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Yemen dünyada nüfusu en hýzlý artan
ülkeler arasýndadýr. 1950’de 4.316.000
olan her iki Yemen’in nüfusu 1990’daki bir-
leþmede Kuzey Yemen 7.161.000, Güney
Yemen 2.586.000 olmak üzere toplam
9.747.000, 1994 sayýmýnda 14.588.000,
2004’te 19.720.000 idi. Yemen’de nüfus
artýþ oraný 2005-2010 arasý dönemde %
2,86 olmuþtur. Nüfusun büyük bölümü
(% 68) kýrsal alanda yaþar ve nüfus yo-
ðunluðu bakýmýndan kilometrekareye kýrk
altý kiþi düþer. Yemen nüfusunu daha çok
Araplar teþkil eder. Ayrýca küçük topluluk-
lar halinde Hintliler, Pakistanlýlar, Somalili-
ler vardýr. Nüfusun tamamýna yakýný müs-
lümandýr. Müslümanlarýn % 70’ini Sünnî-
ler (Þâfiî mezhebi), % 30’unu Þiîler (Zeydî,
az sayýda Ýsmâilî) oluþturur. Ülkedeki ya-
hudilerin büyük çoðunluðu 1950’den son-
ra Ýsrail’e göç etmiþtir. Ülke dýþýnda çalýþ-
maya giden ve sayýlarý 1 milyonu aþan Ye-
menliler gönderdikleri dövizlerle ekono-
miye önemli katký saðlar. Yemen ayný za-
manda Afrika ülkelerinden, özellikle Soma-
li ve Etiyopya’dan göç alýr. Birleþmiþ Mil-
letler’in 2000 yýlýna ait raporuna göre bir
yýlda Afrika ülkelerinden Yemen’e 50.000
göçmen gelmiþtir.

Ülke topraklarýnýn ancak % 3’ü tarýma
elveriþlidir; buna raðmen ekonomide ta-
rým önemli yer tutar ve millî gelirin % 15’i-
ni oluþturur, iþ gücünün yarýdan fazlasýný
istihdam eder ve nüfusun üçte ikisi geçi-
mini tarýmdan saðlar. Ülkenin batý ve iç ke-
simlerindeki yüksek plato sahasý önemli
tarým alanlarýný bünyesinde toplar. Baþlý-
ca tarým ürünleri tahýllar, kahve, kat, mey-
veler, sebzeler, hurma ve pamuktur. Ayrý-
ca kümes hayvancýlýðý, koyun, keçi, sýðýr ve
deve yetiþtiriciliðiyle balýkçýlýk halkýn baþ-
lýca geçim kaynaklarýdýr. 1970’li yýllara ka-
dar hububat üretimi ülke ihtiyacýný karþý-
larken 1980’li yýllardan itibaren daha faz-
la gelir getiren meyve, sebze ve kat üre-
timine doðru bir eðilim meydana gelmiþ-
tir. 2000’li yýllarda hýzla artan nüfusun da
etkisiyle ülkede 3-3,5 milyon ton hububat
ithalâtý yapýlmýþtýr. Dünyada su konusun-
da en fakir ilk on ülke arasýnda yer alan
Yemen’de yer altý ve yer üstü su kaynakla-
rýnýn yaklaþýk yarýsý boyu 1,5 m. ile 20 m.
arasýnda deðiþen kat bitkisinin sulama-
sýnda kullanýlmaktadýr. Nüfusun yarýdan
fazlasýnýn kullandýðý kat bitkisinin yaprak-
larý aðýzda çiðnenmekte ve uyuþturucu et-
kisi yapmaktadýr. Her geçen yýl üretimi ve
kullanýmý artan kat Yemen’i bir felâkete
doðru sürüklemektedir.

Yemen’de sanayi fazla geliþmemiþtir.
Petrol rafinerileri, sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz

santrali, küçük ölçekli gýda, alüminyum
ve tekstil imalâtý ve gemi onarýmý baþlýca
sanayi faaliyetleridir. Çin, Hindistan, Birle-
þik Arap Emirlikleri en fazla ticaret yapý-
lan ülkelerdir. Yemen’in ekonomisi büyük
ölçüde petrol üretimine baðlýdýr. Me’rib ve
Mesîle bölgelerinden çýkarýlan ham pet-
rol Me’rib, Aden, Mükellâ ve Re’süîsâ’daki
rafinerilere boru hatlarý ile taþýnýr. Ancak
petrol rezervleri hýzla azalmaktadýr, bu da
petrol ihracatýný olumsuz etkileyecektir. Bu-
na karþýlýk Yemen’de 1993 yýlýnda Me’rib’in
73 km. doðusunda Safer bölgesinde bulu-
nan doðal gaz rezervleri gelecek için ümit
vericidir. Ülkede ilk likit doðal gaz santra-
linde (LNG) Ekim 2009’da üretime baþlan-
mýþtýr. Yemen’in diðer yer altý kaynaklarý
az miktarda kömür, kaya tuzu, mermer,
altýn, nikel ve bakýrdýr. Ülkenin baþlýca ih-
raç ürünleri ham petrol, kahve, sývýlaþtý-
rýlmýþ doðal gaz ve konserve balýk, ithal
edilen ürünler ise tahýl, gýda ürünleri, can-
lý hayvan, makine ve ekipmanlarý ile çeþit-
li kimyasallardýr. Yemen tarihî ve kültürel
zenginliði, doðal güzellikleriyle üstün tu-
rizm potansiyeline sahip olmasýna raðmen
uzun yýllar süren iç savaþ, terör ve siyasî
kargaþalar yüzünden turizm önemli bir
geliþme kaydetmemiþtir.
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II. TARÝH

Osmanlýlar’a Kadar. Antik Grek ve Ro-
malý coðrafyacýlar tarafýndan Arabia Felix
(mesut Arabistan) diye adlandýrýlan Yemen,
genel olarak Mekke’yi dünyanýn merkezi
kabul eden Ýslâm coðrafyacýlarýna göre do-
ðuya doðru dönüldüðünde Kâbe’nin gü-

sýndadýr. Suudi Arabistan’daki Rub‘ulhâlî
çölünün uzantýsýný teþkil eden, doðu ve ku-
zeydoðuda ülkenin yaklaþýk yarýsýný kap-
layan çöl sahasýnýn yükseltisi 1000 metre-
nin altýndadýr. Burasý hemen hemen hiç
yaðýþ almayan, göçebe bedevî çobanlarýn
dýþýnda yerleþik nüfusun fazla olmadýðý ül-
kenin en tenha kesimlerinden biridir.

Ülkede iklim enlem etkisiyle genelde sý-
caktýr. Ancak yükseltiye baðlý olarak sýcak-
lýk daðýlýþýnda farklýlýklar görülür. Baþþe-
hir San‘a’da haziranda en yüksek aylýk or-
talamasý 31 C°, en düþük sýcaklýk ise ara-
lýkta 24 C°’dir. Kýyýdaki Aden’de en yük-
sek sýcaklýk haziranda 37 C°, en düþük sý-
caklýk ocakta 27 C°’dir. Yemen’de yaðýþlar
genelde, batýda marttan mayýsa kadar
hüküm süren Kýzýldeniz üzerindeki hava
akýmlarý ile güneyden kuzeye doðru þubat-
eylül arasýnda geliþen musonlarýn etkisi
altýndadýr. Yýllýk ortalama yaðýþ miktarý ký-
yý düzlüklerinde (Tihâme) 120-130 mm.,
yüksek daðlýk alanlarda 520-760 mm. ara-
sýnda deðiþir. San‘a’da yýllýk ortalama ya-
ðýþ 200 mm. civarýndadýr. Ancak bazý yýl-
lar 150 milimetreye kadar düþerken bazý
yýllarda 500-600 milimetreye ulaþtýðý gö-
rülür. Yaðýþlar þubattan aðustos ayýna ka-
dar etkilidir. Yemen’de ormanlar ülke yü-
zölçümünün ancak % 4’ünü kaplar. Kýyý ke-
siminde yer yer çalýlarla birlikte görülen
step formasyonu, dað eteklerinde özellik-
le ülkenin batý kesiminde yerini kurakçýl
orman topluluklarýna býrakýr. Bu orman
topluluklarýnýn baþlýca türlerini akasya, ar-
dýç, hurma, incir, þiþe aðacý ve baobap aða-
cý oluþturur. Sular coðrafyasý açýsýndan ül-
kenin dikkat çeken özelliði sürekli akarsu-
larýn bulunmayýþýdýr.
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Krallýðý, Sebe zayýflayýnca istiklâlini tekrar
kazandý.

