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çalışan S milyondan fazla Afrika ve Asya 
kökenli işçi bulunmaktadır. Yüzölçümü
nün büyüklüğünden dolayı nüfus yoğun
luğu azdır ve kilometrekareye ortalama 
on üç kişi düşer. Etnik yapıyı % 90 Arap
lar'la %10 Afrikalı ve Asyalılar oluşturur; 
halkın tamamına yakını müslümandır. 

Tarım alanları yüzölçümünün ancak % 
3'ü kadardır ve vahalarla yer altı suyu ba
kımından zengin olan yerlerden meydana 
gelir. Başlıca kültür bitkileri tahıl, hurma 
ve kahvedir. Şehirlerin çevresindeki sulana
bilen alanların bir kısmında sebze ve mey
veler yetiştirilirse de üretim iç tüketimi 
karşılamaz. En önemli tarım ürünü olan 
hurma sulanabilen alanlarla yükseltisi 1 SOO 
metreyi geçmeyen HüfQf vahası, Medine, 
Asir ve Blşe gibi yerlerde yetiştirilir. Dün
yada Irak'tan sonra en çok hurma yetişti
rilen ülke Suudi Arabistan'dır. Yarı kurak ik
limin görüldüğü geniş alanlarda step for
masyonuna bağlı olarak göçebe hayvan
cılık yaygındır ve özellikle küçükbaş hay
vancılığının yanı sıra 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 . 
gelişmemiştir. 

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık % 
25'ine sahip olan Suudi Arabistan, öncele
ri göçebe kabHelerin yaşadığı fakir bir çöl 
ülkesi iken 193!:rdan itibaren petrol yatak
larının işletmeye açılmasıyla Ortadoğu ve 
dünya dengeleri açısından büyük önem 
kazandı ve güçlü bir ekonomik yapıya ka
vuştu. 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, de
mir çelik, gübre, çimento, elektrikli alet
ler vb.dir. Sanayi genelde Basra körfezi 
kıyılarında toplanmıştır; Cidde'de de bazı 
önemli tesisler bulunmaktadır. Ülke, özel
likle Arap yarımadasını Basra körfezinden 
Kızıldeniz'e bağlayan gelişmiş bir karayo
lu ağına sahiptir. Ayrıca Riyad-Demmam, 
Amman-Tebük-Medine arasında 1400 km. 
uzunluğunda bir demiryolu hattı ile Riyad, 
Dernınarn ve Cidde uluslararası havaliman
ları da ulaşıma hizmet vermektedir. Ülke
nin 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 bü
yük gelir sağlar. Türkiye ile Suudi Arabis
tan arasında geçmişi uzun bir tarihe da
yanan ticari ve kültürel ilişkiler bulunmak
tadır. Türkiye bu ülkeye canlı koyun, ha
zır giyim, çeşitli demir çelik ve gıda ürün
leri satmakta, daha çok petrol almaktadır. 
Pek çok Türk firması ülkede faaliyet gös
termekte ve özellikle inşaat sektöründe 
büyük projeler gerçekleştirmektedir. 
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II. TARİH 

Suudi Arabistan, coğrafi tanımdan zi
yade "Arap yarımadasında Suudi ailesinin 
egemen olduğu bölge" anlamına gelen si
yasi bir tanımdır. Resmi adı el-Memleke
tü'l-Arabiyyetü's-Suudiyye olan devletin ku
rucusu Suudi ailesinin Orta Arabistan'da 
varlığı )0.1. yüzyıl ortalarından itibaren bi
linmektedir (bk SUÜDILER) )0.111. yüzyılın 
ortalarına kadar Orta Arabistan'da her
hangi bir siyasal etkinliği olmadan varlı

ğını sürdüren ailenin reisi Muhammed b. 
Suud ile bu dönemde ortaya çıkan ve dü
şünceleriyle bölgede etkin olan Muham
med b. Abdülvehhab arasında 1744 veya 
17 4S'te yapılan ittifak ailenin ve bölgenin 
tarihine yön verdi. Bu tarihten itibaren 
Muhammed b. Abdülvehhab'ın dini görüş
lerini çevredeki meskun mahaller ve be
devi kabileleri arasında yayma misyonunu 
üstlenen Suudi ailesi nüfuz alanlarını sü
rekli biçimde genişletti (bk VEHHABILİK) 

Suudller'in Osmanlı Devleti'nin Irak ve Su
riye vilayetleri sınırlarına uzanan nüfuzları
nı XIX. yüzyılın başında Hicaz'a kadar uzat
maları 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 hali
ne gelmesi üzerine Suudller 1824'ten beri 
merkez edindikleri Riyad'dan çıkarak Kü
veyt'e yerleşmek zorunda kaldılar ( 1891). 

