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İslam dünyasının maddi ve manevi açıdan en önemli bölgesinde yer alan ülke şüphesiz 
Suudi Arabistan’dır. Bir yönüyle İslam aleminin kalbi niteliğindeki bu ülke, son birkaç yılda 
yaptığı siyasi hamlelerle sık sık ümmetin gündemini işgal etmekte. “Arap Baharı” sürecinde iç 
politik tutumu, Bahreyn’e müdahalesi, Mısır’da İhvan yönetiminin devrilmesinde aktif rol 
alarak darbeyi desteklemesi, Suriye iç savaşında bazı grupları silahlandırarak rejime karşı 
duruşu, yönetimi ele geçiren Husileri devirmek üzere Yemen’e askeri müdahalede bulunması, 
“İslam Ordusu” adı altında çok sayıda İslam ülkesini kapsayan askeri birlik kurma çabası ve 
bunun gibi çok sayıda hamle, dikkatleri Suudi Arabistan’a yöneltti. 

Belki de yukarıda bahsi geçen her bir teşebbüs ve hareketin ayrı ayrı incelenmesi 
gerekiyor ancak biz bu yazımızda Suudi Arabistan’ın dahili güç mücadelelerini, biraz da geçmişe 
giderek, mercek altına almaya çalışacağız. Bu noktada bilhassa yakın zamanda yapılan ABD 
başkanlık seçiminden sonra Suudi Arabistan’da yaşanan bazı değişiklikler ve gelecek açısından 
hayati öneme sahip iç mücadele hamlelerini ele almaya çalışacağız. 

Kendine has yönetim şekli ve tarzıyla, kapalı devre yapısıyla, Suudi Arabistan, kimileri 
için tam bir muamma. Lakin biz yine de mümkün mertebe vakayı görmek üzere adil bir bakış 
açısı geliştirmeye gayret edeceğiz. 

İslam ümmeti için dönüm noktası olabilecek olaylarda tarih boyunca teşkil ettiği kilit 
roller nedeniyle bazen nefret, bazen muhabbet nazarlarına mazhar oluşu bir tarafa, Arap 
Yarımadası’nın merkezi, Suudi Arabistan; Osmanlı Devleti’ne karşı 18. yüzyılın ortalarından 
itibaren birinci dünya savaşına kadar uzun yıllar tekrar eden çok sayıdaki isyan sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

Basına çok yansımasa da bugünlerde büyük çekişmelerin yaşandığı, içeriden sarsıntılar 
geçiren ve gizli bir taht kavgası süren Suudi Arabistan’da yaşananları analiz etmeye geçmeden 
önce, biraz tarihine bakmak gerekiyor. 
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Mazi 

1. Dünya Savaşı başladığında doğrudan veya dolaylı olarak Osmanlı’ya bağlı olan 
Arabistan’da ayrılıkçı iki sivri lider vardı; biri Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali, diğeri ise Riyad ve 
Necid bölgesini fiili olarak kontrol eden Abdulaziz bin Abdurrahman Al-i Suud idi. İngilizler, bir 
taraftan Mısır’daki sömürge yönetimi aracılığıyla Şerif Hüseyin’e Arap dünyasının tamamını 
vadederken, öte taraftan Hindistan’daki sömürge yönetimi vasıtasıyla Arap Yarımadası için 
Abdulaziz’i hazırlıyordu. 

Hal böyleyken savaş yılları, Osmanlı’nın bölgeden ayrılışı, Şerif Hüseyin’e umduğunun 
aksine gerçekte birşey verilmeyip tabiri caizse kazıklanmasını müteakiben, bedevi kabilelerce 
“İmam” ve “Allah yolunda cihadın lideri” kabul edilen Abdulaziz, İngilizlerin desteğiyle 1926 
yılında kendisini Hicaz Kralı ilan etti. Ancak bu girişim hemen kabul görmeyecek hem kendi 
destekçilerinden hem de rakiplerinden çok sayıda tepkiler aldı ve hiç de kolay olmayan bir 
mücadele ile karşı karşıya kaldı. 

Abdulaziz, bir tarafta Arap Kralı olduğunu iddia eden Şerif Hüseyin ve oğulları ile 
mücadele ederken bir taraftan, yıllarca Osmanlı adına Suud ailesini sindirmeye çalışan Beni 
Reşid ailesiyle bir taraftan da kendisini önceleri imam olarak gören ancak İngilizlerle iş birliği 
yaptığı için onu kafir ilan eden bedevi kabilelerden oluşan “İhvan[1]” hareketi ile mücadele 
etmek durumunda kaldı. 

