HADRAMUT
mi de Hz. Peygamber'in huzurunda bir
okudu. Hadrami daha sonra ezberlediği Abese (veya A'la) suresine seciine uygun olarak ~ ı:;:.,;;-ts, ~~~~i ..s..uı.9
..s-J 4-.i (gebe kadına iyilikte bulunan ve
ondan hareket eden bir varlık çıka ran)
mısralarını ilave etti. Bunun üzerine ResGI-i Ekrem ona Kur'an'a başka bir şeyi
eklernemesini tenbih etti (İbn Hacer, I,
34 ı ). Usta bir süvari olan Hadrami Hz.
ömer'in hilafeti döneminde Farslar'la yapılan savaşlara katılmış. şiirleriyle müslümanları savaşa teşvik etmiştir. Kendisinden önce ölen dokuz kardeşi bulunduğu
ve mallarının ona kaldığı rivayet edilir.
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( ..:.ı,..,ya»)

şiir

Hadrami'nin şiirleriyle haberleri. Hasan b. Bişr ei-Amidi'nin kaynaklarından
olan Kitô.bü Beni Esed adlı eserde bulunmaktaydı (Sezgin, Il , 227). Bazı şiirle
ri ise Ebu Temmam'ın el- VaJ:ışiyyô.t'ın
da (s. ı 3, ı 2 ı , 224, 265). Buhtüri'nin elHamô.se'sinde (s. 193. 233-234. 394), Cahiz'in el-Beyan ve't-tebyin'inde (lll. 315)
ve Lisô.nü'l-"Arab'da yer almaktadır. Hz.
Peygamber' den. "Sizden biriniz küçük abdestini yapacağı zaman rüzgara dönmesin ve sağ eliyle istinca etmesin" mealindeki hadisi rivayet ettiği belirtilmektedir (İbn EbO Hatim, ı, 5 ı -52; Deyleml, ı,
306; ibn Hacer, ı. 341; Münavl. I, 31 1) .
Süyuti. Hadrami'nin bu hadisten başka
bir rivayetini görmediğini kaydeder (bk.
Abdülkadir e i-Bağdadl, lll , 428).
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Arabistan yarımadasında,
Yemen'in güney ve güneydoğusunda
coğrafi bölge.

_j

Hadramevt olarak da telaffuz edilen
ve çok eski kaynaklarda yer aldığı için
uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğu anlaşılan ismin Hadramut b. Himyer'den
geldiği söylenmekle birlikte bu hususta
başka görüşler de vardır (İA, VII, s. 56;
EF(ing. j, lll, 5 I)
Arabistan yarımadasının güney sahillerinde dar bir şerit halinde uzanan bölgenin doğusunda Umman. kuzeyinde
Suudi Arabistan'la arasını ayıran Rub'ulhall çölü, güneyinde Aden körfezi bulunmaktadır. Ülkeyi bir baştan bir başa geçen Hadramut vadisi sahile kadar uzanır. Orta yaylalarda deniz seviyesinden
yükseklik 1350 m. kadardır. Dağlar genellikle çorak olup yer yer sarısabır ağaç
larına. çalılıklara ve vadinin yamaçların
da söğütlere rastlanır. En batıda Şebve
şehriyle irili ufaklı bazı kasaba ve köyler
vardır. Halk daha ziyade büyük vadide ve
sahilde yerleşmiştir. Vadide kara iklimi
hüküm sürer; kışlar soğuk ve yağışlı,
yazlar sıcak ve kuraktır. Sahil kesiminde
ise iklim daha yumuşak, yağmur daha
boldur. Vadide toprak altı sularının zenginliğinden dolayı artezyen kuyuları ile
sulama yapılır. Yükseklerde buğday ve
arpa başta olmak üzere vadide mısır.
hurma. üzüm. incir. susam. çivit, tütün
yetiştirilir; sahilde ise balıkçılık yaygın
dır. Güneydoğudaki Mehre yöresinde. tarihi boyunca bölgeyi önemli bir buhur ihracat merkezi haline getiren günlük ağaç
ları bulunur. Yemen'e ait nüfus istatistikleri çok seyrek aralıklarla yayımlandığı
için bölgenin nüfusuyla ilgili olarak yakın
yıllara ait bilgi bulunmamaktadır. 1986
yılına ait bilgilere göre 686.000 nüfusun
yaşadığı Hadramut bölgesinin en büyük
şehri Mükella'dır ( l984'te 59 .000).

manlığın bölgede geliştiği yıllarda putperestlerle yahudilerin yanında az sayı
da hıristiyan vardı. Miladi IV. yüzyıldan
itibaren uzunca bir süre bölgenin önemli bir kısmı Himyeri krallarının ve tübba'*ların. daha sonra da İran'abağlı Yemen valilerinin hakimiyetinde kalmış 
tı. Hz. Peygamber devrinde çeşitli reisiere dayalı birden fazla kabilenin idaresi
söz konusu idi. İslam'dan önce ve sonra
Arap yarımadasında kurulan ünlü panayırlar arasında Hadramut'taki Şihr panayırından da söz edilir. Bu panayır. her yıl
şaban ayında Hz. Hud'un kabrinin bulunduğu söylenen dağın eteklerinde kurulurdu.

