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Su kaynak ve kuyularýnýn çokluðundan
dolayý Yenbu‘ adýyla anýlýr. Hicaz’da Suriye-
Yemen ticaret güzergâhýnda yer alan þe-
hir doðusundaki Medine’ye yaklaþýk 200
km. uzaklýktadýr. Ortaçað’da Yenbu‘un Be-
nî Cüheyne kabilesinin topraðý olarak bi-
linen iç kesimine çevresinde bol hurma
yetiþtiði için Yenbuunnahl, Kýzýldeniz kýyý-
sýndaki kesimine de Yenbuulbahr denilir-
di (Bekrî, I, 231; II, 656). 1975’ten itibaren
yapýlan çalýþmalarla Yenbu‘ Limaný’nýn ye-
nilenip modern bir sanayi þehri halinde ta-
sarlanmasýyla oluþturulan üçüncü bölümü-
ne de Yenbuussýnâiye adý verilmektedir. Hi-
caz bölgesindeki Arap kabileleri ana yolla-
rýn çevresinde veya yakýnlarýnda yaþama-
yý tercih ediyor, tarýma elveriþli topraklar-
da köy ve þehirler kurarak yerleþik haya-
ta geçiyorlardý. Ana yol üzerinde bulunan
ve tarýma elveriþli topraklara sahip olan
Yenbu‘un iç kýsýmlarýnda Adnânîler’den Be-
nî Müdlic, Kahtânîler’den Kudâa’ya men-
sup Benî Cüheyne, Kaysîler’den Absoðul-
larý’na mensup küçük bir grup yaþýyordu.
Kur’ân-ý Kerîm’de zikredilen Süvâ‘ adlý put
bir rivayete göre Yenbu‘ bölgesinde, bir ri-
vayete göre ise Batn-ý Nahle’deki Ruhât ad-

lý yerde bulunuyordu (Ýbnü’l-Kelbî, s. 28,
50). Yenbu‘un Ýslâm öncesinden beri bir li-
man þehri olduðu ve eski Yunan kaynakla-
rýnda Nera / Negra þeklinde yer aldýðý ileri
sürülür (Cevâd Ali, II, 48). Yenbu‘, Câr Li-
maný’nýn yerini aldýktan sonra önemli bir
kýyý þehri haline geldi.

Hicretten sonra Mekke-Suriye ticaret yo-
lunu kontrol altýna alarak Kureyþ’i ekono-
mik açýdan zayýflatmak isteyen Hz. Pey-
gamber’in bu isteðinin gerçekleþebilme-
si için Yenbu‘ ve çevresinin kontrol altýna
alýnmasý gerekiyordu. Bu çerçevede yapý-
lan Buvât ve Uþeyre gazveleri (2/623) ve
Sîfülbahr Seriyyesi ile (8/629) Yenbu‘ ve
çevresindeki Arap kabileleriyle iliþki kuru-
larak onlarýn güvenliklerinin saðlanmasýna
katkýda bulunulmuþ ve Ýslâmiyet’in bölge-
de yayýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Bu çaba-
lar, Yenbu‘da yaþayan Cüheyneoðullarý’nýn
oldukça erken bir tarihte Ýslâmiyet’i ka-
bul etmeleri (Buhârî, “Menâkýb”, 6; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 188-195) ve Müd-
licoðullarý’nýn Kureyþ’e karþý müslümanla-
rýn safýnda yer almalarýyla sonuçlanmýþtý.
Resûl-i Ekrem, iþlenmeyen arazilerin ihya
edilmesi için Yenbu‘un bazý yerlerini Hz.
Ali ile Benî Cüheyne’den Küþed b. Mâlik’e
iktâ etti. Hz. Ömer’in Ali’ye iktâ ettiði yer-
ler arasýnda Yenbu‘daki bazý topraklar da
bulunuyordu (Belâzürî, s. 18). Zamanla Hz.
Ali’ye ve çocuklarýna ait topraklar geniþ-
ledi ve iki büyük çiftlik meydana geldi. Hz.
Ali halifeliðinin ikinci yýlýnda buradaki mülk-
lerini Medine fakirlerine ve yolda kalmýþla-
ra vakfetti. Ayrýca Abbas b. Abdülmutta-
lib’in oðullarýndan Kesîr ile Hz. Ali’nin Üm-
mü Habîb bint Rebîa’dan dünyaya gelen
oðlu Ömer’in yerleþtikleri Yenbu‘`da vefat
etmeleri, þehirde Hâþimîler’in, özellikle de
Ali evlâdýnýn nüfusunun ve mülklerinin art-
masýný beraberinde getirdi. Bundan dola-
yý Yenbu‘ yakýnlarýndaki Radvâ daðý Mu-
hammed b. Hanefiyye’den itibaren Eme-
vîler’e ve daha sonra Abbâsîler’e karþý mu-
halefet hareketlerine giriþen Hz. Ali taraf-
tarlarýnýn sýðýnaðý haline geldi (Ýbnü’l-Esîr,
V, 521).

