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ÖZET 

Kültür ve edebiyat, toplumun hafızasına dair özel kodlar taşır. Bu kodların çözülüp aktarılması, toplumları ayakta tutan temel 

unsurdur. Beşeri ilişkiler dolayısıyla toplumların ve milletlerin etkileşim içinde olması, kaçınılmazdır. Sömürge maksatlı değilse; 

milletler arası kültür alışverişi, iki tarafı da güçlendirecektir. Dünya kültür tarihine bakıldığında; kültürler arası etkileşimin 

temelinde ticaret olduğu görülecektir. Tam da bu noktada Yemen ülkesi dikkat çekmektedir. Binlerce yıl boyunca dünya ticaret 

yollarının merkezinde yer almış olan bu coğrafya, hem diğer kültürleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Osmanlı ile Yemen 

arasındaki ilişkiler ise sadece ticaretle sınırlı kalmamıştır. Yemen’in Mekke ve Medine’ye yakın oluşu, Yemen’i Osmanlı için daha 

da önemli hâle getirmiştir. Bu çalışmada; Yemen asıllı bazı kavram ve şahısların Osmanlı kültür ve edebiyatına etkisi ele alınmıştır. 

Ele alınan kavramlar izah edilmiştir. Bu kavramların divan şiirine yansımaları, örneklerle açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Edebiyat, Kültür, Yemen, Kavramlar, Mazmunlar. 

ABSTRACT 

Culture and literature carry special codes on the memory of society. Decoding and transmitting these codes is the fundamental 

element that keeps societies afloat. Because of human relations, it is inevitable that societies and nations will interact. If it is not for 

colonial purposes, inter-national cultural exchange will strengthen both sides. Looking at the history of world culture, it will be 

seen that trade is the basis of intercultural interaction. At this point, the country of Yemen is attracting attention. This geography, 

which has been at the center of world trade routes for thousands of years, has influenced and influenced other cultures. Relations 

between the Ottoman Empire and Yemen were not limited only to trade. Yemen's proximity to Mecca and Medina made Yemen 

even more important to the Ottoman Empire. In this study, the influence of some concepts and individuals of Yemeni origin on 

Ottoman culture and literature was discussed. The concepts discussed are explained. The reflections of these concepts on divan 

poetry are explained by examples. 

Key Words: Classical Literature, Culture, Yemen, Concepts, Mazmuns. 

1. GİRİŞ 

Dünya tarihindeki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Yemen; coğrafi konum, jeopolitik yapı, 

insanının karakteristik özellikleri, yeraltı ve yer üstü zenginlikleri, kültürel dokusu gibi özelikleriyle 

dünyanın dikkatlerini üzerine çeken bir beldedir. Yemen, pek çok fikri zıtlığı bünyesinde barındırır. 

İslamiyetin zuhurundan sonra sayısı binleri bulan sahabe, muhaddis, veli ve bilim adamını yetişmiş olması, 

Yemen’i İslam toplumları için de ayrı bir yere getirir. Batı zihniyeti, bu kadim bölgenin zenginliklerini 

sömürmek ve İslam toplumlarında açtıkları diğer yaraları derinleştirmek için Yemen’de sayısız araştırmalar 

yapmıştır. Batılılar, Yemen’le ilgili binlerce kitap ve makale kaleme almışlardır. Konuyla ilgili araştırma ve 

incelemeler, bizde maalesef mahdut sayıdadır.  

Yemen, kıtaların kesişme noktasında, dünyanın en stratejik mevkilerinden birinde bulunur. Çin-Hindistan 

ile Mezopotamya ticaretinin geçiş noktasında bulunan Yemen, farklı inanç ve kültürlerden doğal olarak 

etkilenmiştir. Bununla birlikte dünyanın diğer kültür ve medeniyetlerini de ciddi şekilde etkilemiştir. Bu 

yönüyle hem kadim dünyanın hem de modern dünyanın ticari ve kültürel köprüsü görevini görmüştür. 

