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Özet 

Dünya genelindeki silah ticareti hacmi 2000’li yıllarda ortalama olarak yılda 30 mil-

yar doların altında seyrederken, Obama yönetiminin Suudi Arabistan’la anlaşmaya 

vardığını açıkladığı ve Kongre’ye bildirdiği silah paketi, 60 milyar dolardan fazla 

tutmaktadır. Tutar dikkate alındığında, bu anlaşma sadece Orta Doğu açısından değil; 

dünya silah ticareti açısından da rekor niteliğinde bir silah satışı olmuştur. İdeolojik 

kamplaşmanın son derece yoğun olduğu Soğuk Savaş döneminde bile gerek Blok üyele-

rine gerekse diğer müttefiklerine ekonomik açıdan bu kadar kapsamlı bir silah satışın-

da bulunmayan ABD, Soğuk Savaş sonrasında dünya silah ihracatında ilk sırada yer 

almasına rağmen, tek seferde böylesine geniş hacimli bir satış gerçekleştirmemişti. Bu 

silah anlaşmasının arka planında yatan nedenleri ve beklentileri Orta Doğu’daki güç 

dengesini dikkate alarak analiz eden bu çalışma, aynı zamanda silah paketinin bölgesel 

yansımalarını da irdelemektedir. Bu bağlamda, ABD-Suudi Arabistan silah anlaşması-

nın Orta Doğu’daki silahlanma faaliyetlerinde yeni bir dönemi başlattığını savunan 

çalışma, bölgesel istikrarın geleceğinin tarafların yeni dönemde uygulayacağı politika-

lar çerçevesinde şekilleneceğini iddia etmektedir.  
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U.S.-SAUDI ARABIA ARMS DEAL 
 

 

Abstract  

World arms trade volume did not exceed annually $30 billion in the 2000s while the 

U.S.-Saudi Arabia arms deal which was announced by the Obama administration and 

notified to Congress is $ 60 billion worth. The deal is a record not only for the arms 

trade history of the Middle East but for the world. In the Cold War era the U.S. did not 

make such a huge arms deal neither with the Bloc members nor with other allies. And 

in the post-Cold War era even the U.S. is the top arms supplier in world arms trade, it 

did not make an arms deal in this amount. The study which analyzes the lying reasons 

and expectations in the background of this arms deal is also examines the regional 

effects of the deal. In this context, the study argues that with U.S.-Saudi arms deal, a 

new era has started in the armament of the Middle East. It also claims that the future of 

the regional stability is depend on the prospective policies of the regional countries. 
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Giriş 

ABD ile Suudi Arabistan arasında 2007’den beri yürütülmekte olan silah 

alım müzakereleri, ilk olarak 12 Eylül 2010’da Amerikan yönetimi tarafından 

kamuoyunun gündemine getirilmiĢtir. Süreç, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 

20 Ekim 2010’da silah satıĢına yönelik Kongre’yi bilgilendirmesiyle resmi 

olarak baĢlatılmıĢtır. Kongre’ye yapılan bildirime göre, 84 adet F-15SA tipi 

savaĢ uçağı ve 190 adet helikopterin yer aldığı silah paketinde, ayrıca gece 

görüĢ sistemleri, füzeler, elektronik ateĢleme, hedef belirleme ve radar sistem-

leri ve geliĢmiĢ bombalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hâlihazırda Suudi 

Hava Kuvvetleri’nde kullanılan 70 adet F-15S savaĢ uçağının da modernize 

edilerek F-15SA tipine yükseltilmesi de silah paketinin içinde yer almaktadır.
1
 

Yapılan bildirimlerden 60.555 milyar dolar tutacağı öngörülen bu silah anlaĢ-

masında söz konusu silah sistemlerinin teslimatı ve Suudi ordusuna entegras-

yonu, 5 ila 10 yıllık bir sürede gerçekleĢecektir. Bu paketin yanı sıra Suudi 

Arabistan’ın, donanmasını güçlendirmek için ABD ile 30 milyar dolar civarın-

da yeni bir silah paketi için de görüĢmelerde bulunduğu ifade edilmektedir.
2
 

ABD-Suudi Arabistan silah anlaĢmasının en önemli özelliği, Amerikan 

tarihinde bir seferde yapılan en büyük silah satıĢı olmasıdır. Ġdeolojik kamp-

laĢmanın son derece yoğun olduğu Soğuk SavaĢ döneminde bile gerek Blok 

üyelerine gerekse diğer müttefiklerine ekonomik açıdan bu kadar kapsamlı bir 

silah satıĢında bulunmayan ABD, Soğuk SavaĢ sonrasında dünya silah ihraca-

tında ilk sırada yer almasına rağmen, tek seferde böylesine geniĢ hacimli bir 

satıĢ gerçekleĢtirmemiĢti.
3
 ABD’nin bir önceki en büyük silah satıĢı ise yine 

Suudi Arabistan’a yapılmıĢtı. 1981’de gerçekleĢtirilen ve AWACS erken uyarı 

uçaklarının yer aldığı bu silah paketinin hacmi, günümüzde planlanan satıĢın 

üçte biri oranında, 20 milyar dolar civarındaydı.
4
 

ABD-Suudi Arabistan silah anlaĢmasıyla Orta Doğu’daki silahlanmanın 

yeni bir ivme daha kazanması söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, bölgede yeni 

bir silahlanma yarıĢının baĢlaması beklenmektedir. Zira Suudi Arabistan’ın 

                                                           
1 Silah paketinde bulunması öngörülen bütün silah sistemleri ve Pentagon’un Kongre’ye resmi 

bildirimleri için bkz. Defense Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales 

Notifications, (EriĢim Tarihi 25 Ekim 2010), http://www.dsca.mil/PressReleases/36-

b/36b_index.htm, 20 Ekim 2010’da yapılan 10-43, 10-44, 10-45 ve 10-46 nolu Basın Bildirileri. 
2 Bkz. Adam Entous, “Saudi Arms Deal Advances: White House to Notify Congress Soon of $60 

Billion Package, Largest Ever for U.S.”, Wall Street Journal, 12 Eylül 2010, (EriĢim Tarihi 24 

Eylül 2010), 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704621204575488361149625050.html 
3 ABD, 1999-2008 döneminde küresel silah ihracatının yüzde 31’ini gerçekleĢtirerek ilk sırada 

yer almıĢtır. Bkz. Siemon T. Wezeman, Mark Bromley, Pieter D. Wezeman, “International Arms 

Transfers”, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook 2009: 

Armaments, Disarmament and International Security Summary, s. 14. 
4 William Hartung, “Rethinking the Saudi Arms Deal”, The Huffington Post, 27 Ekim 2010, 

(EriĢim Tarihi: 29 Ekim 2010), http://www.huffingtonpost.com/william-hartung/rethinking-the-

saudi-arms_b_774762.html  
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yanı sıra ABD’nin Kuveyt, BirleĢik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar 

gibi ülkelerle yapmıĢ olduğu veya müzakere aĢamasında olan silah satıĢlarının, 

karĢı bir silahlanmayı doğurması kaçınılmazdır. Bu bağlamda çalıĢma, ABD-

Suudi Arabistan silah anlaĢmasında tarafların hedef ve beklentilerini irdele-

mekte, silah paketinin Suudi Arabistan’ın güvenliğine etkisini sorgulamakta ve 

anlaĢmanın bölgesel yansımalarını tartıĢmaktadır.  

 

ABD’nin Silah Satışından Beklentileri ve Gerçekleştirmek İstediği 

Hedefler 

ABD’nin Suudi Arabistan’la yıllardır yürüttüğü müzakereler sonucunda 

Ģekillenen silah anlaĢmasıyla gerçekleĢtirmek istediği hedefleri tek bir boyutta 

açıklamak oldukça zordur. Bir diğer ifadeyle, Ġran’ın nükleer faaliyetlerinin 

gündemde olduğu ve uygulanan yaptırımlara rağmen konvansiyonel gücünün 

arttığı bir dönemde Suudi Arabistan ile ABD arasında gerçekleĢen silah anlaĢ-

masını, sadece ABD’nin Ġran’dan algıladığı tehditle iliĢkilendirmek, silah pake-

tinin içeriği, faydaları ve zamanlaması düĢünüldüğünde indirgemeci bir yakla-

Ģım olacaktır. Bu noktada, söz konusu satıĢın ABD açısından birbiriyle yakın-

dan iliĢkili siyasi, stratejik ve ekonomik hedefleri olduğu söylenebilir.  

ABD’nin silah satıĢıyla gerçekleĢtirmek istediği siyasi hedeflerden baĢ-

lamak gerekirse ABD, Orta Doğu’ya yönelik silah transferleri konusunda 

uzunca bir dönem Suudi Arabistan’ın temel tedarikçisi pozisyonundaydı. Ör-

neğin, 1975-1979 döneminde Suudi Arabistan’ın satın aldığı silahların yüzde 

79’u ABD tarafından tedarik edilmekteydi.
5
 ABD’den Suudi Arabistan’a trans-

fer edilen silahlar ve genel olarak Suudi Arabistan’ın silahlanması, Afganis-

tan’ın Sovyetler tarafından iĢgali ve Ġran-Irak SavaĢı nedeniyle 1980-1990 dö-

neminde artarak devam etmiĢ ve bu dönemde yapılan silah anlaĢmalarında 

önceki dönemlerden farklı olarak daha geliĢmiĢ silah sistemlerinin satıĢına 

ağırlık verilmiĢtir.
6
 Irak’ın 1990’da Kuveyt’i iĢgali, Suudi Arabistan’ın ve 

ABD’nin güvenlik kaygılarının örtüĢmesine neden olmuĢ ve 1990’lı yılların 

baĢında Suudi Arabistan, ABD ile kapsamlı silah anlaĢmaları yapmıĢtır. Ancak 

1990’ların sonuna doğru petrol fiyatlarının düĢmesine paralel olarak savunma 

bütçesini kısmaya baĢlayan Suudi Arabistan, ABD’den yaptığı silah alımlarını 

da azaltmıĢtır. Bu bağlamda 1993-1997 döneminde ABD ile en az dört milyar 

dolarlık silah anlaĢmasına imza atan Riyad yönetimi, 1998-2001 döneminde bu 

                                                           
5 Joe Stork – Jim Paul “Arms Sales and the Militarization of the Middle East”, MERIP Reports, 

No. 112, The Arms Race in the Middle East, ġubat 1983,s. 10. 
6 Örneğin sadece 1981’de yapılan anlaĢmanın tutarı 20 milyar dolar civarındaydı. 1980’li yıllarda 

ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaĢmalar çerçevesinde alınan temel silah sistemleri 

için bkz. SIPRI Arms Transfers Database, Saudi Arabia: Transfers of major conventional 

weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1975 to 2009, 

19 Eylül 2010.  
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ülkeden sadece 600 milyon dolarlık silah alımı yapmıĢtır.
7
 2000’li yıllarda Su-

udi Arabistan’ın ABD’den silah alımları devam etmekle birlikte, alternatif silah 

üreticisi ülkelerin ortaya çıkması, Suudi yönetiminin savunma harcamalarının 

ağırlığını silahlanmadan ziyade birliklerinin eğitimine kaydırması ve ABD ile 

yaĢanan bazı problemler, Suudi Arabistan’ın silahlanma politikasını etkilemiĢ-

tir.  

