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ða ve Mintaþ’a baðlý birliklerin Mýsýr sýnýrlarýna yaklaþmalarý üzerine güç günler geçirmeye baþlayan Berkuk halkýn gönlünü
kazanmak için bir taraftan bazý vergileri
kaldýrýrken bir taraftan da çok sevilen Mütevekkil’i büyük bir törenle tekrar halifeliðe getirdi ve el koyduðu bütün mallarýný
geri verdi. Böylece altý yýllýk ikinci bir aradan sonra 10 Cemâziyelevvel 791 (7 Mayýs
1389) Cuma günü hutbe tekrar Mütevekkil - Alellah’ýn adýna okundu. Fakat Berkuk’un yaptýklarý ona umduðu gücü saðlayamadý; isyancýlar Kahire’ye girerek onu
tahttan indirdiler.
Berkuk’un yerine ikinci defa sultan ilân
edilen çocuk yaþtaki el-Melikü’s-Sâlih Zeynüddin II. Haccî’ye hükümdarlýk taklidi vermekle birlikte Berkuk aleyhinde konuþmayan Mütevekkil, kýsa bir süre sonra birbirine düþen Yelboða ile Mintaþ arasýnda ara
buluculuk yapmaya çalýþtý, ancak baþarýlý
olamadý. Bu mücadeleden galip çýkarak
yönetime tek baþýna el koyan Mintaþ, bir
süre Kerek’te sürgünde kaldýktan sonra
tahtýný geri almak için harekete geçip Dýmaþk’ý kuþatan Berkuk’la savaþmaya giderken II. Haccî ve Mütevekkil’i de yanýnda
götürmüþtü. Savaþý Berkuk kazandý (14
Muharrem 792 / 2 Ocak 1390); esirler arasýnda Mütevekkil de bulunuyordu. Daha
önce isyancýlar Berkuk’u tahttan indirdiklerinde onun aleyhinde konuþmamasý ve
hal‘ine dair verilen fetvaya muhalefet etmesi sayesinde makamýný koruyan ve Berkuk’tan büyük saygý gören Mütevekkil ona
tahttan çekildiðini bildiren Haccî’nin yerine tekrar saltanat tevcihinde bulundu.
Mütevekkil - Alellah, Berkuk’un ölümünden sonra onun iki oðluna daha sultanlýk
hil‘ati giydirdi ve vefatýna kadar (18 Receb
808 / 9 Ocak 1406) halifeliðine devam etti;
öldüðünde en uzun süre hilâfet makamýnda kalan Mýsýr Abbâsî halifesi durumundaydý. Ayrýca beþ oðlu hilâfet makamýna
geçen tek halifedir. Türbesi Kahire’nin dýþýndaki Nefîsî Kabristaný’ndadýr.
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el-Mütevekkil - Alellåh Yahyâ
b. Muhammed b. Yahyâ Hamîdiddîn
el-Hasenî el-Alevî et-Tâlibî
(1869 [?] -1948)

˜

Yemen Zeydîleri’nin
seksen yedinci imamý
(1904-1918)
ve baðýmsýz Yemen Emirliði’nin
ilk hükümdarý
(1918-1948).
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Muhtemelen 1286 (1869) yýlýnda San‘a’da doðdu. Babasý Mansûr- Billâh Muhammed baþta olmak üzere buradaki âlimlerden öðrenim gördü. 1310’da (1892-93) Cebelüehnûm’a giderek bir süre daha okudu ve ders vermekle meþgul oldu. Babasýnýn ölümünün ardýndan 20 Rebîülevvel
1322’de (5 Haziran 1904), o sýrada Osmanlý hâkimiyetinde bulunan San‘a’ya baðlý yerleþim merkezlerinden Kafletüazir’de Mütevekkil - Alellah unvanýyla imâmet görevine getirildi.
