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gelişmelerin seyrini etkilemekte ve hatta bölgedeki 
gelişmelerde belirleyici bir konumda bulunmaktadır. 
Örneğin, Mısır’daki askeri darbeye başından itibaren 
milyarlarca dolarlık yardımda bulunarak Sisi rejimi-
nin yerleşmesine imkan tanımıştır. Müslüman Kar-
deşler’in etkisine girmeye başlayan Libya’da Hafter’e 
destek vererek ülke siyasetinin istikrarsızlaşmasına ve 
ülkenin fiilen ikiye ayrılmasına yol açan gelişmelerin 
arkasındaki güç olarak bilinmiştir.

Dördüncü olarak, yukarıdaki hususların da etki-
siyle Suudi Arabistan, küresel güçlerin önem verdiği 
bir ülkedir. G20’de Türkiye dışında Müslüman dünya-
dan gelen ikinci ülkedir. Dünyanın en büyük ekono-
milerinden biri olarak dünyadaki gelişmelere de yön 
vermeye çalışan bir ülkedir. 

Yukarıda sıralanan hususlar, Suudi Arabistan’da 
meydana gelen her tür gelişmenin bölge ve dünya si-
yasetindeki etkilerinin büyük olduğunu, dolayısıyla 
bölgesel devletler ile küresel güçlerin, ülke içindeki 
gelişme ve değişmelere kayıtsız kalamayacağını gös-
termektedir. Kral Abdullah’ın vefatı dolayısıyla pek 
çok ülke Suudi Arabistan ile ilişkilerini bir kere daha 
gözden geçirmek durumunda kalacaktır. Batılı ülkeler 
gibi bazıları işbirliği ilişkilerini devam ettirecekken, 
Türkiye gibi ülkeler bunu ilişkileri iyileştirmenin bir 
vesilesi kılmaya çalışacak, İran gibi bazı ülkeler de bu 
kırılgan dönemi kendi bölgesel siyaseti doğrultusunda 
istismar etmeye çalışacaktır. 

KrAl AbdullAh döNeMi
Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın uzun süreli hastalı-
ğı ve vefatı üzerinden Suud hanedanının ve dolayısıyla 
Suudi Arabistan’ın geleceği tartışılmaktadır. Aslında 
daha önceki dönemlerde de Suud ailesindeki her bir 
gelişme sonucunda, akademik ve siyasi çevreler tarafın-
dan benzeri tartışmalar yapılmıştı. Çünkü Suudi Ara-
bistan’a adını veren aile içinde meydana gelen her ge-
lişme, ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendirmekte ve 
doğal olarak ülke yönetimi tartışmasına dönmektedir. 

Kral Abdullah, 1982 yılında kral olan ve iktidar-
daki 23 yılını dolduran Kral Fahd’ın 1 Ağustos 2005 
tarihindeki vefatı üzerine kral olmuştu. Kral Abdullah, 

Kral Fahd’ın 1995 yılında felç olmasından sonra ülke-
yi zaten de facto olarak2 yönetmekteydi. Dolayısıyla 10 
yıl fiili olarak (de facto) 10 yıl da resmi olarak (de jure) 
ülkeyi yönetmiş oldu. Kral Abdullah 2005 yılında ikti-
dara geldiğinde zamanın savunma bakanı üvey kardeşi 
Prens Sultan’ı veliahtı olarak atamıştı. Prens Sultan 22 
Ekim 2011 tarihinde vefat edince yerine öz kardeşi 27 
Ekim 2011’de Prens Nayif ’i, Prens Nayif de 16 Ha-
ziran 2012’de vefat edince yerine bir başka öz kardeşi 
şimdiki kral Prens Selman’ı 18 Haziran 2012’de veli-
aht prens olarak atamıştı. 

Kral Abdullah, Suudi Arabistan şartlarında re-
formcu bir yönetici olarak bilinmektedir. İktidarda 
bulunduğu dönem içerisinde ülkenin iç ve dış siyase-
tinde önemli reformların gerçekleşmesine öncülük et-
miştir. Yerel seçimlerin yapılmasının kararlaştırılması, 
kurumsallaşmaya önem verilmesi, ülkedeki Şii azınlık 
konusunda bazı iyileştirmelerin yapılması, Şura Mec-
lisi’nde kadınlara temsil hakkı verilmesi, ticaret oda-
larına kadınların seçilmesi, yerel seçimlerde kadınlara 
seçme ve seçilme hakkının verilmesi, son zamanlarda 
çokça eleştirilen dini polislerin yetkilerinin sınırlandı-
rılması gibi önemli yenilikler yapılmıştır.