Suudi Arabistan’ın geçmiĢte ABD’den silah alımlarında yaĢadığı sıkıntı-

lar, birbiriyle iliĢkili iki noktada ele alınabilir. Ġlk olarak, Suudi rejiminin gü-

venliğine önem veren Washington yönetimi, buna rağmen Riyad yönetiminin 

istediği her silah sistemini satmamaktadır. Diğer bir deyiĢle, ABD geçmiĢte 

Suudi Arabistan’a yapmıĢ olduğu silah satıĢlarında, Suudi yönetiminin güven-

liğini arttıracak; ancak Suudi Arabistan’ın bölgesel güç dengesinde öne çıkma-

sını engelleyecek türde silah anlaĢmaları yapmaktaydı. GeçmiĢte yapılan silah 

anlaĢmalarında Amerikan yönetiminin gözettiği temel ilke, Ġsrail’in bölgedeki 

askeri üstünlüğüne zarar verilmemesiydi. Bununla iliĢkili sıkıntı yaratan ikinci 

faktör ise Amerikan yönetimlerinin bu ilkeyi gözetmesine rağmen, yapmıĢ 

olduğu silah anlaĢmalarının Kongre tarafından aynı nedenlerle bloke edilme 

riskidir. Nitekim Suudi Arabistan’ın 1976’daki Maverick tipi havadan karaya 

füze alımında, 1978’deki F-15 tipi savaĢ uçağı alımında ve 1981’deki AWACS 

tipi erken uyarı tipi uçak alımında Amerikan Kongresi’nin satıĢları engelleme 

giriĢimleri olmuĢtu. Bunlardan özellikle 1981’de yapılan AWACS satıĢının, 

Senato’da 52’ye 48 gibi kıl payı bir oranla kabul edilmesi, Suudi yönetimini 

kaygılandırmaktaydı.
8
 Beyaz Saray’ın 1985’te Riyad yönetimine ilave F-15 

savaĢ uçağı satma giriĢiminin, büyük ölçüde Yahudi lobisinin etkisiyle Kongre 

tarafından reddedilmesi ise Suudi Arabistan’ın kaygılarının haklı çıkmasına 

neden olmuĢtu.
9
 Bu noktada silah kaynaklarını çeĢitlendirme yoluna giden Su-

udi Arabistan, 1990’a kadar Ġngiltere’den 72 adet Tornado savaĢ uçağı, Fran-

sa’dan binlerce karadan havaya füze ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden de 60 adet 

Dong Feng-3 tipi balistik füze satın almıĢtı.
10

 Buradan hareketle ABD’nin Filis-

tin sorunu ve Irak konusunda izlediği politikalardan
11

 rahatsızlık duyan Suudi 

                                                           
7 Josh Pollack, “Saudi Arabia and the United States, 1931-2002”, Middle East Review of 

International Affairs, Volume 6, No. 3 - September 2002, (EriĢim Tarihi: 14 Temmuz 2004), 

http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue3/jv6n3a7.html, s. 10. 
8 William Hartung, “Rethinking the Saudi Arms Deal”, The Huffington Post, 27 Ekim 2010, 

(EriĢim Tarihi: 29 Ekim 2010), http://www.huffingtonpost.com/william-hartung/rethinking-the-

saudi-arms_b_774762.html 
9 Pollack, “Saudi Arabia and the United States, 1931-2002”, s. 8. 
10 SIPRI Arms Transfers Database, Saudi Arabia: Transfers of major conventional weapons: 

sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1975 to 2009, 19 Eylül 

2010. 
11 ABD’nin 1990’lı yılların ikinci yarısında Riyad yönetimine haber vermeksizin Suudi Arabis-

tan topraklarını kullanarak Irak’a saldırı düzenlenmesi buna örnek olarak verilebilir. 
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Arabistan 11 Eylül’ün ardından gerilen iliĢkilerin de etkisiyle 2002’den itibaren 

Avrupa pazarını göz ardı etmeyen bir silahlanma politikası içine girmiĢti.  

Suudi Arabistan’ın 2001-2005 yılları arasında ABD ile hiçbir silah an-

laĢması yapmaması ve ABD’den 2008’e kadar da etkili temel silah sistemi 

almaması, ABD’nin silahlanma kanalıyla da iliĢki içinde olduğu Suudi Arabis-

tan’ın Amerikan yörüngesinden uzaklaĢması anlamına gelecekti. Bu bağlamda 

ABD, yaptığı anlaĢma ile bunun önüne geçmeyi amaçlamıĢ ve Suudi Arabis-

tan’la en az 10 yıl daha siyasi ve askeri iliĢkisini sürdürmeyi garanti altına al-

mıĢtı.  

Neredeyse bütün kapsamlı silah satıĢlarında, bir silah anlaĢması imzalan-

dığında teslimat hemen yapılmamakta ve alınan silahların alıcı ülkenin ordusu-

na entegrasyonu, alıcı ülke personelinin eğitilmesi, silahların bakımlarının ya-

pılması ve yedek parça ihtiyacı gibi konularda alıcı ülke ile satıcı ülke arasın-

daki iliĢki devam etmektedir.
12

 Buradan hareketle, ABD’nin yapmıĢ olduğu 

silah satıĢı sayesinde Suudi Arabistan’la orta vadeli iliĢkisini garanti altına 

aldığı söylenebilir. Silah anlaĢmasının kamuoyuna açıklanması sırasında basın 

mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD’nin Siyasi-Askeri ĠliĢkilerden Sorum-

lu DıĢiĢleri Bakan Yardımcısı Andrew Shapiro’nun ifadesiyle, söz konusu an-

laĢma “Suudi Arabistan ile ABD arasında var olan uzun vadeli askeri işbirliği-

ni güçlendirmiştir.”.
13

 Stratejik ve Uluslararası ÇalıĢmalar Merkezi’nden 

(CSIS) Anthony Cordesman ise, “söz konusu silah satışının iki ülke arasında 

belirli bir düzeyde karşılıklı bağımlı bir ilişki yarattığını” belirterek anlaĢma-

nın, “mevcut Suudi yönetiminde ve önümüzdeki 15-20 yıl içindeki Suudi yöne-

timlerinde ABD ile çalışmak için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu 

… (yeni satılan) silahlar kullanımda olduğu sürece Suudi Arabistan’ın sürekli 

olarak ABD’nin desteğine ihtiyaç duyacağını ve hiçbir Suudi yönetiminin bu 

gerçeği görmezden gelemeyeceğini” vurgulamıĢtır.
14

  

ABD’nin rekor silah satıĢıyla gerçekleĢtirmek istediği bir baĢka siyasal 

hedef, Suudi Arabistan’ın iç istikrarına ve dıĢ güvenliğine vermiĢ olduğu önemi 

sembolik olarak da olsa göstermektir. Zira kimi zaman silah anlaĢmalarında 

tutar veya içerik çok küçük olsa bile, söz konusu satıĢın siyasal anlamı öne 

çıkmaktadır. Suudi-Amerikan silah anlaĢması ise özellikle anlaĢmanın tutarı 

açısından Riyad yönetimine yönelik Amerikan desteğini yüksek sesle dile ge-

                                                           
12 Ferhat Pirinççi, Silahlanma ve Savaş: Orta Doğu’daki Silahlanma Girişimlerinin Bölgesel ve 

Küresel Güvenliğe Etkisi (Soğuk Savaş Dönemi), Bursa: Dora Yayınları, 2010, ss. 113-114. 
13 Bkz. David Gollust, “US Confirms $60 Billion Arms Sales Package for Saudi Arabia”, 

Voice of America, 20 Ekim 2010, (eriĢim Tarihi: 24 Ekim 2010), 

http://www.voanews.com/english/news/usa/US-Confirms-60-Billion-Arms-Sales-Package-for-

Saudi-Arabia--105375438.html 
14 Council on Foreign Relations Expert Roundup, “Is Big Saudi Arms Sale a Good Idea?”, 27 

Eylül 2010, (EriĢim Tarihi: 17 Ekim 2010), 

http://www.cfr.org/publication/23019/is_big_saudi_arms_sale_a_good_idea.html#expert_roundu

p_author_7513 
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tirmiĢtir. Bu bağlamda Shapiro’nun ifadesiyle, “(silah paketi) sadece İran’la 

ilişkili değildir. Suudilerin meşru güvenlik gereksinimlerine destek vermekle 

ilgilidir … (Suudiler) tehlikeli bir çevreye sahiptir ve biz onların güvenliklerini 

sağlamalarına ve korumalarına yardımcı oluyoruz…”.
15

  

ABD’nin silah anlaĢmasıyla ulaĢmak istediği bir diğer siyasal hedef ise 

Orta Doğu’da değiĢmekte olan güç dengesinin daha fazla bozulmasını önlemek 

istemesidir. Bu bağlamda Orta Doğu’daki güç dengesi, özellikle 1970’lerin 

sonundan itibaren önemli değiĢimler geçirmektedir. Bu değiĢimlerden ilki, 

Mısır ile Ġsrail arasında imzalanan Camp David AnlaĢmalarının ardından Mı-

sır’ın Ġsrail açısından askeri bir tehdit olmaktan çıkmasıdır. Zira Mısır, 1973 

SavaĢı’ndan sonra silahlanmaya devam etse de Kahire yönetiminin silahlanma 

giriĢimleri ABD’nin gözetiminde ve kontrollü olarak gerçekleĢmektedir. Bu 

nedenle Mısır’ın bölgesel denklemde güç dengesini bozması söz konusu ol-

mamıĢtır. Güç dengesindeki değiĢimlerin ikincisi, önce Ġran’daki yönetim deği-

Ģikliği, ardındansa sekiz yıl süren Ġran-Irak SavaĢı olmuĢtur. Nitekim Ġran’ın 

bölge ülkeleri açısından oluĢturduğu tehdit, söz konusu savaĢ nedeniyle 10 yıl 

kadar ertelenmiĢ ve Irak da savaĢtan yıpranarak çıktığından, bölge ülkeleri 

açısından güvenlik risklerinin azaldığı bir ortam doğmuĢtur.
16

 Ancak Irak’ın 

Kuveyt’i iĢgali ve 2000’li yıllara uzanan süreçte yaĢanan geliĢmeler, farklı bir 

güç dengesinin oluĢmasını beraberinde getirmiĢtir. Zira Irak’ın 2003’te ABD 

öncülüğündeki iĢgali ve Saddam rejiminin devrilmesi, Irak kaynaklı askeri 

tehditlerin en az 10-15 yıl ertelenmesine neden olsa da sekiz yıllık savaĢın yıp-

ratıcı etkilerini üzerinden atan Ġran, bölgesel denklemde özellikle Körfez ülke-

leri ve Ġsrail için ciddi bir tehdit kaynağı haline gelmiĢtir. Bölgede Ġran’ı denge-

leyecek herhangi bir gücün bulunmaması, bölge ülkeleri ve ABD açısından 

arzu edilmeyen bir durumdur. Dolayısıyla ABD’nin Suudi Arabistan’a yönelik 

tarihinin en büyük silah satıĢıyla, mevcut dengeyi lehine döndürmeye veya en 

azından dengenin daha da bozulmasını önlemeye çalıĢtığı söylenebilir. 

