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23 Ocak 2015 tarihinde Kral 
Abdullah’ın vefat etmesi, 
Suudi Arabistan’daki Suudi 

hanedanının tarihi geçmişine ve 
yeni Kral Selman döneminde ve-
rasetin nasıl değişeceğine ilişkin 
tartışmaları da beraberinde getir-
di. Kral Abdullah’ın 91 yaşında öl-
mesi, yerine geçen Kral Selman’ın 
89 yaşında ve tayin edilen Veliaht 
Mukrin’in de 70 yaşında olması, 
ülkeyi yöneten hanedanın ikinci 
kuşağının ne denli yaşlandığına 
ve yönetimin yeni kuşağa nasıl ve 

ne zaman geçeceği sorusuna işaret 
etmektedir. Ülke yönetiminde, 
ilerleyen yaşlarına ve sağlık sorun-
larına rağmen tahttan vazgeçme-
yen ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa 
geçisin nasıl gerçekleşeceği ve yeni 
dönemde Suudi Arabistan’daki si-
yasal istikrarın ne tür bir seyir iz-
leyeceğine dair değerlendirmeler 
ve öngörüler ancak Suudi hane-
danının tarihi geçmişi göz önüne 
alınarak yapıldığında daha sağlıklı 
olabilir. 

Suudi Hanedanı’nın Tarihi Arka 
Planı  
Suudi Arabistan’da uzun süredir 
yönetimi elinde tutan Suudi hane-
danının tarihi kökeni, 18. yüzyılın 
başlarına kadar geri götürülmekte-
dir. Bu zaman dilimi aynı zamanda 
tarihsel süreç içerisinde birçok kez 
kurulup yıkılan Suudi emirlikle-
rinin de tarihi serüvenine tekabül 
etmektedir. Suudi Arabistan, mo-
dern anlamda Abdülaziz bin Suud 
tarafından 1932’de kuruldu. Ancak 
20. yüzyılda kurulan bu devletin, 
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KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE 

SUUDİ HANEDANI
Kral Abdullah döneminde hanedanın kurumsallaşması ba-
kımından yapılan en önemli düzenleme, 2006’da kurulan 
kral ve veliahtın seçiminden sorumlu 34 üyeli Biat Kuru-
lu’dur. Biat Kurulu’nun temel amacı, Suudi hanedanının 
ikinci kuşağının ilerleyen yaşı ve hastalıkları nedeniyle 
doğacak muhtemel güç boşluğunu gidermek ve üçüncü 
kuşağa geçiş sırasında oluşacak taht kavgalarının önüne 
geçmektir. 

İsmail AKDOĞAN  

18. ve 19. yüzyıllarda Suudi hane-
danının kurduğu iki ayrı devletle 
arasında süreklilik söz konusudur. 
Suudi hanedanının kurucusu, Arap 
Yarımadası’nın Necid bölgesinde 
hâkimiyet kuran Muhammed bin 
Suud’dur. Muhammed bin Suud 
(1725-1765), yine aynı bölge-
de nüfuzu olan Sünni ulemadan 
Muhammed bin Abdüvehhab ile 
1744’te bir ittifak anlaşma imza-
lamış ve böylece I. Suudi Emirliği 
(1744-1818) kurulmuştur. Bu an-
laşma uyarınca devlet yönetiminde 

siyasi işlerden Suudi ailesi ve dini 
işlerden ise Vehhabi ailesi sorum-
lu hale gelmiştir. Muhammed bin 
Suud, Abdülvehhab’ın kızlarından 
biriyle evlenince iki aile arasında 
siyasi ve dini işbirliği yanında akra-
balık ilişkisi de kurulmuştur.

Osmanlı toprağı olan Arap Ya-
rımadası’nda kurulan bu emirlik, 
Abdülvehhab’ın selefi mezhep ve 
cihat anlayışı ile motive olan as-
kerlerle 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 
19. yüzyılın ilk çeyreğinde Mekke, 
Medine, Şam, Bağdat ve Basra böl-
gelerine saldırılar düzenleyerek hâ-
kimiyet sahasını genişletmiştir. 18. 
yüzyılın başlarında kutsal toprak-
ların bulunduğu Hicaz’ın da Suu-
dilerin eline geçmesi üzerine Os-
manlı Sultanı II. Mahmut, Mısır 
Valisi Mehmet Ali Paşa’yı görevlen-
dirmiş ve 1818’de I. Suudi Emirliği 
yıkılmıştır. Kısa süre içerisinde to-
parlanan Suudi hanedanı, 1824’te 
Türki bin Abdullah liderliğinde 
Riyad merkezli II. Suudi Emir-
liği’ni (1824-1891) kurmuştur. 

