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MUHAMMED HiLAL EFENDi'NİN YEMEN'E DAiR 
İKİ LAYiHASI 

idris Bostan 

Önemli bir ticaret yolu üzerınde bulunan Yemen ve lıavalisi, 
XVI. yüzyılın ilk yıllarından itibaren bir yandan Kızıldeniz salıil

lerinde görünmeye başlayan Osmanlıların, diğer yandan Portekizii
Ierin ve daha sonraları diğer Avrupalı ülkelerin faaliyet gösterdik
leri bir bölge haline gelmiştir. 

Yemen Beylerbeyliği'nin kuruluşundan\ elimizden çıktığı Bi
rinci Dünya Savaşı sonlarına kadar geçen sürede cereyan eden olay
lar, bu bölgenin Osmanlı Devleti tarafından ne derece önemli görül
düğünü açıkça ortaya koyar2

• 

Ne varki Osmanlı idaresindeki Yemen'de, yüz-yıllar boyunca ida
recilerin beceriksizliği yanında bazen içerdeki isyancı imamlar, ba
zen de dış devletlerin saldırıları yüzünden huzur içinde tam bir ha
kimiyet tesis edilememiştir. 

lik olarak Selman Reis'in Yem~n hakkındaki layilıasıyla3 baş
layan ve yakın tarihimizde askeri, mülki birçok idareci tarafından 

ı Yemen Beylerbeyliği'nin kuruluşu (9 Şevval 945/24 Şubat 1539) hak
kında bk. Şerafettin Turan, «Süleyman Paşa (Hadım)», İA; Süleyman Paşa'
nın, Beylerbeyliğinin kuruluşundan bahs eden bir mektubu için bk. TSMA, No. 
9663; Ali Efendi, Ahbarü;l-Yemani, Hamidiye Kütüphanesi, No. 886, vr. 45b; 
Salih özbaran, «Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu», Tarih Dergisi, 31 
(İstanbul 1977), s. 101. 

2 Ana hatları ile Osmanlı idaresindeki Yemen tarihi için bk. İ. Süreyya 
Sırma, Osmanlı Devleti'nin Yücılışında Yemen İsyanları, İstanbul 1980, s. 57-67. 

3 Selman Reis ve layiliası konusunda bk. Fevzi Kurdoğlu, «Meşhur Türk 
Amirali Selınan Reis'in Layihası», Deniz Mecmuası, 47 (İstanbul 1934), s. 67-
73; Selınan Reis'e aid diğer bir ariza için bk. Şehabettin Tekindağ, «Süveyş"te 
Türkler ve Selınan Reis'in Arizası», Belgelerle Tiirlc Tarihi Dergisi, 9 (İstanbul 
1968) s. 77-80; Yakup Mughul, «Portekizlilerle Kızıldeniz'de Mücadele ve Hi-
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yazılan layihalarla aniatılmaya çalışılan Yemen; tarihi, coğrafi, ik
tisadi ve siyasi olarak birçok yönleriyle karşımıza çıkar. 

Kütüphane ve arşivlerimizde bulunan Yemen'e ait eserlerdeki 
bilgiler oldukça zengindir4 • 

Bizim burada metnini neşredeceğiiı:ıiz Muhammed Hilal Efen
di'nin «Hitta-i Yemaniyye Hakkınila Ma~lumat-ı Coğrdfiyye ve İdfi,
riyye» adlı layihası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 6622'de 
kayıtlı bulunmaktadır. O'nun bu eserini tamamlar mahiyetteki di-
ğer bir layihası ise BA. Yıidız Evrakı, KSM. 19, Evrak 2463, Zarf , 

130, Kutu 58'dedir. ( l?ugun ~cr ~ ı'-1-ı'ba-r-ljie. 8oA-, Y&E sy33 du:t) 
caz'da Osmanlı Hakimiyetiİıin Y~rleşmesi Haklruıda Bir Vesika», Belgeler, II 
(1965), s. 37-47. 

4 Burada İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde mevcut Yemen ile ilgili 
eserlerin bir listesi araştırıcılara kolaylık olmak üzere sunulmaktadır : 

Türkçe Yazmalar: 

Abdü'l-mü'min b. Ali, Mir'atü/l-Yemen, IUK. TY. 6129; 
Ahmed. Ziya, Mufassal Yemen Ooğrafyasıı İÜK. TY. 4254; 
.Esad Cabir b. Osman Ra~b, Yemenı İÜK. TY. 4250; . 
Hasan Halid Bey, Yemen Seyalıatnamesiı İÜK. TY. 4917; 
Dr. İs.mail b. İbrahim, Yemen Vilayetinin Alıvıil-i Fenniyesi, İÜK. TY. 

4663; 

Mehmed Emin Pa§!!-, Yemen Kıt'a-i Gesi-mesinin İki Vilayet e ·Taksimi 
Lüzıımunıın ve diğer Hususçıt-ı Mülıinımenin Beyanını lıavi risale. 

(Diğer adı: Yemen Kıt'asının Mq'mııriyetine ve Daima Asayi§te 
Bulunmasına dair Tedabir.), İÜK, TY. 4615; 

Muhammed Hilal Efendi, Hıtta-i Yemaniyye Hakkında Ma'lıimat-ı Ooğ
rafiyye ve İdariyye, İÜK. TY. 6622; 

Rumüzi, Tarih-i. Fetlı-i Yemen, İÜK, TY. 6045; 

Arapça Yazmalar : 

Abdullah b. İbrahim es-Süfi; Risale fi mezlıebi'z-zeydiyye, İÜK. AY. 
4750; 

Bedreddin Muhanınied b. İsmail;· el-Letaifü's-seniyye fi alıbari'l-mema-
liki'l-Yemeııiyye, İÜK. AY. 11)45, AY. 3294; 

Oamiü'l-miitun fi alıbari'l-Yemeni'l-Meymun, İÜK. AY. 5907; 
Hasan b. Ahmed el-Hemedani, Kitabu'l-iklil, İÜK. AY. 3488; 
İdris b. Hasan, Nüzhetii/l-efkar ve mvzatii/l-alıyar, İÜK. AY. 13~:h; . 
Num~ b .. Muh~ed, :T;;_kvimii'l~alıkdmü'ş-şer'iyye ala mezlıebf-

zeydiyye, İÜK.AY. 3476; 

.Zebidi, Kurretü'l-ııyun fi· ahbari'l-Yemeni'l-Meymun, İÜK. AY. 1330. 



303 

Yemen'de iki defa görevde bulunan Muhammed Hilal Efendi" 
kaleme aldığı birinci layİhasında bölgenin siyasi, iktisadi ve ictimai 
be.kımdan önemini belirtmiş, iç karışıklıkların sebebleri ve çareleri 

. üzerinde durmuş ve Yemen'in imarı konusunda tavsiyelerde bulun
muştur. Eser 13 varaktır. 5 varaktan oluşan ikinci layihada ise daha 
çok halkın yaşayışı, kullandığı eşyalar, mimari özellikler, inanı§lar, 
örf ve adetler anlatılmıştır. 

I. Layihanın muhtevası : 

Üç fasıldan oluşmaktadır. Önce her faslın ihtiva ettiği konular 
kısaca özetlenmiş ve sonra her fasıl ayrı ayrı bendler halinde açık
lanmıştır. Üç faslın tamamı yirmibir bendde incelenmiştir. 

Birinci Fasl : 

Birinci bend : Burada Yemen'e ait coğrafi bilgiler verilmekte 
olup, Osmanlı Devleti sınırları içinde kalan yerler belirtilmiş

tir. Sa'da'nın da Osmanlı topraklarına katılmasıyla bölgede ticari 
ve resmi haberleşmelerin daha kolay olacağı üzerinde durulmuştur. 

İkinci, üçüncü bend : Yemen'in iklim ve bitki örtüsünün anla
tıldığı bu bendlerde, denize .yakın yerlerin (msl. Tihame) sıcak, iç 
kesimdeki yüksek tepelerin ve dağların soğuk olduğu. anlatılır. Kı
şın yağmur yağmadığı halde, mayıs, :P.aziran ve temmuzda bol yağ
mur yağar. Sıcak yerlerde hurma, kına, sahile nisbetle soğuk sayı
lan yüksek kesimlerde ise limon, turunç ve kavun yetişir. Senede üç 
defa ekilen bu topraklarda buğday, arpa, mercimek, fasulye ve darı 
üretilir. En önemli ürün kahvedir. Tihame hariç, Yemen'in her ta
rafında kahve yetiştirilir. 

5 Muhammed Hilal Efendi Yemen'de «Yemen vilayeti İstinaf Mahkemesi 
Ceza Reisi» olarak görev yapmıştır. Bu göreve illi: tayini 19 Ağustos 1879 olup, 
7 ay, ikinci defa tayini ise 14. Kasım. 1887 olup, 10 ay sürmüştür. Hayatı ve 
eserleri için bk. Nejat Göyünç, «Trablusgarb'a ait Bir Layiha», Osmanlı Araş
tirmaları I, (İstanbul 1980), s. 235-237. Onun yukarıdaki makalede zikredilen 
eserlerine ve Yemen halı:lı:ındaki layihasına ayrıca şu eserini de ilave edelim. 
«Lıilı:atatü'z-zeheb fi asari'l-arab», İÜK. TY. 6971. (Bu eser, ~ Zor hak-
kındadır.) / · 

D~r-r' 
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Dördüncü bend: Yemen'de Osmanlı idaresi zamanında, öncele
ri sadece İran şehbenderi bulunurken, sonraları Fransa, Yunanistan 
ve İngiltere Hudeyde'de, İtalya Moha'da birer konsolosluk tesis et
mişlerdir. 

Beşinci bendde : Yemen'in en büyük iskelesinin Hudeyde oldu
ğu ve buradan yapılmakta olan ticaretin önemi anlatılmaktadır. 