Kraliyet ilanından sonraki yaklaşık 10 yıl boyunca, rakiplerini tasfiye etmekle geçiren 
Abdulaziz, bu süreçteki en büyük destekçisi olan İngilizlerle tam bir işbirliği içerisindeydi. 
İngilizlerle sıcak ve yakın ilişkisi bu şekilde yıllarca sürüp giden Kral Abdulaziz bu duruma 
rağmen patlak veren 2. Dünya Savaşına doğrudan müdahil olmayarak bugünkü Suudi 
Arabistan’ın gerçek manada temellerini atmayı başardı. 

Savaşın ardından dünyadaki güç dengesinin değiştiğini çok iyi gören Abdulaziz, hiç vakit 
kaybetmeden İngilizleri kızdırıp gocundurmadan Amerika Birleşik Devletleri’ni ülkesinin yeni 
hamisi olarak seçti. 
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(Resim) - 1945 - Suudi Arabistan’ın Kurucusu Kral Abdulaziz Al Suud, Yalta 
Konferansı’ndan sonra, ABD donanmasına ait Quincy Kruvazöründe Başkan Franklin D. 
Roosvelt ile birlikte. 

Siyasi hamlelerini zekice yapan Kral, Yalta Konferansı’ndan (4-11 Şubat) 3 gün sonra 
Süveyş Kanalı yakınlarına demirleyen ABD donanmasına ait Quincy Kruvazöründeki Başkan 
Franklin D. Roosvelt ile bir araya geldi. Üç gün süren görüşmelerde Suudi Arabistan ile  ABD 
ilişkilerinin ana hatları ve geleceği belirlendi ve yeni yola böylece girilmiş oldu. 

Söz konusu görüşmeden yeni hami ve yeni bir güçle ayrılan Abdulaziz, Kahire’nin 
güneyinde, Nil kıyılarındaki Fayyum Vahası’nda yer alan Grand Hotel du Lac’ta eski hamisi 
Winston Churchill’in yanına gitti. Ancak kimilerine göre bu görüşme sadece gönül almak için 
gerçekleştirilmiş olup aslında tarihi bir rol değişiminin zımnen kabul ettirilmesinden ibaretti.  

 



 

 

Kral Abdulaziz’in Ailevi Durumu 

Dünyanın modern imparatorluğu ile güçlü ilişkilerin temelini atan   Abdulaziz, iç 
işlerinde de geleceğe yatırım yapıyordu. Çölde yetişmesinden kaynaklı olsa gerek, kendisine 
destek çıkan Arap kabilelere güvenmek yerine Kral, ailesini genişletmenin daha doğru olacağını 
düşünmüş olacakki kayıtlara göre en az 10 kez evlenmiş, bu evliliklerinden en az 65-70 çocuğu 
olmuştu. 

Kralın evlendiği kadınlar arasında en dikkat çeken isim ise hiç şüphesiz Hussa binti 
Ahmed es-Sudeyri idi. Sudeyriler, Necid ve Hicazda bir asırdan fazla süren hakimiyet 
mücadelesinde Suudi hanedanının en büyük destekçileri arasında yer almıştı. Kendi annesi de 
Sudeyri olan Abdulaziz, henüz çok gençken Hussa ile evlenmişti. Ancak Kral, evleneli henüz 
birkaç yıl olmasına ve iki-üç çocukları olmasına rağmen  Hussa’yı boşadı. 

Hussa, bu ayrılıktan sonra bölge adetlerinde normal kabul edildiği üzere Kralın kardeşi 
Emir Muhammed bin Abdurrahman Al-i Suud ile nikahlandı, fakat bir süre sonra tekrar boşanıp 
Kral Abdulaziz ile tekrar evlendi. 

Kral Abdulaziz’den toplamda 7 erkek ve 7 kız çocuğu olan Hussa binti Ahmed es-
Sudeyri’nin işte bu yedi oğlu sonraki yıllarda “7 Sudeyri” olarak anılacak ve ülkenin kaderini 
çizecekti. 

Bir çölden ibaret memleketini, uçsuz bucaksız çöllerde keşfedilen kara altın petrol 
sayesinde büyük bir kalkınma ve güçlenme dönemine sokan Kral Abdulaziz, nihayet 1953 
yılında hayata gözlerini yumduğunda  bütün çocuklarına ve hatta vatandaşlarına yetecek ve 
dahi artacak zenginlikte ve güçte bir ülke brakmıştı. 