Sebe Ýslâm öncesi Yemen tarihinin en
önemli devleti olup baþþehri Me’rib’dir;
ancak komþularý Maîn, Katabân ve Had-
ramut devletlerinden önce mi yoksa son-
ra mý kurulduðu hususu hâlâ tartýþma-
lýdýr. Bazý araþtýrmacýlar bölgede hüküm
süren en eski devletin Sebe olduðunu ileri
sürmüþtür. Fakat Sebeliler’in Kuzey Ara-
bistan’dan Yemen’e Maîn, Katabân ve Had-
ramut halkýndan üç asýr sonra milâttan
önce 1200 yýllarýnda geldiði görüþü daha
yaygýndýr. Sebe Devleti’nden ilk defa mi-
lâttan önce VIII. yüzyýlýn ortalarýna ait Asur
kitâbelerinde açýkça söz edilmiþ, Sebe hü-
kümdarýnýn (mukarrib) Asur kralýna vergi
ödediði belirtilmiþtir. Kendilerinden Ahd-i
Atîk’te de bahsedilen Sebeliler, Kur’an’da
halký güneþe tapan ve kadýn bir hüküm-
dar (Belkýs) tarafýndan yönetilen güçlü bir
devlet þeklinde nitelendirilir. Hz. Süley-
man’ýn Sebeliler’e peygamber olarak gön-
derildiði Kur’an’da zikredilmiþtir (en-Neml
27/20-44). Sebe’ sûresinde (34/15-21) mad-
dî refaha sahip güçlü Sebe toplumunun
Allah’a kulluktan yüz çevirdiði ve bu yüz-
den büyük bir sel felâketiyle (Arim seli) ce-
zalandýrýldýðý anlatýlýr. Sebe Devleti, Mu-
karribler (m.ö. ?- m.ö. 650) ve Melikler
(m.ö. 650-115) dönemlerine ayrýlýr. Melik-
ler döneminin ilk hükümdarý Kariba-il Vitar
komþularý Maîn, Katabân ve Hadramut’u
egemenliði altýna aldý; Evsân Devleti’ni or-
tadan kaldýrýp ülkenin sýnýrlarýný geniþlet-
ti ve Yemen bölgesinin tamamýnda hâki-
miyet kurdu. Ülkeler arasý ticaretteki ba-
þarýlarý ve inþa ettikleri barajlar sayesinde
geliþtirdikleri ziraatçýlýkla büyük servetler
edinen Sebe hükümdarlarý baþta Me’rib
olmak üzere Necran, Gurâb ve Nakbülhuc-
re gibi büyük þehirlerde kalýntýlarý günü-
müze ulaþan çok sayýda saray, köþk, mâ-
bed, kale inþa ettirdiler ve þehirlerin et-
rafýný surlarla çevirdiler (bk. SEBE).

Sebeliler döneminde milâttan önce V.
yüzyýldan sonra Hemdân kabilesi etkili ol-
maya baþladý. Milâttan önce II. yüzyýlýn or-
talarýnda iktidarý Hâþidîler’e kaptýran Se-
beliler çeyrek asýr sonra yönetimi tekrar
ele geçirdilerse de on yýl kadar dayanabil-
diler. Sebeliler’in akrabalarýndan olan Him-
yerî kabilesinin lideri Yeþerha b. Yahdub
Sebe’yi zaptetti; Melikü Sebe ve Zû Rey-
dân unvanýyla Himyerî Devleti’ni kurdu
(m.ö. 115). Araplar’ýn Kahtânîler koluna
mensup bulunan Himyerîler kýsa zaman-
da bütün Yemen’i egemenlikleri altýna al-
dýlar. Devletin baþþehri Reydân daha son-
ra Zafâr adýyla þöhret kazandý. Himyerî-

ler, milâttan sonra III. yüzyýlýn sonlarýna
doðru sýnýrlarýný Hadramut ve Orta Arabis-
tan’a kadar geniþlettiler. Arap yarýmada-
sýnýn en güçlü ve en kalabalýk devleti hali-
ne geldiler; Habeþliler ve Sâsânîler’le mü-
cadeleye girdiler. Güney Arabistan’ýn Ýslâm
öncesi en uzun ve en parlak medeniyeti-
ni temsil ettiler. Himyerî Devleti, Akdeniz
havzasý ile Uzakdoðu arasýndaki kara ve
deniz ticaret yolu üzerinde bulunduðun-
dan hareketli bir ekonomik yapýya sahip-
ti. Güneyden ve kuzeyden gelen bütün yol-
larýn kavþak noktasýnda yer alan San‘a en
önemli ticaret merkeziydi. Debâ, Mehre,
Aden, Sebâ ve Râhiye’de kurulan panayýr-
lar Arabistan yanýnda Akdeniz ve Çin-Hint
ülkelerinden gelen tüccarlar için buluþma
noktasýydý (bk. HÝMYERÎLER).

Yemen kabileleri ay, güneþ ve yýldýzlar-
dan oluþan çok tanrýlý bir dine sahipti. Ro-
malý kumandan Titus’un milâttan sonra
70 yýlýnda Filistin’i ele geçirerek Kudüs’ü
tahrip etmesinin ardýndan yahudilerin bir
kýsmý Hicaz ve Yemen’e göç etti. Bu ta-
rihten itibaren Araplar arasýnda Yahudili-
ði benimseyenler oldu. Diðer taraftan Bi-
zans Ýmparatoru Konstantios döneminde
(337-361) Yemen’e ilk misyonerlerin gön-
derilmesinin ardýndan San‘a, Aden, Me’-
rib ve Zafâr gibi merkezlerde Hýristiyanlýk
yayýldý. Necran, bu dönemde Güney Ara-
bistan’da Hýristiyanlýðýn en önemli mer-
kezlerinden biri haline geldi. Ardýndan böl-
gede Hýristiyanlýk’la Yahudilik arasýnda gi-
derek þiddetlenen bir rekabet baþladý.
Himyerîler yahudileri, Habeþliler ile Bizans-
lýlar ise hýristiyanlarý destekliyordu. Him-
yerîler’in son hükümdarý Zûnüvâs (Yûsuf
Eþ‘ar), Yahudiliði kabul ederek bu dini dev-
letin resmî dini haline getirdiði gibi hýris-
tiyanlarý Yahudiliði kabul etmeye zorladý.
Özellikle 523’te ele geçirdiði Necran’daki
hýristiyanlara þiddetli baský yaptý. Bundan
sonuç alamayýnca Necranlý hýristiyanlar-
dan 4000 veya 20.000 kiþiyi ateþ çukurla-
rýna (uhdûd) attýrdý. Kur’ân-ý Kerîm’de bu
olaya iþaret edilerek zalimler þiddetle ký-
nanmaktadýr (el-Burûc 85/4-9). Bu katli-
am hýristiyan dünyasýný harekete geçirdi.
Habeþ Aksum Kralý Kaleb Ela-Esbaha, Bi-
zans imparatoruyla anlaþýp Yemen’e bir
ordu gönderdi. Bu ordu Zûnüvâs’ý mað-
lûp ederek Himyerî Devleti’ne son verdi
(525). Ardýndan Yemen yaklaþýk yarým yüz-
yýl Habeþliler’in elinde kaldý. Habeþistan’ýn
Yemen valisi Ebrehe, Hz. Muhammed’in
doðduðu yýl Kâbe’yi yýkmak için Mekke’ye
bir saldýrý düzenledi. Ancak Kur’an’da da
zikredildiði üzere kalabalýk ordusu ilâhî bir
ceza ile helâk edildi (el-Fîl 105/1-5). Ha-

neyinde (saðýnda-yemîn) kaldýðýndan bu
adý almýþtýr. Araplar’dan ayrýlan bir grubun
sað tarafa doðru gittiði için bu adýn veril-
diði de zikredilir (Yâkut, V, 447). Ýsmin Arap-
lar’ýn efsanevî kahramaný Yemen b. Kah-
tân’dan geldiðini ileri sürenler bulunmak-
la birlikte Yemen isminin sað yan veya gü-
neyle ilgisi olduðu anlaþýlmaktadýr.