Kral Abdullah döneminde dış politikada kapsamlı 
bir yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir. Çok-boyut-
lu ve çok-taraflı bir dış politika izleyen Kral Abdullah, 
ülkesinin uluslararası toplumla bütünleşmesi yönünde 
önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde Suudi Arabis-
tan, G20 ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. 
Geleneksel olarak pek yurt dışı seyahatlere çıkmayan 
önceki kralların aksine sık sık yurtdışı seyahatlere çık-
mış, hem Batılı hem de Doğulu ülkelerle ciddi açılım-
lar gerçekleştirmiştir. Fransa, İtalya, İspanya, Alman-
ya, Polonya ve Vatikan gibi önemli Avrupa ülkelerini 
ziyaret eden Kral Abdullah pragmatist bir tavırla hem 
Batı’yla iyi ilişkilerini geliştirmeye çalışmış hem de 
dinler-arası diyalogun geliştirilmesi için çaba sarf et-
miştir. Öte yandan Rusya, Hindistan, Çin, Malezya ve 
Pakistan gibi Doğulu ülkelere de ziyaretlerde bulunan 
Kral Abdullah ülkesinin dış politikasını çeşitlendirmiş 

2. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, “Suudi Arabistan, Kaldığı Yerden...,” 
Anlayış, Eylül 2005, Sayı 28, ss. 68-69, s. 68.
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ve Batı’ya olan bağımlılığı azaltma yönünde gayret 
göstermiştir.3 Bu çerçevede Türkiye’ye resmi ziyaret 
gerçekleştiren ilk Suudi Kralı olduğunu da vurgula-
mak gerekir. 2006 ve 2007 yıllarında iki kez Türkiye’yi 
ziyaret etmiş ve her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
için gerekli süreç başlatılmıştır.4 

2005 yılında 81 yaşındayken ülkesinin altıncı kralı 
olan Abdullah, çok yaşlı olmasının beraberinde getirdi-
ği ciddi sağlık sorunları yaşmaktaydı. Özellikle çektiği 
sırt ağrıları sebebiyle 2010 yılında New York’ta ve 2011 
ile 2012 yıllarında Suudi Arabistan’da üç ameliyat ol-
muştu.5 Son birkaç yıldır hastalıkla mücadele eden ve 
aylardır kamuoyu önüne çıkmayan Kral Abdullah, en 
son 31 Aralık 2014 günü zatürre tanısıyla hastaneye 
kaldırılmıştı. Böbrek, akciğer ve kalp sorunları yaşadığı 
bildirilen 91 yaşındaki Kral Abdullah’ın nefes darlığı 
çektiği ve ancak oksijen maskesiyle hayata bağlandığı 
ifade edilmişti. Bu dönemde Kraliyet Mahkemesi ve di-
ğer yetkililer Kral’ın askeri bir hastanede devam edilen 
tedavisinin başarılı olduğunu ve durumunun istikrar-
lı olduğunu bildirmişti. Hastanede müşahede altında 
tutulan Kral Abdullah, 23 Ocak 2015 tarihinde gece 
saat 01:00’da vefat etmiştir. Kral’ın vefatının ardından 
toplanan Biat/Sadakat Konseyi Veliaht Prens Selman 
bin Abdülaziz’i Kral, İkinci Veliaht Prens Mukrin bin 
Abdülaziz’i de Veliaht Prens ilan etmiştir. Veliaht Prens 
Mukrin’in önceki görevi olan veliaht prens yardımcılı-
ğına da Muhammed bin Naif getirilmiştir.

İlerlemiş yaşı ve yaşadığı ciddi rahatsızlıklar ve 
hastalıkları dolayısıyla yeni Kral Selman’ın devleti yö-
netmekte sıkıntı yaşayacağı düşünülmektedir. Kurucu 
Kral Abdülaziz bin Suud’un yaşayan tüm oğulları ol-
dukça yaşlı, çoğu da hastadırlar. Öyle ki Kral Abdul-
lah’ın daha önce atadığı iki veliaht prens (Sultan ve 

3. Muhittin Ataman, “Suudi Arabistan Dış Politikasında Yeniden Yapılan-
ma Çabası: Kral Abdullah Dönemi,” Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 
2009, c. 1, s. 7-8, ss. 64-79.
4. Muhittin Ataman, “Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri: Temkinli İlişki-
lerden Çok-taraflı Birlikteliğe,” Ortadoğu Analiz, Eylül 2009, c. 1, s. 9, ss. 
72-81. 
5. Julian Robinson, “Saudi Arabian King Abdullah, 90, Hospitalised with 
Pneumonia in Riyadh,” Mail Online, http://www.dailymail.co.uk/news/
article-2895578/Saudi-Arabian-King-Abdullah-90-hospitalised-pneumo-
nia-Riyadh.html, (Erişim Tarihi: 4 Ocak 2015).