Son olarak, ABD’nin silah satıĢıyla ulaĢmak istediği siyasal hedeflerin 

içinde, Orta Doğu’daki enerji kaynaklarının güvenliği ve daha açıkçası, enerji 

arzının ve naklinin güvenliğinin sağlanması da yer almaktadır. Zaman zaman 

siyasal iliĢkilerde iniĢler ve çıkıĢlar yaĢansa da Suudi Arabistan’ın petrol arzı, 

ABD açısından her zaman için hayati nitelikte olmuĢtur. Dünyanın en büyük 

petrol rezervlerine sahip olan Suudi Arabistan’ın aynı zamanda OPEC’in atıl 

kapasitesinin yüzde 85’ini elinde bulundurması, petrol üreticisi olan diğer ülke-

lerde (örneğin Irak, Ġran, Venezuela veya Nijerya) herhangi bir sorun yaĢanma-

sı durumunda, fiyat istikrarının sağlanması için Suudi petrolünün önemini orta-

ya koymaktadır.
17

 1980-1988 döneminde yaĢanan Ġran-Irak SavaĢı veya sonra-

                                                           
15 Gollust, “US Confirms $60 Billion Arms Sales Package for Saudi Arabia”, s. 2.  
16 Ġran-Irak SavaĢı’nın bölgesel sonuçları için bkz. Pirinççi, Silahlanma ve Savaş, ss. 385-387. 
17 Rachel Bronson, Thicker Than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia, New 

York: Oxford University Press, 2006, s. 22. 
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sında Irak’ın Kuveyt’i iĢgali gibi kritik dönemlerde Suudi petrol arzı arttırılarak 

fiyatların tavan yapmasının önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır.
18

 Bunun haricinde 

Amerikan Enerji Bakanlığı’nın tahminlerine göre, günümüzde çeĢitli önlemler 

alınsa bile ABD’nin ithal petrole olan bağımlılığının 2035 yılına kadar sürmesi 

beklenmektedir.
19

 Bu nedenle ABD, Suudi Arabistan askeri kapasitesini arttıra-

rak en azından Suudi petrol rezervlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir 

tedbir almaktadır. 

ABD’nin silah anlaĢmasıyla ulaĢmak istediği stratejik hedefler de bu-

lunmaktadır. Genel anlamda Orta Doğu’da özelde ise Körfez bölgesinde Suudi 

Arabistan gibi Amerikan silahlarıyla donatılmıĢ ülkelerin bulunması, ABD’nin 

bölgedeki askeri pozisyonunu rahatlatan bir geliĢme olarak değerlendirilmeli-

dir.
20

 Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilme sürecine girmeleri örneğinde 

olduğu gibi, ABD’nin bölgede Ġran’ı dengeleyecek askeri yığınağı süreklilik 

arz etmemektedir. Körfez ülkelerinin güvenliğinin tamamen ABD’ye bağlı bir 

Ģekilde Basra Körfezinde konuĢlu 5. Filo veya Körfez ülkelerinde konuĢlanan 

bazı üslerle sağlanması ise ABD üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluĢturmak-

tadır. Bu bağlamda Suudi Arabistan’a gerçekleĢen silah satıĢı, yaĢanan küresel 

ekonomik krizle birlikte ABD’nin savunma bütçesinde kesintilerin dillendiril-

meye baĢlandığı bir dönemde gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla Amerikan silahlarıy-

la donatılan bir Suudi Arabistan, stratejik olarak ABD’nin bölgedeki askeri 

yığınağının azalmasının olumsuz etkilerini nispi olarak gideren ve bölgede 

gerçekleĢtireceği olası bir müdahalede de ABD’nin gücünü ikame edici bir 

niteliğe sahiptir. “Suudi Arabistan’ın savunma kapasitesinin yükseltilmesinin 

(Orta Doğu’da) ABD’nin güvenliğini arttıracağını” ifade eden Amerikan Sa-

vunma Bakanlığı’nın uluslararası güvenlikten sorumlu Savunma Bakan Yar-

dımcısı Alexander Vershbow’a göre “silah satışı Suudi Arabistan’ın ortak 

güvenlik tehditlerine yönelik koordinasyon yeteneğini geliştirmektedir ve bu 

durum da ABD’nin bölgede daha az askeri güç bulundurması anlamına gel-

mektedir.”
21

 

                                                           
18 Bkz. Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, GüncellenmiĢ 2. Baskı, Ġstanbul: Alfa Yay., 2007; 

Veysel Ayhan, Orta Doğu ve Petrol: İmparatorluk Yolu, Gözden GeçirilmiĢ 2. Baskı, Bursa: 

Dora Yayınları, 2009, ss. 284-285. 
19 Council on Foreign Relations Expert Roundup, “Is Big Saudi Arms Sale a Good Idea?”, s. 1. 
20 Bu faktör aslında Orta Doğu’da yeni bir Nixon Doktrininin doğuĢu Ģeklinde açıklanabilir. 

Nixon Doktrini’nde de ABD müttefiklerine yönelik taahhütlerinin geçerli olacağını belirtmekle 

beraber, asıl sorumluluğun müttefiklerinde olması gerektiğini vurgulamıĢ ve bu ülkelerin askeri 

kapasitelerini arttırmaya yönelik bir politika içine girmiĢti. Nixon Doktrini için bkz. Tayyar Arı, 

Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, 4. Baskı, Bursa: MKM Yayınla-

rı, 2008, s. 522. 
21 Arab News, “US Plans to Sell $60bn Arms to Saudi Arabia”, 20 Ekim 2010, (EriĢim Tarihi: 22 

Ekim 2010), http://arabnews.com/economy/article166019.ece 
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Anthony Cordesman’a göre, Orta Doğu’nun stratejik açıdan yeni gerçek-

likleri Ģu Ģekildedir
22

: “İran’dan algılanan tehdidin artması, Irak’ın bu tehdidi 

dengelemek için en az 10 yıla ihtiyaç duyması, ABD’nin terörle küresel müca-

dele altında yürüttüğü Afganistan operasyonunun bir 10-15 yıllık süre daha 

gerektirmesi, Yemen ve Somali gibi ülkelerde yaşanabilecek istikrarsızlıkların 

bölgeyi olumsuz etkileyecek olması ve ABD’nin petrole olan bağımlılığı”. Bu 

stratejik gerçekliklerden hareketle ABD’nin, Körfez ülkelerine ve özelde Suudi 

Arabistan’a destek vermesi gerektiği sonucunu çıkaran Cordesman’a göre “Su-

udi Arabistan’a silah satışı ABD’nin hayati çıkarlarına hizmet etmektedir” ve 

bu sayede Washington’un “bölgedeki müttefiklerinin gözündeki saygınlığı ar-

tacaktır”.
23

 

ABD’nin Suudi Arabistan’la yapmıĢ olduğu silah anlaĢmasının ekono-

mik etkilerine değinmek gerekirse, öncelikle bu silah anlaĢmasının ABD’nin 

ekonomik açıdan Suudi silah pazarını kaybetme riskiyle karĢı karĢıya geldiği 

bir dönemde yapıldığını belirtmek gerekir. Zira yukarıda belirtildiği gibi Suudi 

Arabistan’ın ABD ile yapmıĢ olduğu silah anlaĢmalarında yaĢadığı bazı sıkıntı-

lar, Riyad yönetiminin silah kaynaklarını çeĢitlendirme giriĢimlerini arttırmıĢtı. 

Bu bağlamda 2005-2009 döneminde Suudi Arabistan’ın aldığı silahlarda 

ABD’nin oranı yüzde 40’a düĢerken; Ġngiltere’nin oranı yüzde 42’ye çıkmıĢtı.
24

 

ABD ile ciddi bir silah anlaĢmasının yapılmadığı bir dönemde Suudi Arabis-

tan’ın Ġngiltere ile 2007’de yapmıĢ olduğu ve 72 adet Eurofighter-Typhoon tipi 

savaĢ uçağını kapsayan silah anlaĢması, bunun göstergelerinden birisiydi.
25

 

Teslimatının 2009-2011 yılları arasında gerçekleĢtirilmesi planlanan 

Eurofighter tipi savaĢ uçaklarının yanı sıra baĢta Ġngiltere olmak üzere Avrupa 

ülkeleriyle yeni silah sistemleri üzerinde müzakereler sürmekteydi. 

Suudi yönetimi, aynı dönemde ABD ile de silah alım müzakereleri yü-

rütmekteydi. Bu bağlamda ABD’nin Suudi Arabistan’la yapmıĢ olduğu ve 60 

milyar doları aĢması öngörülen silah anlaĢmasıyla, ABD hem mevcut olan bir 

pazarını kaybetmemiĢ hem de kısa ve orta vadede ekonomik açıdan Suudi silah 

pazarını elinde tutmayı garantilemiĢtir. Nitekim 60 milyar dolarlık silah paketi 

bu analiz için yeterli bir veriyken; ABD ile Suudi donanmasını güçlendirmeye 

yönelik 30 milyar dolarlık ayrı bir paketin yanı sıra Suudi Arabistan’da füze 

                                                           
22 Anthony Cordesman, The New Saudi Arms Deal: Serving Vital US Security Interests, CSIS, 24 

Ağustos 2010, (EriĢim Tarihi 29 Ağustos 2010), http://csis.org/publication/new-saudi-arms-deal 
23 Ibid. 
24 Aynı dönemde Suudi Arabistan’ın silahlanmasında Fransa’nın oranı yüzde 4, Çin’in oranı 

yüzde 6 ve diğer ülkelerin oranı ise yüzde 8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bkz. Carina Solmirano - 

Pieter D. Wezeman, Military Spending and Arms Procurement in the Gulf States, SIPRI 

Factsheet, Ekim 2010, s. 3. 
25 Bkz. SIPRI Arms Transfers Database, Saudi Arabia: Transfers of major conventional 

weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1975-2009, 19 

Eylül 2010. 
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savunma sisteminin güçlendirilmesine yönelik farklı bir paket için müzakerele-

rin devam etmesi, bu tespiti güçlendirmektedir. 