Yemen ve kültürü, iyi tanınmalıdır. Yemen’in tarihini özet şekilde bilmek, Anadolu kültür ve 

 
1 Bu makale; 2016 yılında ErzincanÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kabul edilen “Nihâlî - Fethiyye-i Yemen Mesnevisi 

(Giriş – İnceleme – Transkripsiyonlu Metin - Dil İçi Çeviri ve Tıpkıbasım)” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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edebiyatındaki Yemen etkilerini ele almak ve incelemek, kültür ve medeniyetler arası alışverişi kavramak 

açısından yerinde olacaktır.  

2. YEMEN COĞRAFYASI VE TARİHİ HAKKINDA 

Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz’e kıyısı bulunan Yemen, Arabistan yarımadasının güneybatısında yer alır ve 

Afrika kıtasından Babulmendeb Boğazı ile ayrılır. Birbirinden farklı niteliklere sahip bölgelere ayrılmış 

olan Yemen, tektonik olarak da çok sakin bir yapıda değildir (Yavuz, 2003: I/LVIII-LIX; Kurt, 2013: 400). 

Kıyıdan iç kesimlere doğru sıralanan bu bölgeler, farklı özellikler göstermektedir. Kızıldeniz kıyısında yer 

alan ve Tihame adı verilen kıyı ovası; Aden Körfezi kıyısındaki dar kıyı şeridi; bu ovaların gerisindeki 

platolar, merkezdeki dağlık sahalar kuzeydoğudaki çöl sahası ile adalar, Yemen’in bölgeleridir (Kurt, 2013: 

400).  

Yunanlı ve Romalı eski coğrafyacıların Arabia Felix (Bahtiyar Arabistan), Arapların ise Saide (Mesut) 

olarak adlandırdığı Yemen, Kâbe’nin sağında (yemîninde) bulunması nedeniyle bu isimle anılmıştır. Bu 

kabul, Mekke’yi dünyanın merkezi sayan Arap coğrafyacıların eseridir (Günaltay, 2006: 15-16; Günaltay, 

1997: 27; Yavuz, 2003: I/ LIX-LX; Hizmetli, 2006: 104; Apak, 2014: 23-24; Tomar, 2013: 401-402).  

Araplar’dan ayrılan bir grup insan sağ yönünde gittiği için Yemen’in bu ismi aldığı rivayet edilir. Ayrıca 

bu adlandırmanın efsanevî Arap kahramanı Yemen b. Kahtân’dan kaynaklandığı da  söylenmektedir. 

edilmektedir. Adlandırmanın yön ismi ile bir ilgisinin olduğu ise açıktır (Günaltay, 2006: 16-17; Günaltay, 

1997: 40-42; Yavuz, 2003: I/ LIX; Tomar, 2013: 401-402).  

Mainliler, Kataban Devleti, Evsan Devleti, Hadramutlular, Sebe Devleti ve Himyeri Devleti; Yemen’de 

sırasıyla hüküm süren devletlerdir. Himyerîler’in yıkılışından sonra Yemen, bir müddet Habeşistanlı valiler 

tarafından idare edilmiştir. Ebrehe, bu valilerin en meşhurudur. Ebrehe, Yemen’i Hristiyanlaştırmak için 

elinden geleni yapmış; sahte bir Kâbe bile inşa ettirmiştir (Günaltay, 2006: 142-143; Çağatay, 1971: 20-23; 

Yavuz, 2003: I/LXVII; Hizmetli, 2006: 169-171; Apak, 2014: 35; Tomar, 2013: 402-403). 

Yemenliler İslamiyet’i tanımaya başlamaları, Hz. Peygamberin hac mevsiminde Mekke’ye gelen 

Yemenlilere İslam dinin tebliğ etmesiyle başlamıştır. Emevi ve Abbasi dönemlerinde çeşitli sebeplerden 

dolayı isyanlar yaşanmıştır. Abbasiler döneminden itibaren Yemen’de Zeydi imameti hâkimiyeti 

başlamıştır ki Zeydi imametinin etkisi günümüze kadar sürmüştür (Yavuz, 2003: I/LXXII; Tomar, 2013: 

404-405). 

