
yad ve civarının dışında faaliyet yapmama
yı taahhüt etti. Suud'un 187S'te ölümü 
üzerine serbest bırakılan Abdurrahman 
b. Faysal Bağdat'tan Riyad'a gelerek emir
liği üstten di. Ancak aile içi çekişmeler de 
sürdü ve Abdurrahman gerek kardeşleri 
Abdullah gerekse Muhammed ile uğraş
mak zorunda kaldı. Bu durum fazla sür
medi, 1876'da büyük kardeşi Abdullah 'ın 

lehinde emirlikten çekildi. Abdullah b. Pay
sal'ın ikinci dönemi sorunlu başladı. O sıra
da Cebelişemmer'de ortaya çıkan ve hayli 
nüfuz kazanan İbnü'r-Reşid ailesinden Mu
hammed b. Reşid ile çekişmelere başla
dı . Suud ailesinin güven vermemesi dik
kate alındığında Osmanlı Devleti bölgede 
Reşid"iler'in güç kazanmasına göz yumdu, 
hatta onları destekledi. Fakat bu destek 
iki taraf arasındaki dengeleri bozmayacak 
bir şekilde verildi. Muhammed b . Reşid , 

Suud ailesinin içindeki çekişmelere müda
hil oldu ve hatta Riyad'ı ele geçirerek Suud 
ailesinden pek çok kişiyi kati etti. Abdul
lah b. Faysal başta olmak üzere bazı Suud 
emirleri Muhammed b. Reşid'in idare mer
kezi Hail'e (Hayil) ilt ica ettiler. Bu durum 
1889 yılına kadar devam etti, aynı yıl mül
teciler Riyad'a döndü ve Abdurrahman b . 
Faysal emirliği tekrar uhdesine aldı. Ancak 
İbnü'r-Reşid'in müdahaleleri sürdü ve so
nuçta 1891'de Suud ailesi tamamen Ri
yad'dan çıkarıldı. ll. Abdülhamid'in izni ve 
aile fertlerine verdiği mali tahsisatta Suudi
ler Küveyt'te ikamet etmeye başladı. 1902 
yılında Abdülaziz b . Abdurrahman (Abdü
lazlz b. Suud, İbn Suud) Küveyt'ten yanına 
aldığı adamları ile Riyad'a dönerek şehre 
girdi, İbnü'r-Reşid'in bıraktığı idareciyi öl
dürdü ve babasını Küveyt'ten geri çağırdı . 

Bu davetle eski yurduna geri gelen Abdur
rahman b. Faysal emir sıfatıyla yeniden iş
ler i idare ederken oğlu Abdülaziz de İbn 
Reşid ailesi başta olmak üzere eski ha
sımlarıyla uğraşmaya başladı. Yeni geliş-

Abdülaziz b. Suüd zaman ı nda Suüd ailesi 

meler karşısında Osmanlı Devleti bölgeye 
Kasim askeri harekatı adıyla bir harekat 
düzenlediyse de Abdülaziz'i durduramadı . 