Ýslâm tarihçilerine göre Yemen’in ilk sa-
kinleri Hz. Nûh’un Araplar’ýn atasý olan oð-
lu Sâm ve neslidir (Ýbn Sa‘d, I, 42-43; Ýbn
Kuteybe, s. 13). Yemen’de hüküm süren
en eski devletlerden Maîn Krallýðý’nýn ta-
rihi milâttan önce III. binyýlýn ortalarýna ve-
ya daha eskiye dayanýr; baþþehri de San‘a’-
nýn doðusunda kalan Maîn’dir (Karno). Ma-
înliler’in Rub‘ulhâlî’den Yemen’in kuzeyine
göç ettikleri tahmin edilir. Hâkimiyetlerini
bazý dönemlerde Hicaz, Fedek ve Teymâ
sýnýrlarýna kadar geniþleten Maînliler’in
ekonomisi büyük ölçüde ülkeler arasý tica-
rete dayanýyordu. Arabistan’da yetiþtiri-
len ürünlerle Hindistan ve Çin’den gelen
ticaret mallarýný Suriye, Filistin ve Mýsýr’a
kervanlarla taþýyarak büyük bir malî güç el-
de etmiþlerdi. Maîn dýþýnda Berâkýþ, Ath-
lula, Beycân, Beydâ, Nestum, Nesca ve
Lûk, Maînliler döneminde Yemen’in geliþ-
miþ þehirleri arasýnda zikredilmektedir.
Bölgenin en eski devletlerinden biri de Se-
be’nin güneyindeki Beycân ve Hureyb va-
dilerinde hüküm süren Katabân Krallýðý
olup baþþehri Timna‘dýr (günümüzdeki He-
cer Kehlân). Katabân Krallýðý’nýn milâttan
önce IX-VII. yüzyýllar arasýnda kurulduðu
tahmin edilmektedir. Katabân Devleti en
parlak dönemini, Sebe’nin desteðiyle Ev-
sân iþgali altýndaki topraklarýný geri alma-
sýnýn yaný sýra Evsân ülkesinde de hâkimi-
yet kurduðu milâttan önce III ve II. yüz-
yýllarda yaþamýþtýr. Kurulan barajlar ve açý-
lan kanallarla ileri seviyede bir sulama sis-
temi oluþturulmuþ, ziraat ve iktisatla ilgili
kanunlar kitâbelere nakþedilmiþtir. Zira-
atýn yaný sýra iç ve dýþ ticaret de geliþmiþti.
Milâttan önce 100 yýlý civarýnda tahrip edi-
len Timna‘ þehrinin harabeleri günümüze
ulaþmýþtýr. Katabân ve Sebe kitâbelerinde
zikredilen, ancak hüviyeti bilinmeyen Ev-
sân Devleti, Merha vadisinde Aden körfezi
kýyýlarýnda hüküm sürüyordu. Helen kültü-
ründen etkilenen Evsân Devleti tesbit edi-
lemeyen bir dönemde bölgenin en nüfuz-
lu devleti haline gelmiþ, Sâhilülevsânî deni-
len Doðu Afrika kýyýlarýný da nüfuzu altýna
almýþtý. Milâttan önce 1500 yýllarýnda Ye-
men’in Hadramut bölgesine geldiði tah-
min edilen Hadramutlular baþþehri Sabata
olan bir devlet kurdular. Daha sonra Sebe
Devleti’nin hâkimiyetine giren Hadramut
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de kabul ederek memleketine döndüðü ve
kabilesini Ýslâm’a davet ettiði zikredilmek-
tedir. Resûlullah’ýn 7 (629) yýlýndan itibaren
mahallî Himyerî meliklerine Ýslâm’a davet
mektuplarý göndermesi Ýslâmlaþma süre-
cini hýzlandýrdý. Konuyla ilgili daðýnýk ri-
vayetlerden anlaþýldýðýna göre Resûl-i Ek-
rem, Ayyâþ b. Ebû Rebîa’yý bir mektupla
Himyerîler’in meliklerinden Hâris, Mes-
rûh ve Nuaym b. Abdükülâl’e yollamýþtý.
Mektubunda yahudilerin Üzeyir’i, hýristi-
yanlarýn Îsâ’yý Allah’ýn oðlu kabul ederek
hak yoldan saptýklarýný bildiriyor ve onlarý
Ýslâm’a davet ediyordu. Sonuçta melikler
müslüman oldu (Ýbn Sa‘d, I, 282). Hz. Pey-
gamber’in kisrâya davet mektubu gönder-
mesiyle ortaya çýkan geliþmelerin ardýn-
dan Sâsânîler’in Yemen valisi Bâzân’ýn Ýs-
lâmiyet’i benimsemesiyle birlikte San‘a
halký ve Ebnâ da Ýslâm’a girdi (628-631).
Ebnâ’nýn müslüman olmasýyla Yemen’de
yabancý hâkimiyeti siyasî açýdan sona er-
di. Bu arada Resûl-i Ekrem, Mekke fethi-
nin ardýndan bazý Yemen kabileleri üzeri-
ne seriyye gönderdi.

Heyetler yýlý (senetü’l-vüfûd) denilen 9.
(630) yýlda Yemen’den Medine’ye çeþitli
gruplar geldi. Bunlarýn arasýnda Hadra-
mut’ta oturan Benî Tücîb’e mensup on
üç kiþilik heyet de vardý. Hz. Peygamber,
bunlarla bizzat ilgilenip sohbet ettikten
sonra güzel bir þekilde aðýrlanmalarýný ve
kendilerine diðerlerinden daha çok hedi-
ye verilmesini istedi. Resûlullah’ýn Tebük
Seferi’nden döndüðü günlerde Medine’ye
gelen Himyerî meliklerinin elçisi Mâlik b.
Mürâre er-Rehâvî de Hâris b. Abdükülâl,
Nuaym b. Abdükülâl, Nu‘mân ve Zür‘a (b.)
Zûyezen’in müslüman olduðunu bildirdi.
Bu habere çok sevinen Resûl-i Ekrem, Mu-
âz b. Cebel’in baþkanlýðýnda bir heyeti Ye-
men’e yolladý. Muâz’ý Yukarý (Kuzey) Ye-
men’e elçi, zekât memuru ve kadý olarak
görevlendirdi. Cened âmilliðine ilâveten
Muâz kazâ iþlerini yürütmek, halka Ýs-
lâm’ýn esaslarýný ve Kur’an’ý öðretmek, di-
ðer güney bölgelerinde muallimlik yapmak
ve bu yoldaki faaliyetleri denetlemek gibi
görevleri de yerine getirecekti. Muâz b.
Cebel birçok kabilenin Ýslâmiyet’i kabul et-
mesini saðladý. Bu arada Ebû Mûsâ el-
Eþ‘arî de Aþaðý (Güney) Yemen’e tayin edil-
di. Yemen’de ve özellikle San‘a’da Ýslâm’ýn
yayýlmasýnda, aslen Ebnâ’dan olup Hz. Pey-
gamber’i gördükten sonra müslüman olan
sahâbeden Vebr b. Yuhannis ile Fîrûz ed-
Deylemî’nin büyük katkýlarý oldu; San‘a’-
daki el-Câmiu’l-kebîr ilk defa bunlar tara-
fýndan yaptýrýldý. Hz. Ali de Resûlullah ta-
rafýndan Ramazan 10’da (Aralýk 631) Ye-

