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YEMEN'İN JEO-POLİTİK DURUMU VE OSMANLI DEVLETI'NE 
KATILMASf• 

tlısan Süreyya Sırma 

Yemen, Arab.istan Yarımadasınm güney batı köşesine düşen 

bölgeyi içine alır. Güneyden .Aden Körfezi'ne, batıdan Kızıldeniz'e 
bak!ID Yemen, coğrafi olarak, bu i~ denizi birbirine bağlayan dar 
bağaza ~akim vaziyettedir1• 

Yemen arazisi, esas itibariyle Sera denen dağlık ve Tihame de
nen ovalık iki büyük bölge ile, Kızıldeniz ve Hind Oky;ınusuniın, 
Arap Yarımadası'nda'Ş:i kıyı şeridinden ibarettir2

• Yemen'in en ve
rimli ve yerleşime müsait ol9:,n oölgesi Sera denen bölgedir3

• 

Yemen'e, Yemen denmesinin sebebini, Yemen'in, Ka'be'nin ye
mininde, yani sağında olduğuna bağlamak isteyenler olmuşsa da·', 
-tıpkı Şam'ın, Ka'be'nin şamında yani solunda. olduğu için, Şam de
nildiğini söyleyenler gibi-, Ka'be'ye göre sağ ve sol tabirleri kesin 

"' Bu ıpakale, 11-13 temmuz 1977 tarihlerlnde .Ankara Hacettepe Univer
sitesinde yapılan I. Uluslarara'sı Sosyal· ve ekoJ'!omik Türk. ·Tarih Kongresine 
tebliğ' olarak sunulmU§tur. 

ı Bu hususta aynntılı bilgi i_çin bak. M. Alfred Bar.dey, Rapport sur e~
Y e1nen et partie d" pays d'Hadramaut, .dans Bulletin .de g~ographie Historique, 
et Description, Paris, 1899, s. 19 ve dev., ayrıca, Danimarkah coğ'ra.fyacı, 

Neibuhr'un Yemen seyahatından sonra yazdığı ve reslrplerle, Jıaı:italarla ta
mamladığ'ı anıları }{ayda değer. Bak. A~ D~flers, Voyage au Ye-men, Jour-ııaZ 

d'utte Excıırs-ioı~ o·ot:tınique fqite en 1881 . dans les montagııes ele _ı• Arabie 
Heureuse, Paris, 1889, s.· 9. - ·, .:: . · 

2 Yemen , S.alnam:esi, 1302-1804, s . 44. 
3 Yemen Salnamesi, 1302-1304, s. 35. 
4 Ali, ~ü.ıı1~ü.'l,ahbl1;r, !stanbul, 1277, I, 234. 
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değil izafidir. YakUt el-Hamevi'nin dediği gibi, birine sağ olan yer, 
diğer birine göre soldurş. 

Yemen'in iklimi çok elverişli olduğu için, bazı yerlerinden, se
nede üç defa mahsul alınır0 ; ve bu yüzden Yemen'e, «Yemenü'l-
badra», yani «Yeşil Yemen» denmiştir1• • 

yemen'in ma bir tarihçesi : 

Yemen'in tarihi, çok eski deviriere kadar uzanır. Bilhassa San'a 
ve Saha bölgeleri, geçmişteki medeniyetleri sayesinde, büyük ün sa
hibi olmuı~lardır. 

Kaynaklarda, Yemenlllerin aslının Hz. Nuh evladından Sam'a 
dayandığından söz edilmektedir. Tufandan sonra Babil'e yerleşen 
Ham'm çocuklan ve Sam, burada zulümle karşılaşınca, Sam, deniz 
yoluyla Arabistan Yarımadası'nın güneyine. gelip yerleşti; ve bunUll 
nesilnden gelenler, bugiinkü Yemenlllerin ve belki bütün Arapla
rm5 ataları oldular'. Ya'kubi'ye göre, Hz. NUh yeryüzünü çocukları 
arasmda taksim edince, Sam'a Yeryüzünün orta kısımlarını verdi 
ki, Yemen de bu kısma giriyordu10

• İbn Kuteybe de bu düşüncede
dir11. Babil'den gelen bu kavim, beraber getirdiği ileri fikirleriyle, 
Yemen'i imar etti ve muht~şem bir medeniyet seviyesine ulaştırdı1~ 

ve bilhassa san'at alanında çok ileri gittil3 • 

Bu suretle ·Yemen'e yerleşen bu millet, çeşitli idareler, çeşitli 
hükümdarlar tarafından idare edildiH. Aslıab-ı Kehf hadisesinin de 

5 Mu!cemii.'l-biUdd1ı, Beyrut, 1957, . V, 447. 
6 Doktor Hasan Kadri, Yemtm ve Hayatı, Dersa'll.det, 1328, :ı. 14. 
7 Yakiit, a.g.e. V, 447. 
8 Bir Arap §airini.n dediği gibi, «Yemen Arapların be§iği, Irak ise me

zarlar~dır:ı>. Xavier de Planhcl'dan naklen alınmıştır: Bak. Les Fondemeııts 

geographiques de l'Histoire de l'Isltim., Paris, 1968, s. 16. 
9 Atıf Pa§a, Yem.eıı Tarihi, Dersa'll.det, . 1326, I, 6. 

10 Tarih, Beyrut, 1960, I, 15. 
ll el-Ma'ar·if, Beyrut, 1970, s. 13. 
12 Dr. Hasan Kadri, a.g.e., s. 36. 
13 Bu san'atların teferruatı hakkında bilgi için bak. Ne§et Çatatay, 

!slfim.'dan Önce Arap Tarihi, Ankara, 1963, s. 30 ve. dev. 
14 Yemen'de htiküm sürmüış hükümdarlar içiiı · bak. Ya'kubi, a .g.e. I, 195., 

Mes'udi, Murucii.'z-Zeheb, Beyr{\t, 1973, II, 4.8-65., Yemerı Salnam.esi,,l308, s. 22 
ve dev., Eyyub Sabri, MiT'atii.'l-Hartinıeyn, Kostantiniyye, 1307, m, 7. 
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Yemen'de vu.ku' bulduğu rivayetler arasındadır. Hatta, Aslıab-ı 
Kehf'e ait olduğu söylenen bir yer, bugün bile Yemen'de mevçut
turu. 

İslam'dan önc~ki Yemen Tarihi'nin en çok meşhfır olan oo·saf
hası vardır. Bunlardan birincisi, Hz. Süleyman'ın, Sa:ba Melikesi 
Belkıs ile olan kıssasidır ki, Kur'an-ı Kerim'e bile geçmiştir19 • İkin
cisi ise, Yemen valisi Ebrehe'nin fili ile Ka'be'yi yıkmak üzere Mek
ke'ye saldırmasıdır ki, bu · olay da Kur'an-ı Kerim'de zikredilmek
tedir1'. Bu fil olayından soİlra, İran Şahı Enuşirvan, Yemen'e bir 
ordu göndererek Ebrehe'yi öldürttü ve Yemen'i İran idaresine aldı18 . 
Mamafih, 1308 yılı Yemen Salnamesinde (s. 49) İran ordusunun, 
Ebrehe'nin oğlu Masrôk zamanın~a Yemen'e geldiği kaydedilmek
tedir. 