Hayal ile İsraf Arasında: Kral Suud 

Suudi Arabistan’ın kurucusu Abdulaziz Al-i Suud’un ölümünden sonra yerine büyük 
oğlu Suud geçti. 

Kral Suud bin Abdulaziz, özellikle Filistin topraklarında ilan edilen İsrail Devleti’nin 
ardından başlayan 1948 savaşında Arapların yenilmesiyle beraber Arap ülkelerinde Mısır lideri 
Cemal Abdülnasır öncülüğünde baş gösteren milliyetçi akıma ilgi duyuyordu. Dolayısıyla batı 
ile yakın ilişkilere çok sıcak bakmıyordu, buna karşın müslüman Arap ülkelerle ilişkileri 
güçlendirmekten yanaydı. 

Suud, Abdülnasır, Yemen lideri İmam Yahya ve Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü el-kuvvetli 
ile görüşmeler yapıyor onlarla birleşmeyi düşünüyordu. Öte yandan Ürdün’ün İsrail’e karşı, 



 

 

Cezayir’in de Fransa’ya karşı mücadelesini maddi ve manevi olarak destekliyordu. Batılı 
sömürgecilere karşı Cezayir’i ve İsrail’e karşı diğer Arapları sadece silah ve parayla 
desteklemenin de ötesine geçen Suud, Fransa ve İngiltere ile ilişkileri dondurdu ve ilk defa 
farklı bir silaha başvurarak, petrol ihracatını durdurdu. 

Kral Suud’un bu girişimleri ve hareketleri, daha babası döneminde ülkenin ipini ele 
geçirmiş olan ABD ve batılı devletleri harekete geçirdi. Suudi Arabistan, borçlarını 
ödeyemiyordu ve uluslararası para fonları kredi vermeyi reddediyordu. Buna rağmen çeşitli 
saraylar inşa ettiren Kral Suud, kimilerince, siyasi anlayışı nedeniyle “hayalperest”, ekonomi 
politikası nedeniyle “müsrif” olarak görülüyordu. 

Hal böyleyken Suudi ailesi kaçınılmaz olarak içeriden bir yıkımla karşı karşıya kaldı; 
hanedanın bir kısmından ve bazı kabilelerden destek gören Kral Suud bir tarafta, ulemanın ve 
önemli bazı iş adamlarının desteğini alan Veliaht Prens Faysal bir tarafta, entellektüel ve 
önemli bazı yazar ve edibin desteğini alan Prens Talal ise bir taraftan güç devşirmeye 
çalışıyordu. 

Bazılarına göre şatafat düşkünü ve hayalperest olan Suud, ülkenin istediği şekilde 
devam etmesini, Prens Faysal onun yanlış yaptığını ve böyle devam ederse ülkeyi yok 
edeceğini, Talal ve bazı başka prensler (kendilerine Hür Prensler diyen, fikirleri nedeniyle 
vatandaşlıktan çıkarılan ve Lübnan ile Mısır’da yaşamak durumunda kalan bir grup) ise ülkede 
köleliğin yasaklanmasını, parlamenter bir sistem kurulmasını, kadın erkek eşitliğini vs. 
istiyordu. 

Özellikle Prens Faysal’ın çeşitli girişimleri sonrası, Kral Suud ve Prens Faysal karşı karşıya 
geldi. Ve nihayet uzun süren çekişmeler, iki tarafın da kılıçları çekmesi ve birbirine karşı ulusal 
muhafızları kullanmaya kalkışmasıyla zirveye ulaştı. İç savaşın eşiğinden dönen ülke, ailenin 
kendi içindeki kararı ve ulemanın da müdahalesiyle Mart 1964’te Kral Suud tahttan indirildi ve 
İsviçre’ye sürgüne gönderildi, yerine ise Faysal getirildi. 

Her ne kadar sonraki yıllarda sürgündeki Suud, Abdülnasır’ın da desteğiyle bir süre 
propaganda yürütüp tahtı geri alamaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve 1969’da hayatını 
kaybetti. 

Kral Faysal bin Abdulaziz 

Suudi Arabistan kraliyet tacının yeni sahibi Faysal, abisinin aksine Arap milliyetçisi 
Abdülnasır’dan ziyade İslami bir söylem ve kimlikle ön plana çıkıyordu. 