Sürdürülen müzakereler bir yana bırakılacak olursa, sadece 60 milyar do-

ları aĢan silah paketi genel olarak Amerikan ekonomisi özelde ise Amerikan 

savunma sanayisi için oldukça önemli bir kaynak yaratmaktadır. Bu durum, 

silah anlaĢmasının Kongre’nin onayına takılmaması için Beyaz Saray tarafın-

dan kullanılan baĢlıca argümanlardan birisi olmuĢtur. Bu bağlamda küresel 

ekonomik krizin olumsuz etkilerinin henüz tam olarak ortadan kalkmadığı ve 

istihdam oranının düĢük seyrettiği bir dönemde, bu silah anlaĢması sayesinde 

ABD’nin 44 eyaletinde yaklaĢık 77,000 kiĢiye istihdam imkânı doğmuĢtur.
26

 

Ekonomik beklentilere yönelik olarak silah anlaĢmasının omurgasını oluĢturan 

ve Boeing firması tarafından üretilen F-15 satıĢına ve modernizasyonuna iliĢkin 

örnek vermek gerekirse, normalde Boeing’in kapatmayı planladığı F-15 üretim 

bandı, Suudi Arabistan’la yapılan anlaĢma sayesinde en az beĢ sene daha açık 

kalacaktır.
27

  

 

Suudi Arabistan’ın Nedenleri ve Hedefleri 
Silah paketinin Suudi Arabistan açısından önemi, iki boyutta ele alınabi-

lir. Bunlardan ilki, Riyad yönetiminin mevcut silah envanterlerinin durumu ve 

dolayısıyla silahlanma ihtiyacıdır. Ġkincisi ise silah anlaĢmasında tercihini 

ABD’den yana kullanmıĢ olmasıdır. Nitekim aĢağıda belirtilen nedenlerle si-

lahlanma ihtiyacı gayet açık olan Suudi Arabistan, baĢta Avrupa pazarı olmak 

üzere Rusya veya Çin’den silah tedarik edebilecek olsa da kapsamlı silah an-

laĢmasını ABD ile yapmıĢtır. Bu bağlamda sadece bu satıĢ bile, silah ticaretinin 

sıradan bir ticari eylem olmadığının önemli bir göstergesidir.  

Suudi Arabistan’ın ekonomik açıdan bu kadar kapsamlı bir silahlanma 

politikasına gitmesinin altında yatan nedenlerden birisi, Suudi ordusunun mev-

cut silah sistemlerinin eskimesidir. Coğrafi ve stratejik açıdan değerlendirildi-

ğinde, Suudi Arabistan’ın herhangi bir dıĢ tehdide karĢı savunması ve caydırıcı 

kapasitesi, ağırlıklı olarak Suudi Hava Kuvvetlerine dayanmaktadır. Suudi 

Arabistan’ın bu alanda yapmıĢ olduğu temel silah alımları ise özellikle 1980’li 

ve 1990’lı yıllarda olmuĢtur.
28

 Örneğin Suudi Hava gücünün belkemiğini oluĢ-

                                                           
26 Entous, “Saudi Arms Deal Advances: White House to Notify Congress Soon of $60 Billion 

Package, Largest Ever for U.S.”, s. 1. 
27YaklaĢık 13,000 kiĢinin doğrudan veya dolaylı olarak çalıĢtığı F-15’lerin üretim bandı için, 

kapandıktan sonra tekrar üretime geçmenin maliyeti 1 milyar doların üzerindedir. Bkz. Kelsey 

Volkman, “Bond: Saudi Deal for Boeing Fighter Jets Protects 1,000 St. Louis Jobs”, St. Louis 

Business Journal, 20 Ekim 2010 (EriĢim Tarihi: 24 Ekim 2010) 

http://www.bizjournals.com/stlouis/news/2010/10/20/bond-saudi-deal-for-boeing-fighter.html 
28 Bu dönemde Suudi Hava Kuvvetlerine yönelik savaĢ uçaklarını içeren silah anlaĢmaları ve 

teslimat bilgileri için bkz. SIPRI Arms Transfers Database, Saudi Arabia: Transfers of major 

conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 

1975 to 2009, 19 Eylül 2010. 
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turan F-15 (S, C ve D versiyonları) savaĢ uçakları ilk olarak 1981-1983 döne-

minde kullanmaya baĢlanmıĢ; bu uçaklara yönelik en son anlaĢma ise 1992’de 

yapılmıĢtır. Suudi Hava Kuvvetlerindeki F-5 tipi uçakların en yenisi ise 

1978’de teslim edilmiĢtir. Ġngiltere ile 2007’de yapılan anlaĢma sayılmazsa
29

, 

Suudi Arabistan’ın Ġngiltere’den aldığı Tornado tipi savaĢ uçaklarının alımı ise 

üç farklı anlaĢmayla 1986 ve 1993 yıllarında yapılmıĢtı. Dolayısıyla Suudi 

Arabistan’ın sahip olduğu en yeni savaĢ uçakları, ABD’den 1992’de Ġngilte-

re’den ise 1993’te satın alınmıĢtı. 

Suudi Arabistan’ın hava savunma kapasitesi değerlendirildiğinde Riyad 

yönetiminin olası saldırıları önlemede oldukça büyük caydırıcılığı olan kara-

dan-havaya füze (SAM-surface to air missile) sistemlerinden I HAWK batarya-

ları 1983-1985 döneminde Suudi hava savunma sistemine entegre edilmiĢken, 

daha geliĢmiĢ olan Patriot tipi füze bataryaları ise 1990 ve 1992 yılındaki silah 

anlaĢmalarıyla alınmıĢtır. Suudi Arabistan’ın hava savunma gücü açısından en 

etkili SAM’ı olan Patriot füzeleri son olarak 1997’de sisteme eklenmiĢtir.
30

 

Silah teknolojisinde 10 yıllık bir sürenin özellikle nitel açıdan oldukça önemli 

değiĢimleri beraberinde getirdiği düĢünüldüğünde, Suudi Arabistan’ın normal 

Ģartlar altında bile hava kuvvetlerindeki silah sistemlerini modernize etmesi 

ve/veya yenilemesi ihtiyacı kaçınılmaz olmuĢtu. 

Riyad yönetiminin yaptığı silah anlaĢmasının zamanlaması ve kapsamı, 

Orta Doğu’da güç dağılımında meydana gelen değiĢimle de iliĢkilidir. Diğer bir 

ifadeyle, bölgesel denklemde meydana gelen değiĢimler, Riyad yönetiminin 

tehdit algılamalarını arttırmıĢ ve bu durum da acilen ve kapsamlı bir silahlanma 

ihtiyacını doğurmuĢtur. Suudi Arabistan, 1979’daki yönetim değiĢikliğinden 

sonra Ġran’dan sürekli olarak bir tehdit algılamaktaydı. Ancak Ġran’la doğrudan 

bir sınırının bulunmaması ve arada özellikle Irak gibi tampon niteliğinde bir 

ülkenin bulunması, Ġran’dan algılanan tehdidin derecesini hafifleten bir gerçek-

ti.
31

 Bu bağlamda 2003’te düzenlenen müdahaleyle Irak’ın kısa ve orta vadede 

bölgesel güç denkleminden çıkması ve gelecekte Irak’ın Ġran nüfuzuna girme 

ihtimalinin belirmesi Suudi Arabistan açısından önemli bir handikaptı. Buna bir 

de Ġran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki ġii grupları kullanarak nüfuzunu 

arttırma giriĢimleri eklenince, Suudi Arabistan’ın Ġran’dan algıladığı tehdit 

hayati hale gelmiĢtir. Ġran’la iliĢkili olarak Suudi Arabistan’ın acil ve kapsamlı 

bir silahlanma politikası izlemesindeki bir diğer neden, Yemen’le iliĢkilidir.
32

 

                                                           
29 2007’de yapılan ve 72 Eurofighter-Typhoon tipi savaĢ uçağını içeren anlaĢma kapsamında 

2010 Yazı itibariyle henüz 4 adet uçağın teslimatı yapılmıĢtı. Bkz. Anthony H. Cordesman - 

Aram Nerguizian, The Gulf Military Balance in 2010: An Overview, Center for Strategic and 

International Studies, (CSIS), 22 Nisan 2010, s. 26.  
30 Suudi hava savunma gücüne yönelik silah anlaĢmaları ve teslimat bilgileri için bkz. SIPRI 

Arms Transfers Database, Saudi Arabia: Transfers of major conventional weapons: sorted by 

supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1975-2009, 19 Eylül 2010. 
31 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, s. 521-522. 
32 Suudi Arabistan’ın algıladığı Yemen kaynaklı tehdidin yeni ortaya çıkmadığı, Riyad yönetimi-
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Nitekim Yemen’deki Hûti
33

 gruplar, Suudi yönetimi tarafından istikrarı bozabi-

lecek bir tehdit unsuru olarak görülmektedir.
34

 Suudilerin Yemen’le iliĢkili 

ancak Yemen’i de aĢan bir Ģekilde tehdit algılamalarını arttıran bir diğer unsur 

ise el Kaide örgütünün bölgedeki faaliyetleridir. Son olarak Irak’ta istikrarın 

henüz tam anlamıyla sağlanamamıĢ olması, Suudi Arabistan’ı kaygılandıran bir 

diğer geliĢmedir. Bu noktada özellikle Yemen ve el Kaide kaynaklı tehdit algı-

lamaları, silah anlaĢmasındaki çeĢitliliği arttırmıĢtır. Nitekim Riyad yönetimi 

bu nedenle silah anlaĢmasında hareket kabiliyetini yükseltmeye yönelik alımlar 

yapmıĢtır. SIPRI’den kıdemli uzman Pieter D. Wezeman, silah anlaĢmasında 

Ġran ve Yemen faktörlerinin rolüne vurgu yaparak,“her ne kadar (İran ve Ye-

men’den algılanan tehditle ilgili) bir resmi açıklama bulunmasa da satır arala-

rında bunun açıkça belli olduğunu” belirtmektedir.
35

 

Suudi Arabistan’ın Ġran’dan algıladığı tehdidin kaynağı, sadece Ġran’ın 

bu ülkeye doğrudan bir saldırıda bulunması veya ġii grupların bölgedeki etkisi-

ni arttırması sonucu Riyad’ın manevra alanının daralmasıyla iliĢkili değildir. 

Her ne kadar net bir Ģekilde ifade edilmese de Suudi Arabistan’ın bir diğer 

kaygısı, Tahran’ın nükleer faaliyetleri nedeniyle Ġran’a yapılabilecek olası bir 

ABD veya Ġsrail saldırısıdır. Bu noktada Suudi Arabistan, Ġran’ın böyle bir 

saldırı karĢısında yapacağı ve kendisinin de bundan etkileneceği bir misilleme-

den kaygı duymaktadır.
36

 Ġran’ın olası bir saldırıda misilleme olarak Suudi 

petrol bölgelerini bombalayabileceği veya bu bölgelere sabotajlarda bulunabi-

leceğinden çekinen Riyad yönetimi, böylesi bir duruma karĢı önlem almak ve 

Ġran’a karĢı caydırıcı bir unsur olması için de bu silah anlaĢmasını yapmıĢtır. 