Y~me1ı/in lsldmla§rrıas'ı: 

Hz. Peyga~ber, }4:edine'de İslam Devleti'ni kurduktan sonra, 
komşu Devletlere mektuplar göndererek, onları İslam Dini'ne davet 
etti. Bu arada Yemen halkına da bir mektup gönderdiu. 

Hz. Muhammed'in Peygamber olarak zuhfır ettiği haberi Ye
men'e varınca, Yemenliler, Hz. Peygamber'e bir heyet göndererek 
bu işi soruşturdular ve müslüman oldular. Bunuıı üzerine, Hz. Pey
gamber de ashabından bazı kimseleri, onlara İslam'ı öğretmek için 
gönderdi20

• Bu şekilde müslüman olan Yemen, E~eviler'in ve daha 
·sonra da :Abbasilerin eline geçti. 

15 Fraçois Balsan, Au Yemen Interdit, dans Geograpbia, Paris, Juin, 
1959, s. 2. 

16 Kur'an-ı Kerinı, 27/ 22-23. Saba. şehri, eski zamanlarda, bUtün .Ara
bistan Yarımadası'nm Hükümet ·merkezi. idt Daha sonraki devir lerde, Saha'nın 
;yerlıü San'a şehri almıştır (Yemen Siılnamesi, 1308, s. 20). Bazı .rlvayetle.re 
göre ise, San'a'yı Hz. NUh'un oğlu SAm kurmuştur (Yemen Saınamesi, .1303-
1305 s. 37). San'a şehrine, eski mt{şamından dolayı, bugün bile «Ummu'd-. 
Dıınya», yanı_ «Dünyanın. Annesi» denilmektedir. · Bak. Alfred Bardey, a.g.e., 
s. 22. 

17 Ktır'an-ı Kerim, 105/1-5. 
18 Ya'ktlbı:, a.g.e. I, 165. . . . 
19 Mektubun metni için bak .. Ya'k(lbt, a.g.e: II, 80., Muhammed Hamidul

lah, Mecmıı'atü'ı-ves4iki's-8iy4siyye, Beyxut, 1969, 3. baskı, s. 173. 
20 Belazuri, -Futııhü'Z-Billdci:n, Beyrut, 1958, I, 80., Yemen' lp. isl!l.mlaşması 
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Hicri 569 (m. 1199) senesine doğru, Mısır Eyyubt Devleti'nin 
sultanı olan Selahaddin Eyyubi'ye;. Yemen'de '.Abdü'n-Nebi b. Mehdi 
adında birinin zuhilr ettiği, bu kimsenin, bütün Dünya'ya sahip olma 
hevesine kapıldığı, bu meyanda bir çok toprak istila ettiği ve hatta, 
kendi adına hutbe okuttuğu haberi geldi21• Bunun üzerine Selahad
din Eyyubt, kardeşi Şems'u'd-Devle'yi, en mümtaz bir brduyla tec
hiz ederek Yemen'e gönderdi22

• Şemsü'd-Peyle, Yenien'e giderek, ora.
yı feth etti, ve Yemen halkim bu zatimin elinden kurtardı23• İbn Ke
sir'e göre2

•, Selahaddip Eyyubi'nin Yemen'i almasına sebep, bilhas
sa, 'Abdü':ı;ı.-Nebi b. Mehdi'nin «imameb iddiasiyle ortaya çıkışıydı. 
Şemsü'd-Devle,. Yemen'i feth ett_ikten sonra, hutbeyi tekrar Abbasi 
halilesi adına okuttu»25

• Bunu müteakip, Yemen'e gönderilen Sey
fü'd-Devle, Yemen'deki isyan ve karışıklıkları hertaraf ettikten son
ra, Aden'e kadar olan bütün toprakları emniyete aldı. Bu sırada 
Aden, büyük bir limana sahip olup, fl4ı~~tan, I;Iabeşis~an, Uman, 
Kirman ve Arabistan Yarımadası'nın bir ' kavşağı halinde, kara ve 
deniz yönünden en emniyetli bii: noktayı teşkil ediyordu20• 

Yemen'in jeo-politik yÖ'nden. olan Ö'nemi 

Yemen, dünyanın çok stratejik bir noktasında yer alır. Ameri
ka ve Ümid Burnu keşfedilmeden, Avrupa-Uzak Doğu ticaret yolu 
güzergahında bulunan Yemen, adı geçen yerlerin bulunmasından 
sonra da bu coğrafi önemini korumaya devam etmiştir. 

Ümid Burnu keşfedilkten sonra, Avrupalıların, Mısır-Kızıldeniz.
Yemen :yolunu kullanmalarına gerek olmadığı kanaati uyanıyorsa 

haklanda daha detaylı bilgi için bak. Ya 'k(lbl, a.g.e. II, 76, 104, 122. 129, . ıso. 
132., İbn Sa'd, Tcıbakdt, Beyrut, 19!)0, V, 523-548., İbn Hl§am, JiJssiretu'?ı,-Ne

beviyye, Mısır, 1955, IV, 641., Taberl, Tarihiı'l-umem ve'Z multık, Beyrut, tarih
siz, m; 109-120., İbnu'l Esir, el-k4mil. f-it'tarih, Beyrut, 1960, II, SOO., İbn Kesirı 
el-Bidaye ve'1ı,-Nihaye, Beyrut, 1966, V, 99., ~e§et Çatatay, a.g.e., s. 38. 

21 İbn Ha.l.llkan. Vefayatü'l-afylin, Beyrut, 1968, I, 306. MUnecclmba§ı Dar
vi§ A.hıned, Bakaifü'l-ahbar; İsta.niıul, 1285, II, 625 ve dev .. 

22 İbn Halllkan, a.g.e. I, 306., Ta~iberdt, en'Nucumü'z-Zahire, Kablre, 
tarlhstz, VI, 69. ·. -

23 Say. yer. ·· 
24- el-Bidaye ve'n-Nilıa.ye; xn, 273-27.4. 
25 İbnü'l-Esir, a.g.e. XI, 396-398. 
26 Aynı yer. 

. -

. . 
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da, koca Afrika kıtasını dola~manın, ne kadar büyük mal ve zaman 
kaybına yol açacağı ortadadır. Etinun için Avrupa, Mısır-Kızıldeniz
Yemen güzergahını . ele geçirmek amacıyla yüzyıllarca uğraşmı~ ve 
belki hala da uğraşmaktadır. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz ticaret 
yolunun çok .. önemli bazı noktal;ınnı kaydetmekte, Yemen'in jeo-po
litik durumuıiu ortaya koymak bakımındaİı. yarar görüyoruz. 

