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ve Hz. Muhammed'e atalarının dinini ortadan kaldırmak isteyen bir asi nazarıyla
bakan Kureyşli müşrikler, bu antlaşma ile
müslümanları kendileriyle denk bir taraf
olarak kabul ettiler. Bu durum diğer müş
rik kabHelerin arasına korku saldı ve yakın bir gelecekte müslümanların hakim
güç olacağına inanmalarını sağladı.
Bu antlaşma ile Kureyşliler ' in müslümanlara karşı fiili düşmanlığı sona erdi.
Hem müslümanlara hem de müşriklere
savaş tehdidinden uzak bir ortamda birbirlerini daha iyi tanıma ve aralarındaki
ilişkileri geliştirme imkanı verdi. O zamana kadar diğer Araplar nezdindeki itibarından faydalanarak Medine Devleti aleyhinde gerçekleştirilen her hareketin baş
latıcısı olan Kureyş ile barış yapılınca . esasen Hz. Muhammed ile doğrudan bir anlaşmazlığı bulunmayan diğer Arap kabileleri müslümanlarla rahatça görüşüp islamiyet hakkında bilgi edindiler ve onların giderek artan güç ve nüfuzları karşı
sında ihtida ettiler. islamiyet Arap yarı
madasında hı z la yayılmaya başladı ; öyle
ki Hudeybiye Antiaşması ' ndan Mekke'nin
fethine kadar geçen iki yı l içinde müslüman olanların sayıs ı , o güne kadar geçen
on sekiz yıl içerisinde islamiyet'i kabul
edenlerin sayısını aştı. Önceleri benimsenmeyen Hudeybiye Antlaşması , aslında Hz.
Peygamber'in Kur'an ile de teyit edilen en
büyük siyasi zaferi idi. Bu antlaşma aynı
zamanda Hayber'in fethine zemin hazır
lamıştı. Nitekim ResGl-i Ekrem daha bir
ay bile geçmeden 1SOO kişilik bir kuwetle Hayber üzerine yürümüş ve yahudilere ağır bir darbe indirmiştir. Hayber'de
kazanılan zafer Arap kabileleri üzerinde
şok etkisi yapmış ve sayıları h ı zla artan
müslümanlar, Kureyş müşriklerinin antlaşmayı bozmaları üzerine iki yıl sonra
Mekke'yi fethetmişlerdir. Resul-i Ekrem
bu antlaşmadan sonra Bizans ve Sasanl
imparator l arına . M ıs ır mukavkısına , Habeş n e ca şls in e ve ba zı Arap emirlerine
mektuplar göndererek onları islam'a davet etmiş . üç yıl içinde barışçı yollarla devletini on kat büyütmüş ve hemen hemen
bütün Arap yarımadasını hakimiyeti altı
na almıştır.
Hudeybiye Antiaşmas ı' nın ertesi yılı
müslümanlar umre yapmak üzere Mekke'ye gittiklerinde şehir halkı dağlara çekildi. ResOluilah isteseydi oradan ayrılmaz
ve Mekke'yi islam devletine il hak ederdi;
ancak onun siyasetinde ahde vefasızlı ğa
yer yoktu . Nitekim daha önce antlaşma
yazılırken Ebu Cendel adlı bir genç islamiyet'i kabul ederek Mekke'den kaçıp Hudeybiye'ye gelmiş ve Hz. Peygamber. as-