 

 

Kral Faysal ülkede ekonomik, siyasi, sosyal çok sayıda reform gerçekleşirdi, 
yurtdışından tıbbi alet edevat ve kadrolar getirerek sağlık alanında atılımda bulundu. Ayrıca 
eğitimde ve teknolojide de yenilikler gerçekleştirdi, ilk defa ulusal televizyonu kurdu. 

Bu arada televizyonun “büyük bir kötülük” olduğunu savunan Faysal’ın yeğeni Prens 
Halid bin Musaid bin Abdulaziz, ulusal TV binasına silahlı saldırıda bulundu. Kendisini 
tutuklamaya çalışan emniyet güçleriyle çatışan Halid, hayatını kaybetti. 

1964 yılında tahta oturan Faysal, 1973’teki Arap-İsrail savaşında dünyaya Petrol 
ihracatını durdurduğu gerekçesiyle batının nefretini üzerine topladı ve hedef tahtasına 
oturtuldu. 

1975’e gelindiğinde ise Faysal daha önce Ulusal TV’ye silahlı saldırı olayında hayatını 
kaybeden yeğeni Halid’in kardeşi Prens Faysal bin Musaid tarafından uğradığı suikast sonucu 
hayatını kaybetti. 

Kral Halid bin Abdulaziz 

Kral Halid ne Abisi Suud gibi “hayalperest” davrandı ne de selefi, diğer abisi Faysal gibi 
tam “bağımsız İslami bir duruş” sergiledi, aksine Batı’yla ilişkilerini düzenledi ve babasının 
İngiliz ve Amerikalılarla çizdiği yola geri döndü. 

Kral Halid döneminde yaşanan en önemli olay ise “Kabe baskını” olarak bilinen 
Cuheyman el Uteybi ve Muhammed bin Abdullah liderliğindeki başarısız devrim girişimiydi. 
Kimilerine göre bu önemsiz bir grup “radikalin” ve kendinin “mehdi” zanneden bir meczubun 
silahlı isyanı olsa da günümüzde dahi etkileri azımsanmayacak derecede önemli bir olay olduğu 
kesindir. Ancak bu başlı başına bir veya bir kaç makalede ele alınabilir. Hulasa Mescid-i 
Haram’da 20 Kasım 1979 tarihinde meydana gelen ve 15 gün devam eden silahlı devrim 
girişimi kimi “isyancıların” öldürülmesi, kimisinin ise teslim olup ardından idam edilmesi ile son 
buldu. 

Kral Halid, ülkesinde yaşanan bu travmayı, Rusya’nın Afganistan’daki hükümeti 
desteklemek adına bu ülkeyi işgal etmesine karşı, “mücahitlere” destek vererek atlatmaya 
çalıştı. Kral Halid’in ülkesindeki iç sancıları dışarıya kanalize edebilmesi için ikinci bir fırsat da 
İran-Irak arasında başlayan savaştı. Halid, bunu da Saddam’ı destekleyerek değerlendirdi. 

Kral Halid, 1982 yılında vefat ettiğinde bu politikaları oluşturmasında çok etkili olan 
üvey kardeşi Fehd, tahta geçerek onun görevini devraldı. 

 



 

 

Sudeyri Kral: Fehd 

Kral Abdulaziz’in eşi Hussa binti Ahmed es-Sudeyri’nin 7 erkek çocuğundan biri olan 
Fehd, üvey abisi Halid’den sonra oturduğu tahtta babasından sonra en çok bu görevde kalan 
isim olacaktı. 

Fehd Döneminde iç ve dış politikada, ilginç bir yol izlendi; batılı ülkelere hertürlü imtiyaz 
tanınıp dostça davranışlar sergilenirken, Müslüman ülkelerle ilişkilerde ise bolca dini 
argümanlar  kullanıldı. 

ABD, Sovyetlere karşı Afganistan’da “mücahitleri” desteklemek üzere Suudi 
Arabistan’ın da desteğiyle bölgeye onbinlerce mücahidin akın etmesini sağlayacak büyük bir 
propaganda yürüttü. 

Öte taraftan Fehd liderliğindeki Arabistan, İran-Irak savaşında, Körfez ülkeleri ile 
beraber, ABD ve batının da onayı ile, aktif olarak Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’ı 
destekledi. 

Tabiri caizse iki cephede -Afgan Cihadı ve İran-Irak savaşı- mücadele eden Suudi 
Arabistan, bir taraftan da iç düzenini, ekonomisini, teknolojisini geliştiriyor nizamlı bir hale 
geliyordu. 