Bu noktalardan birincisi, Babü'l-Mendeb Boğazı ve çevresidir. -
Bu boğaz, Aden Körfezi'nden Kızıldeniz yönüne yapılacak olan bü
lüıi · geçişleri kontrol altına aJacak bir noktayı teşkil etmektedir. 
~oğazın bir yanında Yemen, öpüi yanında ise Afrika'nın Rabeşis
lan 1::iölgesi yer alır. 

Avrupalıların ve özellikle <<Porteltizliler, ~endileri gibi hıristiyan 
olan Habeşistan ile misyonerler·vasıtasiyle devamlı bir münasebet 
kurmuşlardı»!!7• Portekiziiierin amacı, Hıristiyan olan Habeşistan'ın 
yardımıyla Babü'l-Mendeb Bağazı'nı Osmanlılarakarşı kapatmak ve 
Osmanlıların Hiıidistanla ilişkisini kesmekti28 • Bunun için~ir ki, 
Babü'l-Mendeb Boğazı, askeri ve ticari strateji yönüıiden, son derece 
önemli bir noktadır2D . Bir fransız profesörünün dediği gibi; «Süve-yş 
Kızıldenizin anahtarı ise, Babü'l7Mendeb de kapısıdır»30• 

Bu bölgenin jeo-politilt yönden aynı önemde ve belki Babü'l
Mendeb ile birlikte mütalaa edilebilecek öteki üç noktası da, Perim. 
adası, Yemen'in güney-batı kıyısındaki Şeyh Said mevkii ve bağım
sızlığına bir iki yıl önce kavuşan Afrika salıilindeki Cibuti yöresi-
dir. . 

Perim olsun, Şeyh Said ve ·Cibuti ·olsun; Babü'l-Mendeb Bağa
zı'ndan geçecekler için birer. uğrak ve sığınak durumundadırlar31• 

27 Cengiz Orhonlu, «XVV. Asrın ilk yarısında Kızıldeniz'de Osmanlılan, 
Tarih Dergisi, sayı 16, İstanbul 1962, s. 17. · 

28 Aym yeı:. 

, 29 Midhat Emin Paşa, Yemen Kıt'a-y~ cesime:si-nin iki vilayete taksimi Zil.-· 
zumımuı~ ııe .diğer liusıısd.t~ı 1nühimmesinin beyamııı ha.vı ri$ale, İstanbul 'On!-. 
versitesi ,Kütüphanesi, TY, nr. 4615, la, 4b. . 
. ··. ·ao Joseph Joılbert, La Question de Oheik-Baid, RFEC, .Paris; 1912, c. 37, 
s. 67. 

31 YS, 1302-1304, s. 56. 
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Perim adasında, gemilerin sığınması için eskiden beri elverişli bir 
liman olduğu kaynaklarda geçmektedir32• 

Bu önemli noktalardan birinin de Şeyh Said olduğunu söylemi§:
tik. Burası, Yemen'in güney-batı ucunu teşkil edip, Aden E;örfezi 
iie Kızıldeniz'in bitiştiği yerde, Perim adasının tam karşıs_mda ga
yet stratejik bir noktada bulunmaktadır33 

• 

. Yemen kıyısmdaki stratejik bölgelerden birisi de Aden'dir. 
İbnü'l-Esir'in rivayetine göre3"' tarihi çok eskilere kadar çıkan Ade,n, 
daha Eyyubiler zamanında büyük bir limana sahip olup, Hindistan, 
Habeşistan, Uman ile Arap yarımadasının bir kavşağı halinde, kara 
ve deniz yönfu?.den en önemli bir noktayı oluşturuyordu.. 

Abbaru'l Yemani'de3~ Aden şöyle tanıtılıyor : «Ve Aden fevkel
l),add ma'mtir ve abad ve Hindistan diyariarından mübalağa gemiler 
ve maldar bazirganlar· gelup, bi ~add u payan mal ve rızk geturup 
anda bey' ve şira ve yılda mevsim ile gelup gidup mevsimde çok 
mal cem' olur idi:ı>. 

Aden'in stratejik önemi kadar, zenginliği de ün salmıştı36• 910/ 
1504: yılında, burada cami inşaatı yapılırken, çok miktarda altın ve 
hazineler bulunmuştur7• Tarihçi 'Ali de Aden'i şöyle anlatır: <<Bir 
şehri daha Aden'dir ki, Hind ve Sind ve Sm vilayetlerinden gemi
leri ana uğramaymca olmaz. Ve ekser emti'a ol vilayete celb olmak
tadır. Canib-i şimalisinde bir dağ, b*m bir kenarının bir tarafına 
dek devr ile ihata kılmıştır ve Aden'i iki kapu gibi göstermiştir»38• 

32 Ay.yer., Mldhat Emin Paşa., a.g.e., Sb., Danyal Bediz, «SÜveyş Ka
nalının önemi», DTOFD, Ankara, 1951, c. IX, sayı, 3, s. 342. 

33 YS, 1302-1304, s. 52.; M. Alfred Bardey, Rap. s. 51., A. Salaignac, ~Les 
FortWcations de CheUt-Said», Revue Française, Paris, 1897, 695., J. Joübert, 
a.g.e., ' s. 66., ~DA, ŞD, no : 469S. 

34 el-KAmil, XI, 3S6-39S. 
35 Sa. 
36 İbn Batuta, Riıııa, Mısır, 1322, s . 1S7-189., Muhammed Hilal, IJıtta-yı 

Yemaniye hakkında ma'l11.mci.t, !stanbJ,Jl Üniversitesi kütüphanesi, no: TY. 6622, 
s. 12b-13a., Hüseyn b. Halid, Yemew Beyahat11amesi, !stanbul ttniversitesi kü
tüphanesi, no: TY ~917, 5. vd. 
. 37 Şezerat, vm, ~5., Aden şehrinin plii.nı ve surlarının bin_ası için bak. 
İbnu'l-Mücavir, Tarlhii!l-mustabsir, Leiden, 1954, s. 127, 130, 147. f 

38 Künhü'l-ahbllr, I, 234. 
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Zenginliği ve son derece stratejik önemi ·dolayısiyledir ki, daha son
raki yıllarda, Aden, Osmanlı-İngiliz . rekabetine de .sahne olmuştUr. 