Mekke Emirliði’ne baðlý olan Yenbu‘ ön-
ce Abbâsîler ile Fâtýmîler’in rekabet alaný-
na girdi, daha sonra da Eyyûbîler’in ilgisi-
ni çekti. Eyyûbîler döneminden itibaren
Medine’nin limaný olarak Yenbu‘ ile þeh-
rin kalesi önem kazanmaya baþladý. Ku-
zey Afrika ülkelerinden ve Suriye’den de-
niz yoluyla Medine’ye gelenler Câr (günü-
müzde Büreyke) yerine Yenbu‘ Limaný’na
iniyorlardý. 1182 sonbaharýnda II. Haçlý Se-
feri’nin önde gelen kumandanlarýndan Re-

edildiði, Þiîlik unsurlarýnýn çok yoðun oldu-
ðu birer na‘t olan þiirler mevcuttur. Bun-
lar genelde Nesîmî tarzýnda mutavvel ga-
zeller, terciibendler ve murabba-ý müte-
kerrirler gibi nazým þekilleridir. Ayrýca ikti-
bas edilen âyetler yanýnda Þîa geleneðinden
aktarýldýðý kuvvetle muhtemel hadisler gi-
bi malzemeler iç içe yer almaktadýr. Bazý-
larýnda “Yemînî” mahlasý görülen mev‘iza
kýsýmlarýndaki konular, bunlarýn serbest
çaðrýþýmla iþleniþi, eserin Farsça aslýndan
nisbeten farklý bir zamanýn ihtiyaç ve bek-
lentilerini karþýlamaya yönelik olarak telif
edildiðini düþündürmektedir. Fazîletnâ-
me, içeriði bakýmýndan bir yönüyle menâ-
kýbnâme niteliði taþýdýðý kadar diðer yö-
nüyle þairin eserdeki kýssalarla mev‘izala-
ra müdahalesi ve ilâvelerde bulunmasý açý-
sýndan bir nasihatnâmedir. Biraz da bu se-
beple Tahtacýlar esere âdeta mukaddes
bir kitap gibi deðer verirler. Devrindeki ede-
bî tenkitten uzak muhitlerde faaliyet gös-
teren Yemînî’nin þiirleri vasat seviyededir
ve kýssa anlatmaya yatkýn hüviyeti edebî
kiþiliðinden daha baskýndýr. Estetik kaygý-
larý geri planda tutup ikili bir zýtlaþma üze-
rine inþa ettiði duygu ve inançlarýný birer
telakkiler manzumesi halinde sunarken
içinde yaþadýðý çevrenin dilini ustalýkla kul-
lanmýþtýr. Devrinde sert ifadelerle eleþtir-
diði tiplerden adaletsiz kadýlarla iki yüzlü
sûfîleri hicvederken merkezî otoriteye de-
ðil kuruluþ günlerinin hâtýrasýný yaþattýðý-
na inandýðý uç gazilerine derin bir sempa-
ti duyar. Yemînî, dinî-tasavvufî konularý
XVI. yüzyýl þartlarý içinde siyasî bir muh-
teva ile yorumlayýp muhalif bir çizgiye te-
mayülünü pervasýzca seslendirirken dile
göstermeye çalýþtýðý özeni eseri oluþturan
unsurlarýn tertibinde gösterememiþtir. Fa-
zîletnâme’nin kütüphanelerde ve þahýs
ellerindeki nüshalarýnýn çokluðu eserin yay-
gýn biçimde okunduðunu göstermektedir.
Bununla birlikte Arap harfleriyle yapýlan
ilk baskýsý (bk. bibl.) hatalarla doludur.
1960’lardan itibaren amatörce okunup
Beyan-ý Mucizatý Ahmedi Fazlý Fazi-
let Hazreti Ali adýyla basýlmasý ve baský-
nýn tekrarlanmasý -eserin adýndan ve im-
lâsýndan da anlaþýlacaðý üzere- dilinin bo-
zulmasýna yol açmýþtýr. Eser ayrýca Hz.
Ali’nin Faziletnâmesi adýyla nesre çev-
rilerek yakýn zamanlara kadar çok sayýda
basýlmýþtýr. Fazîletnâme Yusuf Tepeli’nin
doktora çalýþmasýna konu olmuþ ve ardýn-
dan neþredilmiþtir. Eserin þekil ve muh-
teva özellikleri üzerine bir incelemeyi de
Aydýn Kirman doktora çalýþmasýnda ger-
çekleþtirmiþtir (bk. bibl.).
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zamanlarda Yenbu‘ yine bir sýðýnak vazife-
si gördü.

