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Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler son dönemde ol-
dukça çok tartışılmaktadır. Bu minvalde Körfez-Türkiye normal-

leşmesi özellikle Türkiye’deki iç siyasette muhalefetin hükümeti 
eleştirdiği bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat mesele-
yi sadece Türkiye’deki iç siyasi ve ekonomik atmosfer üzerinden 
okumak oldukça sığ bir bakış açısının ürünüdür. Birçok uzmanın 
da ifade ettiği gibi Türkiye-Körfez normalleşmesi Türkiye’nin mer-
kezde olduğu Ortadoğu’da 2020’den beri yaşanan bölgesel normal-
leşmenin bir parçasıdır.  Bu anlamda Ortadoğu’da Türkiye’nin de 
içerisinde yer aldığı yeni jeopolitik denklemde gerginlik-rekabet 
yerini iş birliği-diyalog iklimine bırakmaktadır. Nitekim bölgesel 
atmosfere bakıldığında Türkiye dışında da normalleşme adımları 
atıldığı görülmektedir. Örneğin 2021’in Ocak ayında Suudi Arabis-
tan’ın el-Ula şehrinde varılan uzlaşı1 ile Katar’a yönelik uygulanan 

1 https://menaaffairs.com/the-visit-to-turkiye-from-the-perspective-of-the-saudi-c-
rown-prince/

 

Türkiye’nin
BAE ve Suudi Arabistan ile

Normalleşme Hikayesi

Mehmet Rakipoğlu

ANALİZ



    |    2ANALİZ

ambargo ile başlayan Körfez krizi sona ermiştir. 
Benzer şekilde İran ile BAE-Suudi Arabistan gibi 
ülkelerin de normalleşme müzakereleri yürüttü-
ğü bilinmektedir. Dahası bir takım Arap ülkeleri 
Esed rejimi ile dahi normalleşmektedir. Dolayı-
sıyla Ortadoğu’da 2020’nin sonlarından beri iş 
birliğini kolaylaştıran bölgesel bir atmosferden bahsedilebilir. Bu çerçe-
vede Türkiye olabildiği kadar komşularıyla sorunları sıfıra indirmek2 is-
temekte, sorunlu alanlar varsa da bu alanları göz ardı etme/üstüne örtme 
veya gerilime dönüştürmeden yönetmek istemektedir. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde Türkiye, 2020’nin sonundan beri Körfez’de Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini onarma yönünde adımlar 
atmaktadır. Batılı kaynaklara göre bahsedilen bu normalleşme girişimleri 
tek taraflı cereyan etmemektedir. Örneğin Middle East Eye isimli haber 
sitesine göre 2020’nin sonunda Suudi Arabistan istihbarat aracılığıy-
la Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde girişimlere başlamıştır. 
Benzer şekilde BAE’nin Türkiye ile normalleşmesi Riyad’ı harekete geçir-
miş3 ve Ankara ile ilişkilerin onarılması noktasında Suudi Arabistan da 
ciddi adımlar atmaya karar vermiştir. Tarafları birbirinden uzaklaştıran 
Arap ayaklanmaları gibi gerek ideolojik gerekse stratejik sonuçlar doğu-
ran ve ilişkileri gerginleştiren meselelerin ortadan kalkması4 da ilişkile-
rin yeniden gözden geçirilmesini hızlandırmıştır. Dolayısıyla uluslararası 
ve bölgesel şartlar değişmiş, ortaya çıkan yeni jeopolitik atmosfer5 gerek 
Suudi Arabistan-Türkiye gerekse BAE-Türkiye ilişkilerine olumlu yansı-
mıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan ile normalleşme-
sini sadece Türkiye nazarından okumak rasyonel olmayacak ve ilişkilerin 
anlamlandırılmasında eksiklik ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda bu yazıda 
Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan ile normalleşme süreci ele alınmak-
tadır. 