Bu bölgenin str-atejik noktaları arasında, Kızıldenizin doğu ya
kasındaki Moha, Hudeyde şehirleriyle Kamaran adası ve Süveyş'i de 
kaydetmemiz gerekir. · 

Möha, eski tarihlerde, sa,dece Yemen'in değil, bütün Arap ya
:rımadasınm ticaret kapısını teşkil ' ediyorqu. ·Karşı kıyıdaki Habe
_şistan ile olan ticari ilişkiler de hep Moha üzeriliden yapılırdı, Su
dan ve Habeşistan tüccarları, hayvan, altın tozu, fil dişi, deve tüyü; 
ıtriyat ve afyon ruhu gibi çe_şitli ·ma:ddel~ri Moha'ya getirip satar; 
oradan da çeşitli dokumalar ve zanaa:t iŞleri ile Hicaz'in kıymetli 
taşlarını satın alırlardı39 • 

. Portekiz-Yemen ilişkileri : 

1. Portekiz'in Yemen kıyılarma saidırma nedenleri· 

16. yüzyılın başından itibaren, ~emen yeni olaylara sahne oldu, 
İslamiyet'i kabul edişinden bu yana, ilk kez bir Hristiyan devletiyle 
!rarşı karşıya geliyordu. ;Bunlar, ~ortekizlilerdi. 
~ . .. . . . 

Ümid Burnu yeni bulunmuş, ve Avrupa Dünyası, özellikle 6 de~ 
virde· donanması çok kuv-Vetİi olan PortekiZ, Dogu'nun zenginlikle
rinden yararlanmak ve bu zenginlikleri Batı'ya aktarmak için; Do~ 
ğu'nun stratejik noktalarına egemen olmaya yönei:ıni§ti. ··P.oı:tekiz'in 
ele geçirmek istediği yerlerin başmda . Hindistan. ve Yemen kıyıları 
geliyorou. · · 

16 . . yüzyıl Avrupasının :Hindiştan ve Yemen'i almak istemesine 
iki ana sebep gösterilebilir·-: ,. · . 

. . 
39 YS, 1302-1304, s. 58; C. Orhonlu, a.g.e.,· s. 3, 9, 16; E. Macro, Bib-· 

Ziography pıı Yemen and. Notes on Mocha, Miaİnl University Press; 1960, s. 81. 
vd. . ..... • : . ... . 

Tarih Enstitüsü Dergisi - F. SB 
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Birincısi, ·Hris~iya:n Alemi'nin, ~lam. Pünyası'ru, kuşatmak v~ 
~~tiyanlığı yaymak istemesi40• · . • • 

·. · İkiticisi de~. Avrıip.a-Hindistan .deniz tiCaret yollinun ortaya çı
kışıdı~·41 . . .Bu iki ana :sebebe, .. Y.en;ıen'in jeo-politik y?)ndeıi arı ettiği 
önemi de eklemek gerekir. İşte bunun içindir .ki, «eski Haçlı kisve~ 
sin.e bürünen Portekiz, İslam Dünyası'nı kuşatmak istedi42

• Vasco 
da Gama'nın Hind seyahatı da 'bu amaca yöneliktir•3 • Bu düşünce
~in gerçekleşmesinden sonra da Porte~i.z, müslilinanların elinde bu.; 
lui:ian Kudüs'e· karşılık, Kızıldenizde büyük. bir deniz kuvveti ktira
r~, Cidde V~ Mekke'yi .Hri.stiyanların eline geÇirmeğe çalışıyordu ; 
ve· Orta-Doğu'daki esas amacı buydu44~ 

2. Portekiztilerin Yemen kıyılarına saldırması 

16. yüzyılın başında; Portekiz, Gregorio da Quadra, Albuquer
que ve daha sonra Lope Soarez vas:ıtasiyle Yemen kıyılarına saldır
dr15. Portekizlilerin ilk hedefi, Babü'l-Mendeb Boğazını bloke etmek
ti46. Bunu başardıktan sonra da, Aden, Perim, Moha, Kamaran ve 
Cidde'ye saldırmak istiyorlardı. Bu gayeye bağlı olarak, Portekizli 
korsanlar Yemen ve Hindistan sahillerine saldırdılar47 • Fakat bütün 
bu çabalarına rağmen, Portekizliler, önceleri Memlfıklar ve daha 
sonra da· Osmanlıların karşı koymasiyle, hiç bir zaman Kızıldenizd~ 

40 Salih özbaran, Osmanlı lmparatorltığıı ve Hindistan Yolu, TD, !stan
bul, 1978, c. 31, s. 73. 

41 Eric Macro, Yemen and. tlıe Westerıı World since 1571, London, 1968, 
s. XI. 

· 42 Ay.es., s. 1. · 
. 43 Ay:yer·. . · · 
41: E. C. o. Rağıb, . a.g.e., s .. 325. 
45 Gaston Wiet, Grandeur de Z'lslam, Paris, 1961, s. 320-322~·- M.C. Şe

h abeddin Tekindağ', Memluk Sultanlığı Tarihine Toplu bir Bakış, TD, İstanbui, 
1971, c. 25, . s. 33-3.4., Eric· Macro, a.g.e., s. 1., :Salih öz baran; Osmıinıı .!mpara
torluğ'u ve Hindistan yolu, TD, c. 31, s. 77 vı:t ,: 

46 Gaston Wiet, a .g.e., s. 322. 
47 Şezeratu•z-zeheb, VTII, 115., Ah. Yem. 4b., TYS, I, 16., Desire Char

nay,. etA. Deflers, Excursions .au Yemen, dans .Le ·:rour du Monde, Paris, 1898, 
ç, 4,.·s. 266., ~.C. Şehab.eddlıı. Tekincl~ğ' •. a.g.e., s. 25, .. 33.,. The. Oambridge History. 
of Islam, Cambridge, 1970, I, 331. 
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tam manasiyle bir hakimiyet kuramam.ışlardır'8• ·Portekizlilerin yer 
yer Memliı.k deniz güçlerini kolayca yenmelerine şebep de, Porte
kizlilerin ateşli silahiara sahip olmaları ve Memliı.klara gÖre tleniz
cilikte daha ileri bir düzeyde bulunmalarıydı~9• 

3. Memlükların Yemen'i idarelerine almaları 

Portekizliler Yemen kıyılarına saldır~nca, elinde topu, tüfeği ol
mayan, ve Portekizlil~re karşı koymaya güç yetİ!em.eyen Ye:Qıen 

Sultanı 'Amir p. Tahir, Memlü.k Sultanı Kansüh -Güri'den yarÇlım is
tedi50. Ahmed Raşid, Sultan '.Amir'in bu yardımı .i~temediğini; Kan:: 
sfih Gfıri'nin Osmanlı Sultanı Yavuz Selim'den çekindiği için. -ge
rektiğinde- oraya sığınmak gayesiyle ~ emen'i idaresine almak is
tediğini yazmaktadır51• Ancak, rivayetlerden, '.Amir'in gerçekten 
yardım istediğini anlıyoruz. Sultan 'Amir'in bu isteğine olumlu ce
vap veren Kansüh Gür!, Emir Hüseyn kumandasmda bir kuvvet yol
ladı. Fakat Portekiıli korsanlar, Yemen'e varmadan önce, Hindis
taı;ı. kı yılarına saldırmışlar; zor dururrida kalan Gücürat Padişahı 
da bir mektup göndererek, Kansüh Gürl'.den yardım istemişti52• Bu
nun üzerine, Kansuh Gür!, Cidde'ye varıp, orada burçlar yaptırdık
tan53 sonra, Yemen sahillerini kurtarmak için hazırlık yapan Emir 
H'tiseyn ve Selman Reis'e haber göndererek, önce Gücürat'ı kurtar
maya gitmelerini emretti. Bu emri alan Emir Hüseyn, içlerinde çok 
sayıda Türk de bulunan lruvvetiyle51, hemen harekete geçti. Gücü
rat'a varan Emir Hüseyn, oranın Sultanı Muzaffer Şah ile birleşe
rek Portekizlilerle mücadeleye girişti. Bu savaşın sonunda Portekiz
lilerin büyük bir kısmı Hind kıyılarından temizlendi55• 