habın hoşuna

gitmemesine rağmen antlaşma şartları uyarınca onu babası Süheyl
b . Amr'a teslim etmişti. Buna karşılıkyi 
ne aynı günlerde ona sığınan iki kadını,
antlaşmada sadece erkek mültecilerden
söz edildiğini belirterek geri vermemiş ve
Kureyş de bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Ebu Baslr Mekke'den
kaçıp Hz. Peygamber'in yanına Medine'ye geldi. Kureyşliler antlaşma gereğince
onun kendilerine iade edilmesini istediler. ResUl-i Ekrem de kabul etti. Ebu Baslr
yolda kendisini götüren iki muhafızdan
kurtulup Medine'ye döndü; ancak tekrar
Kureyş ' e teslim edilmekten korktuğu için
buradan ayrılarak Mekke -Suriye ticaret
yolu güzergahındaki is veya Slfülbah r
mevkiine yerleşti. Başta Ebu Cendel olmak üzere kendisi gibi Mekke'den kaçıp
antlaşma uyarınca Medine'ye girerneyen
yeni müslümanlar da ona katıldılar ve
kerva nları tehdit etmeye başladılar. Bunun üzerine Kureyş, islamiyet'i kabul ederek Medine'ye sığınan Mekkeliler'in geri
verilmesi şartının kaldırılmasını istedi (ayrıca bk. FETH SÜRESİ).
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Hudeyde isminden ilk defa Yemen tarihçisi Ali b . Hasan ei - Hazrecl 79S 'te
(1393) bir sahilin adı olarak söz eder. Ancak yapılan arkeolajik araştırmalar, bu tarihten üç dört asır önce bu civarda bazı
yerleşim merkezlerinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. islam' ın yayılışından kı
sa bir süre önce bölgenin güneyindeki Ganemiye'de yaşayanlar vardı ve bu insanlar. Hz. Peygamber'in bölgeye yolladığı
davetçiye direnme göstermeden islamiyeri kabul etmişle r di (Ba ldry, Ar.S, sy. 7
119851 . s. 39 ). Bu şehir muhtemelen bir
deprem sonunda yok olmuştur. VIII. (XIV.)
yüzyılda av sahası olarak kullanılan Hudeyde'den yerleşim merkezi niteliğiyle
bahsedilmesi, XV. yüzyılın ortalarında
Aden'deki Tahiri Sultanlığı ' nın hakimiyet
yıllarına rastlamaktadı r. Ahmed b. Macid de Kitabü 'l-Feva'id adlı eserinde (telifi 1490) buranın Yemen'in en önemli limanlarından biri olduğunu söyler.
XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Hudeyde Liönemini korudu . 1S1S'te Memlükler Aden'e gelen Portekizliler'e karşı gönderdikleri kuwetler için Zebld imamının
istenilen gıda yardımını yapmaması yüzünden karaya asker çıkararak Hudeyde'de hakimiyet sağladılar. Bu saldırıdan
büyük zarar gören şehir canlılığını kaybetti ve fonksiyonunu daha güneydeki
Mo ha Limanı ' na bıraktı. 1S17'de Mısır ' ın
Yavuz Sultan Selim tarafından ele geçirilmesinden sonra Yemen'de bulunan Memlük ordusu da Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini kabul etti. Gucerat Sultanı Sahadır Şah ' ın Osmanlı Devleti'nden Portekizliler'e karşı yardım istemesi üzerine
1S38'de Hint seferine ç ıkan Hadım Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı
donanması dönüşte Hudeyde'ye ve Yemen'in Kızılden i z ' deki diğer limanları 
na uğrayarak bölgeyi kontrol altına aldı.
162S'te Zeyd! imamı Muhammed Müeyyed- billah Hudeyde'ye yürüdüğünde Osmanlılar açıktaki Kemeran adasına çekildiler ve şehir 1636 yılına kadar Zeydller'in
hakimiyetinde kaldı .
manı

Güneydeki Moha

Limanı Kızılden i z'in

girişine yakınlığından dolayı

Avrupa. GüAsya ve Hindistan arasındaki
kahve ticaretinin merkezi haline gelince
Hudeyde eski önemini kaybetti. Bu duneydoğu
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son çeyreğine girildikorsan gemilerinin Babülmendep'in yakınından geçen ticaret gemilerine saldırmasıyla değişti ve içeride
olması sebebiyle daha güvenilir bulunduğu için tekrar önem kazanan Hudeyde Limanı'nda kahve ticareti yeniden canlandı. Osmanlı Devleti kahve ticaretini bu limandan yapıyor, Amerikan bezi ve gaz
yağı karşılığında İngiltere ve Fransa'ya
ihraç edilen kahvenin miktarı yılda 6.000
tonu buluyordu. Hudeyde XVIII. yüzyıl
da. özellikle 1730-1790 yılları arasında en
parlak dönemini yaşadı; ticari bakımdan
gittikçe önem kazanan şehrin bu yıllar
daki durumunu burayı ziyarete gelen birçok Batılı seyyah anlatmaktadır. Hudeyde iskelesi. Kızıldeniz'deki Sevakin tüccarlarının Nil topraklarından sevkettikleri atlar için de belli başlı bir pazar yeriydi.
Ancak bu ticari gelişme kısa sürdü. Zira
şehir bölgedeki aşiret ve kabHelerin saldırılarına maruz kaldı ve 1809-181 O yıl
larında Şerif HamCıd Ebu Mismar burayı
işgal etti. Daha sonra Cizan'dan gelen
Vehhabiler şehri yağmaladılar ve yakıp
yıktılar. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa. nüfuz sahasını Arap yarımadasına kadar genişlettiğinde bu yerlerdeki olaylar istediği şekilde gerçekleşmeyince Hudeyde'yi
San'a'daki Zeydi yönetimine bıraktı.
rum, XVII.

