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Res mi Ad› Suu di Ara bis tan Kral l› ğ›

Baş kent Ri yad

Yü zöl çü mü 1.960.582 km2

Nü fus 28.161.400

GSMH 446 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Mo narşi

Dev let Baş ka n› Kral Ab dul lah b. Ab dü la -
ziz el-Su ud

D› şiş le ri Ba ka n› Su ud el-Fay sal

Tür ki ye Bü yü kel çi si Mu ham med
el-Hü sey ni

As ke ri Har ca ma lar  38,2 milyar dolar

As ker Sa y› s› 237.000 

Et nik Ya p› Arap %95, Diğer %5

Di ni Ya p› Selefi Sün ni %78, Diğer Sünni
%12, Şii %10

Pet rol Üre ti mi 9,7 mil yon va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 2,4 mil yon va ril/gün 

‹h ra cat 189,7 mil yar do lar

‹t ha lat 82,2 mil yar do lar
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Giriş

Kral Fahd b. Abdülaziz el-Suud’un 1 Ağustos 2005 tarihinde ölmesinden
sonra Abdullah b. Abdülaziz el-Suud’un kral olmasıyla birlikte Suudi Ara-
bistan’da siyasetten ekonomiye, toplumsal yapıdan dış politikaya kadar
birçok sahada değişim hareketleri ve yeniden yapılanma yaşanmıştır. Kral
Abdullah iktidara gelmesinden itibaren Avrupalı ve Asyalı ülkelerle ilişki-
lerini geliştirmek ve güçlendirmek isteyen, aynı zamanda İsrail-Filistin
çatışması ve Lübnan sorunu gibi bölgesel güvenlik konularında Arap ülke-
leri arasında konsensüs sağlamak için yoğun çaba sarf etmiştir. Kral kendi
ülkesinde de reformlara hız vermiş, iç siyasî yapının kurumsallaşması
çabalarının yanı sıra, özellikle adalet ve eğitim sisteminde önemli yenilik-
lere imza atmıştır. 2009 yılı başlatılan bu değişim ve yeniden yapılanma
sürecinin devam ettiği bir yıl olmuştur.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler

Yıllardır özgürlükleri kısıtlanan fakat son yıllarda bu kısıtlamaları hafif-
leştirilen, bunun yanında halen belli kriterlere1 göre çalışmalarına ve seya-
hat etmelerine izin verilen kadınlara, 2009 yılında bazı ilave haklar tanı-
yan ve kadının toplumsal statüdeki yerinde belirgin bir değişimin haberci-
si olan bazı yasal değişiklikler hayata geçirilmiştir.2 Örneğin Suudi
Arabistan Adalet Bakanı Muhammed el-İsa, Riyad’da gerçekleştirilen bir
toplantıda kadınların artık avukatlık yapabileceğini açıklamıştır. Ancak,
yapılacak düzenlemeye göre kadınlar, sadece kadınların avukatlığını yapa-
bilecek.3 Öte yandan sosyal reformlar dâhilinde yapılan çalışmalar netice-
sinde ilköğretimde, kız-erkek karma eğitime geçmek için çalışmalar yürü-
tülmüştür. Eğitim Bakanlığı Özel ve Yabancı Eğitim Komitesi Başkanı

   159Suudi Arabistan 2009