Hicri 914 senesinin şaban ayında (aralık 1508), Emir Hüseyn'in 
Hindistan'a vardığına, orada Portekiziiieri yenilgiye uğratarak, bü-

48 Eric Macro, a.g.e., s. 1: 
49 David Ayalon, Memıiikler v& Deniz Kuvvetleri, TD, c. 27, s. 45. 
50 İbn !ylis, Bedayi'u'z-zuhur fi vakayi'i'd-dııhur, Mısır,: ·tarihsiz, s. 736., 

Ah. Yem. 4b., Münecclmba§i, Sa1;ıaifu'l ·a.bbAr, II, .660. 
51 TYS, I, 16-17. 
52 Ay.yer. 
53 Bedayi', s. 742-743., Alı. Yem. s. 5a. 
54 Şezera.t, VIII, 115., Bedayi', s. 736. 
55 Ah. Yem. s. 5b. 
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Y.ü!t ganim.et elde ·ettiğine dair, Sultan Kanstıh el-Gfıri'ye haber gel
di56. Emir Hüseyn bu mektu"~mnd~, ;F'ortekizlilerin oralardan . t.ama- · 
men uzakl~ştırılmaları .içip ya.z:dım istiyordu. Bunun üzerine, 915/ 
1509 tarihinde bu gay~ için. gemi yapımıp.a .başlandı6.'". Fa~at iste
nen bu yardımın, Emir Hüseyn'e zamanında ulaşmadığı anlaŞılıyor. 
Nitekim, ellerindeki bol . iın,ka~larlı;ı., .Jtale ve burçlar yapan Porte
lrizliler, bu kalelere yerleştirdikleri çok sayıda toplarla savunmala
rını yapıp, Emir Hüseyn'e engel olabildiler. Portekizlilerin bu bü
yük kuvveti karşısında bir şey yapamayan Emir Hüseyn ve Selm.an 
Reis, yenilgiye uğrayarak geri döndüler. Bu arada Portekizliler, 
:Aden' i . de ele geçirdiler5s. 

Emir Hüseyn, bu yenilgiden sonra dönünce, Aden'i kuşatıp al
mak istediyse de, başarılı olamadı59·; geri dönerek, YemEm denizin:. 
deki Kamaran· adasına yerleşti60• Kamaran'a yerleşen Emir Hü
~eyn'in bir süre sonra yiyeceklerf tükenınesi üzerine, daha önce Kan
sfılı Guri'den yardım isteyen Yemen Sultanı 'Amir b. Tahir'e bir 
mektup göndererek yiyecek yardımı istedi. 'Amir, bu isteğe olumlu 
bir cevap vermek istediyse de, vezirinin, «bunlar bir alışırsa, her yıl 
bu yiyeceği isterler; onun için onlara mal verip ahştırmayalım» de
mesi ·üzerine 'Amir de bu isteği reddetti61

• 'Amir bununla kalmaya
rak, Kamaran adasına her türlü mal ve yiyecek satılınasını yas8.k
ladı62. 

Emii: Hüseyn'!Jı elçisi Yemen'den bu haberle dönünce, Emir Hü
seyn ğazaba geldi ve ordusunu toplayarak Yemen kıyılarına saldır
dıô3 . . 

. 5Ş Bedayi', s. 773. . 
.:?7 Bedayi' •. s .. ~78 . . 
58 M.C. Şehabeddin Tekindağ, a.g.e., s. 34. Ahmed RB.§id ise, Portekizll

lerin Aden'i iki kez istila etmek istediklerini, ve fakat ba§ar~ olamadıkl.annı 
iddia e~m*~~~ .:(TYS, -I, 20). Ancak, bu iddiasını hangi kaynaklara dayan
~~ğıAı ,l!laaıe:se~ bellr~emektedir. 

59 Cengiz Orhonlu, XVJ. Asrın . flk .. ya~suıdq. Kızıldenizde Osma.nlılar, 

TD, c.. 16, s. 5. 
60 Ah. Yem. s. 5b. 
61 Ay.yer. 
62 Ay.yer. 
63 Ay.yer. 
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Ahmed Raşid ise, Emir Hüseyn'in Yemen'e hücum etmesine 
başka bir sebep göstermektedir: Bu görüŞe göre, Emir Hüseyn, Ka
maran adasına yerleştikten sonra, o sırada Yemen'de imdmZık iddia
smda bulunan Şerefüddin b. Şemsüddin, Sultan 'A.mir'e karşı yar
dım isternek için, Emir Hüseyn'e bir elçiyle mektup gönderdi. Bu 
mektupta, Sultan 'Amir'in zulmünden söz ·ediliyord'u0'1• Emir Hüseyn 
olumlu cevap vermek istedjyse de, m,üşavirlerinden biri, Şerefüddin 
b. Şemsüddin'in samimi olup olmadığını anlamak amacıyla, Sultan 
'Amir'e, Portekizlllere karşı yapılacak cihdd için yardım istenmesini, 
buna verilecek cevabın, meselenin iç yüzünü ortaya çıkaracağını 

söyledi. Teklif kabul edildi ve Sultan 'Amir'e elçi yollandı03• Sultan 
'Amir, bu öneriyi gayet makul karşılayarak yardım edilmesini iste
diği halde, önde gelen adamlarından Bu'danl, gelen elçilere, Sultan 
'Amir'in Halife olduğunu, GUri'nin, 'Amir'i nasıl olup da bir vali 
yerine koyabileceğini söyliyerek, gelen elçileri azarlayıp geri gön
derdi. Bunun üzerine Emir Hüseyn Yemen'e sald.ırdı0G. 

Emir Hüseyn, Yemen kıyılarına çıkar çıkmaz, dağlara kaçmış 
olan Zeydiler~ bunu fırsat bilip indiler ve gönüllü olarak Emir ~ü
seyn'in ordusuna katıldılar. Çünki Sultan 'Amir, Zeydi mezhebini 
batıl sayıp, zeydile.rin öldürülmelerini helal saymıştı". 