Altıncı bend : Yemenliler giyim-kuşam· ve sair eşyalarını ken
dileri imal ederler ve yabancı mal kullanmazlar. Fes yerine arakiy
ye giyerler. Ayakkabılarına paşmak denir. Kullandıkları sahan ve 
tencereler topraktan, tepsiler ise deridendir. Ahali oldukça tutum
ludur. 

Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bend: Yemen'de esaslı bir tah
rir yapılmadığı için ne kazalarda; ne .de devlet merkezinde köylerin 
adları tam olarak mevcut değildir. Bu sebepten vergilerin toplan
ması şeyhlere havale edilmiş, ancak o zaman da birçok uygunsuz
luklar olmuştur. Ayrıca köylerin idareleri düzensiz olduğundan muh
tarlar devlet malını zimmetlerine geçirmektedirler. Bunun .önlenme
si için nüfus ve mal-mülk sayımı yapılmalı, yeni düzenlemeler ge
tirilmelidir. 

Onuncu bend : Halk, mes~lelerini halletmek konusunda kendi 
fakihlerine başvurmakla beraber kasabalardaki kaza ve nahiye mec
lislerine de müracaat ederler. Yemen'de topraklar çok geniş oldu
ğundan bazı yerlerde davaların nasıl çÖzümlendiği bilinememektedir. 

Ikinci Fasl : 

Onbirinci bimd : Toprakları oldukça geniş ve nüfusu üç milyo
nu bulan Yemen'in ahalisi devlete bağlıdırlar. Bu vilayetin bir vali 
ile idaresi ise mümkin değildir. Muhammed Hilal -Efendi, burada 
beş delil getirerek halkın devlete karşı iyi niyetli ve itaatkar oldu
ğunu anlatmaya çalışmıştır. 

Onikinci bend : Ancak bölgedeki bazı ·şeyhler halkı Osmanh 
Devleti'ne karşı ayaklandırma gayreti içindedirler. Bunlardan Şe
refüddin adlı şeyh, bu maksatla bazı kabile şeylılerine Kur'aıi ayet
lerini de -zikrederek ve Tür.klerin din dışı davranış_lar içinde oldiık
larını yazarak isyana teşvik etmektedir. 
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ünüçüncü bend : Bu kısımda mezheplerden bahsedilmektedir. 
Çoğunluk zeydi olmakla beraber, şafii, hanefi, hanbeli gibi mezhep
ler de vardır. 

Ondördüncü bend: Yemen'de üç vali bulunursa gelir kafi gel
mez denilecek olursa · buna da çare gösteren müellif, Hicaz'a terk 
edilen Yemen gümrüğünün iade ediiniesini ve. Avrupa'ya satılan kah
veden· yüzde bir alınan· gümrük resminin yüzde üçe çıkarılmasını 
tavsiye eder. 

Üçüncü F'asl : 

Onbeşinci bend : Yemen'le Osmanlı Devleti' arasında telgrafla 
haberleşme oldukça zordur. Bir ay kadar sürmektedir. Halbul:ri İs
tanbul-Aden telgr~ hattına Hudeyde'den yeni bir ıi.at bağlanacak 
olursa haberin San'a'ya bir an önce ulaşnıa,sı kabildir. 

Onaltıncı bend.: . Merkez'den Yemen' e tayin edilen memurların 
ya arap veya arapçaya vakıf kimselerden olması önemli bir husus
tur. 

Onyedinci bend : İsyancı Şe~efüddin:in ıslahı için ya ileri ge
lenlerden bazılarım padişahın yanına davet ile iltifat ettilrten son
ra geri gönderip imama nasihat etmelerini temin etmeli veyahut bu 
isyancıya maaş ve rütbe verip onu kontrol ve idare altına almalı
dır. 

Onsekizinci ve ondokuzuncu bend: Yemen birkaç vilayete ay
rılırsa hem idaresi kolaylaşır, hem de valiler kendi bölgelerindeki 
isyancıları birer ikişer ortadan kaldırırlar. Bu arada Sa'da bölge
sine de bir miktar asker göndermek ve orayı da idare altına· almak 
mümkündür. 

Yirminci bendde ise Hadramıit ve Şihr'den bahseden niüellif, 
buraların da idare altına alınmasını tavsiye etmektedir. 

Yirmibirinci bend : Yemen'in ileri gelenlerirıden birkaç kişi İs~ 
tanbul'a çağrılır kendilerine hediyeler verilir ve halifenin hizmeti 
anlatılırsa onlar da yurtlarırı.a döndüklerinde halk;J.arına gördük
lerini anlatırlar. Bunun ise }:ıirçok faydaları olacağı şüphesizdir. 

Muhanınied Hilal Efendi, bundan: sqnra Aden haklu:tıı:la coğrafi, 
idari ve ticari bilgiler vererek layihasına son verir. 

Forma: 20 
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II. Layihaiıın muhtevasi : 

Bu layihada önce Yemen hakkında verilen kısa bir coğrafya 'QH
gisinqen sonra mim~risinden bahs~dilir. Yemen'de evler beş-altı kat
tır. Bidnci katlar ~aştan diğer kısımları kerpiçtendir. İç duvarları 
~ireçle sıvanmıştır. Dışarda ise yalnız pencere etrafı sıvalıdır. Pen
cereler çoğunlukla tahta kaplıdır, cama_pel~ rastlanmaz. Mimarla
rın maharetine diyecek ·yoktur. 

Evlerin döşenmesi ise, odaların kapı duvarı hariç diğer üç du
varın çeşitli basmalarla süslü, perdeler asılması şeklinde olur. Yas
tıkları üst üste bu perdelerin önüne koyarlar. Odada ayrıca raflar, 
ayaklı sarı tepsi üzerinde birkaç nargile bulunur. 

Halkın kıyafetine gelince;· kadınlar amerikan bezinden yapıl
mış don giyerler. Kabile.haJkı üstüne gömlek giyer ve altlarına fota 
sararlar. Bu fotanırı: ucuna da cenbiye dedikleri hançer takarlar. 

Yemenliler · tencer.e, · s ah an gibi ınutfak . eşyalarını taştan yapar
lar, bakır kullanmazlar. 

Yemen ahalisi öğle vakti evlerine çekilip yemekten sonra 'kat 
çiğnerler. Kahvenin kabuğunu kaynatıp ça:y gibi içerler. Halis kah
veyi asla kullaıimazlar. 

Yemen'de musiki aletleri davul ve zurnadır. Bir certıiyette da
wl ve zıırmi. çalındığında erkekler kalkarak tcipal bir insanın yürü
yüşüne benzer şekilde dans ederler. Yemen'de musiki gelişmemiş
tir. Bir gelinin darp.ad ~vine geÜriimesinde de uyguladıkları bazı 
adetleri vardır. Güzel adetlerinden biri de maddi bakımdan zor du
rumda olanlar için kurulri:ıuş olan yardımlaşma sandığıdır. 

Layihanın bundan somaki kısmında Yemenlilerin kendi mez~ 
heplerine ait bazı inançları anlatılmaktadır. 

I. Lay"iha'nın metni : · 

(lb) işbu mecmu'aYemeiı kıt}asrnın i'mar. ve ıslaha kabiliyyet-i 
tabi'iyyesinden ve ahalisinin. ahlak-ı~ hasene ve a"dat~ı mlistalisene
siyle tara:Ç~ı-~altanat-ı seniyyeye ölan·ita'at ve inkiyadlarından bahis 
olup üç fasl üzer.e. tertib olunmıişdur. -
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Birinci Fasl 

Kıt'a-i mezkiirenin ta'rifat-ı arziyyesiyle arazisinin kuvve-i in
batiyesi ve mahsUlatı ve ahalisinin ve taraf-ı Devlet-i Niyye-i Os
maniyye'ye ita'at ve inkıyadları ve adat-ı hasenelerini ve mezheb
Ierini ve kabiliyyet ve isti'dadlarını hakidir. 

İkinci Fasl 

Yemen kıt'asında şeyh ve fukaha namiyle bulunan eşhas-ı mu
zırranın ve kura İnuhtarlarının alıvali ve henüz taht-ı ita'ata deha
let etmeyen bilad ve kuranın ahalileri merkiim şeyhler taraflarından 
ne siiretle iğfal olunduklarına dairdir. -

(2a) 

Üçüncü Fasl 

Kıt'a-i mezkiirenin nasıl bir ehemmiyeti haiz olup ilerüde fev
kalade ma'miiriyyet ve servet kesb etmeğe kabiliyyeti olmağla aha
linin tahsil-i ma'arife ve ıslahat-ı nafi'aya ve telgraf inşasına mü
te'allik hususatıarda tedabir-i lazimenin icrasında ne gibi şeyleri 
şamildir. 