İ slam 'ın zuhurundan önce bölgede
Kinde. Tüclb, Hadramut ve Sadlf kabileleri vardı. Hz. Peygamber Mekke devrinde. hac mevsiminde Kabe'yi ziyarete gelen Arap kabilelerine İslam'ı tebliğ ettiği
günlerde rivayete göre Kindller'e ulaş
mışsa da bu kabilenin ileri gelenlerinden
Müleyh onun tebliğini reddetmişti. Hicretten sonra Medine'ye bir heyet gelinceye kadar Resul-i Ekrem'in onlarla görüşmediği sanılmaktadır. Tüclb'e mensup on üç kişilik heyet 9 (630) yılında Medine'ye geldi. Hz. Peygamber heyet mensupları ile bizzat ilgilenip sohbet ettikten
sonra iyi bir şekilde ağırlanmalarını ve
kendilerine daha çok hediye verilmesini

Hadramut vadisindeki Sibam

şehrinden

bir görünüş

Bölgenin tarihi çok eskiye uzanmakMilattan birkaç asır önce Hadramuna Sabata merkez edinilerek büyük
bir siyasi güç ortaya konulmuştur. Himyeri kitabelerinde Hadramut isminin Ararnice olan benzerlerine ve bazı Hadramut
mallarının adiarına rastlanır. Eski devirlerde Sin (ay)-Şems (güneş)-Asto 1Aşter
(Venüs) üçlü tanrı sistemi benimsenmiş
tL İslam'dan önce daha ziyade Yahudilik
yaygındı; çünkü hıristiyan Habeşler daimi bir tehdit oluşturmaktaydılar. Müslütadır.
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Bm\1-i HabeşTye tenbih etti. Tücibüer bundan sonra Veda haccı sırasında Mina'da
Resul-i Ekrem'le buluştular. Aynı yıl içinde Hadramut kabilesi emirlerinden Vail
b. Hucr Medine'ye geldi ve müslüman
olmak istediğini ifade etti. Hz. Peygamber ashabını mescide toplayarak Vail'i onlara tanıttı, yüzünü okşadı, onun için dua
etti ve ağırlanmasıyla Muaviye b. Ebu
Süfyan'ı görevlendirdi. Memleketine dönerken isteği üzerine Resulullah'ın ona.
daha önce sahip olduğu malların yine kendi mülkiyetinde kalacağını. ancak bunların zekatını ödemesi gerektiğini bildiren
bir belge verdiği rivayet edilmektedir.
Eş'as b. Kays ei-Kindl başkanlığında
birKinde heyeti 10 (631) yılında Medine'ye geldi. Heyetle bulunanlar kenarları
ipekle çevrili elbiseler giymişlerdi. Kendisiyle görüşmek için mescide girdiklerinde Hz. Peygamber'in sorusu üzerine müslüman olduklarını söylediler ve ipekli elbise giymemeleri gerektiğini öğrenince
de ipekleri söküp attılar. ResCıl-i Ekrem,
Eş'as'ın kız kardeşi Kuteyle ile evlenmek
istediyse de Kuteyle Medine'ye gelmeden Hz. Peygamber vefat etti. Kuteyle
ile daha sonra Hz. Ebu Bekir evlendi. Kinde heyeti mensupları ülkelerine dönerken ResCıl-i Ekrem onlara hediyeler verdi. Bu heyetle birlikte bazı Hadramut kabilesi emirleri de Medine'ye gelmişlerdi.
Bunlar arasında bulunan Vellaoğulları'n
dan Hamde, Mihves, Mişrah ve Ebdaa
Hz. Peygamber'le görüşerek müslüman
oldular. Aynı yıl Sadlf kabilesini temsilen
gelen heyet de ResCıl-i Ekrem'e müslüman olduklarını bildirdi.