Yahyâ imamlýðýnýn ilk günlerinden itibaren, 1839’da Aden’i iþgal eden ve devamlý
surette iþgal alanýný geniþletmeye çalýþan
Ýngilizler’i bir tarafa býrakarak babasý gibi
siyasetini Osmanlý Devleti’ni Yemen’den
çýkarma temeline oturttu. Göreve geldikten bir süre sonra yayýmladýðý cihad çaðrýsýyla ülkedeki bütün Türkler’e karþý savaþ baþlattý. Bu arada Sa‘de’de ayaklanan
ve Osmanlýlar tarafýndan desteklenen Hasan b. Yahyâ ed-Dehyânî ile uðraþmak zorunda kaldý. Çaðrýsýna katýlan kabilelerden
topladýðý kuvvetlerle 1905 Nisanýnda San‘a
ve civarýný almayý baþardý. Ahmed Feyzi
Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvetleri
karþýsýnda bir ara þehri terketmek zorunda kaldýysa da kanlý çatýþmalardan sonra
tekrar ele geçirdi. Altý yýl boyunca San‘a
ve Ýstanbul’da sürdürülen görüþmelerin
ardýndan 9 Ekim 1911 tarihinde imzalanan
Daân Antlaþmasý ile Zeydî kadýlarýnýn ve
San‘a’da kurulacak istînaf mahkemesi re-

isinin tayini, vakýflarýn idaresi ve Osmanlý
idarecilerinin suistimallerini vilâyete bildirmek gibi önemli yetkiler elde etti. I. Dünya Savaþý’nýn sonuna kadar yürürlükte kalan bu antlaþmada ayrýca Zeydî ve Þâfiî kadýlarýnýn görev yapacaðý mahkemelerin kurulmasý, siyasî ve malî suçlarla ilgili umumi af ilâný, hükümet görevlilerinin ve imamlýk mensuplarýnýn Yemen’de emniyet içinde hareket edebilmeleri, esir ve rehinelerin iadesi gibi konular da karar altýna alýndý. Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918)
ardýndan Osmanlý askerlerinin Arap yarýmadasýndan çekilmesi üzerine Mütevekkil
fiilî durum gereði baðýmsýz Yemen’in hükümdarý oldu ve 1920’den itibaren Zeydî
Ýmamlýðý bir krallýða (Yemen Mütevekkilî
Krallýðý) dönüþtürüldü (EI 2 [Ýng.], XI, 247).
Türkiye ile bundan sonraki iliþkileri 1924
yýlýna kadar devam eden, Millî Mücadele’de kazanýlan baþarýlarýn tebrikini, Yemen’deki asker ve sivil son Osmanlý Türk unsurlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamayý konu
alan yazýþmalarla sýnýrlý kaldý (bu yazýþmalar için bk. Öke – Karaman, tür.yer.).
I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Ortadoðu’daki nüfuz alanýný geniþletmeye çalýþan ve
daha önce Asîr ve Tihâme Emîri Muhammed b. Ali el-Ýdrîsî ve diðer þeyhlerle himaye antlaþmalarý yapmýþ olan Ýngiltere,
Yahyâ’yý Yemen ile Ýngiliz himaye bölgesinin (Western Aden Protectorate) sýnýr meselesini çözmeye zorlamak için Hudeyde’yi iþgal etti. Maksadýna ulaþma konusunda fazla bir baþarý kazanamayýnca da Hudeyde ve Tihâme sahilini Ýdrîsîler’e vermek
suretiyle Yemen’in, sahil kesimi ve daðlýk
arazi olarak iki emirlik arasýnda bölünmesine zemin hazýrladý. Yahyâ, 1923 yýlýnda
Muhammed el-Ýdrîsî’nin ölümünden sonra ortaya çýkan taht kavgasýndan yararlanarak Aden’in batýsýnda kalan bölgeye saldýrýlar düzenledi ve 1925’te Hudeyde’yi ele
geçirdi. 1926’da Ýtalyanlar’la on yýl süreli
bir dostluk ve ticaret antlaþmasý imzalayarak Ýtalya’dan silâh ve teknik yardým almayý baþaran Yahyâ, Mayýs 1934’te Ýngilizler’le yaptýðý bir dostluk akdiyle ülkesinin güneyindeki Ýngiliz himaye bölgesinin
sýnýrlarýný kabul etmesinin karþýlýðýnda devletinin Ýngiltere tarafýndan resmen tanýnmasýný saðladý. Birkaç ay sonra Kral Abdülazîz’le Tâif Antlaþmasý’ný imzaladý ve
Hudeyde’nin kendisinde kalmasýna karþýlýk Asîr ve Necran’ýn içinde bulunduðu Kuzey Yemen topraklarýnýn bir kýsmýný Suudi
Arabistan’a býraktý. Bu arada Ýngiltere’nin bölgede devamlý kalacaðý endiþesiyle,
1926’da Ýtalya ile yaptýðý antlaþmanýn sü215
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resini uzattý ve yeni bir antlaþmayla da
Ýtalyan doktor ve mühendislerine Yemen’e
yerleþme izni verdi (1936). Böylece 1930’lu yýllarýn ortalarýnda dýþ güçlerle uzlaþma
saðlayan Ýmam Yahyâ, bir taraftan da 1918
yýlýndan beri baðýmsýzlýk isteðiyle kendisini
meþgul eden Hâþid, Kaharî, Dâli‘, Ubeyde
ve Murâd kabileleriyle ve Necran’daki muhalif gruplarla olan mücadelesini sonuçlandýrdý ve izlediði sert politikayla hasýmlarýný ortadan kaldýrdý.