Birinci Fasl 

Birinci Bend 

Yemen kıt'asİ6 Bahr-i" Ahmer'in sahil-i şarkisinde Babü'l-men
deb bağazı ittisaline kadar imtidad eylediği bilcümle haritalarda 
hisab-ı sahih ile iş'ar ve ityan olunmakda olduğu cihetle muhtac-ı 
izah değildir .. Ancak arzen her bir tarafı layıkiyle misaha ve ta'yin 
kılınmadığı cihetle ancak ba'z-ı mahalleİ-inde on iki gün bu'd ve me
safeye kadarenvar-ı adalet-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye emniyyet-

6 Yemen'in coğrafi konumu ve yüzölçümü hakkındaki bilgiİer farklıdır. 
Layillalarda gün, saat, km, kffi2 gibi birimler ölçü olarak kullanıldığından ifa
deler değişiktir. Bu konuda daha geniş bilgi için bk. İ.S. Sırnia, Yemen isyan
ları, s. 33-35. 
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balış-ı bilad u emsar olmakda ve ba'z-ı mahalle.d:p.qe. v:e ba-husus 
Cebel-i Ebu Ariş cihetinde yalnız dört günlük mesafeye kadar taht-ı 
ita'atda olup andan_ile:rüde bulunan. bj.lad u kura ahalileri. bir takım
şeyh n~miyle mütegallibe ve sebükn;ı,egazanın tah:t-ı tegallüb ve 
te'addi.le:r:inde kalup.~enüz t.ab.t-~. ita'at:-ı (2bJ Devıet-:i Aliyye'ye da:-
hil olmamışlardır. -

Mülk-i Sa'da. İşbu Sa'da memaliki merkez-i liva. olan Sa'da me
maliki deyu nam verilmekdedir. Asir ile merkez-i vilfiyet olan San'a 
şehri mabeynine dahi hulul eyJediği cihetle muhaberat-ı resmiyye 
ve ·ticariyye ·duçar-i enva-'ı müşkilat ölmakda buluriduğundan ve iş
bu bilad ve eriısa_ra saye-i muvaffakiy-ye6v:aye-i hazret-i mülftkane
de işbu Sa'da biladı dahi taht-ı ink:ıyada dahil oİur ise mucib-i mu
hassenat-ı adide oldukdan baŞirB. metkez~i liva olan Asir ile merkez-i 
vilayet beyninde emniyyet-i tarik ve tesbil-i emr-i muhaberat-ıres
miyye ve ticariyye hasıl olur. 

lldnci bend 

Yemen ·kıt'asının bahre yakın oian mahalleri .:rnemalik-i harre
den olup bunlara Tihame ve arazi:..i Vatya ta'bir ederler ve mürtefi' 
ve Cibal ve tilali havi olan inahallerı bilad-ı mu'tedile gibi mezarı' 

-ve eşcar ile ma'mur ve abadandır ve hurma ile hınna bilad-ı harre
de bulunup limiin ve tarinç ve kübbad ve saire her dürlü hububat 
ve mezrii'at bilad-ı mürtefi'a (3a) ve sevalıile nisbetle bilad~ı bari
dede bulunur. Yemen kıt'asında eyyam-ı şitada yağmur yağmayup 
mayıs ve haziran ve temmuz aylarında kesretle yağmur ·nüziil eder. 
Binaenaleyh ol tarafların hasılat-ı arziyyesi vilayat-ı saire gibi se
nede yalnız bir ~def'a hasıl olmayup ·ahali~i Yeİrien senede üç def'a 
mezrii'at ahzine muvaffak olurlar. Ve·ekser mahalleri cibal ile mu
hat bulunduğu· cihetle barandan · hasıl olan süyfrl şevahik-i ci balden 
nüzul ve mezru' olan araziye· dühui ·irva ve iska eylediğİnden kül-
liyYetlü mahsul verir. . . ., .. 

. Üçüncü ben d 

A!azi-i y-e~amyy~;de ·lier duriii hububat h~sıl olup hınta ve 
şa'ir ve ades ve fasulye ve kırmızİ darı ve beyaz darı ve kı,ıra aha-
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llsinin eki eyledikleri ~ırmızi darı ile duhn namında bir nev' kiill~
yetlü hasıl olur7

• 

Pek ziyade varidat vereri mah.aller·-kahve ağacı bulunan yerler
dir. Kahve malısulu harr olan mahallerde husf:ı.le gelmeyüp etrafı 

cibal ve tilal ile muhat ve bununla beraber ab u havası mu'tedil olan 
mahallerde lıasıl olur. (3b) Anca,k Tihame cihetinin havası harr ve 
· cibalden ari bulunduğu cihetle kahve mahsf:ı.lu· oralarda husf:ı.le gel
ıneyüp Yemen kıt'asının sair kaffe-i biladında kahve hasıl olur. 
Kahve ağacının şekli. yeni zer' olunmuŞ nar ağacı fidanına müşabih 
olup yaprakları dahi elma ağacının yaprağına berizer. İŞbu kahve 
ağacı beyaz renkde çiçek'açup kahve denileti malısUlu yeşil bir '!llak 
meyve verüp mıiahharen rengi kırmı~aya tebeddül eder. Ve andan 
·soma i·engi siyaha tahav'Vül edüp.ba'dehf:ı. iktitaf ve cem' ederler. 
Ve yine bir tarafdan çiçek açup ni?-hsf:ı.l verir. Ve çıkan kabuğunu 
dahi ol ha vali· ahalisi Çay gibf iÇerler: Kahvenin yübf:ı.setinden dola-

,. - ' . . . . 
yı içmekden imtina' ederler. · · 

Dördüncü bend 

Çakerlerinin Yemen vilayetine memf:ı.riyetimde ya'ni yetmi§ do
~sene-i hicriyyesinde şöyleki devletıli Asım Paşa.hazretlerinin va
lilikleri esna[sın] da .kıta-i mezkf:ı.rede düveH ecnebiyye memurları 
olmayup yalnız İran Devleti'nın (4a) bir şehbenderi bulunur idi. 
Muahharen Fransa ve Yunan . ve İngiltere k;onsoloslai·ı gelüp . Hu
deyde'de ikamet eyl~diler. İtalya Devleti Afrika sahilinde istila: ve 
zabt ve Assab nam~yle tesrriiye. eyleÇJ.iği inaha:llin karşısİnda. vaki' 
olan ve Yemen vilayetiiıe tabi' bulUn.$ Moha ka,zası merkezine bir 
konsolos memur ve ta'yin eyledi. ':lııgiltere Devletiniri Hudeyde'de 
teb'ası mevcf:ı.d· ise de devlet-i müşarünileyhin bundan evvel ale'd
devam orada bir konsolosu bulunmayup Cidde'de iskan ve senede bir 
iki def'a Hudeyde'ye geli,ip teb'asının mesalihiİıi tesviye· ve rü'yet 
edüp yine Çidde'ye .avdet etmekdeve hatta konsolos~ı müşarüniley-

7 ~ölgede her ı; eşit mahsullin y~t~ştirHebileceğin~ anlatan M.· Emin Paşa, 
(aynı eser, lb, 7a) ise, Yemen'i bu özelliklerinden dolayı Anadolu~ya benzetir. 
Yemen'de y!).pılan zira!).t, elde edilen ürünler ve bunların şehirlere ·göre dağı
lımı için bk. Esad Cabir, YemenJ s. 60-76; A. Ziya, Mufassal, vr. 21a-22b.; Dr. 
İs_!Ilail; aynı eser, s. ;1.~3-164; Dr.· Hasan Kadri, .Yemen. pe .Hayatı, Dersaadet 
1328, s. 34-35. 



hin geçen sene Hudeyde'ye azimetinde birçok · nüffıs müceddeden 
taht-ı himayesine dahil olmuş ve dahil olanların ekserisi Hindiyyü'l
ı::.sl bulunmuş oldukları bahanesiyle idhaJ olunmuşdur8• 

Beşinci bend 

. Kıt'a-i Yemaniyye'nin en büyük iskelesi Hudeyde olup işbu Hu
deyde iskelesi Süveyş kanalının küşadındarı beriı. Hind tarikinin va
satında ( 4b) vaki' olduğu ve Hind tarikinin ticaratı ise kesr~tli ve 
bundaıi ma'da düvel-i saire indin_ÇI.e tar~k-i mezkfı.:run ehemmiyeti 
haiz bulunduğu ve gitdikÇe şan ve şÖhret kesbedeceği bedihldir. Ve 
bunu te'yid eden edilleden biri dahi iki sene mukaddem Süveyş ka
nalından mürür eyleyen vapurlar beher hafta yirmi otuzu teca.vüz 
etmez. iken bugünlerde yetniiş seksen vapur beher hafta mürftr et
mekdedir ler. İkincisi yine iki sene mukaddem Hudeyde'de Avrupa 
tüccaranından kirnesne · bulunriıadığı_halde bugünkü günde birkaç 
kumpanya gelüp kahve ahz ve i'tasıyla iştigal etmekdedir9 • Ve bu
raya kadariradedilen berahln-i vaz~hadan anlaşıldığı üzere Yemen 
kıt'asının gitdikçe ehemniiyeti tezayüd edecekdir. · 

Altın~ı beU:d 

, Kıt'a-i Yemaniyye ahalisinin gayet güzel bir adetleri olup o da 
mem:alik-i saire. mahsulat-ı sana'iyyesind~n müstağni olarak kendi 
memleketlerinde çıkan emÜ'a iie iktifa ederler10

• Mesela fes 'yerine 
,ma'mfı.Iat:ı mahalliyyeden ve üzeri· akınişeden masnfı.' arakiyyeıı de
dikleri takiyeyi (5a) giyüp ay-aklarına dahi kundura giymeyüp hay
van derilerinden ma'mfı.l, manzarası güzel paşmak isniiyle [müsem-

8 Avrupalılarm Kızıldeniz ve Afİ'ika'nm güneyinde .nasıl bir siy_aset uy
guladıklarını, ner~lerin kiınl~r tarafından paylaşıldığını M. Emin Paşa (aynı 
eser, vr. 7b-9b) anlatır. . · 

9 Hudeyde;nin ticari önemi, iklimi, inimari özellikleri ve nüfusu hakkında 
geniş bilgi için bk., A. Ziya, Mufassal, vr. Sa, 9b.; Hasan Halid, aynı eser, s. 8. 
Bu eserde Kızıldeniz'in en meşhur iskelesinin Hudeyde olduğu zikredilir.; İbra
him Abdüsseli3.m, Yemen Beyahatniimesi, Dersaadet 1324, s. 7.; Esad Cabir, 
Yemen, s. 197: v.d. . 