Babası Suud b. Faysal ile Küveyt'e iltica 
eden Abdülazlz b. Suud (Abdülazlz b. Ab
durrahman b. Faysal) yurduna dönme arzu
su 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 niye
t inde olan Reşidiler arasında sürtüşme
ler yaşanmaktaydı. İngilizler, durumu Os
manlı Devleti nezdinde protesto ettikleri 
gibi Emir Mübarek'le daha önce yaptıkları 
gizli himaye anlaşmasına dayanarak Kü
veyt Limanı'na savaş gemisi ve siyasi me
murlar gönderdiler. İngilizler ile temas ku
ran Abdülaziz b. Suud, İbnü'r-Reşid ile Mü
barek arasındaki rekabetten istifade ede
rek 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 Re
şldiler'in kontrolündeki Riyad Kalesi'ni ele 

581 



. SUUDi ARABiSTAN 

geçirdi (ı 5 Ocak ı 902). Bu tarih Su u di Ara
bistan Devleti'nin kuruluş tarihi olarak ka
bul edilmektedir. 

ll. Abdülhamid, İngilizler'in muhtemel 
müdahalesini önlemek için İbnü'r-Reş'id'in 
Küveyt'e girmesine izin vermedi. Bu du
rum ve Riyad'ın Suud'iler'in eline geçme
si Reş'id'iler'i telaşlandırdı. Bağdat ve Bas
ra valilerinin krizi kontrol edememesi, Mek
ke emirlerinin kışkırtıcı tavırları yeni bir 
Suud'i-Reş'id'i çekişmesini doğurdu. Atala
rının yurdunda kalmaya azimli olan Abdü
laz'iz b. Suud, İbnü'r-Reş'id'in bölgedeki et
kinliğine son vermek amacıyla savaş ha
zırlıklarına başladı. İngilizler'den para ve 
silah yardımı alabileceğini ümit ediyordu. 
Gelişmelerden haberdar olan ll. Abdülha
mid, İbnü'r-Reş'id'i desteklemeye karar ver
di. İlk olarak kendisine iki dağ topu gönde
rildi ve satın alacağı silahları Basra güm
rüğünden gümrüksüz geçirmesi için izin 
verildi. öte yandan Müşir Ahmed Feyzi Pa
şa'dan Abdülaz'iz'in saldırılarda bulundu
ğu Kasim taraflarına bir askeri sefer hazır
lığı yapması istendi. Ancak Mayıs 1904'te 
başlatılan askeri harekat başarısızlıkla so
nuçlandı. Kışlık kıyafetleriyle bölgeye sev
kedilen askerlerin çoğu sıcak, susuzluk, aç
lık ve hastalıktan telef oldu. İbnü'r-Reş'id'in 
adamları cepheden çekilince Osmanlı as
kerleri SuCıd'i kuwetleriyle karşı karşıya 
kaldı. Bölgeye yeni birlikler sevkediidiyse 
de havanın sıcak olması yüzünden sonuç 
alınamadı. Abdülaz'iz'in İbnü'r-Reş'id'i öldü
rüp Kasim bölgesini ele geçirmesi karşı
sında Ahmed Feyzi Paşa, Abdülaz'iz'in ba
bası Abdurrahman b. Paysal ile anlaşarak 
itaatini sağladı. Riyad merkez olmak üze
re Ar'iz, Veşm ve Südeyr ile civartarının kay
makamlığı Abdurrahman'a verildi. Abdü
laz'iz'in kabul etmiş göründüğü bu çözüm 
bölgede bir süre daha istikrarı sağlamak
la birlikte Suudller'in güç kazanmasını dur
duramadı. Önce Sıtkı Paşa. ardından Sa
mi Paşa aracılığıyla Riyad'a karşı bölgede 
merkezi Kasim olan bir yönetim tesisine 
çalışıldıysa da başarılı olunamadı ve Kasim 
taraflarındaki bütün askeri güçler geri çe
kildi. Abdülaz'iz'in devletle iyi geçinmesi 
bunda etkili oldu. Bu arada Abdülaz'iz'in 
padişah tarafından bir hil'atle taltif edil
mesine karar verildi. O da Abdülhamid'e 
bağlılığını bildirerek Salih Paşa adında bir 
adamını Lahsa mutasarrıflığı nezdine tem
silci olarak gönderdi. Resmi evraklar üze
rinde Abdurrahman kaymakam olarak gö
rünüyor, oğlu Abdülaz'iz, Necid em'iri ve 
aşiretleri reisi unvanını kullanıyordu. ll. Meş