Yemen’deki Osmanlı hâkimiyeti  resmi olarak 1538 yılında başlamıştır. Ancak Osmanlı’nın Yemen’le 

ilgilenme süreci daha önceki dönemlerde başlamıştır. Osmanlı donanmasının gerçekleştirdiği ilk Yemen 

harekâtının 922/1516 yılında başladığı bilinir (Baştürk, 2013: 10-23; Yavuz, 2003: I/LXXII; Bostan, 2013: 

406). 

Osmanlının Yemen üzerindeki gerçek manada hâkimiyeti ise Özdemir Paşa ile başlar. Özdemir Paşa, 

mevcut bölgelerdeki Osmanlı hâkimiyetini tesis ederken bazı yeni yerleri de ilhak ederek Osmanlı’nın 

Yemen’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir. Yemen’de Özdemir Paşa’nın beylerbeyliğinden ayrılmasının 

ardından; sırasyıla  Neşşar Mustafa Paşa, Kara Şahin Mustafa Paşa ve ardından Mahmud Paşa beylerbeyi 

olmuştur. Mahmud Paşa’nın Yemen halkına adaletsiz davranışları sonucu, Yemen’de Zeydi imamların 

isyanları tekrar baş göstermiştir. Yemen’den kendi isteği ile ayrılan Mahmud Paşa, Mısır beylerbeyiliğine 

geçmiştir. Bunula birlikte Mahmud Paşa, Yemen idaresinin iki kısma ayrılması noktasında Divan-ı 

Hümayun’a telkinde bulunmuştur. Özdemir Paşa’nın telkiniyle iki beylerbeyiliğine ayrılan Yemen, Murad 

Paşa ve Rıdvan Paşa tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Ancak bu iki paşa, kişisel sebeplerle 

birbirleriyle rekabet hâlinde olmuştur. Bu durum ise Zeydi imamı Mutahhar’ın vePortekizlilerin işine 

yaramıştır. Osmanlı paşalarının birbiriyle mücadele etmesi ve halka kötü davranmasının da etkisiyle 1568 

yılında San’a ve Aden, Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. Yemen’deki karışıklıkları önlemek adına,  Vezir 

Sinan Paşa serdarlığa, Özdemiroğlu Osman Paşa ise beylerbeyiliğe tayin olunmuştur. Özellikle Sinan 

Paşa’nın şahsi çabaları sayesinde Osmanlı’nın Yemen’deki Osmanlı hâkimiyeti tekrar kurulmuştur. 

(Baştürk, 2013: 53-76; Yavuz, 2003: I/CV-CVII; Bostan, 2013: 407-409). 

Müteakip dönemlerde; Kuyucu Murad Paşa, Ferhad Paşa ve Arnavut Hasan Paşa’nın çabalarıyla 

Osmanlı’nın Yemen’deki idaresi pekiştirilmiştir. Ayrıca Mutahhar’ın 1573 yılında ölümünün ardından,  

oğulları İstanbul’a getirilmiş ve Yedikule’de hapsedilmiştir. Yemen’deki mahalli kabileler, Mutahhar ve 

oğullarının bertaraf edilmesinden sonra Osmanlı hâkimiyetine girmek zorunda kalmıştır. Ancak Hasan 

mailto:sssjournal.info@gmail.com
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Paşa’nın kendi isteği ile beylerbeyiliği makamında ayrılmasının ardından Yemen’deki Osmanlı ile Zeydi-

Mutahhar ilişkileri gitgide kötüleşmiştir. Yemen’de yöneticilik eden Osmanlı devlet adamlarının kişisel 

ihtirasları ve çekememezlik meseleleri yüzünden yönetim zaafiyete uğramıştır. Bu boşluktan faydalanan 

Şii-Zeydi imamlar ve mahalli emirlikler, defalarca isyan etmiştir. Osmanlılar, 16. yüzyıl boyunca devam 

eden bu mücadelelerin her birinde biraz daha kan kaybetmiştir. Öyle ki Osmanlı, Yemen hâkimiyetini 

sınırlandırmak zorunda kalmıştır. 1045/1635 yılında Osmanlı askerlerinin Yemen’den çekilmesiyle 

Yemen’de Kasımiler dönemi başlamıştır. Kasımiler, Osmanlı askerlerinin boşalttığı topraklarını ele 

geçirmiş ve 16. ve 17. yüzyıllarda Yemen’de Osmanlılara bağlı olarak hüküm sürmüştür (Baştürk, 2013: 

93-122; Yavuz, 2003: I/CXII-CXXX; Bostan, 2013: 410).  