Fehd, Adeta diğer 3 abisinin hayal ettiklerini, “Arap-İslam ülkeleriyle” aynı zamanda 
Batıyla iyi olan ilişkilerin daha da geliştirilmesini, “İslami ilimlere” önem ve “Cihadın” 
desteklenmesi ve ülkenin zenginleştirilmesini, seleflerine nazaran biraz da Halidi’n gittiği 
yoldan, yumuşak bir üslupla kendi yönetiminde tatbik etmeye çalışıyordu. 

Saddam’ın Gözü Körfezde 

Yıllarca süren İran-Irak savaşı sona ermiş yaralar sarılmaya başlamış ancak özellikle 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin kahramanlaştırdığı Saddam, biraz da savaşın getirdiği ağır 
ekonomik darboğaz nedeniyle gözünü zengin müreffeh körfez ülkelerine dikmişti. Durumun 
ciddiyetinin farkında olan körfez ülkeleri Saddam’a maddi destekte bulunmaya çalışıyordu. 

Ancak Saddam, verilen mali destekleri yeterli bulmuyor her defasında daha fazlasını 
istiyordu, üstelik her platformda Suudi Arabistan dahil körfez ülkelerini küçümsüyor ve onlara 
aba altından sopa gösteriyordu. 



 

 

 Nihayet Körfez ülkelerinin “beslediği karga gözlerini oymaya kalkışmış”, Saddam’ın, 
Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal edip, Suud sınırına yığınak yapmaya başlaması bardağı taşıran 
son damla olmuştu. 

Bunun üzerine Suudi Arabistan, ABD ve Batılı ülkeleri desteğe çağırarak askeri üslerini 
yardıma gelen ordulara açtı. Ardından Şubat 1991 yılında bütün hazırlıklar tamamlanınca 1. 
Körfez savaşı başlamış ve günümüzde devam eden Ortadoğunun savaşlar silsilesinin fitili de 
yakılmış oldu. 

Hasılı kelam, uzun yıllar tahtta kalan Kral Fehd, Afganistan’da, İran-Irak savaşında, 1. 
Körfez savaşında, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinde ve bunun gibi Ortadoğu Arap ülkelerinin 
kaderini değiştirecek birçok hususta baş rolü oynadı. 

Tahtta kaldığı 23 yılllık sürenin özellikle ilk 13 yılı uluslararası büyük çapta çalkantılarla 
geçen Fehd, belki de bu yükün ağırlığından kaynaklı, 1995 yılında felç geçirdi ve hayatının 
geriye kalan son 10 yılını tekerlekli sandalyede geçirdi. 

Kral Fehd, 2005 yılında yaşamını yitirirken onun yerine zaten yaklaşık 10 yıldır fiili olarak 
ülkeyi yöneten kardeşi Veliaht Prens Abdullah geçiyordu. 

Kral Abdullah bin Abdulaziz 

Suudi tahtına oturduğunda 81 yaşında olan Abdullah, abisinin izlediği politikayı taklid 
ediyordu. 

Abdullah, ABD’nin ortadoğu politikalarıyla uyum içerisinde hareket ediyor ancak  İran, 
Mısır, Türkiye gibi bölgesel güçlerle doğrudan gerginlik yaratacak hareketlerden de 
kaçınıyordu. 

Arap Baharı sürecine gelindiğinde ise Abdullah yönetimindeki Suudi Arabistan da tıpkı 
diğer Arap ülkeleri gibi iç sarsıntılar geçirmeye başlamıştı. Durumun ciddiyetinin farkında olan 
Abdullah derhal karşı önlemler aldı. 

Abdullah, bazı ekonomik ve siyasi reformların yanında, medya aracılığıla aynı dönemde 
silahlı iç savaşa dönüşen Libya ve Suriye örneklerini halka caydırıcı bir unsur olarak sundu. 
Olaylar başladıktan bir süre sonra Kral’ın bu taktiği başarılı oldu ve Suudi Arabistan “Arap 
Bahar”ında nesne rolünden özneye geçti. 

