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YEMEN

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-
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ticaret yolunun önemi üzerinde durarak
yol güvenliðinin saðlanmasý için Portekiz-
liler’in elindeki kalelerin geri alýnmasý ge-
rektiðini bildirdi. Mýsýr’dan daha bayýndýr
olan Yemen’in sahipsiz kaldýðýný, Osmanlý
padiþahý adýna hutbe okunan bir sancak
büyüklüðündeki Zebîd’in yýllýk 180.000 al-
týn geliri bulunduðunu, Taiz’in ise Bursa
kadar güzel, verimli bir yer olduðunu an-
lattý. Selman Reis ayrýca baðý bahçesi ve
300 köyü bulunan Cebelisabr’ýn ve etra-
fýndaki Ýb, Cible, Radâ‘, Damar, Mikrâne,
San‘a gibi sancak büyüklüðünde þehirle-
rin Osmanlý yönetimi altýna alýnmasý ge-
rektiðini yazýyordu. Ona göre Yemen’de
üretilen kýzýl boya büyük bir gelir saðlý-
yordu ve yýllýk 200.000 altýn geliri olan
Aden’e her yýl Hindistan’dan elli altmýþ ge-
mi geliyordu. Bu sebeple Yemen’in fethi
Hindistan’a hâkim olmak demekti (TSMA,
nr. E 6455). Ýbrâhim Paþa, Selman Reis’in
görüþlerini benimsedi ve onu, Süveyþ’teki
donanmanýn hazýrlýklarýný yaptýktan sonra
yeni emirlerle Yemen’deki Hüseyin Bey’in
yanýna gönderdi. Bölgede bulunan levent,
urban ve Zeydîler’in itaatini saðlayan Hü-
seyin Bey, Yemen’de tam bir hâkimiyet
kurduysa da hastalanýp vefat edince va-
siyeti gereði yerine Rûmî Mustafa Bey
geçti. Bundan rahatsýz olan Selman Reis
yeniden Mýsýr’a döndü ve Ýbrâhim Paþa’-
ya son geliþmeleri bildirerek asker ve yet-
ki verildiði takdirde Yemen’in tamamýný
fethedebileceðini söyledi. Ýbrâhim Paþa,
Mýsýr’daki 4000 Türk levendinden kurdu-
ðu orduya Hayreddin Bey’i serdar, Selman
Reis’i donanma kaptaný tayin etti. Donan-
ma 933’te (1527) Kemeran’a ulaþýp adayý
imar ettikten sonra Yemen’e geçti. Zebîd
yöneticisi Mustafa Bey’e Hayreddin Bey’in
yeni Yemen valisi olduðu ve kendisinin hiç-
bir yetkisinin kalmadýðý bildirilince isyan
çýktý; meydana gelen savaþ neticesinde
Selman Reis Zebîd’i ele geçirdi ve kendi
adamlarýndan Emîr Yûnus’u buraya yö-
netici yaptý. Ardýndan Taiz’i alýp Zeydîler
üzerine gitti, reisleri Ýbn Hamza’yý yenil-
giye uðrattý. Ýbn Hamza, Beytülfakýh’e kaç-
týysa da orada tutunamadý, diðer Zeydî
beyleriyle iþ birliði yaparak tekrar Zebîd’e
hücum etti ve þehri ele geçirdi, Selman
Reis’e ait olan her þeyi yaðmaladý. Ancak
Selman Reis tekrar Zebîd’i kuþatýp aldý.
Ýbn Hamza beraberindeki askerlerle bir-
likte Aden’e Mustafa Bey’in yanýna gidin-
ce Selman Reis de Aden’e giderek Mus-
tafa Bey’i maðlûp etti (Muharrem 934 /
Ekim 1527), böylece Aden ve Yemen’i hâ-
kimiyet altýna aldý (Nehrevâlî, s. 49-52).

Selman Reis’in donanma kaptaný ol-
masýna raðmen fetihlerde öne çýkmasý ve
halk üzerinde þiddet uygulamasý Yemen
Serdarý Hayreddin Bey’in tepkisine yol aç-
tý ve leventlerle iþ birliði yaparak Selman
Reis’i öldürttü (934/1528); onun yeðeni
Mustafa Bey de Hayreddin Bey’i ayný âký-
bete uðrattý. Mustafa Bey, Yemen’i ele ge-
çirdikten sonra yerine Ali Rûmî’yi býrakýp
Hoca Sefer’le birlikte 936’da (1530) Hin-
distan’a gitti (a.g.e., s. 54-55; Serjeant, s.
55). Bütün bu hadiseler, Yemen’in Osman-
lý hâkimiyetine geçiþinin çok uzun sürede
ve birçok olay neticesinde gerçekleþtiðini
ortaya koyar. Bununla birlikte Hadým Sü-
leyman Paþa’nýn, birinci Mýsýr beylerbeyi-
liði sýrasýnda Portekizliler’in Kýzýldeniz’de-
ki faaliyetlerini engellemek ve Yemen iþ-
lerini düzene koymak için harekete geç-
mesiyle idare giderek yerleþti. Hadým Sü-
leyman Paþa yetmiþ parça gemiden olu-
þan ve içinde 7000 yeniçeri, 20.000 asker
bulunan donanmasýyla 30 Muharrem 945’-
te (28 Haziran 1538) çýktýðý Hindistan se-
ferinde Kemeran’a uðrayýp kendisine ita-
at etmeyen Aden Emîri Âmir b. Dâvûd’u
idam ettirdi ve Behram Bey’i Aden yöne-
ticiliðine getirdi, padiþah adýna hutbe okut-
tu. Hindistan seferi dönüþünde Yemen’in
güney sahilindeki Þihr’i idarecisinin itaat
etmesi üzerine Osmanlý hâkimiyetine da-
hil etti. Aden’e uðradýktan sonra Muha’-
ya geçti; Zebîd hâkimi Nâhudâ Ahmed’i
ortadan kaldýrýp Zebîd ve Aden bölgele-
rinden meydana gelen Osmanlý Yemeni’ni
bir sancak halinde teþkilâtlandýrdý. 8 Þev-
val 945’te (27 Þubat 1539) Gazze sancak
beyi Mustafa Bey’i vali ve hâkim tayin ede-
rek Yemen beylerbeyiliðinin temellerini at-
tý (BA, D. BRZ, nr. 20614, s. 9-10; Nehrevâlî,
s. 85-86).