Osmanlıların doğrudan Yemen hâkimiyeti dönemlerinin ikincisi, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali 

Paşa’nın oğlu döneminde gerçekleşir. Süreç, Kavalalı’nın oğlu İbrahim Paşa’nın Yemen’i ele geçirmesiyle 

başlamıştır. Ahmed Muhtar Paşa’nın Yemen valiliği döneminde ise Osmanlı’nın Yemen’deki hâkimiyeti 

daha da güçlenmiştir. 1871 yılında Yemen valiliğine tayin edilen Ahmed Muhtar Paşa, görevini başarıyla 

sürdürmüştür. Ahmed Muhtar Paşa’nın bu başarılı yönetiminin ardından Yemen, 20 yıla yakın bir süre 

valiler tarafından idare edilmiştir. Kendi imamları tarafından idare edilmek isteyen Zeydiler, Osmanlı asker 

sayısının azlığından da istifade ederek 1889, 1895, 1902 ve 1905 yıllarında aralıklarla isyan etmiştir. 

Zaman zaman cereyan eden bu isyanlar, kontrol altına alınmıştır (Çakaloğlu, 2011: 172; Bostan, 2013: 

410). 

Yemen’deki istikrarsızlığı ortadan kaldırmak için Sultan II. Abdulhamid’in başlattığı girişimler, kendisinin  

hâlli nedeniyle başarıya ulaşamamıştır. 

Şeyh İdrisî’nin 1909 yılında Asîr’de başlayan isyanı, Zeydi İmam Yahya’nın 1911 yılındaki isyanıyla daha 

da büyümüştür. Osmanlılar, Ahmet İzzet Paşa’yı 50.000 kişilik bir ordu ile Yemen’e göndermiş ve 

Yemen’deki bu duruma müdahil olmuştur. San’a kuşatmasını sonlandırdıktan sonra Ahmed İzzet Paşa,  

İmam Yahya ile bir anlaşma yapmış; dağlık Yemen bölgesinin ve San’a’nın yönetimini İmam Yahya’ya 

bırakmıştır (Bostan, 2013: 410). 

Zeydilerle yapılan bu mütabakattan sonra; Birinci Dünya Savaşı esnasında İmam Yahya, Osmanlı’ya bağlı 

kalmıştır. Hatta; Osmanlıların İdrisilerle mücadelesine destek vermiş ve bu süre zarfında Yemen’deki 

Osmanlı askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bununla da kalmayan Yahya, Mondros Mütarekesi neticesi 

olarak İngilizlere teslim olan Osmanlı askerlerine sahip çıkmıştır.  

Yemen’deki Osmanlı devlet adamları, Hudeyde’de İngilizlere teslim olmuştur. Gerektiğinde kullanması 

için; Osmanlı birlikleri de kendi cephanelerini İmam Yahya’ya teslim etmiştir. Sonuç olarak; Lozan’ın 

ardından Yemen, Osmanlı’nın elinden çıkmıştır (Bostan, 2013: 410).  

3. KÜLTÜRÜMÜZDE VE EDEBİYATIMIZDA YEMEN’E DAİR BAZI KAVRAMLAR 

Yemen’in Mekke ve Medine’ye yakınlığının da etkisiyle; Yemen kültürüne ait bazı öğeler, İslam 

coğrafyalarında ve Osmanlı sahasında bilinmiş ve etkisini göstermiştir. Osmanlı sahası kaleme alınmış pek 

çok edebî metinde veya halk kültüründe Yemen’e ait kültür unsurlarına rastlamak mümkündür.  