rutiyet'in ilanı bölgede de tesirlerini his-
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settirdi. Geçiş döneminin doğuracağı boş
luklardan istifade yoluna giden Abdülaz'iz 
ilk mebus seçimleri sırasında Lahsa mu
tasarrıflığı nezdindeki temsilcisini hemen 
Riyad'a geri çekti. Abdülaz'iz'in bu tavrı 
Lahsa bölgesine karşı bir istila niyeti şek
linde değerlendirildiyse de bir önlem alın
madı. Osmanlı-İtalyan savaşı ve diğer ge
lişmeler merkezden hayli uzak ve kontro
lü zor olan Necid, Asir ve Yemen gibi böl
gelerde olumsuz tesirlericra etti. İttihat
çılar bütün gayretlerine rağmen bölgede 
etkin olan unsurların güvenini kazanama
dılar, hatta onlarla çekişmelere girdiler. Ni
tekim muhtemelen bir taktik olarak 1912 
seçimlerinde Osmanlı meclisine bir me
bus göndermek isteyen Abdülaz'iz'in tale
bi seçim kanunu bahane edilip geri çev
rildi. 

Oldukça zeki bir siyasetçi olan Abdüla
z'iz b. Suud, kendisine bağlı bedevlieri yer
leşik hayata geçirmeden kalıcı bir devlet 
kuramayacağının farkındaydı. Bunun için 
Riyad'ın kuzeyinde suyu olan Artaviye'den 
başlayarak çölde 1SO'den fazla yerde He
cer (Hicre) denilen yerleşim alanları (kolo
ni) kurdu. Kabileler halinde iskan ettiği be
dev'ileri bir taraftan ziraata ve yerleşik ha
yata alıştırmaya, bir taraftan da onlara 
Vehhab'i akldesini öğretip uygulamalarını 
sağlamaya çalıştı. İhvan adı verilen bu yer
leşirnciler daha sonra Abdülaz'iz'in askeri 
gücünü oluşturdular. Çöllerde devlet ge
leneğinden uzakta yaşayan bedevlieri dev-

Hall'den bir görünüş 

let yapısına ve devlete itaate alıştırmak 
için her kabileye ait yerleşme yerine bir 
emir, şer'! hakim, beytülmal memuru, iki 
katip ve bir posta memuru tayin edildi. 
Bu proje Suudi Arabistan'ın kuruluşuna gi
den yolda atılan en önemliadım oldu. An
cak güçlü bir devlet olmak için doğrudan 
denize ve dış dünyaya açılmak gereki
yordu. Tek çözüm Osmanlı Devleti'nin bir 
mutasarrıflık merkezi olan Lahsa'nın ele 
geçirilmesiydi. Trablusgarp ve Balkan sa
vaşlarından dolayı bölgede güvenliği sağ
layan sınırlı bir gücün dışında birlik kalma
ması Abdülaz'iz'e aradığı fırsatı verdi. Siya
set sahnesine çıktığı andan itibaren böl
gedeki Arap kabileleriyle sıcak ilişkiler ku
ran ve İngilizler'in desteğini almaya çalı
şan Abdülaz'iz, Osmanlı Devleti ile bozuş
mak istememeleri sebebiyle İngilizler'in 
desteğini sağlayamamıştı. Ancak İngiliz
ler bu resmi politikalarına rağmen Küveyt'
teki siyasi memurları Captain William Sha
kespear vasıtasıyla el altından Abdülaiiz'i 
cesaretlendiriyor, Balkan Savaşı başta ol
mak üzere Osmanlı Devleti aleyhindeki ge
lişmeleri kendisine bildiriyordu. Lahsa'da 
herhangi bir mukavemetle karşılaşmaya
cağını öğrenen Abdülaz'iz Nisan 1913'te 
kuwetleriyle bu bölgeye yöneldi. 4 Mayıs'
ta Lahsa'ya girerek az sayıdaki Osmanlı as
ker ve memurlarını buradan çıkarıp böl
genin merkezi Hüfuf'a yerleşti. Kendisini 
denize ulaştıran Uceyr, Cübeyl ve Kat'if şe
hirlerini kontrol altına alıp bölgeye hakim 
oldu. 



