"na karşı çıkıyordu. Niteki m, 
Trump ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan 
ayrılacağını ve askıya alınan ekonomik 
yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata 
geçirileceğini açıklamasının yanı sıra yeni bir 
anlaşma için çalışabileceğini açıkladıktan sonra 8 
Mayıs 2018’ de anlaşmadan çekildiğini söyledi. 7 
Trump yönetimi Tahran üzerinde uyguladığı 
politikalar ile İran'da büyük ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açarken bu yılın başında Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani'nin Trump'ın emriyle düzenlenen suikast 
sonucunda öldürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.8  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump  
 döneminde İran’ın hiç görmediği kadar zor günler 
geçirdiğini ve 2018’den beri bir sonraki seçimlerde 
Trump’ın kaybetmesi için beklediklerini söyledi.  

 

4- https://insamer.com/tr/suudi-arabistan-abd-iliskileri_483.html
5-http://politikaakademisi.org/2017/05/26/trumpin-orta-dogu-ve-va
tikan-turu-abdnin-mesajlari-nasil-okun mali/
6-https://ankasam.org/trumpin-suudi-arabistan-ziyareti-abdnin-suu
di-sunni-kusak-temelli-yeni-ortadogupolitikasi/Z
7-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunden-bugune-iran-nukleer-anla
smasi/1139503
 8-ttps://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan-v
e-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
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Bu sene yapılan seçim de ise İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif  "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne 
karıştılar ancak Kasım Süleymani ile Trump'ın 
uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını 
kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek 
yaşayacak"   dedi. Yeni hükümetin Trump’tan ders 
almasını söyleyerek Biden’a gönderme 
yaptı.ABD’nin Trump döneminde İran’a uyguladığı 
‘maksimum baskı’ politikası Suudi Arabistan’a 
Körfez Bölgesinde önemli bir güçlenme olanağı 
sağladı. İran’ı tehdit olarak gören Suudi Arabistan 
bu hususta ABD ile ortak payda da buluştu. Zira 
Suudi Arabistan’ın hali hazırda en büyük 
amaçlarından biri ezeli rakibi İran’ı Obama 
döneminde elde ettiği uluslararası sistemdeki 
yerinden etmekti . Bu doğrultuda ki amaçlarından 
biri olan İran ile Batı arasında yapılan P5+1 Nükleer 
Anlaşması’nın Trump tarafından geçersiz kılınması, 
İran’ı daha da marjinalleştirecek konuma taşımaktı.  
Suudi Arabistan,Trump ile bu beklentisini 
karşılamış bunun nezdinde ABD ile ilişkilerini 
oldukça güçlü bir seviyeye çıkarmış, Prens Selman 
da konumunu İran karşıtı söylemler üzerinden 
pekiştirmiştir. Bu durum da ABD ile yakın ilişkiler 
kurarak silahlanma politikasına hız kesmeden 
devam eden Suudi Arabistan’ın Türkiye ile olan 
ilişkilerine değinecek olursak tarih boyunca 
süregelen bir müttefik anlayışı olmadığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nden bu yana 
Suudilerle olan ilişkilerimiz;  iki ülkenin de siyasal 
rejimleri ile ekonomik ve toplumsal yapıları 
arasındaki farklılıklar dolayısıyla Riyad ile Ankara 
arasında yakın ilişkilerin kurulması mümkün 
olmadı. Farklı meslek gruplarında çalışan yüz bin 
civarında Türk’ün yaşadığı Suudi Arabistan, şeriat 
kurallarına dayalı bir krallık olmasından dolayı, 
yüzü Batıya dönük laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uzun süre bölgede en uzak kaldığı devletlerin 
 başında geldi.9   Fakat günümüze yakın süreçleri 
değerlendirecek olursak 2002 Ak Parti döneminin 
başlangıcı ile hükümetin dış politika da izlediği 
yenilikler ile Suudi Arabistan ile ilişkiler de farklı 
minvalde değerlendirildi. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
başlatan Ak Parti iktidarı, Türkiye-Arap ülkeleri 
ilişkilerini de daha çok “güven arttırıcı önlemler” 
siyaseti olarak başlattı. Bu süreçte Suudi Arabistan 
Batıya bağımlı olmakla birlikte ilişkilerinin çok da 
iyi olmadığı dönemlerde Türkiye’ye yakınlaşma 
politikası uyguladı. O dönemde Suudi Arabistan’ın 
Batı’ya olan güveni giderek azaldığında Türkiye’yi 
alternatif yatırım alanı olarak görmeye başladı. 
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok sayıda 
ekonomik girişim başlatıldı.11 Eylül olaylarına 
kadar da Türkiye ile çok sayıda farklı konularda bir 
arayan gelen Suudi Arabistan, ABD’nin en önemli 
müttefiki iken bu olaylarla güvenlik konusunda 

