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L Osmanlı hattatı, şair. _j 

2 Receb 1299'da (20 Mayıs 1882) İstan
bul'un Beşiktaş Kuruçeşme semtinde doğ
du. Asıl adı Mehmed Suud'dur, fakat da
ha çok Suudülmevlevl olarak tanınır. Ba
bası Divan-ı Hümayun Kuyüd Odası mü
meyyizi Şeyh Rıza Saffet Bey, annesi Ar
pacı Camii imamı Hıfzı Efendi'nin kızı Re
fıa Rukiye Hanım' dır. Ünlü hattat Mehmed 
Şevket Vahdetl Efendi'nin torun udur. Ba
basının annesi tarafından soyu İskilipli Şeyh 
Muhyiddin Muhammed Yavsl ve Şeyhülis
lam Ebüssuud Efendi ile Sadrazam Rum 
Mehmed Paşa'ya dayanır. 

Mehmed Suud orta öğrenimini 1897'de 
Beşiktaş'ta Mekteb-i Hamldl'de tamam
ladı. Ayrıca babasından ve devrin ileri ge
len hocalarından Arapça ve Farsça ders
leri alarak edebiyat bilgisini geliştirdi. Ba
basının hattat. şair, şeyh ve devlet adam
larından oluşan geniş çevresinden fay
dalandı. Babası ve hacası Mustafa Zekai 
Efendi'nin teşvikiyle on iki yaşlarında ilk 
şiir denemelerine başladı. Ayrıca babasın
dan aldığı sülüs, nesih meşklerini tamam
layarak 1894'te icazet aldı ve kendisine 
"Saffetl" mahlası verildi. Başlangıçta şiir 
ve yazılarında bu mahlası kullandı. Hat sa
natında ilerlemek ve yazının inceliklerini 
öğrenmek amacıyla Beşiktaşlı Hacı Nuri 
(Korman) ve yalı komşuları Relsülhattatln 
Muhsinzade Abdullah Harndi Bey'in ders
lerine devam etti. Hat sanatındaki başa
rısı ve yeteneği sebebiyle 1899'da Divan-ı 
Hümayun Mühimme Kalemi'ne alındı. Mes
leği için gerekli olan divan! yazıyı Divan-ı 
Hümayun'da Hacı Kamil (Akdik), divan! ce-

11sini Sami Efendi, tuğra çekmeyi İsmail 
Hakkı'dan (Altunbezer) öğrendi ve kendi
sine divan dairesinden hattatlık diplama
sı verildi. Divandaki görevi Beylikçi Nasır 
Bey'in aracılığıyla dördüncü sınıftan üçün
cü sınıf hulefalığına yükseltildi. 27 Mart 
1911 tarihinde babasının vefatından son
ra Bursa evkafı , ayrıca Ebüssuud ve Rum 
Mehmed Paşa evkafı tevliyeti kardeşi Ah
med Nuri Molla ile kendisine tevcih edil
di. Bu tarihte Kuruçeşme'deki yalıyı sata
rak Şehremini'nde bir ev satın aldı. 

Suud Bey, divanda on sekiz yıl çalıştık
tan sonra görevi 12 Kasım 1917'de 1000 
kuruş maaşla Meclis-i A'yfm Tahrirat Ka
lemi kitabetine nakledildL Ardından 1200 
kuruş maaşla Tahrirat Kalemi müsevvitli
ğine, 1918'de 1400 kuruş maaşla Ayan En
cümen Kalemi'ne tayin edildi. Bu görevle
ri yanında Meşihat Dairesi'nin medreseler 
için açtığı hat hocalığı imtihanını kazana
rak 14 Aralık 1911 'de Vezneciler Hasan 
Paşa-yı Cedld Medresesi'ne hüsn-i hat ho
cası oldu. Bu görevin yanında Süleymani
ye Medresesi kitabet hocalığı da verildi. 
Cumhuriyet döneminde çalıştığı kurum
lar ortadan kaldırılınca açıkta kaldı. 1924 
yılı başlarında Babıilli Yokuşu'nda Akmaz
çeşme'ye bitişik bir yazıhane açtı ve sipa
riş üzerine yazı yazarak geçimini sağladı. 
Daha sonra yazıhanesini Yeni Türkçe Kü
tüphanesi'ne Ohannes Efendi'nin yanına 
taşıdı. Ardından Mahfil mecmuasının ida
rehanesi olarak Tahirülmevlevl ile bera
ber Yeni Postahane'nin arka sokağında 
bir dükkan kiralayarak hattatlığa devam 
etti. 