Kral Abdullah, “Arap Baharı” sürecinde Suudi Arabistan’ın doğrudan gelişmelerde öncü 
rol oynamasını sağlayarak bir nevi kontrolü elinde tutmaya çalıştı. Bu durumu, devrime çok 



 

 

yakın Bahreyn’e doğrudan müdahalesinde ve Yemen’de ana merci olmasında görebiliriz. 
Nitekim Kral, Mısır ve Suriye’deki halk hareketlerine nüfuz etmeye çalıyor, özellikle medya 
gücüyle onları yönlendirmeye çalışıyordu. Suudi Arabistan’ın Arap Baharı Sürecinde izlediği 
politika da ayrı bir makale konusu olduğu için buraya da kısaca değinerek son günlerde 
yaşanan olayları değerlendirmeye geçelim. 

Kral Abdullah 2015 yılı başlarında hayatını kaybetti onun yerine “7 Sudeyri”den biri 
olan Selman bin Abdulaziz geçti. 

“Sudeyrilerin Dönüşü” 

Sudeyri kardeşlerden biri olan ve 2011 yılına kadar,  Veliaht olan Sultan bin Abdulaziz 
(1962-2011 arasında savunma ve havacılık bakanlığı görevi yürütmüştür), 22 Ekim 2011’de 
ABD’deki  “The New York–Presbyterian Hospital” adlı hastanede ne olduğu daha sonra da 
açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 

Sultan’ın yerineyse, abisinin ölümünden iki-üç ay önce ilginç bir şekilde silahlı suikast 
girişiminden sağ kurtulan, Naif bin Abdulaziz geçti. 

Ancak veliaht olan Naif de çok yaşamadı ve 16 temmuz 2012 yılında İsviçre’de bir 
hastanede hayatını kaybetti. 

 Belki de sıra kendisine gelemeden öleceği düşünülen Selman, bir yıl içerisinde 2 
abisinin, ilginç bir biçimde art arda hayatını kaybetmesi sonucu veliahtlığa seçildi. Dış bir gücün 
bu hususta parmağı olduğu ve veliaht prenslerin normal ölmedikleri yönündeki ıspatlanmamış 
iddialar ise bazı mahfillerde bugün bile konuşuluyor. 

Öte taraftan, Selman’ın tahta oturması, kimileri tarafından “Sudeyrilerin dönüşü” 
olarak nitelendirildi. Halbuki biraz ayrıntıya girilecek olsa Sudeyri ailesinin, 18. Yüzyılın 
ortalarından itibaren Suudi ailesinin ön plana çıkan hemen her ferdine kız verdiği ve özel 
hayatının bir parçası olduğu görülecektir.  Dolayısıyla  Selman’ın Kral  oluşu tam anlamıyla 
“Sudeyrilerin dönüşü” sayılamaz çünkü zaten Sudeyriler, hiç gitmemişleridi ki geri dönsünler. 
Kral Abdulaziz’in annesi, en gözde eşi Hussa, Kral Suud’un 2 eşi, Kral Faysal’ın ilk eşi, Kral 
Halid’in ilk eşi, Kral Fehd’in en az bir eşi, Kral Abdullah’ın bir eşi, Kral Selman’ın bir eşi gibi 
devletin üst düzey görevlerini yürüten prenslerin çoğunun eşlerinin Sudeyri ailesinden olması 
bu durumu kanıtlayan bariz bir örnektir. 

Hasılı kelam zaten hasta olduğu bilinen, neredeyse 80 yaşındaki Selman başa geldiğinde 
ülkenin gelecekte nasıl devam etmesi gerektiği hususunda önemli adımlar attı. 



 

 

Selman, selefi tarafından 2014 yılında 2. Veliaht olarak atanan Prens Mukrin bin Abdulaziz’i 
“kendi talebi üzerine” bu görevden azletti ve yerine Muhammed bin Naif’i atadı. 2. Veliahtlık 
makamına ise kendi oğlu Muhammed bin Selman’ı getirdi. Bu değişiklikler, Kral Abdulaziz’den 
sonra kurucu nesilden kardeşler arasında geçiş yapan tahtın, kendisinden sonra ilk defa genç 
nesile miras olacağı anlamına geliyor. 

Kral Selman’dan sonra başa geçecek yeni neslin ülkeyi ne tarzda yöneteceği konusunu 
bir tarafa koyacak olursak, son dönemde ortaya atılan iddialara göre Prens Mukrin’i 
“harcayan” Selman, veliahtlık makamına oturan Prens Muhammed bin Naif’i bir şekilde aradan 
çıkarmak onun yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı getirmek istiyor. Dolayısıyla da aslında 
ülke tehlikeli bir taht kavgasının tam ortasında. 

Muhammed bin Naif kimdir? 