Hz. Peygamber zekat toplamak, İslam'ı
etmek ve aralarında şer"i hükümleri uygulamak üzere ashaptan Ziyad b.
Lebld el-Beyazi ei-Ensarl'yi Hadramut'a,
Muhacir b. Ebu ümeyye'yi Kinde'ye ve Sadlf'e, Ukkaşe b. Mihsan'ı Sekasik ve Sekun'a göndermiş. bu arada Rebla b. Zilmerhab, Vail b. Hucr, Mes'ud b. Vail eiHadraml, Mehrl b. Ebyad, Şihr ehlinden
Zübeyr b. Kardum ve Kinde'den Beni Muaviye'ye de mektup yollamıştır.
tebliğ

Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında
Hadramut'ta bulunan Ziyact b. Lebld'in
zekat hususunda Kinde kabilesine mensup birine yaptığı muameleden dolayı
bütün kabile Ziyact aleyhine ayaklanmış
ve Eş'as b. Kays da bu isyanda kavminin
başında yer almıştı. Ziyad durumu Hz.
Ebu Bekir'e bildirince halife daha önce Yemen'e gönderdiği Muhacir b. Ebu örneyye'yi Ziyad'ın yardımıııa yolladı. Ziyad ve
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Muhacir'in kumandasındaki İslam ordusu isyanı bastırdı. Nüceyr Kalesi'ne sığı
nan Eş' as eman diledi ve affedileceklerin
bir listesini sunarak kale kapısını açtı; fakat listeye kendi adını yazmayı unuttu.
Ziyad Eş'as'ı öldürmek istediyse de Uroman'dan yardıma gelen İkrime b. Ebu
Cehil'in eman dileyeni öldürmenin caiz
olmayacağını hatırlatması üzerine onu
Hz. Ebu Bekir' e gönderdi. Hz. Ebu Bekir,
tövbe edip tekrar İslam'a giren Eş'as'ı
affetti ve kız kardeşi Ümmü F'erve ile evlendirdi. Yeniden İslam'a dönülmesinden
sonra bölge halkının pek çoğu Medine'ye
gelerek Irak, Suriye ve Mısır tarafların
daki fetihlere katıldı.
Hadramut lll. (IX.) yüzyıla kadar merkezden tayin edilen valiler tarafından yönetildi. Ancak Hadramut valisi San'a valisinin yardımcısı, Hadramut da Yemen'in
bireyaleti olarak düşünülüyordu. Hadramut asırlar boyunca müstakil kabileler.
çeşitli şehir devletleri ve mahalli seyyidlerin idaresinde siyasi varlığını sürdürmüştür. Bu karışık siyasi yapının bir gereği olarak çok sayıda emirlik bulunuyordu. Daha sonraki yüzyıllar içinde Hadramut zaman zaman çeşitli dini ve siyasi
akımların da tesirine maruz kalmıştır.
Harici propagandası için Ebu Ubeyde
Müslim b. Ebu Kerlme et-Temlml tarafından Basra'dan hac mevsiminde Mekke'ye gönderilen Ebu Hamza eş-Şarl,
128 (745-46) yılında Mekke'de halkı son
Emevi halifesi ll. Mervan'a karşı isyana
çağınrken Kinde ileri gelenlerinden Abdullah b. Yahya ei-Kindi ile karşılaştı ve
iki yıl sonra onunla beraber Hadramut'a
giderek İbaziliği yaymaya başladı. Fakat
İbaziler bölgenin tamamı üzerinde siyasi kontrol sağlayamadılar.
Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer .ei-Mansur,
140 (757) yılında Ma'n b. Zaide eş-Şey
bani kumandasında Hadramut'a bazı rivayetlere göre mevcudu 40.000'e ulaşan
bir ordu sevketti; Haricller'i bertaraf etmek için 15.000 kişi öldürüldü. Abbasi
Halifesi Me'mun tarafından Yemen valisi
olarak tayin edilen Muhammed b. Ziyad,
Ziyadller hanedanını kurdu (245/859) ve
hanedan 407 (1016) yılına kadar varlığını
sürdürdü. Muhacir-İiellah diye bilinen Ahmed b. Isa el-Alevi Basra'dan Hadramut'a
gelerek bölgede mutedil Şiiliğin yayılma
sı için çalıştı (930-931).
V. (Xl.) yüzyılda F'atımiler'e bağlı olarak
Yemen'de hüküm süren Suleyhller'den
Ali b. Muhammed es-Suleyhl Hadramut'u
ele geçirdi (455/1063) ve bölge 476 (1083)

