
186 Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

RReessmmii AAdd›› Suudi Arabistan Krall›¤›

BBaaflflkkeenntt Riyad

YYüüzzööllççüümmüü 1.960.582 km2

NNüüffuuss 28.146.656

GGSSMMHH 376 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Monarfli

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Kral Abdullah b. Abdülaziz  
el-Suud

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Suud el-Faysal

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Muhammed
el-Hüseyni

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 10

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 124.500 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 95, Di¤er % 5

DDiinnii YYaapp›› Sünni % 94, Hristiyan % 3, 
Di¤er % 3

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 11 milyon varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 2 milyon varil/gün 

‹‹hhrraaccaatt 226 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 82 milyar dolar
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Girifl

2006 y›l› Suudi Arabistan aç›s›ndan oldukça hareketli ve verimli bir y›l
oldu. Kral Abdullah’›n ülke yönetiminde kral olarak geçirdi¤i ilk y›l olmas›
dolay›s›yla 2006 y›l› ayn› zamanda bir dönüflüm y›l› oldu. Ülkenin iç ve d›fl
politikas›nda bir dönüflüm, çeflitlilik, çok boyutluluk ve yeniden yap›lanma
yafland›. 2006 y›l› ülke tarihinin en radikal d›fl politika hamlesinin gerçek-
lefltirildi¤i y›llardan biri oldu.1 Özellikle 11 Eylül sald›r›lar› sonras› dönem-
de, ABD’nin ve di¤er Bat›l› ülkelerin giderek yükselen elefltirel bak›fl aç›s›n›n
da etkisiyle, Suudi Krall›¤› kendi ayaklar› üzerinde durmak ve kendi kendi-
ne yetmek amac›yla karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve çok boyutluluk ilkelerine daya-
l› bir politika anlay›fl› gelifltirmeye 2007 y›l›nda da devam etti. Farkl› neden-
lerden dolay› rekor düzeylere ç›kan petrol fiyatlar› ve Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne üyeli¤in getirdi¤i kurumsallaflma dolay›s›yla ekonomik anlamda da
oldukça hareketli günler geçiren Suudi Arabistan, bu yükseliflin ve kurum-
sallaflman›n getirdi¤i refah› daha do¤ru bir yönde kullanma çabas› içine
girdi. Ülke ekonomisinin hem ürün çeflidi ve üretilen mallar hem de ticaret
ortaklar› itibariyle çeflitlendirilmesi için bir ekonomik d›fla aç›lma politika-
s› izlenmeye baflland›. Afla¤›da da belirtildi¤i gibi, Suudi Arabistan 2007 y›-
l›nda siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda dünyayla daha
çok bütünleflti. 

‹ç Siyasi Durum

Suudi Arabistan’›n iç siyasetteki kurumsallaflma süreci 2007 y›l›nda da
devam etti. Bu çerçevede at›lan önemli ad›mlardan biri, iddialara göre,
anayasada yap›lan gizli bir de¤ifliklikle kral›n veliaht belirleme yetkisinin
s›n›rland›r›lmas› oldu. Kraliyet ailesinden oluflan 35 kiflilik bir komitenin,
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