yaşadığı kaygılar nedeniyle Amerika’ya olan 
bağımlılığını kırma girişiminde bulundu. Bu süreç 
tam da günümüzdeki Biden dönemi dış 
politikasında Suudi Arabistan ne yapabilir 
seçeneklerine tarihsel bir perspektifte yanıt olarak 
analiz edilebilir. Güvenliğine tehdit gördüğü zaman 
bölgenin en etkili devletlerinden biri olan Türkiye 
ile yakın ilişkiler içine girdiği görülmektedir. 11 
Eylül saldırılarında olduğu gibi Amerikan/İsrail 
merkezli bölgesel düzenlemelerden kaygılandığı 
için bu minvalde benzer kaygılar taşıyan Türkiye ile 
yakınlaşma politikasına gittiği görüldü. İkili 
ilişkilerde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 
(KİK) Türkiye ile stratejik diyalog ortaklığı ile 
önemli ilerlemeler kat edilmiş ve ilişkiler 
kurulmuştu. Özetle belirtmek gerekir ki değişen 
zaman ve koşullar ile Türkiye’nin dış politikada 
uyguladığı uzlaşmacı, çözüm odaklı politikalarla 
zaman zaman, Ortadoğu’nun en etkili 
devletlerinden olan Türkiye - Suudi Arabistan 
arasında da yakınlaşmalar olmakla birlikte ülkelerin 
içlerinde ki birbirine karşı olan görüşlerde 
pragmatik değişimler görülmüştür. Tarafların 
algılamalarındaki bu değişim iki ülke arasındaki 
işbirliğini mümkün kılmıştır. Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot 
kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin 
yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol 
açtı. 10 2 Ekim 2018’ de korkunç bir cinayet ile 
gündeme gelen Suudi Arabistan, Türkiye 
ilişkilerinde gergin bir süreci başlatmıştı. Suudi 
Arabistan vatandaşı olan ve Washington Post yazarı 
olan Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluk 
binasına girmesinin ardından haber alınamaması 
üzerine dünya kamuoyu bir sır perdesi gibi aralanan 
birtakım olaylarla sarsıldı. Suudi Arabistanlı 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gerek 
 gerçekleşme biçimi gerekse yarattığı etki 
bakımından küresel ve bölgesel siyasette ciddi bir 
kırılma meydana getirdi. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki (ABD) entelektüel çevrelerde 
kabul görmüş ve saygı duyulan bir gazeteci olan 
Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin konsolosluk binasında 
öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratırken 
olayın doğrudan muhatabı kabul edilen Suudi 
Arabistan, Türkiye ve ABD küresel gündemin 
merkezine oturmuştu. Olayın gerçekleştiği ilk andan 
itibaren yürüttüğü stratejiyle hadisenin uluslararası 
bir boyut kazanmasını sağlayan Türkiye hem Suudi 
Arabistan yönetimi hem de ABD üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturdu. 11

9-https://docplayer.biz.tr/6184210-Turkiye-suudi-arabistan-iliskileri
-temkinli-iliskilerden-cok-tarafli-birliktel ige.h
10-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/riyad-yonetimi-turk-urunlerini-n
icin-boykot-ediyor/2007332
11-https://www.setav.org/assets/uploads/2018/10/259_Cemal_Kas
%CC%A7%C4%B1kc%CC%A7%C4 %B1.pdf