Babası Naif  bin Abdulaziz, 1975 yılından başlayarak 2011 yılına kadar içişleri bakanlığı 
yapan, Muhammed bin Naif, Suudi Ailesi içerisinde sessiz sedasız ama ülke yönetiminde söz 
sahibi bir şahsiyet olarak biliniyor. 

ABD’de ve İngiltere’de özellikle istihbarat, anti-terör teori ve çalışmalar konusunda 
eğitimler alan Muhammed, Avrupa ve Amerika’da güvenlik ve askeri çevrelerce çok saygı 
duyulan bir isim olarak dikkati çekiyor. 

Kral Fehd zamanında, 1999 yılında, İçişleri Bakanı babası Naif’e yardımcı olarak atanan 
Muhammed, babasının tecrübelerini ve güçlü bağlantılarını, batıda gördüğü eğitim ve aldığı 
bilgilerle birleştirerek ülkenin kuşkusuz en önemli iç güvenlik figürü haline geldi. 

Muhammed, henüz 2000’li yılların başında yeni bir uygulamayla da hem kendi devlet 
ricalinden hem de yurtdışından övgüler aldığı bir uygulamayla gündeme geldi. Suudi 
Arabistan’da bir türlü çözüm bulunamayan terörizme karşı ilk defa “yok etme” değil “kontrol 
etme” amaçlı bir girişimde bulundu. 

Prens Muhammed, İslami konularda yetkin din adamları, çeşitli ilaçlar, telkin 
yöntemleri ve psikolojik çalışmalarla başta El-Kaide olmak üzere şiddet yanlısı silahlı 
örgütlerden tutuklanan militanları kurduğu özel “Munasaha”  -Türkçedeki uygun karşılığyla 
“ikna”- merkezlerinde taraf değiştirmeye zorladı ve başardı. Lakin bu hareketiyle örgütler için 
çok tehlikeli bir süreci de başlatan Muhammed, söz konusu örgütlerin ana hedeflerinden biri 
haline geldi ve birkaç kez suikaste uğradı ama bunların hepsinden sağ çıkmayı başardı. 

  



 

 

Muhammed bin Naif’in, ülkenin güvenlik ağı açısından çok büyük etkiye sahip olduğu 
bir gerçek. Gerek ordu gerek istihbarat gerekse de batı ile bağlantıları çok büyük önem 
arzediyor. 

Kral Selman’ın 2. Veliaht ve Savunma Bakanlığı görevi verdiği genç oğlu Muhammed’in 
gözle görülür başarı elde edememesi, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve Yemen’de 2015 
yılında girişilen savaş nedeniyle alınan ekonomik açıdan büyük darbeler, Bin Naif’in halk 
nezdinde daha da değerli görünmesine neden oluyor. 

Binaenaleyh Selman’ın şu anda Muhammed bin Naif’i diskalifiye etmesi pek mümkün 
görünmemekle beraber, Muhammed bin Selman’ın, geçtiğimiz günlerde ABD’ye yaptığı ziyaret 
ardından ABD savunma Bakanı’nın Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi önemli bazı değişikliklerin 
habercisi gibi. 

“Darbe” 

Hatırlayalım, Suudi Prens Bin Selman, 15 Mart’ta Donald Trump ile görüşmüş ve bu 
görüşmenin iki ülke ilişkileri açısından “dönüm noktası” olduğunu söylemişti. 

Yaklaşık bir ay sonra 19 Nisan’da ise ABD Savunma Bakanı James Mattis, birkaç günlük 
bir Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’a da uğradı ve Kral Selman ve oğlu Muhammed 
ile görüşmeler gerçekleştirdi. 

 Mattis, bu görüşmelerde Suud’un Yalta Konferansından sonra İngilizlerin yerine ABD’yi 
yeni hamisi seçmesine atıfta bulunarak “Suudi Arabistan 1944 yılından beri ABD’nin bölgedeki 
çıkarlarının güvenlik politikalarının en önemli müttefiki. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu 
gelişmeler karşısında stratejik ilişkilerimizi nasıl daha da derinleştirip geliştirebileceğimizi 
konuşacağız” ifadelerini kullandı. 

Mattis’in ziyaretinden hemen sonra Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeler birçok 
siyaset uzmanının dikkatini çekti ve konu etrafında çeşitli senaryolar dile getirildi. Ancak bana 
göre kimi siyasi kulislerde dolaşan “Veliaht Prens Muhammed’bin Naif’in Kral Selaman’a karşı 
bir darbe hazırlığı içinde olduğu” veya Kral Selman’ın “yeni ABD yönetimi ile anlaştığı ve 
çemberi daraltarak Muhammed bin Naif’i siyaset sahnesinden düşürmek üzere harekete 
geçtiği” yönündeki senaryolar en üzerinde en çok durulması gerekenlerdir. 

