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Bu raporda, Akabe Körfezi kıyısına yapılması planlanan
Neom projesinin kapsamı ve özellikleri ile projenin Suudi
rantiyeci ekonomisinin dönüşümündeki yeri ve Orta
Doğu’da dengeleme/güç dengesi çabalarıyla bağlantısı
incelenmektedir.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazar/lara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.

Hazırlayan: Oktay BİNGÖL
Emekli  Tuğ  General, Doç.Dr. MSE Bşk.
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Suudi Arabistan’ın “Neom” Projesi: 

Rantiyeciliğin Dönüşümü, Dengeleme ve Orta Doğu’da Yeni Alt Bölgesel Güvenlik 

Kompleksi 

 

Giriş 

2016’dan beri uluslararası büyük yatırımcıların dikkatini çeken Suudi Arabistan’ın 500 milyar 

dolarlık Neom projesi Ekim 2017’den itibaren kamuoyunun da ilgisini çekmeye başladı. Bu raporda 

Akabe Körfezi kıyısına yapılması planlanan Neom’un kapsamı ve özellikleri ile Suudi rantiyeci 

ekonomisinin dönüşümdeki yeri ve Orta Doğu’da dengeleme/güç dengesi çabalarıyla bağlantısı 

incelenmektedir. 

1.  Neom’un kapsamı 

Ekim 2017’dan itibaren Orta Doğu’da, kısmen Batı’da ve özellikle Suudi Arabistan’da tartışılmaya 

başlayan büyük bir proje var; Neom. “Yeni” anlamındaki Latince neo sözcüğü ile Arapça mostaqbal 

(Türkçe “gelecek”) sözcüğünün baş harfi M’nin birleşiminden türetildiği düşünülüyor.1 Bu şekilde 

Neo+m=Neom, yeni geleceği, Suudi Arabistan’ın yeni geleceğini ifade etmektedir.  

Sözcük anlamının ötesinde Neom’un Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonundan doğduğu kabul 

edilmektedir. Suudi Veliaht Prens Selman liderliğinde hazırlanan Vizyon 2030, 25 Nisan 2016 tarihinde 

Suudi Bakanlar Kurulunda onaylanarak kamuoyuyla paylaşıldı.2 Vizyon 2030, petrol fiyatlarının 

düşmesiyle 2014’den itibaren bütçesi sürekli açık veren ve döviz rezervleri hızla azalan, işsizlik ve iç 

huzursuzluğu artan3  Suudi devletinin ve ekonomisinin dönüşümüne odaklanarak üç sütün üzerine inşa 

edilmiştir. Birinci sütun, “Suudi Arabistan’ın İslam ve Arap dünyasının kalbi” şeklindeki statüsünün 

korunması ve geliştirilmesidir. İkinci sütun Suudi Arabistan’ın küresel yatırım güç merkezine 

dönüştürülmesi, Suudi ekonomisinin canlandırılması ve çeşitlendirilmesi üzerine inşa edilmiştir. 

Üçüncü sütun ise Suudi Arabistan’ın jeopolitik konumunun dünya ticaretinin merkezine 

dönüştürülmesini kapsamaktadır.4 Vizyonun üç ana teması; enerjik bir toplum, gelişen ekonomi ve 

tutkulu bir millettir. 2030 vizyonu; Kamu Yatırım Fonu Programı, Mali Denge Programı ve Ulusal 

Dönüşüm Programı ile uzun dönemli ve ayrıntılı bir uygulama takvimine bağlanmıştır.  

Vizyon 2030’un önde gelen stratejik hedeflerinden birisi Suudi ekonomisinin büyütülmesi ve 

çeşitlendirilmesidir. Bu kapsamda belirlenen hedefler arasında petrol dışı gelirin yedi kat artırılarak 163 

milyar Suudi riyalinden (bir riyal yaklaşık bir TL) bir trilyon Suudi riyaline çıkarılması, Suudi 

Arabistan’ın Küresel Hükümet Etkinlik Endeksindeki5 sırasının 80’den 20’ye yükseltilmesi,  E-Hükümet 

Endeksinde6 ise dünyada ilk beş arasına çıkarılmasıdır.  

Resmi olarak üç ülkeyi kapsayan (Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün), üç kıta (Asya, Avrupa, Afrika) 

için köprü olacak Neom, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıl Deniz kıyısı 

boyunca uzanacak, 450-500x40-60 km.lik yerleşim olmayan boş alanları ve 50 adayı kapsayacak, 26 bin 
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500 kilometrekarelik bir alanda (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale’nin toplam yüzölçümüne eşit) yeni 

bir kent inşasıyla birlikte yürütülecek.7 Diğer taraftan dünya nüfusunun yüzde 70’i Neom’a sekiz saat 

içinde ulaşabilecek. 