Yemen’e ilk beylerbeyi tayin edilen Neþ-
þâr Mustafa Paþa (947/1540) Zebîd’de
beþ yýl kaldýktan sonra (BA, KK, nr. 1864,
s. 16; BA, A. RSK, dosya, I, 24) ikinci bey-
lerbeyi Üveys Paþa’nýn (1545-1547) devlet
iþlerine kayýtsýzlýðý yüzünden, daha çok
daðlarda yaþayan Zeydîler, Ýmam Þere-
feddin’in etrafýnda toplanarak bir kuvvet
teþkil ettiler. Ancak Þerefeddin’in oðullarý
imâmet konusunda anlaþmazlýða düþün-
ce Üveys Paþa’ya itaat edip desteðini ka-
zanan Mutahhar’ýn imâmetini kardeþleri
kabul etmek zorunda kaldý. Bu karýþýklýk-
tan yararlanan Üveys Paþa harekete ge-
çip Taiz’i zaptetti, ancak San‘a üzerine yü-
rüdüðü sýrada bir levent tarafýndan öldü-
rüldü. Yemen’in bu durumuna Taiz san-
cak beyi Özdemir Bey tarafýndan son ve-
rildi; Ýmam Mutahhar’ýn elinde bulunan

liam yapmasý, dönerken de yolda saldýrýya
uðrayarak hayatýný kaybetmesi üzerine
Emîr Ýskender, Osmanlý beylerinden Taiz
Emîri Ramazan Bey’in desteðiyle Zebîd’-
de hâkimiyet kurdu. Yemen’deki son Mem-
lük idaresinin ortadan kalkmasý ve Osman-
lý leventlerinin etkin konuma gelmesiyle
Emîr Ýskender, Osmanlý kýyafeti ve kim-
liðiyle yaþamayý tercih etti. Son Memlük
ve ilk Osmanlý yöneticisi olmasý sebebiyle
“Muhadram” denilen Emîr Ýskender, Mý-
sýr’daki Osmanlý valisi Hayýr Bey tarafýn-
dan Yemen hâkimi tayin edildi ve üç yýl
görevde kaldý. Bu sýrada ilk defa Yavuz
Sultan Selim adýna hutbe okundu; Osman-
lý usul ve kanunlarý uygulanmaya baþlandý
(Nehrevâlî, s. 32-33; Âlî, vr. 14a-15a). 926’-
da (1520) Hayýr Bey tarafýndan Cidde mu-
hafýzlýðýna getirilen Hüseyin Bey (Rûmî)
sahipsiz kaldýðýný düþündüðü Yemen’i al-
mak istediðinde Emîr Ýskender’in tepki-
siyle karþýlaþtý. Bu esnada Yavuz Sultan
Selim’in ölümü üzerine Kanûnî Sultan Sü-
leyman’ýn cülûs haberi geldiðinden Hüse-
yin Bey Cidde’ye döndü ve yerine býraktý-
ðý Kemal Rûmî, Ýskender Muhadram’ý öl-
dürerek Yemen’e hâkim oldu. Zebîd’de ye-
ni padiþah adýna hutbe okuttu, Taiz’i Ra-
mazan Bey’e býraktý (927/1521). Ancak le-
ventler Safer 930’da (Aralýk 1523) onun ye-
rine Ýskender Karamânî’yi getirdiler, Uzun
(Tavil) Ali Bey’i de Taiz’e yönetici yaptýlar
(Nehrevâlî, s. 34-36).

Osmanlýlar’ýn Yemen’e karþý asýl ilgisi
Selman Reis’in bölgeye ikinci defa geli-
þiyle baþladý. Mýsýr Beylerbeyi Ahmed Pa-
þa ismen Osmanlý hâkimiyetini tanýyan,
ancak eski Memlük beylerinin yönetimin-
de kalan Yemen’i ikinci defa fethetmek ve
bölgedeki askerleri kontrol altýna almak
üzere Cidde Beyi Hüseyin Bey ile Selman
Reis’i Yemen’e gönderdi (929/1523). Sel-
man Reis ile Hüseyin Bey, Portekizliler’in
iþgal ettiði Kemeran adasýna çýkarak bun-
larýn çoðunu kýlýçtan geçirdiler ve adaya
leventleri yerleþtirdiler. Ardýndan itaat yan-
lýsý olmasýna raðmen Zebîd hâkimi Ýsken-
der Karamânî’nin emrindeki levent ve as-
kerlerin isyaný karþýsýnda Yâfi‘, Mehre ve
Câzân (Cîzân) kuvvetlerinin desteðiyle Ze-
bîd’i ele geçirdiler; þehir Hüseyin Bey’e tes-
lim edildi (Receb 930 / Mayýs 1524). Donan-
ma bir müddet Yemen sahillerinde dolaþ-
tý (Abdullah b. Muhammed b. Abdullah
Bâsencele, s. 41; Nehrevâlî, s. 39-40).

Vezîriâzam Ýbrâhim Paþa’nýn ýslahat yap-
mak için Mýsýr’a gelmesiyle birlikte Sel-
man Reis, kendisine Yemen ve Uzakdoðu
hakkýnda 10 Þâban 931 (2 Haziran 1525)
tarihli bir rapor sundu; Hindistan deniz
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Neþþâr Mustafa Paþa ikinci defa Yemen
beylerbeyi olduðunda (1555-1559) hac
emirliði teþkilâtýný kurdu ve adaletle dav-
ranarak halkýn teveccühünü kazandý. Onun
Yemen’de vefat etmesinin ardýndan Kara
Þahin Mustafa Paþa kýsa bir süre beylerbe-
yilik yaptý (1559-1560). Mustafa Paþa’nýn
yerine geçen Mahmud Paþa (1560-1565)
Zebîd’e gelince ilk iþ olarak servetine göz
diktiði darphâne eminini öldürttü. Bazý ta-
nýnmýþ kimseleri haksýz yere idam ettir-
mesi, akçenin deðerini düþürüp eksik ma-
aþ ödetmesi muhafýzlardan bir kýsmýnýn
Yemen’den ayrýlmasýna, bazýlarýnýn da Mu-
tahhar tarafýna geçmesine yol açtý. Zeydî-
ler’in daðlardan inerek eþkýyalýk hareket-
lerine baþlamasý yüzünden eyalette yöne-
tim kötüye gitti. Bununla beraber Mah-
mud Paþa, merkezini Taiz’e taþýdýðý Yemen
eyaletinin gelir giderini gösteren bir mu-
hasebesini hazýrlattý. 968-969 (1561-1562)
yýllarýna ait bu muhasebede Zebîd, Taiz,
San‘a ve Sa‘de sancaklarýnýn mukataa, ara-
zi ve iskele gelirlerine karþýlýk beylerbeyi ve
sancak beyi sâlyâneleriyle müteferrika,
gönüllü, tüfekçi, nevbetçi, müstahfýz gibi
askerlerin maaþlarý ve eyaletin diðer gi-
derleri yer alýyordu (TSMA, nr. D 314; Öz-
baran, The Ottoman Response, s. 46-60).
Onun zamanýnda artan zulüm sebebiyle
her haksýzlýða “mahmûdiye” denilmesi âdet
haline geldi ve Zeydî isyanlarý yayýldý.