10 pr. İsmail .(aynı eser, s. 162) Yemen sanayiinin oldukça fakir olduğu-
nu yazar. : · .---

11 Çocuklarm başlarmdaki beyaz sarıkiara kofiye denir. Bkz: Hasan 
Kadri, aynı eser, s. 72. 
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ma] olan bir nevi ayakkabı giyerler12 ve bakirdan ma.'mf:ı.l salın ve 
tencere isti'mal etmeyüp tencere yerine toprakdan ma'mftl ise de ga
yet rasanetlü ve kullanişlu ve ehven fiyatlu ve salınlar taşdan ma';. 
mftl olarak isti'mal ederler13

• Ve tepsi yerine gayet güzel ve kalın 
deriden masnu' ve etrafı müzeyyen şeyi isti'mal ederler. Ye me'ku
latda vilayat-ı saire .ahalisi gibi · emtiıi-i mütenevvi'a ve sebzevata 
eheinmiyyet vermeyüp yalnız lahm ile ·iktifa ve tasarrufat-ı müm
kineye: fi'ayet ederler. Doğrusu şu adat-ı haseneleri sayesinde kıt'a-i 
mezkfırenin ahalisin_e ilim ve sanayi tedrlsi ta'lim olunsa ahali-i 
mezkure az vakitde fevka'l-gaye kesb-i servet edecekleri be-didar 
bulunmuşdur. 

Yedinci bend 

Karyelerin idareleri gayr..:ı muntazam bir halde bulunup emval-i 
Iniriyeyi ahali muhtara ~erüp zirnınetine geçir~rek İride'l-hace hük~
met tarafından (5b) tazyik olunduğu takdi:ı;d~ inkar .ederler. Ve ek:. 
ser muhtarlar kaim-makamların · hüsn-i teveccühünü kazandıktari 
sonra ahaliye enva~i rencide ed üp- bu sebebden dür~ü. dürlü riıüna
zaaların zuhfınirı:a bais olur. Ve bu·riıisillü fenalıkların ber-taraf 
edilmesi tahrir-i nüfus ve emlaka mütevakkıf olup eğerçi tahrir.:.i 
nüfus ve tahrir-i eriılak usulü icra olunmuş olsa ol-vakt e:ıp)ak ver
güleri nizarnı dairesinde istifa kılınarak karışıklık vuku'a gel:ı::p.eye-
ceği derkardır. - · · 

Sekizinci bend 

Yemen kıt'asınÇla .ve Ta'izz sancağına tabiKa'tabe ve İb ve Hu
deyde sancağına tabi Moha ve· Cebel-i Sabr kazılları İngiltere DF!V
leti yedinde bulunan Aden memleketi arazisine riıücavirdir. Ve hu
-dudumlri;dan Aden'e'kadar üç dört" gÜnlUk mesafe olup ve bu mesa.
fede bulunan arazi bir takım meşayihin taht-ı idarelerinde ise de 
fi'l-asl yine İngiltere Devleti':qin taht.:.i himayelerindeclir:' Aden'de 
bulunan "İngiltere Iriemurları m~şayihin eelb-i _ kulubuna her suretle 

12 Hasan Kadri, eserinde Yemenlilerjn giydikleri ayakkabıya diı.rraş de
nildiğini kaydeder, s. 70.; A. Ziya, (aynı eser, 'vr. 26a) Asir araplaruillı hedyan 
veya medas adı verilen meşin nalın giydiklerini zikreder . 

. 13 . Hasan Halid Bey (aynı eser, s. 25) desti ve tencereleri Yahudilerin 
yaptığını söyler. 
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ikdam ve teşebbüs edüp bu vasıta i~e oralara (6a) itale-i dest-i te
cavüz ederler. Hatta hudud-ı merkUıneden ra:Ei ve Ka'tabe kazası 
muzafatından birkaç karyelerden bu ana kadar vergü alınmakda 
iken Aden'de İngiltere memilrları mezktı.r karyelerin filan şeyhe 
tabi olduğu iddia ve makam-ı vilayete bir kıt'a. mektub irsal eylemiş 
ise de kura-yı mezkure bu ana kadar devlet-i aliyyeye vergü ver
mekde oldukları .cevabı verilmiş dir. Ancak rngiltere ·Aden memilrla
rı merktı.m şeyhlere temin-i tarik içün diyeı'ek maaşlar verüp ·şeyh
leri kendillerine celb etmekde~ bir an hali değillerdir. 

Dokuzuncu bend 

Balada birnebze beyan kılındığı vechile Yemen vilayetinde bu
lunan karyelerin esamileri merkez-i vilayetde maltı.m ve makbul ol
madığı gibi_sancaklarda ve kazalarda dahi na-malumdur. Bunun 
içün vergü tahsili bir takım aşiret şeyhleri üzerine tarh edilmiş ve 
halbuki bu sebebden birçok uygunsuzluklar husUie gelmekdedir. Bi
naenaleyh dahil-i vilayetde umtı.men birtahrlr-:i nüfus ve emlak usu
lü icra kılınmak pek de suubetlü bir şey alİnayup bunun zımnında 
pek büyük mena:Ei hasıl olacağı muhtac_::-ı izah değildir. 

(6b) 
Onuncu bend 

Yemen kıt'asının kura ve kasabalarında fukaha namıyla bir ta~ 
kım eşhas geşt u güzar edüp ahali fukahadan maada kirnesnenin ke
lamına havale-i sem ve itibar eylemedikleri bazı tarafdan istima kı
lınmakda ise de bu rivayet mübalagalu, olup ahali-i vilayet vilayat-ı 
sairede olduğu gibi kasabalarda bulunan kaza ve nahiye meclisleri
ne .müracaat ederler14• 

Ve nahiye nfi.iblerl arasıra karyeleri geşt u güzar ve fevt olan
ların terekelerini tahrlr ·ederler. Ancak mübayaat hususunda bazı 
fukaha marifetiyle vesika talırir olunmakda ise de yine resm-i ni
zamisini verüp sened alurlar. Ve meclis mülırU basılmadıkça kani 
olmazlar. Kazalarda mehakim-i nizamiyye lağv edilmiş halbuki Ye
men vilayetinin bazı kazaları tulen ve arzen dört ve beş konak me
safeyi havi olduğundan vilayat,.,ı saireye nisbet olunduğu tako/rde 

_: . .r 

14 Halkın mür;ıltille:rini halletmek htı.susunda .. kendi faltihlerine başvurduk
lan hakkında bk. H. Halid, aynı eser, s. 28. 
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her bir kıızası bir Iiva cesametinde olmağla deavi-i vak~anın ne vec
hile c~reyan eylE~diği bilinememekdedir:. 

İkinci Fasl 

(7a) :. Oribiririci bend 

X emen. vilayetinin ah~lisi vilayat-ı saire ahalisinden daha ziya
de ahlak-i has·ene lle muttasıf va devlet-i aliyyeye muti ve münkad 
oldukları ber-vech-i ati delail-i kaviyye ve herahin-i müteaddide ile 
is bat olunacağı ve vilayat-ı sairenin. dört be§ misli belki daha ziya
de cesametinde ve kesret.:.i nüfus c1hetiyle dahi o nisbetdeve el-yevm 
nüfus-ı mevcudesi üç milyon15 ziyade tahmin kılınmakda idüğünden 
nizarnat-ı devlet-i aliyyenin kaffesi şimdiye kadar layıkiyle ve ta
mamiyle icra kılınamadığı yalnız memlirinin tehavün ve tekasülle
rinden ne ş' et eylediği zanri. ölunniakda ise. de .. :bundan ~başka diğer 
sebeb-i azaını dahi vardır ki o dahi beyan olunacakdır. Bir vali ile 
idaresi kabil olma:dığından16 valiler mağdur olduğu. gibi livalar ve 
kazalar dahi bu nisbetde cesim bulunduğundan mülkiye ve adiiye ve 
maliye memtırları hakkında dahi böyledir .. 

Balada beyan olunduğu vechile Yemen ahalisinin ahlak-ı hase
nesi devlet-i aliyyeye olan inkıyad ve itaatları atiyyü'z-zikr serd· olu'
nacak edille ile isbat olunur. 

. Birinci delil 

(7b) Daileri San'a tarihi mütalaa ederken Yemen analisi hak
kında hadis-i şerif gördüm ki hadis-i mezktır şudur : 

15 Yemen'in nüfusu hakkında layihalardaki bilgiler farklıdır. A. Ziya, 
Asir, kıtası dahil 2,452,150 (vr. 2b); Hasan' Kadri, 2,5 Milyon (s. 9); H. ·Halid, 
müslüman nüfusun 4 miiyon (s. 26); M. Emin Paşa, 6 İlıilyonu · mütecaviz 
(vr. 1b) olarak gösterirler. Bu layihaların te'lif tarihi A. Ziya, Mufassal (te'lif 
tarihi 1307) hariç kesin olarak bilinmemekle beraber, ifadelerden U:· Abdülha
mid döneminde yazılıriış. oldukları. anlaşılmaktadır. 

16 Daha Yemen Beylerbeyliğinin ·ilk kurulduğu yıllarda topraklarının ge
nişliği ileri sürülerek bir valinin.idare.'edemeyeceği ifade edilmiş ve zaman za
man Yemen' e iki vali göriderildiği olmuştur. Bk, All, Ahbıirü'l~Yemanı, vi. 69a-b.; 
İ.H. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, 1971, c. II, s. 373. 
Yemen'in illt fatihlerinden özdemir Paşa: ise; üç beylerbeyliğe ayrılabileceğin
den bahsetmiştir. Bk. özdemir Paşa'ya rud Yemen .Fetihnamesi, TSMA. No: 
8342. M. Emin Paşa ise, layiliasında Yemen'in San'a ve Asir adıyla iki vilayete 
ayrılmasını tavsiye eder (vr. 2a). 
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mana-yı latifi Yemen ahalisinin rakikü'l-fuad ye leyyinü'l-kalb oldu
ğu teyid ile ve bu misillü ahlak-ı hamide -ile muttasıf bulunan kesa
nın muti olacakları vareste-i_~ayd-ı iştibahdır. 