Nitekim petrol gelirleri, Suudi ekonomisinin baĢlıca taĢıyıcısıdır ve petrolün 

çıkarılmasında veya naklinde kısa süreliğine yaĢanacak bir kesinti, Riyad için 

                                                                                                                                             
nin Soğuk SavaĢ döneminde farklı nedenlerle de olsa Yemen kaynaklı tehditler algıladığı belir-

tilmelidir Zira Suudi Arabistan ve Mısır, Soğuk SavaĢ döneminde 1962’den 1967’ye kadar Ye-

men’de dolaylı bir savaĢ içine girmiĢti. Bkz. Pirinççi, op.cit., ss. 213-214. 
33 Çoğunlukla Suudi Arabistan-Yemen sınır bölgesinin Yemen tarafında yaĢayan Hûtiler, ġiiliğin 

Zeydi koluna mensuptur.  
34 Suudi Arabistan ile Hûtiler arasındaki sorunlar 2009’un Aralık ayında çatıĢmaya dönüĢmüĢ ve 

Hûtilerin Suudi hedeflerine saldırması üzerine Riyad yönetimi, karĢı saldırı baĢlatmıĢtır. Suudi 

ordusunun Hûtiler karĢısında etkili bir performans gösterememesi, ABD’nin askeri olarak süre-

cin içine girmesini beraberinde getirmiĢ ve Amerikan uçaklarının desteğiyle, Hûti mevzileri 

bombalanmıĢtır. Yemen-Suudi Arabistan iliĢkilerine yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. Veysel 

Ayhan, “Yemen Sorunu ve Suudi Arabistan’a Etkisi: Selefi-ġii Gerginliğinin ÇatıĢmaya DönüĢ-

mesi Olasılığı”, Orta Doğu Analiz, Cilt 2, Sayı 14, ġubat 2010, ss. 38-51. 
35 Adam Schreck, “US-Saudi Arms Deal Ripples from Iran to Israel”, Jordan Times, 21 Ekim 

2010, (EriĢim Tarihi: 23 Ekim 2010), http://www.jordantimes.com/?news=31186 
36 Nicole Stracke, “The Saudi-US Arms Deal”, Gulf Research Center Analysis, 16 September 

2010,(EriĢim Tarihi: 20 Ekim 2010), 

http://www.grc.ae/?frm_action=view_newsletter_web&sec_code=grcanalysis&frm_module=con

tents&show_web_list_link=1&int_content_id=70693&PHPSESSID=f56f2b96b3c21b38004f0e9

73c39d15d 
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önemli bir sorun oluĢturmaktadır. Zira Suudi Arabistan’ın petrol ihracında ya-

Ģanabilecek sadece bir günlük kesinti, Suudi ekonomisi için 500 milyon dolar 

eksik gelir anlamına gelmektedir.
37

 

Suudi Arabistan’ın söz konusu kapsamlı silah anlaĢmasını yapmasına 

neden olan faktörler arasında Ġsrail’den algıladığı tehdit oldukça önemsiz kal-

maktadır. Riyad yönetiminin bu silahlanmayı, herhangi bir sınırının bulunma-

dığı ve geçmiĢte yaĢanan Arap-Ġsrail savaĢlarına rağmen hiçbir zaman kendisi-

ne doğrudan bir tehdit oluĢturmayan Ġsrail’e karĢı yaptığını söylemek oldukça 

zordur. Doğrudan karĢı karĢıya gelmeseler de Ġsrail’in Suudi Arabistan karĢı-

sında net bir askeri üstünlüğü bulunmaktadır ve Suudi Arabistan’ın söz konusu 

silah anlaĢması, iki ülke arasındaki askeri dengeyi bozmaktan uzaktır. Bu nok-

tada her ne kadar resmi olarak hâlâ savaĢ içinde bulunup, siyasi açıdan sorunun 

tarafları olsalar da Ġsrail’in Suudi Arabistan için hayati bir tehdit oluĢturmadı-

ğını söylemek, abartılı bir tespit sayılmaz. Hatta bunun tersine, yapılan silah 

anlaĢmasının, Pieter Wezeman’ın deyimiyle “Suudi Arabistan’ı İsrail ile İran 

arasında bir nevi tampon haline getirdiği” söylenebilir.
38

 

Bir kez daha vurgulamak gerekirse, Suudi Arabistan’ın bu anlaĢmayı Av-

rupa ülkeleri, Rusya veya Çin’le değil de ABD ile yapmıĢ olması oldukça 

önemlidir. Cidde merkezli Orta Doğu Stratejik AraĢtırmalar Merkezi BaĢkanı 

Anwar Eshki, 11 Eylül saldırıları sonrası ikili iliĢkiler düĢünüldüğünde, “sekiz 

yıl önce böylesi bir anlaşmayı gerçekleştirmenin zorluğuna” vurgu yaparken, 

devam eden dönemde “Suudi Arabistan’ın terörizm karşısındaki duruşunun, 

ilişkileri tekrar güçlendirdiğini” belirtmektedir.
39

  

Bu bağlamda ABD’nin silah anlaĢmasından beklentileri ve amaçları Ģek-

linde ifade edilen bazı faktörlerin, Riyad yönetimi açısından da geçerli olduğu 

söylenebilir. Her Ģeyden önce nasıl ABD anlaĢma sayesinde Suudi Arabistan’la 

siyasi ve askeri iliĢkisini en az 10 yıl garanti altına almıĢsa; Suudi Arabistan da 

güvenliğini belirli bir süre daha Amerikan garantisi altına almıĢtır. Bölgesel 

denklemde güç dağılımının kendi aleyhine değiĢtiğini gören Suudi Arabistan, 

diğer satıcılardan belki de daha ucuza ve daha geliĢmiĢ silahlar bulabilirdi. 

Ancak silah ticaretinde serbest piyasa koĢulları geçerli değildir. Dolayısıyla 

ABD’den daha pahalı ve daha az geliĢmiĢ silahlar alınmasının bir nedeni var-

dır. Zira hiçbir silah üreticisi ülke, ABD’nin Suudi Arabistan’a sağlayacağı 

kadar güvenlik vaat edemezdi. Bu nedenle zaman zaman ikili iliĢkilerde iniĢ ve 

çıkıĢlar yaĢansa da Washington ile Riyad arasında var olan ve Soğuk SavaĢ 

                                                           
37 U.S. Energy Information Administration, Saudi Arabia Energy Profile, (EriĢim Tarihi 20 Ekim 

2010), http://www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=S adlı kayaktan alınan 

verilerle hesaplanmıĢtır. 
38 Adam Schreck, “US-Saudi Arms Deal Ripples from Iran to Israel”, s. 1. 
39 Caryle Murphy, “Why is Saudi Arabia stockpiling U.S. weapons?”, Global Post, 23 Ekim 

2010, (EriĢim Tarihi: 25 Ekim 2010), http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-

arabia/101022/why-saudi-arabia-stockpiling-us-weapons 
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öncesi döneme dayanan iliĢki, (ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı ve siya-

sal angajmanıyla birlikte düĢünüldüğünde) Suudi Arabistan açısından tercihin 

yapılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. 

Silah anlaĢması, Suudi Arabistan’ın Ġran karĢısındaki bölgesel pozisyo-

nunu güçlendiren bir geliĢme olmuĢtur. Ürdünlü Orta Doğu uzmanı Mouin 

Rabbani, silah anlaĢmasını “ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik itti-

fakı güçlendirme girişimi” Ģeklinde nitelendirerek bunun altında yatan mesajın, 

“İran’ın Amerikan tepkisini hesaba katmadan Suudi Arabistan’a saldıramaya-

cağı” Ģeklinde yorumlamaktadır.
40

 Zira silah satıĢı, sıradan politik destek söy-

lemlerinden farklı olarak, iki ülke iliĢkisinin ABD tarafından önemsendiğinin 

en canlı örneğidir. Silah anlaĢmasının aĢağıda daha kapsamlı bir Ģekilde irdele-

necek olan içeriği düĢünüldüğünde, Suudi Arabistan’ın aynı zamanda iç istikra-

rını koruma hedefinde de önemli kazanımlar elde ettiği görülmektedir. Bu ka-

zanımlar, bir boyutuyla Riyad yönetiminin toprak bütünlüğünü korumaya yö-

nelikken diğer taraftan petrol sahalarının ve dolayısıyla Suudi ekonomisini 

korumaya yönelik olmuĢtur.  

Son olarak, ABD’nin Irak’tan askerlerini çekmeye baĢladığı bir dönem-

de, Amerikan iç politikasında savunma harcamalarını kısmak amacıyla bölge-

deki askeri varlığını azaltma yönünde talepler de gelmekteydi. Bu durum, böl-

gesel güç dağılımında kendi aleyhine yaĢanan geliĢmelerle beraber düĢünüldü-

ğünde; bölgedeki hareket alanı giderek daralan Suudi Arabistan’ın, silah an-

laĢması sayesinde pozisyonunu yeniden değerlendirme imkânına kavuĢtuğu 

söylenebilir. 

 

Silah Paketinin Suudi Güvenliğine Reel Katkısı: Taktik mi, Stratejik 

mi? 

ABD ile Suudi Arabistan arasında anlaĢmaya varılan silah paketi, tutar 

açısından her ne kadar Amerikan tarihinin bir seferde yapılan en büyük silah 

anlaĢması unvanını taĢısa da silah paketinin içeriğinin irdelenmesi, bu satıĢın 

bölgedeki güç dağılımına etkisini ortaya koymada önemli bir ölçüt olacaktır. 