Osmanlı Devleti ile yakınlığı olan 
Hail merkezli Raşidi hanedanı Ne-
cid’de nüfuzunu artırarak 1891’de 
II. Suudi Emirliği’ne son vermiş 
ve Suudi Emiri Abdurrahman bin 
Suud’u Kuveyt’e sürmüştür. Suudi 
hanedanı yaklaşık on yıl Kuveyt’te 
sürgünde yaşadıktan sonra Abdur-
rahman el-Suud’un oğlu Abdülaziz 
el-Suud, beraberindeki askerlerle 
birlikte 1902’de Raşidi hanedanına 
saldırarak Riyad’ı tekrar geri almış 
ve III. Suudi Emirliği’ni (1902-
1932) kurmuştur. 1912’de Suud 
İhvanı’nı kuran Abdülaziz el-Suud, 
Vehhabi cihad düşüncesiyle motive 
olan bu grubun desteğiyle 1913’te 
Basra Körfezi’ne kadar nüfuzunu 
genişletmiş, bugün itibariyle Şii-
lerin yoğunlukta yaşadığı el-Hasa 
bölgesini ele geçirmiştir. 

I. Dünya Savaşı sırasında ise 
hem Osmanlı Devleti hem de İn-
giltere ile anlaşmalar imzalayan 
Suudi hanedanı, kontrolündeki 
toprakları muhafaza etmiştir. Os-
manlı Devleti’nin savaştan yenik 
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çıkmasıyla Ortadoğu’da oluşan 
otorite boşluğunda Arap Yarıma-
dası’nda Hicaz merkezli Haşimi, 
Riyad merkezli Suud ve Hail mer-
kezli Raşid hanedanları arasında 
güç mücadelesi başlamıştır. Suud 
İhvanı’nın Vehhabi ideolojisinin 
gücünü arkasına alan Suudi hane-
danı, 1921’de Raşidi hanedanın-
dan Hail’i ve 1925’te ise Haşimi 
hanedanından Hicaz’ı ele geçir-
miştir. Böylece rakip hanedan-
ları yenilgiye uğratan Abdülaziz 
el-Suud, Kızıl Deniz’den Basra 
Körfezi’ne kadar uzanan geniş 
bir coğrafya üzerinde hâkimiyet 
kurmuş, 1926’da kendisini Hicaz 
Kralı olarak ilan etmiştir. 1932’ye 
gelindiğinde devletin adını Suudi 
Arabistan Krallığı olarak değiştiren 
Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabis-
tan’ın ilk kralı olmuştur. Böylece 
III. Suudi Emirliği, 1926’da Hi-
caz Krallığı’na, 1932’de ise Suudi 
Arabistan Krallığı’na dönüşmüştür.

Tahta Geçen Krallar ve 
Geleneğin Siyasal Sistem Haline 
Gelmesi (1932-2015)
1932’de modern anlamda kurulan 
Suudi Arabistan’ın kurucu kralı 
Abdülaziz el-Suud 1953 yılında 
ölene kadar tahtta kalmıştır. Kral 
Abdülaziz, Suudi hanedanının si-
yasal iktidarını güçlendirmek mak-
sadıyla sadece dini otoriteyi elinde 
bulunduran Muhammed bin Ab-
dülvehhab’ın soyundan gelen aile 
ile işbirliğini sürdürmemiş aynı 
zamanda farklı kabilelerden ev-
lenmek suretiyle hem onların des-
teğini almış hem de Suudi hanedan 
üyelerinin sayısını artırmıştır. Bu 
sayede Kral Abdülaziz, devlet yö-
netimini elinde bulunduran Suudi 
hanedanının meşruiyetini tahkim 
etmiştir. Örneğin Kral Abdülaziz, 
farklı kabilelerden pek çok kadınla 

evlilik yapmış ve bunlardan 45 er-
kek çocuğu dünyaya gelmiştir. Kral 
Abdülaziz’in üç önemli kabileden 
aldığı eşlerinden olan çocukları ha-
nedan içerisinde ve devlet yöneti-
minde daha fazla etkili olmuşlardır.