Naif ) ölünce yeni veliaht atanmak zorunda kalmıştı. 
Şimdiki Kral 80 yaşındaki Selman’ın da ciddi sağlık 
sorunlarına sahip olduğu (Alzheimer, bunama hastası 
olduğu iddia edilmektedir) bilinmektedir. Bu anormal 
şartlar dolayısıyla Kral Abdullah, yönetimdeki devam-
lılığı sağlamak amacıyla yeni bir görev (veliaht prens 
yardımcısı) ihdas etmiş ve yaşayan en genç kardeşi 
Prens Mukrin’i bu göreve atamıştı. Ancak, etkisiz ve ta-
rafsız bir kişilik olarak bilinen Prens Mukrin’den ziyade 
yardımcısı Muhammed bin Naif ’in yetkilendirileceği 
ve ülkeyi yönetecek kişi olacağı konuşulmaktadır.6 

23 Ocak 2015 tarihinde Kral Abdullah’ın vefatı 
ile birlikte Sudeyri kardeşlerin etkisi yeniden ön pla-
na çıkmıştır. Kendisi de Sudeyri kardeşlerden biri olan 
yeni Kral Selman, ikinci veliaht prensliği ve ülkedeki en 
önemli görevlerden biri ve genellikle veliaht prens olma 
yolunda önemli bir kilometre taşı olan savunma ba-
kanlığı görevlerini Sudeyri kardeşlerin çocuklarına bı-
rakmıştır. Suudi Arabistan siyasetindeki bu gelişmeleri, 
Sudeyri kardeşlerin geri dönüşü olarak okumak müm-
kündür.7 Bu durumda Prens Mukrin’in atanması ise bir 
parantez olarak görülebilir. Kral Abdullah’ın geleneksel 
çizginin dışında gerçekleşen bu tasarrufu konusunda 
daha sonraki günlerde farklı tavırlar takınılabilir.

VeliAhT PreNS MuKriN’iN ATANMASı 
27 Mart 2014 tarihinde yapılan Sadakat Konseyi top-
lantısında Kral Abdullah’ın veliaht prens yardımcılığı-
na Prens Mukrin’in atanması onaylanmıştı.8 Bu atama, 
Kral Abdullah ve Veliaht Prens Selman yurtdışında 
bulunduklarında veya hastalık dolayısıyla görevlerini 
yerine getiremez durumda olduklarında Prens Muk-
rin ülke yönetimini devralacak demekti. 23 Ocak’ta 
Kral Abdullah’ın vefat etmesi ve Sadakat Konseyi’nin 

6. Lina Khatib, “The Regional Impact of Saudi Succession,” Carnegie En-
dowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/syriaincri-
sis/?fa=57663, 23 Ocak 2015.
7. David Hearst, “A Saudi Palace Coup,” Huffington Post, 23 Ocak 
2015http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/a-saudi-palace-
coup_b_6531246.html,.
8. Ancak, Kral Abdülaziz’in oğulları ve torunlarının üye olduğu Konseyde 
yapılan oylamada tüm prensler Mukrin’in seçilmesi yönünde oy kullan-
madılar. Yani, ihdas edilen bu göreve yapılan atama tam anlamıyla onay-
lanmadı. 
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de onaylamasıyla veliaht prens olarak atanmıştır. İlk 
başlarda bu atamalar, hem içeride hem de dışarıda li-
derlik konusunda yaşanacak muhtemel sorunlara karşı 
olumlu bir cevap olarak görülmüştü. Prens Mukrin’in 
adının yolsuzluklarla anılmaması olumlu bir husus 
olarak ifade edilmişti. Ancak daha sonraki haftalarda 
Suudi kamuoyunda, özellikle saray çevrelerinde, Prens 
Mukrin’e karşı olumsuz bir algı oluşmaya başlamıştır. 

Bu olumsuz algının temel nedenlerinden birinci-
si, Prens Mukrin’in atanma şekliydi. Veliaht Yardımcısı 
unvanı şeklinde yeni bir görev ihdas edilmişti ve Prens 
Mukrin bu yeni göreve atanmıştı. Daha önceleri hiç-
bir kral kendisinden sonraki kral için veliaht ataması 
yapmamıştı, böylece bu bir ilk oldu. Kral Abdullah, 
Prens Mukrin’i veliaht yardımcısı olarak atayarak, ken-
disinden sonra kral olması beklenen Prens Selman’ın 
bu imkanını elinden almış oldu. Bu atamaya karşı çı-
kanlar bunun Suudi Arabistan tarihine ve gelenekle-
rine aykırı bir davranış olduğunu iddia etmektedirler.