yüzyılın

ğinde Avrupalı

Aden Limanı'nın İngilizler tarafından
önemi azalan Moha'nın
yerine Türkler 1830 yılında Hudeyde Limanı'nı ıslah ettiler. Şerif Hüseyin'in isyanında ( 1832) burası oldukça zarar gördü.
Mısır'da güçlenen Mehmed Ali Paşa. tekrar Akabe'den Babülmendep'e kadar Arabistan sahillerini kontrolüne alınca şehir
yeniden büyük bir ticaret merkezi haline
geldi. 1835'te bölgeyi ziyaret eden Batılı
seyyahlar Hudeyde'nin etrafında taştan
bir surun bulunduğunu . içeride büyük
bir pazarın yer aldığını . caddelerin düzenli ve binaların güzel olduğunu söylemekte. kahve ticaretinin canlılığından
bahsetmektedirler. Mısır ordusunun şe
hirden ayrılmasıyla Hudeyde de Tihame
bölgesinin teslim edildiği Şerif Hüseyin'in
kontrolüne girdi ( 1840) . 1849'da Osmanlı Devleti'nin Mekke şerifinin nezareti ve
Tevfik Paşa'nın kumandası altında Kemeran adası ile Hudeyde'yi ele geçirmek
üzere gönderdiği 3000 piyade ve kırk fır
ka süvari şehri teslim aldı. Sultan Abdülaziz zamanında bütün Yemen'de tek başına hakimiyet kurmaya çalışan Muhammed b. Aız. 1870'te isyan ederekAsir bölgesindeki kabilelerden topladığı askergeliştirilmesiyle
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XX. yüzy ı lın
ilk varısı nda
Hudeyde
Limanı'nı

gösteren
bir fotograf

lerle şehri kuşattıysa da Osmanlı askerlerinin savunması karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Hudeyde Limanı yedinci ordu ile Yemen vilayetinin iskelesi konumunda olduğundan , ayrıca vilayet merkezi San'a ile aralarındaki mesafenin azlığından dolayı Yemen'in ele geçirilmesinde ve iç kesimlerdeki orduya erzak sevkinde en önemli hareket noktasını teşkil
ediyordu.
1326 (1908)

yılı kayıtlarına

göre XX. yüzYemen vilayetinin Asir. Hudeyde, Taiz ve Yemen olmak üzere dört
sancağı vardı. Hudeyde sancağı Bacil, Beytülfakih. Cebelireyme, EbCıariş. HacCır. Luhayye. Zebid ve Zeydiye'den oluşan sekiz
kaza. yirmi sekiz n ah iye ve 1336 köye sahipti. Arabistan yarımadasının en işlek
çıkış noktası ve bütün Kızıldeniz'in en
meşhur limanı konumunda olmasına rağ
men Hudeyde'nin henüz modern bir rıh 
tımı yoktu. Şehir beş kapı sı ve iki burcu
bulunan bir surla çevriliydi; kapılarında
top tabyalan yer alıyordu. Merkezde kerpiçten yapılmış birkaç katlı 700 ev. surların çevresinde ise "ariş" denilen ağaç
ve atların malzeme olarak kullanıldığı 45000 baraka vardı. Ayrıca merkezde hükümet konağı. kumandan dairesi. telgrafhane, rüsCımat idaresi, biri sivil, biri askeri iki hastahane, kışla, sanat mektebi, belediye binası. üçü büyük. kırkı küçük cami-mescid ve 600 kadar da dükkan bulunuyordu. Sokaklar çok dar ve surların dı
şında kalan yerler mezbelelik olduğun
dan şehirde sıtma eksik değildi. Su sıkın
tısı da had safhadaydı; bir buçuk saat
mesafedeki tepelerde açılan kuyulardan
önceleri hayvan sırtında getirilen sular,
daha sonra padişahın emriyle yapılan
kanallar vasıtasıyla bir şadırvana akıtıldı.
Çevre toprakları kumlu ve susuzdu; dolayısıyla tahıl ve meyve ziraatı yapılamı
yor, yiyecek maddeleri buraya bağlı nayılın başlarında