II. Dünya Savaþý yaklaþýrken nisbî bir istikrar ve sükûnet dönemine giren Yemen’de 1939-1941 yýllarý arasýnda kýtlýk ve veba
salgýný yaþandý. Ayrýca dýþa kapalý siyaseti
yüzünden ortaya çýkan maddî sýkýntýlara
çözüm bulamayan Ýmam Yahyâ’nýn halka
karþý tutumunu da gittikçe sertleþtirmesi, hürriyet taraftarlarýnca Aden’de kurulan Hizbü’l-ahrâr’ýn yönlendirdiði ve hemen
her kesimden halkýn katýldýðý bir muhalefet hareketinin ortaya çýkmasýna zemin
hazýrladý. Diðer Ýslâm ülkelerindeki tecdid
ve ýslahat hareketlerinden etkilenen bazý
din âlimleri de bu muhalefeti destekledi.
Aralarýnda oðlu Seyfülhak Ýbrâhim’in de
bulunduðu muhalefet liderlerinin, ulemânýn ve yüksek dereceli devlet görevlilerinin uyarýcý mektuplar gönderdikleri Ýmam
Yahyâ’nýn tutumunu deðiþtirmemesi aleyhindeki hoþnutsuzluðun düþmanlýða dönüþmesine ve sonuçta düzenlenen bir suikastle öldürülmesine yol açtý (17 Þubat
1948).
Mütevekkil - Alellah’ýn içte mutlak otorite ve katýlýðý, dýþta diðer ülkelerle iliþki kurmaktan çekinme ve siyasî yalnýzlýk esasýna
dayanan bir siyaset uygulamayý ilke edinmesinin, ayrýca yönetimle ilgili hemen her
meseleyi þahsen çözmeye çalýþmasýnýn Yemen’i çaðdaþ uygarlýða ayak uydurmaktan alýkoyduðu söylenebilir. Yemen’in istiklâline sahip fakir bir ülke halinde kalmasýný, yabancý hâkimiyetinde kalkýnmýþ bir
ülke olmasýna tercih ettiðini söyleyen Ýmam
Yahyâ (Ziriklî, VIII, 171), Osmanlýlar’ýn çekildiði tarihten ölümüne kadar geçen otuz
yýl içerisinde memleketini kendi hâkimiyeti altýnda birleþtirme dýþýnda önemli bir baþarý gösterememiþ, onun imamlýðý döneminde Yemen, medeniyet ve geliþme itibariyle Osmanlý zamanýndakinden çok daha
gerilere gitmiþtir (Seyyid Mustafa Sâlim,
s. 37-39; Ahmed Kayid es-Sâidî, s. 40-43).
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Þerefüddîn Yahyâ b. Þemsiddîn b. el-Ýmâm
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Yemen Zeydî imamý ve fakihi.
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27 Ramazan 877 (25 Þubat 1473) tarihinde Yemen’in kuzeybatý kesiminde Kevkebân’a baðlý Hýsnýhadûrüþþeyh’te doðdu.
Hz. Hasan’ýn soyundan olup el-Ba¼rü’zzeÅÅâr müellifi Mehdî - Lidînillâh Ýbnü’lMurtazâ’nýn torunudur. Hýsnüzzafîr’de Abdullah b. Ahmed eþ-Þatbî, Abdullah b.
