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yenler de vardýr (Abdullah al-Askar, s. 7-
9). Yemâme’ye eskiden Cev, Irz veya Kar-
ye denildiði, Yemen Himyerî Hükümdarý
Hassân b. Es‘ad’ýn (420-425) bölgeyi ele
geçirip merkezi olan þehri tahrip ettikten
sonra Zerkaülyemâme adýyla tanýnan böl-
genin hâkimi Melike Yemâme bint Sehm
b. Tasm’a izâfetle þehre Yemâme ismini
verdiði nakledilir.

Himyerîler’den önce Yemâme’de Arab-ý
bâidenin önemli kollarýndan Tasm ve Ce-
dîs yaþýyordu. Hassân b. Es‘ad bölgeyi zap-
tettikten sonra buraya, Ubeyd b. Sa‘lebe
liderliðinde Adnânîler’den Bekir b. Vâil’in
önemli bir kolu olan Benî Hanîfe yerleþmiþ,
Tasm ve Cedîs dönemlerinden kalma bir-
çok görkemli tarihî binanýn yer aldýðý Hacr’i
(Hacrülyemâme) merkez edinmiþtir. Böl-
ge V. yüzyýlýn sonlarýnda Himyerîler’e bað-
lý olarak kurulan Kindeliler’in hâkimiyetine
girdi. Ýslâm döneminde burada Benî Ha-
nîfe’nin yaný sýra Temîm, Bekir b. Vâil’in di-
ðer bazý kollarý, Ýcl, Þeybân, Bâhile, Kilâb
b. Rebîa, Kâ‘b b. Rebîa ve Aneze gibi ka-
bileler yaþamaktaydý. Verimli vadilerin bu-
lunduðu Yemâme buðday, arpa, hurma ve
sularý ile meþhurdu. Su kaynaklarýnýn zen-
ginliði ziraatýn geliþmesini saðlamýþ ve bu
durum günümüze kadar devam etmiþtir.
Irak, Hicaz ve Yemen’i birbirine baðlayan
ticaret yollarý üzerinde yer alan bölge ticarî
bakýmdan da önemliydi.

Hz. Peygamber, hicretten önce Yemâ-
me’den Mekke’ye gelen Benî Hanîfe men-
suplarýný Ýslâm’a davet ettiyse de onlar bu-
nu kabul etmedi. Resûl-i Ekrem, 7. yýlýn
Muharrem ayýnda (Mayýs 628) yolladýðý Ýs-
lâm’a davet mektuplarýndan birini de Se-
lît b. Amr el-Âmirî ile Benî Hanîfe’nin reisi
Hevze el-Hanefî’ye gönderdi. Hevze elçiyi
iyi karþýlamakla birlikte Müslümanlýðý be-
nimsemedi. Benî Hanîfe’den Sümâme b.
Üsâl, Muhammed b. Mesleme kumanda-
sýndaki Kuratâ Seriyyesi’nde yakalanýp Me-
dine’ye götürüldü ve bir süre sonra Ýslâ-
miyet’i kabul ederek önemli hizmetlerde
bulundu. Sümâme, Yemâme’ye döndükten
sonra müþriklerin buradan Mekke’ye hu-
bubat ve yiyecek sevkiyatýný engelledi; an-
cak Kureyþ’in Resûl-i Ekrem nezdindeki gi-
riþimleri sonucu sevkiyat yeniden baþladý.
Hacr valiliðine tayin edilen Sümâme, Hev-
ze el-Hanefî’nin ölümünün (8/630) ardýn-
dan Yemâme hâkimi oldu. 10 (631) yýlýn-
da Sülmâ b. Hanzale baþkanlýðýndaki Benî
Hanîfe heyeti Medine’ye giderek Resûlul-
lah ile görüþtü ve ardýndan müslüman ol-
du. Hz. Peygamber’in saðlýðýnda Medine’-
ye gelip onunla görüþen ve daha sonra
peygamberlik iddiasýnda bulunan Müsey-