Neom, bağımsız bir ekonomik bölge olarak işleyecek, kendine özgü yasaları, vergi sistemi ve 

mevzuatı olacak. Projenin maliyetinin 500 milyar dolar olması öngörülüyor. Suudi Arabistan hükümeti,  

potansiyel yatımcılarla temas halinde olup, projenin ilk safhasının 2025 yılına kadar tamamlanmasını 

öngörmektedir.8  

Veliaht prens Selman’ın açıklamalarına göre, Suudi Arabistan “daha önce olduğu yere, tüm 

dinlere ve dünyaya açık bir “ılımlı İslam” ülkesine dönecek, gelecek 30 yıl yıkıcı fikirlerle uğraşılarak 

harcanmayacak, çok yakında aşırıcılığa son verilecek, Suudi Arabistan ılımlı İslam öğretileri ve 

prensiplerini temsil edecek”.9  

Neom şehri; ileri üretim ve eğlence dâhil çeşitli endüstri ve hizmet sektörlerine odaklanacak. 

Süveyş Kanalını da kullanan deniz ticaret yollarına yakın olacak Neom, tamamen yenilenebilir enerji 

üretip, tüketecek,  kent yaşamında sadece rüzgâr ve güneş enerjilerinden faydalanacak, yüksek oranda 

robot kullanılacak.  Projenin kapsamında dokuz ana konu yer alıyor:  

(1) enerji ve su,  

(2) ulaşım-hareketlilik,  

(3) bio-teknoloji,  

(4) gıda,  

(5) ileri teknolojik üretim,  

(6) medya,  

(7) eğlence,  

(8) teknolojik ve dijital bilimler,  

(9) Neom temellerinde yaşam.  

 Projenin finansmanını başkanlığını Veliaht Prens Selman’ın yaptığı Suudi Kamu Yatırım Fonu 

(PIF) üstlenecektir. Fon, Suudi petrol şirketi Aramco’nun yüzde 5’ini satarak elde edilecek 100 milyar 

doları Neom için kullanmayı planlamaktadır. Ancak Aramco’nun, iddia edildiği gibi, iki trilyon dolar 

değerinde olmadığı ve satışın tamamlanmasının yıllar alabileceği öne sürülmektedir.10 Aramco’nun New 

York ve Londra borsalarında işlem görmesi için ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı girişimlerde 

bulunmaktadır.11 Uluslararası yatırımcıların iştirakini sağlamak için 3500 uluslararası yatırımcı Suudi 

Arabistan’a davet edilmiş ve bilgilendirmiştir. Yatırımcıların Suudi Arabistan’ın sosyo-ekonomik ve 

siyasal dönüşümü ve projenin gerçekleştirebilirliği hakkında endişeleri öne çıkmaktadır. Bununla 

birlikte bazı yatırımcılar katılma niyeti beyan etmiştir.12 Bu kapsamda Japon firmaları 25 milyar dolar 

yatırım planlamakta13, Rus Kamu Doğrudan Yatırım Kurumu projeye olumlu yaklaşmaktadır. Suudi 

Arabistan’da Veliaht prens koordinasyonunda rakip prenslere karşı başlatılan “yolsuzluk” 

operasyonlarının bir amacının da, dönüşüme karşı olanları tasfiye ederken mal varlıklarına el koyup 

devlet elinde toplanacak milyarlarca doların Neom’a aktarılması olduğu iddia edilmektedir.14 
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 Neom projesi ABD, Mısır, Ürdün ve İsrail tarafından olumlu/temkinli olumlu karşılanmıştır. 

Nitekim Mısır’ın Akabe Körfezi çıkışındaki Tiran ve Sanafir adalarını 2016’da bir anlaşmayla Suudi 

Arabistan’a devrettiği iddia edilmektedir.15 İsrail kaynakları, projenin Sünni Arap ülkeleri ve İsrail’i 

birbirine bağlayacak geniş çaplı demir yolu ve liman ağının kurulmasını da içermesi gerektiğini 

açıklamıştır. Bu şekilde Suudi Arabistan ve diğer Sünni Arap ülkelerin katılımıyla “İran karşıtı blok” 

oluşturulması amaçlanmaktadır.16  

Suudi Arabistan’ın vizyon 2030 ve Neom projesinin gerçekleştirilmesinde ciddi endişeler vardır. 