İkinci delil 

Her beldede asayişi muhafaza etmek üzere lazım gelen mahal_
lere karakollar vaz'ı adat-ı earlyeden iken San'a ve Hudeyde ve sair 
bilad-ı Yemaniyye'de ebvab~ı beldeden başka mahalde karakol bu:
lunmadığı halde nizamat~_tseniyyeye muhalif harekat ;ve cinayat ve 
sirkat gibi şeylerin vilayat::ı saireye nisb_etle ekall-i kalil (Sa) vukCı 
bulduğu alıalinin ahlak-ı lıasene ile muttasıf olduklarına delalet 
eder. 

üçüncü delil 

Yemen vilayet-i celilesinde iade-i asayişden mukaddem San'a 
ile civar kazaları şeyh Muhsin Muğbiz namında bir şeylıin dest-i 
tagallübünde bulundukları onyedi sene müddetde merkfun şeyh üç
dört yüzden ziyade olmayan maiyyeti efradıyla bir kıt'a-i cesimeyi 
taht-ı kalır. u ta,gallübünde tutduğu yine alıali-i · merkCunenin itaat 
ve lıüsn-i ahiakma delalet eder. 

17 Tercümesi: «Ebü Hüreyre'den rivayet olunduğuna göre Rasülullah 
{sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır: Size Yemen'liler geldi. On
lar, kalpleri pek yumuşak ve gönülleri pek nazik kimselerdir. İman Yemen'Ii-. 
dir. Hikmet de Yemen'lidir. Kabalık, sertlik ve katı kalplilik ise develerin ·kuy-. 
rukları dibindeki yaygaracı bedevilerde, Rebi'a ve Mudar kabilelerindedir.» Ye
men hakkındaki bu hadis bazı farklı rivayetıerle hadis kitaplarında mevcuttur. 
Mesela bk. Zebidi, Sahih-i Buhari Muhtasar-ı 1'ecrid-i Sarilı Tercemesi' (Müt. 
Kamil Miras), Anlmra 1977, c, 10, s. 387,_ hadis no: 1652; Sahilı-i Miislim Ter
cemesi ve Şerhi, {Müt. Ahmet Davudoğlu), İs.tanbul 1973, c. ı, s. 288-296. 
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Dördüncü delil 

Kıt'a-i mezkiırede iade-i asayiş ve mahkemeler tesis buyurUJ.
mayalıdanberü ahaliden hiçbir kimse asibine-i aliyyeye gelüp memu
rinde:ri ve melıa.kimden teşekki ve hatta bir dava fasl olundukdan 
sonra kirnesnenin istinaf ve temyize müracaat etmediği ahalinin 
itaat ve inkıyadlarına delildir. Ve eğer .bunların asitane-i aliyyeye 
adem;-i müracaatları bu'd-i mesafeden n~şet eylediği zu'm olunursa 
bunuiı ar~H halleri takilimiyle dahi icra olunacağı bedihi olup maa 
haza bunu .dahi yapmıyorlar. 

(8b) Beşinci delil 

Da'ilerinin kıt'a-i mezkürede bulunduğum müddetce gerek ta
raf-ı velayet-penahi ve gerek memurin ve mecalis-i saire tarafından 
ahaliye tebliğ olunan evamir _hüsn-i telakki ile kabul olunup itaatda 
zerrece kusur eylemezlerdi. Hatta Dersaadet'den San'a'ya ibtida-yı 
azİmetirnde beş saat mesafede birçok adamların gelmekde olduğunu 
görünce bir de ne baksam her iki adam omuzlarına uzun birer direk 
harnil oldukları halde gitmekde olduklarını dahi görünce keyfiyyeti 
ve direkierin kimin malı olduğunu sual eylediğimde. kandülerinin 
kaza kaim-makamı tarafından aldıkları enır üzerille mezkiır direk
leri San'a'ya götürmekde olduklarını beyan eylediler. Ancak bu di
rekleri bunlar San'a'ya kadar götürmeyüp köyden köye teslim ede
rek ve her köy ahalisi diğer köye isal edüp bu vechile götürüleceği 
anlaşıldı. İşte bu derece külfeti ihtiyar eden ahalinin ·ne süretle 
muti olduğu bedaheten malünı olur. · 

Onikinci bend 

San'a'ya üç konak mesa~ede kaiiı Dimut ve Şar nam mahaller
de (9a) o taraflarca müddei tabir ol~an Şerefüddin nam şeyh ken
dinin şerafetinden ve necabetiiıden bahisle Yemen'in emir-i şer'isi 

ve hakimi olduğuna dair dahil-i vilayetde bazı kaza ve kuraya me
katib* tahrir u tesyar ve kendi emaretini bi't-tasdik itaat-ı devletden 
nükul eylemelerr gibi şeyler tefevvüh ile ezhan-ı nası teşviş ve cad
d~-i itaatdan. radde-i şekavete sevk etmekdedir. Ve müddei'-i mer
künıun maiyyetiiıde buluİıan kesanın bir çoğu fukaha namiyle bir 

* Metinde ~ts:: olarak yazılmış olan bu kelimenin doğrusu ~ıs::. olmalıdn'. 
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takım müteveccib adamlar olup devlet-i aliyyenin asakir-i muntaza
masına ikal-ı cal olan toplarına tab-aver mukavemet olamayacakla
larını bildiklerinden yalnız şimdilik mükatebat ve ifsadat ile iktifa 
ediyorlar. Hatta mfım.a-ileyhden bundan birkaç ay mukaddem Hav
lan Kabaili meşayihine 

:U~ .. iS'1 ,s·_,ı:.i: . ;UI J,l ,s·_,c.i:J .. ;;~:.J\ _JI f>'-~\ jL. i_,;~ J 

is~ ;lAil\ ..i_.;JI jl \'(_,c.~\ L"\J ("'le .s.ı.J v-~1.. ""· ~_,..:.IJ 
ayet-i kerimesiyle bed olunmuş bir mektub gönderüp ve mektfib~ı 
mezkfırun mündericat-ı vakı'asından bazısı ŞU vechile idi ki «Sizler 
kendinize civar olan mahallere hücfım ediniz ben de sair tarafından 
asakir-i Türkiyye üzerine hücfım. edeceğim (9b) çüıiki Türkler şe
ref-i İslamiyyetden bi-behredirler.» Ve' yine bir takım s~bükmega
zan avaını ikna zımnında irad eylediği cümle-i delaHinden biri de 
«Kıt'a-i Yemaniyye'de meyhaneler küşad olundu. H(:lrkesin bi-meha
ba mahall-i mezkfıre girüp çıkmaları ve fi'l-i zina men olunmuyor. 
Bunlar şiar-ı islamiyyete muğayirdir» deyü tahrir olunmuşdur; Ve 
müddei-i merkfım bu esnada zuhfır etmiş bir adam olmayup eskiden
berü mevcfıd olarak hatta devletlü Asım Paşa hazretlerinin zaman
larında bir iki tabur asakir-i şahane şeyh-i merkfımun der-desti zım
nında i'zam kılınmağla asa)_{ir-i şahanenin vurfı.du mesmfı'ı oldukda 

· tevabiiyle beraber. firar eylemişdir. 

ünüçüncü bend 

Yemen ahalisinin cümlesi zeydiyyü'l-mezheb olduğuna dair el-
. sine-i nasda deveran eden şayiat bi-ası u esas olup ancak Yemen'de 
her kıt'anın mezhebieri muhtelif olup yoksa umfımu zeydiyyü'l-mez
heb değildirler. Şöyleki I;Iudeyde ve Tilıame cihetlerinde ekser aha
linin mezhebi şafii ve hanbeli ve bazı zeydi ve Ta'izz kıt'ası şafii ve 

18 Kur'an-ı Kerim, XL/41-42. 
41. «Ey kavmim, benim (karşılaştığım) bu hal nedir? (Çünkü) ben sizi 

kurtuluşa davet ediyorum, siz beni ateşe Çağırıyorstinuz!» . 
42. «Siz beni Allah'a küfredeyim, (rubübiyyetini) hiçbir suretle' tanı

madığıiri nesneleri' O'na ortak "tutayım: diye çağırıycirsunıiz. B~ıi ise sizF·Ô müt~ 
lak Kadir'e, O çok yarlıgayıcıya davet ediyorum.>> 

· H.B. _Çantay, Kıır'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, İstanbul. _1969, c. 2, s. 845. 
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zeydi ve Asir kıt'ası şafii ve San'a ·ve etrafı umumen zeydidir1
". 

Zeydller dahi iki kısım olup biri. hazret-i (10a) Ali muhabbetinde 
mütevaggil, ikincisi gayr-ı mütevaggil olarak mezhebce sünnilere 
karib ve devlete meyyaldirler. 

Ondördüncü bend 

Yemen vilayetinin vüs'at-i arazi ve kesret-i nüfüsu hakkında 
balada zikr ü beyan eylediğimiz vechile::bu kıt'anın varidat-ı mali
yesi üç vali idaresine gayr-ı kafidir diY:erek itiraz olunursa, Yemen 
kıt'asının idaresi mihver-i layıkında deveran eder ise, iki üç seneye 
kadar varidatı bir kaç kat tezayüd edeceği meczlim olduğu cihetle 
şimdilik Hicaz'a terk olunan Yemen gümrüğünün yine Yemen vila
yetine iade olunduğu sliretle idaresi mümkin olacağı bi-iştibahdır. 
Bundan maada Avrupa'ya giden kahve hasılatının rüsumu yüzde bir 
alınır. Eğer rüsum-ı mezklire yüzde üçe iblağ olunması çaresine ba
kılır ise, varidatı Yemen masarifatma tekabül edebilir. Çünki kah
ve mahsUlü pek ziyade olupbunun ağlebi Avrupa'ya gidiyor. 

