FAYSAL b. ABDÜLAZTZ
dört yıla indirildi. Mart 1924'te toplanan kurucu meclis ülkede parlamenter
sisteme geçiş yönünde bazı düzenlemeler yaptı. Sert eleştirilere rağmen ingiltere ile yapılan antlaşma onaylandı ve
kabul edilen organik yasa ile devlet sistemi düzenlendi. Türkiye ile Irak arasın
daki sınır S Haziran 1926 tarihinde imzalanan Ankara Antiaşması'yla belirlendi. Aynı yıl Bağdat'ta toplanan parlamentoyu kuran Kral Paysal ülkesini bağımsızlığa götürecek faaliyetleri hızlan
dırdı . 30 Haziran 1930'da ingiltere ile imzaladığı yeni bir antlaşma ile de Irak'ın
bağımsızlığına kavuşmasını sağladı. 3
Ekim 1932'de ülkesinin Milletler Cemiyeti'ne kabul edilmesini temin eden Paysal, ingiltere'ye giderken uğradığı İsviç
re'nin Bern şehrinde 8 Eylül 1933 tarihinde kalp sektesinden öldü. Cenazesi
Bağdat'a getirilerek burada defnedildi.
Yerine oğlu Gazf Irak kralı oldu.
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rafını tutanlar olduğu için görüş ayrılığı
belirdi. Ordu, Kral Faysal 'ın vasisi olan
Abdülilah'ı yurt dışına göndererek onun
yetkilerini devraldı ve naibler meclisini
toplayarak Şerif Şeref ' i krala vasi tayin
etti. Bir müddet sonra ingiltere ile yeni
bir antlaşma yapılarak eski vasi Abdülilah tekrar görevine döndü. 1941 yılında
Reşid Ali tarafından başlatılan ihtilalden
sonra Kral Paysal tahsilini tamamlamak
üzere ingiltere'ye gönderildi. 1943'te anayasada yapılan bir değişiklikle krala gerektiğinde başbakanı değiştirme yetkisi
verildi. 1948'de ingiltere ile Portsmouth
Antiaşması imzalandı. 1937' de imzalanan Sadabad Paktı'ndan ayrı olarak Sovyetler' e karşı bölgeyi korumak ve Batı dünyasını desteklemek amacıyla Türkiye'nin de aktif rol aldığı bir savunma
hattı oluşturmaya çalışıldı. Paysal bu
maksatla Türkiye'yi ziyaret etti ve bunun
sonucunda Bağdat'ta 24 Şubat 19SS'te
iki ülke arasında Bağdat Paktı'nın özünü oluşturan bir antlaşma imzalandı.
Bu antlaşmaya sonradan İran, Pakistan
ve İngiltere'ni.n de katılmasıyla ittifakın
tabanı genişledi. 1958 Şubatında Ürdün
Kralı Hüseyin b. Tallal ile müştereken
Arap Federasyonu'nu kuran Kral Paysal
aynı yılın mayıs ayında bu federasyonun
başkanı oldu. Ancak temmuz ayında vuku bulan bir ihtilal sonucunda öldürüldü. ihtilali gerçekleştiren Abdülkerim
Kasım tarafından Batılılar'ın isteklerine
fazla boyun eğdiği ileri sürülerek suçlanan Irak'ın üçüncü ve son kralı Paysal ile
birlikte, Osmanlı Devleti'ne karşı bağım
sızlık hareketine girişen Şerif Hüseyin'in
bağlı olduğu Haşimi sülalesi Hicaz ve
Suriye'nin ardından Irak'ın idaresinden
de çekilmiş oluyordu. ll. Paysal'ın komşu
ları ile kurduğu Bağdat Paktı diğer Arap
ülkelerini de harekete geçirmiş, Mısır
ve Suriye'nin bir araya gelerek 1958'de
Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmalarında rol oynamıştır.
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Haşimi ailesindendir. Bağdat'ta doğ
du. Büyük dedesi, Arap bağımsızlık hareketinin önde gelen isimlerinden Mekke EmiriŞerif Hüseyin'dir. Babası Gazi'nin bir kazada ölümü üzerine küçük yaş
ta tahta çıktı ( 1939). 1939-1953 yılları
arasında henüz reşid olmadığından krallık yetkileri, kısa kesintiler dışında aynı
aileden Abdülilah tarafından kullanıldı.