Hint Okyanusu’ndan gelen gemiler
Aden’den sonra Hudeyde, Masavva‘ ve
Cidde gibi limanlara uðrayýp Yenbu‘a ula-
þýrdý. Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasý üzerine
Kýzýldeniz, Hindistan sömürgelerine ulaþ-
manýn en kýsa yolu olduðundan aralarýn-
da Yenbu‘un da bulunduðu Kýzýldeniz’de-
ki limanlarýn önemi arttý. Yenbu‘ Limaný,
Osmanlýlar döneminde de Medine’ye gi-
denlerin ulaþým noktasýydý. Hac kafileleri-
nin yanýnda askerî ve sivil bürokratlar Ýs-
tanbul ve Mýsýr’dan Medine’ye tayin edil-
diklerinde bu yolu kullanýrlardý. Evliya Çe-
lebi, Yenbu‘ Limaný’na yýlda küçük büyük
500 civarýnda geminin uðradýðýný kayde-
der (Seyahatnâme, IX, 401). Yenbu‘ Lima-
ný’nýn Kýzýldeniz kýyýsýndaki diðer Osmanlý
limanlarý içinde en küçük hacimlisi oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr (Orhonlu, s. 10).

Osmanlý döneminde Yenbu‘ þehrine li-
manla birlikte çeþitli yatýrýmlar yapýldý; ku-
rulan su þebekesi, inþa edilen han, hamam
ve imaretlerle zenginleþtirildi. Yavuz Sul-
tan Selim zamanýndan itibaren Osmanlý
sultanlarý tarafýndan oluþturulan vakýfla-
rýn gelirlerinden Yenbu‘ Limaný’na yýllýk 500
irdeb hububat tahsisatý yapýlmýþtý. Ayrýca
Mekke ve Medine halkýna gönderilen hu-
bubat Süveyþ’ten Yenbu‘ ve Cidde liman-
larýna sevkedilirdi. Hac kafilelerinin ve Mý-
sýr’dan gönderilen erzakýn Yenbu‘dan Me-
dine’ye emniyetli bir þekilde ulaþtýrýlma-
sý iþini Benî Harb baþta olmak üzere bazý
Arap kabileleri üstlenirdi (BA, YA. HUS,
nr. 378/69-T. 1315). Yenbu‘-Medine gü-
zergâhý Hicaz Demiryolu planýnda yer al-
makla birlikte siyasî sebepler yüzünden
gerçekleþtirilemedi. Osmanlý Devleti, ha-
cýlarýn Hicaz’a gidiþ dönüþlerinde özellik-
le salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný önlemek
için Kýzýldeniz’in Osmanlý sahillerinde ka-
rantina merkezleri kurmuþtu. Hacý aday-
larý salgýn hastalýk tehlikesinin bulunduðu
dönemlerde Yenbu‘daki karantinada bek-
letilir ve tehlike ortadan kalktýðýnda gide-