men seferine gönderilmiþti. Bu sýrada Ye-
men’den gelen heyetler arasýnda bulunan
Necranlý hýristiyanlar özel bir anlaþma ile
Ýslâm devletinin hâkimiyetini kabul ettiler.
Kaynak yetersizliði sebebiyle Yemen’in di-
ðer bölgelerinde Müslümanlýðýn yayýlmasý-
na dair fazla bilgi olmamakla birlikte son-
raki kaynaklarda Ýslâm’ýn Yemen halký ta-
rafýndan büyük bir ilgiyle karþýlandýðý be-
lirtilmektedir. Nitekim Yemenliler Ýslâm or-
dularýna büyük oranda katýlmýþ ve fetih-
lerde önemli yararlýlýklar göstermiþtir.

Yemen’de Resûl-i Ekrem’in saðlýðýnda
peygamberlik iddiasýyla ortaya çýkan Es-
ved el-Ansî (Abhele b. Kâ‘b) önce Necran’ý
ele geçirmiþ, ardýndan San‘a üzerine yü-
rümüþ, ancak Ebnâ tarafýndan ortadan
kaldýrýlmýþtý (11/632). Hz. Ebû Bekir dö-
neminde ayaklanan Kays b. Mekþûh’u da
Ebnâ’ya mensup San‘a Valisi Fîrûz ed-Dey-
lemî yenilgiye uðrattý. Ayný dönemde ze-
kât vermeyi reddederek ayaklanan Kin-
de kabilesinden Eþ‘as b. Kays’ýn nüfuzunu
Hadramut bölgesinde yaymasý üzerine Me-
dine’den gönderilen Ýslâm ordularý isyaný
bastýrdý.

Hz. Ebû Bekir döneminden itibaren Ye-
men San‘a, Cened, Hadramut’un bir kýs-
mý olmak üzere üç bölgeye ayrýlmýþtý ve
halifenin tayin ettiði valiler tarafýndan ida-
re ediliyordu. Bazý bölgeler ise Himyer ve
Hemdân gibi kabilelerin yönetimindeydi.
Halife Ömer zamanýnda Yemen’de önemli
bir siyasî güce sahip olan Necran hýristiyan-
larýnýn büyük kýsmý Kûfe’ye sürüldü (13/
634). San‘a Valisi Ya‘lâ b. Ümeyye halkýn þi-
kâyeti üzerine üç defa Medine’ye çaðrýla-
rak sorguya çekildi. Hz. Osman döneminde
Yemen hakkýnda kaynaklarda bilgi yoktur.
Onun öldürülmesinin (35/656) ardýndan
çýkan siyasî karýþýklýklar Yemen’i de etki-
ledi. Bazý Yemenli kabileler Hz. Ali’ye biat
etmek için Medine’ye geldi. Ardýndan Ali,
Yemen’deki valileri görevden aldý ve Ubey-
dullah b. Abbas’ý San‘a, Saîd b. Sa‘d b. Ubâ-
de’yi Cened valiliðine tayin etti. Bu arada
azledilen Ya‘lâ b. Ümeyye, Cemel grubu-
na katýlmak üzere Mekke’ye gitti. Cemel
Vak‘asý’ndan sonraki süreçte Muâviye ta-
raftarlarý Hz. Ali’nin San‘a ve Cened valile-
rine karþý isyan ettiler. Muâviye’nin isyan-
cýlara yardým için gönderdiði Büsr b. Ebû
Ertât kumandasýndaki ordu isyaný bastýr-
dý (40/660-61).

Muâviye döneminde Ebnâ’dan olan va-
lilerin görevlendirildiði Yemen, onun vefa-
týndan sonra çýkan karýþýklýklar sýrasýnda
Hicaz’da halifeliðini ilân eden Abdullah b.
Zübeyr’in egemenliði altýna girdi ve 64-

beþliler’in kötü idaresi Yemen’de yerli hal-
kýn tepkisine yol açmýþtý. Himyerî hüküm-
dar ailesinden Seyf b. Zûyezen, Sâsânî Hü-
kümdarý I. Hüsrev’den (Enûþirvân-ý Âdil)
aldýðý askerî destekle Habeþ hâkimiyetini
sona erdirdi. Seyf b. Zûyezen’in kisrâya
vergi vererek tahta oturmasýyla birlikte
(573 civarý) Yemen’de Ýslâm dönemine ka-
dar sürecek olan Sâsânî hâkimiyeti baþla-
dý. Sâsânî döneminin sonlarýna doðru Ye-
men, Ýranlý askerlerin Yemenli kadýnlarla
evlenmesi sonucu ortaya çýkan ve Ebnâ
(oðullar) denilen zümre tarafýndan yöne-
tiliyordu. Ebnâ Mecûsîliðe mensuptu. Ha-
beþistan-Bizans ittifaký ile Sâsânîler ara-
sýndaki mücadele yüzünden büyük zarar
gören Yemen halký, Ýslâmiyet’in doðduðu
yýllarda sosyal açýdan parçalanmýþ ve eko-
nomik bakýmdan zayýflamýþ durumdaydý
ve kabile mücadeleleri sebebiyle tarihinin
en güç dönemlerinden birini yaþýyordu.
Diðer taraftan bölgede Yahudilik ve Hýris-
tiyanlýk halk tarafýndan fazla ilgi görme-
miþti. Ahalinin çoðu hâlâ putlara tapýyor-
du; Zülhalesa, Zülkeffeyn, Yegus, Yeûk ve
Nesr adlý putlarý vardý. Bununla birlikte
Kâbe kutsal bir mekân olarak tanýnýr ve
hac mevsiminde ziyaret edilirdi. Bölgede
Hz. Ýbrâhim’den kalan inanç kalýntýlarýný
benimseyen bir miktar Hanîf de bulunu-
yordu.

Ýslâm öncesinde Mekke’ye yakýnlýðýndan
dolayý kurulan siyasî ve ticarî iliþkiler sa-
yesinde Hicaz halký Yemen hakkýnda kýs-
men bilgi sahibiydi. Yemenliler de bilhas-
sa hac için gittikleri Kâbe vesilesiyle Mek-
ke’yi ve Hicaz bölgesini tanýyorlardý. Onlar
da Hz. Peygamber’in davetini açýða vur-
masý üzerine Mekke’de yeni bir dinin or-
taya çýktýðýný öðrenmiþlerdi. Nitekim Re-
sûl-i Ekrem, hac mevsiminde Kâbe’yi ziya-
rete gelen Arap kabilelerine Ýslâm’ý teblið
ederken Hadramut’tan gelen Kindeliler’e
ulaþmýþsa da bu kabilenin ileri gelenlerin-
den Müleyh onun tebliðini reddetmiþti. Ye-
menliler’in Ýslâm’la gerçek anlamda tanýþ-
malarýnýn Medine’ye hicretten sonraki yýl-
lara rastladýðý anlaþýlmaktadýr. Rivayete gö-
re Hz. Peygamber’in, halký Ýslâm’a davet
ettiði duyulunca Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî ile iki
aðabeyinin de aralarýnda bulunduðu elli
iki kiþilik bir heyet Medine’ye gitmek üze-
re bir gemiye binmiþ, fakat gemi kötü ha-
va þartlarý yüzünden Habeþistan’a sürük-
lenince orada Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve arka-
daþlarýyla karþýlaþmýþ, bir süre Habeþis-
tan’da kaldýktan sonra 7 (628) yýlýnda bu-
radaki müslümanlarla birlikte Medine’ye
ulaþmýþtýr. Bazý kaynaklarda ise Ebû Mû-
sâ el-Eþ‘arî’nin Ýslâmiyet’i Mekke dönemin-
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(202/818) Hamdeveyh valiliði býrakmadý,
Ýbrâhim’i yenerek baðýmsýzlýðýný ilân etti
(203/818). Ardýndan bölgeye gönderilen ye-
ni vali Îsâ b. Yezîd el-Celûdî, Hamdeveyh’i
bertaraf etti (205/820).