Yahyâ en-Nâzýrî ve Abdullah b. Mes‘ûd elHavâlî; San‘a’da Ali b. Sâlih el-Ullefî, Muhammed b. Ýbrâhim ez-Zafârî, Seyyid elHâdî b. Muhammed ve Muhammed b. Ali
el-Veþelî gibi âlimlerden Arap dili ve edebiyatý, kelâm, fýkýh, hadis ve tefsir okudu.
Aklî ve naklî ilimlerde kendini yetiþtirdi.

10 Cemâziyelevvel 912 (28 Eylül 1506)
tarihinde Hýsnüzzafîr’de imamlýðýný ilân
etti; ulemâ ve þehrin önde gelenleri kendisine biat etti, çevreye mektuplar gönderdi, Cibâlülyemen gibi bazý bölgelerde
imamlýðý tanýndý. Tihâme ve Aþaðý Yemen
bölgeleri ise Tâhirîler’den Sultan Âmir b.
Abdülvehhâb’a tâbi idi. Mütevekkil, müslüman gemilerine saldýran Portekizliler’le
savaþmak için 921’de (1515) Kýzýldeniz’deki Yemen sahiline yakýn Kemerân adasýna
yerleþen Memlük donanmasýnýn kumandaný Emîr Hüseyin’e elçi göndererek Âmir’e
karþý ondan yardým istedi. Bu sýrada kendilerine yiyecek yardýmý yapýlmasý talebinin Âmir tarafýndan reddedilmesi üzerine
Emîr Hüseyin ona savaþ açtý, Zebîd ele geçirildikten sonra Âmir San‘a önlerinde öldürülüp Tâhirîler hânedanýna son verildi
(923/1517). Ardýndan Memlükler, Selâ’da
bulunan Mütevekkil - Alellah’a karþý yürüyüp þehri kuþattýlarsa da sultanlarý Kansu Gavri’nin Osmanlýlar’la yaptýðý savaþta
öldürüldüðü haberi ulaþýnca antlaþma
yapýp savaþtan vazgeçtiler.

Memlük ordusunun Yemen’i terketmesiyle San‘a, Sa‘de ve çevreleri, Ta’kür ve
Taiz Mütevekkil’in eline geçti. Mütevekkil
922’de (1516) San‘a’yý zaptedince buradaki Ýsmâilîler’i þehirden sürdü (Nehrevâlî,
s.168). Yavuz Sultan Selim, bu sýrada Yemen’de kalan Memlük Çerkezleri’nin baþýna geçen ve San‘a’da Osmanlýlar’a baðlýlýk arzeden kumandanlardan Ýskender’i
Yemen’e hâkim ve serdar olarak tayin ettiyse de sonradan bazý Çerkezler ve Mütevekkil onu tanýmadý. Yemen’in Osmanlý
Devleti’ne baðlanmasý ancak 945 (1538)
yýlýnda Mýsýr Valisi Hadým Süleyman Paþa
eliyle oldu. Bu sýrada Aden Tâhirîler’den bir
ailenin, Zebîd ve çevresi de Osmanlýlar’a
tâbi Memlükler’in nüfuzundaydý. Osmanlý
kuvvetleri ilk olarak kuzeyden güneye doðru Cîzân (Ceyzân), Aden ve Þahr gibi sahil
þehirleri ve çevresinde hâkimiyet kurarken
Yemen’in büyük bir kýsmý Mütevekkil’in
elinde bulunuyordu. Bir taraftan Tâhirîler
ve Cevf bölgesi þerifleriyle savaþmakta olan
Mütevekkil ile oðlu Mutahhar, Osmanlýlar’a
karþý verdikleri mücadelede baþarýlý olamadýlar. Mütevekkil’in 948’de (1541) ülkeyi oðullarý arasýnda paylaþtýrmasý ve Mutahhar’a karþý diðer oðlu Þemseddin’i desteklemesi sebebiyle Mutahhar’la arasý açýldý. Mutahhar babasýna karþý Osmanlýlar’la
iþ birliði yaptý. Cevf þerifleriyle Ýsmâilîler’in
de Zeydîler’e karþý Osmanlýlar’ý desteklemesi üzerine Osmanlý nüfuzu Güney Yemen’den baþlayarak gittikçe geniþledi. 952’-