hiye ve kasabalardan sağlanıyordu. Bu
olumsuz hayat şartlarına rağmen Hudeyde. Yemen'in en önemli ticaret merkezi olması sebebiyle yerli ve Avrupalı birçok zengin tüccarın oturduğu bir şehir
di. Arap, Habeş ve Hintliler'in evliliklerinden oluşan melez halk ticaret, gemicilik
ve kısmen de dokumacılıkla uğraşmak
taydı. Başlıca ihracat ürünlerini kahve,
yörede çokça bulunan tuz, sedef, tabaklanmış deri, bal mumu ve fildişi; ithalat
mallarını ise pirinç. un, şeker ve sabun
teşkil ediyordu. ihraç edilen keçi ve koyun derilerinin en büyük müşterisi olan
Amerikan deri fabrikalarının burada temsilcileri bulunuyordu.
Hudeyde ticaret yolları üzerinde yer aliçin bir uğrak ve konaklama yeriydi.
Ancak ticari hareketliliğin bazı yıllarda
çok azaldığı görülür; mesela 1896'da sadece beş vapur uğramıştı. Es' ad Cilbir'in
verdiği bir çizelgede, yıllık 499'u yelkenli
ve seksen beşi buharlı olmak üzere toplam 584 ticari geminin limana uğradığı
görülmektedir. Bunlardan 442 tanesi (ikisi vapur) Osmanlı Devleti'ne, diğerleri ingiltere, Almanya, Avusturya, Fransa. İtal
ya, Mısır Hidivliği ve iran'a aittir. 1911 'de
Hudeyde-San'a arasında demiryolu yapı
rnma başlandıysa da aynı yıl çıkan Osmanlı-İtalyan savaşı yüzünden tamamlanamadı. Yine 1911 yılında Hudeyde'de
bir numune mektebi tesisine teşebbüs
edildi. Ziraatın ıslahı için İstanbul'dan gönderilen aletler kazatarla nahiyelere dağı
tıldı. Halkın Osmanlı Devleti'ne bağlılığını
arttırmak için yerlilerden jandarma birlikleri oluşturu ldu. Seyyid ve şeyhlere içtimai durumlarının önemini gösterecek
dığı

şekilde maaş bağlandı. İtalyanlar, Kızıl

deniz'deki savaşın daha çok güney kesimlerde cereyan etmesi ve Osmanlı karargahının Hudeyde'de bulunması sebebiyle limandaki Osmanlı donanmasını
kendileri için tehlike olarak görüyorlardı.
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Bundan dolayı burayı topa tuttular ve
karargahla askeri hastahaneyi tahrip ettiler. Bu bombardıman sonucunda halk
evlerini bırakıp bir müddet civardaki köşk
lere sığındı. 1. Dünya Savaşı sırasında İngi
liz saldırılarına maruz kalan şehrin önceleri 40.000 civarında olan nüfusu 2000'lere kadar düştü. Aralık 1918'de Hudeyde Limanı'na gelen İngilizler. otuz kırk kişiden ibaret bir Osmanlı birliğinin koruduğu şehri hiçbir direnişle karşılaşmadan
işgal ettiler. Tihame bölgesindeki halk.
özellikle Hudeyde'de bulunan tüccarlar
Türkler'in yeniden idareyi ele geçirmelerini istediler ve yaklaşık iki yıl bunu gerçekleştirmek için gizlice gayret gösterdiler.
1921 'de Asir Emlri Seyyid Muhammed
b. Ali ei-İdrlsl'nin, onun 1923'te ölümünden iki yıl sonra da İmam Yahya'nın kontrolüne geçen Hudeyde bu dönemde ticari merkez olma özelliğini korudu. 1934
yılında bir müddet Suudller'in işgalinde
kalan şehir, aynı yıl İmam Yahya'nın Suudi Kralı Abdülazlz'le yaptığı Taif Antiaş
ması gereğince Yemen'e geri verildi. Bundan sonra geniş bir imar faaliyeti başla
tıldı. İkili ilişkiler sonucu 1948'de San'aHudeyde yolu Çin'in, liman tesisleri de
Sovyetler Birliği'nin katkılarıyla inşa edildi. 1970'li yıllarda Hudeyde deniz trafiği
nin en yoğun olduğu limanlardan biri haline geldi.
Osmanlılar zamanında bölgede yaşa
yan ahalinin çoğunluğu Şafii. Hanefi ve
HanbeiT mezhebindendi. Osmanlı hakimiyetinin son zamanlarında İngiltere. Fransa ve Yunanistan'ın Yemen'deki konsoloslukları burada bulunuyordu. Endüstri tesislerinin de yer aldığı Hudeyde bugün Yemen Cumhuriyeti'nin dördüncü büyük şehri olup 1986'daki tahmini nüfusu
155.000'dir. Şair ve edip Cabir Rızk ile Beni Matlr, Beni Ehdel ve Beni Mükerrem
gibi alimierin yetiştiği aileler de Hudeydeli'dir.
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~ RızA KURTULUŞ