Şapka inkılabında kendisine ait olmayan 
bir yazı yüzünden ve hükümet adamları
na imzasız tehdit mektupları gönderdiği 
iddiasıyla 7 Aralık 1925 tarihinde Şehre
mini Merkez Karakolu'nda tutuklandı. Sor
gulandıktan sonra Ankara İstiklal Mahke
mesi'ne sevkedildL Yargılanması netice
sinde suçlu bulunarak on yıl kürek ceza
sına mahkum edildi. Dört ay sonra çıkan 
yeni ceza kanunu gereğince mahkumiye
ti iki yıla indirildi. Ankara Cebeci Hapisha
nesi ile İstanbul Sultanahmet Hapishane-
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si'nde birer yıl kaldı. Bu sürede hapishane
nin müdüriyet dairesinde kalem işlerinde 
çalıştı ve mahkQmlara yazı dersi verdi. Ba
banzade Ahmed Naim'in gayretleriyle Gü
müşhane mebusu Halil Nihat Bey'in (Boz
tepe) Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu tek
lifle Suud Bey hakkında araştırma komis
yonu kuruldu. Suud Bey' e isnat olunan su
çun başkasına ait olduğu tesbit edilince 
Aff-ı Husus! Kanunu çıkarıldı ve cezası af
fedildi. Halil Nihat Bey'in aracılığı ile 1930'
da Fatih Millet Kütüphanesi memurluğu
na tayin edildi. Hayatının son dönemlerin
de Merkez Efendi Camii imamlığı ile tür
be bekçiliği görevini de sürdürdü. 28 Ağus
tos 1948 Cumartesi günü vefat eden Suud 
Bey pazar günü Kocamustafa Paşa Ca
mii'nde kılınan cenaze namazından sonra 
Merkez Efendi Camii haziresine defnedil
di. Mezar taşı kitabesi Mustafa Halim öz
yazıcı tarafından celT sülüs hatla yazılmış
tır. Suud Bey'in ilk eşi Rabia Adviye Hanım·
dan Mehmed Rıza, Celaleddin Nizarnı ve 
Şerife Refıa adlı üç çocuğu olmuş, eşinin 
vefatı üzerineŞerife Salde Hanım'la evie
nerek bu evlilikten de Sıddıka Suad adın
da bir kızı dünyaya gelmiştir. 

Suud Bey sülüs, nesih, celT ve divan! ya
zılarda, özellikle celT sülüs kompozisyon
larda başarılı, kalemine hakim, zamanın 
önde gelen hattatlarındandı. Özel koleksi
yonlarda eserleri bulunmaktadır. Divan şii
rinde bilgi ve yetenek sahibi olan Suud Bey 
1903'te tanıdığı, kendisinden mesnevi ders
leri aldığı Tahirülmevlevl. Yenikapı Mevle
vihanesi şeyhi Abdülbaki Nasır Dede, Mu
allim Naci, Müstecablzade İsmet Bey, Şeyh 
Elif Efendi, İbnülemin Mahmud Kemal ve 
Mehmed Akif (Ersoy) gibi şahsiyetlerden 
etkilenmiştir. Mevlevi tarikatına intisabı 

