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Hudevde'den
bir görünüs Yemen

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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tila ettiği Serbeşter (Barbastro) şehrini ise
diğer meliklerin desteğini sağlayarak geri aldı (457/1065) .
Ahmed ei-Muktedir-Billah 'ın yerine geçen oğlu Yusuf ei-Mü'temen (ı 082-1 085 )
devlet adamı olmaktan çok alimliğiyle tanınmıştır. Halefi Ahmed ei-Müstaln-Billah döneminde (ı 085- ı ı ı O) Murabıtlar'ın
483 (1090) yılından itibaren mülı1kü't-ta
vaife son vererek Endülüs'ü kendilerine
bağlama teşebbüsü içine girmeleriyle Hı1dller'in varlığını tehdit eden önemli bir
tehlike ortaya çıktı. Ahmed ei-Müstaln
topraklarını muhtemel bir istiladan kurtarmak için Murabıtlar ' a mal ve para teklif etti; onlar da hem Hud! topraklarının
uzaklığını hem de Ahmed ei-Müstaln'in
komşusu hıristiyan krallarla ittifak yapabileceği ihtimalini göz önünde tutarak bu
teklifi kabul ettiler. 1096'da Veşka (Huesca) üzerine yürüyen hıristiyanlar Hud!
kuwetlerini ağır bir bozguna uğrartıktan
sonra Sarakusta'ya yöneldiler; ancak Murabıtlar bölgeye bir ordu gönderince geri
çekilmek zorunda kaldılar.
Murabıtlar.

495 (1102) yılında Belensiye'yi (Valencia) zaptederek Hudller'le aralarındaki coğrafi uzaklığı nisbeten kapattılarsa da İspanyol krallıklarıyla karşılaş
maktan çekindikleri için bu sırada onları
tehdit etmekten uzak durdular. Ahmed
ei-Müstaln- Billah'ın ölümünden (ı Receb
503/ 24 Oca k I 110) hemen sonra bir Murabıt ordusu Belensiye'den Sarakusta'ya
doğru harekete geçti. Bunun üzerine onları karşılamaya çıkan Hudller'in ileri gelenleri, Sarakusta'nın kuşatılması halinde yeni emir Abdülmelik İmadüddevle'
nin İspanyollar'la iş birliği yapabileceği
hususunda ordu kumandanını ikna ederek geri dönmesini sağladılar. Fakat bu
gelişmeye rağmen İmadüddevle İspan

sır- Billah ise kendisine Tuleytula civarın
da bir ikta verilmesine karşılık ROta'dan
ayrılacağını ve Murabıtlar' ın Endülüs'ten
çıkarılması hususunda yardımcı olacağı 
nı vaad ederek Kastilya (Castilla) Kralı VIII.
Alfansa'nun himayesine girdi (534/ 1140).
Birkaç yıl sonra Endülüs'te Murabıtlar'a
karşı başlatılan genel isyanda (5 39/ 1144)
önemli rol oynayan Ahmed ei-Müstansır.
Cineale'de (Chinchilla) hıristiyanlarla yaptığı bir savaşta yeniidi ve şehid düştü (20
Şa b a n 540/ 5 Şubat ı 146) ; böylece Hı1dl
hanedam son buldu.