Sarakusta (Saragossa)
merkez olmak üzere
Endülüs'ün kuzeyindeki
Sağrüla'la (Aragon) bölgesinde
hüküm süren
bir Arap hanedam
(1039 -1146).

_j

Hanedanın kurucusu, fetih yıllarında
Endülüs'e yerleşen Arap asıllı Beni Hud
ailesine mensup Emevl kumandanların
dan Süleyman b. Hud' dur. Endülüs Emev'i
Devleti'nin yıkılmasının ardından baş gösteren siyasi parçalanma sırasında Tüdbller'in yönetiminde bulunan Laride (Lerida). Tutlle (Tudela) ve Sarakusta'yı zaptederek Hudller adıyla bir devlet kuran Süleyman b. Hud, Müstaln-Billah unvanı ile
müiCıkü't-tavaifin hepsinden önce halifeliğini ilan etti (431/1039); arkasından da
topraklarını genişletmek için hıristiyan
ların desteğini sağlayarak Tuleytula'da
(Toledo) hüküm süren Zünnunller'le savaştı. Hakimiyeti altındaki toprakları beş
oğluna paylaştırdıktan sonra 438 ( 1046)
yılında öldü .

Süleyman b. Hud'un topraklarını oğul
çok geçmeden
kardeşlerin birbirine düşmesine sebep
oldu . Neticede Sarakusta'ya hükmeden
Ahmed ei-Muktedir- Billah. kardeşlerini
sindirmeyi ve Yusuf'un elinde bulunan
Laride dışındaki toprakları hakimiyeti altına almayı başardı . Bir ara Yusuf, kardeşi Ahmed'in sert idaresi sebebiyle halk
arasında beliren hoşnutsuzluktan yararlanarak sözü edilen toprakların büyük
bir kısmını ele geçirip el-Muzaffer lakabıyla halifeliğini ilan ettiyse de bu durum
uzun sürmedi. Çünkü Ahmed'in hıristiyan
krallıkların desteğini sağlaması üzerine
Yusuf'un kendilerini savunamayacağını
anlayan halk, eski halifenin müttefikleriyle birlikte kendilerine zarar vereceği endişesine kapılarak tekrar ona bağlılığını
bildirdi. Ahmed'in asıl amacı kendi topraklarını muhafaza etmek ve fırsat buldukça genişlemekti. Bunu gerçekleştir
mek için şartlara göre değişen esnek bir
siyaset takip etti. Bir taraftan komşu melikler aleyhine topraklarını genişletmeye
çalışırken bir taraftan da İspanyollar'la ittifak yapmaktan geri durmadı. Bu şekil
de Amirller'in elindeki Turtuşe (Tortosa)
ve Daniye'yi (Denia) topraklarına kattı.
Aragon Krallığı'nın öncülüğünde oluştu
rulan ve papalık tarafından da desteklenen bir Haçlı ordusunun 456'da (1064) isları arasında paylaştırması
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