
ARABiSTAN 

şehirler bile hava ulaşırnından istifade 
edebilecek duruma gelmişlerdir. Son yıl
larda Arabistan yarımadasında tarifeli 
sefer yapılan havaalanlarının sayısı kırkı 
aşmıştır ki bunun da yirmiden fazlası 

Suudi Arabistan sınırları içerisinde bu
lunmaktadır. Demiryolu Osmanlı haki
miyeti döneminde yarımadaya girmiştir. 
Ancak Şam üzerinden Medine'ye ulaşan 
ünlü Hicaz demiryolu artık kullanılma
makta, yarımadada demiryolu olarak sa
dece 1951 yılından beri Riyad 'ı Basra 
körfezi kıyısındaki Dammam'a bağlayan 
hat bulunmaktadır. 

ARAP YARIMADASlNDAKi DEVLETLER 
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Arabistan siyasi haritası 

40" 

o 
BEDENE 

OTEYMA HAJ>9"/-, - ...... , 

' .. \ 1oALA ...... ~ 

Ülkenin Bağımsızlık 
Adı Tarihi 

1 Bahrevn 1971 
2. Birl eşi k Arap Emirlikleri 1971 
3. Katar 1971 
4. Küveyt 1961 
5. Suudi Arabistan 1932 
6. Uman 1951 
7. Yemen 1918 

Il. TARİH 

1. İslam Öncesi. Arabistan'ın ilk devir 
tarihi hakkında Mısır. Filistin ve Mezo
potamya'da olduğu gibi arkeolajik kazı
lar yapılıncaya kadar ileri sürülen naza
riyeler ihtiyatla karşılanmalıdır. Arabis
tan'ın önce verimli bir ülke iken uzun 
süren kuraklık sebebiyle su kaynakları 
tükendiği ve ziraata elverişli toprakları 
çöllerle kaplandığı için üzerinde yaşa
yan Araplar'ın "Münbit Hilal " ülkelerine 
göç ettiklerine dair meşhur nazariyeyi 
destekleyici bazı deliller, bu arada kuru
muş tabii su yolları ve ülkenin eski ve
rimliliğine işaret eden bazı ipuçları tes
bit edilmişse de kuraklığın yarımada

da beşeri hayatın başlamasından son-
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Sokotra 

Aba~1üri ~) 

Yüzölçümü 
Dili Başşehri ıkm2 ı Nüfusu 

Arapça Manama 691 489.000 
Arapça Ebüzabi (Abudabil 77.700 1.827.000 
Arapça Do ha 11 .437 427.000 
Arapça Küveyt 17.818 2.048.000 
Arapça Riyad 2.240.000 13.592.000 
Arapça Maskat 300.000 1.422.000 
Arapça San'a 536 .869 13.240.000 

Toplam: 3.184.515 33.045.000 

ra meydana geldiğine, yahut da beşeri 
olaylara doğrudan tesir edecek kadar 
hızlı geliştiğine dair kesin bir delil bulu
namamıştır. Bununla beraber ülkenin 
çeşitli bölgelerinden elde edilen mah
dut sayıdaki arkeolajik belgeler, Arabis
tan'da Yontma Taş ve Cilalı Taş devirle
rinde hayat olduğunu göstermektedir. 
Ancak burada yaşayanların kim olduk
ları, hatta Arabistan'ın Samf ırkın ana
vatanı olup olmadığı hususunda kesin 
bir şey söylemek ·mümkün değildir. Bu
gün genellikle SamHer'in anavatanları
nın Arabistan olduğu ve milattan önce 
IV. binyıldan itibaren komşu ülkelere göç 
ederek buralarda çeşitli devletler kur
dukları kabul edilmektedir. 

Tekvfn'in onuncu bölümünde isim zik
retmeden Arabistan ve Araplar hakkın
da bilgi verilir. Arap kelimesine ilk defa 
Asur Kralı lll. Salmanasar'ın (m.ö. 858-
824) yıllıklarının. 853 yılındaki büyük bir 
ayaklanmanın bastırılmasını anlatan kıs
mında rastlanmaktadır. Burada kayde
dildiğine göre ayaklanmaya katılan asi 
reisierden biri de müttefik kuwetlere 
1000 deve veren "Gindibu Aribi "dir. Bu 
tarihten sonra Asur ve Babil belgelerin
de Aribi, Arabu ve Urbi adiarına sık sık 
rastlanmakta ve Aribi ülkesine yapılan 
seferlerden ve Aribi reisierinden alınan 
vergilerden bahsedildiği görülmektedir. 
Herodotos 'tan itibaren de eski Yunan ve 
Latin kaynaklarında Arabia ve Arap ke
limeieri geçmektedir. Bu kaynaklardan, 
Arabia kelimesinin Nil nehri ile Kızılde
niz arasındaki Doğu Mısır'ı da içine ala
cak şekilde yarımadanın tamamını ad
landırdığı öğrenilmektedir. 

Araplar geleneğe göre biri kuzey, di
ğeri güney olmak üzere iki büyük kola 
ayrılır. Güney Arapları'na KahtanHer (Ye
menliler) , Kuzey Arapları'na ise Adnani
ler (Nizariler, Maaddiler) adları verilmekte 
ve tarihi Arap kabilelerinin bu iki soydan 
geldikleri kabul edilmektedir. Bu ayır

ma dil ve kültürde de kendini göster
mekte, daha sonraları gelişerek klasik 
Arapça haline gelecek olan Kuzey Arap-



ları'nın dili, ayrı bir alfabe ile yazılan ve 
Habeşçe ile akraba bulunan Güney Arap
ları ' nın dilinden farklı olmaktadır. Esa
sen Habeşçe, Habeş medeniyetinin ilk 
merkezlerini kuran Güney Arabistanlı 

göçmenler tarafından geliştirilmiştir. Bu 
iki grup arasındaki ikinci önemli fark da 
Güney Arapları'nın yerleşik bir hayat ya
şamalarıdır. Araplar ' ın bu şekilde ikiye 
ayrılmalarına rağmen tarihin muhtelif 
devirlerinde siyasi ve iktisadi sebeplerle 
güneyliler kuzeye, kuzeyliler de güneye 
göç ederek birbirleriyle. karışmışlardır. 

Arabistan'ın tarihi. bu ülkenin sahip 
olduğu çok geniş sınırlar ve farklı coğ
rafi şartlar sebebiyle, güney ve kuzey 
olarak ele alınmalıdır. Güney Arabistan 
tarihinin ilk devirleri karanlıktır. Merke
zi, San'a'nın doğusunda harabeleri bu
lunan Main (Mina, Maan) olan ilk devle
tin milattan önce ll. binyılın ortalarında 
mevcut olduğu sanılmakta ve daha zi
yade ticari hayata önem veren, Arabis
tan mahsulleriyle Hint ve Çin'den geti
rilen malları Mısır, Filistin ve Suriye'ye 
satarak büyük gelir sağladığı anlaşılan 
bu devletin milattan önce 750-650 ara
sında yı kıld ığı ileri sürülmektedir. 