Emir Hüseyn, Yemen kıyılarına çıkarak, Yemenlllerin o zama
na kadar hiç görmemiş oldukları toplarla saldırdı. Yemenlileri boz
guna uğratan Emir Hüseyn, Zebid'i alarak08, halka çok işkence yap
tı ve her · Şeyleri.iıi ellerinden aldıoo: Daha sonra Yemen'in bir çok 
şehirlerini alarak, yerine Barsbay'ı bırakıp, Selm·an Reis'le beraber 
Aden fethine gitti70• 

64 TYS, I, 23. 
65 Ay.yer. · · 
66 Ay.es. s. 25. 
67 Ah. Yem. s. 6a. 
68 E.C.O. Ratıb, a.g.e .. , s. 325-326. 
69 Müneccimbaşı, Sa.tıaifii'l-atıba.r, n, .661., Ah. Yem. ·s. 7a. 
70 Ah. Yem. s. 7b., TYS, I, 33., M.C. Şehabedclln Tekindag-, a.g.e., s. 34. 
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YEMEN'İN osMANLı .tDARESiNE qiRMESİ 

. a) Osmanlı Devleti'nin Yemen'i alma nedenleri 

Osmanlıları Yemen'i almaya zorlayan ilk neden, Portekiziiierin 
Kızıldenizdeki adalara, Arap yarımad~sı kıyılarına ve Hindistan'a 
saldırmasıydın. Osmanlılar bu saldırıyı durdurmak istiyordu; ve bu-· 
nun bazı nedenleri vardı : 

1- Osmanlı Devİeti, devrinin en büyük İslam Devleti olduğu 
'için, Hindistap. ve Yemen'deki müslümanları; özellikle müslümanlar
ca kutsal olan Mekke'yi, bir Hristiyan Devlet olan ·Portekiz'e karı;ıı 
korumak istiyordu'2• 

2 -Osmanlı Devleti, kendisiyle savaşan İran:ıa yardımlaşma 
antıaşması yapan Portekiz'e fırs~t tanııİıak istemiyordu•( 

3 -İktisadi yönden· gelişip, Kızıldenizdeki ticaret yollarını ele 
geçiren Portekizlilerin'\ Arap yarımadasının güneyine yerleşerek, 
kuzeye doğru ilerlemelerini durdurm3.k istiyordu. Nitekim <<bu dev
reyi takip ed~n yıllar, Osman.4-Portekiz ~ücadelesinin en ateşli mü
cadele devresini teşkil etmektedir»75• 

b) Yemen'in Osmanlı Devleti'ne bağlanması 

Aden fethinden dönen -Emir Hüseyn, Yemen'e uğrayıp, idaresini 
Barsbay' a bıxalçtıktan sonra-70 , Cidde~ye gitti 77 • 

71 The Cambridge History of Islam, I, 331. 
72 E.C.O. Rağıb, a.g.e., s. 380., TYS, I, 71., Barbier de Meynard, Charles 

Adri.en Caslmir, Notice sur l'ATaOie meridimıale, Paris, 1883, s. 90., Salih öz
baran, XVI. yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde Osmanlılar, TD, Sayı: 25, 
s. 51., FarlUt Osman Abaza, el-l;lukmu'l-'Osmani fi'l-Yemeıı, el-Kah:lre, 1975, 
s. 17., Eric Macro, Yemen and the Western World, s. X:V. 

73 el-I;lukm. •os. s. 17. 
74 M.C. Şehabeddin Tekindajt, a.g.e., s. 38., el-J:Iukm. •os .. s-: 17. 

. 75 Cengiz Orhonlu, R.B. 8erjant, The Portuguesse ot the South Arabfan 
coast, Oxford, 1968, TD, Sayı: 19, s. 169. 

76 Müellifsiz, Cami'u'l-nıut1ln ji afjbati'Z-Yemeni'l-meym1ın, !stanbul ltDi
versitesi Kütüphanesi, no: .AY 5907, .s. 64a . . 

77 Eyyüb · Sabri, Mir'atü'l-ijaremeyn, Kostantiniyye, 1806, s. 90. 
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Barsbay, fütUhata devam ederek, Sultan 'Amir'in üzerine yürü
dü. Yapılan savaşlarm birinde Barsbay öldüriilünce, yerine İskender 
geçip hücum.larmı sürdürdü78, ve San'a üzerine yürüdü. lskender'in, 
kenti zorla ele geçirmesi üzerine, 84 yıl süren Benu Tahir Devleti 
son buldu78 • San'a kenti düşünce, bir- yandan da İskender'in asker
leri, imamet iddiasiyle ortaya çıkmış olan !ınam Şerefüddin'le uğ
raşıyordu. İskender.'in askerleri, Şerefüddin'in sığınmış olduğu -Sela 
kalesini sıkıştırdıkları sırada da Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı 
fethettiği haberi duyuldu80• Bu haberi duyan Meinlfık askerleri kor
kup geri döndüler81• Aslında, ·gelen haber İskender'i korkutinuştu. 
O, Osmanlı askerlerinin "Yemen'i de alıp, onu da Kansfıh Güri'niİı 
akibetine uğratacaklarından çekiniyordu82• • 

!şte bu korkudan dolayıdır ki, İskender, halkı San'a'nın büyük 
camisinde toplayarak, Sultan Selim'in Mısır'ı aldı~, kendisinin de 
ona intisap ederek boyun eğdiğini açıkladı ve onun adına hutbe oku
du83. Bu hutbesinden sonra, İskender, San'a'dan çıkıp ordusuyla bir
likte Zebid'e hareket etti. "Fakat yolda Benu Habiş kabilesinin tuza
ğına düşerek büyük bir bozguna uğradı ve yanındaki bütün malıni 
ve hazinelerini bırakarak, güçlükle Zebid'e ulaşabildi14 • Bu sıraaa 
Zebid'de Emir Ramazan-ı Rumi adında biri bulunuyordu. Kaçiriayı 
başarıp kurtulabilen Çerkes merrilf:ı.klar Ramazan-ı Rumi'ye sığın
mışlardı. Bunların hepsi, oy birliği ile İskender'i kendilerine Emir 
seçtiler15• 

Yavuz Sultan Seliİn'in Mısır'ı aldığını duyan Zebid'deki ı:umi
ler, sevince kapılarak, rumi elbiselerini giydiler. Bu tutumun · etki~ 
sinde kalan Emir İskender de Çerkes· töreierini bir yana.' atarak rumi 
kıyafetine büründü80• Emir İskender kısa zaiı?-a.ı;ıda bunun sen;ı.ere-

78 Cam. mut. s. 64a., TYS, I, 36-37., E.C.O. Ra~b. a.g.e., s. 326. '. · 
79 Cam. mut. s. 64b., Ah. Yem. s. ısa., YS, 1302-1304, s. 122-23., TYS, I, 

35-39., E.C.O. Ra~b. a.g.e., ·s. 326. : _ · 
80 Cam. mut. s. 65a., E.C.O. Ra~ıb, a.g.e., s. 327. 
81 cam. mut. s. 65a. 
82 Ay.yer. 
83 Ay.es. s. 65a-65b., TYS, I, 39-40., Rüşdi, Yemen Hatırası, Dersa'4det, 

1325, s. 26: ·. 
84 TYS, I, 40. . 
85 Ah. Yem. 15a. 
86 Ah. Yem. 15b., TYS, I, 41. 
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sini de aldı. Nitekim, Yavuz Sultan Selim'in, bütün Arabistan ida
resine bakmak üzre, .hakim ve vekil--i mutlak olarak bıraktığı Me- · 
liku'l· umera Hayri Bey, Sultan'ın emrine dayanarak, kendisinin ve 
maiyyetinin Osma.ıili Devleti'ne bağlılığını bildiren17, Emir İsken
der'i, bütün Yemen mülküne hakim ve serddr olarak tayin etti&'. 