sebebiyle "Suudülmevlevi, Bende-i Naçiz-i 
Mevlana, Ebüssuudzade Hattat Suud, 
Mevlevi Bendesi Hattat Suud" imzasıyla 
1896'dan sonra Türkü, Musavver Terak-
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ki, Mahfil, Beyanülhak gibi mecmualar
da şiir ve makaleleri yayımlanmış, daha 
sonra şiirlerini farklı isimlerle kitap haline 
getirmiştir. 1913'te yazdığı Berg-i Sebz 
adlı divançesi şiirlerinin küçük bir kısmını 
içine alır ve kendi hattıyla elli dört sayfa
dan oluşur (İÜ Ktp., ibnülemin, nr. 3088) . 

Torun u Hasan Adli Yavsi Ebüssuudoğlu'n

da bulunan ve bütün şiirlerini 1 918'de ve 
1934'te iki defa tertipiediği Zadegan ad
lı divanı kendi hattıyla 639 sayfadan iba
rettir. Bu eser üzerinde Necati işler tara
fından bir yüksek _lisans tezi hazırlanmıştır 
(2005, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
Genç yaşta vefat eden eşi Rabia Adviye Ha
nım için terkibibend şeklinde 161 beyit
ten oluşan mersiyesi Suud Bey'in önemli 
eserleri arasında sayılır. 1 931 ·de kendi hat
tıyla yazdığı Saddlarım: NurnCıne-i Divan 
adlı eseri de mürettep divanıdır (Millet 
Ktp., Ali Emir! Efendi, nr. 526) . Ayrıca 

Gazeliyyat adını verdiği bir eseri daha 
vardır (Ankara Milli Ktp., nr. 3000628). 

Suud Bey'in Muhsinzade Abdullah Harndi 
Bey'in hayatına dair bir eseriyle Külliy
yat-ı Divan-ı Avni (Süleymaniye Ktp., 
Yazma Bağışlar, nr. 4356) ve Şair Musta
fa Zekiii (İstanbul 1941) adlı araştırma 

ve incelemeleri de bulunmaktadır. 
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SUUDİ ARABİSTAN 
( ~~~~ :\;ı~f ~~) 

Güneybatı Asya'nın en büyük ülkesi. 

L 

I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA 

Il. TARİH 
_j 

Kuzeyinde Ürdün, Irak ve Küveyt, doğu
sunda Basra körfezi, Katar ve BirleşikArap 
Emirlikleri, güneyinde Yemen, güneydo
ğusunda Uman ve batısında Kızıldeniz'in 
bulunduğu ülkenin resmi adı Suudi Ara
bistan Krallığı (ei-Memleketü'I-Arabiyyetü's
SuOdiyye) , yüzölçümü Z. 149.690 km2 , nü
fusu ZS.OOO.OOO (2008 tah .), başşehri 

Riyad (4.606.888). diğer önemli şehirle
ri Cidde (3.088.558). Meklke (1.421.715). 

Medine ( 1.039 873). Demmam (849.868). 