Güney Arabistan'da kurulan devletle
rin ikincisi. başşehri Me'rib olan ve Ma
in Devleti 'nin yıkılmasından sonra tarih 
sahnesine çıktığı sanılan Sebe Devleti'dir. 
Hz. Süleyman ile ilgili olarak Tevrat'ta 
adı geçen Belkıs 'ın Sebe melikesi olduğu 
kabul edilmekte ise de bu hususta ke
sin bir delil mevcut değildir. Yemen'de 
bulunan bir kitabede bazı Sebe melikle
rinin adına rastlanmaktadır. Sebeliler ti
caretin yanında zirai hayata da önem 
vermiş ve ziraatın gelişmesini sağlamak 
için bazı su bentleri, bu arada meşhur 
Me'rib Seddi'ni yapmışlar, ticari faaliyet
lerini de Kuzey Arabistan ve Akdeniz ül
kelerine kadar uzatıp Afrika ' nın kıyı ve 
hatta iç bölgeleriyle de münasebetle
re girişmişlerdir. Sebeliler'in Afrika'da 
geniş sömürgeler elde ettikleri ve bu 
arada, adını Güneybatı Arabistan'da ya
şayan Habasat kavminden alan Habeş 
Krallığı' nı kurdukları anlaşılıyor. Se be 
Devleti milattan önce V. yüzyılda en par
lak devrini yaşamış, milattan önce ll. 
yüzyılın sonlarına doğru Himyeriler ta
rafından yıkılmıştır. 

Sebeliler'e halef olan ve kısa zaman
da bütün Yemen'i ele geçiren Himyeri
ler, diğer iki devletin aksine savaşçı bir 
politika takip ederek sınırlarını. milat
tan sonra lll. yüzyılın sonlarına doğru 
Hadramut ve Orta Arabistan'a kadar ge-

nişlettiler. Askeri bakımdan Arabistan 'ın 

en güçlü devleti haline gelen Himyeriler, 
Habeşliler ve iranlılar ile mücadeleye gi
riştiler; IV. yüzyılın ortalarında kısa sü
ren bir Habeş hakimiyetini kabul zorun
da kaldılarsa da 375'ten itibaren tekrar 
istiklallerini elde ettiler. Bu sırada Hıris
tiyanlık'la Müsevilik Arabistan'da reka
bet halinde idi ve Himyeriler'in Müsevi
ler'i desteklemelerine karşılık Habeşli

ler'le Bizanslılar da hıristiyanları tutu
yordu. Son Himyeri Hükümdan Zünü
vas' ın kendilerini Müseviliği kabule zor
laması üzerine hıristiyanlar Habeş Ak
sum Krallığı'ndan yardım istediler. Bu 
din değiştirmeye zorlamalar sırasında 

Zünüvas'ın birçok Necranlı 'yı ateş hen
deklerinde (uhdOd) diri diri yaktığı bilin
mekte ve Kur'an'da (bk ei-BurOc 85 / 4-9) 
kilise azizlerinden Arethas ' ın şehidler 

listesinde adları zikredilen bu hıristiyan
lara telmihte bulunulduğu kabul edil
mektedir. Yardım çağrısı üzerine kuv
vetli bir ordu ile Yemen üzerine yürüyen 
Aksum Kralı Kaleb ela-Asbaha, ZOnüvas'ı 
mağlüp ve katiedip Himyeri Devleti 'ne 
son verdi (525 ) Bu galibiyet üzerine baş
layan Yemen'deki Habeş hakimiyeti ya
rım yüzyıl kadar devam etmiştir. Ha
beş valilerinden Ebrehe el-Eşrem (duda
ğ ı yarık ) , San'a'da meşhur Kulleys Tapı
nağı ' nı yaptırarak bütün Araplar' ın bu
rayı ziyaret etmelerini istedi. Fakat Ka
be'nin Araplar nezdindeki itibarı bu is
teğin gerçekleşmesine engel oluyordu. 
Bunun üzerine Ebrehe Kabe'yi tahrip et
mek gayesiyle Mekke üzerine yürüdü, 
fakat Kur'an-ı Kerim'in Fil süresinde de 
anlatıldığı gibi mağlüp olarak geri çekil
mek zorunda kaldı (570) . Habeşliler'in 
kötü idaresi Yemen'de memnuniyetsiz
ler kitlesinin artmasına sebep oldu. Him
yeri hükümdar ailesinden Seyf b. Züye
zen, Sasani Hükümdan Enüşirvan'ın yar
dımını temin ederek Habeş hakimiyeti
ne son verdi ise de bir suikast sonunda 
öldürüldü ve Sasaniler ülkeyi ele geçirip 
islam fethine (629) kadar Yemen'e ha
kim oldular. 

Güney Arabistan'da iktisadi hayatın 
temelini ziraat teşkil ediyordu. Kitabe
lerde su bentleri, kanallar, tarla sınırı 

meseleleri ve toprak mülkiyetinden sık 
sık bahsedilmesi, burada yüksek bir zi
rai hayatın varlığını ortaya koymakta
dır. Topraklardan hububattan başka ba
harat gibi bazı mahsuller de alınırdı; an
cak ihraç edilen baharatın büyük bir kıs
mı Hindistan'dan gelmekte ve buradan 
Akdeniz ülkelerine sevkedilmekte idi. 
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Güney Arabistan'da kurulan devletler
de siyasi teşkilat mutlakiyet esasına da
yanıyordu. Krallık babadan oğula geçiyor 
ve krallar diğer doğu ülkelerinde oldu
ğu gibi ilahi sayılmıyor, nüfuz ve kud
retleri. bazı devirlerde hükümdar aile
sinin diğer fertlerinden oluşan asiller 
meclisi ve daha sonraları da bir çeşit de
rebeyleri tarafından sınırlandırılıyordu. 

Güney Arabistan dini çok tanrılı olup 
genel hatlarıyla diğer Sami kavimleri
nin dinlerine benziyordu. Sosyal hayatın 
önemli ve zengin merkezlerinden biri 
olan tapınaklar başrahibin idaresinde 
bulunuyor. mukaddes sayılan baharatın 
üçte biri ilahlara. yani onlar adına rahip
lere veriliyordu. Yazı bilindiği halde kitap 
yazıldığına , edebi eserler vücuda getiril
diğine dair bir işaret yoktur. Bu devirden 
günümüze ancak kitabeler kalmıştır. 

Kuzey Arabistan ' ın tarihi hakkında Me
zopotamya, ibrani, Grek ve Fars kaynak
larında az da olsa bilgi bulunmakta. en 
geniş bilgiye ise klasik çağ Grek kaynak
larında rastlanmaktadır. Bu devirlerde 
Helenistik tesirierin yavaş yavaş Suri
ye'den içerilere doğru nüfuz ettiği gö
rülmektedir. Yine bu devirleröe Orta ve 
Kuzey Arabistan'da tarih sahnesine çı

kan bazı devletler, menşe itibariyle Arap 
olmalarına rağmen Arami kültürünün 
tesiri altında kalmışlar ve kitabelerini 
Arami diliyle yazmışlardır. 

Kuzey Arabistan ' ın ilk ve önemli devle
ti olan Nabati Krallığı. muhtemelen mi
lattan önce IV. yüzyılın sonlarında kurul
muş ve en kudretli devrinde Kuzey Hi
caz' ın büyük bir kısmını içine almak üze
re Akabe körfezinden Akdeniz'e kadar 
uzanan sahaya hakim olmuştur. Kitabe
lerde adı geçen ilk kral Haris (Arethas, 
m.ö. 169), devletin merkezi ise Akabe 
körfezinin biraz kuzeyindeki Petra idi. 
Nabati Krallığ ı Büyük iskender'in halef
Ier i arasında meydana gelen mücadele
ler sırasında önemli roller oynamıştı r. 