Emir İskender, bu şekilde Yemen'e serdar olarak atanınca, Ye
men'de ilk kez ayin-i osmani icra edilip, cuma hutbelerinden baş
kalarının adları çıkartılmış; hutbeler, Sultaı;ı. Selim'in adına okun
maya başlamıştıres. 

Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alınca, Mekke Şerifi, Kabe'nin anah
tarlarını Osmanlı .Sultanma göndermiş; Yemen Emiri de bir çok he
di yel er le birlikte, bağlılığ_ını bildirmek üzre heyet göndermiştir90• 

Bundan çıkan sonuç şudur: Osmanhlar, -kimi tarihçilerin öne 
sürdüğü gibi11• Yemen'i, topraklarını genişletmek için ele geçirmiş 
değildirler; tersine; Yemenliler kendi istekleriyle Osmanlı Devleti'
ne boyun eğınişlerdir. 

Bununla birlikte, Yemen'in Osmanlı Devleti'ne bu şekilde inki
yadı, «honoriphique» bir mahiyet taşıyordu. Zira bu sırada Yemen'e 
henüz ne Osmanlı askeri, ne de bir Osmanlı valisi gitmiş değildi. 
Bunun sonucu olarak da bazı çerkesler ve İmam Şerefüddin, Emir 
lskender'e ve ondan sonra gelenlere uymamışlar ve bağımsızlıkla
rını bildirmişlerdi9~. ~u işin böyle yürümiyeceğini gören Osmanlı 

Devleti, nihayet 945/1538 yılında, Mısır Valisi bulunan Hadım Sü
leyman Paşa vasıtasiyle, Yemen'i Osmanlı Devleti'ne bağlaı:Inştır~3• 

Bir süre sonra, -Özdemir94 ve Sinan Paşas;; eliyle Yemen'in bü
yük bir kısmı Osmanlı Devleti'nin idaresine bağlandıysa da, mü-

87 el-r,tukm. 'Os. s. 15. 
88 Ah. YeDL 15b., TYS, I, 41. 
89 Ay.yer . 

. 90 Bedayi', .s . . '1141. 
91 F. Gabriell, Les ..4.rabe.cı, Marie de Wasmer ter. Parls, 1963, s. 203., 

All Abdu'l-A.ziz Nasr, l'Evolutüm cuZturelle du Yemen, DF, Paris, 1952, no: 
2364, s. 9-10., Ahmed Emin, ZuhrU'l-!slam, I, 10., V. Be.rard, Le Sultan l'Islam 
et les Pulssances, s. 16-18. 

92 · el-I;Iu.km .. 'Os. s. 17. · 
93 TYS, I, 71., E.C.O., Rag-ıb, a .. g.e., s. 327. ROşdi, a.g.e., s. 26. 
94 Hayrullah Efendi, Devlet-i 'aliyye-i 'Osmaniye Tarihi, !stanbul, 1292, 

XIII, 11-12., TYS, I, 89., Rüşdi, a.g.e., s. 28. 
95 ROşdi, a.g.e., s. 28., tA, Sinan Paşa mad. 
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teakiben gönderilen valilerin beceriksizlikleri 'yüzünden 1045/ 1635 
ta.rihinqe Yemen, Zeydi şey~lerinin ·idaresine terk .edilıniştir96• Bu 
tarihten, Yemen'in Osmanlılar tarafından ikinci kez. alınışı oları 

_126~/1848 ~arihine kadar olan devir de Yemen'in bir fetret devri 
sa.yılır91• 

c) Osmanlılar'ın Yemen'i ikinci kez alışı 

1249 yılında (m.. 1833) Mısır Valisi Mehmed Ali'nin ümerasın

dan «Türkçe bilmez» lakabiyl~ bilinen· biri, her nedense, Mehmed 
Ali'ye baş kaldırdı ve Cidde'de tQpladığı bir sürü askerle Yemen'e 
saldırdı. Fakat Yemen'in bir kaç şehrini eline geçiren Türkçe b.Lt· 
mez, orada tutunaıpayarak, kaçh98• 

Bu şekilde Yemen'le ilişkisi başlayan Mehmed Ali, 1251/1835 
yılında Miİ'liva Emin Bey komuta'sında kara kuvvetlerini Yemea'e 
yolladığı gibi, küçük çaptaki bir de.niz gücünü de oraya doğru ha
rekete geçirdi. ·Yemen'e ·saldıran Mısır askerleri, ciddi bir direnişle 
karşılaşmaksızın Luhayya ve Hudeyde iskelelerini ele geçirdiler. 
Bunu müteakip, Mehmed Ali, İbrahim Paşa koroutasında yeni bir 
·ku-:vet göndererek Tihame'nin bütününü ·Asirlilerden _aldı90• 

1256/ 1840 da Beyrut hadi_sesP00 <?lunca, Me~ed 'Aıl'nin asker
leri, kimi yerler gibi Yemen'i de boşaltmak zorunda kaldılar. Fakat 
bu sırada Yemen'e asker gönderilme imkanı olmadığından, oranın 
yönetimi, bölgesinde büyük bit etkinliğe sahib olan Ebu 'Ariş şüre
fasından, ·şerif Hüseyn b. Ali'ye tevdi edilmiştir101• 

Tam bu sıralarçla, İngilizler, Aden'de bir kömür deposu yap
mak için Osmanlı Devleti'nden izin istediler. Ve maalesef, daha son· 

• - . ı. -

96 E.C.O. Rağıb, a.g.e., s. 344. 
97 Ay.es. s. 350. 
98 .'.TYS, .İ, . 285'-286. 
99 Ay.es. I, 287., Rü§di, a.g.e., s. '40. 

