SUUD YAVSi EBÜSSUUDOGLU
hali gelir. Basra körfezine doğru hafifçe alçalan ve bazı kesimlerde bazaltik lavlarla
örtülen platonun yüzeyi yer yer sel karakterli akarsular tarafından derin vadilerle
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ki, Mahfil, Beyanülhak gibi mecmualarda 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 sayfadan oluşur (İÜ Ktp., ibnülemin, nr. 3088) .
Torun u Hasan Adli Yavsi Ebüssuudoğlu' n 
da bulunan ve bütün şiirlerini 1918'de ve
1934'te iki defa tertipiediği Zadegan adlı divanı kendi hattıyla 639 sayfadan ibarettir. Bu eser üzerinde Necati işler tarafından bir yüksek _lisans tezi hazırlanmıştır
(2005, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü sü) .
Genç yaşta vefat eden eşi Rabia Adviye Hanım için terkibibend şeklinde 161 beyitten oluşan mersiyesi Suud Bey'in önemli
eserleri arasında sayılır. 1931 ·de kendi hattıyla 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. 30006 28 ).
Suud Bey'in Muhsinzade Abdullah Harndi
Bey'in hayatına dair bir eseriyle Külliyyat-ı Divan-ı Avni (Süleymaniye Ktp.,
Yazma Bağışlar, nr. 4 356) ve Şair Mustafa Zekiii (İstanbul 1941) adlı araştırma
ve incelemeleri de bulunmaktadır.
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Kuzeyinde Ürdün, Irak ve Küveyt, doğu
sunda Basra körfezi, Katar ve BirleşikArap
Emirlikleri, güneyinde Yemen, güneydoğusunda Uman ve batısında Kızıldeniz'in
bulunduğu ülkenin resmi adı Suudi Arabistan Krallığı (ei-Memleketü'I-Arabiyyetü'sSuOdiyye) , yüzölçümü Z. 149.690 km 2 , nüfusu ZS.OOO.OOO (2008 tah .), başşehri
Riyad (4.606.888). diğer önemli şehirle
ri Cidde (3.088.55 8). Meklke (1.421.715).
Medine ( 1.039 873). Demmam (849 .868).
Taif (562 523). Tebük (502.743). Büreyde (4 34.538), Hüflıf (3 10 745). Müberrez
(309.700) ve Hail'dir (301.987)
I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA

Jeolojik bakımdan Arabistan yarımada
temelini eski Gondvana anakarası
nın parçalarından biri oluşturur. Bu kütle
bazı devirlerde deniz istilasına uğrayıp çoğu yerde kalın tortul depolarla örtülmüş
ve vuku bulan tektonik hareketler sonucu yer yer kırılmıştır. Üçüncü zamandaki
yer kabuğu hareketleri sonucu meydana
gelen çökme ve yükselmeler sırasında Kı
zıldeniz, Aden ve Akabe körfezleri gibi derin çukurlar ortaya çıkarak bu kütleyi Afrika kıtasından ayırmıştır. Suudi Arabistan,
genelde batıdan doğuya doğru alçalan ve
büyük bölümü çöllerle kaplı olan bir plato görünümündedir. Bu platonun yer şe
killeri sade bir yapıda ve ortalama 1000 m.
yükseltisindedir. En batıda Kızıldeniz kıyı
sında dar bir şerit halinde Tihame ovaları uzanır. Bu kıyı ovaları kuzeyden güneye
doğru genişleyip daralarak Akabe körfezinden Aden' e kadar hemen hemen kesintisiz biçimde devam eder. Bunların doğu
sunda Kızıldeniz'e paralel bir dağlık kuşak
yer alır. Söz konusu alanın güney kesiminde Hicaz ve Asir bölgeleri arasında ülkenin en yüksek zirvesini oluşturan Ebha dağı ( 3133 m.) göze çarpar. Volkanik yapıya
sahip dağlık kütlenin üzerinde ve kenarlarında , 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 Arabistan yarımadasının en geniş çölü v~ dünyanın en kurakyerlerinden biri ola~-Rub'ulsının