limetülkezzâb da Yemâmeli olup Hevze’-
den sonra Benî Hanîfe’nin reisliðini üst-
lenmiþti. Onun peygamberlik iddiasýna kar-
þý Resûl-i Ekrem’in kendisine elçi olarak yol-
ladýðý Habîb b. Zeyd el-Ensârî, Müseylime
tarafýndan þehid edildi. Müseylime Hacr’i
iþgal edince Sümâme b. Üsâl, Halife Ebû
Bekir’den yardým istedi. Ebû Bekir’in Ýkri-
me b. Ebû Cehil ve Þürahbîl b. Hasene ku-
mandasýnda Yemâme’ye gönderdiði asker-
lerin Müseylime karþýsýnda yenilgiye uðra-
masý üzerine bölgeye Hâlid b. Velîd kuman-
dasýnda yeni kuvvetler sevkedildi. Hâlid b.
Velîd, Yemâme’de Akrabâ mevkiinde Mü-
seylime ile yaptýðý savaþta onu maðlûp ede-
rek ortadan kaldýrdý (12/633). Bu savaþta
yetmiþi muhacir, yetmiþi ensardan olmak
üzere 600’den fazla (700, 1200 veya 1700)
þehid verilmiþtir.

Emevîler döneminde Yemâme’de Hâri-
cîlik yayýldý. Hâricîler’in baþlýca kollarýndan
biri olan Necedât fýrkasýnýn lideri Necde b.
Âmir 61 (680) yýlýnda isyan edince Yemâ-
me, Necedât (Necdiyye) Hâricîleri’nin hâki-
miyeti altýna girdi. Emevî yönetimine ve bir
ara taraftarý olduðu Abdullah b. Zübeyr’e
karþý mücadele eden Necde b. Âmir, yar-
dýmcýlarýndan Bahreyn Valisi Ebû Füdeyk’in
planladýðý bir suikast neticesinde Hacr’de
katledildi (72/691 [?]). II. Velîd’in öldürül-
mesinden (126/744) sonra Benî Hanîfe’den
Müheyr b. Sülmâ, Yemâme Valisi Ali b. Mu-
hâcir b. Abdullah el-Berezî’nin yanýna gel-
di ve ondan görevi býrakýp bölgeyi terket-
mesini ya da sarayýndan dýþarý çýkmama-
sýný istedi. Valinin karþý çýkmasý üzerine iki
taraf arasýnda çok sayýda kiþinin öldüðü
çatýþma meydana geldi. Maðlûp olan Ali b.
Muhâcir savaþtan sað kurtulmayý baþardý
ve Medine’ye kaçtý. Abbâsîler döneminde
III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Ye-
mâme, Hz. Ali’nin soyundan gelen Muham-
med b. Yûsuf el-Ühaydýr’ýn hâkimiyetine
girdi. Onun Hýdrime’yi merkez edinmesiy-
le Hacr’in önemi gittikçe azaldýysa da Ri-
yad þehrinin burada kurulmasýna kadar
varlýðýný sürdürdü. Ühaydýrîler’in hâkimiye-
ti döneminde bölgede yaþayan bazý Arap
kabileleri Mýsýr’a ve diðer yerlere göç et-
mek zorunda kaldý. IV. (X.) yüzyýlda Yemâ-
me Karmatîler’in eline geçti.

V. (XI.) yüzyýlda Yemâme’yi ziyaret eden
Nâsýr-ý Hüsrev burada çok saðlam eski bir
kalenin, her türlü esnafýn bulunduðu bir
çarþýnýn ve güzel bir caminin varlýðýndan,
bölgenin uzun süreden beri Hz. Ali’nin so-
yundan gelen emîrler tarafýndan yönetil-
diðinden, emîrlerin askerî bakýmdan güç-
lü olduklarýndan, bölgede Zeydiyye mez-
hebinin hâkimiyetinden, ayrýca yer altý su-

haz.] Muallim M. Cevdet’in Hayatý, Eserle-
ri ve Kütüphanesi, Ýstanbul 1937, s. 564-
567); “Büyük Türk Þairi Yunus Emre Kim-
dir?” (Cumhuriyet, 2 Þubat 1940, buradan
naklen Ün Isparta Halkevi Mecmuasý, sa-
yý 71-72 [1940] s. 991-993); “Þeyh Bedred-
din” (Tarih Dünyasý, sy. 18 [1950], s. 751-
753; sy. 19 [1951], s. 800-802; sy. 20 [1951],
s. 841-843, 873; sy. 22 [1951], s. 933-934,
954; sy. 24 [1951], s. 1025, 1030).
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Suudi Arabistan’da tarihî bir bölge,
günümüzde bir yerleþim merkezi.˜ ™