Mahmud Paþa, kendi isteðiyle Mýsýr bey-
lerbeyiliðine geçtikten sonra yerine gelen
Rýdvan Paþa (1565-1567) onun yaptýðý hak-
sýz uygulamalarý divana bildirdi. Durumdan
haberdar olan Mahmud Paþa, Yemen’in
çok geniþ topraklara sahip bulunmasý do-
layýsýyla ikiye bölünmesi gerektiðini diva-
na telkin edince San‘a beylerbeyiliði Rýd-
van Paþa’ya, Zebîd’in merkez olduðu Ye-
men beylerbeyiliði Murad Paþa’ya verildi.
Böylece Mahmud Paþa, hakkýndaki suç-
lamalardan kurtulmuþ oldu (Blackburn,

Turcica, XXVII [1995], s. 229-230). Ancak
iki beylerbeyinin anlaþmazlýða düþmesin-
den yararlanan Mutahhar’ýn 1567’de halk-
tan zorla vergi toplandýðýný ileri sürüp is-
yan etmesi ve Murad Paþa’nýn tarafýný tut-
masý üzerine Rýdvan Paþa azledilerek yeri-
ne Rus Hasan Paþa tayin edildi. Yine Zey-
dî isyanlarýnýn artmasý ve Murad Paþa’nýn
Mutahhar taraftarlarýnca öldürülmesiyle
San‘a isyancýlarýn eline geçti, Hasan Paþa
da Zebîd’e gitmek zorunda kaldý. Hasan
Paþa’nýn askerin ihtiyacýný karþýlamak ama-
cýyla halktan haksýz yere vergi toplamasý
ve nüfuzlu kiþileri öldürtmesi tedirginliði
arttýrdý ve halkýn Mutahhar’a meyletme-
sine yol açtý. Mart 1568’de iki eyalet bir-
leþtirilerek merkezi Zebîd olan Yemen bey-
lerbeyiliði kuruldu, yönetimi de Hasan Pa-
þa’ya verildi. Bu sýrada eski bir Osmanlý
sancak beyi olmasýna raðmen Mutahhar’ýn
yanýna geçen Zeydîler’den Ali b. Þevî, Aden’i
ele geçirdi, böylece Zebîd ve Tihâme böl-
gesi hariç Yemen Osmanlý hâkimiyetinden
çýkmýþ oldu (Blackburn, WI, XIX/1-4 [1979],
s. 148-171). Bu isyan hareketlerinin, Porte-
kiz’e karþý Osmanlýlar’dan yardým isteyen
Açe Sultanlýðý’na güçlü bir donanmanýn
sevkedilmesi zamanýna rastlamasý mani-
dardýr.

Yemen isyanlarýnýn tehdit boyutuna
ulaþmasý üzerine Habeþ Beylerbeyi Özde-
miroðlu Osman Paþa San‘a beylerbeyi, Þam
Beylerbeyi Lala Mustafa Paþa da serdar
olarak Yemen’e gönderildi (BA, MD, nr. 7,
hk. 611). Ancak Lala Mustafa Paþa, sadâ-
ret makamýnda gözü olmasý ve aralarýn-
daki anlaþmazlýk yüzünden Mýsýr Beyler-
beyi Sinan Paþa’dan tam destek göreme-
di; Mýsýr’a kadar gitmesine raðmen görevi
ihmalden azledildi (976/1568); yerine ken-
di isteðiyle Sinan Paþa vezir olarak Yemen
serdarý tayin edildi (BA, MD, nr. 7, hk. 1922;
BA, KK, nr. 1867, s. 18). Özdemiroðlu’nun
Yemen’e gelmesiyle birlikte Osmanlý ordu-
su önce Taiz’i ele geçirdiyse de Kahiriye
Kalesi’nin kuþatmasýnda zorlandý. Niha-
yet Sinan Paþa’nýn yardýmýyla kale alýndý
(976/1569) ve Mutahhar’ýn ordusu geri çe-
kilmek zorunda kaldý (BA, KK, nr. 1767, s.
15; nr. 1867, s. 97); ardýndan kara ve de-
nizden kuþatýlan Aden zaptedildi.

Sinan Paþa, aralarýndaki anlaþmazlýktan
dolayý Özdemiroðlu’nun azlini ve yerine
Hasan Paþa’nýn yeniden Yemen beylerbe-
yiliðine tayinini gerçekleþtirdikten sonra
yeni fetihlere baþladý. San‘a þehrinin kili-
di durumundaki Kevkebân’ýn uzun bir ku-
þatmanýn ardýndan alýnmasý üzerine Mu-
tahhar Sa‘de’ye çekilmek zorunda kaldý ve
Yemen’de yeniden kontrol saðlandý. Ha-

San‘a ele geçirilerek (1547) suçlular ceza-
landýrýldý. Bu olaylar, gelecekte Osmanlý
yöneticileriyle Yemen imamlarý arasýnda
cereyan edecek iktidar mücadelesinin baþ-
langýcýný teþkil etti. Özdemir Bey, bu ha-
diseleri ve Yemen’in üç beylerbeyilik bü-
yüklüðünde olduðunu anlattýðý bir fetih-
nâme kaleme alarak Ýstanbul’a gönderdi
(Blackburn, Ar.Ott., VI [1980], s. 63-100).
Yemen beylerbeyiliðine tayin edilen Fer-
had Paþa, Muha’ya vardýðýnda Ali b. Sü-
leyman tarafýndan ele geçirilen Aden’i ge-
ri almak üzere bir ordu gönderdi. Daha
sonra eyalet merkezi Zebîd’e gitti, Cîzân’ý
zaptedip kýsa zamanda Yemen’de asayiþi
saðladý (Nehrevâlî, s. 94-104; Yavuz, I, s.
XCVII-CVII).

Özdemir Paþa’nýn beylerbeyiliði sýrasýn-
da (1549-1555) onun iyi yönetimi sayesin-
de Yemen tamamen kontrol altýna alýndý.
Bölgeyi Mutahhar tehlikesinden kurtar-
mak için Özdemir Paþa’nýn Kanûnî Sultan
Süleyman’dan istediði yardýmcý kuvvetler-
le ve Mutahhar’a hitaben yazýlan bir nâ-
me-i hümâyunla gelen Neþþâr Mustafa
Paþa’nýn (Ahmed Râþid, I, 260-273; BA,
KK, nr. 1766, s. 105) Sülâ Kalesi’ndeki Mu-
tahhar’ý kuþatmak yerine ona eman verip
barýþ yapmasý Özdemir Paþa’yý rahatsýz et-
ti. Bununla beraber Özdemir Paþa yeni
kuvvetlerle Yemen’deki pek çok yeri Os-
manlý topraklarýna kattý. Devlet iþlerini li-
yakatla yürütüp halka kendisini sevdirme-
sine raðmen, Neþþâr Mustafa Paþa’nýn bey-
lerbeyiliðe tayini için Dîvân-ý Hümâyun nez-
dinde teþebbüste bulunduðunu haber alýn-
ca görevinden ayrýlmak istedi ve isteðinin
kabul edilmesi üzerine Yemen’den ayrýl-
dý. Devlete baðlýlýðýna pek güvenmediði
ve Yemen’deki isyanlarý desteklemesi yü-
zünden hoþlanmadýðý Mekke emîri ile kar-
þýlaþmamak için gemiyle Sevâkin’e geçti
ve oradan kara yoluyla Mýsýr’a ulaþtý (Âlî,
vr. 54b-55a).