[Üçüncü Fasl] 

Onbeşinci bend 

San'a ile Asitane-i Aliyye'nin emr-i muhabere-i telgrafiyyesi hu
susunda pek suubet (10b) çekilmekdedir. Şöyle ki Dersaadet'den 
Yemen vilayetine çekilen bir telgraf doğruca San'a'ya gitmeyüp İn
giltere'nin taht-ı idaresinde bulunan Aden vl.layetine çekilerek 
Aden'den San'a'ya sa'i vasıtasıyla oniki günde vasıl olup. ol-vechile 
Yemen viLayetiyle bir muhabere-i telgrafiyye bir ayda icra olunu
yor. Halbuki Asitane'den Aden'e kadar initidad eden telgraf hattı 
Aden telgraf hattının rabt olunduğu takdirde emr-i muhaberenin 
Hudeyde telgraf __ hattı vasıtasıyla bir anda San'a'ya vüsul bulacağı 
be-didardır. Ve eğer bu sliret ıİıümkin olamaz ise, Afrika kıt'ası da-

19 Yemen'de mevcud mezhepler hakkında layihalarda şu bilgiler vardır. 
A. Ziya (aynı eserı vr. 27b)'ya göre Tihame ·şafi'i, San'a İsmaili, Zeydi, Cebel-i 
Rayme, Taizz, Adin şafi'i, Aden'in bir kısmı şafi'idir. Hasan Kadri (ayn-ı eser, 
s. ll ve 24) ise Hanefi, Şafi'i, Zeydi, Davudi, Vahhabi mezheplerinin bulundu
ğunu, · Cibil.l-i Yemen Zeydi, Tihame şafi'i olduğunu yazar. İbrahim, Yemen'in 
çoğunluğunun Zeydi, azının Şafi'i mezhebine bağlı olduğunu, İsmaili fukaha
sının Yam'da ikamet ettiğini kaydeder, s. 60. 
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lıilinde ve Mısır idaresinde bulunan Massava kasabası Balır-i Ab.
mer'in salıil-i garbisinde ve Hudeyde'nin karşusunda vaki' olmağla 
Hudeyde'den bir telgraf mezkur Massava t~lgrafına ilsak olunmak 
dahl kabildir20

• 

Asitane-i Aliyye'den Yemen vilayet-i eelllesine nasb ve tayin 
huyurulan memur'in eviad-ı aralıdan veyahud !isan-ı aralıiye layı

kiyle vukfı.fu bulunan zevatdan (lla) olmaları 

21 
• .ı..o .i 0L~ 'YIJ _,...; J ~A l.:L) 1..) 

ayet-i kerimesi delaletiyle lüzfı.mcı hakiki tahtında iken memCırin 
haklarında bu kaide lıl'1-sbe'l-imkan mer'iyyü'l-icra ise de umumiyetle 
bu kaideye riayet olunması elzem umurdandJT~~. 

Onyedinci bend 

İkinci fasılda alıvali beyan olunan Şerefüddin nam müddemin 
naire-i fesadı itfa olunmak lazimedendir. Ve bu babda olan efkar-ı 
acizanemi beyana müsaraat eylerim. Şöyle ki müddei-i merkfı.mun 
fesadının önünü almak bir kaç surete meİıut ve mütevakkıf olup 
bunlardan biri Yemen alıali-i mütelıayyizanından birkaç zevat bu
raya celb ile ba'de't-taltif nezd-i müddeiye i'zam ve müddei-i merku
mu nesayilı-i · lazime ile ilzam eylemeleri veyahud taraf"ı devlet 
[den] müddei-i merkfı.ma mikdar-ı münasib maaş ve rütbe ilısan ve 

. i 'tası yalıuq diğer sfı.retle daire-i inkıyada alınması mümkindir~:•. 

Onsekizinc~ bend 

Yemen vilayet-i celilesinin birkaç vilayete taksim ve tefrikinde 
h usUle gelecek (ll b) menilfiden biri de her vali kendi dairesinde 

20 A. Ziya, eserinde ;Hudeyde'den San'a'ya, San'a'dan Taizz'e, Taizz'den 
Hudeyde'ye, Hudeyde'den Z~bid, Beytü'l-fakih ve Luhayyeye telgraf yolları ol-
duğunu yazar. (vr. 32b) ·· 

21 Kiır'an-ı Kerim XIV /4. «Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilin
den başkasıyla göndermedik ki (emr olunduklarını)' onlara apaçık anlatsın ... )) 

Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, İstanbul,, 1969, 
c. ı, s. 376. 

22 Ayrıca bk. İ.S. Sırma, Yemen İsyanları, s. 112.; M. Emin Paşa, layilia
sında çocuklara türkçe öğretilebilecek okulların açılmasını tavsiye eder. (vr. 4a). 

23 H. Halid Bey'e göre, isyanların önemli bir sebebi mezheb taassubun
dan çok halkın maişetini. temin edememesidir. Bunların da hizmete alıilmaları, 
devlete yardımcı olmaları açısından yararlıdır. (s. 26). Ayrıca bk: M. Emin 

Paşa, vr. 3a-b. · · . \'\'\,IJ\tL~\uv . 
\3i'2.. 1 ~1'\c::.lerclt'ffı--:l;s re.Sı-d/e-ı~i (ifvı.c\eı.Vd..t}<-lcV'r) ( katf'YVtln~ 
topiMI'YUA.-"l cLCu Ct~·'€- ~VLd.u--eLt1(._, 
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bulunan müddei ve meşayilı ve fukaM. gibi eşlıas-ı muzırranın birer 
ikişer def'-i makasıdlarına sarf-ı lıimmet ederek az vakitde kıt'a-i 
mezkure mamfır ve. abadan olur, Ve bu sfıretle Yemen vilayetinde 
feth olunmamış mahalleri elde edilmiş bulunur. · 

Ondokuzuncu bend 

Asir ile San'a beyninde bulunan salifü'l-beyan Sa'da Diemaliki 
cüz'i himmetle taht-ı itaat ve inkıyada alınmak mümkin olduğu ve 
o esnada birkaç şeyh tarafından makam-ı vilayete takdim kılınan 
birkaç mektublarda asakir-i şahane ol taraflara sevk ü tesyil kılı
nur ise kendi taht-ı emrierinde bulunan bilad ü kurayı taraf-ı: dev
let-i aliyyeye terk ve teslim edeceklerini beyan eylemişler ise de o 
esnada asakir-i şahanenin sevki masarif-i kesireye muhtae oldu
ğundan vakt-i alıere talik olunmuşdur. Ve diğer mani dahi kuvve-i 
mevcudenin taht-ı idarede bulunan Ka'tabe kıt'asının emr-i muha
fazasına lüztı.mu derkar olduğundan sair mahalle ifraz ve sevk olu
nacak kuvve-i · mevcude olmadığı sebeb olmuşdur. Hasıl~ı kelam 
Sa'da memaliki cüz'i himmetle taht-ı itaate dahil olacağı zikr olu
nan mektublar (12a) mefahhninden istidlal olunur. 

Yirminci bend 

Balada beydn oluriduğu vechile Yemen vilayet-i celilesi üç vila
yete2·1 tefrik olunduğu suretde Ta'izz cihetinde bulunan Yafi' nam 
belde dahi taht-ı' itaat-ı devlet-i aliyyeye idhal kılınarak bu vasıta 
ile Hadra~ut'a kadar yol açılup ve Hadramut :ile em.r-i ticaret tesbil 
kılındıkda saye-i hazret-i şahanede müstazıll olan ahali mal ve ca
nıyla her vechile emin ve refah ve saadet-i hale,nail olduklarını gören 
memalik-i mütecavire ahalisi dahi bi't-tav' ve'r-rıza taht-ı inkıyad-ı 
devlet-i aliyyeye dehalet edecekleri bi-iştlbahdır. Had.ramut ve 9 
civarda bulunan memalik ve büldanırr mecmuuna Hadianiut kıt'a~ı 
derler. Yemen kıt'asınm nısfı kadar cesamet-i arziyyesi vardır. Ve el
yevm emr-i idaresi meşayih namiyle bir takım eşhasın yed-i tasal
lutunda bulunup ancak deniz cihetinde olunan sevahil ve bilad ya'ni 
Şihr ve Mukella gibi biladın · şeyhlerine İngiltere Devleti tarafından 
müdahale olunmakcia ise de bilad-ı dahiliyyesi yani Tebrem ve Habye 

24: Ek.· dip not: 16. 
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kıt'alarının hakimlerine İngiltere devletinin kat'a müdahalesi (12b) 
olmadığından ma'da işbu Tebrem ve Habye şehirlerine kurbiyyet
leri hasebiyle daima San'a tüccar kafileleri gidüp gelmekdedir. · 

Yirmibirinci bend 

Yemen kıt'ası ahali-i mütehayyizanından birkaç kişi Deraliyye'
ye celb ile.taltif olunmak faideden hali değildir. Zira merkez-i salta
natın ve ahalisinin saye-i hazret-i hilafet-pen§.hide ne sfrreÜe maz:
har-ı envar-ı ma'dalet olduklarını kendülerine göstermek ve makam-ı 
hilafet-kübrayı ·bildirmek demek oln;ıağla avdetlerind.e kendü hem~ 
şehrilerine gördüklerini söyleyecekleri emr-i tabi'i[dir]. Binaenaleyh 
faide-i adidesi ola~ağı ne:id-i üli'l-ebsarda hafi değildir .. 