Na bati 

Kra ll ı ğ ı ' n ı n 

son dönemine 

ait bir 

kaya mezarı· 

Kasrülbint 1 
Suud i 

Arabis tan 
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Roma imparatorluğu ile ilk temasa ge
çişi ise milattan önce 65'te Pompeus'un 
Petra'yı ziyaretiyle iyi ilişkiler içinde baş
lamış ve krallık Roma imparatorluğu ile 
vahşi çöl arasında bir tampon devlet gö
revi üstlenmiştir. Milattan önce 25-24'
te Romalı kumandan Aelius Gallus'un, 
Augustus'un emri üzerine Hindistan ti
caret yolunu emniyet altına almak mak
sadıyla çıktığı Yemen seferinde Nabatl 
Krallığı üs olarak kullanılmıştır. Fakat 
bu iki devlet arasındaki dostane müna
sebetler uzun ömürlü olmamış ve milat
tan sonra ı. yüzyılın ikinci yarısında si
yasi ve iktisadi sebepler yüzünden baş
layan anlaşmazlıklar üzerine imparator 
Traianus bu krallığa son vermiştir (ı 06) 

Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi 
Tedmür Krallığı'dır. Kuruluş tarihi kesin 
olarak tesbit edilemeyen bu devletin, 
kitabelerden ı. yüzyıldan itibaren mev
cut olduğu anlaşılmakta ve lll. yüzyıl or
talarında da Sasanller ile boy ölçüşebi
lecek bir hale geldiği bilinmektedir. Ro
ma imparatoru Valerianus'u yenen Sa
sanı Hükümdan Şapür'a karşı koyama
yacağını anlayan Tedmür Kralı Uzeyna 
(Odenatus) barış teklifinde bulundu ise 
de Şapür elçilerini kabul etmedi. Bunun 
üzerine Uzeyna, Valerianus'un dağılmış 
olan kuwetlerini de toplayarak Sasanl
ler'in başşehri Medain (Ktesiphon) üzeri
ne yürüdü; Şapür mağlüp, karısı ve ço
cukları esir edildi. Ancak kısa bir süre 
sonra Uzeyna. muhteris karısı Zeynep'in 
(Zenobia) bir tertibi ile öldürüldü. Oğlu 
adına idareyi ele alan Zeynep, hayalleri
ni gerçekleştirmek maksadıyla Roma'
nın elinde bulunan Mısır'ı zaptettiği gi
bi Anadolu'ya bir sefer yaptı ise de Ro
ma kuwetlerine mağlüp oldu. Romalılar 
273'te Tedmür'ü zaptederek Zeynep'i 
esir alıp Roma'ya götürdüler. 

Kuzey Arabistan ve Suriye'de lll. yüz
yılın sonlarında ortaya çıktığı kabul edi
len Gassanl Devleti. Bizans-Sasanı mü
cadelesinde Bizans tarafını tutmuş, en 
kudretli hükümdarları olan Haris. 528'
de Sasanller'in desteklediği Hlre (Lahmf) 
Hükümdan Münzir'i mağlüp etmesi ve 
ertesi yıl Filistin'de çıkan isyanı bastır

ması üzerine Bizans imparatoru tara
fından "basileus" (kral) unvanı ile taltif 
edilmiştir. Bizans'ın tesiriyle Hıristiyanlı

ğı kabul eden Gassanller. 613'te Sasanl
ler'in Suriye ve Filistin'i, bu arada mer
kezleri olan Bostra'yı ele geçirmeleri üze
rine siyaset tarihinden silindiler. lll. yüz
yılın ortalarında kurulan Hlre Krallığı. Sa
sanller'in öncü karakolu olarak Bizans'a 
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karşı uzun müddet varlığını koruyabil
miştir. En önemli hükümdan ll. imruül
kays (382-403). lll. Münzir (510-563) ve 
Nu'man b. Münzir (586-614) olan dev
let İran kültürünün tesirinde kalmış ve 
613'te Sasanller'in siyası kontrolü altına 
girmiştir. Hlre Krallığı Halife Ebü Bekir 
zamanında Halid b. Velid tarafından or
tadan kaldırılmıştır (633) 

Arabistan'ın islam tarihi bakımından 
en önemli bölgesi, hiç şüphesiz Hicaz böl
gesinin de yer aldığı Orta Arabistan'dır. 
Bu bölgede üç önemli şehir vardı. Bun
lar Mekke, Yesrib ve Taif şehirleridir. Bu 
şehirlerin başında Mekke gelmektedir. 
Mekke güneyde Yemen'e, kuzeyde Ak
deniz'e, doğuda Basra körfezine, batıda 
Kızıldeniz Limanı Cidde'ye ve Afrika isti
kametinde giden yolların kesişme nok
tasında iktisadi bakımdan çok elverişli 

bir mevkide yer almaktadır. Bu elverişli 
mevki yanında İslami inanışa göre Hz. 
Adem tarafından yapılan, tüfandan son
ra da Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in yeni
den inşa ettikleri Kabe'nin Mekke'de bu
lunması burasını Arabistan'ın dini mer
kezi haline getirmiştir. Yılın belirli ayla
rında Arabistan· ın her tarafından Ka
be'yi ziyarete gelen insanlar şehrin tica
ri faaliyetlerine canlılık kazandırır, pa
nayırlar kurulur ve şiir yarışmaları yapı
lırdı. Mekke'nin iktisadi hayatının teme
li ticaret idi. Mekkeli tüccarlar Bizans. 
Habeş ve İran sınır makamlarıyla ticari 
anlaşmalar yapıyor ve geniş bir ticaret 
faaliyetine girişiyorlardı. Yılda iki defa 
kuzeye ve güneye büyük kervanlar yol
luyorlardı. Yılın diğer zamanlarında da
ha küçük kervanlar gönderilirdi. Tarım 
coğrafi şartlar sebebiyle pek az yapıla
biliyordu. 

İslam kaynaklarına göre Mekke'nin ilk 
sakinleri Amalika'dır. Bunlardan sonra 
Cürhümlüler buraya hakim oldular. Hz. 
İsmail Mekke'ye Cürhümlüler zamanın
da geldi ve onlardan bir kızla evlendi. 
Cürhümlüler'in hakimiyeti lll. yüzyılın 

başlarına kadar devam etti. Yemenli bir 
kabile olan Huzaa Cürhümlüler'i Mekke'
den çıkararak şehre hakim oldu. Niha
yet Mekke V. yüzyılın ortalarında Hz. 
Muhammed'in atası Kusay b. Kilab baş
kanlığındaki Kureyş kabilesinin idare
sine geçti. Yesrib ise Mekke'nin aksine 
hayatını tarımla kazanıyordu. Şehirde iki 
Arap ve üç yahudi kabilesi oturuyordu. 
Arabistan içinde Mekke ile boy ölçüşebi
lecek bir durumda değildi. Taif ise Mek
ke'nin adeta bir sayfiye şehri durumun
da idi. 

Hicaz bölgesinin tarihini ortaya koy
mak oldukça zordur. Yemen ve Kuzey 
Arabistan'da olduğu gibi devletler ku
rulamadığı , halkı bedevi kabile hayatı 

yaşadığı için başta kitabeler olmak üze
re tarihi kaynaklar çok azdır. Diğer ta
raftan komşu devletler Orta Arabistan'a 
nüfuz edemediklerinden dolayı onlardan 
kalan kaynaklarda da yeterli bilgi bu
lunmamaktadır. İslamiyet'ten önce Or
ta Arabistan'ın tarihini "eyyamü'I-Arab" 
denilen kabileler arasındaki savaşlar teş
kil eder. Bu savaşlar sürüler, otlaklar. su 
kaynakları yüzünden çıkar ve bazan yıl
larca devam ederdi. Behr ve Tağlib ka
bileleri arasındaki Besüs, Abs ve Züb
yan kabileleri arasındaki Dahis. Gabra 
ve Evs ile Hazrec kabileleri arasındaki 
Ficar savaşları eyyamü'I-Arab'ın en meş
hurlarıdır. 