Abbâsîler döneminde Mekke-Medine-Ye-
men arasýnda posta teþkilâtý kuruldu. Ye-
men’de Ýslâm kültürünün giderek yayýl-
masý sonucunda San‘a, Zemâr, Cened ve
Sa‘de birer ilim merkezi haline geldi. Ab-
dürrezzâk es-San‘ânî ve Hiþâm b. Yûsuf
el-Ebnâvî gibi âlimler sayesinde Yemen
ilim yolculuðu yapýlan bölgeler arasýna gir-
di. Edebiyat alanýnda Biþr b. Ebû Kibâr el-
Belevî ile Ýbn Ebü’t-Talh eþ-Þihâbî, Abdul-
lah b. Abbâd ve Ahmed b. Îsâ er-Ridâî gibi
þairler bu dönemin önemli isimlerinden-
dir.

Me’mûn devrinde Ak (Akk) ve Eþ‘ar ka-
bilelerinin çýkardýðý isyanlar yüzünden Ti-
hâme bölgesinde istikrar bozuldu. Abbâsî
valisinin isyanlarý bastýramamasý üzerine
Halife Me’mûn, Tihâme’yi Yemen’den ay-
rý bir vilâyet yapmayý kararlaþtýrdý ve ku-
mandanlarýndan Muhammed b. Abdullah
b. Ziyâd’ý ordusunun baþýnda vali olarak
bölgeye gönderdi. 203’te (818) Tihâme’ye
ulaþan Muhammed b. Abdullah üç yýl için-
de bölgede hâkimiyeti saðladý. Hadramut’-
tan sahildeki Aden’e kadar uzanan vilâye-
tin baþþehri olarak Zebîd’i kurdu. Onun
245’te (859) ölümünün ardýndan yerine
geçen oðlu Ýbrâhim döneminde daha da
güçlenen Ziyâdîler’in Baðdat’la iliþkileri iyi-
ce zayýfladý. 299-371 (911-981) yýllarý ara-
sýnda hüküm süren Ebü’l-Ceyþ Ýshak b. Ýb-
râhim’in ilk yýllarýnda Karmatîler Zebîd’i
tahrip etmiþ (302/914), son yýllarýnda da
Aden ve Hadramut gibi þehirlerdeki vali-
ler istiklâllerini ilân etmiþti. Ebü’l-Ceyþ’in
ölümünden sonra yönetim köle asýllý ve-
zirlerin eline geçti. Bunlardan Necâh Zi-
yâdîler’e son verdi (412/1022). Ziyâdîler
döneminde Yemen’de yeni þehirler kurul-
duðu gibi özellikle baþþehir Zebîd’de pek
çok cami yapýldý. Þehrin surlarý yenilendi.
Hac yolunda çeþitli tesisler inþa edildi ve
su kuyularý açýldý.

San‘a ve çevresi, 232 (847) yýlýna kadar
Baðdat’tan gönderilen valiler tarafýndan
yönetildi. Emîr Ya‘fur (Yu‘fîr) b. Abdurrah-
man el-Hivâlî el-Himyerî bu tarihte böl-
geyi ele geçirerek kuzeyde Sa‘de, güneyde
Cened arasýnda baþkenti San‘a olan Ya‘-
furîler’i kurdu. Onun döneminde hutbe-
ler tekrar Abbâsî halifesi adýna okundu
ve Abbâsîler’e baðlý Ziyâdîler’le iyi iliþkiler
kuruldu. Yemen’de büyük kabilelerin des-
teðini saðlayan bu hânedan giderek güç-
lendi. 265 (879) yýlýnda görevden çekilen

babasýnýn yerine hükümdar olan Ýbrâhim
b. Muhammed’in 269’da (882) babasýný ve
amcasýný öldürmesi yüzünden Yemen ida-
recileri ve ileri gelenleri isyan etti. Diâm b.
Ýbrâhim el-Erhabî’nin San‘a’yý ele geçir-
mesiyle daha da yayýlan isyan Ýbrâhim b.
Muhammed’in 273’te (886) katledilmesiy-
le sona erdi. Bu karýþýklýklar üzerine Bað-
dat yönetimi tarafýndan Yemen’e gönde-
rilen Ali b. Hüseyin Ceftem 286’da (899)
San‘a’yý ele geçirip bölgede istikrarý yeni-
den saðladý. Onun Baðdat’a dönmesinin
ardýndan bölge bir müddet Hicaz’a bað-
landý. Bölge ileri gelenlerinin davetiyle 284’-
te (897) Zeydî imâmetini tesis etmek üze-
re Sa‘de’ye gelen Zeydîler’den Ýmam Hâdî-
Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin 288 (901) yýlýnda
San‘a’yý eline geçirdiyse de Ya‘furîler erte-
si yýl þehri geri aldýlar. Yahyâ b. Hüseyin,
Sa‘de’ye çekilmek zorunda kaldý. Bu dö-
nemde San‘a zaman zaman Karmatî sal-
dýrýlarýna uðradý. Es‘ad b. Ya‘fur’un 332’-
de (944) vefatý üzerine Ya‘furîler’in bölge-
deki hâkimiyeti zayýflamaya baþladý. Bu-
nunla birlikte son hükümdarlardan Ab-
dullah b. Kahtân’ýn uzun hâkimiyeti döne-
minde Ya‘furîler, Ziyâdîler’e karþý baþarý-
lar kazandýlar ve baþþehirleri Zebîd’e ka-
dar ulaþtýlar. Abdullah’ýn 387’de (997) ve-
fatýnýn ardýndan metbû bir hânedan ola-
rak ancak dört yýl kadar ayakta kalabilen
Ya‘furîler’in hâkimiyeti Abdullah’ýn oðlu
Es‘ad döneminde 391’de (1001) sona er-
di. Egemenliklerini bir buçuk asýr devam
ettiren Ya‘furîler zamanýnda günümüze
ulaþan Þibâm Camii yapýlmýþ ve 262’de
(876) selden zarar gören San‘a Ulucamii
yenilenmiþtir.

Ýmam Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in
284’te (897) Sa‘de’ye gelip bazý inkýtâlar-
la birlikte hâkimiyetini 1962 yýlýna kadar
devam ettiren ve güçlü dönemlerinde Ye-
men’in tamamýna hükmeden Zeydî Ýmâ-
meti’ni kurmasý Yemen tarihinde yeni bir
dönemin baþlangýcý sayýlýr. Sa‘de ve çev-
resinde egemenliðini sürdüren Yahyâ b.
Hüseyin’in oðullarý döneminde pek çok Ye-
men kabilesi Zeydîler’e tâbi oldu. Ahmed
b. Yahyâ en-Nâsýr (913-934), Fâtýmî dâîsi
Ýbn Havþeb’le mücadeleye girerek onu ber-
taraf etti ve Güney Yemen ile Aden’i nüfu-
zu altýna aldý. Onun ölümünün ardýndan
oðullarý arasýnda uzun süre devam eden
(934-977) taht kavgalarý yüzünden bilhas-
sa Sa‘de’de yoðun çatýþmalar meydana
geldi. Yûsuf b. Yahyâ’nýn 369-371 (979-
981) yýllarýnda San‘a’yý ele geçirmesi, ikti-
dar mücadelesinin buraya kaymasýna ve
Ya‘furîler’in de müdahalesine yol açtý. 389’-
da (999) Sa‘de’ye gelen Kasým b. Ali b.