Tahta geçtiği yıl başlayan Il. Dünya Savaşı ' nda Irak ingiltere 'nin yanında yer
aldığı halde hükümet içinde Almanya ta-
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Kasım

1906'da Riyad'da doğdu. Suudi
kurucusu Abdülaziz b. Suüd'un oğludur. Geleneksel bir eğitim gördü. 1919 yılında on üç yaşında iken babası tarafından I. Dünya Savaşı'nın galiplerinden olan ingilizier'i tebrik etmek
üzere diplomatik bir heyetle İngiltere'ye
gönderildi. Burada bir süre kaldı, aldığı
özel derslerle ingilizce ve Fransızca öğ
rendi. Babasının Şerif Hüseyin'i yenerek
Hicaz bölgesini ele geçirmesinden sonra Hicaz emirliğine ( 1926) ve ardından
Dışişleri bakanlığına getirildi ( 1930) Suudi
Arabistan Krallığı ilan edildiğinde (23 Eylül 1932 ) başbakan olarak tayin edilen
Faysal'a çeşitli bakanlıkların ve emirlikIerin sorumluluğu verildi. 1935 'te Meclisü' ş- şüra ·nın başkanlığını da üstlendi
ve Dışişleri bakanı sıfatıyla sık sık yurt
dışı gezilerine çıkarak pek çok yerde ülkesini temsil etti; bu arada Birleşmiş
Milletler'in kuruluşunun gerçekleştirildiği
San Francisco Konferansı'na da katıldı
(25 Nisan -26 Haziran 1945) ve Suudi Arabistan adına bildiriyi imzaladı. 9 Kasım
1953 tarihinde veliaht ilan edildikten sonra ağabeyi Suüd'un krallığı zamanında
da başbakanlık ve dışişleri bakanlığı görevlerini sürdüren Paysal 23 Mart 1964 ·te kral naibiliğine, 2 Kasım 1964 'te Suüd'un görevden alınması üzerine krallı
ğa getirildi.
Faysal krallığı döneminde başarılı bir
yönetim sergiledi. Suudi Arabistan ' ın içte ve dışta birçok meselesini çözerek milIetlerarası alanda sözü dinlenir bir devlet haline gelmesini sağladı. Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarını halletti. 1973 Arap - İsrail Savaşı · nda Mısır
ve Suriye'yi mali yönden destekledi. Savaştan sonra petrol ihraç eden Arap ülArabistan'ın
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nin erken öldüğü göz önüne alınırsa Paysal' a uzun süre hayat arkadaştı ğı yapan tek eşinin iffet Hanım olduğu söylenebilir.
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keterinin Batılı ülkelere karşı petrol ambargosu uygulamalarında aktif rol oynadı ve bu yolla hem petrolü bir silah
olarak kullandı, hem de yükselen fiyatlar sayesinde hazinenin gelirlerini arttırdı. Dış politikada Cemal Abdünnasır'ın
Arap birliği düşüncesine karşı islam birliğini savunan Kral Paysal bu hususta
büyük gayretler gösterdi ve müslüman
ülke liderleriyle görüşmeler yaparak ilk
islam Zirve Konferansı'nın toplanması
na (Rabat 1969) ve islam Konferansı Teş
kilatı'nın kurulup faaliyete geçirilmesine önemli katkılarda bulundu. islam ülkelerinin birliği ve dayanışması yolunda
attığı adımların kısa zamanda büyük başarılara ulaştığı görülür.
Kral Paysal her zaman yurttaşları ile
ilgilenip onların dertlerinin çözümüne
önem vermiş ve her fırsatta kendisinin
idareci değil islam'ın davetçisi olduğunu
belirterek ülkesinde İslami ruhun muhafazası için çalıştığını söylemiştir. Sosyal
ve ekonomik hayata çeşitli rahatlamalar
getirmiş ve eğitim alanında önemli yenilikler gerçekleştirmiş olan Paysal ayrıca
ilk beş yıllık kalkınma planını (1970-1975 ı
hazırlatmış ve ulaşım, haberleşme, tarım,
sağlık ve imalat sektörlerine büyük kaynakların aktarılmasını sağlamıştır. Bir
yandan yurt dışına pek çok öğrenci gönderirken diğer yandan ülkesinin üniversitelerine islam dünyasından çok sayıda
öğrencinin gelmesine imkan tanımıştır.
Paysal b. Abdülaiiz, 26 Mart 1975 tarihinde bir halk görüşmesi sırasında uğ
radığı suikast sonucu öldü ve yerine kardeşi Halid geçti. Dört defa evlenen Paysal'ın birçok çocuğu olmuş ve hemen
hepsi Amerika Birleşik Devletleri ile ingiltere'de tahsil görmüştür. Bunlardan,
Türkiye'nin Adapazarı şehrinde büyümüş
akrabalarından Süneyyan ailesine mensup İffet adlı hanımından doğanlar Türkçe'yi mükemmel şekilde öğrenmişlerdir.
Hanımlarından ikisinin boşandığı, biri-
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Uman sultanı
(1888-1913).
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1865 yılında Maskat'ta doğdu . Uman'da halen hüküm süren Bü Said hanedanından Seyyid Türki b. Said'in oğludur.