Öncelikle Suudi Arabistan’da geçmiş dönemlerde kapsamı daha küçük olmakla birlikte benzer 

projelerin yarım kalması kötümser yaklaşımları desteklemektedir. Uluslararası yatırımcıların projeye 

katılımının Suudi Arabistan’da ciddi bir dönüşüm olacağına inanmalarını gerektirmesi diğer önemli bir 

engeldir. Suudi Arabistan’da son bir yılda demokratikleşme konusunda atılan adımlar ve ılımlı 

söylemler ümit vermekle birlikte henüz ikna edici olmaktan uzaktır. Ayrıca ulemanın ve tasfiye edilmesi 

gereken hanedan üyesi siyasi-askeri elitlerin (prenslerin) direncinin kırılması oldukça zor ve sancılı bir 

süreçtir. Son olarak Orta Doğu’da hızlı değişen siyasi, toplumsal ve güvenlik sorunlarının projenin uzun 

dönemli uygulama takvimine etkilerinin belirsizliği bir dezavantajdır. Ancak ABD desteği ile Mısır ve 

Ürdün’ün muhtaç durumları projenin gecikmelerle ve bazı değişikliklerle gerçekleşme olasılığını 

yükseltmektedir. 

Müteakip bölümlerde Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 ve Neom projesi üç bağlamda 

değerlendirilmektedir: Rantiyeciliğin dönüşümü, dengeleme ve Orta Doğu’da yeni alt bölgesel güvenlik 

kompleksinin şekillenmesi. 

2.  Rantiyeciliğin dönüşümü 

Doğal kaynak (petrol, doğal gaz, madenler) zenginliğinden dış rant sağlama üzerine kurulu 

rantiyeci devletlerde-Suudi Arabistan bu tür devletlerin tipik bir örneğidir- 1980’lerin sonlarından 

itibaren günümüze kadar uzanan bir değişim süreci ortaya çıkmıştır. Bu değişimde devlet toplum 

ilişkilerinde kısmi dönüşüm söz konusudur. Devlet hâlâ dış rantı toplayan ve dağıtandır, ancak değişik 

sektörlerden kazanç sağlanması ve vergi alınması da devlet için önemli bir gelir kaynağıdır. Dolayısıyla 

devletin toplumdan kopukluğu kısmen onarılmış, vatandaşlık bağı kurulmaya başlanmıştır.17 Devlet 

artık ekonomik faaliyetlerle ilgili makro ve mikro anlamda politikalara sahiptir, nitekim yukarıda 

açıklandığı şekilde Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030’u vardır. Bu şekilde geçmişin tamamen ranttan gelir 

eden ve tek işlevi bunu dağıtmak olan devletten önemli bir farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılaşma ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir.18  

Rantiyeci devletin dönüşümü “geç dönem rantiyeciliği” şeklinde de kavramsallaştırılabilir. Bu 

kavramsallaştırma aslında 1990’lardan bugüne Körfez devletlerinin değişimini ifade eder. Bu değişim 

sürecinde nispeten geç kalan Suudi Arabistan 2014’ten sonra radikal adımlar atmaktadır. Gerçekte 

dünyada 1990 sonrası hız kazanan ve yaygınlaşan küreselleşmenin Orta Doğu’ya yansımaları, ortaya 

çıkan yeni toplumsal güçler, artan reform talepleri, seçkinlerin batıyla yoğun ilişkileri, devletin 

ekonomik kalkınmada rol alma ihtiyacı petrol zengini Körfez ülkelerinde yeni bir rantiyeci devlet tipini 

ortaya çıkarmıştır.  
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Yeni tip rantiyeci devlet, toplumsal taleplere ve ihtiyaçlara duyarlıdır ancak demokratik değildir. 

Devlet kontrol ettiği rant alanlarına rağmen siyasal İslamcı akımların baskısı, işsizlik, küreselleşmenin 

yarattığı teknolojilerin geleneksel otorite ve meşruiyeti zorlaması nedenleriyle toplumsal talepleri de 

dikkate almak zorunda kalmıştır. Körfez ülkelerinin çoğunda siyaset sembolik olarak demokratikleşmiş, 

nispeten zayıf yasama organları kurulmuş, işlevleri tartışmalı olmakla birlikte toplumla diyalog 

kanalları açılmıştır. Klasik rantiyeci devletlerden farklı olarak geç dönem rantiyeciler küreselleşmeye 

temkinli bir açıklık göstermektedir. Örneğin Suudi Arabistan Dünya Ticaret Örgütü’ne 2005’te üye 

olmuştur. Batı tipi turizm konusunda da adım atılmıştı, ancak daha ötesi yoktu. Suudi Arabistan, 