73 (683-692) yýllarý arasýnda San‘a ve Ce-
ned valileri Ýbn Zübeyr tarafýndan tayin
edildi. Bu esnada Yemen, Hâricî saldýrýla-
rýna mâruz kaldý (68/687-88). Tekrar Eme-
vîler’e baðlanan Yemen’e gönderilen yir-
miden fazla valinin genelde Yemen dýþýn-
dan ve çoðunlukla Emevî ailesine men-
sup olduðu dikkati çekmektedir. Bu vali-
lerin Yemen halkýna oldukça sert davran-
dýklarý zikredilir. Abdülmelik b. Mervân dö-
neminde Haccâc b. Yûsuf, Yemen valili-
ðini üç yýl elinde bulundurdu. Yemen’de
Emevîler’e karþý ilk isyan 107 (725-26) yý-
lýnda Abbâd er-Ruaynî tarafýndan baþla-
týldý. Emevîler döneminde Yemen’de çýkan
en önemli ayaklanma ise Tâlibü’l-Hak laka-
býyla bilinen Hadramut Kadýsý Abdullah b.
Yahyâ el-Hadramî’nin ayaklanmasýdýr. Ka-
dý Abdullah, Emevîler’in ilk dönemlerin-
den itibaren Uman’da geniþ biçimde ya-
yýlan Hâricî Ýbâzîleri’nin desteðiyle Emevî-
ler’e baþ kaldýrdý ve halifeliðini ilân etti,
Hadramut’un ardýndan San‘a’yý da ele ge-
çirdi (129/746). Tâlibü’l-Hak, kuvvetlerini
arttýrdýktan sonra Mekke ve Medine’yi de
zaptedince II. Mervân’ýn ordularý tarafýn-
dan yenilgiye uðratýldý ve San‘a yakýnla-
rýnda öldürüldü (130/748). Hâricî Ýbâzî ha-
reketi bu yýllardan itibaren Yemen ve özel-
likle Uman tarihinde önemini korudu ve
Yemen Hâricîler’in merkezlerinden biri ola-
rak kaldý.

Yemen, Abbâsîler zamanýnda da mer-
kezden gönderilen valiler yahut bunlarýn
vekilleri tarafýndan idare edildi ve Abbâ-
sîler de Yemen’e kendi ailelerine mensup
kiþileri vali tayin etti. Bu dönemde valile-
rin kýsa aralýklarla deðiþtirilmesi yanýnda
bazý valilerin haksýz uygulamalarý yüzün-
den isyanlar çýktý. Heysam b. Abdüssamed
el-Hemdânî’nin 184’te (800) baþlattýðý is-
yan dýþýnda Yemen Tihâmesi’nde ayaklan-
malar baþ gösterdi. Yemen’de Abbâsî yö-
netimi için büyük tehlike oluþturan bu
hareket ancak 191’de (807) bastýrýlabildi.
Öte yandan 199 (815) yýlýnda Kûfe’de ha-
lifeliðini ilân eden Ali evlâdýndan Ýmam
Ebû Abdullah Ýbn Tabâtabâ yönetimin-
deki ayaklanma Yemen’e de sirayet etti.
Ýmam Mûsâ el-Kâzým’ýn oðlu Ýbrâhim, Ye-
men’e giderek Sa‘de’yi hâkimiyeti altýna
aldý; Yemen’de büyük tahribat yaptý ve
Me’mûn tarafýndan gönderilen birlikleri
yenip San‘a’yý da ele geçirdi (200/815), ken-
di adýna para bastýrdý. Ancak ertesi yýl böl-
geye vali tayin edilen Hamdeveyh b. Mâ-
hân karþýsýnda tutunamayýp Sa‘de’ye çe-
kildi. Ýbrâhim b. Mûsâ, daha sonra karde-
þi Ali er-Rýzâ’yý veliaht tayin eden Me’mûn
tarafýndan Yemen valiliðine getirildiyse de
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bulunan Zebîd tekrar ele geçirildi (460/
1068). Yarýnkuþ kumandasýndaki Selçuklu
ordusu 485’te (1092) Yemen bölgesinde ký-
sa bir süre egemenlik kurdu. Seyyide Hür-
re Ervâ bint Ahmed’in yönetiminde baþ-
þehir San‘a’dan Zûcible’ye taþýndý. Daha
sonra Necâhîler Zebîd’i geri alýrken 491’-
de (1098) San‘a Suleyhîler’in elinden çýktý.
Ervâ’nýn yardým talebi üzerine Fâtýmîler’in
Yemen’e gönderdiði Ýbn Necîbüddevle, Gü-
ney Yemen’de istikrarý yeniden saðladý
(513/1119). Ervâ 532’de (1138) öldüðün-
de Suleyhîler’in topraklarýnýn büyük kýsmý
Zürey‘îler’in eline geçmiþti. Suleyhîler, Ye-
men’de çeþitli imar faaliyetlerinde bulun-
dular. Suleyhîler’le ayný dönemde Tihâme’-
de Süleymânîler (1069-1173) hâkimiyetle-
rini devam ettirdiler.

Suleyhîler’e baðlý olarak Aden ve çevre-
sinde hüküm süren Benî Ma‘n’ýn ödemesi
gereken vergiyi aksatmasý yüzünden
473’te (1080-81) Aden’e bir sefer düzen-
leyen el-Melikü’l-Mükerrem Ahmed bölge-
yi Zürey‘îler’in atasý Mükerrem el-Hem-
dânî’nin iki oðlu Abbas ve Mes‘ûd’a verdi.
Böylece Zürey‘î hânedaný baþlamýþ oldu
(476/1083 civarý). Abbas’ýn ertesi yýl ölü-
münün ardýndan yerine geçen oðlu Zü-
rey‘ amcasý Mes‘ûd’la birlikte ikili bir yö-
netim kurdu. Bir müddet sonra tama-
men baðýmsýz hale gelen (504/1110) bu
hânedan Fâtýmîler tarafýndan destekleni-
yordu. 533’te (1138) Ali b. Sebe b. Ebü’s-
Suûd b. Zürey‘ istikrarý saðlayarak Aden
çevresini kontrol altýna aldý. Onun ölümü-
nün ardýndan kardeþi Muhammed dö-
neminde de çevredeki küçük beylikler Zü-
rey‘îler’in hâkimiyetine girdi. Ancak Mu-
hammed’in 548’de (1153) vefatýndan
sonra zayýflayan hânedan Eyyûbîler ta-
rafýndan yýkýldý (571/ 1175).

Suleyhî hâkimi Sebe b. Ahmed’in 492’-
de (1098) vefatýný müteakip San‘a ve çev-
resi, bölgeyi Suleyhîler’e tâbi olarak yöne-
ten Hemdânîler’den Hâtim b. Gaþîm’in hâ-
kimiyetine geçti. Hemdânî kabilesine men-
sup üç aile, Eyyûbîler’in Yemen’de idareyi
ele almasýna kadar Fâtýmîler’in desteðiyle
bölgede egemenliðini sürdürdü. 510’da
(1116) Ma‘n b. Hâtim’in öldürülmesinin ar-
dýndan idare kabilenin Benî Kubeyb koluna
geçti. Benî Kubeyb’den üçüncü emîr Hâ-
tim b. Humâs’ýn hâkimiyeti 533’te (1138)
sona erince oðullarý arasýnda taht müca-
delesi baþladý. Bunun üzerine kabile ileri
gelenleri, hânedanýn üçüncü kolunu kuran
ve Hemdânîler’in en önemli sultaný olan
Hâtim b. Ahmed’i yönetime getirdiler. Bu
dönemde Hemdânîler’in hâkimiyeti ku-
zeyde Sa‘de’ye kadar uzanýyordu. Aden’i

de ele geçiren Hemdânîler, Eyyûbîler kar-
þýsýnda tutunamayýp sonunda San‘a’yý tes-
lim ettiler (570/1174). Ayný dönemde Ne-
câhîler’i ortadan kaldýran Ali b. Mehdî 554’-
te (1159) Zebîd merkezli kýsa ömürlü Meh-
dîler’i kurdu; Ali ve onun ardýndan oðul-
larý Aden’e ve çevredeki diðer bölgelere
pek çok hücumda bulundu. Onlarýn saldý-
rýlarý Eyyûbîler’in Yemen’e sefer açmasýn-
da etkili oldu. Bu hânedan da Eyyûbîler’in
569’da (1174) baþþehirleri Zebîd’i ele ge-
çirmesiyle son buldu.