İkincisi, Prens Mukrin hakkındaki belki de daha 
büyük olumsuzluk, annesinin Yemenli bir cariye olma-
sıdır. Annesinin Suudi bir aileye mensup olmaması ve 
Kral Abdülaziz’in resmi eşi olmaması dolayısıyla Prens 
Mukrin’in gerçek prens olmadığı iddia edilmektedir. 

Üçüncüsü, Kral Abdullah’ın bu atamayla kendi 
çocuklarının krallığını garantiye almıştır. Çünkü, ülke 
içinde kabile bağları olmayan Prens Mukrin, vefa ge-
reği Kral Abdullah’ın oğullarından birini, muhtemelen 
Ulusal Muhafızların Komutanı Prens Mitab’ı, veliaht 
olarak atayacağı iddia edilmekteydi.

Dördüncüsü, bazı kesimler Prens Mukrin’in kul-
lanılmaya müsait bir kişilik olduğu için atandığını id-
dia etmektedir. Bu iddiayı ortaya atanlar, Prens Muk-
rin’in ülke tarihindeki en zayıf ve etkisiz kral olacağını 
düşünmektedirler.9 

Asil bir aileden olmaması, etkili çevrelerde ya-
kınlarının bulunmaması ve çok sayıda güçlü prensi, 
özellikle Sudeyri prensleri, yönetme zorluğu gibi hu-
suslarla birlikte düşünüldüğünde Prens Mukrin döne-
minin kolay geçmeyeceği görülmektedir. Kral Selman 

9.  Liz Sly, “Appointment of Deputy Heir to Throne Stirs Controversy in 
Saudi Arabia,” The Washington Post, 26 Mayıs 2014.

döneminde Veliaht Prens Mukrin’in, resmi olarak 
olmasa da fiiliyatta, yetkilerinin kısıtlanması yönün-
de bazı ilave tedbirler bile alınabilir. Sudeyri ailesinin 
genel etkisi dikkate alındığında bugünden itibaren Su-
udi yönetiminin en etkili isminin ve fiili otoritesinin 
Veliaht Prens Yardımcısı Muhammed bin Naif olacağı 
çıkarımı kolaylıkla yapılabilir.10  

Şu ana kadarki usule göre, Suudi Arabistan’da 
iktidar/yönetim kardeşten kardeşe geçiyordu. Dik-
kate alınan tek kıstas ise Suud ailesindeki prenslerin 
yaşıydı. Yani, yaşayan kardeşler arasında en yaşlı kim-
se kral ve/veya veliaht prens olmaktaydı. Ancak Kral 
Abdullah bu kuralı bozdu ve daha yaşlı kardeşleri ol-
duğu halde en genç kardeş olan Prens Mukrin’i Veli-
aht Prens Yardımcısı olarak atamıştı. Ancak asıl sorun, 
Prens Mukrin’den daha genç bir kardeşin olmaması ve 
yaşayan diğer kardeşlerin daha yaşlı ve genellikle sağlık 
sorunları olması dolayısıyla bundan sonra ikinci nesil 
kardeşler yerine, Suud Ailesinin üçüncü neslinden bir 
prensin veliaht olarak atanıp atanmayacağı veya nasıl 
atanacağı durumudur. 

Prens Mukrin’den sonra tahtın varisleri Kral Ab-
dülaziz’in torunları, kardeşlerin çocukları, yani ailenin 
üçüncü nesli olacaktır. Hem sayıca fazla olan hem de 
aralarında pek yakınlık bulunmayan Kral Abdülaziz’in 
torunlarının muhtemel bir taht kavgası içinde olup ol-
mayacakları konusu uzun süredir Dünya medyası tara-
fından işlenmektedir.11 Her şeyden önce Prens Mukrin 
sonrasında ülkede önemli bir güç boşluğunun ortaya 
çıkması beklenmektedir. En azından Kral Abdülaziz’in 
torunlarından birinin tahta geçmesi durumunda kendi 
kardeşini kuzenlerine tercih etme ihtimali sayıları bin-
leri bulan Suud ailesinin diğer prenslerini yabancılaştı-
racağı ve bunun da siyasi bir krize yol açacağı düşünül-
mektedir. “İktidara gelme (tahta çıkma) yolunun” net 
bir şekilde belirlenmemiş olması dolayısıyla, Suud aile-
si tarafından yönetilen bu petrol zengini ülkenin istik-
rarı önemli meydan okumalarla karşı karşıya kalabilir. 