Osmanlı hükümeti açısından beklenme
dik bir gelişme olan bu durum karşısında 
önce askeri bir müdahale gündeme gel
di. Ancak bunun imkansızlığı dikkate alı

narak bölgede etkinliği olan Basra Valisi 
Süleyman Şefik Paşa, eski Necid mutasar
rıfı Seyyid Talib Paşa ve Küveyt Şeyhi Mü
barek b. Sabah devreye sokuldu. Onların 
aracılığıyla Mayıs 1914'te Abdülazlz b. Su
Gd ile bir anlaşmaya varıldı. Kendisine Ne
cid valisi ve kumandanı unvanı verildi. Böy
lece durumu resm'ileştirilerek İngiliz hima
yesine girmesi engellendi. ı. Dünya Sava
şı'nın başlamasıyla ilan edilen cihad fet
vası kendisine bildirilince Abdülazlz, rakip 
ve düşman olarak kabul ettiği İbnü'r-Re
şld'i bahane edip savaşa katılmayı reddet
ti. Asıl amacı Basra körfezinde etkin olan 
İngilizler ile karşı karşıya gelmemekti. Ni
tekim bu siyasetinin olumlu sonuçlarını kı
sa sürede aldı ve İngilizler'le onların des
teğini sağlayan gizli bir anlaşma yaptı. Bu 
sırada Mekke Emlri Şerif Hüseyin'i Osman
lı Devleti'ne karşı isyana hazırlayan İngiliz
ler için Abdülazlz'in tarafsızlığının sağlan
ması önemliydi. 

Abdülazlz, İngilizler'le anlaştıktan son: 
ra kendisine bağlı kabileleri teşvik ederek 
Cebelişemmer ve Hicaz taraflarına akınlar 
yapmalarını sağladı. Bir taraftan da Suri
ye'de bulunan Cemal Paşa ve Medine'de 
bulunan Fahreddin Paşa'ya heyetler gön
derip onların muhtemel tepkilerini anla
maya çalıştı. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna 
kadar faaliyetlerini Orta Arabistan'la sı

nırlı tutan Abdülazlz, Osmanlı ordularının 
bölgeden çekilmesi üzerine (ı 9 ı 8) İdrlsl
ler'in idaresindeki Asir' e yönelip burayı top
raklarına kattı ( 1922) 1921 'de Hail'de ka
lan son Reşld'iler'i de oğlu Faysal kuman
dasında gönderdiği kuwetlerle yenerek 
hükümranlık sahasını genişletti ve Necid 
sultanı unvanını kullanmaya başladı, erte
si yıl Necid ve civarının sultanı unvanını al
dı. 192Z'de İngilizler'in gözetiminde yaptı
ğı anlaşmalarla Irak, Doğu Ürdün ve Kü
veyt sınırları belirlendi. 1924'te ingilizler'in 
himayesinde kurulan Hicaz Haşiml Krallı
ğı topraklarına saldırıp 1926'da burayı da 
topraklarına kattı ve Hicaz kralı, Necid ve 
civarının sultanı unvanını aldı. Aynı yıl Tür
kiye Cumhuriyeti kendisini tanıdı ve Cid
de'de bir maslahatgüzarlık açtı. Daha son
ra unvaniarından sultan kelimesini çıka

rarak kendisini Hicaz ve Necid kralı ilan 
etti. 1934'te SuGd'iler'le Yemen arasında 
imzalanan Taif Antiaşması'yla Necran ve 
C'izan'ı da topraklarına kattı. 