2014’den itibaren Arap Baharının ve petrol fiyatlarının düşmesinin etkisiyle daha cesaretli adımlar 

atmaya başlamıştır. Bu tür adımlar diğer Körfez ülkeleri tarafından daha önce atılmıştır. Örneğin 

Katar’ın 2030 Ulusal Vizyonu, Abu Dabi’nin 2030 Vizyonu, Umman’ın da 2020 Planı dikkate değerdir. 

Bu tür dönüşüm planları 2000’li yılların başında yapılmıştır.19  

Körfez ekonomileri 1960-80 döneminde tamamen enerji gelirlerine bağımlıyken 1990’lardan 

itibaren enerjinin itici güç olduğu ancak diğer sektörlerde de gelişmelerin yaşandığı bir döneme 

geçilmiştir. Bu süreç, fosil kaynakların bir ömrünün olduğunun anlaşılması, alternatif ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanıma girmesi (kaya gazı, güneş ve rüzgâr enerjisi) sonucu petrol fiyatlarının 

düşmesi nedeniyle ekonominin çeşitlendirilmesi ihtiyacı ile hız kazanmıştır.  

Geç dönem rantiyeci devlet tipinde devlet petrol ve doğal gaz rantının bir kısmını diğer sektörlerin 

gelişmesi için harcar. Suudi Arabistan da petrol gelirlerinden oluşan rezervleri, devlet varlıkları ve 

sınırlı sayıda zengin aile üyelerinin kişisel varlığına dönüşmüş rant birikimlerini yeni sektörlere ve 

Neom’a aktarmaya çalışmaktadır. Geç dönem rantiyecilikte şirketler siyasileşmiş kamu işletmelerinden 

farklı olarak profesyonelce ve verimlilik esas alınarak çalıştırılır.20 Suudi Arabistan’ın Neom’a yabancı ve 

profesyonel bir CEO görevlendirmesi bu tezi destekler. Ayrıca artık Körfez ülkeleri, enerji kaynaklarını 

sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik kaynak olarak görmekte ve elde ettikleri geliri siyasi 

amaçlarla kullanmaktadırlar.21 Bazı rantiyeci devletlerde yaratıcı ve yenilikçi dış politika dikkat 

çekmektedir. Körfez ülkeleri geçmişte geleneksel olarak İngiltere ve ABD’ye güvenmişler ve stratejik 

ilişkiler geliştirmişlerdir. Son çeyrek asırda ise bölgede Irak ve İran’ı dengelemek, askeri kapasite 

geliştirmek ve güvenlik şemsiyesi oluşturmak için ABD’ye güvenmişlerdir. Son zamanlarda rantiyeci 

devletler yumuşak güçlerini kullanmaya başlamışlar, dış politikada daha aktif ve yenilikçi olmuşlardır. 

Katar’ın El Ceziresi buna örnektir. Vizyon 2030 ve Neom ile Suudi Arabistan yumuşak gücünü 

artırmaya çalışmakta ve bu gücü Orta Doğu’da yeni bir alt bölgesel kompleks yaratıp, İran’ı dengelemek 

için de kullanmak istemektedir. 

3.  Dengeleme 

Devletlerin/hükümetlerin dış ve iç politikalarında sıklıkla başvurdukları öne çıkan stratejilerden 

birisi dengelemedir. Devletler tarihsel süreçte ve iki kutupluluğun sona erdiği 1990 sonrası dönemde 

dengelemeyle birlikte; 

- peşine takılma (bandwagoning),  

- sorumluluğu başkasına devtretme (buck-passing),  
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- korunmak (hedging), bağlamak (tethering), saklanmak (hiding),  

- yatıştırmak (accomaditing/appeasing), bedavacılık (free-riding), ötesine geçmek (transcending), 

prangalanmak (chain ganging), tasmayı gevşetmek (leash-slipping), bağlamak (binding) gibi diğer 

stratejileri de uygulamışlardır.22 Ancak dengeleme, bölgesel sistemde nispi olarak güçlü olan aktörler 

tarafından daha sıklıkla kullanılmaktadır.  