10.  Khatib, “The Regional Impact of Saudi Succession,”
11.  Michael B. Kelley, “Here Comes The Saudi Dynasty Succession Cri-
sis ...,” Business Insider, http://www.businessinsider.com/the-saudi-dynas-
ty-succession-crisis-2015-1, (Erişim Tarihi: 4 Ocak 2015).
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KrAl SelMAN Ve
SudeyrileriN Geri döNüşü
Selman’ın 23 Ocak’ta kral olması Suud Hanedanı’nın 
Sudeyri koluna mensup prenslerin yakın gelecekte 
daha da ön plana çıkmasına imkan sağlayacaktır. İlk 
kez kurucu Kral Abdülaziz’in torunlarından birisinin 
kral olma yolunun açılması önemli bir kırılmadır. Bu 
prensin de Sudeyrilerden biri olması Sudeyrilerin artan 
etkisinin bir göstergesidir. Bundan sonra, üçüncü nesil 
prenslerin birbirleriyle rekabet edeceği tahta çıkış süre-
cinin daha kompleks ve sorunlu bir hal alması beklenir. 

Suudi Arabistan’da tahta geçecek kişilerin seçil-
mesi Kral Abdullah döneminde kurulan Sadakat/Biat 
Konseyi ile kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır. Kral 
Abdülaziz’in oğulları ve/veya torunlarının tahta çık-
masında, prenslerin annelerinin aile mensubiyetleri 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Kral Abdülaziz’in 
tahminen 22 eşinden olan 45 erkek çocuğundan han-
gisinin kral olacağı, kişisel hususların yanında, anne-
lerinin ailelerinin gücüne ve ülke içindeki konumuna 
da bağlıdır. Örneğin, Suudi Arabistan’ın en etkili ve 
en sevilen krallarından biri olan Faysal’ın annesi, Vah-
habiliğin kurucusu Şeyh Muhammed bin Abdulvahab 
ailesine mensuptu. Öte yandan, bir önceki Kral Ab-
dullah’ın annesi Arabistan yarımadasındaki, hatta Or-
tadoğu bölgesindeki en güçlü kabilelerinden biri olan 
Şammar ailesine mensuptu. Anneleri, yani öz kardeş-
ler itibariyle Suud Hanedanı’nın en güçlü kolu Sudey-
rilerdir. Vahhabi inancının çıktığı ve en güçlü olduğu 
Necid bölgesinin en güçlü ve en önemli kabilelerden 
biri olan Sudeyri kabilesine mensup olan Ahmet Su-
deyri’nin kızı Hassa’dan olma yedi erkek kardeş Kral 
Abdülaziz’in oğullarının en büyük ve en güçlü grubu 
olarak bilinmektedir.

Devletin kurucusu Kral Abdülaziz bin Suud’un 
Hassa bint Ahmet es-Sudeyri ile evliliğinden doğan 
ve “Sudeyri Yedilisi” olarak bilinen Sudeyri kardeşler, 
uzun süredir ülkenin en önemli görevlerini üstlenerek 
ülke siyasetine yön vermektedirler. Bugün itibariyle, 
bu yedi öz kardeşten üçü vefat etmiştir. Sudeyri kar-
deşlerin en büyüğü olan Prens Fahd, 1982-2005 yılları 
arasında kral olarak görev yapmıştır. Kral Abdullah’ın 

atadığı üç veliaht prens de bu kardeşlerdendi. Prens 
Sultan 50 yıl boyunca (1962-2011) savunma bakanlığı 
yaptıktan sonra 2005-2011 tarihleri arasında da veli-
aht prens olarak görev yapmıştır. Prens Naif de yaklaşık 
40 yıl içişleri bakanlığı yaptıktan sonra bir yıl (Ekim 
2011’den Haziran 2012’ye kadar) veliaht prens olarak 
görev yapmıştır. Yaşayan dört öz kardeşten biri ve Na-
if ’ten sonra veliaht prens olan Selman, 23 Ocak 2015’te 
kral olmuştur. Yaşayan diğer üç kardeş Abdurrahman, 
Türki ve Ahmet siyaseten aktif değildirler. En genç kar-
deş olan Ahmet son dönemde içişleri bakanlığı görevini 
yeğeni Muhammed bin Naif lehine bırakmıştır. 