yılına kadar Suleyhiler adına siyasi faaliyet gösteren Ma'n b. Zaide eş-Şeybanl'
nin ahfadının nüfuzu altında kaldı. Ancak
bu aile daha fazla haraç ödemeyi reddedince Suleyhiler onların yerine Şii Zürey'iler'i (Beni Zürey') görevlendirdiler. Zürey"iler'in hakimiyeti S69'da (1174) Eyyubller'in bölgeye girmesine kadar devam etti. Mahalli ailelerden Himyeriler'e mensup Raşidiler. merkez Terlm olmak üzere 400 -700 (1009-1300) yılları arasında
Hadramuna hüküm sürdüler. İtikadda
Eş'arl, arnelde Şafii olan Raşidiler İbazi
liğe karşı çıkmışlar ve ülkede onların tesirini en aza indirmek için çaba göstermişlerdir. Bundan başka TerTın'de Beni
Kahtan, Şibam'da Beni Deggar. Şihr'de
AI-i İkbal aileleri hakim durumda idiler.
Ancak EyyCıbiler'in naibi Osman ez-Zencili, 576'da (1180) Hadramut'un büyük
bir bölümünü kontrol altına aldı. Onun
kı sa bir müddet sonra bölgeden ayrılması
üzerine AI-i Nu'man Şibam'a hakim oldu.
Eyyubl hakimiyetine giren Hariciler'den
Ömer b. Mehdi el-Yemen! bir Eyyubl ordusuyla Şihr, Şitarn ve Terlm'i aldı (614/
1217-18); Ömer'in 621'de (1224) öldürülmesi üzerine Eyyubl dönemi sona erdi.
Mahalli hanedanlardan AI-i Yemani bu
tarihten X. (XVI.) yüzyıla kadar Terlm'de
hüküm sürdü. Eyyubller Hadramuna
hüküm süren hanedanlardan Zeydller
dışındakilere son verdiler ve Resuiiier'e
barış ve sükun içinde bir ülke bıraktılar.
ResCılT hakimiyeti sırasında ( 1229-1454)
Habuziler bölgede iyi bir fırsat yakaladı
lar. Muhammed b. Ahmed (ö. 620/1223)
tarafından Zafar'da kurulan bu hanedan. 673'te (1274) Hadramut'un birçok
şehrine hakim olduysa da beş yıl sonra ResCılller tarafından bertaraf edildi.
XV. yüzyılda Tahiriler Resmiler'in elindeki toprakların büyük bir kısmını ele geçirdiler. Aynı yüzyılın ikinci yarısında da
Kesiriler ülkenin bir bölümüne hakim
oldular.

XVI. yüzyılın başlarında Yemen'i fetheden Osmanlılar, kısa süre içinde Aden ve
Hadramut sahillerini de kendi idareleri
altına aldılar. Hadım Süleyman Paşa'nın
Hindistan seferisırasında ( 1538) Osmanlı Devleti'nin idaresine giren Hadramut
Yemen'e bağlı bir sancak olarak teşkilat
landırıldı. Ancak Hadramut içinde idareyi
ellerinde bulunduranlar Kesiri kabilesi
reisieri idi. Mayıs 1S66'da Yemen beylerbeyine gönderilen hükümde, Hadramut
sancağının hakimi olan Sultan Bedr'in
Hindistan ve diğer yerlerden gelen ticaret gemilerinden gümrük aldığı halde
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bazı haksızlıklar yaptığı belirtilerek artık
gemilerin gelip gitmediği bildirilmekte
ve bu durumun düzeltilmesi istenmektedir. XVI. yüzyılda Şihr ile birlikte Hadramut'un iskele gelirleri 630 altın idi. 1069'da (1658-59) Zeyöı imamı Mütevekkii-Aiellah bir ordu gönderip Hadramut'u istila
etti. Yafıiler de Aden'in kuzeydoğusunda
Mükella ve Şihr'de hüküm sürmeye devam ettiler. Bu dönemdeki Yemen ve civan hakkında bilgi veren Mehmed Hilal
Efendi'nin raporundan, idaresinin mahalli şeyhler tarafından yürütüldüğü ve
özellikle iç kesimlerde tüccar kafilelerinin serbestçe dolaşabildikleri anlaşıl
maktadır.