Kültür ve edebiyatmızda adı geçen ve Yemen’e mahsus olan bu unsurlar daha çok; kıymetli taşlar ve 

madenler, geçmişte yaşamış kavimler ve peygamberler, o yöreye has tarım ürünleri ile gök cisimleridir. 

Burada; Osmanlı kültür-edebiyatında adı sıkça geçen ve Yemen kültürünün öğeleri olan çeşitli kavramlar 

incelenmiştir. Alfabetik olarak sıralanan bu kavramlara dair divan şiiri örnekleri de izahı kolaylaştırması 

açısından verilmiştir. 

3.1. Abkari  

Kavram Kur’an’da da  “ ٍِحَسان  ٍ َوَعْبقَِري  ُخْضٍر  َرْفَرٍف  َعٰلى  يَن   Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara // ُمتَِّكـ ۪ٔ

yaslanırlar.” (Rahmân 76) şeklinde geçmektedir. Büyük bir ustalıkla işlenmiş, ince ve güzel kumaşlara 

denir. Özellikle; Yemen’de bulunan ve cinlerin oturduğuna inanılan Abkar şehrinde dokunan kumaşlar için 

kullanılır. Divan şiirinde bu kavrama rastlamak mümkündür. Şiirlerde genellikle kumaş anlamıyla 

karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi beyitlerde genellikle ‘atlas’ kelimesiyle tenasüp içinde zikredilir. 

Yemen’deki beldenin kastedildiği de olur: 

Ol ki Vahyî bu remzi fehm eyler  

Hâs ola ana belde-i ‘Abkar    (Vahyî, Lüg. 17/9) 
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Kendi kumâş-ı atlasını köhnedir deyü  

Ferş etdi zîr-i pâyına kâlâ-yı ‘abkarî   (S. Vehbî, K. 39/5) 

 

Döşendi ‘abkarî-i çarh-ı Atlâs reh-güzârında  

Ki nakş-ı pâyı revnak-bahş-ı ferş-i ‘arş-ı a‘lâdır  (S. Vehbî, K. Na’t 1/21) 

3.2. Âd Kavmi  

Hud Peygamber tarafından hak dine davet edilen ve Yemen civarında yaşadıkları bilinen bu kavim; iman 

etmedikleri için Allah’ın emri ile yok edilmiştir. Bu kavim, Hz. Nuh’un torunlarından olan Avs’ın 

soyundandır. Avs’ın babası İrem; onun babası da Hz. Nuh’un oğlu Sam imiş. Bu kavmin özellikleri ve 

nasıl helak edildiği, Kur’an’da anlatılmaktadır. Âd kavmi, Hz. Hud’un peygamberliğini tasdik etmediği için 

şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır. Âd kavmine mensup kişilerin görme ve işitme duyularının çok güçlü 

olduğu, güçlü ve uzun boylu insanlar oldukları, yere bastıklarında dizlerine kadar toprağa gömüldükleri 

rivayet edilir. Şeddâd b. Âd olarak bilinen meşhur bir hükümdarlarının olduğu ve İrem Bağı’nın ve şehrinin 

bu hükümdar tarafından yaptırıldığı söylenir. Muaviye b. Bekr’in soyundan gelen Yemen halkına Âd-ı Ûlâ; 

Muaviye b. Bekr’in çocuklarından olma Mekkeliler’e ise Âd-ı Âhire denirmiş. Şam ile Hicaz’da meskûn 

olan ve Allah’ı bilenler; yağmurlar kesilip kuraklık başlayınca Mekke’ye varıp kurban kesermiş. Mekke 

toprağı kutsallığı ve Mekke’nin saygı gösterilmesi gereken bir yer olduğu, kafirler tarafından da kabul 

edilirmiş. Nitekim ne zaman yağmurlar kesilip kuraklık baş gösterirse veya düşman eline esir düşüp ya da 

zulüm görürlerse Mekke’ye gelip orada kurban keser ve dilek dilerlermiş. Anlatılanlara göre; Âd kavmi 

kıtlık yaşamaya başlamış ve yağmur duası için bir kısım önde gelenlerini Yemen’den Mekke’ye 