Arap yarýmadasýnýn ortasýnda bulunan
Yemâme’nin yarýmadayý oluþturan müs-
takil bölgelerinden birini ya da Hicaz, Ne-
cid veya Arûz bölgesinin bir parçasýný teþ-
kil ettiðine dair farklý görüþler ileri sürül-
müþtür. Genellikle Yemâme’nin Bahreyn
bölgesiyle birlikte Arûz’u meydana getir-
diði kabul edilir. Yâkut el-Hamevî, Yemâ-
me’nin Necid bölgesinin bir parçasý, mer-
kezinin de Hacr olduðunu söyler (Mu£ce-
mü’l-büldân, V, 442). Ýbn Havkal (Øûretü’l-
ar², s. 19) Yemâme’yi Hicaz’a dahil eder;
Ebü’l-Fidâ ise hem Hicaz’a (Tašvîmü’l-bül-
dân, s. 96) hem Arûz’a (a.g.e., s. 79) ait
gösterir ve Arûz’u doðru sayar. Bekrî, Ye-
mâme’yi Arap yarýmadasýný teþkil eden
dört bölgeden biri (diðerleri Mekke, Medi-
ne, Yemen) kabul eder (el-Mesâlik, I, 144).
Yemâme’yi Hicaz’a dahil eden Ýmam Þâfiî
ve diðer bazý fýkýh âlimleri gayri müslim-
lerin Yemâme’de ikamet edemeyecekle-
rini ileri sürer. Öte yandan Necid’in Ye-
mâme’nin bir parçasý veya Yemâme’nin
Irak’ýn güneyi ile Yemen’in kuzey kýsmý
arasýndaki bölgenin adý olduðunu söyle-
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Allah’ýn insan sûretinde olduðunu,
yüzü dýþýnda her organýnýn
yok olacaðýný ileri süren
ve kýyameti inkâr eden

Yemân b. Rebâb ile 
Muhammed b. Yemân el-Kûfî’nin

görüþlerini benimseyen
aþýrý iki Þiî fýrkasý

(bk. G…LÝYYE).
˜ ™
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Arap yarýmadasýnýn
güneybatýsýnda ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET
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Kýzýldeniz’e ve Hint Okyanusu’nun Aden
körfezine kýyýsý olan Yemen kuzeyden Su-
udi Arabistan, doðudan Uman ile komþu-
dur. Bâbülmendep Boðazý ile Afrika kýta-
sýndan ayrýlýr. Resmî adý el-Cumhûriyye-
tü’l-Yemeniyye, yüzölçümü 536.869 km²,
nüfusu 24.200.000 (2012), baþþehri San‘a
(2.300.000), diðer önemli þehirleri Aden
(738.000), Taiz (592.000), Hudeyde (495.000),
Ýb (330.000) ve Mükellâ’dýr (222.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Yemen, yapýsal olarak sert bir temel
üzerine oturmuþ olmakla beraber tekto-
nik hareketler bakýmýndan tamamen sa-
kin bir bölge deðildir. Eski temel arazi yer
yer yüzeyde de görülür, ancak çoðu ke-
simde yaþça daha yeni tabakalarla örtü-
lüdür. Bu örtü arazisi genelde ikinci ve
üçüncü zaman tortullarý ile (rüsûbî kaya-
lar) eski ve yeni lavlardan oluþur. Batýdaki
yüksek kesimlerde San‘a ve Taiz arasýnda
riyolit, andezit, trakit, ignimbirit ve bazalt-
lardan meydana gelen volkanik örtünün
kalýnlýðý 500 m. ile 3000 m. arasýnda deði-