Silah paketinde ilk göze çarpan kalem, F-15’lerin satıĢı ve Suudi stoklarında 

mevcut olan 70 adedinin de modernizasyonudur. Bu bağlamda Suudi Hava 

Kuvvetlerinin günümüzdeki savaĢ uçağı kapasitesi, 10 yıl öncesiyle karĢılaĢtırı-

lamayacak kadar kötü durumdaydı. Riyad yönetiminin 2000 yılında aktif du-

rumda bulunan 432 savaĢ uçağı bulunmaktayken, eskiyen uçakların hurdaya 

ayrılmasından sonra 2010’da aktif durumdaki savaĢ uçağı sayısı 280’e düĢmüĢ-

tü.
41

  

                                                           
40 Ibid. 
41 Cordesman - Nerguizian, The Gulf Military Balance in 2010, s. 24. 
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Bu noktada Suudi Arabistan’ın ve Ġran’ın sahip oldukları savaĢ uçakları-

na iliĢkin bir karĢılaĢtırma yapmak anlamlı olacaktır.
42

 2000 yılında Suudi Ara-

bistan’ın 432 savaĢ uçağına karĢılık Ġran’ın aktif durumda 304 savaĢ uçağı bu-

lunmaktaydı. Ayrıca 2003 yılındaki müdahaleye kadar Suudi Arabistan ile Ġran 

arasında doğal bir bariyer konumunda olan Irak’ın 2000 yılında sahip olduğu 

savaĢ uçağı sayısı 353’tü. Dolayısıyla Irak faktörü ve sahip olduğu savaĢ uçak-

ları açısından 2000’de Suudi Arabistan’ın Ġran karĢısında net bir üstünlüğü 

vardı. Oysa 2010 yılına gelindiğinde, Irak’ın eskiden sahip olduğu savaĢ uçak-

ları tamamen kullanılmaz hale gelmiĢken, Ġran savaĢ uçağı sayısını 312’ye çı-

karmıĢ; Suudi Arabistan’ın savaĢ uçağı sayısı ise 280’e düĢmüĢtür. Dolayısıyla 

bu tablo bile, F-15 satıĢının ve modernizasyonunun Suudi Arabistan açısından 

önemini göstermektedir.  

Suudi Arabistan, kısa menzilli Sidewinder tipi havadan havaya füzeler, 

orta menzilli AIM-120C tipi havadan havaya füzeler ve Paveway tipi lazer 

güdümlü füzeler satın alarak F-15’lerin etkisini arttırmak istemiĢtir.
43

 Ancak 

buna rağmen, silah paketinde yer alan 84 yeni F-15’in Suudi hava gücüne ka-

tılmasının, Riyad yönetimine Ġran karĢısında bir üstünlük sağlaması güçtür. Bu 

noktada her ne kadar bu uçaklarla birlikte Suudi Arabistan’ın savaĢ uçağı sayısı 

368’e çıkacak olsa da teslimatın hemen yapılmayacak olması, Ġran’ın yeni sa-

vaĢ uçağı alımlarında bulunma ihtimali ve en önemlisi, Ġran’ın sahip olduğu 

balistik füze kapasitesi, Riyad yönetiminin Ġran karĢısında caydırıcı bir rol oy-

namasını önlemektedir.  

Silah paketinde savaĢ uçaklarının dıĢında öne çıkan bir diğer kalem, sal-

dırı helikopterleridir. 60’ı Apache tipi (AH-64D) tipi ve 36’sı AH-6i tipi olmak 

üzere toplamda 96 adet sipariĢ edilen saldırı helikopterleri, Ģüphesiz Suudi hava 

gücüne önemli bir katkı yapacaktır. Zira 2010 itibariyle Suudi ordusunda aktif 

durumda bulunan saldırı helikopteri sayısı 79’du. Suudi Arabistan’ın sahip 

olduğu geniĢ coğrafya düĢünüldüğünde
44

, kullanımda olan saldırı helikopteri 

sayısı oldukça azdı. Suudi ordusunun operasyonel hareketliliğine yönelik ihti-

yacı karĢılamaktan uzak olan saldırı helikopteri sayısının, gerek kapsamlı nite-

likte bir saldırı helikopteri olan Apache’lerle gerekse hafif saldırı helikopteri 

kategorisindeki AH-6i tipi helikopterlerle arttırılması, Suudi Arabistan’a iki 

açıdan avantaj sağlamaktadır. Ġlk olarak, Suudi Arabistan bu sayede stratejik 

konumdaki petrol sahalarının korunma düzeyini arttırmıĢ ve ülke içinde mey-

dana gelecek iç politika kaynaklı istikrarsızlıklara müdahalede elini güçlendir-

miĢtir. Ancak bundan daha önemli olan nokta, yeni helikopterlerin Ġran’dan 

                                                           
42 KarĢılaĢtırma için bkz. Ibid. 
43 Bkz. Defense Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales Notifications, (EriĢim 

Tarihi 25 Ekim 2010), http://www.dsca.mil/PressReleases/36-b/36b_index.htm, 10-43 no’lu 

bildiri. 
44 Yüzölçümü açısından Suudi Arabistan 2,149,690 kilometrekare toprağıyla Orta Doğu’nun en 

büyük ülkesidir.  
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sonra en büyük tehdidi oluĢturan Yemen kaynaklı istikrarsızlıklara yönelik 

Riyad yönetiminin müdahale kapasitesini arttıracak olmasıdır. Zira 2009’un 

Aralık ayında Suudi Arabistan-Yemen sınırında çıkan çatıĢmalar esnasında, 

Suudi ordusu ağırlıklı olarak helikopterleri kullanmıĢtı. Bu noktadan hareketle, 

Yemen kaynaklı olası bir istikrarsızlıkta saldırı helikopterlerinin savaĢ uçakla-

rına göre taktik avantajları bulunduğu söylenebilir.
45

 Ayrıca bu helikopterlerde 

kullanılmak üzere anlaĢma kapsamında alınan gece görüĢ sistemleri, füzeler ve 

diğer silah sistemleri, saldırı helikopterlerinin hareket kabiliyetini ve ateĢ gücü-

nü arttıran önemli unsurlardır.
46

 

Saldırı helikopterlerinin haricinde değinilmesi gereken bir diğer nokta, 

silah anlaĢması kapsamında yer alan 72 adet Blackhawk (Skorsky) tipi helikop-

terlerdir. Bu helikopterler, saldırı helikopterlerinin dolduracağı boĢluğun hari-

cinde, Suudi birliklerinin çatıĢma bölgelerine transferlerinde önemli bir boĢlu-

ğu dolduracaktır. Bu bağlamda Suudi Arabistan’ın coğrafyası dikkate alındı-

ğında, Blackhawk’ların çatıĢmalara müdahalede veya operasyonların düzen-

lenmesinde kara gücünün hareket kabiliyetini arttırarak önemli bir taktik avan-

taj sağlayacağı söylenebilir.  

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaĢmasının içeriği analiz 

edildiğinde Riyad yönetimine avantajlar sağladığı bir gerçektir. Ancak bu avan-

tajların taktik nitelikli mi yoksa stratejik nitelikli mi olduğu tartıĢmalıdır. Bu 

bağlamda Suudi Arabistan’ın silah alımının iki farklı denklemde değerlendiril-

mesi yararlı olacaktır. Ġlk olarak, silah alımının Riyad yönetimine bölgesel 

denklemde sağladığı avantajlar açısından düĢünülecek olursa, anlaĢmanın Suu-

di Arabistan’a net bir stratejik avantaj sağlayacağını söylemek zordur. Sisteme 

entegre edilecek olan yeni silahlar, elbette Suudi askeri kapasitesini arttıracak-

tır. Ancak bu silahlar, bölgesel güç dağılımında köklü bir değiĢime neden ol-

mayacaktır. Askeri denge açısından düĢünüldüğünde, Suudi Arabistan’ın bu 

silah paketiyle Ġran veya Ġsrail karĢısında üstün bir konuma geçmeyeceği rahat-

lıkla söylenebilir.  

Ġkinci olarak, silah paketinin içeriği bölgesel denklem yerine, Suudi Ara-

bistan özelinde değerlendirildiğinde, anlaĢmanın Suudi Arabistan için doğura-

cağı “taktik sonuçlar” nedeniyle stratejik avantajlar sağlayacağı söylenebilir. 

Bu bağlamda “Suudi rejiminin korunması” Riyad yönetiminin bölgesel liderlik 

veya toprak bütünlüğü gibi amaçlarını zaman zaman ikinci planda bırakmakta-

dır. Bu nedenle özellikle toplumsal olaylara ve yerel çatıĢmalara müdahale 

                                                           
45 Stracke, “The Saudi-US Arms Deal”, s. 3. 
46 Helikopterlerde kullanılmak üzere alınan silah ve destekleyici diğer sistemler için bkz. 

Defense Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales Notifications, (EriĢim Tarihi 25 

Ekim 2010), http://www.dsca.mil/PressReleases/36-b/2010/Saudi_Arabia_10-44.pdf, 

http://www.dsca.mil/PressReleases/36-b/2010/Saudi_Arabia_10-45.pdf, 

http://www.dsca.mil/PressReleases/36-b/2010/Saudi_Arabia_10-46.pdf  
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açısından taktik pozisyonunu güçlendiren Riyad yönetimi, böylece paketin 

içeriği dikkate alındığında stratejik bir kazanım elde etmiĢ olmaktadır. 

 

Silah Anlaşmasının Bölgesel Etkileri 

Silah anlaĢmasının ABD ve Suudi Arabistan açısından önemini ve pake-

tin Suudi yönetiminin güvenliğine reel katkısını inceledikten sonra, bu anlaĢ-

manın bölgesel yansımalarını da irdelemek gerekir. Bu noktada silah paketi, 

bölgesel güç dengesini köklü bir Ģekilde değiĢtirmese de Ģüphesiz bazı bölgesel 

etkilerde bulunmuĢtur. 

Silah anlaĢmasına yönelik Ġsrail’in tepkisi için son sözü baĢtan söyleye-

rek, Ġsrail’in bu satıĢa, sanılanın aksine açıkça karĢı çıkmadığı, hatta kerhen 

desteklediği belirtilmelidir. Ġsrail’in bu tutumunu iki nedenle açıklamak müm-

kündür. Ġlk olarak, silah paketi Ġsrail için bir sürpriz olmamıĢtır. Zira Ġsrail, 

Suudi-Amerikan silah müzakerelerinde baĢından itibaren sürecin içinde yer 

almaktadır. Bu bağlamda ABD 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren, böl-

geye yönelik silah transferlerinde “İsrail’in askeri üstünlüğünü gözeten bir 

politika” uygulamaktadır. Orta Doğu’ya Ġsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü 

gölgeleyecek silahlar satmayan Washington yönetimi, bölge ülkelerinin farklı 

kaynaklardan silah elde edip bu üstünlüğü sorgulaması durumunda, Ġsrail’e 

silah transferlerinde bulunup, askeri dengenin Ġsrail lehine devam etmesini 

sağlamıĢtır.
47

 ABD’nin bu politikası, Suudi Arabistan’la yaptığı silah anlaĢma-

sında da değiĢmemiĢtir. Nitekim Suudi Arabistan’la silah alım müzakereleri 

sürdürülürken aynı zamanda Ġsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında Savunma 

Bakanları ve bürokratlar düzeyinde de görüĢmeler yapılmıĢtır. Suudi silah an-

laĢmasının kapsamının belirlenmesinde Ġsrail’le yapılan görüĢmeler önemli rol 

oynamıĢtır.
48

 Bu görüĢmeler çerçevesinde Ġsrail’in askeri üstünlüğünün zarar 

görmeyeceği teminatı alındıktan sonra, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki 

müzakerelerde sonuca ulaĢılmıĢtır. Ġsrail’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü 