BAE

Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle normalleşme serüveninin ilk durağı BAE 
olmuştur. Libya’dan Suriye’ye Doğu Akdeniz’den Filistin’e bölgenin birçok 
noktasında yoğun bir güç mücadelesine tutuşan iki aktör 2021 yılında 
attıkları adımlarla ilişkilerdeki gerilimi yumuşatmışlardır. Örneğin 2021 

2 https://www.indyturk.com/node/525221/d%C3%BCnyadan-sesler/t%C3%BCrkiye-ve-arap-%-
C3%A7evresine-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F

3 https://www.middleeasteye.net/news/khashoggi-erdogan-visit-saudi-arabia-rift
4 https://www.indyturk.com/node/524221/haber/d%C4%B1%C5%9F-politika-uzmanlar%C4%-

B1-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ankaraya-ziyaretinin
5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/turkey-eyes-investment-from-land-

mark-visit-by-saudi-prince?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=middlee-
ast&utm_campaign=socialflow-organic

Türkiye-Körfez normalleşmesi Türkiye’nin 
merkezde olduğu Ortadoğu’da 2020’den beri 
yaşanan bölgesel normalleşmenin bir parçasıdır. 
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Nisan ayında iki ülke dış işleri bakanları arasında gerçekleşen telefon 
diplomasisi ve devam eden süreçte artan ziyaretler normalleşmenin 
temelini atmıştır. Bu anlamda BAE Ulusal Güvenlik danışmanı Tahnun 
bin Zayid el-Nahyan’ın Ağustos 2021’de Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret 
BAE-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. İki ülke arasında nor-
malleşmenin gerçekleşmesi noktasında kurumsal bir eğilimin olduğu-
nu ortaya koyan bu ziyaret, BAE-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini 
hızlandırmıştır. Nitekim Tahnun bin Zayid’in BAE’nin ulusal güvenlik 

danışmanı olması hasebiyle Abu Dabi’nin dış 
politika ve güvenliğini doğrudan temsil eden bir 
isimdir. Tahnun bin Zayid’in bu ziyareti 2016’dan 
beri BAE tarafından Türkiye’ye yönelik yapılan en 
üst düzey ziyaret6 olarak da kaydedilmiştir. Tah-
nun bin Zayid’in Ankara ziyareti ile birlikte iliş-
kilerdeki kopukluklar tamir edilmeye başlanmış-
tır. Bu kapsamda 31 Ağustos’ta BAE’nin mevcut 

devlet başkanı Muhammed bin Zayid ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ara-
sında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Tahnun bin Zayid ziyaretinin 
güvenlik boyutunun yanında ekonomik ve siyasi iş birliği noktalarında 
da ilişkilere olumlu yansıdığı belirtilebilir. Nitekim Tahnun bin Zayid, 
2020’de kurulan Mali ve Ekonomik İşler Yüksek Kurulu Başkanı’dır. Bu 
kurulun başındaki ismin Türkiye’ye gelmesi Abu Dabi’nin Ankara po-
litikası hakkında önemli mesajlar vermektedir. Bu anlamda petrol dışı 
ekonomik gelirleri artırmak ve yurt dışı yatırımları çeşitlendirmek is-
teyen BAE’nin Türkiye ile ekonomik alanda da iş birliği yapmak iste-
diği ifade edilebilir. Tahnun bin Zayid’in ziyareti sonrası ikili ilişkiler-
deki en önemli gelişme BAE devlet başkanı Muhammed bin Zayid’in 
Ankara’ya yaptığı ziyaret olmuştur. Kasım 2021’de yapılan bu ziyaret-
le Türkiye-BAE ilişkileri yeni bir döneme7 girmiştir. 2012’den beri ilk 
defa yüz yüze gelen iki lider, ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş 
birliğinin tercih edileceği, ilişkilerin rekabetin yönetileceği8 bir evre-
ye girdiğini ortaya koymuşlardır. Bu anlamda BAE, Türkiye’nin mevcut 
politikalarını kabul etmiş, ekonomiyi önceleyerek jeopolitik denkleme 
ayak uydurmayı tercih etmiştir. Türkiye de gerek yaşadığı ekonomik 
geçiş sürecinde rahatlamak gerekse dış politikada dost kazanmak adına 
BAE ile normalleşmeyi kurumsallaştırmıştır. Bu anlamda Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın Şubat ayında BAE’ye yaptığı ziyaret büyük önem arz 