Güney Arabistan'daki yerleşik hayata 
karşılık Orta ve Kuzey Arabistan'da coğ
rafi şartlar yüzünden göçebe hayat hü
küm sürüyordu. Burada hakim olan ka
bile hayatı, erkek koldan gelenler arasın
daki kan bağı esasına dayanırdı. Kabile 
bazan özel mülkiyeti bile tanımaz. ot
laklar, su kaynakları vb. kabilenin müş
terek mülkiyeti altında bulunurdu. Ka
bilenin yaşlıları tarafından seçilen reis 
(seyyid veya şeyh) emretmek yahut ceza 
vermek yerine hakemlik yapar. ceza ve
ya mükafat yalnız halk efkannca veri
lirdi. Kabile hayatına gelenekler ve ec
dattan kalan örfler hakimdi. Sosyal ha
yattaki anarşiyi bir dereceye kadar kan 
gütme acteti sınırlandırabiliyor, fakat bu
na karşılık da intikam alma sebebiyle 
kabileler arasında kanlı çarpışmalar çı
kıyordu. 

Bedevller'in dini eski Samller'in put
perestlik inançlarına bağlıydı ve çeşitli 

tabiat unsurlarının sahibi olduğu kabul 
edilen görünmez güçlere tapma esası
na dayanıyordu. Bu arada bazı büyük 
ilahlar vardı ki bunların nüfuzu kabile 
inançları çerçevesini çok aşıyordu. Kabi
le inancı çoğu zaman. Kur'an'da "nusub" 
adıyla anılan bir dikili taş, bazan da baş
ka bir eşya ile sembolleştirilirdi. Çeşitli 
kabilelerio tapındıkları putlar Kabe'de 
muhafaza edilmiş ve bu sebeple Kabe 
Arabistan'ın dini merkezi haline gelmiş
ti. Başlıca iftihar vesileleri kahramanlık. 
şairlik ve zenginlik olan Bedeviler fırsat 
bulunca yağmadan ve adam öldürmek
ten çekinmezlerdi. 

Arap cemiyetinin esasını erkeğin ha
kim olduğu aile teşkil ederdi. Sosyal iti
barı bulunmayan kadın, ancak çocuk do-



ğurduktan sonra aileden sayılır, kadın

ların miras hakkına sahip olmadıkları 

bu cemiyette erkekler istedikleri kadar 
evlenebilirlerdi (ge ni ş bilgi için bk. AİLE). 

2. İsh\mi Devir. Hz. Muhammed Mek
ke'de İslam dinini yaymaya başladığı za
man Yemen Sasanfler'in hakimiyeti al
tında bulunuyordu. Kuzey Arabistan'da 
Gassanfler. doğuda Hfre Krallığı hüküm 
sürüyordu. Kuzey Arabistan ' ın diğer böl
gelerinde ise siyasi birlik yoktu ve bu
ralarda bedevi Arap kabileleri yaşıyor
lardı. Ancak Mekke'de bazı tarihçilerin 
ifadesiyle bir "tüccar cumhuriyeti" mev
cuttu. Hz. Muhammed Mekke'de istedi
ği neticeyi alamayınca 622 yılında Me
dine'ye hicret etti ve burada İslam Dev
leti'nin temellerini attı. Bedir Gazvesi ile 
silahlı mücadele başladı ve bu mücade
leler 630 yılında Mekke'nin fethi ve Hz. 
Muhammed'in kesin üstünlüğüyle sona 
erdi. Artık İslam devleti Arabistan'ın en 
güçlü siyasi teşekkülü olmuştu . Mekke'
nin fethini takip eden yıl içinde Arabis
tan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap 
kabileleri Medine'ye heyetler göndere
rek müslüman olduklarını bildiriyor ve 
İslam devletinin hakimiyetini kabul edi
yorlardı. Böylece Hz. Muhammed vefat 
ettiğinde hemen hemen bütün Arabis
tan İslam bayrağı altında toplanmış bu
lunuyordu. 

Hz. Muhammed'in vefatı üzerine Hi
caz'da Tuleyha b. Huveylid, Yername'de 
Müseylime, doğuda Secah ve Yemen'de 
Esved ei-Ansf peygamberlik iddiasıyla or
taya çıktılar. Halife Ebü Bekir. Suriye'ye 
sefere çıkan ordunun Medine'ye dön
mesinden sonra Halid b. Velfd'i Tuleyha 
üzerine gönderdi. Halid Buzaha'da Tu
leyha 'yı mağlüp etti. Bundan sonra Mü
seylime ile Akraba mevkiinde Arabis
tan'ın en kanlı savaşını (Mayıs- Haziran 
633) yapan Halid, ağır kayıplar vermesine 
rağmen galip geldi. Secah ve Esved el
Ansi ise bölge müslümanları tarafından 
bertaraf edildiler. Böylece Arabistan'da 
tehlikeye düşen birlik yeniden sağlandı 
ve bu sayede Arabistan'ın dışındaki fe
tih hareketi başladı. 

Halife Ebü Bekir bundan sonra Irak 
ve Suriye üzerine ordu sevketmiş, fakat 
halifeliğinin çok kısa sürmesi dolayısıy
la ancak Hfre zaptedilebilmiştir. Halife 
Ömer zamanında ise Irak. iran'ın büyük 
bir kısmı, Suriye ve Mısır İslam devle
tinin sınırlarına dahil edilmiştir. Irak'ta 
Küfe ve Basra. Suriye'de Dımaşk (Şam). 
Filistin'de Remle ve Mısır'da Fustat (Ka-

hire) ordugah şehirleri kurularak bura
lara Araplar yerleştirilmiş, böylece hem 
bu bölgelerde Müslümanlığın yayılması 
sağlanmış, hem de daha sonraki fetih
ler için yeni askeri üsler meydana geti
rilmiş oluyordu. Bu fetihler Halife Os
man'ın ilk yıllarında devam etmişse de 
daha sonra meydana gelen iç karışıklık
lar yüzünden fetih harekatı duraklamış
tır. Halife Osman'ın 656'da şehid edil
mesiyle olaylar şiddetlenmiş ve devletin 
parçalanma tehlikesini doğurmuştur. Ali 
b. Ebü Talib'e Medine'de biat edilmesi
ne rağmen bu sırada Mekke'de bulu
nan Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr ile Suriye 
Valisi Muaviye b. Ebü Süfyan onun hali
feliğini tanımadılar. Mekke'de umduk
ları desteği bulamayan Hz. Aişe, Talha 
ve Zübeyr lrak'a giderek Basra'yı kendi 
lehlerine kazandılar. Hz. Ali önce bunları 
bertaraf etmek maksadıyla Basra üzeri
ne yürüdü ve Cemel Vak'ası 'nda (656) ga
lip gelerek lrak'ı kendi tarafına kazan
dı. Halife Ali bu savaştan sonra Medi
ne'ye dönmedi ve merkez olarak Küfe'yi 
seçti. Böylece Medine devletin idari ve 
siyasi merkezi olmak vasfını kaybetti. 