Ülkenin kuruluş sürecinde Abdülazlz b. 
SuGd bir yandan da diplomatik girişimler-

de bulunmaya başladı. Bu gelişmelere ilgi
siz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 1926 yı
lında Mekke'de toplanan hilafet kongre
sine Edi b Servet Bey'i delege olarak gön
derdi ve Kral Abdülazlz ile İmam Yahya 
Hamldüddin el-Mütevekki1-Alellah arasın

daki ihtilaflarda aracılık girişiminde bulun
du. 1929'da Türkiye Cumhuriyeti ile Hicaz 
ve Necid Krallığı arasında dostluk antiaş

ması imzalandı. 1932'de Abdülazlz'in oğlu 
Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret ederek ba
basının mektubunu Mustafa Kemal' e tak
dim etti. Aynı yıl İngiltere'nin kendisini res
men tanıması üzerine Abdülazlz b. SuGd 
unvanını Suudi Arabistan kralı şekline dö
nüştürdü. 

Abdülazlz, Suudi Arabistan'ı oluşturma

ya çalışırken kendisinin kurduğu ihvan gru
bunun muhalefetiyle karşılaştı. Çoğunlu
ğu bedevi olan ve bir devletin egemenliği
ne girmeyi kabul etmeyen bu grubun Hi
caz başta olmak üzere yeni topraklarla 
birlikte teknoloji ve farklı dini anlayışlarla 
tanışması bid'at tartışmalarını da berabe
rinde getirdi. Bu durum Kral Abdülazlz'i 
zor durumda bıraktı. Geçmişte yararlan
dığı bu grubun liderleri üzerine gitti. Kü
veyt başta olmak üzere Suudi Arabistan 
dışına kaçanları İngilizler'in yardımıyla ge
ri getirtip cezalandırdı. 1932'den itibaren 
maliye, hariciye işlerini sürdürecek kurum
ları hayata geçiren Kral Abdülazlz, dinili
derlerin itirazlarına rağmen 1933'te pet
rol imtiyazını Amerikan şirketine verme-
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sinin ardından dünya gündeminde yer al
maya başladı. Su u di Arabistan'ın ülkeden 
çıkarılacak petrolden istifade etmesi ll. 
Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşti. Pet
rol gelirleriyle yollar. limanlar. hastahane
ler. sulama kanalları. yeni şehirler kuruldu 
ve hac hizmetleri geliştirildL 

Çeşitli kabHelerin devlete bağlılığını yap
tığı evliliklerle geliştirmeye çalışan Abdü
lazlz öldüğünde (1953) ardında otuz dört 
(veya elli üç) erkek ve sayısı bilinmeyen kız 
çocuğu bıraktı. Yerine oğulları SuGd ( 1953-
1964), Faysal (1964-1975). Halid (1975-
1982), Fehd ( 1982-2005) ve Abdullah 
(2005 ~) geçti. Günümüzde Kral Abdul
lah hem kral hem de hükümet başkanı ola
rak ülkeyi idare etmektedir. Dört yıl için 
tayin edilen kabinenin önemli bakanları 
SuGd'i ailesine mensuptur. Suudi Arabis
tan'da ayrıca 150 üyeden oluşan bir Mec
lis-i ŞGra bulunmaktadır. Ülke başşehir 
Riyad, Mekke ve Medine ile birlikte on üç 
idari bölgeye ayrıldı ve her bölge kraliyet 
ailesinden bir emlrin idaresine verildi. Son 
yıllarda belediye teşkilatları kuruldu. Be
lediye başkanlarının seçimle belirlenmesi 
Kral Abdullah'ın açılım ve değişim politi
kası olarak değerlendirilmektedir. 