XVIII. yüzyılın ilkyarısında Yemen imamve Keslrller'in nüfuzunun zaafa
uğramasıyla Hadramut'nın idaresi mahalli kabHelerin eline geçti. Keslrller. Seyyidler ve Yafıller çoğunlukta bulundukları yerlerin hakimi oldular. XIX. yüzyıla
gelindiğinde Yafil kabilesine bağlı Ehlü'IBereyk Şihr, Kasadiler ise Mükella'yı yönetmekteydiler. Hadramut vadisinin batı kesiminde Şibam civarı da Yafiller'in
elindeydi. Diğer taraftan Sayvan Keslrller'in, Terlm de Seyyidler'in kontrolündeydi. 1840'1ardan itibaren Keslrller'den
Galib b. Muhsin ve Yafıiler'den Ömer b.
Avad ei-Kuaytl Hadramut'a hakim olma
yolunda ciddi adımlar atmaya başladılar.
Galib b. Muhsin, kendi kabilesinden topladığı askerlerin yanında Afrika'dan getirdiği kölelerle düzenli bir ordu kurmaya çalışırken Ömer b. Avad, Aden'in
kuzeyindeki dağlık Yafil bölgesindeki kabile mensuplarından asker toplamış. ayrıca Haydarabad'dan ve Hint ordusundan Hint ve Arap asıllı düzenli ordu mensuplarını getirtmiştir. 1860'1ı yıllara gelindiğinde her iki tarafın askerlerinin sayısı binlerle ifade edilir olmuştur. Bu askerler modern silahlar, top ve tüfeklerle
donatılmıştı. Hadramut'un tamamına hakim olma yolunda teşebbüse ilk geçenler Kesiriler oldu . 1866'da Galib b. Muhsin'in liderliğindeki Kesiri güçleri Şihr'i
ele geçirmek üzere taarruza geçtiler.
Ancak iki yıl süren Kesiri- Yafil çatışma
sı sonunda Şihr yine Yafiller'in hakimiyetinde kaldı. Bu tarihten itibaren İngiliz
ler de Hadramut'la yakından ilgilenmeye
başladılar ve 186Tde Şihr yöneticisi Ali
Nacl ile köle ticaretine karşı bir anlaşma
imzaladılar. Böylece İngilizler çarpışan
taraflardan Yafıller'i tutmuş oluyordu.
Buna karşılık Kesiriler ve onları destekleyen Seyyidler yardım için Osmanlı Devleti'ne başvuracaklardı. Özellikle Seyyidler
larının

dindarlıklarıyla ve İngiliz aleyhtarlıkla
rıyla meşhurdular.

Seyyidler bölgedeki
Osmanlı yöneticileriyle de oldukça iyi iliş
kiler içinde bulunuyordu. 186Tde ileri gelenlerden oluşan 1SO Hadramutlu Mekke EmIri Abdullah Paşa 'ya müracaat ederek Osmanlı Devleti'nin Yafil- Kesiri çatışmasına son vermesini istediler. Ağus
tos 186Tde Şihr'e bir savaş gemisi gönderen Osmanlı Devleti Hadramut'un Osmanlı topraklarının bir parçasını oluştur
duğunu ve Şihr'in yönetiminin Osmanlılar'a devredilmesi gerektiğini nakibe
bildirdi. Osmanlı Devleti'ne karşı koyamayan Şihr nakibi Aden'deki İngiliz yöneticilerinden kendisini desteklemelerini istedi. İngilizler'le Babıali arasında yapılan müzakereler sonunda her iki devletin de bölgedeki dengeleri bozucu girişimlerden kaçınması hususunda prensip anlaşmasına varıldı ve hakimiyet konusu gündeme getirilmedi (Gavin, s.
164-165).
1876 yılında Zafar'da meydana gelen
bir gelişme İngilizler'i endişelendirdi. Aslen Hadramut'un Terlm kasabasından
olan Seyyid Fazi b. Alevi, 1874'te Mekke'de iken Zafar'daki kabile çatışmalarını
önlemesi için Mekke Emlri Abdullah Paşa'ya müracaat eden heyetle görüşerek
kendilerine yardım edebileceğini bildirmişti. 1875 yılında da davet üzerine Zaffır'a giderek burasının Osmanlı toprağı
olduğunu ve kendisinin Osmanlı Devleti
adına yönetirnde bulunacağını ilan etti.
Kesiri kabilesinin de desteğini alan Seyyid Fazi bir taraftan Zafar'da idari teş 
kilatlanmaya giderken diğer taraftan Osmanlı Devleti'nden mali ve askeri yardım
talebinde bulundu. Ancak Zafar hakkın
da yeterli bilgiye sahip olmayan ve bölgede İngilizler'le karşı karşıya gelmekten çekinen Babıali Seyyid Fazl'ı cevapsız bıraktı. Merkezi hükümetin desteğini sağlayamayan Seyyid Fazi 1879 başında, daha önce kendisine destek veren Keslrller'in isyan etmesiyle Zafar'ı
terketmek zorunda kaldı ve Haziran
1879'da İstanbul'a giderek 1900'de ölümüne kadar genellikle Güney Arabistan
üzerine Sultan ll. Abdülhamid'in fahrl
danışmanlığını yaptı (Bu zp ınar, s. 22923 ı).
Seyyid