625 ( 1228) yılında Endülüs'te Muvahhidler'e karşı başlatılan isyanlar sırasın
da Hudller'in ismi yeniden duyulmaya
başladı. Bu aileden olduğunu iddia eden
Muhammed b. Yusuf b . Hud (ibn HOd).
Mürsiye'de (Murcia) ayaklanarak istiklalini ilan etti ve Abbasller'in siyah renkli
bayrağını kullanmak suretiyle bu devlete
bağlılığını bildirdi. Üzerine gönderilen iki
Muvahhid ordusunu yendikten sonra
Mürsiye halkını kendine biat ettirdi. Hemen ardından da Kurtuba (Cordoba). Gır
nata (Granada) ve İşbiliye'yi (Sevilla) zaptederek Endülüs'ün büyük bir bölümünü
hakimiyeti altına aldı . Daha sonra ordusunu güçlendirmek için halkın ödediği
vergileri arttırma yoluna gitti; fakat bu
tedbir onun halk nazarındaki itibarının
ağır bir şekilde zedelenmesine sebep oldu. Bu arada İbn Hud, Belensiye'ye hücum eden Zeyyan b. Merdenlş. AreOne'de (Arjona) ayaklanan Nasrller'in kurucusu Muhammed b. Yusuf b. Nasr (GalibBillah) ve Kastilya Kralı lll. Perdinand ile
de mücadele etmek zorunda kaldı. Sonunda Ceyyan (Jaen) ile Vadlaş'ı (Guadix)
Muhammed b. Nasr'a bırakırken Kastilya kralına da 1000 dinar haraç ödemeyi
kabul etti. Bunun ardından İbn Hud'un
hükümdarlığı fazla sürmedi. Kurtuba
633 'te ( 1236) Kastil ya kralı tarafından
istila edildi. öte yandan Muhammed b.
Yusuf b. Nasr bir süre sonra Meriye (AImeria) ve Gırnata'yı zaptetti ; Meriye'nin
zaptı sırasında (635/12 38 ) şehri savunan
İbn Hud da öldürüldü ve onun ölümüyle
Hudller'in siyasi hayatları tamamen son
buldu.

yollar'la temas kurdu ; Sarakustalılar da
onu din düşmaniarına meyletmek şek
linde değerlendirdikleri bu tavrından dolayı şehirden kovdular ve Murabıtlar ' ı yönetimi devralmaları için davet ettiler. Böylece Hudller'in istiklali sona e rmiş oldu .
Ancak bu gelişme Hud! hanedanının siyasi hayattan tamamen çekilmesi demek değildi. Zira Aragon Kralı ı. Alfonso,
Hudller döneminde ilim adamlarına bü512'de (I ı 18) Sarakusta ve Laride'yi kuşattığında ROta'ya (Rota) yerleşmiş buyük değer verilmiştir. Hanedan mensuplunan İmactüddevle de beraberindeydi. . larının bizzat kendileri ilim tahsil etmiş
kimselerdi; bunlar arasında özellikle AhOnun ve bu arada papalığın yardımları
med ei-Muktedir ve Yusuf ei-Mü'temen
nın bir neticesi olarak Sarakusta. halkın
uzun süren mukavemetine rağmen büzikredilebilir. Sarakusta Xl. yüzyılda felyük çapta can ve mal kaybından sonra
sefe ve matematik çalışmalarının merAragon Krallığı ' nın hakimiyetine geçti.
kezi haline geldi; meşhur filozof İbn Sacİmadüddevle'nin oğlu Ahmed el-Müstance bu şehirde yetişti. Hem fakih hem fi302

lozof hem siyaset tarihçisi olan İbn Ebu
Rendeka et-Turtı1şl de hayatının önemli
bir bölümünü burada geçirdi. Bu alimin
siyasetname türünde kaleme aldığı Siracü'l-mülı1k adlı eserindeki nazariyelerini, esas itibariyle Hudller döneminde
şahidi olduğu siyasi ve içtimal hadiselere
dayandırdığı anlaşılmaktadır. Sarakusta
aynı zamanda bir edebiyat merkezi idi.
Ebü'I-Velld İbnü'd-Debbağ. Ebü'I-Veüd elBad, İbn Arnmar ei-Mehrl ve yahudi asıl
lı Hasdai ile İbn Kallas burada yetişen
muhaddis. edip ve şa i rlerdendir. Ayrıca
Sarakusta. hıristiyan kraliıkiarına olan
coğrafi yakınlığı ve bunlarla Hudller arasında sık sık kurulan ittifaklar sebebiyle
canlı bir kültürel ve ekonomik alışverişe de
sahne teşkil ediyordu; Endülüs kültürünün bazı unsurları bu şehir kanalıyla Avrupa'ya geçmiştir.
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