Taiz þehri

ve Kahiriye

Kalesi’nden

bir görünüþ
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antlaþma ile çözümlendi (1608). Câfer Pa-
þa, Osmanlý idaresine baþ kaldýran Sa‘de
Emîri Mehmed’i de yakalayýp Ýstanbul’a
yolladý. Bu olay azline sebep olduysa da
yerine gelen Ýbrâhim Paþa daha San‘a’ya
ulaþmadan yolda vefat edince (1613) Câ-
fer Paþa tekrar yönetime geçti (1612-1616).
Ancak bir taraftan Ýbrâhim Paþa’nýn ket-
hüdâsý Abdullah Çelebi’nin beylerbeyilik id-
diasýyla isyan etmesi ve Yemen’i Câfer Pa-
þa ile kendi arasýnda taksim etmek iste-
mesi, diðer taraftan bu karýþýklýktan yarar-
lanan Ýmam Kasým’ýn Sa‘de’de ayaklanma-
sý Yemen’de çatýþmalarýn yeniden baþla-
masýna yol açtý. San‘a’ya gelen Câfer Pa-
þa, Ýmam Kasým üzerine kuvvet sevkede-
rek Sa‘de’yi geri aldý, ancak bu mücadele
iki yýl kadar sürdü. Yeni Yemen beylerbeyi
Mehmed Paþa (1616-1622), Yemen’in tek
kükürt madeni olan San‘a yolundaki Ce-
belikibrît’te daðý korumak maksadýyla bir
kale yaptýrdý. San‘a’ya geldiðinde daha ön-
ce Ýmam Kasým’la yapýlan antlaþma sona
erdiðinden çatýþmalar tekrar baþladý. Ni-
hayet barýþ saðlanýp Mehmed Paþa ile Zey-
dîler arasýnda on yýl sürmesi planlanan bir
antlaþma imzalandý (1028/1619). Buna gö-
re Osmanlý askerleri Ýmam Kasým’ýn ele
geçirdiði topraklardan geri çekilecekti. Sü-
kûnet içinde geçen Fazlý Paþa’nýn beyler-
beyiliði sýrasýnda (1622-1624) yeni Zeydî
imamý Müeyyed-Billâh Muhammed b. Ka-
sým’la iyi iliþkiler sürdürülmeye çalýþýldý.
Bu arada bazý kabilelerin isyanýna karþý Ýs-
tanbul’dan istenen yardým muhtemelen
þehirdeki karýþýklýklar yüzünden gönderile-
medi. Haydar Paþa da (1624-1626) ayakla-
nan eski Taiz Beyi Emîr Mehmed’i öldürt-
tü. 1036’da (1626) Ýmam Müeyyed ile ba-
rýþ bozulduðundan Zeydîler, San‘a’nýn ku-
zey kesimini zaptettiler. Ýmam Müeyyed ile
kardeþleri San‘a’yý kuþattý; þehre erzak gi-
riþi yasaklandýðýndan Haydar Paþa ordu-
suyla birlikte San‘a’dan ayrýldý. Onun yeri-
ne getirilen Ahmed Paþa’nýn yolda uðra-
dýðý Cidde’de Mekke þerifi tarafýndan ze-
hirletilerek öldürülmesi üzerine Habeþ Bey-
lerbeyi Aydýn Paþa 1037’de (1628) Yemen
beylerbeyiliðe tayin edildi; 300 asker ve iki
gemiyle birlikte Sevâkin’den Muha’ya geç-
mesine raðmen kuþatýlmýþ olan þehre gi-
remedi. Bu sýrada Haydar Paþa San‘a’da
muhasara altýndaydý, Ýmam Müeyyed de
Taiz’i kuþatmýþtý. Haydar Paþa 1038’de
(1629) bir anlaþma ile San‘a’yý Ýmam Mü-
eyyed’e býrakmak zorunda kaldý. Muha ku-
þatmasýný kaldýran imamýn kardeþi Hasan
Taiz’i ele geçirdi. Zebîd’e çekilen Haydar
Paþa burada tutuklanarak Muha’ya ve Ay-
dýn Paþa tarafýndan Kemeran adasýna gön-

derildi. 1629’da Yemen’e vezir ve serasker
tayin edilen Kansu Paþa 20.000’den fazla
askerle Yemen’e ulaþtý. Âlî Efendi, Kansu
Paþa’nýn Yemen’e götürdüðü asker ve cep-
hanenin Sinan Paþa zamanýndakinden da-
ha çok olduðunu söyler. Kansu Paþa Ze-
bîd’e vardýðýnda kethüdâsýný bir miktar as-
kerle Muha’ya yolladý ve Aydýn Paþa’yý öl-
dürttü. Haydar Paþa’yý da gemiyle Habeþ
tarafýna gönderdi (Ahbârü’l-Yemânî, vr.
209b-213a). Kansu Paþa kethüdâsý Yûsuf’u
7-8000 kiþilik bir orduyla Taiz’e yolladýysa
da yaklaþýk 100.000 Zeydî tarafýndan 1039
Ramazanýnda (Nisan 1630) þehrin kuze-
yindeki bir vadide kuþatýlan birlikler aðýr
kayýplar verdi. Bu yenilgi üzerine Kansu
Paþa, Muha’ya çekilerek þehrin surlarýný
tahkim ettirdi. Öte yandan Muha, kahve
ticareti sayesinde Kýzýldeniz limanlarý ara-
sýnda hýzla geliþmeye baþlamýþ ve Hollan-
da, Ýngiltere, Fransa gibi Avrupa devlet-
lerinin ilgisini çekmiþti (Brouwer, s. 45-47,
148-167; Kara, s. 77-80).

Kansu Paþa, Muharrem 1040’ta (Aðus-
tos 1630) Ýmam Müeyyed’le bir anlaþma
yaptý. Zeydîler’in elinde bulunan Aden’de
karýþýklýk çýkýnca Hasan b. Kasým ordusuy-
la Aden’e, Zebîd’de de Osmanlý askerleri
arasýnda anlaþmazlýk çýktýðýndan Kansu Pa-
þa Zebîd’e gitti. Anlaþmanýn 1043’te (1633)
bozulmasý üzerine Kansu Paþa, Aden’e iki
gemi gönderdiyse de þehir alýnamadý ve
gemiler geri döndü. Kuþatma altýnda olan
Zebîd’deki Osmanlý askerlerinin baþlattýðý

san Paþa’nýn yerine getirilen Behram Pa-
þa’nýn da (1570-1575) gayretleriyle yak-
laþýk 220 kale ele geçirildi. Yemen’i ikinci
defa fethederek düzeni saðlayan ve “Ye-
men fâtihi” unvanýný alan Sinan Paþa 4 Þev-
val 978’de (1 Mart 1571) Yemen’den ayrýldý
(Yavuz, I, s. CXLI-CLX). Behram Paþa, Ye-
men’deki ýslahatý sýrasýnda yeni bazý kale-
ler fethettiði gibi kabile þeyhlerinin itaati-
ni saðlayarak onlarý etrafýnda topladý, ada-
letli uygulamalarý sayesinde halkýn güve-
nini kazandý. Mutahhar’ýn ölümü üzeri-
ne (1573) isyanlar hemen tamamýyla dur-
muþtu. Kuyucu Murad Paþa’nýn (1576-
1580) ardýndan bu göreve gelen Yemenli
(Arnavut) Hasan Paþa (1580-1604) ilk bir-
kaç yýl içinde daha önce Mutahhar ailesi-
ne býrakýlan kale ve þehirleri de geri aldý
(Feridun Bey, II, 199-201); baþarýlarýndan
dolayý 992’de (1584) kendisine vezirlik tev-
cih edildi (Selânikî, I, 394). Hasan Paþa’-
nýn 994’te (1586) Ýstanbul’a gönderdiði,
kaynaklarda “evlâd-ý Mutahhar” olarak ge-
çen Mutahhar’ýn dört oðlu ile birlikte ye-
di kiþiye günlük 15 akçe maaþ baðlandý ve
Yedikule’ye hapsedildi (BA, MAD, nr. 397,
s. 30; nr. 5531, s. 109; Seyyid Mustafa Sâ-
lim, s. 384). Böylece bölgeye tamamen hâ-
kim olan Hasan Paþa “vilâyet-i Yemen ve
Aden beylerbeyi” diye þöhret kazandý. Ha-
san Paþa, o sýrada Portekiz Krallýðý’na da
hükmettiði için Hint Okyanusu’na gelen Ýs-
panya donanmasýna ait dört gemiyi Aden
açýklarýnda ele geçirerek kaptanlarýný Ýs-
tanbul’a yolladý (Selânikî, I, 175-176, 185).
Yaklaþýk yirmi dört yýl süren görevi esna-
sýnda halk tarafýndan sevilen Hasan Pa-
þa bu sebeple “Yemenli” adýyla anýlmýþtýr.
Onun hazýrlattýðý kendi zamanýna ait eya-
let bütçeleri ve mukataa muhasebeleri,
Yemen’in 1000-1008 (1592-1600) yýllarý
arasýndaki ekonomik durumunu ve idarî
yapýsýný göstermektedir (BA, MAD, nr. 2215,
3084, 4118, 4699, 7092, 7555, 20619; BA,
KK, nr. 2288).

