
178 Ortado¤u Y›ll›¤› 2008178 Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

Resmi Ad› Suudi Arabistan Krall›¤›

Baflkent Riyad

Yüzölçümü 1.960.582 km2

Nüfus 28.161.400

GSMH 446 milyar dolar

Hükümet Biçimi Monarfli

Devlet Baflkan› Kral Abdullah bin
Abdülaziz el-Suud

D›fliflleri Bakan› Suud el-Faysal

Türkiye Büyükelçisi Muhammed el-
Hüseyni

Askeri Harcamalar 38,2 milyar dolar

Asker Say›s› 237.000

Etnik Yap› Arap %95, Di¤er %5

Dini Yap› Selefi Sünni %78
Di¤er Sünni %12
fiii %10

Petrol Üretimi 9,2 milyon varil/gün

Petrol Tüketimi 1 milyon varil/gün 

‹hracat 309 milyar dolar

‹thalat 108 milyar dolar
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Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

nin
Girifl: Siyasî, Toplumsal ve Ekonomik Geliflmeler

Ülkenin dünyadaki imaj›n› olumsuz etkileyen konular›n bafl›nda gelen
kad›n haklar› ve kad›nlar›n maruz kald›¤› yasaklar›n gevfletilmesi ve/veya
kald›r›lmas› konusunda 2008 y›l›nda önemli baz› ad›mlar at›ld›. Suudi Ara-
bistan’da kad›nlar›n toplum içinde daha fazla yer almaya bafllamalar› ve
kad›nlar›n e¤itim düzeyinin yükselmesi üzerine toplumsal de¤iflim rüzgâr›
daha kuvvetli esmeye bafllad›. 

Kad›n haklar›n›n geniflletilmesi çerçevesinde Ticaret ve Endüstri Bakan-
l›¤›, kad›nlar›n yanlar›nda erkek olmadan kendi bafllar›na otelde kalmala-
r› için foto¤rafl› kimliklerini göstermelerinin yeterli oldu¤una iliflkin yeni
düzenlemelerle ilgili genelgeyi otellere gönderdi¤ini duyurdu. Ancak otel
yöneticilerinin, kad›nlar›n kimliklerini yerel polise bildirme zorunlulu¤u ol-
du¤u belirtildi. el-Vatan gazetesinin haberinde, karar›n ‹çiflleri Bakanl›¤›,
Turizm Yüksek Komisyonu ve dini polis teflkilat›n›n ortak çal›flmas›n›n ar-
d›ndan kabul edildi¤i kaydedildi.1 Bat›l› ülkelerden ve farkl› toplumsal ke-
simlerden gelen bask›lar›n da etkisiyle Suudi yönetimi, kad›nlar›n otomobil
kullanma yasa¤›n›n kald›r›lmas› konusundaki kararl›l›¤›n› dile getirdi. Hü-
kümet yetkilileri, Kraliyet Mahkemesi’nin konuyu çözüme ba¤lamas›n› ka-
rarlaflt›rmas› üzerine bu yöndeki bir kararnamenin y›l›n sonu itibariyle ha-
z›rlanaca¤›n› bildirdiler.2 Öte yandan Suudi Arabistan’›n kad›nlara özel ilk
oteli 18 Martta resmen hizmete girdi. “Kad›nlar için kad›nlarca yarat›ld›”
slogan›yla baflkent Riyad’da aç›lan Luthan Otel’de müflteriler 25 oda, resto-
ran ve konferans salonunun yan› s›ra 150 çeflit kapl›ca tedavisinden fayda-
lanabiliyor. Otelin Yönetim Kurulu Baflkan› Prenses Madawi bint Muham-
med bin Abdullah “Luthan’›n amaçlar›ndan birinin Suudi Arabistan’daki
kad›nlar›n baflar›lar›n› desteklemek” oldu¤unu bildirdi.3

Suudi Arabistan’da bir grup kad›n, bir sivil toplum örgütü oluflturarak
cinsellik içeren ve aile de¤erlerini zedeledi¤i düflünülen programlara yer ve-
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