6 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abu-dabi-ankara-hattinda-yakinlasma/2357744
7 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-bae-normallesmesine-giden-surec/2502897
8 https://politicstoday.org/managing-the-rivalry-between-the-uae-and-turkey/

BAE Ulusal Güvenlik danışmanı Tahnun bin Zayid 
el-Nahyan’ın Ağustos 2021’de Ankara’ya yaptığı 

resmi ziyaret BAE-Türkiye ilişkilerinde yeni bir 
sayfa açmıştır.
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etmiştir. On yılın ardından ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’ye 
resmi ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret BAE tarafından oldukça ihti-
şamlı karşılanmıştır. Karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucu ekonomik 
iş birliklerinin geliştirilmesinin yanında güvenlik alanında da somut 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu anlamda 15 yılın ardından9 Mayıs 
2022’de Savunma Bakanı Hulusi Akar BAE’ye gitmiştir. Son olarak BAE 
Genelkurmay Başkanı10 Temmuz 2022’de Türkiye’ye gelerek iki ülke 
arasındaki normalleşmenin güvenlik alanına doğrudan olumlu yansı-
dığını kanıtlamıştır. İki ülke Afganistan’daki hava limanının işletilmesi 
ve korunması başta olmak üzere birçok güvenlik ve savunma politika-
sında ortak adım atıp, tatbikatlar düzenleyebilir.

SUUDİ ARABİSTAN

Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle normalleşme hikayesinin ikinci du-
rağı Suudi Arabistan olmuştur. 2018’de Kaşıkçı cinayeti ile gerilen ikili 
ilişkiler bölgesel ve küresel konjonktürün değişmesi ile birlikte yumu-
şamaya başlamıştır. İki ülkenin bakanları arasında yapılan görüşmeler, 
Erdoğan ile Kral Selman arası bayram tebrikleşmeleri ve Türkiye’nin 
birçok aktörle normalleşmesi Ankara-Riyad hattını hareketlendirmiş-
tir. Normalleşme anlamında birçok önemli adım atılmıştır. Bunlardan 
en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayında Suudi Arabis-
tan’a yaptığı ziyarettir. Kral Selman’ın davetiyle Cumhurbaşkanı Er-
doğan, 28-29 Nisan’da Riyad’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiş ve bu ziyaretle Suudi Arabistan 
ile ilişkilerin onarılması adına önemli bir adım 
atılmıştır. 2018’den beri bozulan ilişkiler Erdo-
ğan’ın Cidde ziyareti ile toparlanmıştır. 2017’den 
bu yana (4,5 yılın ardından) bir ilki ifade eden 
bu ziyaret11 ikili ilişkilerde yeni bir dönemin 
başlayacağına dair somut bir işaret olarak kayde-
dilmiştir. Kaşıkçı cinayeti davasının Türkiye’de 
kapatılması ve yetki devrinin Suudi Arabistan’a verilmesi sonrası Su-
udi tarafı da harekete geçmiştir. Bu anlamda Erdoğan’ın ziyaretinin ia-
desi olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman 22 
Haziran’da Türkiye’ye gelmiştir. Bu ziyaret üç açıdan12 önemlidir. İlki 

9 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-uae-ministers-discuss-cooperation-on-militar-
y-training-defense-industry/2601240

10 https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-akar-bae-genelkurmay-baska-
ni-korgeneral-al-rumaithiyi-kabul-etti/2630774