Hasan Paþa kendi isteðiyle beylerbeyilik-
ten ayrýlýnca yerine geçen kethüdâsý Emîr
Sinan Paþa zamanýnda (1604-1607) Zey-
dîler’in Kevkebân’ý zaptetmesiyle ortaya
çýkan isyan Salâh b. Mutahhar’ýn öldürül-
mesi üzerine kýsmen sona erdi. Yemen’i
talep ettiði için Habeþ beylerbeyiliðinden
Yemen’e tayin edilen Câfer Paþa’nýn (1607-
1612) Taiz’e ulaþmasý esnasýnda Yemen’-
den ayrýlmak üzere olan Sinan Paþa yolda
hastalanarak Muha’da vefat etti. Câfer Pa-
þa, Mutahhar ailesinden isyan eden Ab-
dürrahim’i ele geçirip Ýstanbul’a sürgüne
gönderdi. Ýmam Kasým b. Muhammed’le
olan anlaþmazlýk ise yapýlan on senelik bir
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diyelerle elçi gönderdi (Defterdar Sarý Meh-
med Paþa, s. 755). Mekke þerifleri kahve
ticareti için Yemen imamlarýyla irtibat ha-
linde olduklarý gibi Fransa’nýn Mýsýr’ý iþgali
sýrasýnda (1798) Mekke þerifi, asker top-
lamak amacýyla Ýstanbul’dan kendisine
gönderilen mektuplarýn sûretini imama
yollayarak idarî bakýmdan da aradaki baðý
sürdürmekteydi (Lutfullah b. Ahmed Ceh-
hâf, s. 106-133). Bununla beraber XIX.
yüzyýlýn baþlarýna kadar Yemen’de Osman-
lý varlýðýndan söz etmek mümkün deðil-
dir.

Osmanlýlar’ýn Yemen’e ikinci geliþi, Mý-
sýr Valisi Mehmed Ali Paþa’ya isyan eden
Türkçe Bilmez adlý bir beyin Cidde’den top-
ladýðý askerlerle 1833’te Yemen’e girmesi
ve birkaç þehri ele geçirmesiyle baþladý;
ancak orada tutunamadý. Mehmed Ali Pa-
þa 1835’te Emin Bey’in emrinde bir ordu-
yu ve deniz gücünü Yemen’e sevkedip Lu-
hayye ve Hudeyde’yi aldýktan sonra oðlu
Ýbrâhim Paþa ile gönderdiði yeni kuvvet-
ler Tihâme’yi zaptetti. Mýsýr kuvvetlerinin
Asîr’i boþaltýrken yönetimi býraktýðý Þerîf
Hüseyin b. Ali, Ýmam Muhammed b. Yah-
yâ’ya yenilince Hudeyde idarecisi olan ye-
ðeni tarafýndan kurtarýldý. Daha önce 1820’-
de iþgal amacýyla Muha’yý denizden bom-
balayan (Osmanlý Arþiv Belgelerinde Ye-
men, s. 346-356) ve 1839’da Aden’de bir
kömür deposu yapma izni alarak iþgale
çalýþan Ýngiltere’nin bölge üzerinde plan-
larýnýn bulunmasý Osmanlýlar’ý yeniden ha-
rekete geçirdi (Farah, Arabian and Isla-
mic Studies, s. 214-224). Mýsýr ve Hicaz’dan
toplanan 3000 askerle birlikte Mekke Þe-
rifi Ýbn Avn (Muhammed b. Abdülmuîn) ve
Kýbrýslý Tevfik Paþa deniz yoluyla Hudey-
de’ye ulaþtýktan sonra San‘a’yý ele geçir-
mek istedilerse de halkýn isyaný yüzünden
Hudeyde’ye geri dönmek zorunda kaldýlar
(1849). Ertesi yýl Tevfik Paþa’nýn ölümüy-
le Yemen’in Osmanlýlar idaresindeki kýsmý
vali veya mutasarrýflar tarafýndan yönetil-
meye baþlandý (Ahmed Râþid, I, 295-305).
Mustafa Sabri Paþa (1850-1851) ve Sýrrý
Paþa’nýn (1851-1852) valiliklerinde Hudey-
de ve Asîr civarýnda baþ gösteren ayaklan-
malar bastýrýlmaya çalýþýldý ve bazý kaleler
alýndý. Bonapart Mustafa Paþa, üç aylýk va-
liliði sýrasýnda idarî kurumlarý düzene koy-
duktan sonra isyan eden kabileleri tenkil
etmek için denizden Muha’ya gitti; fakat
Zebîd ile Beytülfakýh arasýnda yaþayan Ze-
rânik kabilesiyle giriþtiði çatýþmada yenil-
di ve yolda hayatýný kaybetti. Yemen sa-
hillerinde güvenliðin saðlanmasý çabalarý
Ahmed Muhtar Paþa’nýn (Gazi) Yemen’i
yeniden fethine kadar geçen dönemde gö-

revlendirilen valiler zamanýnda da sürdü-
rüldü (a.g.e., I, 307-322).