İki taraf arasında varılan bir anlaşma ne
ticesinde Sufıd"iler'e yeniden kaymakam
lık statüsü verildi ve Abdurrahman b. Fay
sal, Riyad kaymakamı tayin edildi. Teorik 
olarak böyle olsa da işler fiilen oğlu Abdü
laziz b. Abdurrahman'ın elinde idi. Olduk
ça zeki ve muhteris bir kişi olan Abdülaziz 
kabilelerle yaptığı ittifaklar ve çölde kur
duğu yerleşim yerleri (Hicer) sayesinde 
hayli güç kazandı . İhvan diye isimlendiri
len yerleşirnciler gerektiğinde askeri güç 
olarak kullanılmak üzere eğitildi. Balkan 
Harbi sırasında bölgede meydana gelen 
askeri boşluktan faydalanarak Lahsa mu
tasarrıflığının merkezi Hüffıf'taki küçük 
müfrezeyi ve Osmanlı memurlarını bura
dan çıkarıp bölgeyi ele geçirdi ( ı 9 ı 3) Bu 
durum karşısında yabancı müdahalelere 
meydan vermemek için orta bir yol arayı
şına giren Osmanlı Devleti, Mayıs 1914'te 
Abdülaziz b. Abdurrahman ile bir anlaşma 
yaptı ve kendisine paşalık rütbesiyle Necid 
valiliği unvanı verildi. Ancak ı. Dünya Sa
vaşı bölgedeki dengeleri alt üst edince Su
Gdi ailesi daha da güç kazandı ve 1932'de 
resmen bugünkü Suudi Arabistan'ı kurma
yı başardı. Hanedan zamanımııda da ge
niş aile fertleriyle varlığını devam ertirmek
tedir (bk SUUDİ ARABİSTAN ) . 
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ei-Vasıti ei-Badirini'ye 
(ö. 644/ 1246) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk_ TARiKAT)-

SÜÜ'I-HIFZ 
( ~1$'-,..- ) 

Ravinin hafızasımn zayıf ve bozuk 
olması anlamında hadis terimi_ _j 

Sözlükte "kötü" manasma gelen sü' ke
limesiyle "ezberlemek" anlamındaki hıfz

dan oluşan bir terkiptir. Bir ravinin naklet 
tiği hadislerin ondan alınabilmesi için ez
berindeki hadisi gerektiğinde r ivayet ede
cek şekilde Mfızasında saklayabilmesi ge
rekir. Ravi bu özelliğe sahip değilse onun 
ravide bulunması gereken niteliklerden bi
ri olan zabt özelliğini taşımadığı anlaşılır. 
Hadis usulünde bir cerh sebebi kabul edi
len bu durum, sfıü'l-hıfz terimiyle ifade edi
lir; Mfıza zayıflığı veya bozukluğu bulunan 
raviye ise seyyiü'l-hıfz denir. Hadis tarihin
de ezberleme kabiliyeti daima önemini 
korumuş, zaman içinde hıfz "hangi vası
tayla olursa olsun öğrenilen hadisi aynen 
koruyup nakletme" manası kazanmıştır. Bu 
sebeple hadislerin yazılmasına karşı çıkan 
bazı alimler de Mfızası zayıf olanların riva-
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yet ettikleri hadisleri yazmalarına izin ver
miştir. Hafıza bozukluğuna, ravinin hatası

nın doğrusundan çok veya hatasıyla doğ
rusunun eşit olmasıyla karar verilir. Hatı
za bozukluğu ya ravide sürekli bulunan bir 
durumdur veya onun yaşlanması, başına 
bir felaket gelmesi, rivayetlerinde kitapla
rına dayamyorsa kitaplarının kaybolması 
yahut gözlerini kaybettikten sonra rivayet
te bulununca yanlışlıklar yapması gibi bir 
sebeple sonradan meydana gelir (bk. iH
TiLAT). Bazı alimler birinci durumda bulu
nan ravinin rivayetini şaz olarak nitelendi
rir. Hatızası bozuk olan ravinin rivayeti iti
bar için (hadisin başka bir rivayetinin olup ol
madığı nı araştırmak üzere) alınabilir. Araştır-
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ma sonucu o hadisi destekleyen bir riva
yet, güvenilirlik yahut öğrenim durumu 
bakımından daha iyi veya eşit durumda 
olan biri tarafından da rivayet edilmişse 
bu hadis kabul edilebilir; böyle bir hadise 
hasen olmanın diğer şartlarını taşıması 
halinde "hasen li-gayrih'i" denir. Seyyiü'l
hıfz oluşu yüzünden tenkit edilen bir ra
vi, cerh ve ta'cfil lafızlarını ayrıntılı bir şekil
de sınıfiandıran Zeheblve lraki'ye göre cer
hin beşinci, Sehavl'ye göre altıncı merte
besinde sayılır. 
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