Dengelemeye yönelik, başta realist düşünürler Waltz ve Morgenthau olmak üzere, çok sayıda 

tanım verilmiştir.23 Bu tanımlar arasında farklılıklar olmasına karşın ortak noktalar daha fazladır. Buna 

göre dengeleme;  

(1) Daha güçlü ve/ya tehlikeli bir oluşuma karşı tedbir alma arzusu,  

(2) Baskın durumda olmak için girişimde bulunan güce karşı zayıf tarafı destekleme çabası,   

(3) Bir devletin sahip olduğu gücü kendi iç kaynaklarını kullanarak ya da ittifaklar tesis yoluyla 

ilave güç sağlayarak diğer devletin (lerin) gücüne eşit veya üstün olacak şekilde artırma girişimi, 

(4) Rakip devlet/ devlet koalisyonlarının sahip olduğu gücü ve avantajları azaltma uğraşı,  

(5) Bu şekilde diğer (rakip/düşman) devlet(ler)in siyasi ya da askeri baskınlığını ve statükoyu 

değiştirme kapasitesini önlemeye ya da bunu ertelemeye çalışmasıdır.  

Dengeleme; dengelenecek aktörler, tehdit tipi, dengeleme amaçları, kullanılan kapasite ve vasıta 

ile mekânsal unsurlar bağlamında birçok şekil alabilir. Bu kapsamda; iç dengeleme, dış dengeleme, sert 

dengeleme, yumuşak dengeleme, negatif dengeleme, pozitif dengeleme, uzak dengeleme, yakın 

dengeleme ve her yerde dengelemeden bahsedilebilir (Tablo-1).  

Tablo-1: Dengeleme çeşitleri 

 Tehdit 

Tipi 
Kullanılan Kapasite Kullanılan Vasıta Mekân 

İç dengeleme 

(internal 

balancing) 

Dış 

tehdit 

Kendi kapasitesini 

artırmak  

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Askeri harcamaları 

artırmak, silahlanmak, 

ekonomik gücü vasıta 

olarak kullanmak, 

kültürel etkiyi 

kullanmak, kurumsal 

yapıları kullanmak 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 

Dış dengeleme 

 (external 

balancing) 

Dış 

tehdit 

Müttefikleşmek ya da 

Müttefiklerin 

kapasitesinden 

faydalanmak 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 

Sert dengeleme 

(hard balancing) 

Dış 

tehdit 

Kendi kapasitesi ve 

müttefiklerin 

kapasitesinden 

faydalanmak, çatışma 

Sert güç (askeri-

ekonomik ağırlıklı) 

Askeri-ekonomik-siyasi 

ittifaklar 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 

Yumuşak 

dengeleme (soft 

balancing) 

Dış 

tehdit 

Kendi kapasitesi ve 

müttefiklerin 

kapasitesinden 

Yumuşak güç (gündem 

yartama, kültürel bağlar, 

cazibe oluşturma, 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 
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faydalanmak uluslararası kurumsal 

kapasitesi) 

Negatif 

dengeleme 

(negative 

balancing) 

Dış 

tehdit 

Rakip(ler)in 

kapasitesini azaltmak, 

çevreleme, yoksun 

bırakma, ekonomik 

ambargo-yaptırım, 

teknolojik kısıtlama, 

çevreleme 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 

Pozitif dengeleme 

(positive balancing) 

Dış 

tehdit 

Kendi/müttefik 

kapasitesini artırmak 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Ülke dışı yakın 

ve uzak bölge 

Uzak dengeleme 

(offshore balancing) 

Dış 

tehdit 

Müttefiklerin 

kapasitesini artırmak 

 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

ekonomik ve askerî 

yardımlar, ortak 

yatırımlar, alt bölgesel 

güvenlik oluşumları 

Ülke dışı uzak 

bölge 

Yakın dengeleme 

(onshore balancing) 

Dış 

tehdit 

Kendi kapasitesini 

artırmak 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Ülke dışı yakın 

bölge 

Her yerde 

dengeleme (omni 

balancing) 

İç 

Tehdit 

Dış 

tehdit 

Kendi kapasitesini 

artırmak 

Müttefiklerin 

kapasitesini artırmak 

Sert ve yumuşak gücün 

bileşimi 

Benzer rejimlerle 

işbirliği yapmak 

Asimetrik (devlet dışı 

aktörler) güç kullanmak 

Ülke dışı 

Ülke içi 

Bu raporun konusu kapsamında dengelemenin iki türü-uzak dengeleme ve her yerde dengeleme-

daha açıklayıcıdır. Uzak dengeleme, ABD’nin anavatanı dışındaki bölgelerde doğrudan büyük çaplı 