11 https://www.trthaber.com/haber/dunya/turkiye-suudi-arabistan-iliskilerinde-yeni-do-
nem-676509.html

12 https://setav.org/assets/uploads/2022/06/P341.pdf

Kral Selman’ın davetiyle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 28-29 Nisan’da Riyad’a resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyaretle Suudi 
Arabistan ile ilişkilerin onarılması adına önemli 
bir adım atılmıştır.
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Türkiye’nin Yunanistan ile gerilimini hesaba katan 
Suudi Arabistan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yö-
nelik ziyaretlerini bilinmeyen bir tarihe erteleyip 
Ankara’ya gelmiştir. İkinci olarak Mısır ve Ürdün 
gibi ülkeleri ziyaretinden sonra Türkiye’ye gelen 
bin Selman, Türkiye’yi bölgesel turuna dahil ede-
rek Ankara’yı önemli bir aktör olarak gördüğünü 
ortaya koymuştur. Üçüncü olarak her iki aktörün 
de problemler yaşadığı ABD başkanı Biden’ın Tem-

muz ayındaki bölge turundan önce13 Türkiye’ye gelen bin Selman, Ankara 
ile iş birliğini artırma noktasında rasyonel davranmıştır. 

Veliaht prens Muhammed bin Selman’ın ziyareti ile de ikili ilişkilerde-
ki yakınlaşma ivme kazanmıştır. Nitekim veliaht prens bin Selman ekono-
miden güvenliğe medyadan eğitime birçok alanda yetkin isimlerin olduğu 
geniş bir heyetle14 Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye-Suudi Arabistan arasında 
atılan bu normalleşme adımlarının birçok alanı olumlu etkileyebilir. İki 
lider arasında yapılan görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride Suudi 
Arabistan’ın 2030 Vizyonu’ndan Türkiye’deki yatırımlara kadar birçok iş 
birliği alanına yapılan vurgu, tarafların uzun vadeli bir bakışına sahip oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi’ni 
tekrar canlandırmak, Türkiye-Körfez İş Birliği Konseyi Ticaret Anlaşması’nı 
gündeme taşımak ve müzakereleri sürdürmek gibi hedeflerin öncelendiği 
görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde veliaht prens Muhammed 
bin Selman’ın ziyareti ile Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerginlik-
lerin bir kenara bırakılacağı, iş birliğinin öne çıkacağı bir zeminin tercih 
edildiği ifade edilebilir. Nitekim Suudi Arabistan medyası Türkiye karşıtı 
yayınlarını durdurmuş15 ve veliaht prens bin Selman’ın ziyaretini oldukça 
olumlu şekilde lanse etmiş ve ikili ilişkilerden övgü ile bahsetmiştir. Ör-
neğin Suudi kraliyet ailesine yakın Tarık el-Homayed16 ziyaretin ikili iliş-
kilerin geliştirilmesi yönündeki engelleri kaldıracağını ifade etmiştir. Bu 
anlamda ziyaret sonrası Türkiye’ye seyahat yasağının kaldırılması17 Suudi 

13 https://www.haber7.com/guncel/haber/3235154-uzmanlar-prens-selmanin-ziyaretini-degerlen-
dirdi-butun-islam-alemine-ornek-oldu

14 https://www.yenisafak.com/dusunce-gunlugu/turkiye-suudi-arabistan-iliskilerinde-yeni-do-
nem-3836421

15 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistan-medyasinda-bin-selmanin-turkiye-ziyareti-
ne-ve-ikili-iliskilere-ovgu/2620351

16 https://www.indyturk.com/node/524561/d%C3%BCnyadan-sesler/veliaht-prens-ve-t%C3%BC-
rk-arap-ili%C5%9Fkilerinin-normalle%C5%9Fme-s%C3%BCreci

17 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-20/saudi-arabia-lifts-ban-on-travel-to-tur-
key-ahead-of-prince-visit?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_sour-
ce=twitter&utm_content=middleeast#xj4y7vzkg