Nüfusunun tamamı müslüman olan ül
kede Vehhabl mezhebi sıkı bir şekilde uygu
lanmaktadır. Doğu bölgesinde kendi gele
neklerini kapalı bir biçimde sürdüren önem
li sayıda Şii bulunmaktadır. Suudi Arabis
tan'ın üye olduğu uluslararası kuruluşlar 
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içinde Arap Birliği ( 1969), İslam Konferan- dır. Okuma yazma oranı erkeklerde% 85, 
sı Teşkilatı, Rabıtatü'l-alemi'I-İslaml, Kör- kadınlarda% 79'dur. 

fez İşbirliği Konseyi ve Milletlerarası İslam suudi Arabistan'da ilk üniversite 1957'-
Hilal Komitesi sayılabilir. deMelik suud adıyla açıldı , bunu 1961 'de 

Eğitim ve Öğretim. Kral Abdülazlz çöl- Medine'de kurulan İslam Üniversitesi ta-
de kurduğu yerleşim yerlerine dini eğitim kip etti. 1974'te İmam Muhammed b. Su-
veren "mutavvi"' adlı öğreticiler, bedevl- ud İslam Üniversitesi, 197S'te Melik Fehd 
lere de seyyar hoca ve imamlar tayin etti; Petrol Üniversitesi, 1981 'de Mekke'de Üm-
düzenli eğitime ise Hicaz'ın Necid ile bir- mü'l-kura Üniversitesi açıldı. Kız Öğrenim 
leştirilmesinden sonra geçebildL Abdüla- Yüksek Bakanlığı'nın denetiminde bu üni-
zlz, Hicaz'a hakim olunca bölgedeki mev- versitelere bağlı , kızlara ait on üç fakülte 
cut medreseterin ve diğer eğitim kurum- bulunmaktadır. Son yıllarda üniversite sa-
tarının Vehhabl öğretisine göre yapılandı- yısı on altıya ulaştı. Üniversiteler Yüksek 
rıtmasını istedi. Mekke'de kendi oğulları- Öğretim Bakanlığı tarafından idare edii-
nın ve ileri gelenlerin çocuklarının eğitimi mektedir. Bugüne kadar üniversitelerden 
için modern bir okul açtı. Ardından Riyad'a yaklaşık 150.000 öğrenci mezun oldu. Üni-
taşınan bu okul daima kralın gözetimi al- versitelerde görev yapan 13-14.000 öğre-
tındaydı. 1927'den sonra maarif idaresi tim üyesinin yarısı yabancılardan oluşmak-
hayata geçirilerek ülke düzeyinde eğiti- tadır. Kral Fehd b. Abdülazlz döneminde 
min birleştirilmesi amaçlandı. Bu kurum eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılma-
başlangıçta eğitim geleneği olan Mekke ya başlandı. Bugün eğitime ayrılan pay 
ve Medine'de hızlı, Riyad ve çevresinde gayri safi milli hasılanın% 7'sini oluştur-
daha yavaş yayıldı . 1936'da Hicaz'da çeşit- maktadır. Kral Abdullah'ın 2005'te başlat-
li seviyede on sekiz okul bulunmaktaydı. tığı eğitim seferberliği çerçevesinde üni-
Düzenli eğitim kurumları ülke düzeyinde versitelere yatırım yapılmaya başlandı. Ay-
1937'den sonra hayata geçirilebildi, bun- nca binlerce öğrenci burslu olarak yurt 

ların çoğu ilkokul düzeyinde okullardı. Li- dışına gönderildi. 
se ve meslek okulları ise daha geç açıldı. BİBLİYOGRAFYA : 
1954'te maarif idaresinin bakanlığa dö- BA. Cevdet-Dahiliye, nr. 1537, 1735, 6716; BA, 
nüştürülmesi ve petrol gelirlerine bağlı İrade-Mesail-i Mühimme, nr. 1800, 1802, 2067; 