cekleri yere gitmelerine izin verilirdi (BA,
A. MKT. MHM, nr. 571/1, T. 1311/1893).

Kanûnî Sultan Süleyman, Yenbu‘a gön-
derilen hububat için erzak deposu ve ca-
mi yaptýrmýþ, limanda birtakým düzenle-
me ve geniþletme faaliyetleri gerçekleþ-
tirmiþti. 984’te (1576) Yenbu‘ Limaný’ný ye-
nileten ve daha çok gemi yanaþabilmesi
için tedbirler aldýran III. Murad zamanýn-
da bu cami tamamen yenilendi (Hamed
el-Câsir, s. 70). Hacýlarýn su ihtiyacý önce-
leri havuzlar ve sarnýçlarla giderilmeye ça-
lýþýlýrken sonradan artan hacý sayýsý dola-

yýsýyla deniz suyunun arýtýlmasý yoluna gi-
dildi (BA, I. HUS, nr. 1324. Ca. 084. 1906
yýlý), 1910’da buz makineleri Yenbu‘ ve
Cidde limanlarýnda hacýlarýn kullanýmýna
sunuldu (BA, A. MKT. MHM, nr. 580/1; BA,
Ý. DH, nr. 1461/1325 Za. 05). Þehrin surla-
rý korunarak kalesi güçlendirildi (BA, C.
AS, nr. 1120/49638; BA, C. DH, nr. 58/2883,
T. 1187/1773). Osmanlý Valisi Osman Nûri
Paþa tarafýndan yenilenen surlarýn bir kýs-
mý ile son dönem Osmanlý mimarisi özel-
likleri taþýyan hükümet binasý ve medre-
se zamanýmýza ulaþmýþtýr (Hamed el-Câ-
sir, s. 126-127).

Büyük vapurlarýn hacýlarýn hizmetine ko-
nulmasý ile Yenbu‘ özellikle hac sonrasý dö-
nüþlerde tam bir toplanma noktasý olarak
önem kazandýðýndan misafirhane, aþevle-
ri gibi hizmet yerleri çoðaldý (BA, A. MKT.
MHM, nr. 574/21). Bu arada Kudüs’e gi-
den yahudi ziyaretçilerinin ayný yolu kul-
lanmasý dolayýsýyla Berlinli bir Alman ya-
hudi bankeri olan Hern Friedmann 1891
yýlýnda Yenbu‘da bir misafirhane kurma
talebinde bulundu (BA, Ý. MTZ. [05], nr. 28/
1451). Yenbu‘ halký, þehrin Kýzýldeniz kýyý-
sýnda bulunmasý dolayýsýyla kýyýlardaki þap
ve denizdeki inci ve sedeften ekonomik
yönde yararlanmayý bilmiþtir (BA, Y. Prk.
Azj, nr. 33/7). Türkçe’de kullanýlan “þapa
oturmak” deyiminin, Þap denizi olan Kýzýl-
deniz’de kýyýlara yakýn geçen küçük tek-
nelerin zaman zaman þap denilen mercan
kayalýklarýna takýlarak battýklarý için bura-
dan geldiði kaydedilir.