 Veliaht prens Muhammed bin Selman’ın 
ziyareti ile Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde 

gerginliklerin bir kenara bırakılacağı, iş 
birliğinin öne çıkacağı bir zeminin tercih edildiği 

ifade edilebilir.
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Arabistan’da memnuniyetle karşılanmıştır. Suudi 
Arabistanlı sosyal medya kullanıcıları arasında 
Türkiye başlıklı birçok yazı yazılmış ve yazılar en 
çok konuşulan konular arasına girmiştir. Ayrıca 
Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yönelik uçuşların 
açılması ile birlikte biletler tükenmiştir. Birçok 
hava yolu firması doluluktan ötürü Suudi Arabis-
tan-Türkiye arası ek sefer düzenlemeyi planlamaya başlamıştır. Dolayı-
sıyla 2020’de 68 bin, 2021’de 11 bin civarında olan Suudi turist sayısı-
nın18 2022 yaz aylarında ciddi oranda artacağı beklenebilir. Ayrıca Suudi 
Arabistan Türk hacılarına ayrılan kontenjanı artırmış ve Türkiye’ye uygu-
lanan üstü örtülü ticaret ambargosunu kaldırmıştır19. Söz konusu durum 
da Türkiye tarafından olumlu karşılanmıştır. Dolayısıyla her iki taraf da 
ilişkilerde iş birliğinin artması adına somut adımlar atmıştır. Bu anlamda 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Opak, ziyaret sonra-
sı kalkan ambargolar ve atılan yeni adımlar sayesinde ticaret hacminin 
10 milyar dolara20 çıkarılmasını hedeflediklerini belirtmiştir. Ziyarette 
basına yansıdığı kadarıyla Suudi Arabistan tarafı Türkiye’ye üç teklifte21 
bulunmuştur. Bunlar; 3. ülkelerde ortak yatırımlar yapmak, Türk fuarı 
icra edilmesi, 3,3 trilyon dolar değerindeki alt yapı projelerine Türk fir-
malarının katılmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Suudi Arabistan 
Türkiye ile ekonomik iş birliğini derinleştirmek istemektedir. Ayrıca baş-
ta Husilerle mücadele olmak üzere Riyad’ın Ankara’nın askeri gücünden 
de faydalanmak istediği ifade edilebilir. Bu noktada İran yayılmacılığına 
karşı22 iki aktörün güvenlik ve savunma alanında iş birliğine gidebile-
ceği tahmini yapılabilir. Dolayısıyla gerek Suudi Arabistan ordusunun 
modernizasyonu ve eğitimi gerekse SİHA ve Türk savunma sanayisinin 
diğer ürünlerinin Suudi Arabistan’a satışı gündeme gelebilir. Ayrıca Tür-
kiye’nin Suriye’deki muhtemel operasyonu23, Libya’daki farklı bloklaş-
malar, Doğu Akdeniz’deki rekabet24 gibi problemlerin de üstü örtülebilir. 

18 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-suudi-arabistan-iliskileri-stratejik-rekabetten-strate-
jik-is-birligine/2620577

19 https://www.haber7.com/guncel/haber/3235154-uzmanlar-prens-selmanin-ziyaretini-deger-
lendirdi-butun-islam-alemine-ornek-oldu

20 https://menaaffairs.com/the-visit-of-saudi-arabias-crown-prince-to-turkiye-anot-
her-step-towards-restoring-bilateral-relations/

21 https://menaaffairs.com/the-visit-of-saudi-arabias-crown-prince-to-turkiye-anot-
her-step-towards-restoring-bilateral-relations/

22 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/muhittinataman/2022/06/25/bin-selmanin-zi-
yaretinin-turkiye-suudi-iliskilerine-etkisi

23 https://www.haber7.com/guncel/haber/3235154-uzmanlar-prens-selmanin-ziyaretini-deger-
lendirdi-butun-islam-alemine-ornek-oldu