ı k k ki t 
V oto . BA, A.DVN, NMH, nr. 17 /7; BA. MY, nr. 236/55; 

o ara ayna arın ar ması egı ıme yenı BA. DH-ŞFR, nr. 47-290; Başbakanlık Cumhuri-
bir ivme kazandırdı. Üniversite düzeyinde- yet Arşivi, nr. 030/10/01/02/32/71/16; nr. 030/ 
ki eğitim, 1930'lu yıllardan itibaren ihtiyaç 13/02/35/28/17; nr. 030/10/01 /02/33/2/5; Ne-
duyulan alanlarda yurt dışına öğrenci gön- cid Kıtası Meselesi, İstanbul 1334, tür. yer.; Hü-
derilmeksuretiyle başlatıldı. Mekke'de açı- seyin Hüsnü, Necid Kıtasının Ahval-i Umümiy-

yesi, İstanbul 1337, tür.yer.; M. M. Fetih, Necid 
lan bir hazırlık okulunda kısa bir eğitim- el-İhvan Fırkası veya Bugünkü Vehhabflik, An-
den geçirilen öğrencilerin büyük çoğunlu- kara 1340, s. 18-49; G. Lenczowski, The Middle 
ğu başlangıçta Mısır'a giderken daha son- East in World Affairs, New York 1952, s. 339-
ra ihtiyaca göre diğer ülkelere de gönderil- 357; W. Yale. The Near East, Michigan 1958, s. 

351-364; R. B. Winder, Saudi Arabia in the Ni-
meye başlandı. 1932-1933'te sınırlı sayıda neteenth Century, New York 1965, s. 27 4-278; 
da olsa mühendislik, tıp ve pilotluk eğiti- Sriton c. Busch. Britain, India, and the Arabs: 
mi için Türkiye'ye öğrenci gönderildi. Su- 1914-1921 , Berkeley 1971, s. 215-266; Abdüla-
udi Arabistan, Amerika ve Avrupa üniver- ziz Abdülganl İbrahim, es-Selam el-Brftanf fi-'1-Ija-
sitelerine öğrenci yollamayı günümüzde lfci'l-'Arabf: 1899-1947, Riyad 1981, s. 234-236; 

Emin er-Reyhilnl. Necd ve müll:ıa~atüh, Riyad 
de sürdürmektedir. 1981, s. 59-120; L. McLoughlin, Ibn Saud: Foun-

Her düzeydeki eğitimin erkek ve kızla- der of Saudi Arabia, London 1993, tür. yer.; A. 
ra<3.yrı qyrı verildiği ülkede ilk ve orta öğ- Vasiliyev, Tarfl].u'l-'Arabiyyeti's-Su'üdiyye, Bey-

rut 1995, s. 351-377; itiraıiim 'Fasih b. Sıbgatul
reı:ıim ctp:zı;iyindeki erkek öğrencilerin de- lah el-Haydar! el-Bağdactl, 'Unıianü '1-mecd fi be-
varn etJ:[gi Ö.\wllar Eğitim Bakanlığı'na ; kız ~ yani atıvali Bagdad ve'l-Başra ve Necd, London 
okullar1J{ıiEğitirni Bakanlıği:na bağlıdır. · ~ l998, s. 211'230: Zekeriya Kurşun. Necid ve Ah-
Üikede:h~i>d:üzeyde eğitim ku~ÜrlJU bulun- sa 'da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabf Hareketi 
fTıas\ria rağmen kİzların gidebileceği dal;; ve Suud Devleti 'nin Ortaya Çıkışı, Ankara 1998, 

· · · - tür.yer.; Abdullah Salih el-Useymln, Tarfl].u'l-mem-
lar eğitim ve ı=;ağlık gibi alanlarla sınırlı tu- leketi'l-'Arabiyyeti's-Sıl'üdiyye, Riyad -1999, 
tutmaktadır. Meslek'i ve teknik okullar.icin .tür. yer:; Muhammed b. Abdullah es-Selman, ·et-

ayri ~bİrktirı.i.luş bulunmakla lJirÜ~te bu -Ta'ltm tt 'ahdi'i-Melik 'AbdiJ'azfz, Riyad 1419/ 
okuUar. ülke ihtiyacını katşii~yacicıkhıite-., l\)99;-:iur.~Eır.; M. Abdullah ~s-Semmar1- N asır b. 
iil<.te degoildir. Aur. ıca Muh. 'aii1~ed b. Sı.IO.~ Muhiirriiri~'d el-Cüheyn1, el-Memleketü'l-'Arabiy~ 