Jonathan Peled’in Suudi silah paketine iliĢkin bir soruya verdiği yanıt Ģu Ģekil-

dedir: “(Suudi Silah anlaşmasından) Kaygı duymuyoruz…Amerikan yönetimiy-

le aramızda iyi, devamlı ve yakın bir diyalog bulunmaktadır. (ABD’nin) İsra-

il’in askeri üstünlüğünü korumaya yönelik güçlü ve devamlı taahhütleri bulun-

maktadır.” 
49

  

                                                           
47 ABD ile Ġsrail arasındaki silah iliĢkisi ve “Ġsrail’in askeri üstünlüğünü gözetme politikası” için 

bkz. Ferhat Pirinççi, “Ġsrail’in Silahlanmasında ABD’nin Rolü ve ABD-Ġsrail Stratejik ĠliĢkisinin 

BaĢlaması (1956-1973)”, Historical Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel 

Sayısı, Kasım 2010.  
48 Haaretz, “Report: U.S. Downgrades Saudi Arms Deal over Israeli Concerns”, 9 Ağustos 2010, 

(EriĢim Tarihi: 20 Ekim 2010), http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/report-u-s-

downgrades-saudi-arms-deal-over-israeli-concerns-1.306886 
49 Nathan Guttman, “Israel Quietly Accedes to Huge Saudi Arms Deal, The Largest Ever”, 

Jewish Daily Forward, 27 Ekim 2010, (EriĢim Tarihi: 3 Kasım 2010), 

http://www.forward.com/articles/132611/ 
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Suudi Arabistan’ın aldığı yeni silahlarla bile Ġsrail askeri kapasitesini ya-

kalayamayacak olması ve bundan da önemlisi, iki ülke arasındaki farkın Ġsra-

il’e transfer edilecek yeni silahlar sayesinde korunacak olması, bu tespiti doğ-

rulamaktadır. Nitekim ABD, Suudi Arabistan’a yeni nesil F-35 (Joint Strike 

Fighter) tipi savaĢ uçaklarından satmak yerine, yıllardır kullanımda olan F-15 

serisi uçaklardan satmakta ve Suudi stoklarındaki 70 adedini modernize etmek-

tedir. Bu arada silah anlaĢması kapsamındaki F-15’lerle ilgili önemli bir hususu 

da belirtmek gerekir: Satılan F-15’ler Amerikan ordusunda kullanılan F-

15’lerle veya Ġsrail’in sahip olduğu F-15’lerle aynı donanıma sahip değildir. 

Diğer bir ifadeyle, Suudi Arabistan’a satılan F-15’lerin ateĢleme ve radar sis-

temlerinde bazı kısıtlamalara gidilmiĢtir. Böylece Suudi uçaklarının Ġsrail’e 

tehdit oluĢturabilecek uzun menzilli atıĢlar yapması engellenmiĢtir.
50

  

Ayrıca Ġsrail’e tanınan önemli bir ayrıcalık da Suudi-Amerikan silah an-

laĢmasını kolaylaĢtırmıĢtır. ABD, Suudi Arabistan’la silah alım müzakereleri-

nin sürdürüldüğü 2008’in Eylül ayında, Ġsrail’e F-35 tipi yeni nesil savaĢ uçağı 

satıĢı konusunda Kongre’den onay almıĢtır.
51

 Toplam tutarının 15 milyar dolar 

civarında olması öngörülen bu bildirim, 7 Ekim 2010’da ABD ile Ġsrail arasın-

da imzalanan silah anlaĢmasıyla kesinleĢmiĢtir. Yapılan anlaĢmaya göre, Ġsrail 

ilk aĢamada üç milyar dolarlık 20 adet F-35 satın almıĢtır. Ġlk teslimatın 

2016’da yapılmasının öngörüldüğü anlaĢmada Ġsrail’in ilave olarak 75 adet F-

35 satın alma hakkı daha bulunmaktadır.
52

 Dolayısıyla Suudi Arabistan’a silah 

satıĢı bildiriminden kısa bir süre önce Ġsrail’le silah anlaĢmasının kesinleĢtiril-

mesi, birbirinden iliĢkisiz geliĢmeler değildir. 

Ġsrail’in Suudi silah paketine karĢı çıkmamasının ve kerhen destek ver-

mesinin altında yatan ikinci neden ise algılanan öncelikli tehditlerle ilgilidir. 

Zira Ġsrail’in günümüzde algıladığı öncelikli tehdit Ġran kaynaklıdır. Suudi 

Arabistan ise Ġran, Suriye, Hamas ve Hizbullah’tan algılanan tehditlerle kıyas-

landığında oldukça marjinal bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada 

Suudi Arabistan’ın da Ġran’dan tehdit algılaması, Ġsrail’le stratejik çıkarlarının 

örtüĢtüğü anlamına gelmektedir. Bu durum, Ġsrail merkezli Begin-Sadat Strate-

jik ÇalıĢmalar Merkezi Müdürü Efraim Inbar tarafından, “Suudi silah satışı 

İsrail-Arap ilişkileriyle ilgili değildir... (satılan) silahlar, İran tehdidiyle karşı 

                                                           
50 Stephen Kurczy, “Why $60 Billion in US Arms to Saudi Arabia isn't Causing an Outcry”, 
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52 Yaakov Katz, “Israel Signs Contract to Buy F-35 Stealth Fighter”, Jerualem Post, 7 Ekim 
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karşıya olan İsrail’i rahatlatmaktadır” Ģeklinde dile getirilmektedir. Suudi 

Arabistan ile Ġsrail arasındaki durumu ironik olarak nitelendiren Inbar’a göre, 

“İran’dan algıladıkları tehdit nedeniyle, İsrail’le Suudi Arabistan aynı stratejik 

gemide bulunmaktadır.”
53

 

Sonuç olarak Ġsrail, Suudi Arabistan’ın silahlanmasını doğrudan destek-

lememektedir. Ancak Suudi Arabistan’ın ABD’den silah alamaması durumun-

da farklı kaynaklara yönelme ihtimali de bulunmaktaydı. Bu noktada, Avrupalı 

silah üreticisi ülkeler, Rusya veya Çin, Orta Doğu’ya yönelik silah satıĢlarında 

ABD gibi Ġsrail’in üstünlüğünü gözeten bir politika izlememekte ve dolayısıyla 

sattıkları silah sistemlerine kısıtlamalar getirmemektedirler. Amerikan silahla-

rının Suudi Arabistan’a satıĢı, Ġsrail’in bu kaygısının da giderilmesini sağlamıĢ-

tır. Ayrıca Ġsrail, Riyad yönetimini sadece Ġran’a yönelik ortak kaygıları paylaĢ-

tığı bir ülke olarak görmemektedir. Ġsrail açısından Suudi Arabistan, aynı za-

manda Ġran karĢısında bir denge unsuru ve stratejik açıdan bir tampon ülke 

olarak görülmektedir. Tüm bu nedenlerin etkisiyle Ġsrail, Suudi Arabistan’ın 

askeri kapasitesinin “kontrollü bir şekilde arttırılmasına” kerhen destek ver-

miĢtir. 

ABD-Suudi Arabistan silah anlaĢmasının Ġran açısından etkileri irdelen-

diğinde, satıĢın sonuçlarının Ġran açısından karmaĢık olduğu söylenebilir. Zira 

Suudi Arabistan her ne kadar kapsamlı bir silahlanma içine girse de paketin 

içeriği düĢünüldüğünde, Ġran’ın bölgedeki askeri pozisyonunun sarsılacağını 

söylemek oldukça güçtür. Sahip oldukları envanterler dikkate alındığında, yeni 

gelen silahlara rağmen Ġran’ın Suudi Arabistan karĢısında hava gücü, kara gücü 

ve donanma açısından net olan üstünlüğü devam edecektir. Tahran’ın sahip 

olduğu deniz gücü ve balistik füzeler, Suudi Arabistan’ın kısa vadede üstün 

gelemeyeceği iki önemli alandır.
54

 Dolayısıyla Suudi silah paketi her ne kadar 

Suudi askeri kapasitesini arttırsa da Riyad yönetiminin Ġran üzerinde tam bir 

caydırıcılık oluĢturmasına yetmemektedir. 

Ayrıca Ġran’ın bölgesel güç dengesinde askeri kapasitesinin haricinde sa-

hip olduğu bazı özellikler bulunmaktadır. Ġran nükleer faaliyetleri ve konvansi-

yonel gücünün dıĢında, bölge politikalarında Hizbullah ve Hamas gibi devlet 

dıĢı aktörlerle ve ġii gruplarla iliĢkiler geliĢtirerek de etkili olmaktadır. Bunlar-

dan özellikle Hamas, kabul görmesi ve örnek teĢkil etmesi halinde Suudi reji-

minin geleceği açısından önemli bir tehdit oluĢturmaktadır. Ayrıca Irak’ın Ġran 

karĢısında bir denge unsuru olmaktan çıkması ve bunun da ötesinde Ġran politi-

kalarını destekleyen bir ülkeye dönüĢmesi ihtimali, Ġran’ın Suudi Arabistan 
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karĢısında elini güçlendiren bir baĢka olgudur. Dolayısıyla Ġran açısından ne 

Suudi Arabistan ne de diğer Körfez ülkeleri öncelikli bir tehdit olarak algılan-

mamaktadır. Bu bağlamda Ġran Savunma Bakanı Ahmet Vahidi, Suudi silah 

paketine iliĢkin bir soruya verdiği cevapta, “İran’ın hiçbir zaman Körfez dev-

letlerinden tehdit algılamadığını” ifade ederek, “ABD’nin yaptığı kapsamlı 

silah anlaşmalarıyla bir yandan maksimum kârlar elde ettiğini, diğer yandan 

bölge ülkeleriyle İsrail arasında bir güç dengesi oluşmasına asla izin vermedi-

ğini” belirtmektedir.
55

 

Tahran’ın Suudi Arabistan karĢısında sahip olduğu bu avantajlara rağ-

men, silah anlaĢmasının Ġran açısından doğurduğu bir rahatsızlık da bulunmak-

tadır. Her Ģeyden önce Suudi yönetiminin bu anlaĢmayı ABD ile gerçekleĢtir-

mesi, bölgedeki Amerikan etkisinin en azından bir süre daha etkili olacağı an-

lamına gelmektedir. Bu olgu, ABD’nin diğer Körfez ülkeleriyle yaptığı veya 

müzakere aĢamasında olan silah anlaĢmaları ile birlikte düĢünüldüğünde, 

Ġran’ın rahatsızlığı artmaktadır. Ġran Savunma Bakanı Vahidi’nin sözleri de bu 

duruma iĢaret etmektedir: “Bölge ülkelerinin bölgesel güvenliği ve istikrarı 

sağlama hakkı bulunmaktadır…(ancak) istikrarı sağlamanın en iyi yolu milita-

rizm (silah anlaşmaları yapmak) değil; bölge ülkeleri arasındaki güvenlik ve 

ekonomik işbirliğini güçlendirmektir.”
56

  

Ġran’ın çevresinde kendisinden tehdit algılayan ve Amerikan silahlarıyla 

donatılmıĢ ülkelerin bulunması, Tahran’ın gelecekteki politikaları açısından 

önemlidir. Zira söz konusu ülkelerin askeri kapasitelerindeki artıĢ, bir süre 

sonra bölgedeki askeri dengenin tamamen Ġran’ın aleyhine dönmesi anlamına 

gelebilecektir. Bu noktada Ġran, nükleer faaliyetlerinden vazgeçip veya Batı ile 

iĢbirliği yapıp bölge ülkelerinin tehdit algılamalarını azaltma giriĢimlerinde 

bulunabilir. Ancak bu durumun tersi de söz konusu olabilir. Diğer bir deyiĢle, 

Ġran’ın bölge ülkelerinin silahlanmasından algıladığı tehdit arttıkça, üzerindeki 

baskıya son vermek için nükleer silah elde etme giriĢimlerine ağırlık verebilir. 