Ahmed Muhtar Paþa görevli olduðu fýr-
ka-i ihtiyâtiyye ordusuyla birlikte, Asîr’de
isyan eden Muhammed b. Âiz’i ortadan
kaldýrdýktan sonra 1871’de tayin edildi-
ði Yemen vali ve kumandanlýðý sýrasýnda
San‘a’yý da alarak devlet otoritesini yeni-
den kurdu. Yemen’i bir vilâyet haline ge-
tirip askerî ve idarî bakýmdan teþkilâtlan-
dýrdý; ülkeyi imar etmeye çalýþtý. San‘a’da
bir kale, cami ve imaret yaptýrdýðý gibi bir
matbaa kurdu ve San‘a-Hudeyde arasýn-
da telgraf hattý döþetti. Ahmed Muhtar
Paþa’nýn Yemen’de saðladýðý asayiþ ve dü-
zen sonraki valiler döneminde yaklaþýk yir-
mi yýl sürdü. Ancak bölgede görev yapan
Osmanlý memurlarýnýn yetersiz kalmasý ve
idarî iþlerde âdil davranýlmamasý yüzün-
den 1889’da Yemen’i kendi imamlarýnýn
yönetmesini isteyen Zeydîler isyan etti. Ýs-
yaný bastýrmakla görevlendirilen Hicaz Va-
lisi Ahmed Feyzi Paþa Hudeyde’ye geldi
ve kýsa sürede San‘a’ya giderek isyancý-
larý daðýttý, Taiz’i ele geçirip Yemen’e hâ-
kim oldu. 1895’te baþlayan ve iki yýl süren
ayaklanmayý Hüseyin Hilmi Paþa bastýr-
dý. Yemen’de çýkan isyanlarýn askerî güç-
le bastýrýlmasý devlete çok pahalýya mal
olduðu gibi ýslahat projelerinin yeterince
uygulanamamasý yüzünden halkýn hoþnut-
suzluðu giderilemiyordu. 1902’de Ýmam
Yahyâ Hamîdüddin’in baþlattýðý ayaklan-
ma sýrasýnda Yemen Valisi Fâik Paþa San‘a’-
da kuþatýldý. Halkýn savunmaya katýlmasý
ve Medine’deki Ârif Hikmet Paþa kuvvet-
lerinin Hudeyde üzerinden yardýma gelme-
si karþýsýnda bir ara Ýmam Yahyâ barýþ is-
tediyse de kabul edilmedi. 1905’te isyan
þiddetlenip kuþatma altýndaki San‘a’da
açlýk baþ gösterince Ali Rýzâ Paþa kuman-
dasýnda yeni bir takviye ordusu gönderil-
di. Fakat Zeydîler’in saldýrýsýyla askerlerin
çoðu yolda zayiata uðradý. Zor þartlar al-
týnda kalan San‘a halký ve ordu þehri is-
yancýlara teslim etmeye mecbur oldu. Bu
olayýn ardýndan Mihrali Bey’in kumanda-
sýndaki 40. Hamidiye Süvari Alayý Yemen’e
sevkedildiði gibi yeni kuvvetlerle bölgeye
vali olarak yollanan Ahmed Feyzi Paþa, 15
Temmuz – 1 Eylül 1905 tarihleri arasýnda
yürüttüðü harekâtta Taiz’deki kuvvetle-
rin desteðiyle San‘a’ya girdi ve isyan ha-
lindeki kabile reislerini kýsa sürede berta-
raf etti (Çakaloðlu, s. 172).

II. Abdülhamid, Yemen meselesinin çö-
zümü için gerekli ýslahatý yapmak amacýy-
la Yemen ulemâsý ve ileri gelenlerinden bir
heyeti Ýstanbul’a davet ettiyse de aralarýn-
daki görüþ ayrýlýðý yüzünden bir sonuç alý-

hücumla iki taraf arasýnda þiddetli çarpýþ-
malar meydana geldi. Osmanlý yardým
güçleri yolda Zeydîler’e yenildiðinden Ze-
bîd teslim olmak zorunda kaldý; Hasan b.
Kasým bu defa Muha’yý kuþattý. Muha’da
bulunan Kansu Paþa, kuþatma altýnda iken
askerlerin kendisine isyan etmesi ihtima-
li karþýsýnda Hasan b. Kasým’la anlaþarak
Yemen’i terketti. Bu sýrada Osmanlýlar’ýn
elinde sadece Muha kalmýþtý. Buradaki as-
kerlerin vali kabul ettiði Mustafa Bey altý
ay kadar þehri savunduysa da Mýsýr’dan
yardým gelmediði için sonunda Hasan b.
Kasým’dan eman istedi. Mustafa Bey, 10
Cemâziyelevvel 1045’te (22 Ekim 1635)
kendisiyle birlikte kalan askerlerle bütün
top, tüfek ve cephaneleri alarak bir Hint
kalyonuyla Süveyþ’e gitmek üzere Muha’-
dan ayrýldý; Hasan b. Kasým da Zebîd ve
Muha’ya kendi adamlarýný tayin etti. Tihâ-
me bölgesindeki þehirlerde yaþayan Os-
manlýlar’ýn bir kýsmý Yemen’i terkettiði hal-
de bir kýsmý Yemen’de kaldý (Âlî, vr. 209b-
220a; Ahmed Râþid, I, 246-250).

Osmanlý ordusunun çekilmesinin ardýn-
dan Yemen’de Kasýmîler dönemi baþladý.
Ýmam Müeyyed’den (1620-1644) sonra Ka-
sýmî ailesi arasýnda imamlýk mücadelesi
ortaya çýktý, ancak Mütevekkil Ýsmâil b.
Kasým’ýn (1644-1676) yönetimi ele alma-
sýyla Aden, Bilâdýhanfer, Zafâr, Hadramut
Zeydîler’in eline geçti ve Kasýmîler en ge-
niþ sýnýrlarýna ulaþtý. Osmanlý Devleti’nin
Yemen’de kurduðu idarî ve malî yapý Ka-
sýmîler döneminde devam ettiði gibi Ye-
men’de kalan Osmanlý idarecileri ve as-
kerleri de yeni yönetimde görev aldý. Ay-
rýca Osmanlý tüccarlarý özellikle kahve ti-
careti vesilesiyle sürekli Yemen sahillerine
gidiyordu. Hatta Yemen’de Osmanlý ida-
resinin yeniden kurulmasý için 1672’de bir
teþebbüste bulunulduðu, bazý nâme-i hü-
mâyunlarda Yemen’in de Osmanlý hâki-
miyet alanlarý arasýnda sayýldýðý görülmek-
tedir (BA, NMH, nr. 6, s. 290). Ayrýca Ye-
men Ýmamý Ahmed b. Hasan’ýn 1092’de
(1681) muhaliflerine karþý kendisinin Ye-
men’i Osmanlý sultaný adýna yönettiðini
belirtmesi dikkat çekicidir. Mekke þerifle-
riyle iþ birliði yaparak Hicaz’a hâkim olma
emelleri ise Osmanlý makamlarýndan çe-
kinildiði için sonuç vermeyecektir (Kara, s.
68-74). 1106’da (1694) Yemen’e yapýlma-
sý düþünülen bir sefer için Ýskenderiye’ye
götürülen toplarýn geri gönderilmesinin is-
tenmesi böyle bir düþünceden vazgeçildi-
ðini göstermektedir (BA, MD, nr. 105, hk.
324). Cidde Valisi Süleyman Paþa’nýn 1114’-
te (1702) Yemen Ýmamý Mehdî’ye elçi yol-
lamasýna karþýlýk imam da Ýstanbul’a he-
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nr. 349609, 353194; Öke – Karaman, s. 31-
64). Nihayet Yemen, Lozan Antlaþmasý so-
nucunda hukuken Osmanlý topraðý olmak-
tan çýktý ve Mahmud Nedim Bey, Mayýs
1924’te Yemen’den ayrýldý (a.g.e., s. 106).