Aden hakkında ma'lilınat-ı ahire 

Aden nam mahallerinin mevki'leri mühim bir nokta bulunmuş 
olduğundan İngiltere devleti tarafındap. mütemadiyep,_ İslŞ,m beynle
rinde ika'ı melhuz bulunan ve siyyema . mahall-i mezkUrun civarı 

ahalisi İslam bulunup ve Devlet-i Aliyye'ye tabi' bulundukları ve 
daima Devlet-i Aliyye'ye ed'iye-i hayriyyede bulunarak ve ha-husus 
Hadramut ve Maskat ve Afrika cihetinde Zeyla' ve Havkel nam ma
hallerin inde'l-iktiza ol (13a) havalilerde vuku'ı melhlizatdan· bulu-

. nacak mevadd-ı muzırranın devlete ihbara arz olunmak üzere mez
kur Aden nam mahalde Devlet-i Aliyye tarafından. bir şehbender 
nasb u ta'yiııi umur-ı mühimmeden bulunmuşdur. Ve lüzilınuriu te'
yid eden edilleden . biri Aden nam mahallin Yemen' e ittisal ve kur
biyyeti cihetle Y.emen tüccarı daima Aden ile te'ati-i iştigal-i ticaret 
etmekde bulundukları ellietiyle ,Aden'de Devlet-i Aliyye tarafından 
orada bir memur bulunduğu halde menafi-i azime husUle geleceği 
derkardır. İkincisi Afrika cihetinde Babü'l-mendeb meşhfi! nam 
mahalde İtalya devleti tarafından Assab na:m.:iyle bir mahal istihsal 

n ve kendüsüne mevki' ittihaz ederek .ve malıalı-i mezkfrr Zeyla'· ve 
>i"'(,l)L-- Savmel? nam mahalle karib bulunmuş olduğundan. ve orada mev
~ cud ahali-i İslam bulunduğundan mahall-i mezburda bir şehbender 
tt~vt0 ; ta'yini faid~den hali değildir. Üçüncüsü hal-i istikbalde ya'ııi/bun

)Y"t tJ.Y' dan s~:rra Ingiltere ~evJeti tarafından Yemen .cilf.etine müdahaleye 
teşebbus olacak olur ıse ol-vakt Aden tarafından Yemen'e esliha ve 
mühimmat-ı saire idhaline muvaffak olunacağına .binaen vukU bu-
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lacak ahvaJ-i vakı'adan hin-i iktizada haber vermek üzere şimdiden 
orada şehbender bulundurulması ehemmiyeti aşikardır. (13b) Eğerçi 
Aden'de bulunan Hasan Ali Bey mevcud ve devlete vuku'ati ihbar 
ve ma'lumat verebilür denilecek olur ise mir-i mılma-ileyh dahi tfic. 
car bulunduğundan kendüsUn.ün ticaretiyle meşgıll bulunup yalnız 
Dersaadet'den aldığı telgrafların cevabını i'ta etmekden başka bir 
re'y icra eylememekde bulunmuş ve İran. devleti tarafından şehben
der mansub olduğuna mesmu-ı bulunduğu ve ticaretinin menafi'iİıe 
iğtiraren diğer işe müdahale etmeyeceği nasıl ki muhakkakdır. Ora
nın ahalisi İslam bulunduğundan o cihet alıval-i vakı'asıııın ale'd
devam tedkik ve tefahhüsiyle taraf-ı Devlet-i Aliyye'ye haber ve
rilmesine memur-ı mahsus lazımdır. 

Ha time 

Bu da'i-i dirineleri Yemen kıt'asının fevkalade bir ehemmiyetle 
kabil-i ıslah ve şayan-ı i'mar-ı felah olduğunu müşahade eylediğime 
binaen her mebhasden birer nebze arz ile işbu mecmu'ayı tanzim ve 
tahrir eyledim. Eğer mazhar-ı hüsn-i kabul-i evliya olur ise her meb
hasinde başka başka tafsilat ve izahat ve delail-i muhassenat ib
raz ve ityan kılınmak bir emr-i yesir olduğunu arz u beyan eylerim. 

ed-da'i 

Yemen vilayeti mülga mahkeme-i 

isti'naf reisi· sabık 

Muhammed "Hilal 

II. Layilianın metni : 

la) Eser-i Muhammed Hilal reis-i mahkeme-i istinaf-ı vilayet-i 
Yemen sabık 

lb) Devlet-i Aliyye'nin zir-i idaresinde olan Yemen ahalisi iki buçuk 
milyondan ibaretdir. Yemen'in ekser yerleri dağlık olduğu hal
de ahiHisinin kesreti sebebiyle dağların zirvesine varıncaya 
kadar zira'at ederler. Şiddet-i hararetin hüküm-ferma olduğu 
bir yere dokiız;.on saat mesafede· bulunan diğer bir mahalde 
şiddet-i burıldet bulunmak keyfiyeti şayan-ı taaccübdür. - Bu 
sebeble ba'zr malıallat-ı baridede Dersaadet karpuzundan daha 

Forma: 21 
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büyük kübbad ya 'ni ağaç kavunu ve tarinç ve büyük limon 
ağaçları bulunduğu gibi malıallat-ı harrede hurma ve temr-i 
h~di ve mu'tedil yerlerde kahve ağaçları bulunur. Bazı ma
hallerde kışda hiç yağmur yağınayıp Şubatta bile bir parça 

. yağar .ise de pek cüZ'idir. Asıl yağmurun vakti yaz mevsimine 
' müsadif . olmakda bulunduğu içüı;ı. senede iki veya üç def'a 

mezru'at ekilüp hasılatı alınmakdadır. 

Yemen'in mütemeddin olan beldelerinin hanelerinin beş-altı 
tabakayı havi olmakdave yalnız birinci tabakası taşdan bina 
olunup kusuru ker:piçden yapılmakdadır. Dalıilen bu hanelerin 
duvarları kireç ile (2a) sıvanmış ise de ~ariçleri ya'ni dış du
varları kamilen sıvanılmayıp yalnız pencerelerinin etrafı sı

vanılmışdır. Mezkfır haneler eskiden bina olunmuş olduğundan 
ekserisinin en büyük pencerelerinin bir arşun tlllu ve alkadar 
arzı. bulunup iki tarafı açık olan bu oda.da n~hayet bu küçük
lükle beraber iki-üç pencereden ziyade bulunmadıkdan başka 
bu pencerelerin camlısına tesadüf etmek dahi pek nidir olup 
cümlesi tahta kapaklıdır. Hel~ bu penc~relerinüzerleri pek tu., 
haf olup bunların üzerine ve odanın pencere bulunmayan yer
lerine mermere ınüşabih ve gayet şeffaf bir parmak kalınlı
ğında bir nevi beyaz taş kullanılmakda ve bir ışık yandığı 
vakit bu deliklerden mütehassıl manzara dışarudan gayet la
tif görünmektedir. Bura mi'marcılarıiıın mahareti nihayet de
recede olup mesela bir caırii veya hamam kubbesini iskelesiz 
bina ve beş-altı hanenin sath-ı arza karib olup rutubet vesaire
den dolayı _müşrif-i harab ola en aşağı katını ya'ni sath:-ı arz
dan dört-beş arşun mikdarını üst tarafına bir halel iras et
dirmeksizin yıkup kaimen ta'mir etmek gibi hakikaten ga
raibden ad edilmeğe şayan-ı maharetleri vardır. Hanelerin tef
rişatı ise odanın kapu tarafından ma'da üç tarafına enva-ı 
basmalada m üzeyyen .bir perde koyarlar ki bu perdelerde her 
halde yirmi kadar basma parçaları bulunur. Basmaları tak
sim etmek parça alup tasarruf etmek efkarından ilerü gel
meyüp mecerred odaları 'daha ziyade ziynetlendirmek içülı bas
maları parça parça alup ve birbirine diküp odanın etrafina 
asdıkları gibi yasdıkları dahi · beş-altı . parça basmadan (2b) 
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dikilmiş oldukdan başka ale'I-ade bir yasdık koymakla iktifa 
etmeyüp birbiri üzerine ve önüne olarak iki ve ba'zen üç yasdık 
koyarlar ki o sfı.retde zaten alçak bulunan oda duvarlarının 
yarısı bunlar ile mestfı.r kalıyor. Raflarm üzerine dahi şişe 

ve bardak ve cam parçaları gibi· ba'zı şeylerle odamn orta
smdan alat-ı müzeyyeneden ma'dfı.d ·bir de ayaklı sarı tepsi 
ve o tepsinin üzerine birkaç nargile ile beraber buhurdanlık 
vesaire vaz' ederler. 

Ahalinin melbfı.satma gelince; Şehirlerinde bnen bulunur 
ise de kabailinde don giyen bulunmaz. Fakat nisa taifeleri 
ma'mfı.lat-ı mahalliyeden olarak mai Amerikan bezinden don 
giyerler. Ve bu bezin boyası vücudlarma çıkmaz ise makbul 
tutmazlar. Kabail mai bezden bir büyük gömlek giyüp anun 
altına dahi ya'ni belden aşağıya kadar bir fota sarup bu fata
nın başına ya'ni beline kuşak makamma kaim olmak üzere 
cenbiye ta'bir olunan bir nev'i hançeri bağlarlar. Bu cenbiye 
üç-dört parmak arzında ve birbuçuk karış tfı.lünde olup kılıfı 
halis gümüşle pek güzel bir suretle yapılmışdır. işbu kılıflar 

. dahi her bir aşiret ve mevki'a göre ayrı ayrı şekillerle yapılır. 
Ba'zı kabile cenbiyeleri kılıfının tulu bir arşundan ziyade ba'
zıları eğri ve ba'zısı da inüstakim olduğundan bir adamın cen
biyesinden Yemen'in kangi kabile ve kangiyerinden olduğu bi
linür. Bu cenbiyeleri gerek kibar ve gerek sıgar altı-yedi ya
şında bulunan çocuklar bile tak~akdadır. Fakat pek ufak 
olan çocuklarm cenbiyeleri çocuğun istediği vakitde çıkarama
ması içün çivilenür. Esnaf-ı ahali dahi bir entari giyüp omuz
larına bitaneyi atarlar. (3a) Ve kışda bitanelerle başdan aya
ğa kadar sarılurlar. Çocukların boyunlarma demürden pek 
ince bir takım silsileler takarlar ki bunlar çocuk on.;oniki ya
şma girineeye kadar boynunda kalur. Ahali bakır isti'mal 
etmezler. Gerek tencereleri ve gerek salıanları bir nev'i taşdan 
olup kırıldıkça. çivilerneye mahsus adamlar ki ba 'zı tencereler 
on def'a kırılıp çivilendiği halde yine isti'mal edilür. 