Ýdarî ve malî alanda Memlükler’in uygu-
lamalarýnýn pek çoðunu sürdüren Osman-
lýlar’ýn Mýsýr’da kurduklarý idarenin amaç-
larýndan biri de Haremeyn’in ihtiyaçlarýný
karþýlamaktý. Bunun için Mýsýr ve Suriye
ele geçirildikten hemen sonra Batý Ara-
bistan’da nüfuz ve hâkimiyet tesisi yolu-
na gidildi, Yenbu‘ ve çevresi Mýsýr valiliði-
ne baðlanarak yönetildi. 1766’da Mýsýr’da
isyan ederek müstakil bir devlet kurmak
isteyen Bulutkapan Ali Bey 1768’de Yen-
bu‘u ele geçirip dört yýl kadar þehrin li-
manýný elinde tuttu. 1786’da olduðu gibi
zaman zaman Yenbu‘ Limaný bedevîlerin
kontrolü altýna giriyor ve bundan hac ka-
fileleri önemli zarar görüyordu. Napolyon
Bonaparte Mýsýr’ý iþgal ettiðinde (1798)
III. Selim, Cidde ve Yenbu‘un özellikle çok
iyi korunmasý amacýyla tedbirler alýnmasý
için bölge yöneticilerine emirler gönder-
miþti (BA, HH, nr. 160/6664 E ve C ekleri).
Medine þeyhülharemine tâbi bir muhafý-
zýn idaresine verilen Yenbu‘ 1864 tarihli vi-
lâyet kanununa göre Medine sancaðýna
baðlý nahiye merkezi oldu. Necid’de dinî

naud de Chatillon, Hicaz limanlarýndan Hav-
râ ve Yenbu‘ ile Râbið’a kadar ilerleyerek
buralarý ateþe verdi ve bazý ticaret gemi-
leriyle hacý taþýyan gemileri batýrdý. Bu-
nun üzerine Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafýn-
dan gönderilen donanma Hicaz’ý büyük bir
tehlikeden kurtarýp deniz yolunun güven-
liðini saðladý (a.g.e., XI, 389-390).

Hz. Hasan’ýn soyundan ilk Mekke þerifi
Katâde b. Ýdrîs, hâkimiyetini Yenbu‘dan
Mekke’ye doðru geniþletti (596/1200). Hi-
caz’da nüfuz mücadelesine giren Abbâsî-
ler’le Eyyûbîler’i tanýmakla beraber Ara-
bistan yarýmadasýnda baðýmsýz bir dev-
let kurmaya, Yenbu‘da bir kale yaptýra-
rak siyasî ve askerî gücünü arttýrmaya
çalýþtý. Böylece siyasî bakýmdan da önemi
artan Yenbu‘da hutbeler, fiilî otoritesi söz
konusu olmayan Abbâsî Halifesi Nâsýr-Li-
dînillâh ile Katâde adýna okunmaya baþ-
landý. Yenbu‘, Katâde’den sonra (ö. 618/
1221 [?]) onun soyundan gelenler tarafýn-
dan Mekke Emirliði’ne baðlý þekilde yöne-
tildi. Hicaz bölgesinde 654 (1256) yýlýnda
meydana gelen ve birkaç hafta süren Me-
dine merkezli volkanik patlama Yenbu‘u
da etkiledi, þehirde meydana gelen dep-
rem ve uzaktan görülen ateþ halký korku
ve endiþeye sevketti (Ýbn Kesîr, XIII, 190).
Nüfusunun önemli bir kýsmýný Ali evlâdý-
nýn teþkil ettiði Yenbu‘dan VII. (XIII.) yüz-
yýlýn ortalarýnda Sicilmâse’ye göç edenler
olmuþtur.