Türkiye kendisine yıkılmaya çalışılan bir 
uluslararası suçtan diplomasi ve analiz gücünü 
kullanarak başarı ile neticelendirilecek bir çözüm 
stratejisi ile kurtulmasının yanı sıra uluslararası 
alanda beklediği desteği görememekle bu cinayeti 
işleyen Suudi yönetimine karşı tepkisiz ve hiçte 
caydırıcı olmayan kınamalarla geçiştiren ülkelerle 
karşı karşıya kaldı. Bu olay nezdinde de Türkiye- 
Suudi Arabistan arasındaki gerilim daha da arttı.     
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik "yarı 
resmi boykot"    çağrısı yeni olmamakla birlikte, 
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı 
Aclan bin Abdulaziz el-Aclan'ın "boykot" çağrısı ve 
Kraliyet çevresine yakın kimselerin katılımıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan "Türk ürünlerine 
boykot" kampanyalarıyla bu durum daha belirgin 
hale geldi. Fakat bu konuyu Riyad yönetimi, 
uluslararası anlaşmalar ve Serbest Ticaret 
Anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak 
yalanladı.  
 
Bu sebeplerden dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler de 
oldukça sert rüzgârlar eserken 21 Kasım 2020’de 
G20 Liderler Zirvesine bu yıl dönem başkanlığı 
yapacak olan Suudi Arabistan zirve öncesi, Suudi 
Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 
üzerine iki ülke ilişkilerini ele alarak, G20 Liderler 
Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların 
giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması 
hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu görüşme 
sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan,  Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere 
sahip olduklarını söyledi. G20 Zirvesinde oturumlar 
arasında haber ajansının sorularına cevap veren 
Ferhan, "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot 
edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.12    Bu 
söylemlerle Türkiye ile ilişkilerinde yakınlaşma 
politikası uygulayacağına yönelik sinyaller veren 
Suudi Arabistan’ın bu tutumu dış politikasında yeni 
adımlar atacağının göstergesi olarak değerlendirildi. 
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 
ve Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki olan 
ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Suudi 
Arabistan tarafından önemli gelişmeler teşkil 
ediyordu. Küresel ekonominin gerilemesinden 
Suudi Arabistan da oldukça etkilenen devletlerden 
biriydi. Bunun yanı sıra Trump döneminde müttefiki 
ile önemli yol kat eden, İran tehdidini ABD destekli 
br şekilde azaltan Suudi yönetimi seçim sürecindeki 
kaygıları ile yeni söylemler takınarak dış politika da 
Türkiye’ye de önemli sinyaller verdi. Suudi 
Arabistan’ı tedirgin eden bu seçim tam da kaygıları 
doğrultusunda bir sonuçla bitti. Başkanlık seçimini 
kazanan Joe Biden seçim vaatlerinde Suudi 

Arabistan nezdinde önemi yadsınamayacak boyutta 
ifadelerde bulunmuştu. Peki, Suudi yönetiminin 
kaygılarının sebebi olan Biden etkisi neydi onlara 
bakalım. 
 
Biden Etkisinde Suudi Arabistan- ABD İlişkileri 
 Ortadoğu ülkeleri arasında ABD ile ilişkilerinin en 
iyi olduğu ülke denince akla şüphesiz Suudi 
Arabistan geliyor. Bu iyi ilişkilerin Trump 
döneminde kaldığının endişesi ile sarsılmış olmalı 
ki dünya ülkeleri adeta Biden’ı tebrik etmek için 
sıraya girmişken Suudi Arabistan'ın kutlamak için 
bir süre beklediği dikkatlerden kaçmadı. Suudi 
Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen 
Savaşındaki etkisi gibi konularda uluslararası 
kamuoyunda büyük tepki çekmişken Trump dönemi 
ABD ile olan ilişkileri iki devlet adamının da 
aralarındaki kişisel bağların güçlü olması sebebiyle 
de sekteye uğramadan devam etti. 
  