 Bu derece uç komplo teorilerinin ortaya çıkmasının temel nedeni ise şüphesiz, Kral 
Selman’ın Mattis’in ülkeyi terk etmesinden 2 gün sonra yaptığı değişiklikler. 

  



 

 

Devletin önemli birçok makamında isim değişikliğine giden Selman’ın en dikkat çeken 
değişiklik kararları ise şunlar: 

-        Selman, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı görevden alarak onun yerine Tümgeneral 
Prens Fehd bin Turki’yi Atadı. Bu atama Kral’ın, KKK’dan memnun olmadığını veya 
güvenmediğini gösteriyor. 

-        Washington Büyükelçisi’ni de merkeze çekerek onun yerine kendi oğlu Halid bin 
Selman’ı atayan Kral’ın bu kararı, ABD ile gelecek günlerde atılması muhtemel hassas 
adımlar dolayısıyla çok çok güvenilir bir ismin orada Kralı temsil etmesi gerektiğini 
gösteriyor. 

-        Kral ayrıca diğer oğlu Prens Abdulaziz bin Selman’ı da Enerji bakanı olarak atadı.Bu 
atama da keza gelecek süreçte enerji, ile alakalı önemli adımlar atılacağının habercisi. 

-        Ayrıca Yemen’de Husilere yönelik yürütülen Kararlılık Fırtınası operasyonunda 
görev alan askerler ekstra ikramiyelerin yanında devlet memurlarına ve diğer askerlere 
de taltif ve ikramiye verilmesine karar veren Selman’ın bana göre aldığı en önemli karar 
ise yeni bir istihbarat birimi kurulmasıdır. 

Bu karar Kral’ın İstihbarat Başkanlığı’na yeterince güvenmediğini be bu sebeple 
doğrudan Kraliyet Divanı’na bağlı olacak “Ulusal Güvenlik Merkezi” kurulması emri verdiğine 
işarettir.  

Baba dönemini de ekleyecek olursak yaklaşık 50 yıldır Suudi Arabistan’ın iç 
güvenliğinden sorumlu Muhammed bin Naif’in, İstihbarat üzerindeki etkisi ve gücünü 
düşündüğümüzde, Kral’ın istihbarat için aldığı kararın, en azından bu duruma bir sınırlama 
getirmek amacı taşıdığını söyleyebiliriz.  

Sonuç  

Muhammed bin Naif’in Kral’a karşı bir “Darbe” planladığını ve ABD’nin bu hususta 
Selman’a bilgi vererek bunu engellediğini varsayacak olursak, son zamanlarda kimilerine göre 
bazı bağımsız adımlar attığı düşünülen Suudi Arabistan, buradan hasıl olan “borcunu” 
ödeyebilmek adına ABD’nin elinde oyuncak olacak ve muhtemelen iktisadi olarak da ABD’nin 
örtülü cebi haline gelecektir. 

Söz konusu senaryoyu tersine çevirecek ve Kral ve oğlunun Veliaht Prens Muhammed 
bin Naif’i sahneden düşürmek adına bu adımları attığını varsayacak olursak, Suudi 
Arabistan’ın, Bin Naif’in ABD ve Avrupa’daki bağlantıları ve taraftarlarına karşı mücadele 



 

 

verecek olan Trump ve ekibinin elinde yine oyuncak olması ve bu ekibin arka bahçesine 
dönüşmesi işten bile değil. 

Ancak gerçekte yaşananların yukarıda bahsi geçen komplo teorilerine uyup uymadığını 
zaman ve Muhammed bin Naif’in Kral veya oğluna karşı atacağı adımlar veya öbür taraftan 
ona karşı yapılacak hamleler belirleyecektir. 

Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’ın atacağı adımları bütün bu teorileri 
göz önünde bulundurarak okumak faydalı olacaktır.  

Neticede görüldüğü üzere birçoklarınca sessiz sakin görünen Suudi Arabistan’da, adeta 
fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor... 

 

KAYNAKÇA 

[1] Mısır’da doğup gelişen İhvan-i Müslimin (Müslüman Kardeşler) hareketi ile 
karıştırılmamalıdır. 
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