Mýsýr, Suriye ve Hicaz’a hâkim olan Se-
lâhaddîn-i Eyyûbî, birbirleriyle mücadele
eden küçük hânedanlarýn idaresindeki Ye-
men’i stratejik öneminin yaný sýra siyasî
ve mezhebî sebeplerle temel hedeflerin-
den biri haline getirdi ve aðabeyi Turan
Þah’ý 569’da (1174) bölgeye gönderdi. Tu-
ran Þah kýsa süre içerisinde Hemdânîler,
Mehdîler ve Zürey‘îler’e karþý baþarý sað-
ladý, onlarýn elindeki bölgeleri Eyyûbî hâ-
kimiyeti altýna aldý. Turan Þah’ýn Mýsýr’a
dönmesinden sonra Yemen valiler yoluy-
la yönetildi. Ancak bu dönemde Yemen’-
de pek çok karýþýklýk çýktý. Tuðtegin b. Ey-
yûb’un 577’de (1181) bölgeye gelmesiyle
Yemen’de Eyyûbî idaresi istikrar kazandý.
Onun halefleri döneminde Yemen’de Ey-
yûbî hâkimiyeti tekrar zayýfladý ve Ýmam
Abdullah b. Hamza el-Mansûr-Billâh’ýn
San‘a’yý 595’te (1199) iþgal etmesiyle Ye-
men’de istikrar bozuldu. Eyyûbî Sultaný
el-Melikü’l-Âdil, düzeni saðlamasý için to-
runu el-Melikü’l-Mes‘ûd Selâhaddin Yû-
suf’u bölgeye yolladýysa da onun 626’da
(1229) ölümüyle Eyyûbîler’in Yemen kolu
sona erdi ve hâkimiyet Resûlîler’e geçti.

Eyyûbîler’in hizmetinde bulunan ve on-
larýn ordusu içinde Yemen’e gelen Resûlî
ailesi mensuplarý çeþitli þehirlere vali tayin
edilmiþti. Mekke Valisi Nûreddin Ömer b.
Ali er-Resûlî son Eyyûbî hükümdarý el-Me-
likü’l-Mes‘ûd Selâhaddin Yûsuf’un ölümü
üzerine atabeg sýfatýyla Yemen hâkimiye-
tini üstlendi ve 632’de (1235) baðýmsýzlý-
ðýný kazanarak Yemen’de iki yüzyýldan faz-
la süren Resûlî hânedanýný kurdu. el-Me-
likü’l-Muzaffer I. Yûsuf, öncelikle iktidar
mücadelesi esnasýnda elden çýkan Zebîd
ve Aden gibi þehirleri tekrar ele geçirdi,
ardýndan Zeydîler’den Zafâr, Hadramut ve
Þibâm’ý aldý (1279-1280). el-Melikü’l-Mü-
eyyed Dâvûd zamanýnda Hacce bölgesini
de topraklarýna kattýlar (698/1299). el-Me-
likü’l-Mücâhid’in Memlükler tarafýndan tu-
tuklanarak Mýsýr’a götürülmesiyle (751/
1350) daðýlma aþamasýna gelen devlet
onun ertesi yýl serbest býrakýlarak Ye-
men’e dönmesi üzerine tekrar toparlan-

Abdullah el-Ýyânî, el-Mansûr lakabýyla ken-
disini imam ilân etti. Kasým’ýn imâme-
tinde (999-1003) Zeydî hâkimiyeti San‘a
ve Zemâr’a kadar yayýldý; onun vefatýnýn
ardýndan Mehdî lakabýyla yerine geçen oð-
lu Hüseyin 404’te (1013) kabile isyanlarý sý-
rasýnda öldürüldü. Daha sonraki dönem-
de kýsa aralýklarla iki imam ortaya çýktý.
418’de (1027) Hicaz’dan bölgeye gelerek
Hâþid’de imâmetini ilân eden Yahyâ b. Hü-
seyin birkaç defa San‘a’ya girdiyse de þe-
hirde tutunamadý ve 1067 yýlýnda Suley-
hîler tarafýndan ortadan kaldýrýldý. Mek-
ke’den Sa‘de’ye gelip Benî Havlân kabile-
sini kýlýçtan geçiren ve 437’de (1045) en-
Nâsýr-Lidînillâh lakabýyla imâmetini ilân
eden Ebü’l-Feth ed-Deylemî de San‘a’yý
elinde tutamadý ve Suleyhîler’le mücade-
lesi esnasýnda öldürüldü (444/1052).

Zebîd’de hüküm süren Ziyâdîler’in son
dönemlerinde yönetim Habeþli vezirlerin
eline geçmiþti. Mercan adlý vezirin kölele-
rinden Necâh bütün rakiplerini bertaraf
ederek 412’de (1022) kendi hânedanýný
kurdu. Þâfiî mezhebine mensup olan Ne-
câh ayný dönemde bölgede hüküm süren
Suleyhîler’le mücadeleye girdi. Necâh’ý öl-
dürten Suleyhîler (452/1060) Zebîd’i ele
geçirdilerse de Necâh’ýn oðullarý mücade-
leye devam ettiler. Ceyyâþ b. Necâh 482’-
de (1089) Zebîd’e hâkim olmayý baþardý ve
ardýndan devletini güçlendirdi. Ceyyâþ’ýn
ölümünden sonra taht kavgalarý yüzün-
den bir müddet bölgede istikrar saðlana-
madý. 503’te (1109) hükümdarlýða gelen
Mansûr döneminden itibaren vezirlerin
yönetimde etkinliklerini arttýrdýklarý bir
devir baþladý; çocuk yaþta tahta çýkarýlan
sultanlar vezirlerin kontrolü altýndaydý. Ve-
zir Sürûr el-Fâtihî döneminde (1150-1156)
büyük güç kazanan Necâhîler, Mehdî Emî-
ri Ali b. Mehdî’nin Zebîd’i ele geçirmesiyle
tarihe karýþtý.