Kral Abdülaziz’in eşlerinden 
en önemlisi Hassa binti Ahmed 
es-Sudayri’dir. Kralın bu eşinden 
olan 7 erkek çocuğu, devlet kadro-
larında sahip oldukları nüfuz bakı-
mından ‘Sudayri Yedilisi’ şeklinde 
adlandırılmaktadırlar. Abdülaziz’in 
eşleri arasında en fazla erkek ço-
cuk doğuran Hassa es-Sudayri’dir. 
Bunlar Kral Fahd, Veliaht Sultan, 
Veliaht Nayif,  Prens Ahmed, Prens 
Türki, Prens Abdürrahman ve son 
olarak Kral Selman’dır. Bunlardan 
Kral Fahd (2005), Veliaht Sultan 
(2011) ve Veliaht Nayef (2012) 
ölmüş, Selman ise Ocak 2015’te 
kral olmuştur. Bu prensler krallık-
tan veliahtlığa, savunma bakanlı-
ğından içişleri bakanlığına olmak 
üzere kilit devlet kurumlarının ba-
şına geçmişlerdir. Kral Abdülaziz’in 
diğer önemli eşi ise nüfuzu Suri-
ye, Irak ve Ürdün’e kadar uzanan 
Şammar kabilesinden Fahta binti 
Asi el-Şurayim’dir. Ocak 2015’te 
ölen Kral Abdullah, Abdülaziz’in 
bu eşinden dünyaya gelmiştir. Ab-
dülaziz’in bir diğer önemli eşi ise 
dini otoriteyi elinde tutan Vehha-
bi ailesinden evlendiği Tarfa binti 
Abdullah el-Şeyh’dir. 1964-1975 

arasında ülkeyi yöneten Kral Fay-
sal, Abdülaziz’in bu eşinden doğ-
muştur. 

Öte yandan Suudi Arabistan’da-
ki siyasal sistemin işleyişine bakıl-
dığında 1992 yılında oluşturulan 
Temel Yönetim Kanunu’na kadar 
yazılı anayasa değil, geleneğin etkili 
olduğunu görüyoruz. Yani kralın 
nasıl ve kimler arasından seçilece-
ği hakkında 1990’lara kadar ya-
zılı bir metin hazırlanmamıştır. 
Kurucu Kral Abdülaziz’den sonra 
Suudi Arabistan’da işleyen gelenek, 
yönetimin Suudi hanedanı içeri-
sinde babadan oğula değil, liyakat-
li kardeşler arasında değişmesidir. 
Geleneğin diğer bir yönü ise siyasal 
istikrarsızlığın önüne geçmek için 
mevcut kralın hayattayken kendisi-
ne veliaht belirlemesidir. Bunun ilk 
örneği, Kral Abdülaziz’in 1933’te 
kendisine halef olarak oğlu Suud 
bin Abdülaziz’i tayin etmesidir. Ay-
rıca Veliaht Suud’dan sonra tahta 
oturacak prens olarak ise diğer oğlu 
Faysal bin Abdülaziz’i tayin ederek 
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aslında kendinden sonra kraliyet 
tahtına oturacak yöneticilerin ba-
badan oğula değil, kardeşler arasın-
da değişmesi geleneğini getirmiştir.

Geleneğin nasıl işlediği ve gü-
nümüze kadar tahta kimlerin geç-
tiğine bakıldığında Kral Abdüla-
ziz’in 1953’te vefat etmesiyle yerine 
en büyük oğlu 51 yaşındaki Suud 
bin Abdülaziz (1953-1964) geçmiş 
ve ülkeyi 1964’e kadar yönetmiştir. 
Kral Suud’un on yıl süren saltanat 
dönemi Suudi Arabistan açısından 
sancılı geçmiş, Kral Abdülaziz’in 
çocukları arasında güç mücadelesi 
başlamıştır. 1964’te ulemanın da 
desteğini alan üvey kardeşi Veliaht 
Faysal bin Abdülaziz tahta geçmiş-
tir. Kral Suud Avrupa’ya sürgüne 
gönderilmiş ve 1969’da Yunanis-
tan’da vefat etmiştir. Böylece Kral 
Faysal (1964-1975) 62 yaşında 
tahta oturmuştur. Kral Faysal, mo-
narşinin güvenliği ve bölgesel güç 
dengeleri bakımından pek yakın 
bir tehlike olarak gördüğü Cemal 
Abdünnasır’ın sosyalist pan-Ara-
bizm politikasına karşı aktif bir 
şekilde pan-İslamizm politikası 
izlemiştir. İslam İşbirliği Teşki-
latı’nın kurulmasına öncülük et-
miş, 1973’te İsrail’e destek veren 
ABD’ye petrol ambargosu uygu-
lamıştır. Kral Selman’ın annesinin 
dini otoriteyi elinde tutan Muham-
med bin Abdülvehhab’ın soyundan 
gelmesi dikkate alındığında tahta 
geçiş süreci ve dış politika çizgisi 
daha anlaşılır hale gelmektedir. 