:J' yetU's-Su'ı:idiyy~ fi 'ahdi'l-fjadimi'l/iaremey-
Üniversitesi'ı'ıirı denetiminde ülke çapın- ni'ş-şerf{eyn el-Melik Fehd b. 'Abdil'azfz Alü 
da eğitim veren fen liseleri bulunmakta- Su'üd, Riyad 2002, s. 80-88; Medavi er-Reşld, 
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Tarif]. u '1-'Arabiyyeti's-Su'üdiyye beyne'l-~adfm 
ve 'l-f:ıadfş, Beyrut 2002, tür.yer.; a.mlf., "Du
rable and Non-Durable Dynasties: The Rashidis 
and Sa'udis in Central Arabia" , BSMES, XIX/2 
(1992) , s. 144-158; A. Musil, Alü Su'ud: Dirase 
fi'd-devleti's-Su'üdiyye (tre. Said b~ Fayiz İbrahim 
Said), Beyrut 2003, s. 121-155; Kerim Talal er-Ri
kabi. et-Tetavvüratü 's-siyasiyyetü 'd-daf.J.iliyye 
fi Necd, Beyrut 1425/2004, s. 177-223; R Baker, 
Memleketü'l-Hicaz eş-Şura' beyne'ş-Şerff fjüse
yin ve Ali Su'ud (tre. Sadık Abd u Ali er-Rikab1), 
Arnman 2004, tür.yer.; D. Silverfarb, "The Anglo 
Najd Treaty of December 1915", MES, XVI/3 
(1980), s. 167-177; J. Goldberg, "The 1913 Sa
udi Occupation of Hassa Reconcidered" , a.e., 
XVlll/1 (1982). s. 21-29; a.mlf., "Captain Shakes
pear and Ibn Saud: A Balanced Reapraisal" , a.e., 
XXII/1 (1986), s. 74-88; J. Kostiner, "On Instru
ments and their Designers: The 1khvan of Najd 
and the Emergence of the Saudi State" , a.e., 
XXIV/3 ( 1988), s. 298-323; Muhammed b. Sa' d 
eş-Şüvey'ir, "ed-Dir'iyye 'aşımetü'd-devleti's-Su
CCıdiyyeti'l-üla mekanetühe's-siyasiyye ve't-ta
ribiyye ve'l-J:ıaçlariyye", ed-Dare, XXII/4, Riyad 
1417/1997, s. 5-25; J . Kostiner, "al-SuCCıdiyya , 

al-Mamlaka al-'Arabiyya", EJ2 (İng . ), IX, 905-
908. ~ 

IJ!I!I!!I ZEKERiYA KURŞUN 
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SUÜDI MEHMED EFENDi 

(bk . MEHMED SUÜDI EFENDi). 

SUUDİLER 
( ~~ JT) 

Bugünkü Sulidi krallarının 
mensup olduğu hanedan. 

_j 

_j 

Klasik kaynaklarda Adnanller'den Ane
ze'ye mensup bir kol olarak zikredilir. Bu
na göre ailenin nesebi Aneze kabilesinin 
Mesallh koluna dayanır. Ancak son yıllar
da ailenin de bizzat benimsediği ve litera
türe giren görüşe göre soylarının Aneze 
ile kesişmekle birlikte Beni Hanife kabile
sinden geldiği belirtilir. Şu anda kullanılan 
Al-i SuO.d ismi, Suud b. Muhammed b. Muk
rin b. Merhan'dan gelir. O da bugünkü Su
udi Arabistan'ın doğusunda Katlf yakınla

rında Duru' bölgesinde yaşayan ve Beni 
Hanife kabilelerinden olan Bekir b. Vail 
ailesinden Mani' b. Rebla ei-Müreydl so
yundandır. 

Suudller'in atası kabul edilen Mani' b . 
Rebla ei-Müreydl dönemine kadar aile hak
kında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamak
tadır. Sınırlı da olsa bazı kaynaklarda zik
redildiğine göre Mani' ei-Müreydl'nin bu
günkü Riyad yakınlarında Hacrü'l-yema
me (Arız) bölgesinde İbn Dir' adında bir ak
rabası bulunmaktaydı. Kendisi bölgede nü
fuz sahibiydi. Aralarında cereyan eden ha
berleşme üzerine İbn Dir' , Mani' ei-Mürey-