Fazi'ın

Zafar'daki

başarısız

giri-

şiminden sonra İngilizler Yafiller'i des-

tekleyerek onların 1881 sonunda Şihr ve
Mükella dahil bütün Hadramut sahilini
ele geçirmelerini sağladılar. Mayıs 1882'de yaptıkları bir ön anlaşma ile Yafıiler'in
kendilerinin onayını almadan başka dev-

letlerle ilişki kurmalarını önleyen İngiliz
ler, 1888'de imzaladıkları himaye antlaş
masıyla da sahilde hakim olan Yafıller'in
dış ilişkilerini tamamen üzerlerine aldı
lar. Sahilin güvenliğiyle yetindiklerini gösteren İngilizler iç bölgeleri Keslrller'e bı
raktılar. Böylece Şibam, Sayvan ve Terlm
şehirleri Keslrller'de kaldı.
9 Mart 1914 tarihinde Osmanlı Devleti
ile İngiltere arasında imzalanan Aden ve
Nevahi-i Tis'a ile ilgili antlaşmadan Hadramut'un zımnen İngiltere'ye bırakılc!ığı
anlaşılmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti 1.
Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Hadramut üzerindeki hakimiyet iddiasını sürdürdü. Nitekim 191 S'te Hadramut şeyh
leriyle Osmanlı Devleti'nin Aden cephesi
kumandanı Ali Said Paşa arasında imzalanan mukavelenarnede şeyhler din kardeşleri olan Osmanlılar'a bağlı oldukları
nı, ayrıca İngiltere ile yaptıkları antlaş
maları iptal ettiklerini açıkladılar ve Kuaytller'in idaresinde bulunan Şibam ile
Şihr 1919 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Ancak Lozan Antiaşması ile
(ı 923) Türkiye Cumhuriyeti. milfi sınırlar
dışında bırakılan Osmanlı toprakları üzerindeki haklarından vazgeçtiği için Hadramut'la olan ilişkiler kesildi ve burası
yeniden İngiltere'nin nüfuz alanına girdi.
Hadramut bugün Yemen Cumhuriyeti'nin bir vilayetidir.
Yemen Cumhuriyeti'ne dahil olmadan
önce Hadramut'ta toplum aşağıdaki sosyal sınıflardan meydana geliyordu; eskisi
kadar keskin sınırlı olmamakla birlikte
bugün de bu sınıflar varlıklarını korumaktadır: Seyyidler. Bunlar halk üzerinde manevi nüfuza sahiptiler. Hz. Hüseyin'in yedinci batından tarunu olan Şeyh
Ahmed b. Isa'nın seksen kişilik akraba
grubu ile Hadramut'a gelmesiyle bu
zümrenin bölgede varlığının belirgin şe
kilde ortaya çıktığı, zaman zaman sayıla
rının 3000'lere ulaşarak tesirlerini arttır
dıkları söylenir. Seyyidlik irsl olarak intikal eden bir statüye sahipti. Kabail. Kabileler Hadramut'ta hakim sınıfı oluştu
ruyordu. Kabile kolları ve büyük aileler
halinde gruplanan bu toplulukların "mukaddem" unvanını taşıyan reisieri vardı.
Bedeviler. Otlaklarda yarı göçebe halinde yaşarlar, geçici barınaklarda kalırlar
ve silah taşırlardı; belirli reisiere bağlıydı
lar. Şehirliler. Bunlar genellikle ticaretle
uğraşan ve çeşitli mesleklere mensup
olan kimselerdi. Kendileri veya başkaları
hesabına çalışan küçük esnaf da şehirii
Iere dahildL Şehirliler silah taşımazlardı;
mesleklerine göre gruplanır ve bu yapı-
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!anma içinde tabi oldukları reisierine belirli miktarda vergi öderlerdi. H izmetliIer. Kendilerini eski Habeş kölelerin torunları sayan bu kimseler silah taşımaz
lar ve büyük yerleşim merkezlerinin civarında yaşarlard ı.