24 https://www.perspektif.online/veliaht-prensin-ankaraya-gelmesi-neyi-degistirir/

Suudi Arabistan Türkiye ile ekonomik iş birliğini 
derinleştirmek, başta Husilerle mücadele olmak 
üzere Riyad’ın Ankara’nın askeri gücünden 
faydalanmak istemektedir.
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Veliaht prens bin Selman’ın ziyareti ile bölgesel meseleleri bölge aktörlerin 
kendi inisiyatifleriyle çözeceği bir süreç başlamıştır. Bu anlamda Suudi Ara-
bistan ve Türkiye birbirinden uzak durmanın ne kadar maliyetli olduğunu 
anlamış25 ve rasyonel adımlarla ilişkilerde diyalog kanalının açık tutulması 
noktasında ortak zeminde buluşmuştur. Sonuç olarak Türkiye-Suudi Ara-
bistan ilişkilerinde gerilimin sona erdiği, çıkarların örtüştüğü26 bir döne-
me girilmiştir. Fakat ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine27 geri dönmesi 
zaman alacaktır. Türkiye Mısır ile normalleşme diyaloglarını sürdürürken 
Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri normalleştirmesi ile birlikte bölgedeki 
bütün aktörlerle ilişkilerini düzeltmiş28 ve iletişim kurmayı başarmıştır. 

DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin Körfez, İsrail ve Mısır ile normalleşmesi ABD ve Batı tarafın-
dan olumlu karşılanmıştır. Nitekim her ne kadar Biden, Türkiye’deki iktidar 
hakkında bir dönem olumsuz ifadeler kullanmış olsa da özellikle Ukrayna 
savaşından ötürü Türkiye ile ilişkileri yeniden gözden geçirmek durumunda 
kalmıştır. Söz konusu durum ABD’nin Türkiye ile ilişkileri stratejik ortaklığa 
ve müttefikliğe uygun şekilde Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlayacağı 
anlamına gelmemekle birlikte, Ankara’yı köşeye sıkıştırma ve güvenliğini 
riske atma hamlelerinin bir dönemlik de olsa rafa kaldırılacağı anlamına ge-
lebilir. Rusya’nın Suriye’de dengelenmesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya 
dahil edilmeleri, İran’ın bölgesel yayılmacılığının önüne geçilmesi ve İsra-
il’in güvenliği açısından Türkiye’deki mevcut hükümetle iş birliğinin elzem 
olduğu Washington’da konuşulmaya başlanmıştır. Biden’ın F-16’ların par-
çalarını Türkiye’ye verme yönündeki ılımlı tavrı ve Batı medyasında “Ne-
den Batı Erdoğan ile şimdi barışmak zorunda”29 şeklindeki analizlerin ser-
vis edilmesi bu iddiayı kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak Türkiye’nin BAE 
ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmesi Ortadoğu’daki denklem 
açısından da yeni dinamikler ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda ABD’nin de 
desteği ile İran karşıtı bir blok oluşturulmaktadır. Bu denklemde Türkiye 
Batı ile Rusya ve İran arasında denge siyaseti yürütmekte, aynı zamanda 
Körfez’deki aktörlerle de ilişkilerini korumayı tercih etmektedir. 

25 https://www.indyturk.com/node/524221/haber/d%C4%B1%C5%9F-politika-uzmanlar%C4%-
B1-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ankaraya-ziyaretinin

26 https://www.yenisafak.com/dusunce-gunlugu/rekabetten-is-birligine-turk-suudi-iliskileri-3835436
27 https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-saudi-relations-new-axis-of-normalization
28 https://www.haber7.com/guncel/haber/3235154-uzmanlar-prens-selmanin-ziyaretini-degerlen-

dirdi-butun-islam-alemine-ornek-oldu
29 https://foreignpolicy.com/2022/06/22/turkey-erdogan-ukraine-russia-war-west-us-geopolitics-bla-

ck-sea-europe-energy/ 