göndermişler. Yemen’den Mekke’ye gönderilen heyet oraya varınca oradaki müşriklere uyarak zevk u 

safaya dalmış. İçindeki bulundukları duruma kendilerini kaptıran heyet, Âd kavminin içinde bulunduğu 

durumu unutmuş. Heyetteki Mersed ibn Sa’d adlı şahıs, Hud Peygambere inananlardan imiş. Mersed, 

beraberindekilerin içinde bulunduğu hâli görünce artık duanın işe yaramayacağını söylemiş. Allah’ın 

yağmur yağdırmayacağını; ancak iman edilirse Allah’ın rahmet vereceğini söylemiş. Heyetteki diğer kişiler 

ise kendi atalarının dinini bırakmayacaklarını söylemiş. Heyet, Harem’e dua için gelmiş ve heyetin reisi 

olan Kayl ibn Asr: “Ey İlahımız! Eğer Hud hak peygamber ise bize yağmur yağdır.” diye yakarmış. Mersed 

ise içinden: “Ey Rabbim! Ben ihtiyacım için dilekte bulunmak üzere tek başıma geldim.” şeklinde dua 

etmiş. Allahu Teala ise kırmızı, beyaz ve siyah renklerde üç bulut yaratmış ve görevlendirmiş. Bulutlar: 

“Ey Kayl! Kendin kavmin için şu bulutlardan birini seç.” diye nida ettiklerinde Kayl: “Bu bulutlar içinde 

suyu en çok olan siyah bulutu seçtim.” demiş. O esnada bir ses: “Sen, her şeyi ince kül hâline getiren bulutu 

seçtin. Bu bulut, Âd kavminden kimseyi sağ bırakmayacaktır.” demiş. Yaklaşan bulutların yağmur yüklü 

olduğunu sanan Âd kavmi sevinmiş; ancak ihtiyar bir kadın bu bulutun ardındaki gerçek afeti görünce 

bayılıp düşmüş. Ayıldığında ise “Bir rüzgâr ve rüzgârın içinde parlayan ateş parçaları gördüm.” demiş. 

Bulut, Allah’ın emri ile yedi gece ve sekiz gün boyunca Âd kavmine musallat olmuş ve bu kavme azap 

indirmiştir. İman etmemiş olan tüm Âd kavmi helak olmuştur (Taberi, ?: I/154; Öngüt, 1995: 93-115; Pala, 

2011: 5-6; Yıldırım, 2008: 44-46).  

Klasik şiirde, Âd kavmine onların helak oluş şekillerine telmih eden beyitlere rastlamak mümkündür. 

Kim anıng fermânına sunmasa boyun cân bile 

Âd kavmi tek tapar kahrı ilindin gülmâl  (Harezmli Hâfız, K. 1/8) 

 

Misâl-i sürme-i dîde kala kenarında 

Eger o handeke toprak süreydi sarsar-ı ‘Âd (Nev‘izâde Atâyî, K. 21/87) 

3.3. Aden İncisi (Dürr-i ‘Aden) 

Kızıldeniz’e bitişik bir Yemen şehri olan Aden, en iyi incilerin çıkarıldığı yerdir. Bu sebeple Aden ve dürr 

(inci) kelimeleri âdeta özdeşleşmiştir. İnci, sadef denen ve midyeye benzeyen bir deniz canlısının içinde 

oluşur. Rivayet odur ki sadef nisan ayında sahile çıkar ve kapakçıklarını açıp bekler. Nisan yağmuru 

tanelerini yutan sadef, tekrar denize döner. Bu yağmur damlaları sadefe ızdırap vermeye başlayınca sadef, 

acısını dindirmek için bir sıvı salgılar. Salgılandıktan sonra katılaşan bu sıvı, inciyi oluşturur. Başka bir 

rivayete göre ise Kışları esen sert kuzey rüzgarlarından dolayı köpük ve kabarcıklar oluşur; bunları yutan 

sadef, denizin derinlikerine çekilir. Sadefin yuttuğu bu kabarcık, sadefin salgıladığı sıvılarla inci hâlini alır 

(Pala, 2011: 126-127).  
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Şirvânî, incinin çeşitli türleri ve cinslerinden bahseder. Ayrıca; inciyi toz hâline getirerek macun eden ve bu 

macunu yiyen kişinin kederden kurtulacağını aktarır. İnciyi boynunda veya kulağında taşıyan birinin cüzam 

hastalığına tutulmayacağını söyler. Toz hâline getirilen incinin çeşitli otlarla karıştırılarak dişleri parlatmak 

için kullanılabileceği de aktarılır (Argunşah, 1999: 77-100). 