VI. (XII.) yüzyýlýn sonundan itibaren Câr
tamamen terkedilerek Yenbu‘ Limaný kul-
lanýlmaya baþlandý. Önemli yatýrýmlarýn ya-
pýldýðý ve baþta hacýlar olmak üzere Yen-
bu‘ Limaný’nýn trafiðinin artmasýna yol açan
faaliyetlere karþý tedbirlerin alýndýðý Mem-
lükler döneminde genellikle Mekke Emir-
liði’ne baðlý þekilde yönetilen Yenbu‘ bazan
Medine emîrlerinin yönetimine veriliyordu
(Ârif Abdülganî, s. 297). X. yüzyýlýn baþýn-
dan (XV. yüzyýlýn sonlarý) itibaren Yenbu‘
zaman zaman doðrudan Kahire’ye baðlý
müstakil emîrler tarafýndan da yönetildi.
Mescid-i Nebevî’nin talan edilmesi üzeri-
ne Medine halkýnýn talebiyle Yenbu‘ Emî-
ri Derrâc b. Murtazâ el-Hüseynî, 14 Rebî-
ülevvel 901’de (2 Aralýk 1495) Medine’ye
gelerek þehirdeki siyasî düzeni yeniden te-
sis etti, Yenbu‘ ile Medine arasýndaki iliþ-
kiler daha da geliþti (Hamed el-Câsir, s.
52-59). Sekiz yaþýnda iken Mýsýr’a gönde-
rilen Þerîf II. Berekât’ýn oðlu Ebû Nümey,
Memlük Sultaný Kansu Gavri tarafýndan
Hicaz ve Yenbu‘ hâkimi olarak tanýndý ve
babasý ile müþterek emirlik yapmak üze-
re kendisine berat verildi. Þerîf ailesi için-
de ihtilâf ve huzursuzluklar ortaya çýktýðý
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münevvere, Dýmaþk 1996, s. 259, 268, 297, 319,
329; Ýbrâhim Halîl Kütübhâne, el-Mu¼âfa²a £ale’t-
tešålîdi’l-Ýslâmiyye fî taÅ¹î¹i medîneti Yenbu£ e½-
Øýnâ£iyye: The Preservation of Islamic Traditions
of Town Planning at Madinat Yanbu Al-Sina-
iyah, [baský yeri ve tarihi yok] (Kingdom of Sau-
dia Arabia Royal Commission for Jubail and Yan-
bu); Adolf Grohmann, “Yenbu‘”, ÝA, XIII, 384-385;
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– —
YENER, Bekir Hâki

(bk. BEKÝR HÂKÝ EFENDÝ).
˜ ™

– —
YENÝ AHÝD

(bk. AHD-i CEDÎD).
˜ ™

– —
YENÝ EFLÂTUNCULUK

III. yüzyýlda ortaya çýkan,
Batý Ortaçað ve Ýslâm düþüncesini

etkileyen felsefe okulu.
˜ ™

Büyük Ýskender’in milâttan önce 334’te
çýktýðý Doðu seferiyle baþlayan Helenistik
dönemde onun kendi adýna kurdurduðu
Kuzey Afrika’daki Ýskenderiye þehri za-
manla Atina’ya rakip olarak Akdeniz hav-
zasýnda geliþen bilim, kültür ve düþünce
hareketlerinin merkezi haline geldi. Tarih-
te Ýskenderiye okulu ve Ýskenderiye felse-
fesi diye anýlan bu merkezin Ýskenderiye
Kütüphanesi’nden beslendiði bilinmekte-
dir. Ýskenderiye felsefesi, Yeni Eflâtunculu-
ðun (Neo-Platonizm) öncüsü ve en önem-
li filozofu olan Plotin ile (ö. 270) özdeþleþ-
miþtir ve onun Enneades (dokuzlular) adýy-
la bilinen eserinin ve takipçilerinin ürünü-
dür (Necîb el-Beledî, s. 3, 55). Bu felsefe o
dönemde ortaya çýkan okullardan biri olup
Eflâtuncu idealizmi devam ettirmekle bir-
likte kendi içinde sistematik bir felsefî ya-
pýyý ifade eder. Yeni Eflâtunculuðun, hýris-
tiyan bir aileden gelen ve hiçbir eser yaz-
madan 242’de ölen Ammonius Saccas ta-
rafýndan kurulduðu söylense de ardýnda
eser býrakmamasý ve gelenek oluþturma-
masý dikkate alýnýp akýmýn asýl kurucusu-
nun Plotin olduðunu söylemek gerekir.