Sudeyri kardeşler arasındaki dayanışmanın zayıf-
layacağı yönünde beklentiler mevcuttu. Bunda her bir 
prensin kendi oğullarıyla ayrı bir güç merkezi oluştur-
ma çabasının etkili olduğu söylenmekteydi. Ancak 23 
Ocak 2015 tarihinde, Kral Abdullah’ın vefatı sonrasın-
da yapılan atamalar, Sudeyri kardeşlerin ve çocukları-
nın ülke yönetimdeki etkilerinin devam edeceğini gös-
termiştir. Yeni Kral Selman üçüncü nesilden iki prensi 
çok önemli görevlere getirmiştir. Kral Selman, Sudeyri 
kardeşlerden Naif ’in içişleri bakanı olan oğlu ve am-
cası eski Veliaht Prens Sultan’ın damadı olan Muham-
med bin Naif ’i yürüttüğü bakanlık görevine ilaveten 
veliaht yardımcısı olarak atamıştır. Dolayısıyla, Veliaht 
Prens Mukrin’den sonra taht yeniden Sudeyri koluna 
geçecektir. Kral Selman ayrıca kendi oğlu Muhammed 
bin Selman’ı da kendisinin daha önce yürüttüğü sa-
vunma bakanlığı ve kraliyet divanı başkanlığı görevle-
rine getirmiştir. 

Sudeyri kardeşlerin çocuklarından bazıları zaten 
uzun süredir ülkenin en önemli bazı görevlerini yerine 
getirmektedirler. Örneğin, ülkenin en etkili siyasetçi-
lerinden biri olan Bender bin Sultan, 1982-2005 yılla-
rı arasında ülkenin Washington büyükelçisi ve 2012-
2014 yılları arasında istihbarat teşkilatı başkanı olarak 
görev yapmıştır. Prens Bender 2005’teki kuruluşundan 
bu yana da milli güvenlik konseyi başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Ancak Veliaht Prens Mukrin’in durumu-
na benzer şekilde, annesinin Sudanlı bir cariye olması 
Prens Bender’in kral olma ihtimalini düşürdüğü iddia 
edilmektedir. 
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Yeni Kral Selman’ın çocuklarının da yakın gele-
cekte yönetimde daha etkili olmaları beklenmektedir. 
Selman’ın oğlu ve Dışişleri Bakanı Suud bin Faysal’ın 
damadı, aynı zamanda ülkenin ilk astronotu olan Sul-
tan bin Selman’ın da gelecekte ülke yönetiminde daha 
etkili olma ihtimali yüksektir. Kral Selman’ın diğer iki 
oğlu Abdülaziz ile Faysal’ın da önemli görevlerde bulun-
duklarını ifade etmek gerekir. Bir başka Sudeyri prens 
olan Prens Halit bin Sultan da 2011-2013 yılları arasın-
da savunma bakanı yardımcısı olarak görev yapmıştır. 
Sudeyrilerin büyüğü Kral Fahd’ın oğlu Muhammed de 
yıldızı parlayan önemli prenslerden sayılmaktadır. Dola-
yısıyla üçüncü nesil prensler arasındaki rekabet şimdilik 
çözüme kavuşturulmuş görünmektedir. Bundan son-
raki dönemde Sudeyri kardeşlerin çocukları arasındaki 
dayanışma Suudi Arabistan siyasetini belirleyecektir. 

Sudeyrilerden sonraki en etkili aile kolu da Şeyh 
Ailesi’nin torunu olan Kral Faysal’ın erkek çocukları-
dır. En büyük oğlu Suud bin Faysal 1975 yılından beri 
ülkenin dışişleri bakanlığını yapmaktadır. Faysal’ın 
ikinci oğlu Türki el-Faysal ise 1979-2001 yılları ara-
sında istihbarat başkanı, 2005-2007 yılları arasında ise 
Washington büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Ancak 
11 Eylül saldırıları sonrasında ailenin diğer üyeleriyle 
anlaşamayınca ABD’ye büyükelçi olarak gönderildi, 
fakat yönetime karşı eleştirel bir tavır takındığından 
Kral Abdullah ve Washington’daki selefi Bender bin 
Sultan’ın Prens Türki ile anlaşamaması üzerine gö-
revinden istifa ederek aktif siyasetten çekilmiştir. Bir 
başka oğlu Halit bin Faysal ise 2013 yılından bu yana 
eğitim bakanı olarak görev yapmaktadır. Dayı ailesi 
olan eş-Şeyh Ailesi’nin etkisi dolayısıyla bu öz kardeş-
lerin de siyasetteki etkisi azalsa da devam edecektir. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, siyasetteki 
ağırlıkları dikkate alındığında, Suud ailesini Sudeyriler 
ve diğerleri şeklinde bir ayrıma tabi tutmak mümkün-
dür. Kral Abdullah’ın annesinin, sadece Suudi Ara-
bistan’ın değil, aynı zamanda Ortadoğu’nun en güçlü 
kabilelerinden biri olan Şamar ailesinden12 olması Kral 

12.  Şamar Kabilesi mensupları Suudi Arabistan, Irak ve Suriye’de yaşamak-
tadırlar. Bölgedeki toplam nüfuslarının 5 milyon civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Uzun yıllar Suud Hanedanı ile savaşan er-Reşid Ailesi de Şa-
mar Kabilesi’nin bir koludur. 