Stratejik konumu bakýmýndan Yemen,
Uzakdoðu’dan Avrupa’ya deniz yoluyla gi-
den baharat ticaret yollarýnýn kesiþme nok-
tasýnda yer aldýðýndan önce Portekiz ve
Hollanda, ardýndan özellikle XIX. yüzyýl-
dan itibaren Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya gibi
Avrupalý sömürgeci devletlerin ilgi odaðý
haline gelmiþti. Bu devletler Yemen üze-
rindeki emellerini, Osmanlý idaresinin et-
kili olmadýðý bölgelerdeki kabile þeyhi ve
yöneticileriyle kurduklarý iliþkiler yanýnda
Arapça konuþan casuslarýn müslüman ký-
lýðýnda dolaþarak para karþýlýðýnda halký
isyana teþvik etmesiyle gerçekleþtiriyordu
(Sýrma, Osmanlý Devleti’nin Yýkýlýþýnda Ye-
men Ýsyanlarý, s. 69-103). Portekiz’in Mek-
ke ve Medine gibi kutsal yerleri ele geçir-
me amaçlý dinî sebepler öne sürerek Ye-
men sahillerini üs edinmek istemesinin al-
týnda ticarî gayeler yatýyordu. Buna karþý-
lýk XVI. yüzyýlda Kýzýldeniz üzerinden Hin-
distan’a kadar uzanan Osmanlý varlýðýnýn
Yemen’de bulunma gerekçesinin “tahsîl-i
mâl” için deðil “Kâ‘be-i Mükerreme’nin sý-
yâneti”ne yönelik olduðu belirtiliyordu (BA,
MD, nr. 7, hk. 2738). XIX. yüzyýlýn baþla-
rýndan itibaren bölgede üs edinmek iste-
yen Ýngiltere’nin 1839’da Aden’i iþgal et-
mesiyle yeni bir süreç baþladý. Osmanlý-
lar’ýn Yemen’i tekrar kontrol altýna alma
teþebbüsü de ayný zamanlara rastlýyordu.
Ýngilizler’in Asîr’de Ýdrîsî isyanýný destekle-
mesi (1912), Nevâhî-i Tis‘a þeyhleriyle hi-
maye anlaþmalarý yapmasý (1913) Osman-
lýlar’ýn etrafýný kuþatma amacý taþýyordu.
Aralarýnda Lehic (Lahic), Abdelî, Ebyen ve
Yâfi‘ gibi þeyhliklerin bulunduðu Aden ci-
varýndaki Nevâhî-i Tis‘a’yý Yemen’den ayýr-
ma teþebbüsü halk için hiçbir zaman si-
yasal bir sýnýr ayýrýmýndan öteye geçmedi
(Rumbeyoðlu Fahreddin – Mehmed Nâ-
bî, s. 3-39; Abdülkerîm el-Uzeyr, s. 326).
Özellikle I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngilte-
re donanmasýna ait gemiler baþta Hudey-
de ve Luhayye olmak üzere Yemen’in li-
man þehirlerini ve Kýzýldeniz’deki bazý ada-
larý zaman zaman bombaladý. Ýngiltere ile
rekabet halindeki Fransa’nýn XIX. yüzyýlýn
ortalarýnda Kýzýldeniz’e gelerek Yemen’i
askerî ve ekonomik açýdan tanýmaya ça-
lýþmasý, Kemeran adasýný satýn alma te-
þebbüsü (1851) ve Þeyh Said adasýný iþgali
(1865) bu stratejinin sonucuydu. 1905’te
bölgeye gelen Ýtalya’nýn ise Kýzýldeniz’in
batý kýyýlarýnda Eritre’de yerleþme müca-

delesi, 1911’de Akdeniz’de Trablusgarp’ý
iþgal ederken Kýzýldeniz’deki Kunfüze, Hu-
deyde, Þeyh Said gibi Osmanlý idaresinde-
ki Yemen liman þehirlerini bombalamasý,
Asîr’de Ýdrîsî isyanýna destek verme ve
her iki denizdeki Osmanlý deniz gücünü
etkisiz hale getirme amacýna yönelikti. Os-
manlýlar Ýngiliz, Fransýz ve Ýtalyanlar’ýn Ký-
zýldeniz’deki silâh ve mal kaçakçýlýðýna kar-
þý tedbir aldýklarý gibi Yemen’deki güçlü
ordularý sayesinde sömürgeci güçlerin Ye-
men’e girmesini engelledi (ÝA, XIII, 378-
380).

Osmanlý döneminde Yemen’de idarî ya-
pýnýn ilk kuruluþu, Hadým Süleyman Pa-
þa’nýn otuz sancak büyüklüðünde bir bey-
lerbeyilik olabileceðini belirttiði, Zebîd ve
Aden vilâyetlerinden meydana gelen bir
sancak statüsünde teþkil edildiði 1539’a
kadar götürülebilir (TSMA, nr. E 9663). Ýlk
beylerbeyi Neþþâr Mustafa Paþa zama-
nýnda Yemen eyaletinde esas olarak Ze-
bîd, Aden ve Câzân sancaklarý bulunuyor-
du. Daha sonra beylerbeyi olan Özdemir
Bey de Câzân sancakbeyi idi (BA, A. RSK,
nr. 1452, s. 397-402; Emecen – Þahin, XIX/
23 [1999], s. 98). Aden’de ise 951’de (1544)
Þücâ Bey sancak beyliði yapýyordu (BA,
D. BRZ, nr. 20614, s. 187, 194). Yemen’de
topraklarýn zaman zaman Osmanlýlar ve Ye-
menli isyancýlar arasýnda el deðiþtirmesi
idarî yapýdaki durumu da etkiledi. San‘a
fâtihi Özdemir Bey 1547 tarihli San‘a fetih-
nâmesinde Yemen’in Zebîd, Taiz ve San‘a’-
dan meydana gelen üç eyalete ayrýlabi-
lecek büyüklükte olduðunu belirtiyordu
(TSMA, nr. E 8342; Blackburn, Ar.Ott., VI
[1980], s. 87, 99). Mahmud Paþa’nýn bey-
lerbeyiliði zamanýna ait bir eyalet bütçe-
sinde “vilâyet-i Yemen” adýyla Zebîd, Ta-
iz, San‘a ve Sa‘de sancaklarý yer alýyordu
(TSMA, nr. D 314). Mahmud Paþa’dan son-
ra onun telkinleriyle Yemen, 1565’te Ze-
bîd’in merkez olduðu on iki sancaklý Ye-
men ile on yedi sancaklý San‘a adlý iki eya-
lete ayrýldý. Hadramut ve Þihr’i kapsayan
bölgenin mahallî idarecesi Sultan Bedr,
Osmanlýlar’ca tanýnan yetki dahilinde ida-
reci sýfatýyla kalmýþtý. 1568’de Yemen ye-
niden tek eyalet haline getirildi. Hasan Pa-
þa’nýn beylerbeyiliði dönemine ait bir büt-
çeye göre 1600’de Yemen önceki gibi dört
sancaktan ibaretti (Sahillioðlu, s. 302-305).
Ahmed Muhtar Paþa’nýn Yemen’i tekrar
fethiyle birlikte 1872’de yeni bir idarî yapý
oluþturuldu. Merkezi San‘a olan Asîr, Hu-
deyde, Taiz sancaklarý ortaya çýktý ve diðer
Osmanlý vilâyetlerindeki idarî düzenleme-
lere uygun biçimde yapýlandýrýldý (Abdül-
kerîm el-Uzeyr, s. 147-155). 1869’da Ye-