Ülkede yüksek sıcaklık ve buharlaşma
etkisiyle yarı kurak ve kurak iklim şart
ları hüküm sürer. Nem oranının düşüklü
ğü, ısınma ve sağumanın hızldığı sebebiyle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok fazlad ı r. Yaz aylarında sıcaklığın
gölgede SO oc•ye çıktığı görülür. Yıllık ortalama 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 ZS03SO milimetreyi bulur; çöl sahalarına ise
bazı yıllar hiç yağış düşmez. Doğal bitki
örtüsü kuraklığa dayanıklı dikenli otsu bitkilerle çalılardan meydana gelir. Güneybatıda Yemen sınırına yakın Asir bölgesinde
yer yer ağaçlık sahalara rastlanır. Vahalarda görülen ağaç toplulukları hurma ve
akasyadan ibarettir. İklim şartları sebebiyle sürekli akan ırmakların bulunmadığı Suudi Arabistan'da ani sağanaklardan sonra sel rejimii geçici akarsular ortaya çıkar.
Ülkenin su ihtiyacı yer altı sularıyla ve arı
tılmış deniz suyu ile karşılanır. Yer altı sularının bir kısmı vahalarda kendiliğinden
yüzeye çıkar, bu sebeple vahalar önemli
nın

yerleşme alanlarıdır.

Suudi Arabistan nüfusu hızlı artan ülkeler arasındadır. Bilinen rakamlar 19SO'de
3.Z01 .000 iken 1975'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 ülkede petrokimya ve hizmet sektörlerinde
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çalışan S milyondan fazla Afrika ve Asya
kökenli işçi bulunmaktadır. Yüzölçümünün büyüklüğünden dolayı nüfus yoğun
luğu azdır ve kilometrekareye ortalama
on üç kişi düşer. Etnik yapıyı % 90 Araplar'la %10 Afrikalı ve Asyalılar oluşturur;

halkın tamamına yakını müslümandır.
Tarım alanları

yüzölçümünün ancak %
ve vahalarla yer altı suyu bakımından zengin olan yerlerden meydana
gelir. Başlıca kültür bitkileri tahıl, hurma
ve kahvedir. Şehirlerin çevresindeki sulanabilen alanların bir kısmında sebze ve meyveler yetiştirilirse de üretim iç tüketimi
karşılamaz. En önemli tarım ürünü olan
hurma sulanabilen alanlarla yükseltisi 1SOO
metreyi geçmeyen HüfQf vahası , Medine,
Asir ve Blşe gibi yerlerde yetiştirilir. Dünyada Irak'tan sonra en çok hurma yetişti
rilen ülke Suudi Arabistan'dır. Yarı kurak iklimin görüldüğü geniş alanlarda step formasyonuna bağlı olarak göçebe hayvancılık yaygındır ve özellikle küçükbaş hayvancılığının yanı s ı ra deve besiciliği de
önemli bir yer tutar; Ortadoğu'da deve
sayısı bakımından ilk sırayı bu ülke alır.
Basra körfezi ve Kızıldeniz'de uzun kıyıla
rın bulunmasına rağmen balıkçılık fazla .
3'ü

kadardır

gelişmemiştir.

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %
25'ine sahip olan Suudi Arabistan, önceleri göçebe kabHelerin yaşadığı fakir bir çöl
ülkesi iken 193!:rdan itibaren petrol yataklarının işletmeye açılmasıyla Ortadoğu ve
dünya dengeleri açısından büyük önem
kazandı ve güçlü bir ekonomik yapıya kavuştu. Petrol rezervleri ülkenin doğusun
da Basra körfezi kıyılarında ve kıyı açıkla
rında bulunur. Suudi Arabistan, Petrol İh-