Abdullah’ın çocukları Halit, Mitab, Mişal ve Abdüla-
ziz’in gelecekte daha etkili olma ihtimallerini artırmak-
tadır. Önümüzdeki yıllarda özellikle Mitab ile Mişal’in, 
ailenin diğer kollarını da yanlarına alarak alternatif bir 
güç oluşturma ihtimalinden bahsedilebilir. Örneğin, 
Kral Abdullah’ın çocukları, Sudeyrilerin gücünü den-
gelemek için Sudeyriler dışındaki en etkili grup olan 
Kral Faysal’ın çocuklarıyla işbirliği yapabilirler. 

yöNeTiM değişiKliğiNiN
MuhTeMel SoNuçlArı
Suudi Arabistan devletinin kurucusu olan Kral Abdü-
laziz’in oğullarının yaşlı olmaları ve sağlık sorunları ya-
şamaya başlamaları ayrıca en genç olanının da veliaht 
olarak atanması üzerine yakın gelecekte tahta geçme 
sırası üçüncü nesil prenslere geçecektir. Üçüncü nesil 
prenslerin tahta çıkma sürecinde sıkıntı yaşanma ihti-
mali, ülkenin hem iç hem de dış siyasetinde ciddi etki-
lerinin olacağı beklentisini ortaya çıkarmıştır. Çünkü 
Suudi Arabistan’daki muhtemel rejim değişikliği, sade-
ce ülke siyasetinin geleceğini değil, aynı zamanda böl-
gesel ve küresel güçleri yakından ilgilendirmektedir. 

Her ne kadar sayıları çok kalabalık (yaklaşık 7 
bin)13 olsa da kral olacak prenslerin Sadakat Konse-
yi tarafından belirlenmesi ve buradaki Sudeyri etkisi, 
sorun çıkma ihtimalini düşürmektedir. Bugünden ba-
kıldığında, ülkedeki iktidar değişiklikleri sırasında yö-
netimin işleyişini tehlikeye düşürecek bir gelişmenin 
yaşanması beklenmemektedir. İkinci nesilden üçüncü 
nesle geçişin de beklendiği gibi, sıkıntılı olmadığı ve ya-
kın zamanda olmayacağı görülmektedir. Kral Abdullah 
döneminde kurulan Sadakat/Biat Konseyi de iktidar 
değişim sürecinin kurumsallaşmasına katkı yapacaktır. 

Ancak bundan sonraki süreçte aile içinde hangi 
kolun ön plana çıkacağı ve hangi prenslerin önemli 
görevlere getirileceği konusu belirsizliğini korumak-
tadır. Bundan sonraki atamaları artık Abdülaziz’in 
oğulları değil, torunları yapacaktır. Dolayısıyla, dik-
kat edilmemesi ve kurumsallaşmanın gerçekleşmemesi 

13.  Dünyanın en kalabalık hanedanı olan Suud Ailesi mensuplarının sa-
yısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Karen Elliot House, 
On Saudi Arabia, (Vintage Books: ABD, 2013), s. 125.
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durumunda, ülke yönetimindeki belirsizlikler ciddi 
siyasi ve toplumsal sorunlara yol açabilir. 

İlk olarak, bazı prensler uzun süredir görev yap-
mışken üçüncü nesil prenslerin büyük çoğunluğunun 
kimlikleri, kişilikleri ve karakterleri geniş çevreler ta-
rafından bilinmemektedir. Bu kadar etkili prensin ol-
duğu bir ailede iktidar sorunlarının çıkma ihtimali her 
zaman söz konusudur. Birbirinin yerine ikame edile-
bilen ve Suud ailesinin genlerini taşımak dışında nere-
deyse hiç ortak yanları bulunmayan prensler arasındaki 
muhtemel taht kavgası ülkede ciddi bir istikrarsızlığa 
yol açabilir.14 Kral Abdullah’a en yakın çalışan ve do-
layısıyla ülke siyasetinde oldukça etkili olan Tuveyrici-
lerin etkisinin azalacak olması Suudi Arabistan’ın iç ve 
dış politikasında önemli değişikliklere neden olabilir.  