Hadramut, Hz. Peygamber devrinde
İ slam'la karşılaştığı günden ber i müslüman kalmış. ancak zaman zaman İbaii
lik-Haricllik, Şillik, Karmatilik ve XX. yüzyı l da komünizm gibi cereyanların faaliyetlerine sahne olduğu için iç karışı klık
lardan pek kurtulamamıştır. Gerek bu
karışıklıklar gerekse ekonomik şartların
elverişsizliği sebebiyle XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Hadramutlular'ın birçoğu iş

bulmak için Hindistan'a •ve Malezya-Endonezya adalarına gitmeye başladı . Bu
dönemde özellikle Cava'ya içinde seyyidlerin de bulunduğu önemli bir tüccar göçü o l muş, bunun sonucunda XIX. yüzyı
lın ortalarına doğru buralarda ekonomik
ve dini potansiyele sahip, anavatanla irtibatını devam ettiren kolonHer oluşmuş
tur. Mesela Haydarabad n izarnının hizmetinde Hadramutlu gönüllü askerler
bulunuyordu. XX. yüzyılın ilkyarısında da
İtalya Somali'ye Hadramut'tan asker sevketmiştir ve halen burada bu askerlerin
soylarından gelenlere rastlanmaktadır.
Ayrıca çok sayıda Hadramutlu Suudi Arabistan'a gitmişti r.
Hadrami nisbesiyle tanınan Hadramutlu meşhur simalardan bazıları şunlardır :
Ala b. Hadraml. İbnü'I-Hadrami, Yunus
b . Atıyye , Yahya b . Meymun, Muaviye b .
Salih, İbn Lehia, Ebu Hayve Şüreyh b .

Şeyh
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Yezid, Mutayyen , İbn Haruf en-Nahv'i Ali
b. Muhammed.
Bİ BLİYOGRAFYA :
İbn Hişam , es-Sire, Il, 85 ; IV, 234-238; İbn
Sa'd, et-Tabakat, ı , 265 , 283, 323, 328, 329,
349, 350; VIII, 147, 148; Taberl, Tari}) (Ebü'IFazl), lll, 138, 139, 318, 319, 320, 330-342;
Mes'iidl. Mürücü '?·?eheb (Abdülhamld), lll,
172; Ebü'I-Ferec ei-İsfahiinl, el-Egani, XX, 97 ,
98, 99 , 100, 102, 108, 113, 114; Yaküt. Mu'cemü 'l-büldan, Il, 269-271 ; İbnü'I-Eslr. el-Kamil, Beyrut 1385/ 1965, Il, 290, 291 , 298, 372,
378; V, 351 , 373, 374, 389; İbn Keslr, el-Bidiiy e, Beyrut 1966, V, 72, 73, 79, 80, 298; İbn
Haldun. el-'iber, Il, 244; lll, 167; Mir'atü 'l-Har emeyn, lll, 299-308; İsmail Hakkı Tevfik. Hadramüt, Filibe 1935; Cevad Ali, el-Mufaşşal, IV,
196, 203; Salih b. Said b. Helabl. Dui)ülü 'l-islam ila l;façiramüt [ba s kı ye ri yokJ , 1389/1969
(ed-Darü 's-SuGdiyye) ; R. J . Gavin, AdenUnder
British Rule 1839-1967, London 1975, s. 156173, ayrıca bk. tür. yer.; M. Beyyiiml Mehran,
Diriisat {f tarfi)i'L-'Arabi'l-kadim, Riyad 1400/
1980, s. 235-245; Hitti, islam Tarihi, Il, 34 vd.;
Köksal. islam Tarihi (Medine). X, 142-149; Kehhiile, Mu'cemü kaba'ili 'l-'Arab, Beyrut 1402/
1982, lll, 998-1 000; Mustafa Fayda. isliimiyeUn Güney Arabistan'a Yayı/ışı, Ankara 1982, s.
119-129; Ethem Ruhi Fığlalı , iMdiye 'nin Doğu
ş u ve Görüşleri, Ankara 1983, s. 92-95; Hulusi
Yavuz. Kabeve Haremeyn için Yemen'de Osmanlı Hakimiyeti (151 7-15 71), İstanbul 1984,
s. 51 ; Muhammed Hamldullah. el-Veşii'iku's-si
yiisiyye, Beyrut 1405/1985, s . 246 , 252, 356,
359; a.mlf.. islam Peygamberi (Mutlu), Il, 204,
264; Halil Sahillioğlu. "Yemen'in 1599-1600
Yılı Bütçesi", Yusuf Hikmet Bayur'a Armağan,
Ankara 1985, s. 303; M. Abdülkadir Biifakih.
Tarfi)u 'L-Yemeni'L-kadfm, Beyrut 1985, s. 3950; Şevki Dayf. Tiirfi)u 'L-edeb, V, 26-28; D. Van
Der Meulen. "A Journey in Hadramaut", MW,
XXII/4 ( 1932), s. 378-392; R. B. Serjeant. "Hud
and other Pre-1slamic Prophets of Hadramawt",