Emevfler'in reisi durumunda olan ve 
aynı zamanda kuwetli ve disiplinli bir 
orduya sahip bulunan Muaviye. Hz. Os
man ' ı katiedenlerin cezalandırılması veya 
kendisine teslim edilmesi şartıyla Ali'yi 
halife tanıyacağını ilan etti. Bu teklifle
rinin reddi üzerine iç savaş başlamış ve 
Muaviye Suriye'den başka kısa zaman
da Mısır ile Arabistan'ın batı sahillerini 
de zaptetmişti. Bazı fasılalarla üç aya 
yakın devam eden Sıffin Savaşı çok kan
lı çarpışmalara sahne oldu. fakat Hakem 
Vak'ası da kesin bir sonuç vermedi. An
cak bu mücadeleler sırasında. ileride is
lam dünyasına büyük gaileler açacak 
olan Hariciler ortaya çıktılar. 661'de Ha
life Ali'nin bir Harici tarafından şehid 
edilmesi üzerine yerine geçen oğlu Ha
san. Muaviye lehine hilafetten feragat 
edince Muaviye bütün İslam ülkesinde 
halife olarak tanındı. 

Muaviye'nin halifeliği sırasında Arabis
tan'da herhangi bir siyasi hareket görül
memiştir. Ancak oğlu Yezfd'in halife ol
ması (680) bu süküneti bozmuş , başta 

Hüseyin b. Ali ve Abdullah b. Zübeyr ol
mak üzere Medine'deki birçok sahabe 
çocukları Yezfd'in halifeliğini tanımamış
lardır. Önce Mekke'ye giden Hüseyin 
Irak'taki taraftarlarının ısrarlı davetleri
ne kanarak Küfe'ye hareket etti ise de 
Irak Valisi Ubeydullah b. Ziyad'ın aldığı 
sıkı tedbirler neticesinde oradan hiçbir 
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yardım göremedi ve Kerbela'da Ubey
dullah'ın gönderdiği birliklerle savaşır
ken şehid edildi (680) 

Hüseyin'in şehid olmasından sonra 
Şam Yezfd'i halife kabul ettiği halde Ara
bistan ve Irak bu sırada Mekke'de bu
lunan Abdullah b. Zübeyr'i halife olarak 
tanıdılar. Abdullah'ın taraftarlarının sü
ratle çağaldığını gören Yezfd Hicaz üzeri
ne bir ordu göndererek İbn Zübeyr kuv
vetlerini yenerek Medine'yi aldı ( Ağustos 

683) lrak'a hakim olduktan sonra Hac
cac b. Yüsuf kumandasındaki kuwetli 
bir orduyu Hicaz'a göndererek Mekke'yi 
kuşattırdı. Abdullah'ın Haccac'a altı ay
lık bir mukavemetten sonra ölümü 16921 
üzerine Haccac Mekke'yi ele geçirdiği 

gibi İbn Zübeyr'in saflarından ayrılarak 
Doğu Arabistan'ı kontrolleri altına alan 
Haricfler'i de itaate mecbur etti. Bu ta
rihten sonra Mekke ve Medine Emevf 
valiler tarafından idare edildi. Emevfler 
Arabistan'ın diğer şehirlerinde tam an
lamıyla otorite kuramadılar. Ancak Hac
cac ve Yezfd b. Mühelleb gibi nüfuzlu va
liler Basra körfezini ve Arabistan sahil
lerini de kontrol altına almışlardır. 

Emevfler bu mücadelelerden sonra sü
künete kavuşan Arabistan· ın im arı için 
gayret sarfettiler. Özellikle açılan sula
ma kanalları Hicaz'ı daha da geliştirdi. 

Siyası mücadelelerden uzak kalan Mek
ke ve Medine ilim ve sanat merkezi ola
rak önem kazandı. Emevfler devrinde 
Arabistan Güney ve Kuzey Arapları (Kah
taniler ve Adnaniler) arasındaki şiddetli 

mücadelelere sahne oldu. Emevf hilafe
tinin sonlarına doğru Yemen ve Hadra
mut taraflarında kalabalık bir halde bu
lunan Haricfler, Abdullah b. Yahya ei
Kindf ve Ebü Hamza ei-Ezdf liderliğinde 
Mekke ve Medine'yi bile işgal etmişler
se de çok zor şartlara rağmen son Erne
vf halifesi ll. Mervan Hicaz'ı Haricfler'den 
kurtarmıştı r. 

ihtilal hareketlerini Mekke'de başlatan 
Abbasfler'in hilafet makamını ele geçi
rip devlet merkezini lrak'a nakletmele
rinden sonra Arabistan'ın İslam devleti 
içindeki durumunda bir değişiklik olma
mış, Doğu Afrika ve Çin'e uzanan deniz 
ticaret yolu üzerinde bulunan Basra kör
fezi daha fazla önem kazanmıştır. Ancak 
Abbasfler'in buradaki nüfuz ve otoritele
ri bir asırdan fazla sürmemiştir. Bu dev
rede dinf ve siyasi sebeplerle Arabistan '
da birçok isyan çıkmıştır. Bu arada Hari
eTler'in bir kolu olan İbazfler Uman'da 
isyan ettiler 1752) . Bir Abbasf ordusu on-
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lan mağlüp ederek reisierini öldürdü ise 
de İbaziler bu bölgede uzun zaman var
lıklarını sürdürmüşlerdir. 

Abbasi ihtilali sırasında faal rol oyna
yan Aleviler, Abbasiler iktidara geldik
ten sonra Ali eviadını bir kenara itmele
ri üzerine zaman zaman isyanlar çıkar
dılar. Halife Mansür, 758 yılı haccı sıra
sında Ali eviadının girişebileceği bir is
yanı önlemek için bu ailenin ileri gelen
lerinden Abdullah'ı Medine'de tevkif et
tirdi ise de oğullan kaçınayı başardılar. 

Bunlardan Muhammed 762' de Medi
ne'ye hakim oldu, ancak Abbasi birlikle
riyle yaptığı savaşta hayatını kaybetti. 
Yine aynı aileden Hüseyin b. Ali Mek
. ke'yi ele geçirmeye kalkıştı, fakat yapı
lan savaşta öldürüldü (786). IX. yüzyılın 
başlannda Ali eviadı Mekke ve M edin e'
ye hakim olmak istedilerse de bir so
nuç elde edemediler. Ca'fer es-Sadık'ın 
tarunu İbrahim el-Cezzar'ın Yemen'de 
başarı kazanması üzerine Ali eviadına 

karşı çok müsamahalı davranan Halife 
Me'mün, Emeviler'in Irak valisi Ziyad b. 
Ebih'in soyundan gelen Muhammed b. 
Abdullah'ı Yemen'e vali tayin ve bu is
yanı bastırmaya memur etti. Zebid şeh
rini kurarak burasını kendisine merkez 
yapan Muhammed, halifeye bağlı görün
mekle beraber tamamen müstakil dav
ranmış ve kurucusu olduğu Ziyadiler ha
nedanı Yemen'de iki yüzyıl hüküm sür
müştür. 

İ lk Abbasi halifeleri, Mehdi ve Harü
nürreşid ve özellikle hanımı Zübeyde ta
rafından Mekke ve Medine imar edildiği 
gibi, hac yollan ıslah edilerek hacıların 
vazifelerini rahatlıkla yerine getirmele
rine yardım edilmiştir. Me'mün 820'de 
Emevi ailesine mensup olan İbn Ziyad'ı 
Yemen'e gönderdi. İbn Ziyad Zebid'in 
güneyinde yeni bir şehir kurarak Yemen, 
Necran ve Hadramut'a hakim oldu. Ze
bid'de Ziyadiler'in yerini yaklaşık bir asır 
sonra Necahiler aldı. 