savaşa girmemesi ancak bu bölgelerde çıkarlarını koruması düşüncesine dayanır. Uzaktan dengeleme 

yapacak aktör, dengeleme yapılacak bölgede güçlü, güvenilir ve istekli aktörlere yardım yaparak 

kapasitelerini artırır ve güç dengesi muhafazası için bir çeşit vekil olarak görevlendirir. Vekil (ler) 

dengelemeyi kendi çıkarları (lider ve devlet çıkarları) için yaparken patron devlete de hizmet ederler. Bu 

patron devlet açısından uzak dengeleme iken vekil için yakın dengelemedir. Diğer taraftan patronun 

uzak dengelemesi, “sorumluluğu başkasına devretme” (buck-passing), vekilin yakın dengelemesi “peşine 

takılma” (bandwagoning) stratejileriyle büyük ölçüde örtüşür.  

Her yerde dengeleme teorisi iç tehdidi devreye sokarak uluslararası siyasetin yegâne unsuru olan 

devlete bir de devlete liderlik eden kişiyi ya da grubu eklemektedir. İç tehdidin dengeleme sürecine 

dâhil edilme sebebi devlet liderinin iktidarda kalma uğraşıdır. Bu şekilde devlet için hayatta kalma ve 

çıkarlarını koruma hedefinin yanında liderliğin iktidarını sürdürmesi ve buna katkı sağlayacak ülkenin 

arayışı vardır. Teori, azgelişmiş, geri kalmış, meşruiyeti sorunlu liderlerin kendilerinin iktidarda 

kalmasına yardımcı olacak ve iç tehdide karşı destek alabileceği güçlerle ittifak kurmaya eğilimli 

olduklarını iddia etmektedir.24 

Neom’un Orta Doğu’daki dengeleme stratejisi açısından yerine göz atmak gerekirse, ABD, Suudi 

Arabistan, Mısır ve İsrail’in motivasyonlarını değerlendirilmek gereklidir.  
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ABD, 2000’lerin başından itibaren Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde tek taraflı ve 

meşruiyeti sorunlu eylemlerinin-sert ve yakın dengeleme çabalarının- yarattığı hasarın farkındadır ve en 

azından Obama dönemiyle birlikte uzak ve yumuşak dengelemeye yönelmiştir. Sıklıkla dillendirilen 

“ABD, Orta Doğu’da kapasite azaltırken Asya-Pasifik’e yöneliyor” önermesi de bu yönelimi 

desteklemektedir. ABD’nin, Irak işgali ve Afganistan harekâtının belli bir döneminden sonra Çin’i 

dengelemek, Kuzey Kore’yi sınırlamak ya da bölgedeki mevcut güç dengesini korumak için çaba sarf 

ettiği, kendi resmi dokümanları tarafından da teyit edilmektedir.25 ABD’nin Çin’e karşı yönelimi devam 

ederken 2014’den itibaren Rusya’nın Kırım’ı işgal ve Ukrayna’nın doğusuna müdahalesi ile başlayan 

gerginlikler, önemli bir kapasitenin Doğu Avrupa’ya ve Baltık bölgesine yöneltilmesini gerektirmiştir.  

ABD, Orta Doğu’da değişmez hedefi olan, İsrail’in bekasını sağlamak, enerji arzının devamlılığı ve 

bölgenin tek bir devlet ya da bir ittifak tarafından kontrol altına alınmasını engellemeyi başarabilmek 

için güç dengesini korumayı amaçlamaktadır. Arap Baharı ve sonrasında Suriye iç savaşı, Irak, Yemen 

ve Mısır’daki istikrarsız ortam İran ve Rusya’nın etkisinin artmasına yol açmış, İsrail’in bekasını tehdit 

eder duruma ulaşırken ABD’yi harekete geçmeye zorlamıştır. ABD, Trump yönetimiyle birlikte Orta 

Doğu’ya yönelik politikasını Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Kürt gruplar üzerine tesis etmiştir. 

Trump’ın ve yakın çevresinin, ABD siyasi ve güvenlik bürokrasisinin üst düzey Orta Doğu’ya ziyaret 

trafikleri ve ekonomik/askeri yardımları da tesis edilen sıklet merkezini işaret etmektedir. ABD, burada 

kilit ve büyük rolü Suudi Arabistan’a vermiş, Katar ile gerginliği kullanarak ve İran tehdidini canlı 

tutarak Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasını da sağlamıştır.  