ABD, Suudi Arabistan petrollerinin büyük bir 
ithalatçısı olup aynı zamanda da ülkeye yüklü 
miktarda silah ihracatı yapıyordu. Bunun yanı sıra 
Amerika’nın İran’a uyguladığı sert politikalarının 
da en büyük destekçisi Riyad hükümeti olmuştu. 
Biden Trump’ın Ortadoğu da uyguladığı politikaları 
değiştirme hedefli söylemlerle dikkat çekti. Zira 
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı ve gazeteci Ali Haşim, 
“Suudi Arabistan ve BAE Trump dönemini 
arayabilir “diye konuştu. Çünkü Ortadoğu’ da yer 
alan aktörler için ABD’nin politikaları oldukça 
önemli bir yere sahip oluyor. ABD’nin atacağı her 
adım Ortadoğu’da taşların yerinden oynamasına 
sebep olabilecek potansiyelde bir etki yarattığından 
Biden politikaları bu aktörler tarafından merakla 
beklendi. Biden’ın Obama döneminde uygulanan 
doğrultuda bir dış politika izleyebileceği 
söylemlerinden çıkarılabileceği gibi Suudi 
Arabistan üzerinde de baskı kuracağına neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Obama döneminde 
ABD-Körfez ülkeleri ilişkilerinde en zor süreci 
yaşayan Suudi Arabistan, yeniden aynı şeyleri 
yaşamamak için farklı stratejiler geliştirdiği 
görülüyor. Obama döneminin mirası olarak 
görülebilecek İran Nükleer Anlaşması Biden’ın 
seçim sürecinde dış politika da üzerinde durduğu 
konulardan biriydi. Bu anlaşmayı İran’ın anlaşma 
taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla yeniden 
geçerli olmasını istediğini gündeme getirdi.Buna 
karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer 
anlaşmadan kaynaklanan şartları yerine getirmeleri 
için öncelikle ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması 
gerektiği söyledi. Washington merkezli düşünce 
kuruluşu Quincy Enstitüsü  Başkan Yardımcısı ve 
Ulusal İran-Amerikan Konseyi Kurucusu Trita 
Parsi,nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini 
belirtti.Trump döneminin aksine Biden döneminde 

İran’a yönelik uygulanan yıkıcı politikaların yerini 
sakinliğin alabileceğine işaret eden Parsi,"Biden 
nükleer anlaşmayı kurtarmak ve İran ile ABD 
arasında diyalog zemini oluşturmak için eşsiz bir 
fırsata sahip. Bu kolay olmayacaktır ancak Biden'ın 
Trump döneminde ortaya çıkan tahribatı telafi 
etmek için kararlı olduğu görülüyor." dedi. 13  
 Dolayısıyla Riyad açısından İran tehdidinin yeniden 
yükselişe geçtiği ve bununla birlikte ABD ile 
stratejik işbirliğinin zayıflayacağı bir sürecin eş 
zamanlı olarak yaşanması durumu söz konusu 
oldu.14   Bunun yanı sıra Biden’ın Suudi Arabistan ile 
ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen 
Parsi,"Biden, Suudi Arabistan'a   karşı sert bir 
duruşa sahip. Suud Krallığı'nı uyguladığı politikalar 
ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası 
toplumun dışına itilen devlet olarak niteledi ve 
başkan olması halinde Suudi Arabistan yönetiminin 
gerçek yüzünü dünyaya göstereceğine dair ifadeler 
kullandı. Buna karşılık Orta Doğu'da 
istikrarsızlaştırıcı bir güç olmasına rağmen BAE'nin 
ise Riyad yönetimi kadar kirli olmadığını 
düşünüyor. Biden ve çevresindeki ekibin, ABD'nin 
Fars (Basra) Körfezi'ne dair dış politikasında büyük 
bir revizyon ihtiyacının farkında olduğunu 
düşünüyorum ancak ne kadar ileri gitmek 
istediklerini henüz tam olarak belirlememiş 
olabilirler." Dedi. Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti 
hakkında Trump’tan daha farklı tutumlara sahip 
olan Biden, Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü 
göstereceği ifadeleriyle dikkat çekti. Tüm bunlardan 
Suudi yönetiminin ve dünya kamuoyunun da 
anladığı üzere Amerikan dış siyasetinde önemli 
değişimler önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. Suudi 
Arabistan bu süreci yakından takip ederek aslında 
seçim sonuçları belli olmadan da önemli adımlar 
atarak hazırlığını gösterdi. 
 