raç Eden Ülkeler Teşkilatı'nda (OPEC) en
büyük ihracatı yapan ülke durumundadır ve
dünya petrol üretiminin yaklaşık% 13'ünü
tek başına gerçekleştirir. Petrol ve petrol
ürünleri ülkenin toplam ihracatının % 90'ı
nı oluşturur ; bu sebeple petrol fiyatların
daki dalgalanmalar ekonomiyi doğrudan
etkiler. Petrol dışında diğer önemli yer altı
kaynakları doğal gaz, altın, bakır, kükürt
ve gümüştür.
Suudi Arabistan'ın başlıca sanayi dalları
petrol rafinerisi, petrokimya, plastik, demir çelik, gübre, çimento, elektrikli aletler vb.dir. Sanayi genelde Basra körfezi
kıyılarında toplanmıştır; Cidde'de de bazı
önemli tesisler bulunmaktadır. Ülke, özellikle Arap yarımadasını Basra körfezinden
Kızıldeniz'e bağlayan gelişmiş bir karayolu ağına sahiptir. Ayrıca Riyad-Demmam,
Amman-Tebük-Medine arasında 1400 km.
uzunluğunda bir demiryolu hattı ile Riyad,
Dernınarn ve Cidde uluslararası havalimanları da ulaşıma hizmet vermektedir. Ülkenin en büyük limanı ve dışarıyla bağlantı
noktası Cidde'dir. Suudi Arabistan'a hac
ve umre için gelen ziyaretçiler önemli bir
turizm potansiyeli oluşturur ve ülkeye büyük gelir sağlar. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geçmişi uzun bir tarihe dayanan ticari ve kültürel ilişkiler bulunmaktadır. Türkiye bu ülkeye canlı koyun, hazır giyim, çeşitli demir çelik ve gıda ürünleri satmakta, daha çok petrol almaktadır.
Pek çok Türk firması ülkede faaliyet göstermekte ve özellikle inşaat sektöründe
büyük projeler gerçekleştirmektedir.
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II. TARİH

Suudi Arabistan, coğrafi tanımdan ziyade "Arap yarımadasında Suudi ailesinin
egemen olduğu bölge" anlamına gelen siyasi bir tanımdır. Resmi adı el-Memleketü'l-Arabiyyetü's-Suudiyye olan devletin kurucusu Suudi ailesinin Orta Arabistan'da
varlığı )0.1. yüzyıl ortalarından itibaren bilinmektedir (bk SUÜDILER) )0.111. yüzyılın
ortalarına kadar Orta Arabistan'da herhangi bir siyasal etkinliği olmadan varlı 
ğını sürdüren ailenin reisi Muhammed b.
Suud ile bu dönemde ortaya çıkan ve düşünceleriyle bölgede etkin olan Muhammed b. Abdülvehhab arasında 1744 veya
174S'te yapılan ittifak ailenin ve bölgenin
tarihine yön verdi. Bu tarihten itibaren
Muhammed b. Abdülvehhab'ın dini görüş
lerini çevredeki meskun mahaller ve bedevi kabileleri arasında yayma misyonunu
üstlenen Suudi ailesi nüfuz alanlarını sürekli biçimde genişletti (bk VEHHABILİK)
Suudller'in Osmanlı Devleti'nin Irak ve Suriye vilayetleri sınırlarına uzanan nüfuzları
nı XIX. yüzyılın başında Hicaz'a kadar uzatmaları üzerine İstanbul hükümeti Bağdat,
Şam ve Mısır valilikleri aracılığıyla genişle
me faaliyetlerini engellemeye çalıştı (bk.
SUÜDILER) Aynı yüzyılın sonunda Reşidi
ler'in Cebelişemmer bölgesinde Osmanlı
Devleti'nin desteğiyle önemli bir güç haline gelmesi üzerine Suudller 1824'ten beri
merkez edindikleri Riyad'dan çıkarak Küveyt'e yerleşmek zorunda kaldılar ( 1891).
Babası Suud b. Faysal ile Küveyt'e iltica
eden Abdülazlz b. Suud (Abdülazlz b. Abdurrahman b. Faysal) yurduna dönme arzusu taşımakla birlikte bunu başarabilecek
güce sahip değildi. Kendilerini himaye eden
Küveyt Şeyhi Mübarek es-Sabah ile iyi iliş
kiler kurdu ve ondan siyaseti öğrendi. Bu
sırada Küveyt emlri ile Küveyt'i işgal niyet inde olan Reşidiler arasında sürtüşme
ler yaşanmaktaydı. İngilizler, durumu Osmanlı Devleti nezdinde protesto ettikleri
gibi Emir Mübarek'le daha önce yaptıkları
gizli himaye anlaşmasına dayanarak Küveyt Limanı'na savaş gemisi ve siyasi memurlar gönderdiler. İngilizler ile temas kuran Abdülaziz b. Suud, İbnü'r-Reşid ile Mübarek arasındaki rekabetten istifade ederek Riyad'a dönmenin yollarını araştırma
ya başladı. 1901'de Reşidller'e karşı çarpı
şan Küveyt güçlerine katıldı. Daha sonra
Mübarek'ten ve ailesine bağlı kabilelerden
aldığı yardımla güçlü bir silahlı kuwet oluş
turup Necid'e doğru harekete geçerek Reşldiler'in kontrolündeki Riyad Kalesi'ni ele
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