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Milattan önce 115-
milattan sonra 525 yıllan arasında 

Yemen'de hüküm süren 
Arap hanedanı. 
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Himyerller'in atası, Kahtani Arapları'n
dan Himyer b. Sebe b. Yeşcüb b. Ya'rub 
b. Kahtan'dır: rivayete göre asıl adı Zeyd 
olup Himyer lakabıdır. Himyer b. Sebe'
nin bu lakabı kırmızı veya koyu renkli el
bisesinden dolayı aldığı söyleniyorsa da 
bu husus tarihçiler arasında tartışmalı
dır. Güney Arabistan'ın güneybatı yaylala-

- nndan gelmiş olan Himyeriler, Yemen'in 
güneyindeki Cened şehri ve civarında ya
şıyorlardı. Himyer'in oğulları Malik, Amir, 
Amr. Sa'd ve Vasile'den yeni kollar orta
ya çıkmıştır. 

İslamiyet'ten önce Güney Arabistan'
da kurulan devletlerin en güçlülerinden 
biri de Himyeriler'dir. Himyeri hükümdar
Iarına başlangıçta Heydan şehrine hakim 
oldukları için ZG Heydan denilirken en 
güçlü devirlerinde buna Melikü Sebe, Me
likü Hadramut, Melikü Yemenat unvan
Iarı da eklenmiştir: Heydan aynı zaman
da bu devletin başşehridir ve daha sonra 
Zafar adını almıştır. Bu unvanlardan, Him
yerller'in bir dönemde Güney Arabistan 'ın 

her tarafını siyasi nüfuzları altında tut
tukları anlaşılmaktadır. Bölge, öteden be
ri Çin- Hint ve Roma- Bizans arasındaki 
t icaret yollarının üzerinde bulunduğun
dan çeşitli kültürlerin tesirine açık bir 
yerdi. Bu durum zaman zaman ünlü hü
kümdarların çıkmasına da zemin hazır
lamıştır. 

Himyerller'in birinci hakimiyet devri IV. 
yüzyılın başına kadar devam eden feoda
lite dönemidir; bu yıllarda hükümdar bir 
derebeyi olarak görülür ve kalede oturur
du. Bir tarafında kendi portresi, diğer ta
rafında baykuş veya boğa resmi bulunan 
altın. gümüş ve bakır sikke bastırırdı. 
içtimai teşkilat ise eski kabile sistemi
nin bir karışımı durumundadır. İkinci ha
kimiyet dönemi IV. yüzyılın başından 525 
yılına kadar devam eder ve hükümdarla
ra "tübba'" denilmesinden dolayı "teba
bia devri" adıyla anılır. Rivayete göre an
cak Hadramut'a da sahip oldukları tak
dirde bu unvanı alabilen tübba'ların sayı
sı dokuzdur (FirGzabad\', el-19imüsü '1-mu
f:ılt. "tb<a" md.; Abdülhay ei-Kettan\', ll , 
185) . 

Ülkedeki sosyal sınıfları askerler, çift
çiler- bedeviler, sanatkarlar ve tüccarlar 
oluşturuyordu. Ülke "mihlaf" ve "mahfed" 
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denilen idari birimlere ayrılmıştı. Mihlaf 
sahiplerine "kayl" ( çağulu akyal). mahfed 
sahiplerine ise "zG" ( çağulu ezva ) denili
yordu. Kralların hanedan mensupları ara
sından seçilen ve "mesamine" denilen 
sekiz kişilik bir yardımcılar komitesi var
dı; bunun altında da seksen kayldan olu
şan akyal meclisi bulunuyordu. Eğer kral 
ölümünden sonra yerine geçecek bir ve
liaht bırakrnamışsa mesamine kendi için
den yeni kralı seçer, daha sonra da yeri
ne akyal arasından bir kişi mesamine ko
mitesine alınırdı ; ardından hanedan ın ye
ni bir üyesi kayl olurdu. Kölelikyerleşik bir 
kurumdu ve ekonomik hayatın dayanak
larından birini köleler teşkil ediyordu. 

Himyerller'de geleneksel din, diğer Gü
ney Arabistan halklarında rastlanandan 
farklı değildi. Sebe'de İlmakah, Main'de 
Vedd, Kataban'da Amm, Hadramuna Sin 
adıyla bilinen Kamer (ay) panteanun baş
tanrısı , onun karısı olan Şems (güneş) ile 
oğlu Astar (Aştar) da (çoban yıldızı) diğer 
önemli tanrılardı. Böylece Himyeriler 
esasta aya, güneşe ve yıldızlara tapmak
taydılar. Bununla beraber bu dönemde 
Güney Arabistan'a Yahudiliğin , daha az 
nisbette de Hıristiyanlığın girdiği bilin
mektedir. Yahudiliğin ilk önce Sebeliler 
zamanında Hicaz bölgesinden yayıldığı 
sanılmaktadır. 