Halife Vasi~ devrinde (842-847), Hicaz 
ve Yername bölgelerinde isyan ederek 
hac yollarını kesen kabileler, Türk ku
mandanlarından Boğa el-Kebir'in iki yıl 
(845-847) süren bir mücadelesinden son
ra ·itaat altına alındılar. Ancak Mütevek
kil'in öldürülmesinden (861) sonra, hali
felerin nüfuzlan sarsıldığından merkezi 
idareyi dinlemeyen valiler ve mahalli ha
nedanlar istiklallerini ilan ettiler. San'a'yı 
merkez yaparak X. yüzyıl sonlarına ka
dar Yemen'e hakim olan Ya'füri hane
danı ile Hadramut, Uman ve Yername'de 
ortaya çıkan müstakil emirlikler bu ara
da sayılabilir. 

256 

Uzun bir gizlilik devresinden sonra 
IX. yüzyıl sonlarında Yemen'de ortaya 
çıkan İsmaililer San'a ve Zebid'i işgal 
ettilerse de Ziyadiler ve Ya'füriler kar
şısında tutunamadılar. Ancak bunların 

dini fikirleri daha sonraki siyasi geliş
melere zemin hazırladı. Taberistan'da 
ortaya çıkan, fakat burada Abbasi bir
liklerine karşı tutunamayan Zeydiler bü
yük kitleler halinde Yemen'e gelip bu 
sırada Ali evladından Yahya el-Hadi ida
resinde bir kuwet teşkil ederek 897'de 
Sa'da ve Necran'ı ele geçirdiler, Yemen'
de XIII. yüzyıl sonlarına kadar devam 
eden Ressiler hanedanını kurdular. 

Karmatiler'in Vasıt'ta ortaya çıkmala
nndan kısa bir zaman sonra bu hare
ketin lideri olan Hamdan Karmat'ın mü
ridlerinden Ebü Said Hasan el-Cennabi, 
894'te Rebf' kabilesinin desteği saye
sinde bütün Ahsa (Hasa) bölgesini ele 
geçirdi. Karmatiler 912'de San ' a'yı iş

gal ettilerse de fazla kalamadılar. Ab
basiler' in zaafı karşısında Basra ve Kü
fe'yi tahrip, hac yollarını tehdit, hatta 
Mekke'yi zaptederek (Ocak 930) Hacerül
esved'i Ahsa'ya götürdüler. Fakat daha 
sonra Fatımiler'in baskısıyla geri getir
diler. Uman'ın da zaptım müteakip Ara
bistan'ın büyük bir kısmına hakim olan 
Karmatiler daha sonra Fatımiler ve Bü
veyhiler'in saldırılarına hedef olarak es
ki güçlerini kaybettiler. 1 077' de siyaset 
sahnesinden silinen Karmatfler'in dini fi
kirleri bu bölgelerde daha uzun zaman 
önemini sürdürmüştür. Karmatiler'den 
sonra Aden'de Zürey'iler (1083-1173), Ye
men'in bir kısmında da Suleyhfler ve Zey
diler kuwet kazandılarsa da bunlar Ara
bistan'ın kaderine Karmatiler kadar te
sirli olamadılar. 

Bağdat' a girerek Büveyhoğulları ·nın 
hakimiyetine son veren (ı 05 5) Selçuklu
lar, Arabistan'daki Şii baskısını kaldır

mak ve hac yollarını emniyet altına al
mak için harekete geçerek ülkenin doğu 
kısımlanna hakim oldular, ancak Ara
bistan'ın iç kısımlarına ve Yemen'e nü
fuz edemediler. Buna karşılık Mısır'daki 
Fatımi hakimiyetine son veren Eyyübf
Ier, Mekke dahil bütün Batı Arabistan'!, 
hatta Yemen'i ele geçirerek Şifliğe kar
şı Sünniler'in zaferini sağladılar. Eyyü
biler'in parçalanmasından sonra Arabis
tan'da yeni küçük devletler ortaya çık
mıştır. 

Eyyübiler'in Yemen'i terketmek zorun
da kalmaları üzerine 1229 yılında başşe
hir Zebid olmak üzere kurulan Resülf 
hanedam bölgeye hakim oldu. Abbasi 
halifesinin elçisi olduğu için Resül (elçi) 

adıyla anılan hanedanın atası aslen Oğuz 
Türkleri'ndendi. Resul'ün tarunu ve ha
nedanın kurucusu el- Melikü'l- MansOr 
Ömer (1229-1250) Taiz ve San'a'yı Zeydf 
imamlarından aldığı gibi Mekke'yi de ül
kesine katarak hakimiyet sahasını Hi
caz'dan Hadramut'a kadar genişletti. Bu 
dönemde Çin ile geniş ticari münase
betler kuruldu. Hülagü'nun Abbasf hila
fetine son vermesi üzerine Resüli ha
nedanını 1454 yılında ortadan kaldıran 
Tahiriler. Osmanlı fethine kadar Yemen'i 
ellerinde tuttular. 

X. yüzyılın ortalarında Ali eviadının 

Hasan kolundan gelen Müsa b. Abdullah 
Mekke'ye hakim olarak Mekke Şerifleri 
hanedanını kurmuş, son şerif Ebü'l- Fü
tüh'un çocuk bırakmadan ölümü (ı 06 ı) 

üzerine şeriflik Ebü Haşim Muhammed'e, 
1201 'de ise Katade b. İdris ailesine geç
miş ve bu hanedan 1809'da Vehhabf
Ier'in Mekke'yi ele geçirmelerine kadar 
devam etmiştir. Diğer taraftan Salgur
Iular'dan Ebü Bekir b. Sa'd, Basra kör
fezinde başta Kays adası olmak üzere 
diğer adaları ele geçirerek ( 12 30) Ara
bistan'ın doğu sahillerini zapta girişti 

ve 1244 yılında Katife de hakim oldu. 
Bunu Uman. Kalhat ve Lahsil'nın alınma
sı takip etti. Böylece Arabistan ' ın Basra 
körfezi sahilleri onun kontrolüne geçmiş 
oldu. Memlükler'in XIV. yüzyılda Baybars 
ile başlayan Hicaz hakimiyeti uzun sü
re devam etmekle beraber Hicaz bölge
sinin idaresi şeriflere bırakılmıştır. Bu 
dönemde bedeviler ve diğer Arap kabi
leleri ticaret kervanlarından büyük mik
tarda haraç alıyariardı ve Suriye çölle
rinden Necid'in içlerine kadar nüfuz et
mişlerdi. 

XV. yüzyılın başlarında Uman'da İba
ziyye cemaati siyasi bir hüviyet kazana
rak 1 SO yıl boyunca varlığını korudu. Yi
ne aynı devirde Ali b. Ömer idaresinde
ki Kesfr ailesi Hadramut ve Zufar'da ha
kimiyet kurdu ve Hadramutlu tebliğci-
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ler Somali'de Müslümanlığın yayılması 
için çalıştılar. Aynı yüzyılın ortalarında 

ise Suüdi ailesinin atası Mani' b. Rebia 
ei-Müreydi Necid bölgesine gelerek Vadi
ihanife'de yerleşti. XV. yüzyı lın ikinci ya
rısında Usfüriler'in Cebrid kolundan cö
mertliğiyle meşhur Ecved. Katif ve Bah
reyn'de hüküm sürmüşdü. Mekke. Şerif 
Muhammed b. Berekat zamanında par
lak bir devir yaşadı. XVI. yüzyılın başların
da Portekizliler Hint Okyanusu ve Kızıl

deniz'de etkili olmaya başladılar. Aden'i 
alamadılarsa da Avrupa ile Hindistan 
arasında Basra körfezi ve Kızıldeniz yo
luyla yapılan ticareti engelleyerek müs
lüman halka zarar verdiler. 