Studies inArabian History and Ci viiisa tion, I,

London 1974, s. 121-179; a.mlf.. "The Saiyids
of Hadramawt", a.e., VIII ( 198 1), s. 3-29; İdris
Bostan, "Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e
Dair İki Ul.yihası", Osm.Ar., lll (198 2), s. 301326; Ş. Tufan Buzpınar. "Abdulhamid Il and
Sayyid Fadl Pas ha of Hadramawt". a.e., XIII
( 1993), s. 227-239; J. Schleifer, "Hadramut",
lA, V/1 , s. 56-59; A. E L. Beeston, "Hac;lramawt", Ef2 (İng . ) , lll, 51-53; a.mlf. v.dğr. , "J:Iac;lramawt", EJ2 Suppl. (ing. ), s . 336-339.

~
r

HüSEYiN A LGÜL

HADS
( ..... ~ !)
Bir

düşünce

konusunun

doğrudan doğruya ,

L

kasıt ve ihtiyar olmaksızın
birden bire kavranması, akli sezgi.

~

Sözlükte "bir işin veya olayın sonucunu tahmin etme. ölçüp biçme; doğrulu
ğundan emin olmadığı beyanlarda bulunma; hızlı ilerleyiş, çabuk kavrayış" gibi anlamlara gelen hads (Fr. intuition).
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mantık ve felsefe literatüründe sezgisel
bir tarzda işleyen zihin faaliyetini , buna
bağlı olarak elde edilen bilgi türünü ifade
eder ve en yaygın biçimiyle "zihnin, birlikte meydana gelmeleri sebebiyle ilkelerden (mebadT) sonuçlara (metalib) vası
tasız olarak hızla intikal etmesi" diye tarif edilir (et- Ta'rifat "l:ıads" md; TehanevT.
ı , 300-30ı ).

Konusu, muhtevası ve psikolojik fonksiyonlarla ilişkisi bakımından çok farklı
sezgi türlerinden (Lalande, s. 537-54ı .
Pieron , s. 205-206; Topçu, s. 47-58; Prasad , s. 44-46) ve buna bağlı olarak bilgi
çeşitlerinden söz edilebilir. Tecrüb! sezgi,
akli sezgi, mistik sezgi ve felsefi sezgi
bunların başlıcalarıdır (Cemi! Sa!Tba. ı.
454). Kelamcılar nezdinde sezginin özellikle akl! olanı değer taşır. Onlara göre
hads, akl! öncüllerden sonuçlara süratle
intikali veya basit bir müşahede ile sonuca ulaşmayı yahut öncülle sonucun aynı
anda zihne gelişini ifade eder. Bu tür bir
bilgi zaruri olup kesinliği tartışılmaz. Filozoflar için de hadsin bu anlamı geçerlidir. Ayrıca birçok Meşşai filozofu ile
Gazzali gibi düşünürler keşf ve ilham, rüya ve vahiy gibi batıni ve sırri bilgi şekille
rini de hadsin türleri olarak görme eğili 
mindedirler. İbn Haldun, müneccimlerin
gayba dair verdikleri bilgilerin hactse dayalı zan ve tahminler olduğuna işaret eder
(Mu~addime, I, ı ı 3-1 ı4). Bazı İşrakiler'e
göre insan nefsi hakikati yansıtan parlak
bir ayna durumuna gelince hads (mistik
sezgi) gerçekleşir. Bu noktada nefis kendinden geçecek derecede ilah! bir nurla
dolar. Bu duruma "ruh! keşf' veya "ilham" denir. Böylece hadsin vasıtasız, irade
dışı, birden bire içe doğma şeklinde oluşan bütün bilgi şekillerini ifade eden ortak bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.
Hads en yaygın olarak akl! sezgiyi dile
getirir, çünkü apaçık fikirler elde etme
vasıtasıdır. Akıl yürütmeye (istidlal) dayalı olarak bilgi edinme iki farklı yolla gerçekleşir. Birincisinde bilinen temel önermelerden hareket edilerek sonuca ulaşılır; yani burada birbirini takip eden hükümler zinciri vardır. İkincisinde ise nereden ve nasıl olduğu bilinmeyen bir önermeye dayanılarak bir anda sonuca ulaşılır. Kıyasta konunun zihinde tam olarak
kavranmasını sağlayan orta terim (hadd-i
evsat) ya öğrenme yoluyla ya da hactse
dayalı olarak elde edilir. Bu bakımdan
hads, " orta terimin ve onun gidiş yolundaki fikirlerin zihinde aniden kavranması" şeklinde de tarif edilir. Buna göre
hads, öznenin nesneyi kendinde hisset-