Bölgeye Hıristiyanlığın Bizans impara
toru ll. Konstantinos zamanında (337-
36 1) girdiği anlaşılmaktadır. Bu tarihten 
itibaren San'a, Aden, Me'rib ve Zafar gi
bi önemli merkezlerde birçok kilise inşa 
edilm iştir. Hıristiyanlık özellikle Necran 
bölgesinde daha geniş yayılma alanı bul
muş ve Belharis'teki kilise büyük bir şöh
ret kazanmıştır. VI. yüzyılın başından iti
baren de bölgede monofizit Hıristiyanlı
ğın izlerine rastlanmaktadır. Bununla be
raber Bizanslılar 'la Habeşler'in iş birliği 

yapması ve bu iki hıristiyan devletin Gü
ney Arabistan için öteden beri siyasi ve 
iktisadi emeller beslernesi bu dinin bölge
de yaygınlaşmasını engellemiş ve Himye
ri hükümdarlarının Yahudiliğe biraz da
ha itilmesine yol açmıştır. 

Tebabia döneminin son hükümdan olan 
ZGnüvas Yahudiliği kabul ederek Yosef 
adını aldı ve herkesi bu din e girmeye zor
l adı: özellikle 523'te ele geçirdiği Necran'
daki hıristiyanlara şiddetli baskı yaptı. 
Sert bir mizaca sahip bulunan ZGnüvas, 
yerli hıristiyanların hıristiyan Habeşler'le 
siyasi bütünleşme arzusu taşıdığına ina
nıyor ve hepsini vatan haini sayıyordu . Bu
n ':In için Necranlı hıristiyanlardan 4000 
veya 20.000 kişiyi ateş yanan çukurlara 
attırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, " Hazırla-

dıkları hendekleri tutuşturulmuş ateşle 
dotdurarak onun çevresinde oturup iman 
eden kimselere dinlerinden dönmeleri için 
yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrol
sun!" (el-BurGc 85/4-7) mealindeki ayet 
de muhtemelen bu olayla ilgilidir (b k. AS
HABÜ'I-UHDÜD). 

Yahudiliği benimseyen ZGnüvas'ın hı
ristiyanlara zulmetmesi üzerine Habeş 
Kralı Kaleb Ela-Esbaha, hem dindaşlarını 
korumak hem de Hindistan deniz ticaret 
yolunu denetleyebilmek için Babülmen
dep'i ele geçirmek amacıyla Bizans im
paratoru 1. lustinianos ile anlaşarak Ye
men'e 70.000 kişilik bir ordu gönderdi. 
Yapılan savaşta ZGnüvas mağiGp oldu ve 
rivayete göre kaçmak isterken denizde 
boğuldu (525) . Onun ölümüyle Himyeri 
Devleti son buldu ve toprakları Habeşis
tan'a bağlandı. 

Güney Arabistan'da yazılı kaynaklar 
tunç levhalar ve taş üzerine hakkediimiş 
kitabelerden ibarettir. En eskileri, milat
tan önce VIII. yüzyıla kadar uzanan Sebe 
(Seba) ve Minae (Maan. Main) grubu olmak 
üzere ikiye ayrılır. Himyeri kitabeleri Se
be grubuna dahildir. Esasen Himyeriler. 
bölgeye Hıristiyanlık girmeden .önce Se
be bölgesinin en etkili kabilesiydi. Bir dö
nemde ağırlığını hissettirdiği için bu saf
hadaki kitabelere Himyeri kitabeleri ve 
medeniyete de Himyeri medeniyeti de
nilmiştir. Güney Arapçası'nın en eski leh
çelerinden biri olan Himyeri dili ile bu
günkü Mehri. Şavri ve Sokotri gibi lehçe
ler arasında benzerlik vardır. SüyGti, Eb O 
Bekir ei-Vasıti'nin el-İrşad fi ~ıra,ati'l
"aşr adlı eserinden naklen Kur'an'da mev
cut elli lehçeden birinin Himyeri lehçesi 
olduğunu söyler (el·İt~an, ll, 102). 