Taif (562 523). Tebük (502.743). Bürey
de (434.538), Hüflıf (3 10 745). Müberrez 
(309.700) ve Hail'dir (301.987) 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Jeolojik bakımdan Arabistan yarımada
sının temelini eski Gondvana anakarası
nın parçalarından biri oluşturur. Bu kütle 
bazı devirlerde deniz istilasına uğrayıp ço
ğu yerde kalın tortul depolarla örtülmüş 
ve vuku bulan tektonik hareketler sonu
cu yer yer kırılmıştır. Üçüncü zamandaki 
yer kabuğu hareketleri sonucu meydana 
gelen çökme ve yükselmeler sırasında Kı
zıldeniz, Aden ve Akabe körfezleri gibi de
rin çukurlar ortaya çıkarak bu kütleyi Afri
ka kıtasından ayırmıştır. Suudi Arabistan, 
genelde batıdan doğuya doğru alçalan ve 
büyük bölümü çöllerle kaplı olan bir pla
to görünümündedir. Bu platonun yer şe
killeri sade bir yapıda ve ortalama 1000 m. 
yükseltisindedir. En batıda Kızıldeniz kıyı
sında dar bir şerit halinde Tihame ovala
rı uzanır. Bu kıyı ovaları kuzeyden güneye 
doğru genişleyip daralarak Akabe körfe
zinden Aden' e kadar hemen hemen kesin
tisiz biçimde devam eder. Bunların doğu
sunda Kızıldeniz'e paralel bir dağlık kuşak 
yer alır. Söz konusu alanın güney kesimin
de Hicaz ve Asir bölgeleri arasında ülke
nin en yüksek zirvesini oluşturan Ebha da
ğı ( 31 3 3 m.) göze çarpar. Volkanik yapıya 
sahip dağlık kütlenin üzerinde ve kenar
larında, fay dikliklerine ve Meklke-Medine 
arasında da görüldüğü gibi donmuş !av 
akıntılarına (harre) rastlanır. Dağlık alanın 
doğusunda geniş düzlüklere ve çöllere ge~ 
çilir; kuzeydeki NüfQd çölü Suriye çölünün 
(Badiyetüşşam) devamıdir. Ondan·sonra Ara
bistan yarımadasının en geniş çölü v~ dün
yanın en kurakyerlerinden biri ola~-Rub'ul-

hali gelir. Basra körfezine doğru hafifçe al
çalan ve bazı kesimlerde bazaltik lavlarla 
örtülen platonun yüzeyi yer yer sel karak
terli akarsular tarafından derin vadilerle 
yarılmıştır. 

Ülkede yüksek sıcaklık ve buharlaşma
nın etkisiyle yarı kurak ve kurak iklim şart
ları hüküm sürer. Nem oranının düşüklü
ğü, ısınma ve sağumanın hızldığı sebebiy
le gece ile gündüz arasındaki sıcaklık fark
ları çok fazladır. Yaz aylarında sıcaklığın 
gölgede SO oc•ye çıktığı görülür. Yıllık or
talama sıcaklık Riyad'da ZS oc, Cidde'de 
Z4 oc' dir. Ülke genelinde 7S mm. civarın
da olan yıllık ortalama yağış miktarı doğu 
ve batı kıyılarında nisbeten artarak ZS0-
3SO milimetreyi bulur; çöl sahalarına ise 
bazı yıllar hiç yağış düşmez. Doğal bitki 
örtüsü kuraklığa dayanıklı dikenli otsu bit
kilerle çalılardan meydana gelir. Güneyba
tıda Yemen sınırına yakın Asir bölgesinde 
yer yer ağaçlık sahalara rastlanır. Vaha
larda görülen ağaç toplulukları hurma ve 
akasyadan ibarettir. İklim şartları sebebiy
le sürekli akan ırmakların bulunmadığı Su
udi Arabistan'da ani sağanaklardan son
ra sel rejimii geçici akarsular ortaya çıkar. 

Ülkenin su ihtiyacı yer altı sularıyla ve arı
tılmış deniz suyu ile karşılanır. Yer altı su
larının bir kısmı vahalarda kendiliğinden 
yüzeye çıkar, bu sebeple vahalar önemli 
yerleşme alanlarıdır. 

Suudi Arabistan nüfusu hızlı artan ülke
ler arasındadır. Bilinen rakamlar 19SO'de 
3.Z01 .000 iken 1 975'te 7.ZS1 .OOO'e, ZOOO'
de 21 .484.000'e, 2008'de ZS.OOO.OOO'a 
ve bunun paralelinde şehirleşme oranı da 
19SO'de% Z1.3 iken 1970'te% 48,7'ye 
ve Z006'da% 81 'e ulaşmıştır. Ayrıca ül
kede petrokimya ve hizmet sektörlerinde 

Suudi Arabistan 