XV. yüzyılın sonlarında Vasco de Ga
ma'nın Ümit Burnu'nu dolaşıp Hindis
tan·a ulaşmasından hemen sonra Por
tekiıli gemiciler Kızıldeniz'de göründü
ler. Alfansa de Albuquerque idaresin
deki istilacıla r Uman körfezindeki Arap 
limanlarını ve Hürmüz'ü yağmaladılar. 
1514'te Alfansa'nun yeğeni Pedro Basra 
körfezine girdi. Ertesi yıl Alfonso Aden'i 
zaptederek Mekke'ye karşı bir sefer yap
mak istediyse de bu hırsını tatmin ede
rneden öldü. Arabistan sahilterindeki 
Portekiz yayılmasını Osmanlılar durdur
muşlardır. 

1600 yılında East İndia Company'nin 
kurulması, İngiliz tüccarlarının Kızılde
niz ve Basra körfezindeki faaliyetleri
nin başlangıcı olmuştur. İranlılar İngiliz
ler'le iş birliği yaparak Portekizliler'i Hür
müz'den çıkardılar. Böylece bölgedeki 
portekiz üstünlüğü kırıldı. Bu defa İngi
lizler karşılarında Hallandalı tüccarları 

buldular. 

Yavuz Sultan Selim Memlükler Devle
ti'ne son verince ( 15 ı 7l. bu devletin si
yasi nüfuzu altında bulunan Hicaz böl
gesi de Osmanlı hakimiyetini tanımış ve 
Şerif ll. Berekat b. Muhammed oğlunu 
"hadimü'l-Haremeyn" unvanını alan Os
manlı hükümdarına gönderip Mekke'nin 
anahtarlarını takdim ederek itaat arzet
miştir. Osmanlılar da Mekke, Medine ve 
Cidde'nin yönetimini onlara bırakmıştır. 
Portekizliler'in 1521'de Bahreyn'e saldır
maları üzerine Osmanlılar Basra ve Kızıl

deniz' de harekete geçtiler. 1534 'te Katif 
ve Bahreyn'deki Arap şeyhleri itaat ar
zettiler. Osmanlı hakimiyeti altında Hicaz 

. bölgesi idari bakımdan Mısır valiliğine 
bağlandı. Diğer taraftan Hadım Süleyman 
Paşa'nın Di u seferi sırasında ( 1538) Aden 
alındığı gibi daha sonraki yıllarda Ye
men· in iç kısımları da ele geçirilerek bu-

rası bir eyalet haline getirildi. Osmanlılar 
bu tarihten itibaren Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu'nda Portekizliler'le mücadele
ye girdiler. Aden'i ele geçirip itaat etme
mekte direnen Yemenliler'i dağlara sür
düler. Fakat daha sonra geri çekilmek 
zorunda kaldılar ve Güney Yemen'deki 
Muha'yı üs olarak kullandılar. 1546'da 
Basra'nın Ayas Paşa tarafından zaptını 
müteakip Arabistan'ın doğu kısımları da 
Osmanlı hakimiyetine girmiş ve 1555'te 
Lahsa (Ahsa. Hasa) eyaleti kurulmuştur. 

Kanüni devrinde Arabistan'daki Osmanlı 
hakimiyeti zirveye ulaştı. 1563'te Irak'ın 
fethi üzerine Osmanlılar Basra körfezin
de de Portekizliler' le mücadeleye girdi
ler. Fakat Portekizliler 1521'den 1602'ye 
kadar Bahreyn'i, 1507'den 1649'a kadar 
da Maskat'ı ellerinde tutmaya devam 
ettiler. Portekizliler' den sonra Hollanda
lılar. Fransızlar ve İngilizler de Arabis
tan'la yakından ilgilenmeye başladılar. 

Bütün Arabistan Osmanlı hakimiyetine 
girmekle beraber bazı mahalli hanedan
lar varlıklarını koruyarak zaman zaman 
tehlikeli isyanlar çıkarmışlardır. Nitekim 
Yemen'de Zeydller ve 1624-1741 tarihle
ri arasında Uman'da hüküm süren Ya'ru
biler, Maskat'ta İbazTier ve Ahsa civa
rında Humeydiler' in isyanları Osmanlı

lar' ı epeyce uğraştırmıştır. Yemen'deki 
Zeyditer Osmanlılar'a karşı ciddi bir mu
kavemet gösterdiler ve 1635'te onları 
geri çekilmek zorunda bıraktılar. 

Osmanlılar'ın en tehlikeli rakiplerin
den olan Safevller fırsat buldukça Ara
bistan'ın Basra körfezi sahillerine hü
cumdan geri kalmamışlardır. Bu arada 
Şah ı. Abbas 1602'de Bahreyn'i zaptet
tiyse de uzun müddet elinde tutamadı. 
İranlılar ikinci defa Uman'ı zaptederek 
( 1743) Ya'rubi hanedanının bu bölgede
ki hakimiyetine son vermişlerse de çok 
geçmeden Bü Said ailesinden Ahmed b. 
Said Uman' ı İranlılar'dan geri aldı ve 
1749'da Al-i Bü Said hanedanını kurarak 
Uman imamı oldu. Ahmed'in halefieri ı. 

Dünya Savaşı'na kadar hakimiyetlerini 
sürdürdüler. 

XVlll. yüzyılın ilk yarısında Necidli Mu
hammed b. Abdülvehhab'ın ortaya attı
ğı dini fikirler Arabistan'ın geleceği ba
kımından önemli sonuçlar doğurmuştur. 
Osmanl ılar'a kar.şı bir Arap hareketi olan 
Vehhabilik XIX ve XX. yüzyılda Araplar 
arasında gelişen milliyetçilik hareketle
rini etkiledi. İbn Abdülvehhab'ın ortaya 
çıkmasından hemen sonra 17 41 yılında 

Der'iyye bölgesinin idarecisi Muhammed 
b. Suüd ile akrabalık kurdu ve bir ant-
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taşma yaptı. Muhammed b. Suüd'un ölü
münden ( 1765) sonra yerine oğlu Abdü
laziz geçti ve 1788 yılında bütün Necid 
bölgesini hakimiyeti altına aldı. Bundan 
sonra Mekke şerifı Galib ile on beş yıl 
( 1791-1806) süren mücadeleye başlayan 
Vehhabiler 1803 yılında ilk defa Mekke'yi 
zaptettiler. Mekke şerifı Galib yirmi beş 
günlük bir muhasaradan sonra Mekke'yi 
geri aldı. Vehhabiler 1804'te Medine'yi 
ele geçirdiler. Diğer taraftan Basra kör
fezine, Yemen ve Hadramura kadar ge
niş bir sahaya yayılarak Irak ve Suriye'yi 
tehdide başladılar. Osmanlı Devleti sü
ratle gelişmekte olan Vehhabi tehlikesi
ni bertaraf etmek için Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'yı görevlendirdi. Mehmed 
Ali Paşa 1818 yılında Der'iyye'yi zapte
derek Suüdi Emirliği'ne ağır bir darbe 
indirdi. İstanbul'a · gönderilen Abdullah 
b. Suüd ile dört oğlu, Şeyhülislam Mek
kizade Mustafa Efendi'nin verdiği fetva 
üzerine idam edildiler (17 Aralık 1819). 