ABD, Orta Doğu’da Büyük Orta Doğu Projesiyle paralel olarak başladığı Müslüman Kardeşler 

odaklı ılımlı İslam projesinin amaçladığı şekilde yürümediğini görmüş,   Müslüman Kardeşlerin 

Vahhabi bağlantısının, kitlesel yayılma ve halktan destek bulma potansiyelinin Arap dünyasında 

kendine avantaj sağlayan statükoyu yıkma olasılığını tehdit olarak algılamıştır. Suriye iç savaşında 

Müslüman Kardeşler bağlantılı grupların IŞİD ve El Kaide/El Nusra etkileşimi bu algıyı 

kuvvetlendirmiştir. ABD yönetimi 2012-2013’de Müslüman Kardeşler modelindeki ılımlı İslam’ı tehdit 

olarak görmeye başlamış, bu yıllardan itibaren Katar ve Türkiye ile ABD ilişkileri hızla gerginleşmiş ve 

bozulmuştur. ABD, İran’ı ve aynı zamanda Katar ve Türkiye’yi dengeleyecek yeni bir İslami ideoloji 

arayışına girmiştir. Bu ideoloji ancak Suudilerin liderliğinde “ekonomi ve ticaret odaklı ılımlı İslam” 

olabilirdi. Suudilerin rantiyeciliği dönüştürme ihtiyacı, ABD’nin bölgede aradığı ideolojiye kapı 

aralamıştır. ABD, Suudi Arabistan’ın yeni rantiyeci devlete dönüşüm çabasına ve Veliaht prens 

Selman’ın güç konsolidasyonuna destek sağlamaya başlamıştır. Diğer taraftan Trump’ın ABD 

siyasetinde meşruiyet sorunu ve tüccar devlet adamı yaklaşımı da ABD’nin dengeleme araçlarını ve 

stratejisini seçiminde etkili olmaktadır. Tüm bu çabalar ABD’nin bölgede uzak ve yumuşak 

dengelemesini ifade etmektedir. Neom ise, ABD açısından, dengeleminin cisimleşen ve ortakları maddi 

kazançlar üzerinden bir araya getiren “çetin özü”dür.  

Suudi Arabistan, dört temel tehdit algılamaktadır. Klasik rantiyeci ekonomisinin 

sürdürülemezliği, iç huzursuzluklar, İran’ın etkisinin artması ve İslam dünyasında etkiyi kaybetmek. 

Genelde Vizyon 2030 ve özelde Neom, bu tehditlere bir yanıttır. Suudi Arabistan Neom ile iç dengeleme 

yaparak, rejimin devamını ve iç huzursuzlukların kontrol edilmesini amaçlarken; Neom çevresinde 
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Mısır, Ürdün, örtülü olarak İsrail, sonraki aşamalarda Lübnan ve Filistin arasında işbirliği ortamı 

yaratılmasını, bu şekilde İran’ın etkisinin azaltılmasını, Türkiye’nin Orta Doğu’dan soyutlanmasını 

gerçekleştirecek bir dış dengeleme de yapmaktadır. Bu haliyle Neom, Suudiler açısından her yerde 

dengeleme stratejisi anlamına gelmektedir.  

Neom’da öngörülen bütün projelerin-özellikle enerji hatları vb projeler- gerçekleştirilmesi 

durumunda Suriye’de ve Irak’ta çatışma sonrası ortaya çıkacak siyasi yapılanmanın şekline göre Kürtler 

ve Sünnilerin (Sünni bölgesi), hatta Irak’ın petrol/doğal gazını küresel pazarlara aktarmak için alternatif 

sağlaması olasıdır. Bu tür seçenek, özellikle Kürt bölgelerinin karaya sıkışmışlığını ve mevcut hatlara 

bağımlılığını azaltacağından jeopolitik resmi önemli ölçüde değiştirme potansiyeli de taşımaktadır. Bu 

jeopolitik değişiminden Türkiye’nin payına düşen; Arap dünyasından soyutlanma, “enerji nakil hatları 

geçiş merkezi olma” vizyonunun Orta Doğu halkasının kopması, Suriye ve Irak Kürt grupları 

üzerindeki çevreleme avantajını kaybetme riskidir. Neom bu özellikleriyle iç siyasi ve ekonomik 

sorunlarla yüz yüze kalan Mısır için önemli bir çıkış seçeneğidir. Suudi Arabistan ve ABD’ye sıkıca 

bağlanmış olan, Filistinli ve Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik yükü ile bunalan Ürdün’ün fazla 

seçeneği yoktur. İsrail’in ise projenin asıl kazananlarından biri olacağı kesindir. 

