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Yemen'de kurulan Sebe, Himyeri ve didevletlerin başlıca şehirlerinden biri
ve en önemli ticaret merkezi olan San'a,
Çin ve Hindistan'dan gemilerle Aden'e getirilen malların kara yoluyla yarımadanın
kuzeyine ve oradan Avrupa'ya taşınmasın
da önemli rol oynamaktaydı. Şehir, Yahudiliği benimseyen Himyeri hükümdan ZGnü-
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Arap yarımadasının en eski yerleşim
merkezlerinden biridir. Kızıldeniz'den 170
km . içeride ve 2200 m. yükseklikte kurulan şehrin adı muhtemelen Sebe dilinde
"iyi korunmuş" anlamına gelmekte, etrafının Serat, Nukum, Ayban gibi dağtarla ve
Nahdeyn tepeleriyle çevrilmiş olması da bu
tanımlamayı doğrulamaktadır. İslam kaynaklarında eski adının Ezal olduğu söylenir ve kuruluşu Hz. Nuh'un oğlu Sam'a dayandırılır. Şehir Dımaşk yakınlarında aynı
adı taşıyan

köyle (San'aü'ş-Şam) karışma
ve özellikle San'ani nisbesiyle bilinen
kişilerin ayırt edilmesi söz konusu olduğunda San'aü'l-Yemen şeklinde de kullanı
lır (Sem'anl, VIII, 92; Yaküt. m. 426, 430).
ması

ğer

üzerine yardıma gelen Habeş ordusu tarafından ele geçirildi (525) ve elli
yıl kadar süren Habeş hakimiyetidöneminde Yemen valileri burada oturdu. Bu
istila sırasında milattan önce I. yüzyılın son
çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen, Arap
şiirinin önemli motit)erinden Gumdaiı müstahkem sarayı Habeşler tarafından tahrip
edildi. Valilerden Ebrehe büyük bir kilise
(kalls, kulleys) yaptırarak San'a'yı yarımada
nın dini merkezi haline getirmeye çalıştı ;
bu amaçla Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yıkmak istedi fakat başaramadı (bk EBREHE). HimyerTier'den Seyf b. ZGyezen, Kisra EnGşirvan'ın (531-579) Vehriz kumandasında gönderdiği ordunun desteğiyle Habeş hakimiyetine S70'te son verdiyse de
bir süre sonra öldürüldü (575 1?]) . Bunun
üzerine kisra tarafından ikinci defa Yemen'e gönderilen Vehriz, Seyf b. ZGyezen'in
oğlu Ma'dikerib'i vasal hükümdar ilan etti
ve kendisi de Sasani valisi sıfatıyla San'a'ya
yerleşti.

Elli yıl kadar Yemen'de kalan SasanTier'in
son valisi Bazan, Medine'ye gönderdiği iki
elçisinin Hz. Peygamber'den getirdiği mesaj doğrultusunda İslam'ı kabul etti ve o
sırada Kisra ll. Hüsrev Perviz'in de öldürülmüş olması üzerine Yemen'in ilk müslüman valisi oldu; konağının bahçesine de
bugün Camiu'l-kebir adıyla bilinen cami-

Osman lı Devleti'nin Yemen valisi Mustafa Ası m Paşa'ya sunulan 1291 (18741 tarihli san·a şehri haritasının Yemen Arap cumhuriyeti Vezaretü' l- eşgali'l-amme melediyeler Bakanlığı) tarafı ndan
1968 yı lı nda yapı lan tıpkıbasımı
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(BA, Yıldız
Esas Evrak,
nr. 94/2)