Güney Arabistan'ın İslam öncesi en 
uzun ve en muhteşem medeniyetini tem
sil eden Himyeri Devleti, Akdeniz havzası 
ile Uzakdoğu arasındaki kara ve deniz ti
caret yolu üzerinde bulunduğundan ha
reketli bir iktisadi yapıya sahipti ve bu 
durum Kana'yı Hint Okyanusu'nun en bü
yük limanlarından biri haline getirmişti. 
Böylece Akdeniz ülkelerinin muhtaç ol
duğu Çin ve Hint malları ile günlük (tüt
sü) gibi yerli ihraç ürünleri bölge ülkeleri
ne ulaştırılıyor, ayrıca deniz yoluyla San'a 
ve Me'rib'e varan mallar kervanlarla ku
zeye naklediliyordu. Özellikle büyük bir 
ticaret merkezi olan San'a, güneyden ve 
kuzeyden gelen bütün yolların kavşak 
noktasını oluşturuyordu. Buradan kalkan 
kervanlar Dehna çölünü aşıp Necid'e, ora
dan da Mekke'ye, YenbG'ya veya Yesrib'e 
uğrayıp Petra'ya ulaştıktan sonra ya ku
zeyde Fenike ve Filistin şehirlerine veya 



Tedmür'e (Pamir) yahut da batıya döne
rek Mısır'a giderlerdi. Aden depolarında
ki ürünler ise Kızıldeniz ve Akabe körfezi 
kanalıyla Suriye, Filistin ve Mısır'a intikal 
ettirilirdi. Bu ticart canlılığın tabii bir so
nucu olarak Deba. Mehre. Aden. Seba ve 
Rahiye'de kurulan panayırlar gerek Ara
bistan yarımadasından gerekse Akdeniz 
ve Çin- Hint ülkelerinden gelen tüccarlar
la dolup taşardı. Hz. Muhammed'in de 
gençlik döneminde ticaret amacıyla ker
vanlara katılarak Yemen'in Cüreş şehri
ne, Tihame'deki Hubaşe. Uman'daki Su
har ve Deba panayırlarına gitmiş oldu
ğuna dair rivayetler vardır. Öte yandan 
transit ticaret faaliyetlerinin yanı sıra 
Himyer'iler'in dokumacılık, debbağlık ve 
madeni eşya, özellikle kılıç imalatında ile
ri gitmiş olmaları , ayrıca yaptıkları bent
ler, su kanalları sayesinde tahıl ziraatı ve 
meyvecilikte büyük başarı kazanmaları 
onları çok müreffeh bir hayat seviyesine 
ulaştırmıştı. 

Hürmüz Bağazı'nın ve Aden körfezinin 
kontrolü Hindistan ve Afrika ticaretinin 
güneyiilerde kalması için gerekliydi. Gün
lük üretiminin ve ticaret merkezleri ara
sındaki sürekli gidiş gelişin kaderi de iç 
barışa ve istikrara bağlıydı . Her ne kadar 
etrafındaki çöller bölgeye tabii bir koru
ma sağlıyor idiyse de zenginliği daha çok 
lüks maddelere dayanan Himyerller'in za
manla savaşçı iradesi sarsılmış. zaafa uğ

ramış bir refah toplumu haline gelme
sine, ayrıca hıristiyan Bizans ile Mecüsl 
iran'ın güneyin aleyhine işleyen dini ve 
ekonomik politikalar takip etmeleri ve 
Habeş saldırıları bölgedeki huzur ve istik
rarın giderek kaybolmasına yol açtı. isıa
rniyet ortaya çıktığı zaman Güney Arabis
tan peş peşe gelen yabancı siyasi baskıla~ 
rın altında yıpranmış , halkı sosyal açıdan 
parçalanmış ve ekonomik açıdan zayıfla
mış durumdaydı. Bölgede öteden beri 
mücadele halinde olan Yahudilik ve Hıris
tiyanlık henüz bütünüyle halk tarafından 
benimsenmemişti; halkın çoğu hala put
perestti. Bazı kabHelerin Zülhalesa, Zül
keffeyn, Yegüs, Yeü(5 ve N esr gibi putları 
vardı ; ancak Kabe kutsal bir mekan ola
rak tanınır ve hac mevsiminde ziyaret 
edilirdi. 

Hz. Peygamber. mahalfi küçük emirlik
ler halinde varlığını sürdüren Himyeri me
likleriyle mektuplaşmış ve karşılıklı elçi
ler gönderilmiştir. Konuyla ilgili dağınık 
rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i 
Ekrem, Ayyaş b. Ebu Rebla'yı bir mektup
la Himyer'iler'in meliklerinden Hikis, M es
ruh ve Nuaym b. Abdükülal'e göndermiş
tL Mektubunda yahudilerin Hz. Üzeyir'e, 

hıristiyanların da Hz. İsa'ya Allah' ın oğlu 
diyerek hakyoldan saptıklarını haber ve
riyor ve onları islam'a davet ediyordu. Hz. 
Peygamber elçiye. sabah vakti iki rek'at 
namaz kıldıktan sonra dua ederek onla
rın yurduna girmesini, mektubu sağ eliyle 
vermesini ve huzura kabulünde Beyyine 
süresini okumasını söyledi; Ayyaş b. Ebü 
Rebla da bu şekilde davrandı ve sonuçta 
melikler müslüman oldular (İbn Sa'd, ı. 