Ammonius’un öðrencisi olan Plotin yak-
laþýk 203-204’te Lykopolis’te, Furfûriyûs’a
(Porphyrius) göre ise 205-206’da Mýsýr’-
da pagan bir aile içinde dünyaya geldi.
Hakkýnda bilinenlerin neredeyse tamamý
kendisi altmýþ yaþlarýnda iken öðrencisi
Furfûriyûs’un, hocasýnýn Enneades adlý
eserini ölümünden otuz yýl kadar sonra

tashih ederken giriþ kýsmýnda onun ha-
yatýna ve eserlerine dair yazdýðý bölümde
anlattýklarýndan ibarettir. Enneades altý
bölümden meydana gelmektedir ve her
bölümün dokuz kýsýmdan oluþmasý sebe-
biyle bu adý almýþtýr. Furfûriyûs’un aktar-
dýðýna göre Ýskenderiye’de erken yaþlar-
da öðrenime baþlayan Plotin yirmi sekiz
yaþýnda iken felsefeye yönelmiþ, Ýsken-
deriye’de tanýnmýþ filozoflarýn derslerine
katýlmýþ, ancak bu derslerden “mutsuz bir
þekilde” ayrýlmýþtýr. Nihayet Ammonius
Saccas’ýn derslerine girdiðinde dostlarýn-
dan birine, “Aradýðým adam iþte budur”
demiþ ve on bir yýl süreyle onun dersle-
rine devam etmiþtir. Ardýndan bilgeliðin
kaynaðý sayýlan Doðu’ya, Ýran ve Hindis-
tan’a gitmeye karar vermiþ, bu maksatla
Roma Ýmparatoru III. Gordianus’un Ýran se-
ferine katýlmýþ, Gordianus’un Mezopotam-
ya’da öldürülmesi üzerine sefer baþarýsýz-
lýkla sonuçlanýnca Mýsýr’a dönmek yerine
Roma’ya gitmiþ (244-245), burada haya-
týnýn sonuna kadar baþýnda bulunduðu bir
okul kurmuþtur. Hikmeti bir yaþama tarzý
olarak benimseyen Plotin zâhidane bir
hayatý tercih etmiþ, et yememiþ, tedavi
için afyon (tiryak) almamýþ ve hiç evlenme-
miþtir. Güzel huyu dolayýsýyla çevresinden
büyük saygý görmüþ, örnek bir þahsiyet
halinde yaþamýný sürdürmüþtür. Furfûri-
yûs kendisinin bir defa, Plotin’le birlikte ol-
duklarý süre zarfýnda ise dört defa Tanrý
ile vecd halinde buluþtuklarýný anlatýr (Ki-
tâbü Furfûriyûs, s. 1-46).