Üç kardeşin ortaneası olan Faysal, 1888'de babası ölünce ağabeyinin aczi üzerine kendisini sultan ilan ettiğinde yirmi
üç yaşında ve sevilen bir kişiydi. O dönemde bölgede kuwetli nüfuzu bulunan
Batılı devletlerle ve komşu Arap ülkeleriyle olan münasebetlerini iyi yürütmesine rağmen babasi Türki b. Said devrinde başlayan iç huzursuzluğun önüne geçemedi ve zaman zaman isyan derecesine varan hareketlerle karşılaştı. Ülkesinin her kesiminde sultanlığının kabulü
ancak 1890 yılında ingiltere'nin kendisini tanıması üzerine mümkün olabildi.
Müsrif bir kişiliğe sahip olan Paysal'ın
döneminde Uman'ın deniz hakimiyeti
gerilemiş, Batılı devletlere olan bağım
lılığı artmıştır. Dedesi Said b. Sultan ' ın
devletin idare merkezini daha verimli
olan Zengibar'a taşıması ile Zengibar
Uman'a her yıl belli bir yardım yapmış
ve bu yardımlar Paysal döneminde de
devam etmiştir. Bundan başka Maskat
Limanı'ndan elde edilen gümrük vergileri Uman'ın hurma ziraatı dışındaki önemli bir gelir kaynağını oluşturmuştur. İn
gilizler Faysal'ı sultan olarak tanıma l a-

rının arkasından

19 Mart 1891 ·de imzabir anlaşmaya göre on iki yıl
süreyle ülkeye girip çıkacak mallar için
ingiltere'nin onayı şartını getirdiler; ayrıca sultanın Uman toprakları üzerinde
tasarrufta bulunabilmesini de yine kendileriyle yapılacak istişareye bağladılar.
Paysal da babası Türki b. Said gibi iç meseleler karıştıkça İngilizler' den destek.
aramıştır. GafirTier iç kesimlerde imam
olarak bilinen Azzan b. Kays'ın ölümü
ile bu makamın boş kaldığ ı nı düşündu
ler ve Sultan Paysal'ın imamlığını kabul
etmediler. Bu mücadele 1895 isyanı ile
güç kazandı ve nihayet 1913 yılında imarnet makamına meşhur Uman tarihçisi
Salimi'nin yeğeni Salim b. Raşid ei -Harüsi seçildi; böylece ülkede su ıtanın yanında bir de imam olmuş oldu. Nitekim
Paysal'ın oğlu Teymür sadece Maskat
sultanı olarak bilinmiştir.
Iattıkları

Paysal döneminde önceleri kardeş devlet Zengibar ile münasebetler iyi gitti.
Paysal sultan olduğunda amcası Halife
b. Said de Zengibar sultanı idi ve hediyeler göndererek kendisini tebrik etmiş
ti. Daha sonra 1890'da Zengibar sultanı
olan Halife'nin kardeşi Ali b. Said 1893'te ölünce tahta yeğeni Hamed b. Süveyni çıktı. Hamed çocukluğunu Uman'da
geçirmişti ve 1894 yılındaki zayıf durumundan faydalanarak gayet iyi bildiği
bu ülkeyi Zengibar'a bağlamayı planlı
yordu. Hamed'in desteklediği Umanhlar'dan Abdullah b. Salih, Şeyh Muhsin
Ömer ve Hamüd b. Said ei -Cühafl kendisini ziyarete gidip onun verdiği silah
ve cephane ile geri döndüler ve bir hazırlık döneminden sonra Maskat'ı işgal
ettiler. Paysal ailesiyle birlikte önce ingiliz elçiliğine, daha sonra da şehirdeki
Celali Kalesi'ne sığındı. Civardan katılan
tarla birlikte şehirdeki isyancıların sayısı
arttı ve Rustak'tan gelen Suüd b. Azzan
hareketin gerçek lideri olduğunu açık
ladı. Durum giderek Uman'daki HinnavTier ve Gafirfler'in çatışması şekline dönüştü. isyancılar Uman'ı Zengibar Sultanı
Hamed b. Süveynfye bağlamak veya Sultan Faysal'ı değiştirerek Azzan b. Kays'ın
oğullarından birini Uman sultanı yapmak
istiyorlardı. Ancak 8 Mart 1895 'te tarafların anlaşması ile durum yatıştı; ardın
dan da isyancıların reisi Salih b. Ali'nin
öldürülmesi ( 1896) ve İbrahim b. Kays'ın
ölümüyle (1898) Paysal muhaliflerinden
kurtulmuş oldu. Fakat kendisinin imamlık meselesi halledilerneden ka l dı.
Paysal 1895 - 1898 yılları arasında ingiltere'den hafif toplar ve barut ithal