282). 9 yılı Ramazanında (Aralık 630) Re
sO H Ekrem'in TebükSeferi'nden döndü
ğü günlerde Himyeri meliklerinin elçisi 
Malik b. Mürare (Mürre) er-Rehavl (er-Ru
havl) Medine'ye geldi. Malik'i elçi olarak 
gönderen Haris b. Abdükülal, Nuaym b. 
Abdükülal. Nu'man ve Zür'a (b.) Züyezen 
islam'a girdiklerini ve müşriklerle müca
dele ettiklerini bildiriyorlardı. Bu habere 
çok sevinen ve elçiyi ağırlamak üzere Bi
lal-i Habeşi'yi görevlendiren (a.g.e., ı. 356) 
Hz. Peygamber de karşılık olarak Muaz 
b. Cebel başkanlığında Abdullah b. Zeyd, 
Malik b. Ubade, Ukbe b. Nemlr ve Malik 
b. Mürare'den oluşan bir heyet yolladı. 
Bunlar ResGl-i Ekrem tarafından hayırlı . 

salih. dindar ve bilgili kişiler olarak görül
dükleri için seçilmişlerdi. Heyetle yer alan 
Malik b. Mürare'nin Medine'ye elçi sıfa
tıyla gelip bu defa Hz. Peygamber'in elçi
si olara.k ülkesine dönmesi dikkat çekici
dir. ResGl-i Ekrem mektubunda, Himyeri 
meliklerinin Allah'ın hidayetine erişerek 
islam'a girdiklerini belirttikten sonra ne
fislerini ıslah edip Allah ve Resulü'ne tabi 
olmaları , namaz kılmaları ve zekat ver
meleri gerektiğini bildiriyor ve E hi-i ki
tap'tan da cizye alınmasını istiyordu. Top
lanacak zekatlardan kendisinin ve aile 
fertlerinin faydalan masının helal olmadı
ğını açıklaması mektubun dikkate de
ğer bir yönünü teşkil eder. Kaynaklara gö
re Hz. Peygamber, islamiyet'i kabul eden 
ilk Himyeri meliki Zür'a (b.) Züyezen'e 
hitaben bir mektup daha göndermiştir. 

Muaz b. Cebel, Cened amilliğine ilave
ten kaza işlerini yürütmek, halka islam'ın 
esaslarını ve Kur'an-ı Kerlm'i öğretmek, 
sadece Himyeri bölgesinde değil diğer gü
ney bölgelerinde de hem muallimlikyap
mak hem de bu yoldaki faaliyetleri teftiş 
etmek gibi görevleri yerine getirmiştir. 
Onun bu hizmetleri ifa ederken Allah'ın 
kitabı ve Resulü'nün sünnetiyle, çözümü 
bu ikisinde bulamadığı durumlarda da 
kendi görüşüyle hüküm verdiği bilinmek
tedir. Muaz b. Cebel, Yemen'de kaldığı 
süre içinde diğer görevlilerin de katkısı ile 
birçok kabilenin islamiyet'i kabul etme
sini sağlamıştır. 
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ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra Him
yer'iler. Zür'a b. Ebu Akabe ei-Himyerl'yi 
Halife Hz. Ebu Bekir' e yollayarak ken
disine itaatlerini ve islam'a bağlılıklarını 
bildirmişler, diğer Yemen kabileleri gibi 
ilk islam fetihlerine katılmışlardır. imam 
Malik b. En es, Em evi ve Abbasl dönemi
nin meşhur kumandanı Maan b. Zaide 
eş-Şeybanl, Şamlılar'ın imamı Abdurrah
man b. Amr el-Evzai Himyer'iler'den yeti
şen başlıca şahsiyetlerdir. Himyerller hak
kında Ubeyd b. Şeriyye, Emevl Halifesi 
Muaviye'nin isteği üzerine Kitdbü'l-Mü
JCık ve aO.bari'l-mazin (ibnü'n-Nedlm, 
s. 102; Abdülhay ei-Kettanl, lll. 80-8!) adlı 
eserini kaleme almış, Vehb b. Münebbih 
de Kitfıbü '1-M'UJCıki'l-mütevvece min 
lfimyer ve al] barihim ve ~ışaşıhim ve 
]fuburihim ve eş'arihim adlı bir kitap 
yazmıştır. ibn Hallikan, Vehb b. Müneb
bih'in eserini bizzat gördüğünü söyler 
( Vefeyatü'l-a'yan, VI, 35) . ibn Hişam'ın 
Kitfıbü't-Tican ii mülCıki lfimyer'i ile 
Neşvan ei-Himyerl'nin MüJCıkü lfimyer 
ve a~fılü'l-Yemen'i de Himyeri tarihi
ne dair iki önemli kaynaktır. 
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