namadý. Bu defa Ýmam Yahyâ’nýn beþ kiþi-
lik bir temsilciler heyeti Ýstanbul’a geldi ve
düþüncelerini belirten bir rapor sundu. An-
cak bu da hükümet deðiþikliði sebebiyle
hayata geçirilemedi. 1909’da Asîr’de Þeyh
Ýdrîsî’nin baþlattýðý isyan 1911’de Ýmam
Yahyâ’nýn büyüyen isyanýyla yeniden alev-
lenince Osmanlý makamlarýnýn âcil tedbir
almasý icap etti (Ýsmail Hakký Tevfik, s. 5-
29). Nihayet Yemen meselesini çözmek
üzere 28 Þubat 1911’de Ahmed Ýzzet Pa-
þa, Hamidiye kruvazörüyle Yemen’e gön-
derildi. Yemen’deki Yedinci Ordu ile bir-
likte Ýstanbul’dan ve diðer Osmanlý vilâ-
yetlerinden topladýðý 50.000 kiþilik orduy-
la San‘a kuþatmasýný kaldýrdý ve Ýmam
Yahyâ ile 13 Ekim 1911’de bir antlaþma
yaparak isyanlara son verdi. Yirmi iki ale-
nî madde ile beþ gizli maddeden oluþan
antlaþmaya göre San‘a dahil Zeydîler’in
yaþadýðý daðlýk bölgelerin yönetimi Ýmam
Yahyâ’ya býrakýlacak, fakat kendisine ya-
bancý devletlerle antlaþma yapma hakký
tanýnmayacaktý. Ýmam Yahyâ “emîrü’l-
mü’minîn” olma iddiasýndan vazgeçecek,
her yýl kendisine 20.000 Osmanlý altýn lira-
sý verilecekti (BEO, nr. 353194; Bayur, II/1,
s. 46-47). Böylece saðlanan barýþ I. Dünya
Savaþý boyunca devam etti ve bu sürede
Ýmam Yahyâ, Yemen’deki Osmanlý ordu-
sunun ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda yar-
dýmcý oldu. Hatta San‘a’daki 7. Kolordu bir-
liklerinin gerek Asîr’deki Ýdrîsî güçlerine
gerekse Ýngilizler’in Aden’deki üssüne karþý
giriþtiði harekâta askerleriyle destek ver-
di. Mondros Mütarekesi gereði Osmanlý
askerlerinin Ýngilizler’e teslim olmasý sý-
rasýnda onlara sahip çýktý. Taiz kumanda-
ný Ali Said Paþa’nýn 39. Tümen’le Aden’de
teslim olmasýna karþýlýk Tihâme’deki 40.
Tümen kumandaný Galib Bey’in Ahmed
Tevfik Paþa ile birlikte hareket etmesi sa-
yesinde Osmanlýlar’ýn Yemen’deki bütün
aðýr silâhlarý ve cephaneleri gerektiðinde
Ýngilizler’e karþý direniþte kullanýlmak üze-
re Ýmam Yahyâ’ya býrakýldý. 5 Mart 1919’-
da Yemen’de 3883 kiþiden oluþan asker
ve sivil memur kadrosu Hudeyde’de Ýngi-
lizler’e teslim oldu. Hudeyde mutasarrýfý
Ahmed Râgýb Bey ise Yemen’de kaldý ve
daha sonra Ýmam Yahyâ’nýn Hariciye nâ-
zýrlýðýna getirildi (Seyhun, s. 138; Ehiloð-
lu, s. 191-204). Yemen’deki Osmanlý ordu-
sunun tasfiyesinin ardýndan son Yemen
valisi Mahmud Nedim Bey’le birlikte tem-
silî de olsa San‘a’da görev baþýnda bulu-
nan on civarýnda subay ve memur, Kasým
1920 – Mayýs 1923 tarihleri arasýnda Ýs-
tanbul ve Ankara hükümetlerinden maaþ-
larýnýn gönderilmesini talep ediyordu (BEO,
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ma, Kýzýldeniz sahillerindeki yer altý ma-
denlerini çýkarma, Me’rib’de baraj yapma
gibi projeler hazýrlattýysa da Yemen’den
çekilmeleri sebebiyle bu projeler hayata
geçirilemedi. Yemen, Osmanlýlar’ýn bölge-
ye ayak bastýðý ilk günlerden itibaren pek
çok asker yanýnda beylerbeyi, vali, sancak
beyi ve mutasarrýf düzeyinde Osmanlý ida-
recilerinin vefat edip defnedildiði bir vatan
topraðý olmuþtur. Acýklý türküleriyle hâfý-
zalarda yer eden Yemen’de bugün 20.000
civarýnda Türk nüfusu yaþamaktadýr.
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ÿÝdris Bostan

Son Dönem. Yemen’de Osmanlý hâkimi-
yeti Mondros Mütarekesi’nin ardýndan fii-
len sona erdi ve Osmanlý askerî-sivil bü-

men’de kurulan Yedinci Ordu’da 25.000
asker bulunuyordu. Yemen sahillerini ko-
rumak ve Kýzýldeniz’de silâh kaçakçýlýðýy-
la mücadele etmek için Kýzýldeniz filosu
Bâbülmendep, Muha, Hudeyde, Luhayye,
Câzân ve Kunfüze gibi limanlar arasýnda
faaliyet gösteriyordu (a.g.e., s. 274-283).

Osmanlýlar zamanýnda arkasý gelmeyen
isyanlara raðmen çeþitli dinî, askerî, idarî
ve içtimaî yapýlar inþa edildi; Yemen ba-
yýndýr bir vilâyet haline getirilmeye çalýþýl-
dý. Osmanlýlar devrinde San‘a’nýn batý ke-
siminde Osmanlý memurlarý için bahçeli
evlerin yer aldýðý bir Türk mahallesi ku-
rulmuþtu. Bu dönemde asýl büyük mima-
ri eserler San‘a’da yapýldý. Özdemir Paþa,
San‘a’nýn Bâbüþþuûb kýsmýnda bir cami ve
bir medrese inþa ettirdi. Murad Paþa ka-
lede bir cami ve sebil, Sinan Paþa büyük
bir kasýr, Hasan Paþa 1005’te (1597) kub-
beli büyük bir cami (Bekiriye), bir hamam,
sur dýþýnda bir mescid ve han yaptýrdý.
Fazlý Paþa, San‘a’da Bi’r-i Bâþâ adýyla aný-
lan büyük bir su kuyusu, Terîm þehrinde
bir cami ve etrafýna sur inþa ettirdi, San‘a
ve Zebîd surlarýný onarttý. Ferhad Paþa,
Zemâr’da bir kasýr yaptýrdý. XIX. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren San‘a, Hudeyde ve
Ebhâ’da hastahane ve eczahaneler, Hu-
deyde, Muha ve Kemeran’da karantinahâ-
neler açýldý. San‘a’da II. Abdülhamid adýna
Hamidiye Camii ve çeþitli askerî binalar
inþa edildi. Eðitim amacýyla sancak mer-
kezlerinde rüþdiye ve idâdîler, kaza ve na-
hiyelerde sýbyan mektepleri, San‘a’da dâ-
rülmuallimîn ve sanat mektepleri faaliye-
te geçti. Hamidiye Sanayi Mektebi günü-
müzde askerî müze olarak kullanýlmakta-
dýr. Hudeyde-San‘a arasýnda inþasý plan-
lanan demiryolu Hâcile’ye kadar gelebil-
di. Osmanlýlar, Yemen’deki son dönemle-
rinde tuz elde etmek için su kanallarý aç-

Yemen’in

baþþehri

San‘a’dan

bir görünüþ