İkincisi, Suudi Arabistan’ın iç siyasi dengesinin 
korunmasında sıkıntılar yaşanabilir. Ülkedeki genç 
nüfusun işsizliği, Irak ve Suriye başta olmak üzere 
el-Kaide ve IŞİD’e katılan ve bu örgütlerde savaşan 
binlerce radikal gencin ülkeye geri dönmesi, sosyal 
medya gibi yeni iletişim kanalları vasıtasıyla Suud ai-
lesine ve devlet yönetimine yöneltilen eleştiriler ve Şii-
lerin çoğunlukta yaşadığı Doğu vilayetindeki gerginlik 
ve huzursuzluk gibi giderek belirginleşen ve kronikle-
şen ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların çözüle-
bilmesi için gerekli olan siyasi istikrar zedelenebilir. 

Üçüncüsü, bugün itibariyle Suudi Arabistan ve 
bölgesel sistem ciddi bir kırılganlık döneminde bulun-
maktadır. Arap Baharı’nın başladığı 2011 yılından bu 
yanan bölgede yaşanan beklenmedik siyasi ve ekono-
mik gelişmeler Suudi yöneticilerini de bekleyen önem-
li sorunlardandır. Mısır, Tunus, Libya ve Yemen gibi 
ülkelerdeki rejimlerin değişmesi, el-Kaide ve IŞİD gibi 
yeni bölgesel aktörlerin ortaya çıkması siyaset yapma 
tarzını da ciddi bir şekilde değiştirebilir. Sudeyrilerin 
yönetimi yeniden ele geçirmesiyle birlikte bölgesel si-
yasette önemli bir yeniden yapılanma gerçekleşebilir. 

Suudi Arabistan’ın çevresinin giderek kırılgan 
hale gelmesi yeni Suudi yönetiminin daha dikkatli 
davranmasını gerektirecektir. Bunun için de ilk de-

14.  House, On Saudi Arabia, s. 125.

ğişiklik olarak Arap ve Müslüman dünyada geniş bir 
sempatizan kitlesi bulunan Müslüman Kardeşler gibi 
şiddetten uzak, fakat muhalif bir çizgide bulunan si-
yasi grupları terörist olarak nitelendirmekten vazgeçe-
bilir. Suriye’de Prens Bender’in izlediği radikal-yanlısı 
siyaset terk edilerek Özgür Suriye Ordusu ile ilişkilerin 
iyileştirilmesi kuvvetle muhtemeldir.15 Bu bağlamda, 
yeni yönetimin bu gruplara destek veren Türkiye ile 
ilişkilerini de geliştirmesi beklenebilir.  

Dördüncüsü, dünyanın en büyük petrol rezervleri-
ne sahip olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük pet-
rol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ABD’nin bölgede-
ki en önemli müttefiklerinin başında gelmekte ve Batılı 
ülkelerin Ortadoğu siyasetlerindeki değişim ihtimali de 
dikkate alınmalıdır. Batılı devletlerin bölgedeki Müslü-
man Kardeşler ve Şii İran ile muhtemel uzlaşı arayışı 
Suudi yönetimini güç durumda bırakabilir. Bundan do-
layı, Suudi Arabistan güvenliğini sağlamak için ABD’ye 
olan bağımlılığını azaltmak için çaba göstermektedir.16

Son olarak, Suudi Arabistan’da giderek artan bir 
tehdit algısı vardır. Bir taraftan el-Kaide, IŞİD, Husiler 
ve Müslüman Kardeşler gibi dinsel ve siyasal yapıla-
rın Suudi karşıtı faaliyetleri, diğer taraftan İran, Irak 
ve Suriye gibi bölge ülkelerinin Riyad aleyhine gelişen 
siyasetleri Suudi Arabistan’ı giderek kuşatmaktadır. 
Yeni yönetimi bekleyen en önemli sorunların başın-
da dışarıda başka güçlere karşı savaşan ve radikal siyasi 
görüşlere sahip olan Suudi gençlerin ülkeye dönmeleri 
halinde neden olacakları siyasi istikrarsızlık gelmekte-
dir. Bu radikal tehdit sadece Suudi Arabistan’ı değil, 
aynı zamanda diğer Körfez monarşilerini de tehdit 
edecektir.17 Suudi yönetimi zaman geçirmeden terör 
karşıtı stratejiler geliştirmek zorunda kalacaktır. Bun-
dan dolayı, iç ve dış ortamdan kaynaklanan tehdidi 
dengelemeye çalışan Suudi Arabistan’da, Kral Abdul-
lah’ın ölümü ve bundan sonraki yönetimin izleyeceği 
siyaset bölgesel ve uluslararası aktörler tarafından en-
dişeyle takip edilmektedir. 

15.  Khatib, “The Regional Impact of Saudi Succession,” 
16.  Michael Nayebi-Oskoui, “Saudi Arabia Faces Challenges in the New 
Year,” Stratfor, Geopolitical Weekly, 6 Ocak 2015.
17.  Khatib, “The Regional Impact of Saudi Succession,”
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