yerde bir mescid yaptır
ölümünden (ı 0/632) sonra
ResQI-i Ekrem yerine oğlu Şehr b. Bazan'ı
görevlendirdi. Ancak peygamberlik iddiasıyla ayaklanan Esved el-Ansi onu öldürerek yönetimi ele geçirdi. ResOlullah, Yemen'deki Sasanl hakimiyeti döneminde
İranlılar'ın yerli kadınlarla evlenmeleri sonucunda ortaya çıkan ve Ebna denilen sosyal zümreye mensup sahabilerden Vebr b.
Yuhannis ile Flruz ed-Deyleml'yi Yemenli
lideriere göndererek Esved el-Ansl'yi ortadan kaldırttı ( 11/632) . Hemen ardından
Kays b. Mekşuh el-Muradl'nin başlattığı isyanı da Hz. Ebu Bekir'in San'a'ya vali tayin ettiği Flruz ed-Deyleml bastırdı. 233'te (847) Mütevekkil-Alellah'ın San'a valisi
Himyer b. Haris, bölgede bir süredir AbbasTier'e karşı mücadele veren Ya'fur (Yu'fir) b. Abdurrahman el-Himyerl'nin karşı
sında yenilince San'a'da 387 (997) yılına
kadar sürecek olan Ya'furl hakimiyeti baş
ladı. 288'de (90 ı) Yemen Zeydileri'nin kurucusu Hadi-İlelhak Yahya b. Hüseyin, 293'te (906) Karmatller'den Ali b. Fazi, San'a'yı bir süre işgal etti ve şehir bu süreçte
birkaç defa el değiştirdi. Son Ya'furl emlri
Abdullah b. Kahtan (955-997) hutbeleri Fatıml halifesi adına akutmaya başladı. 439'da (ı 04 7) bölgedeki Fatımf davetinin etkisinde kalan Ali b. Muhammed es-Suleyhl,
San'a'da Suleyhller hanedanını kurdu; şe
hir 481 ( 1088) yılında yönetim merkezinin
Zucible'ye taşınmasına kadar başşehir olarak kaldı. Suleyhl Emlri Sebe b. Ahmed'in
nin

bulunduğu

dı. Bazan'ın

ölümünden sonra Hatim b. Gaşlm el-Mugallisl, San'a ve civarını ele geçirip kendini
sultan ilan ederek Hemdanller hanedanı
nı kurdu (492/1098). Son Hemdanl sultanı
Ali b. Hatim döneminde Selahaddin-i EyyQbl'nin kardeşi Turan Şah, San'a'ya girerek Hemdanl saltanatma son verdi (570/
1174) Şehir 595 (1198) ve 611 (1214) yıl
larında bir süre Zeydl imamlarından Abdullah b. Hamza el-Mansur-Billah'ın eline
geçti. Yemen Eyyüblleri'nin son hükümdarı el-Melikü'l-Mes'ud Selahaddin Yusuf'un
Mekke'ye vali tayin ettiği Nureddin Ömer
b. Ali er-Resull'nin onun ölümünden sonra
Tihame, San'a ve Taiz'i idaresi altına alması (626/1229) ve birkaç yı l sonra bağım
sızlığını ilan etmesiyle (632/1235) ResOII hakimiyeti başladı. San'a, Resulller ( 122914 54) ve halefieri Tahirller ( 14 54-151 7) döneminde birçok defa Zeydller'le el değiş
tirdi.
Osmanlı hakimiyeti öncesi kısa bir süre
Memlükler'e bağlı Mekke şerifi ll. Bere-