þir. Volkanik püskürmeler Yemen adala-
rýnda günümüzde de aralýklarla etkisini
sürdürmektedir. Yemen doðal özellikleri
bakýmýndan kýyýlardan iç kesimlere doðru
sýralanan birbirinden farklý bölgelere ay-
rýlýr. Bunlar Kýzýldeniz kýyýsýnda Tihâme adý
verilen kýyý ovasý, Aden körfezi kýyýsýndaki
dar kýyý ovasý, bunun gerisinde yer alan pla-
tolar, merkezî daðlýk sahalar, kuzeydoðu-
daki çöl sahasý ve adalardýr. Tihâme, batý-
da Kýzýldeniz kýyýsý boyunca kuzey-güney
yönünde geniþliði 8-65 km. arasýnda de-
ðiþen ve yer yer kýyý kumullarý ile kesinti-
ye uðrayan yarý çöl özelliðinde düzlükler-
den meydana gelir. Sýcak, kurak, fakat ba-
ðýl nemi yüksek olan bu kesimde liman
þehri Hudeyde yer alýr. Aden’den doðuya
doðru küçük balýkçý yerleþmeleri ve Mü-
kellâ’nýn bulunduðu Aden körfezi kýyýsý az
verimli bir ova görünümündedir. Kýyý ova-
sýnýn gerisinde yükselen Yemen platosu
(500-1200 m.) özellikle batý kesiminde en-
gebeli bir görünüm arzeder ve Kýzýldeniz’e
doðru yönelen akarsularýn vadileri tarafýn-
dan yer yer derin biçimde yarýlýr. Doðuda
Uman sýnýrýna doðru Hadramut bölgesin-
de eski temel üzerinde yayýlan lav örtüsü-
nün maskelediði plato sahalarýný, Hint Ok-
yanusu’na ulaþan periyodik akýþlý akarsular
derin vadilerle parçalara ayýrýr. Yemen’in
merkezî daðlýk alanlarýnýn batýsýnda ülke-
nin en yüksek daðý olan Hadûr Þuayb (3750
m.) bulunur (bk. HADÛR). Bu kesimde ka-
demeli þekilde alçalan yamaçlar, vadi ta-
banlarý tarým ve yerleþmeye en uygun yer-
lerdir. Nitekim volkanik arazinin geniþ yer
kapladýðý Taiz ve Ýb çevreleri tarým ürünle-
rinin çeþitliliðinin arttýðý alanlardýr. Mer-
kezî daðlýk kütlenin doðu kesiminde dün-
yanýn en yüksek rakýmlý baþþehirlerinden
olan San‘a (2200 m.) bulunur. San‘a çev-
resi nisbeten daha az yaðýþ alýr ve ülkede
su kýtlýðýnýn en fazla hissedildiði yerler ara-

larý, verimli hurma aðaçlarý ve bahçelerin-
den söz eder (Sefernâme, s. 127). 732’de
(1332) Yemâme’ye gelen Ýbn Battûta da
sularý ve bahçeleriyle tanýnan bir yerleþim
yeri olan Hacr’in Yemâme’nin merkezi ol-
duðunu, halkýn çoðunluðunun öteden be-
ri burada oturan Benî Hanîfe’ye mensup
bulunduðunu kaydeder (er-Ri¼le, II, 153).
XVII. yüzyýlda eski Hacr þehrinin kalýntýla-
rý üzerine Riyad kuruldu, burasý giderek
önemli bir yerleþim merkezi haline geldi.
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda Yemâme’de Veh-
hâbîlik yayýldý ve bölge Suûdî hânedanýnýn
hâkimiyetine girdi. Yemâme, doðudan ge-
len hac kafilelerinin Necid bölgesinden ge-
çerken kullandýklarý yol üzerindeydi. Bu-
raya uðrayan hac kafileleri, Yemâme (Ak-
rabâ) savaþýnda þehid düþen Hz. Ömer’in
kardeþi Zeyd’in XVIII. yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar ayakta duran türbesini ziyaret eder-
di. XIX. yüzyýlda Yemâme, IV. (X.) yüzyýl-
da az nüfusa sahip olan küçük Harc böl-
gesinin 6000 nüfuslu bir kasabasý duru-
mundaydý. Günümüzde Riyad bölgesinin
Harc muhafazasýna baðlý bir yerleþim biri-
mi olup Riyad’ýn 70 km. güneydoðusunda
Riyad-Zehrân tren yolu üzerindedir. 1980’-
de yaklaþýk 50.000 olan nüfusu 2009 yýlýn-
da 70.000 civarýnda tahmin edilmektedir.
H. F. Wüstenfeld Bahrein und Jemama
adýyla bir eser kaleme almýþtýr (Göttingen
1874).
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