Ýmâmiyye Þîasý dâîlerinden Ebü’l-Hasan
Ali b. Muhammed es-Suleyhî’nin Cebeli-
mesâr’ý ele geçirip kendisine merkez edin-
mesiyle Yemen’de Suleyhî hânedaný ku-
ruldu (439/1047). Ali b. Muhammed kýsa
zamanda komþu hânedanlara karþý baþa-
rýlar kazandý ve önce Harâz bölgesinin ta-
mamýný, ardýndan San‘a’yý egemenliði al-
týna aldý (440/1048). San‘a’yý baþþehir edi-
nen Ali b. Muhammed 445’te (1053-54)
Senâ’yý, 448’de (1056) Hirâbe’yi ve 452’de
(1060) Zebîd’i zaptetti; Fâtýmîler’in deste-
ðiyle Hadramut, Güney Yemen ve Aden
bölgesine hâkim oldu; Ortaçað Yemen ta-
rihinde bir istisna olarak Yemen’in birliði-
ni saðladý. el-Melikü’l-Mükerrem Ahmed
es-Suleyhî döneminde Necâhîler’in elinde
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si mensuplarý, Memlük Devleti’nin ayný yýl
Osmanlýlar tarafýndan yýkýlmasýnýn ardýn-
dan Aden ve Taiz gibi þehirlerde hânedaný
ihya etmeye çalýþtýlarsa da yine taht kav-
galarý buna engel oldu. Tâhirîler’den Âmir
b. Dâvûd 1521’de Aden’de yönetimi ele
geçirdi. Bölgede faaliyet gösteren Porte-
kizliler’e karþý mücadeleye giren Osman-
lýlar, stratejik önem taþýyan Yemen’le ilgi-
lenip Âmir b. Dâvûd’a yardým teklif etti-
ler. Bu yardýmýn kabul edilmemesi üzeri-
ne Hadým Süleyman Paþa 1538’de Aden’i
alarak Tâhirîler hânedanýna son verdi.
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ÿCengiz Tomar

Osmanlý Dönemi. Osmanlýlar’ýn Ye-
men’e ilgi duymasý, XVI. yüzyýl baþlarýnda
Kýzýldeniz ve Hint Okyanusu’nda baþ gös-
teren Portekiz tehlikesinin bir neticesidir.
Memlük Sultaný Kansu Gavri’nin yardým
talebi üzerine Osmanlý Devleti adýna Mý-
sýr’a giden Selman Reis’in 920’de (1514)
Süveyþ’te inþa ettirdiði donanmaya kap-
tan, Hüseyin Bey’in de Cidde beyi ve Ye-
men serdarý tayin edilmesiyle Kýzýldeniz’-
de ilk harekâtýn baþladýðý bilinmektedir.
Süveyþ donanmasý 922 (1516) yýlý baþla-
rýnda Yemen denizine geldi; ordunun yer-
leþtiði Kemeran adasýnda üs edinmek
amacýyla burçlu bir kale inþa edildi. Bu sý-
rada erzak sýkýntýsý baþ gösterince kendi-
lerini bölgeye davet eden Yemen Emîri II.
Âmir b. Tâhir’den yardým istemelerine
raðmen karþýlýk görmediler. Bunun üze-
rine Yemen sahillerini yaðmalayan müt-
tefik Osmanlý-Memlük ordusundaki Os-
manlý askerleri ateþli silâhlarýn üstünlüðü
sayesinde 19 Cemâziyelevvel 922’de (20
Haziran 1516) Zebîd’i teslim aldýlar. Þehir
Sultan Kansu Gavri’nin beylerinden Bars-
bay’ýn yönetimine býrakýldý. Yirmi iki ka-
dýrga ve iki barçadan oluþan donanma da-
ha sonra Aden’i kuþatmakla birlikte Mür-
can el-Âmirî’nin þiddetli savunmasý do-
layýsýyla þehir ele geçirilemedi. 11 Receb
922’de (10 Aðustos 1516) Aden Limaný’n-
dan ayrýlan Hüseyin Bey ve Selman Reis
önce Zeyla‘ Limaný’nda gemilerine hubu-
bat yükledi; ardýndan Muha (Meha), Mu-
tayne, Kemeran ve Luhayye Limaný’na,
oradan Cidde’ye gitti. Bu, Türkler’in Ye-
men’e ilk geliþiydi (Ýbn Ýyâs, V, 83; Abdul-
lah b. Muhammed b. Abdullah Bâsence-
le, s. 36-37).

26 Rebîülevvel 923’te (18 Nisan 1517)
bir Portekiz donanmasýna karþý Cidde’yi
baþarýyla savunan Selman Reis, Kýzýldeniz
ve Yemen hakkýndaki düþüncelerini öð-
renmek isteyen Yavuz Sultan Selim’in da-
veti üzerine beraberinde ele geçirdiði Por-
tekizli esir ve ganimetler bulunduðu hal-
de Kahire’ye gitti. Bu sýrada Zebîd hâki-
mi olan Barsbay’ýn San‘a’da yaðma ve kat-

dý. el-Melikü’l-Eþref I. Ýsmâil, Zeydî imam-
larý ve kabile isyanlarýna karþý büyük ba-
þarý kazanýp ülkede istikrarý yeniden sað-
ladý. I. Ýsmâil’in 803’te (1400) ölümünden
sonra Yemen tarihinin karakteristik özel-
liði tekrar ortaya çýktý ve þehir devletçik-
leri merkezden ayrýlarak baðýmsýzlýklarýný
ilân etmeye baþladý. Son büyük Resûlî sul-
taný el-Melikü’n-Nâsýr Ahmed bu devlet-
çikleri itaat altýna aldý ve Zeydî Ýmamý
Mansur Ali’yi yenilgiye uðrattý (820/1417).
el-Melikü’n-Nâsýr Ahmed’in vefatýnýn ar-
dýndan (827/1424) Resûlîler tekrar küçük
þehir hânedanlýklarýna dönüþtüler. Bunun
üzerine Tâhirîler, Aden’i zaptederek Re-
sûlî hânedanýný ortadan kaldýrdý (858/1454).
Resûlîler döneminde doðu-batý yönünde
yapýlan deniz ticareti ve bu ticaretten alý-
nan vergiler sayesinde oldukça müreffeh
bir dönem yaþanmýþ, bu dönemden günü-
müze Yemen’de pek çok cami, medrese,
hamam ve hankah kalmýþtýr. Sünnî olan
Resûlîler dönemindeki istikrar sayesinde
zengin vakýflarla desteklenen medresele-
rin ve ilmî hareketin geliþtiði bilinmekte-
dir.

Rada‘ bölgesinde nüfuzlu bir aile olan
Tâhirîler son dönemlerinde Resûlîler’in hiz-
metine girmiþti. Tâhir’in iki oðlu Ali ve Âmir,
Resûlîler’in taht mücadelelerinde önem-
li rol oynadý. Resûlîler’in sona ermekte ol-
duðunu gören iki kardeþ Aden’i el-Meli-
kü’l-Mes‘ûd’dan alarak Tâhirîler hâneda-
nýný kurdu (858/1454). el-Melikü’z-Zâfir I.
Âmir döneminde Taiz ve Zebîd gibi önem-
li þehirler Tâhirî hâkimiyetine geçti. Ar-
dýndan Þihr de itaat altýna alýndý. Zeydî-
ler’le yoðun bir mücadeleye giren Tâhirî-
ler, Zemâr’ý ele geçirdilerse de (865/1460)
San‘a’yý zaptedemediler. el-Melikü’l-Mücâ-
hid Ali döneminde Tihâme bölgesindeki
kabileler egemenlik altýna alýndý. el-Meli-
kü’l-Mücâhid Ali’nin ölümünden sonra (883/
1478) hânedan mensuplarý arasýnda baþ-
layan taht mücadeleleri Tâhirîler dönemi-
nin karakteristik özelliðini oluþturur. II.
Âmir döneminde taht kavgalarýnýn son
bulmasýnýn ardýndan Tâhirîler, San‘a ve ku-
zey taraflarýný zaptederek Yemen’in büyük
kýsmýna hâkim oldular. Ancak XVI. yüzyý-
lýn baþlarýnda bölgede Portekiz tehlikesi
baþ gösterdi. Portekizliler’e karþý Memlük-
ler’den yardým isteyen Tâhirîler, Kemerân
adasýndaki Memlük donanmasýna erzak
göndermeyince Memlük-Tâhirî iliþkileri bo-
zuldu. Zeydîler’in ve Yemen kabilelerinin
desteðini alan Memlükler, Zebîd’de yapý-
lan savaþta Tâhirî ordularýný maðlûp et-
tiler (923/1517). Böylece Yemen’in büyük
kýsmý Memlükler’in eline geçti. Tâhirî aile-