Mısır ordusunun iterteyişine pek önem 
vermeyen İngiltere, Der'iyye'nin zaptın
dan sonra endişeye kapılarak Basra kör
fezi sahillerinde Araplar·a karşı hareke
te geçti. 1839'da Aden'i işgal eden İn
giltere yavaş yavaş sahillerden iç kısırn
lara doğru nüfuz etmeye başladı. Bazı 
emirlikler İngilizler'in iterteyişi karşısın
da onların himayesini kabul ettiler. AI-i 
Bü Saidler'in en meşhuru Said b. Sultan 
Uman'da otoriteye sahip değildi ve Su
üdller'e vergi ödüyordu. Maskat sultan
ları da ülkede duruma hakim olabilmek 
için İngilizler'e muhtaç ve bağlı kaldılar. 
Hadramut ise iç karışıklık içindeydi. 

Mehmed Ali Paşa'nın kuwetlerinin ge
ri çekilmesinden sonra Riyad'ı karargah 
edinen Türki b. Abdullah 1830'da Ah
sa'yı, daha sonra da Bahreyn'i ele ge
çirdi. Suüdller Türki b. Abdullah ve özel
likle oğlu ı. Faysal idaresinde topartan
dılar ve Riyad merkez olmak üzere Ne
cid bölgesine hakim oldular. Osmanlılar 
1849'da Tihame'yi aldılar. fakat 1872'ye 
kadar San'a'ya giremediler. Osmanlılar'ın 
çekilmesi üzerine Zeydi imam Yahya Ye
men·e hakim oldu. Faysal'ın 1865'te ölü
münden sonra oğulları arasında başla
yan iktidar mücadelesi Osmanlılar'ın Do
ğu Arabistan'ın bir bölümünde, Al-i Re
şid'in de Necid'de üstünlüğü ele geçir
mesine sebep oldu. Bu durum karşısın
da Suüdiler Küveyt'e sığınmak zorunda 
kaldılar. İbn Reşid 1897'de ölünceye ka
dar Kuzey Arabistan'a hakim oldu. Bu 
arada Süveyş Kanalı'nın açılması ( 1869). 
Osmanlı Devleti'ne Hicaz ve Yemen'e da-
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ha rahat müdahale imkanını verdi. Os
manlılar San'a'yı karargah yaparak Ye
men'in dağlık kesimlerine sahip oldular
sa da Zeydiler karşısında tutunamadı
lar. Suüdiler'in yeniden kuwetlenmele
ri ll. Abdülaziz b. Suüd'un 1902 yılında 
başa geçmesiyle başlamıştır. ll. Abdüla
ziz uzun mücadelelerden sonra Osmanlı 
Devleti'yle iş birliği yapan AI-i Reşid'i or
tadan kaldırdı ve Riyad'ı geri alarak Ne
cid'e hakim oldu. Hicaz'da Mekke şerif
leri ile diğer sultan, emir ve imamlar ge
nellikle İngilizler'in desteğiyle Osmanlı
lar'ın karşısında yer almışlardı. Osmanlı 
Devleti, gerek Arabistan'ı kaybetmemek 
gerekse İslam aleminde hilafet nüfuzu
nu kuwetlendirmek için Hicaz demir
yolunun inşasına girişmiş ise de (ı 900-

ı 908) bu teşebbüsten umduğu sonucu 
elde edememiş ve Hüseyin b. Ali şerif 
tayin edilmiştir (ı 908) ı. Dünya Sava
şı'ndan önce Hicaz vilayeti, Asir müsta
kil mutasarrıflığı ve Yemen vilayeti ile 
Lahsa sancağı Osmanlı hakimiyeti altın
da bulunuyordu. Ancak bu sonuncu böl
ge 1913'te Vehhabiler tarafından istila 
edilmiş, 1914 ilkbaharında İngiltere ile 
yapılan anlaşmaya göre burası üzerin
deki Osmanlı hakları İngilizler'ce tanın
mıştı. Şerif Hüseyin İngilizler'in tahrikiy
le 1916'da Arap isyanını başiatınca Os
manlılar Mekke'yi terketmek zorunda 
kaldılar. Yemen'de ise Zeydi imam Yah
ya ile uzun süren çekişmelerden sonra 
bir anlaşmaya varılabilmişti. Şerif Hüse
yin 1916'da İngilizler'in desteğiyle Mek
ke'yi ele geçirdi, fakat Medine'ye gireme
di. İki oğlu Abdullah ile Faysal Arap kabi
lelerini kışkırtarak İngilizler'in himayesin
de Şam'a girdiler (19ı8) . Yemen 1918'de 
bağımsızlığına kavuşurken Arabistan'ın 

geri kalan bütün kıyı boyu İngiliz idare, 
himaye ve nüfuzu altında bulunuyor, iç 
kısımlarında ise, Necid'deki Suüdiler bir 
tarafa bırakılacak olursa, siyasi bir teş
kilatianma henüz görülmüyordu. 
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ı. Dünya Savaşı başlayınca Küveyt Os
manlılar'la müttefik olduğunu ilan etti. 
Abdülaziz b. Suüd Türk taraftarı olan 
İbn Reşid ile savaştıysa da bir sonuç el
de edemedi. Mekke şerifı Hüseyin İngi
lizler· in kışkırtma ları sonucu Türkler ' e 
karşı harekete geçtiği sırada Abdülaziz 
b. Suüd Necid, Ahsa, Katif, Cübeyl ve 
civarının hükümdan olarak tanındı (26 

Aralık 19ı6) . I. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Arabistan'da Osmanlı hakimiyeti bütü
nüyle sona erdi. Mondros Mütarekesi 
üzerine Osmanlılar Hicaz'dan çekilince 
(30 Ekim ı 918) Vehhabiler daha sonra 
Mekke ve Taifi de aldılar; Abdülaziz 8 
Ocak 1926'da kendisini Hicaz kralı ilan 
etti ve İ ngilizler'le yaptığı Cidde Antiaş
ması'yla tam bağımsız oldu ( 1927). 

Halife olma ümidini kaybeden Şerif 

Hüseyin, bir süre Hicaz, Asir. Necran ve 
Hasa emirliklerini hakimiyeti altına ala
rak Arabistan'ın en büyük devleti hali
ne geldi. Ancak Abdülaziz daha sonra 
Şerif Hüseyin'i yen di ( 1930) ve Hicaz ile 
Necid'i birleştirerek 23 Eylül 1932'de 
bugünkü Suudi Arabistan Krallığı'nı kur
du, kendisi de Suudi Arabistan kralı un
vanını aldı. 1934'te kısa bir savaştan 
sonra Yemen imamı Yahya'yı da mağ
lüp etti ve Necran da Suudi Arabistan 
topraklarına katıldı. ll. Dünya Savaşı'n
dan sonra ise Arap yarımadasının güney 
ve doğu kıyıları üzerinde kurulmuş olan 
İngiliz hakimiyet ve nüfuzu da kısa sü
rede ortadan kalktı. 1951'de bağımsızlı
ğını ilan eden Uman'dan sonra Aden sö
mürgesiyle Güney Arabistan himaye ida
resi de bağımsızlık kazanarak 1967'de 
Güney Yemen Cumhuriyeti haline geldi. 
1961'de Küveyt, 1971'de Bahreyn ada
ları da İngiliz himayesinden kurtularak 
istiklal kazandılar. Aynı yıl Basra körfe
zinin "Korsanlar kıyısı" üzerindeki ye
di emirlik bir federasyon halinde birleş
tiği gibi (Birleşik Arap Emirlikleri), Katar 
Şeyhliği de istiklalini elde edince ingil
tere Basra körfezini tamamıyla boşalt
mış oluyordu. Yemen Arap Cumhuriyeti 
ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriye
ti 22 Mayıs 1990 tarihinde birleşerek 
Yemen Cumhuriyeti adı altında yeni bir 
devlet meydana getirdiler. 
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