Neom projesinin hayata geçmesiyle dengeleme bağlamında Orta Doğu’da yeni bir alt güvenlik 

bölgesinin şekillenmesinden bahsedilebilir.  

4.  Orta Doğu’da yeni alt bölgesel güvenlik kompleksi 

Orta Doğu’da günümüze kadar yaşanan gelişmeleri ve değişimi, Soğuk Savaş sonrası uluslararası 

siyasette hâkim olan üç genel teorik yaklaşımla analiz etmek mümkündür: Neo-realizm, küreselcilik ve 

bölgeselcilik.26 Üç yaklaşım arasında öne çıkan bölgeselci yaklaşım; neo-realizmin uluslararası sistem, 

devlet ve birey düzeyindeki analizine bir düzey daha ekler. Bölgesel analizde güvenliğe inşacı bir bakış 

da söz konusudur ve bu neo-realizmden temel fark olarak belirginleşir. Diğer taraftan bölgeselci 

yaklaşım, küreselleşme yaklaşımından farklılaşır ve bölgesel ekonomik gruplaşmaları küresel ekonomik 

gruplaşmalardan farklı görür.27  

Orta Doğu’da 1948’den günümüze bölgesel ve alt bölgesel sistemlerde önemli değişimler söz 

konusudur. Orta Doğu; 1948-1970 arasında Levant Alt Bölgesinin (Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Mısır) 

etrafında bir ön Bölgesel Güvenlik Kompleksi (Regional Security Complex-RSC), 1970-1990 arasında 

Levant ve Arap Yarımadası-Körfez olarak iki alt bölgeli gevşek bir RSC, 1990-2010 arasında ABD 

etkisinde bir RSC iken 2010’den itibaren alt bölgesiz standart bir RSC’e dönüşmeye başlamıştır.  

Ancak 2011’den beri yaşanan Suriye iç savaşı farklı sonuçlar ortaya çıkarmış, İran’ın etkisini 

artırmış, Türkiye’yi bölgeden büyük ölçüde soyutlamış, Kürt dinamiği belirginleştirmiştir. Mısır’da 

yaşanan devrim ve karşı devrim (ya da karşı devrim ve devrim), Irak’ın İran etkisine daha fazla girmesi, 

Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü diğer önemli gelişmelerdir.  

Bölgedeki gelişmeler ve değişimlerden Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve ABD farklı nedenlerle 

ancak benzer tehditleri algılamaktadırlar. Tehditlere karşı alınması gereken tedbirler konusunda bu 

aktörler benzer amaçlara sahiptir: (1) bölgesel statükoyu devam ettirmek, (2) İran’ı sınırlamak, (3) 
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Türkiye’yi Arap coğrafyasından uzak tutmak, (4) radikal İslam’ı kontrol altında tutmak ve ılımlı İslam’ın 

etkisini artırmak.  Bu hedeflere ulaşmak için devletlerin uygulamaya çalıştığı temel stratejilerin 

birbirileriyle çelişen ve örtüşen noktaları olmakla birlikte, ABD’nin uzak ve yumuşak dengelemesi, 

İsrail’in sert/askeri dengelemesi,  Suudi Arabistan’ın çok boyutlu/her yerde dengelemesi, Mısır ve 

Ürdün’ün ise peşine takılma stratejisi mekân olarak ortaktır. Bu mekân jeopolitik ve jeo-ekonomik 

unsurlarıyla şekillenen Arap Yarımadası-Levant alt bölgesel sistem/kompleksidir.  Neom bu alt sistemin 

tam merkezindedir.  

  Sonuç 

Suudi Arabistan’ın ABD’nin destek, yardım ve teşvikiyle geliştirmeye çalıştığı Neom projesinin, 

petrol zengini Arapların yeni bir “ütopik projesi” ötesinde bağlamı ve dinamiği söz konusudur. Projenin 

temelde Suudi rantiyeci ekonomisinin yeni rantiyeciliğe dönüşümü, devlet-toplum ilişkilerinin yeniden 

tanımlanması ve Suudi Arabistan ve ABD’nin bölgesel gelişmelere cevabı şeklinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Projenin, Suriye ve Irak’ta IŞİD sonrası yeniden siyasi yapılanma, İran’ın dengelenmesi, 

Türkiye’nin Arap dünyasından soyutlanması, İsrail-Filistin sorunun “ekonomik barış” yoluyla 

çözümlenmesi, Kürtlerin karaya sıkışmışlıktan kurtarılması kapsamında önemli yansımalarını beklemek 

gereklidir.  
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