yönetiminde kalan San'a tekrar Zeydl imamı Mütevekkil-Alellah Yahya Şere
feddin'in eline geçti (922/1516); Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasıyla da Osmanlı
hakimiyetine girmiş sayıldı ( 1517). Ancak
şehrin fiilen Osmanlı topraklarına katıl
ması, Kanuni Sultan Süleyman zamanın
da Yemen Valisi Ferhad Paşa'ya bağlı kumandanlardan Özdemir Paşa tarafından
gerçekleştirildi (953/1546) San'a, Osmanlı Devleti'nin Yemen hakimiyeti süresince
Yemen vilayetinin merkez sancağı oldu.
Ancak 973'te (ı 565) Yemen, San'a ve Yemen adlarıyla iki beylerbeyliğe ayrıldı. İki yıl
sonra bölgede isyanlar çıktı ve İmam Mutahhar, San'a'yı ele geçirdi. Koca Sinan Paşa'nın Yemen Seferi sırasında 977'de ( 1569)
yeniden Osmanlı yönetimine girdi (TSMA,
Emanet Hazinesi, nr. 8931; BA, VEE, 94/
2). Birinci dönem Osmanlı hakimiyeti, 1038'de (ı 629) Haydar Paşa'nın İmam Muhammed b. Kasım el-Müeyyed-Billah'a yenilmesiyle kesintiye uğradı ; XIX. yüzyılın ortalarına kadar San'a'yı ve Kuzey Yemen'i Zeydl
imamları kontrol ettiler. Yemen Valisi Gazi
Ahmed Muhtar Paşa'nın 1872'de San'a'ya
girmesiyle Osmanlı Devleti'nin ikinci dönem
hakimiyeti başladı ve 1918 yılına kadar sürdü. Kısa aralıklar hariç 300 yıldan fazla
bir süre Osmaniılar'a bağlı kalan San'a,
1962'de Zeydl imamlarının hakimiyetini sona erdiren Yemen Cumhuriyeti'nin, bu devletin ikiye ayrılmasından sonra Yemen Arap
Cumhuriyeti'nin ve tekrar birleşmesinden
(ı 990) sonra da yeni kurulan Yemen Cumhuriyeti'nin başşehri oldu.

XIX. yüzyılın ortalarında surlarla çevrili
olan San'a'da 5000 hane nüfus (20 000 civan), elli cami. on hamam, büyük bir çarşı, çok katlı kagir kule-evler (DİA, Xl, 508509), hanlar, bir askeri hastahane ve sur
dışında kışialar bulunuyor, aynı zamanda
şehir özellikle ticaretin yanında ipek ve
pamuk dokuma tezgahları ile önemli bir
sanayi merkezi sayılıyordu; demiryoluyla
da komşu şehirlere bağlanmıştı (BA, A
DVN.MKL, 58/60). Günümüzde şehrin sur
içindeki kısmı birbirinden farklı iki büyük
semt halindedir. Doğuda karmaşık yapılı

Carsten
Niebuhr'un
1763 yılında
çizdiği

bir san·a evi
ve günümüzdeki
eski San'a tarihi
evlerinden
bir görünüş
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SAN'A
Arap şehri, batıda bahçeler içinde gevşek
dakulu Türk şehri görünümü hakimdir.
Yahudi mahalleleri de Osmanlı memurları
için kurulan batı bölümündedir. Hemen bütün Arap şehirlerinde olduğu gibi San'a'nın doğu kesiminde de günlük yaşam ve
ticari etkinlikler Camiu'l-kebir çevresinde gelişmiştir. 2004 yılı sayımında nüfusu
1. 747.627 olan şehirde açılan üniversite
ve diğer modern kuruluşlar nüfusun hızlı
artışına sebep olmaktadır. San'a doğumlu
veya bir süre burada yaşamış olup San'ani
nisbesiyle bilinen birçokkişi vardır (Sem'a-

n!, VIII, 92; Yak.üt, III, 428).
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Arapça'da san' (sun') "yapmak. etmek",
sana' "işinde mahir olmak", san'at ise "yapılan iş , meslek" anlamına gelir. Terim olarak sanat "maddi veya zihni bir iş ve çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem"
diye tarif edilmiştir. Yine Arapça fen kelimesi "bir işte maharet kazanmak, süslemek" manasında masdar; "bir meslek veya sanatla ilgili özel kuralların bütünü, ilmi nazariyeleri el yatkınlığı ve öğrenimle
elde edilen vasıtalarla uygulama, akla ve
kalbe en yüksek güzellik tadını verecek
şekilde bir duygu ve düşünceyi ifade çabası" anlamlarında isim olarak kullanılmış
tır. Arapça'da sanat ve fen kelimelerinin
anlamları arasındaki bu benzerlik Türkçe'ye de geçmiş, es-saniHu'l-cemile ve daha
çok el-fünilnü'l-cemlle diye ifade edilen güzel sanatlar Osmanlı Türkçesi'nde sanayi-i
nefise, füniln-i nefise gibi terkiplerle karşılanmıştır. Batı dillerindeki art kelimesinin aslı Latince "düzenlemek" anlamında
ki arstır. Literatürde sanat için yapılan birçok tanımdan bazıları şunlardır: i nsanın
el becerisiyle yaptığı şeyler; gözlem, çalışma veya uygulama yoluyla elde edilen
üstün nitelikli öğrenme yeteneği; bir işi
belli bir estetik duyguyu yansıtacak biçimde gerçekleştirme tarzı; bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılma
sıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralların tamamı.