Nitekim Stephen M. Walt, Foreign Policy dergisine gönderdiği yorumda bu 

duruma iĢaret etmekte ve Ģu soruları sormaktadır
57

: “Eğer temel amacımız 

İran’ı nükleer silahlar üretmekten vazgeçirmekse (Suudi Arabistan’a silah 

satışı) bu amaca zarar vermez mi? (bu satış) kendi nükleer caydırıcılığını sağ-

laması için İran’a eskisinden daha büyük bir motivasyon sağlamaz mı?” 

ABD-Suudi Arabistan silah anlaĢmasının yarattığı etkiler diğer Körfez 

ülkeleri açısından ele alındığında, anlaĢmanın üç nedenle BAE, Kuveyt, Bah-

reyn, Katar ve hatta Yemen gibi ülkeleri rahatlatan bir geliĢme olarak algılan-

dığı söylenebilir. Ġlk olarak, Körfez ülkeleri son dönemde ABD ile kapsamlı 
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silah anlaĢmaları yapmıĢsa da hiçbirisinin askeri kapasitesi Suudi Arabistan 

kadar etkili değildir.
58

 Diğer bir ifadeyle, Ġran’dan tehdit algılayan Körfez ülke-

leri arasında askeri anlamda liderlik yapma yeteneğine sahip olan tek ülke Suu-

di Arabistan’dır. Bu noktada Suudi silah paketi, Riyad yönetiminin Körfez 

güvenliğine yönelik etkisi açısından olumlu bir geliĢme olarak değerlendiril-

mektedir. Ayrıca diğer Körfez ülkelerinin yaptıkları silah alımlarında savunma 

yönü ağır basan silah sistemlerinin yer almasına karĢılık, Suudi silah paketinde 

saldırı yönü ağır basan silahların bulunması, hem Suudi Arabistan’ın liderlik 

rolünü öne çıkarmıĢ hem de söz konusu ülkelerin kaygılarını bir nebze de olsa 

azaltmıĢtır.
59

 

AnlaĢmanın Körfez ülkelerine ikinci etkisi ise Suudi Arabistan’dan ziya-

de ABD ile iliĢkilidir. Ġran’dan algılanan tehditlerin arttığı bir dönemde, 

ABD’nin tarihin en büyük silah satıĢını bir Körfez ülkesine gerçekleĢtirmesi, 

Körfez güvenliğinin ABD açısından önemsendiğinin bir göstergesidir. Dolayı-

sıyla ABD’nin 2000’li yıllarda gerek Körfez ülkelerine yapmıĢ olduğu silah 

satıĢlarıyla gerekse siyasal söylemlerle verdiği destek, Suudi Arabistan özelin-

de teyit edilmiĢtir. Bu durum, geleceğe dönük Ġran kaynaklı tehdit algılamala-

rında Körfez ülkeleri için psikolojik bir destek sağlamıĢtır. Ayrıca Suudi silah 

anlaĢmasının gerçekleĢmesi, ABD’nin Körfez ülkelerinden özellikle BAE, 

Katar ve Kuveyt gibi ülkelerle yürüttüğü yeni silah alım görüĢmelerini de ko-

laylaĢtıracak ve hızlandıracak bir geliĢme olarak düĢünülmelidir. 

Son olarak Suudi silah paketinin içeriğinden hareketle, anlaĢmanın Kör-

fez ülkelerindeki rejim güvenliği açısından da anlamlı olduğu söylenebilir. 

Silah paketindeki özellikle helikopter kalemlerinin, olası bir iç karıĢıklık veya 

düĢük yoğunluklu çatıĢmada oldukça etkili bir müdahale aracı olduğu vurgu-

lanmıĢtı. ABD’nin Suudi Arabistan’a bu alandaki satıĢı büyük ölçüde Suudi 

rejiminin güvenliğini arttırmaya yönelikti. Bu bağlamda diğer Körfez ülkeleri-

nin gerek petrol alanlarının korunması gerekse olası bir iç karıĢıklığa müdahale 

için ve en önemlisi de rejimlerinin güvenliğini arttırmak için gelecekteki silah-

lanma görüĢmelerinde savunma amaçlı füze sistemlerinin yanı sıra bu tür silah 

sistemlerine yönelmesi ihtimali düĢük değildir. 
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Sonuç 

Suudi-Arabistan silah anlaĢması, gerek muhatapları gerekse etkilediği 

kesimler açısından birçok taraf için kazan-kazan durumu oluĢturmaktadır. Bu-

nunla beraber anlaĢmadan en kârlı çıkan tarafın ABD olduğu söylenebilir. 

ABD açısından, savunma sanayinin ekonomik zorluklar yaĢadığı dönemde 

yapılan silah anlaĢması, ABD’nin savunma bütçesinde kısıntılara gitmesiyle 

doğacak zararların karĢılanması için önemli bir kaynak olmuĢtur. Aynı zaman-

da Washington’un Riyad yönetimiyle iliĢkilerini en az 10-15 yıl daha garanti 

altına almıĢtır. AnlaĢma bölgesel güvenliğin sağlanması için bölge ülkelerinin 

sorumluluğunu arttırdığı gibi, ABD’nin bölgedeki askeri yükünü de azaltan bir 

süreci baĢlatmıĢtır. 

Suudi Arabistan açısından düĢünüldüğünde Riyad yönetimi bu satıĢla 

öncelikle ABD’nin güvenlik garantisinin devam etmesini sağlamıĢtır. Aynı 

zamanda mevcut askeri modernizasyon ihtiyaçlarını karĢılamıĢ ve askeri kapa-

sitesini güçlendirmiĢtir. Suudi Arabistan açısından önemli bir avantaj da iç 

istikrarsızlıklara ve düĢük yoğunluklu çatıĢmalara karĢı rejim güvenliğini güç-

lendirmiĢ olmasıdır. Ġsrail açısından ele alındığında ise Suudi silah paketi Ġsra-

il’in bölgedeki askeri pozisyonuna herhangi bir zarar vermemiĢtir. Bu durum 

hem Ġsrail’in ABD’den alacağı yeni silah sistemleriyle hem de Suudi yönetimi-

ne satılan F-15 uçaklarına yapılan kısıtlamalarla sağlanmıĢtır.  

Diğer Körfez ülkeleri de anlaĢmadan olumlu etkilenmiĢlerdir. Zira 

ABD’nin böylesine büyük bir silah satıĢında bulunması, söz konusu ülkelerin 

ABD tarafından silahlandırılmalarının devam edeceğini göstermektedir. 

ABD’nin bu ülkelerle yapacağı her bir silah satıĢı, sıradan bir ticari eylem ol-

masının ötesinde, bu ülkelere siyasal destek ve koruma sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra yukarıda ele alınan dört taraf açısından en önemli sonuç, ABD-Suudi 

Arabistan silah anlaĢmasının Ġran’a yönelik taĢıdığı mesajdır. Bu bağlamda 

“İran’ın nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde, çevresindeki silahlanma-

nın/silahlandırılmanın devam edeceği” gösterilmek istenmiĢtir.  

Ġran açısından değerlendirildiğinde ise Suudi silah paketinin Ġran için ön-

celikli bir tehdit algılaması yaratmadığı söylenebilir. Bununla beraber, bu kap-

samlı silah anlaĢmasının, bölgedeki diğer ülkelerin yapacağı silahlanma faali-

yetlerinin bir öncüsü konumunda olması muhtemeldir. Buradan hareketle çev-

resinde kendisinden sürekli olarak tehdit algılayan ve Amerikan silahlarıyla 

donatılmıĢ ülkelerin bulunması, nükleer faaliyetleri nedeniyle ABD ve AB’nin 

baskısı altında bulunan Tahran’ın gelecekteki politikaları üzerinde etki yarata-

caktır. Ġran’ın bu noktada düĢük ihtimal olarak, nükleer faaliyetlerinden vaz-

geçmesi ve konvansiyonel silahlanmasını savunma ağırlıklı silahlara kaydırma-

sı söz konusu olabilir. Büyük ihtimalle ise Tahran yönetimi bunun aksi bir tu-

tum takınacak ve silahlanma faaliyetlerini arttıracaktır. Ayrıca ABD-Suudi 

Arabistan silah anlaĢmasının bir baĢlangıç teĢkil etmesi, “İranlı karar verici-
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lerde nükleer silahlara sahip olmaya yönelik yeni bir meşruiyet zemini” oluĢtu-

racaktır. 

Sonuç olarak ABD-Suudi Arabistan silah anlaĢmasının etkilerini mikro 

ve makro düzeyde değerlendirmek anlamlıdır. Mikro düzeyde silah anlaĢması, 

Suudi Arabistan’ın özellikle rejim güvenliğini arttıran bir faktör olarak değer-

lendirilebilir; ancak bu anlaĢmanın içeriği bölgesel denklemde Riyad yönetimi-

ne bir üstünlük sağlamamaktadır. Suudi Arabistan’ın bölgesel güç dengesinde-

ki konumunu muhafaza etmeye yönelik bir giriĢim olarak düĢünülmelidir. 

Makro açıdan yaklaĢıldığında ise ABD’nin silah anlaĢmasıyla bölge politikala-

rında önemli bir kazanım daha elde ettiği görülmektedir. Ancak bundan da 

önemlisi Orta Doğu’da silahlanmanın yeni bir trende girdiği söylenebilir. Bu 

bağlamda özellikle Körfez bölgesinde meydana gelen silahlanma faaliyetleri-

nin, savunma yönü ağırlıklı silahlardan saldırı yönü ağırlıklı silahlara doğru 

kayması ve bu durumun da bölgesel istikrarı ciddi anlamda bozması yüksek bir 

olasılıktır. 
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