100 İA, Beyı:ut mad. · 
· 101 · TYS, I, 287., BDAYr KSN, 18, EN, 553/353, ZN, 93; KN, 36, G. Wyman 

Bury, Arabia .Infelix or. tlı,e Turks in Y.ameıl, London, 1915, s. 14., Harold 
Ingrams, The Yemen, Imarııs .Rı,ler.s and .Revolütions, London, 1963, s. 54., 
Eric Macro, a.g.e., s. 81. 
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-
r a Aden, Hadram.avt. 'Nevabi-yi tis'a ve · Yemen'in öteki bölgelerin-
de bir çok ğa_ilelere sebep olacak olan .bu izin İngilizlere verilmiş-
tirıo2. · 

. . . 
Şerif Hüseyn Tihame'yi bir kaç yıl yönettikten sonra, San'a 

imamı bulunan Muhammed b. Yahya ile araları açıldı. Şerif Hü
seyn, uzun bir direnişten sonra İmam'a yenilince, İmam Moha'ya 
kadar olan bütün toprakla.ı:ı egemenli_ğine alıp1.03 , San'a'ya döndü. 

Yemen'in bu karışıklığını Bab-ı Ali'ye bildiren Mekke-i Müker
-reme Şerifi muavini Kİbrıslı Tevfik Paşa'nın bir layihas~10\ Sultan 
Abdülmecid'in dikkatini çekti. Bu 1ayiha. üzerine de Tevfik Paşa'ya 
Yemen'i geri alınası için emir göıiderdi105 • Bunun üzerine Mısır ve 
Hicaz'da donatılan üç bin. kadar Osmanlı askeri, Ciddeden hareket 
ederek, 17 cemaziyel ahir 1265/1849 ·.da Hudeyde limanına vardı: 
Hudeyde kaymakamı Şerif Hasan'ın direnmesi üzerine, savaş baş
_ladı v~ ertesi gün de şehri teslim etmeğe mecbur kaldı. Böylece Ye
_men ikinci , kez Osmanlı idaresine girdi106• · 

Hu~eyde'yi bu şekilde teslim alan Tevfik Paşa ile Mekke-i Mü
kerreme Şerifi Muhammed b. 'Avn, San'a'yı da Osmanlı egemenliği 
altına almak amacıyla Mekke-i Mükerreme nakibu's-sadatı Seyyid 
İshak Efendi'yi bir mek~pla San'a. imamı Muhammed Ya~ya'ya 
gönderdiler10

'. 

Kendisine her tarafta baş kaldıran Arap kabilelerinden kurtul
mak ve belki de bir paye almak düşüncesiyle Muhammed Yahya, 
San'a'dan Hudeyde'ye gitti; sonra da anlaşmak üzre. Tevfik Paşa 
ile Şerif Muhammed b." Avn refakatinde 4 ramazan 1265/184Q günü 
San'a'ya geri döndü108

• 

Her ne kadar Teyfik. Paşa, m~iyyetindeki askerle birlikte bir 
tek silah patıatmadan San'a'ya girmişse ·de, gerekli önlemleri alına-

102 Rüşdi, a.g.e., s. 40. 
103 TYS, I, 294-295., Eric Macro, a.g.e., s . 31. 
104 Bu layiha için bak. BDA, Mes. Müh. Yemen, no:· 1816, lef, 5. 
105 Rüşdi, a.g.e., s. 41., G. Wyman _Bı,ıry; a.g.\!_., s. 14. 
106 Barbier de Meynard, Notice sur l'Arabie Meridionale, s . 87-88., George 

Antonius, The .A.Taq . .Awakening; :Lon,do~. 1955; s. 66., ~ed Emin Zuhrii'l
İslam, el-Ka.Iıire, 1964, IV, · ı3.6-137 ., . TP, e Cambri9ge His.tory of Islam, I, 388. 

. 107 TYS, I, 298., Rüşdi, a.g.e., s.· 41 .. · 
108 TYS, I, 298-299., Rüşdi, a.g.e., s. 41. 
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dığı için, bir çok askerin boş yere telef olmasına sebep .olmuştur10?. 
Nitekim Tevfik Paşa, !mam.Muhammed'le San'a'ya girince, çevre
deki kabileler daha da galeyana gelmişler ve imam Muhammed'i 
imametten uzaklaştırarak, yerine Ali Mehdi denen bir başkasını ·ge
tirmişlerdir110. 

Bütün olup biteni, İmam Muhammed, Tevfik Paşa'ya haber ver
diği halde, adı geçen Paşa, söylenenlere kulak asmamış ve askerini 
San'a sokaklarına sal.mıştır. · Kimi berbere, kimi hamama giden as
kerlerin bu dağınıklığını gören halk, onlara saldırmış ve buldukları 
yerde öld:fu:müştür. Kaçabil~nler de T~vfik Paşa _lle birlikte kaleye 
sığmmış ve burada yirmi beş gün .. mahst:ı.r kal.mışlardır. Bu arada 
eski imam Muhammed b. Yahya hapsedilmiş, daha sonra da öldü
rülmüştür. Sonunda da yeni imam ~ Mehdi'nin ·himmetiyle Tevfik 
Paşa kaleden çıkarak perişan bir halde ve İmam'ın himayesinde 
Hudeyde'ye dön.müştür111 • • Bir sene sonra da içtiği bir sudan has
talanarak ölmüştür112• Bu tarihten sonra Yemen, kah valilik, kah 
mutasarrıflık.la idare edildi113

• Tevfik Paşanın ölümü üzerine, Hicaz 
Valiliği, Fırka-i askeriye kumandanı Ferik Kürd Mahmut Paş~'ll 
Hudeyde vali veka.Ietine gönderdi1u . .Az bir süre sonra da, Mustafa 
Sabri Paşa Yemen valiliğine atandı. Fa~at o da .bir sene sonra, yani 
1267/ 1851 de aniden ölünce, yerine Mehmed Sırri Paşa tayin ·edildi. 
Sırri Paşa da bazı lüzumsuz harcamalarda bulunduğu için valilikten 
alınarak yerine 1268/1852 de Bo napart Mustafa Paşa gönderildi116

• 

Ne varki, Bonapart gibi tedbirli denen bu zat, çevresindekilere uya
rak Araplar üzerine. yürümüş ve pusu ya düşürülerek bir çok askeri 
öldürüldükten sonra, kendisi de kaçarken yolda ölmüştür116• 

Böylece ikinci kez başlayan Osmanlı-Yemen ilişkileri, Ahmed 
Muhtar Paşa'nın fetih hareketleriyle devam etiniş ve Ahmed Muh-

109 G.W. B\ll"y, .a .g.e., s. 14. 
110 TYS, I, 2.99., Rüşdi, a.g.e., s. 42. . . 
lll .TYŞ!, I, .30.0-301., E. Macro; a.g.e., s. 31 . .. 
112 TYS, I, 302., H. Ingraıns, The Yemen·, s. 54. 
113 Rüşdi, a.g.e:, s. 42. 
114 TYS, I, 305. 
115 TYS, I, 308. 
116 TYS, I,. ~09-810. 
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tar Paşa bu fetihlerin sonucu olan San'a fethini, 25 nisan 1872 ta- . 
rihli telgrafla Bab-ı -Ali'ye bildirm.iştir117• 
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