Yeni Eflâtunculuðun kaynaklarý arasýn-
da yahudi Philo, Eflâtun, Aristo, Stoacýlar
ve Pisagorcular zikredilebilir. Sisteme hâ-
kim olan “varoluþun derece derece sýrala-
nýþý” düþüncesi Stoacý filozof Poseidonios’-
tan alýnmýþtýr (Zeller, Grek Felsefesi Tari-
hi, s. 337). Köklerinin bu tarihsel arka pla-
na dayanmasýna ve yer yer seçmeci un-
surlar taþýmasýna raðmen Yeni Eflâtun-
culuk terminolojisi ve problemleriyle oriji-
nal bir düþünce sistemidir; ayný zamanda
bir din olduðu da öne sürülmüþtür. Esa-
sen Yunan ruhu daima dinî düþünceyle bir-
likte var olmuþtur (Hirschberg, s. 68). Din-
le felsefe, alanlarýnýn ortak oluþu ve prob-
lemlerinin iç içe girmesi Plotin’in düþün-
cesine de hâkimdir (Zeller, Die Philosop-
hie der Griechen, III/2, s. 675). Ancak ken-
dine özgü bir inanç sistemi, ibadet ve ri-
tüelleri bulunmayan Yeni Eflâtunculuk ak-
la gelen ilk anlamýyla bir din sayýlmaz, do-
layýsýyla dinler tarihinde Yeni Eflâtunculu-
ða yer verilmez. Bununla birlikte Plotin’i
yalnýzca filozof deðil peygamber diye ni-
teleyen, onun mistik felsefeyi temsil etti-

bir hareket olarak ortaya çýkan Vehhâbî-
lik taraftarlarý Hicaz’da gerçekleþtirdikleri
bir dizi faaliyetten ve Mekke’yi ele geçir-
dikten sonra Medine’nin erzak ambarý Yen-
bu‘ ile baðlantýsýný kesip burayý hedef al-
dýlar. Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmed Ali Pa-
þa’nýn oðullarý Tosun ve Ýbrâhim paþalarýn
öncülüðünde Yenbu‘ tekrar Osmanlý ege-
menliðine sokuldu (1811). I. Dünya Savaþý
sýrasýnda 1917’de Yenbu‘un Ýngilizler ta-
rafýndan iþgali dolayýsýyla (BA, DH. EUM.
LVZ, nr. 38/72) savaþ sonrasý Arap yarýma-
dasýndaki diðer yerler gibi Yenbu‘ da Os-
manlý topraklarýndan ayrýldý. Bir süre Þe-
rîf Hüseyin ve oðullarý tarafýndan yöneti-
len Yenbu‘, Arap yarýmadasýnýn Necid ve
Hicaz bölgelerine hâkim olan Suudi Ara-
bistan Krallýðý’na baðlandý (1924).

1975 yýlýnda Suudi Arabistan Kralý Hâ-
lid b. Abdülazîz, Yenbu‘un bir sanayi þeh-
ri olarak inþa faaliyetlerini baþlattý. Yerle-
þim ve ticaret alanlarý, kamu tesisleri ve
sanayi bölgesi olmak üzere belli bir plan
dahilinde tasarlanan yeni þehre Yenbuus-
sýnâiye adý verildi. Geleneksel ve çaðdaþ mi-
marinin baðdaþtýrýldýðý planlamada yerle-
þim, ticaret ve kültür yönünden toprak kul-
lanýmýnda denge gözetilerek dinamik bir
çevre oluþturulmaya çalýþýldý. Petrol, pet-
rokimya ve doðalgaz tesisleri en yakýn yer-
leþim yerlerinden 5 km. uzaða yerleþtiri-
lirken deniz suyu arýtýmý ve atýk su tesis-
leri de uzak alanlara kuruldu. Bir yandan
kültürel miras korunurken bir yandan da
yeni ve ileri teknoloji kullanýldý. Günümüz-
de en önemli petrol rafinerilerinden biri-
nin bulunduðu, Medine Emirliði’ne baðlý
bir muhafýzlýk merkezi olan Yenbu‘, Kýzýl-
deniz kýyýsýnda geliþmiþ bir sanayi þehri
konumundadýr. Havaalaný, limaný ve bura-
larda çalýþanlarla nüfusu % 80’i Suudi Ara-
bistan vatandaþý olmak üzere 300.000’e
ulaþtý.
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