Gerek San'alılar ve gerek sair mahaller ahalisi vakt-i zeval
de hanelerine çekilüp yemek yedikden sonra kat çiğnerler. Bu 
kat as yahud zeytfı.n yapraklarma müşabih bir yaprak olup 
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nef'İni iddia ederler. Yemen ahalisi ale'l-umfu:n kahve kabu
ğunu ziyadesiyle ve ifrat derecede içerler ya'ni herbiri gün
de yirmi çay fincanıyla iktifa etmez. Asıl halis kahveyi ise 
asla isti'mal etmezler ve içmezler. San'a ile sair cebellerde inek 
ve öküz ve develer kendürlükleririden ot vesaire yemeyüp 
erkekler ve karılarla çocuklar' kasab denilen bir kuru sap 
üzerine taze . yoncayı sarup hayvanat-ı mezkurenin ağızJarına 
tıkarlar. İneklerin herbirinin arkasında iki karış irtifa'ında 
birer hörgüç bulunmakdadır. Zeytf:ı.n ve neft yağlarını çı

karmak içün mevcud bulunan değirmenler develerle döndü
rülür. Bu değirmenler acib bir şekildedir. Yem€m'de alat-ı tarb 
davul ve zurnadan ibaretdir. Bunları da ancak erkekler isti'mal 
ederler. Bii- cemiyyetde davul ve zurna çalındığı vakit onların 
nağmeylEi biicümlehazır bulunan erkekler raks ederler. Raks
ları birbirinhı ellerini tutup topalın yürüyüşü gibi (3b) gah 
Herüye ye gah arkaya dönüp davula salarak raks ederler ki bu 
raksları gayet acib ve müdhikdir. Mütemeddinlerin davulu 
ufak ve uzun olup saliandıkça · nağme i cra etmek içf:ı.n dahiline 
gümüşden yüzük koyarlar. Şarkıları dahi kürd esvatıyla 

Fransa şarkılarına müşabih bir sf:ı.retde ve kendilerine mah
sus bir üslubdadır. El-hasıl alat-ı tarb bütün bütün gayr-ı 

mevcı1d ·olduğu gibi esvat-ı hasene dahi külliyen mefkı1ddur. 
Düğüiılerde güyeğı1'~ yatsu namazından sonra önünde birta
kım saflar teşkil ve meş'aleler ikad olunduğu ve taife-i nisa 
gibi başından ayağına kadar kapalu olarak yalnız gözleri açık 
bulurıduğu halde hanesine gönderilür. Eve yaklaşdıkça güye
ğünün ek~ribinden adamlar gelerek ehlen ve sehlen. ve merha
bit kelaml~rıyla ta sokakdan istikbaline başlarlar. Yeriıen'in 
her tarafında kıta'at-ı ~?airede bulurrinayan birtakım adetler 
vardır. Mesela Asir'in kasabalarında bile devlete a'şai verecek
leri·· esnada a'şar~ ba'de'l-i't~ bi~ ~sf-ı . ah er ifraz ve ihtiyar 
meclisinin taht-ı idaresinde olmak üzere bir sanduk-ı inahsüsa 
verirl_er. Eğer o kasabada bir adamın ekine mahsus olan hay
vanı telef ölur veyahud kati' u cinayet vaki' olup da diyetinin 
tesviyesi icab eder veya birisi fakr' u zariırete duçar olar~k aiıa 

* ·güveyi, damad. . 



325 

i'ane verilmek lazımgelür ise hepsi bu sanduk-ı mahsusdan 
tesviye edilür. Her kasahada bulunan ihtiyarlar akşam nama-

. zını ba'de'l-eda camide toplanup umftr ve menafi'-i umumiyye
ye dair bir takım müzakeratda bulunurlar. Bunların mezhep
leri şafii ve hanbelidir. San'a :ve etrafı ahalisinin mezhebi 
zeydi ( 4a) ve Hudeyde kıt'ası şafii ve han beli. Taizz etrafın
dakilerinin dahi şafii ve zeydidir. Zeydi taifesi iki sınıf olup 
sınıf-ı ev"Vel mütevaggil ve sımf-ı sani mu'tedil ve sınıf-i mu:
tedil ise devlete muhibb ve imam· AWnin zikri esnasında 
-radiyallahu anh- yerine -::-aleyhisselam- derler._?;eydi mez
hebi indinde ramazanda teravih ıiamiz~p kılmazlar. 
Hatta ramazanda yatsu namazını gice saat beşde·kılarlar. Yal
nız min cihetin bir güzel adetleri vardır ki giceleri Kur'an-ı 
Azlın kıraatiyle muvazabat ve işti~al ederler. Ve ale'I-husus 
San'ada bulunan cami'-i kebirde bin veya ikibin adamın her 
birerlerinin önünde ufak bir iskemle üstünde bir Kur'an-ı 

Azim ve yanında bir kandil bulunup sabaha kadar . böyle 
Kur'an-ı şerif tilavetiyle meşgftl bulunurlar. Bu ise ekser me
malikde cari olan adetlere muhalifdir. Çünki adat-ı meşrft'a 
birinin okuyup diğerlerinin istima' etmesi lazımeden. olduğu 
halde onlar bi'l-aks her biri münferiden okl.ırlar ve bu sebebden 
olarak herbir cami'de ikiyüz ve beşyüz ve bin veya daha ziyade 
mushaf-ı şerif bulunm~k tabiidir. GÜ!J.dü~leri dahi işbu minval 
üzere öğle vaktinden akşama kadar okurlar. Ve tüc.car ile 
umftm ahalinin mağazaları gi~e saat s~kize kadar açıkdır. 

San'a'da bulunan camH k.ebir .bina-ı kadim. olup cami-i mez
kftrun vasatı gayet vasi' ve Dersaadetde S~ltan Me4n;ıed hav
l:usu cirmine müsavi ve açıkdır: Cami-i rriezkUrun namazgah 
mahalli dört ·rükiliı üz~re te~Üh olun erkan-ı erba'ası dahi 
birbirine muttasıl hqlunuyor. Ve kapuların birisinin-üzerinde 
her iki kuş diğer ( 4b) iki kuşa, muk_3.bil .ol.arak dört kuş resmi 
bulunur. Bu kuŞlar dahi .?:aman-ı sabıkda ka'benin harabına 
gelen fil kayminin üzerine musallat olan ebabil kuşlarının taş
dan ma'mUI resimleri olduğu iddia edilmekdedir. Tuyftr-ı mez
burenin hacmi karga kadar olup yalnıZ kuyrukları kısa ve ga
gaları serçe kuşunun gagası gibi ufakdır. Ve zeydi mezhebinde 
cum'a namazı cevami-i müteaddidede ya'ni her cami-i şerifge 

f 
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eda olunmayup San'ada birçok cevami bulunduğu halde yal
nız cami-i kebirde eda kılınmakda ve evkat-ı hamse dahi her 
bir cami'de eda kılınmakdadır. Bu icraat dahi zeydi mezhe
binin kavaidindendir. 'Iyd-i fıtrın müddeti üç gün olduğu hal
de kurban bayramı on gündür. Bunun sebebi dahi zilhiccenin 
on sekizine tesadüf eden yevmü'n-nüsur ta'bir plunan müba
rek gün olduğu tahkikat-ı vakı'adan anlaşılmışdır. Bunun 
hakkında Rastıl-ı Ekrem -aleyhissalatü ve's-selam- Ali -ra
dıyallahu anh- hakkında hadis-i şerifde 

.~f~ 1J e.J1 jJ~.~ ~ 
ilah. buyurmuş ve ol gün dahi bayram makamında bulun
muşdur. Ve o günden sonra ba:y-ram hıtam bu1up tüccar ve esnaf 
dükkan ve mağazalarını açarlar. Tahkikat-ı acizaneme nazaran 
Devlet-i Aliyye, Yemen kıt'asının istilasından evvel eyyam-ı 
mezkurede kemal-i ta'zim ve meserretle şenlikler icrası adet-i 
kadimelerinden bulunup o günlerde dahi ahali ve haricden ge
len kabail urbanları hakim bulunan imam sarayının pişgahına 
cem.' ilc sabahdan ikindiye kadarenva-ı meserrat icra ve hakim 
bulunan zat dahi maiyyetinde ahali ve kabail-i arabdan mürek
keb yirmi otuz bini mütecaviz eşhasdan ibaret bir izdiham-ı 
cesime olduğu halde belde haricine çıkar (5a) idi. San'a'da 

rr
ulunan zeydi taifesi iki sınıf olup sınıf-ı evvel mütevaggil ve 
mam Ali zikri esnasında -radıyallahu anh- yerine -aley

hisselam- derler. Yemen kıt'asında icra olunan nagamat çalgı 
ve zurnadan ibaret olup erkekleri icra ederler. Ve cemiyyetle-
rinde davul ve zurna çalındığı halde onun nağmesi üzerine tek
mil hazır bulunan taife-i zükilr raks etmek adetlerindendir ve 
raksları dahi . birbirinin ellerini tutup topalın yürüyüşü gibi 
ki nasıl yere temayül eder gah ileruye ve gah arkaya dönüp 
topal h~y'etinde olarak davula sarılmak ile raks ederler. El
hasıl raksları acib ve gayet mudhikdir. Nisaları dahi bu şekil 
ve heyetde bulunup davulları dahi ufak ve uzun olup dahilinde 
gümüşden yüzük vaz'ederek saliandıkça nagamat icra olunur . 

. Rağna ve şarkıları hiçbir memlekete . müşabih olmayup • ken
dülerine mahsus· bir usUl. üzre kürdlerin esvatıy la Fransa şar
kılarına müşabehatı vardır. Hasıl-ı kelam alat-ı tarb olan ıriu
siki aletleri bütün bütün ri:ıa'dum olduğu gibj esvat-ı hasene 
dahi külliyen mefkuddur. 
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