Ancak Faysal, 1975’te bir yeğe-
ni tarafından uğradığı suikast sonu-
cu vefat etmiş, yerine 63 yaşındaki 
kardeşi Veliaht Halid bin Abdüla-
ziz  (1975-1982) tahta geçmiştir. 
Kral Halid dış politikada 1979 İran 
Devrimi, 1979 Afganistan’ın işgali 
ve İran-Irak Savaşı gibi önemli böl-
gesel gelişmelerle meşgul olmuştur. 

Ancak Kral Halid’in sekiz yıl süren 
saltanatı, 1982’de ölmesiyle sona 
ermiştir. Bu yönüyle Kral Halid, 
Suudi Arabistan tarihinde tahtta en 
az kalan kral olmuştur. Yerine 61 
yaşındaki kardeşi Veliaht Fahd bin 
Abdülaziz (1982-2005) geçmiştir. 
Kral Fahd döneminin önemi, ‘Su-
dayri Yedilisi’nden bir prensin ilk 
defa tahta geçmesi ve yasal düzen-
lemeler yapılarak siyasal sistemin 
kısmen kurallara bağlı hale geti-
rilmesidir. Kral Fahd’ın 1992’de 
yayınladığı Temel Yönetim Hu-
kuku’nun 5. maddesi kralın İbni 
Suud’un erkek çocukları ve torun-
ları arasından seçileceğini yasal gü-
vence altına almıştır. Ayrıca üyeleri 
kral tarafından atanan Şura Meclisi 
kurulmuştur. Kral Fahd’ın yöneti-
me geldiği sırada Sudayri kardeş-
lerin yedisinin de hayatta olması 
nedeniyle Sudayrilerin tahtı uzun 
bir süre elinde tutacağı tartışma-
ları da başlamıştır, ancak fiiliyatta 
böyle olmamıştır. Prensler arasın-
dan en yaşlı üyenin veliaht tayin 
edilmesi geleneği Sudayrilerin de-
ğil, üvey kardeşi Prens Abdullah’ın 
veliaht olmasını sağlamıştır. Üste-
lik 1995’te Kral Fahd’ın felç olması 
nedeniyle Veliaht Abdullah, ülkeyi 
1995’ten 2005’e kadar fiili olarak 
yönetmiştir.

2005’te 84 yaşında Kral Fahd’ın 
vefat etmesiyle Veliaht Abdullah 
(2005-2015) tahta geçmiştir. 23 
Ocak 2015’te 91 yaşında vefat 
edene kadar ülkeyi Kral Abdullah 
yönetmiş ve 2012’de veliaht tayin 
edilen Sudayrilerden Prens Selman 
Kral olmuştur. Böylece yönetim on 
yıllık aradan sonra tekrar Sudayri 
kardeşlere geçmiştir. Kral Abdul-
lah döneminde hanedanın kurum-
sallaşması bakımından yapılan en 
önemli düzenleme, 2006’da kuru-
lan kral ve veliahtın seçiminden 

sorumlu 34 üyeli Biat Kurulu’dur. 
Biat Kurulu’nun temel amacı, Su-
udi hanedanının ikinci kuşağının 
ilerleyen yaşı ve hastalıkları nede-
niyle doğacak muhtemel güç boş-
luğunu gidermek ve üçüncü kuşağa 
geçiş sırasında oluşacak taht kav-
galarının önüne geçmektir.  Nite-
kim Kral Abdullah’ın tayin ettiği 
Veliaht Sultan 2011’de onun yeri-
ne tayin edilen Veliaht Nayif ’in ise 
2012’de art arda ölmeleri ve Kral 
Abdullah’ın ardından tahta geçen 
Kral Selman’ın 80, Veliaht seçilen 
Prens Mukrin’in ise 70 yaşında ol-
ması, Suudi hanedanının ikinci ku-
şağının geldiği noktayı göstermek-
tedir. Üstelik Prens Mukrin’in Ab-
dülaziz’in yaşayan en genç oğlu ol-
ması, orta vadede krallığın üçüncü 
kuşağa geçme sürecinde yaşanacak 
muhtemel sıkıntıları beraberinde 
getirecek gibi gözükmektedir.    

Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi
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hale getirilmesidir. 
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