İslam sanatı bütün tezahür şekillerinde
islam'ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya'dan
Endonezya'ya, Orta Asya'dan Büyük Sahra'nın güney uçlarına kadar birbirinden
çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün
ve medeniyetin ifadesidir. Başta mimari
eserler olmak üzere hat, milsiki ve tezhipten giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar
bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir
geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve
ekonomik yapısını, politik motivasyonunu
ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir
şekilde dışa vurur. islam sanatı İslam maneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır. İslam sanat eserleri

dönemden döneme ve bölgeden bölgeye
çeşitlilik gösterse de bunların gerek manevi amaçlarındaki birlik gerekse sergiledikleri estetik zevk ve anlayıştaki tutarlı
lık İslam'ın güç ve soluğunun açık bir kanıtıdır. Kelam konularından ticari hayata,
savaştan özel zevk ve beğenilere kadar islam'ın hayat ve varoluşla ilgili kendine has
duyuş , duruş, seziş, kavrayış ve yorumu bu
eserlerde çok canlı bir estetik ifadeye kavuşur (Seyyid Hüseyin Nasr, s. 7). Bu sanat anlayışında estetik zevk ahlaki değer
den bağımsız olmadığı gibi sanatla onun
fonksiyonel yönü olan zanaat birbirinden
ayrı düşünülmez ve bunlar sonunda hikmetle birleşir.
islam sanatının başlangıçtan beri değiş
meyen temel niteliği özgün üslilbi.ı, motif
zenginliği ve kendine has mimari sistemiyle aynı inanç ve zihniyet dünyasının estetik bir yansıması olmasıdır. Söz konusu
nitelik medeniyet tarihi bakımından hemen göze çarpacak şekilde belirgindir ve
bu bakış açısından İslam sanatı, Bizans'tan Rönesans'a birbirinden oldukça farklı aşamalardan geçmiş hıristiyan san~tın

dan ayrılmaktadır. Müslüman sanatçı, bir
Rönesans ressamı gibi eski üslGptan kopmayı ifade eden köklü bir yenilik arayışı
içinde olmaktan ziyade kendinden önceki
üslfıbu birtakım ince çeşitlerneler ve uyarlamalarla yenileyerek ihya etmek istemiş
tir. Onun bağlı bulunduğu geleneği yenileyerek geleceğe taşıma kaygısı, İslam sanatındaki tarihsel sürekliliğin zihniyet dünyasıyla ilgili sebeplerinden biridir. Fakat bu
durum İslam sanatının tarih boyunca aynı kaldığı , hiçbir değişme ve gelişme göstermediği anlamına gelmez. Kültürel coğ 
rafya ve tarihsel şartlarla alakah belirli hususların islam sanat geleneğini özünden
koparınayan birtakım farklılaşmalara sebep olduğu da aşikardır. Nitekim hicretten sonra henüz yirmi yıl bile geçmeden
Suriye ve Mısır'ın Bizans, Irak ve iran'ın
Sasani egemenliğinden çıkarak darülislama dahil olması, müslüman sanatçıların
bu iki büyük medeniyet havzasına ait teknik birikimlerden rahatça yararlanmasını
mümkün kılmıştır. Ancak bu türden dış birikimlerin İslam dininin doğduğu kültürel
coğrafyaya has tecrübe dünyasının yanı sı
ra islam'ın özellikle Kur'an yazısında kendini özgün biçimleriyle gösteren stil anlayışıyla dengelendiği ve sonuçta İslam inançlarıyla uyumlu bir sanat geleneğinin oluş
tuğu da açıktır. Bilhassa yönetim merkezinin dört halife döneminde saf nebevl inancın yaşandığı Medine'den, önce Emevıler'
ce Şam'a (Dımaşk), sonra da Abbasller'ce