Peki, Suudi Arabistan bu sürece nasıl 
hazırlanıyor?  
Açıkça belirtmek gerekir ki Riyad yönetimi bu 
analiz çerçevesinde de belirttiğimiz üzere, ABD ile 
sıkı bir müttefik olsa da tarihsel süreçte çıkarlarının 
ters düştüğü noktalarda yol ayrılıkları yaşamıştır. Bu 
minvalde değerlendirilmelidir ki Suudi yönetimi 
daha önce ki yalnızlıklarına düşmemek, hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan gücünü 
kaybetmemek için önündeki seçeneklerini iyi analiz 
ederek kendine politikalar belirleyecek hatta 
belirlemiş olabileceği noktası da söz konusudur. 
Zira bu politikalar çok çeşitli olmamakla birlikte 
tarihsel süreçte de gördüğümüz üzere iki seçeneği 
kullanabilmesi söz konusu olabilir. Bunlardan 
birincisi 1979 devrimi sonrası, 11 Eylül olaylarında, 
2006 ve 2015’te de Türkiye’ye yakınlaşma ile 
kendisine çözüm üretmeye çalışan Suudi Arabistan 
bu süreçte de yine bölgesel rakibi gördüğü 

Türkiye’ye yakınlaşma politikası uygulayarak 
ABD’nin İran’ı yeniden uluslararası alanda 
güçlendirebileceği ihtimalinde, Türkiye ile birlikte 
ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğine gidebilir. 
Geleneksel olarak bölgede İran’ın tehdit 
oluşturabileceğini fark ettiği aşamada Suudi 
yönetimi Türkiye ile yakınlaşma yolunu tercih 
etmiştir. Yukarıda bahsedilen gelişmelerden de 
anlaşılabileceği gibi Suudi Arabistan bu seçeneğe 
ılımlı yaklaşarak gereken ilk adımları attığı 
görülüyor. İkinci seçeneği ise Trump döneminde de 
olduğu gibi İsrail-BAE hattında kalmasıdır. Fakat 
bu seçenekte Suudi Arabistan'ın yeni dönemde bu 
seçenekte yer alması risk ve maliyet açısından 
yüksek bir tercih olabileceği hususudur. Zira İsrail 
ve BAE arasındaki ilişkiler resmileştirilirken Suudi 
Arabistan’dan da bu yönde beklentiler yüksekti. 
Ancak resmiyet kazanan bir gelişme olmadı. Hem 
Arap halklarından gelebilecek tepki hem de BAE ‘yi 
takip eder nitelikte gözüken itibar Suudi 
Arabistan’ın Körfez de ki konumunu sarsabileceği 
ihtimali nedeniyle Suudi yönetiminin bu seçenekte 
ilerleyeceği ihtimalini düşürüyor. Bu bağlamda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile yakınlaşma 
politikasının diğer seçeneğe göre fayda ve 
maliyetleri daha yüksek bir tercihtir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ticaret hacminin 
arttırılması, savunma sanayi gelişimi ve 
yapılabilecek yeni yatırımları da beraberinde 
getirebilir. Türkiye’nin dış politika da uyguladığı 
kazan-kazan politikasına doğrudan destek 
sağlayarak bölgesel anlamda olabileceği gibi 
küresel boyutta da önemli etkiler oluşturabilir.  

12-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistandan-turkiye-ile-il
iskilerde-yakinlasma-sinyalleri/2058011 
13-https://www.star.com.tr/dunya/biden-donemi-ile-suudi-arabistan
-ve-bae-icin-hicbir-sey-eskisi-gibi-olma yacak-haber-1586364/
14-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/abdullah-erboga/2
020/12/12/suudi-arabistan-biden-done minde-ne-yapacak
  