Dürr-i Aden terkibi, divan şairlerinin sıklıkla kullandığı bir kavramdır. Sevgilinin dişleri Aden incisine 

benzetilir. Kimi zaman sevgilinin dişleri daha kıymetli bulunur: 

Deryâ dibinde her sadefün gûşı çekile  

Dendân-ı âbdâruna dürr-i ‘Aden disem   (H. Hamdî, G. 105/3) 

 

Dişleri dürr-i semîn ammâ ‘Adenden çıkmamış  

Cân deger la’l-i lebi illâ Bedahşânî degül   (Hasan Ziyâî, G. 257/2) 

 

Diş midür ya gonca içre jâle ya dürr- i ‘Aden 

Çeşme-i horşidde ya encüm-i rahşân mıdur  (Hayâlî, G. 90/5) 

 

Kıl tebessüm sanemâ dürr-i ‘Aden seyr idelüm  

Eyle güftâruna bir ġonçe dehen seyr idelüm  (Vahyî Terk. B. 6/III) 

 

La’lîn-sadefdür ol leb dürcinde derc olınmış  

Reşk-âver-i ‘Adendür dürr-i hoş-âb-ı la’lün  (Nâmî, G. 242/4) 

 

Bir tıfla mâ’ilem kim dem-i sihr-sâz ile  

Gülse gül açılur dür-i pâk-i Aden biter   (N. Atâyî, K. 30/2) 

 

İncinin dalgalı sahillerde/denizlerde oluştuğuna ve sadefin kabarcık yutarak inci oluşturduğuna dair 

inançlara telmih edilir. Genellikle Aden şehri de vurgulanır: 

 

Cennet-i ‘Aden oldı gül-zâr âb-ı kevser cûyibâr 

Ebr lü‘lü-yi ‘Aden saçdı vü yil müşg-i Hıtâ  (Ahmedî, K. VII/4) 

 

La‘lün hayâlince döker uş mevc urup güher   

Bahreyni gözümün ki ‘Aden bigi dürlüdür  (Ahmedî, G. 156/2) 

 

Jâle kıldı her kenârı sâhil-i bahr-i ‘Aden  

Lâle hâk-i gülşeni kân-ı Bedahşân eyledi   (Bâkî K 7/10) 

 

Başlayup cûşişe tab‘ımda mezâyâ-yı sühan  

Mevc-hîz oldu yine lücce-i deryâ-yı Aden   (Nedîm, K. 1/1) 

 

O bî-bahâ dür-i nâ-süfte-i ‘Aden bir gün  

Misâl-i mevce-i yem der-kenâr olur giderek  (Kâmî, G. 124/3) 

 

Dürr-i dendân-ı safâ-bahşun görenler didiler  

Böyle pâk u muntazam lü‘lü‘ ‘Adende görmedük2  (Ş. Yahyâ, G. 203/4) 

 

 

Verdi beytü’ş-şeref-i haclesine ârâyiş  

Sadr-ı tevfîke vişâh oldu iki dürr-i ‘Aden   (Lebîb, K. 24/74) 

 

Döndürdü altın üstine cûdun yeli yemin 

Bî-kıymet oldı dürr-i Aden nitekim habâb   (Necâti Bey, K. 4/25) 

 

 
2  Rekin Ertem yayınında G. 203/4 olan bu beyit; Hasan Kavruk yayınında 201/4’te yer alır. 
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Şairlerin fahriyelerde kendi şiirlerini Aden incisine benzettiği de olur. Kıymetli ve benzersiz söz, Aden 

incisi gibidir: 

 

Terbiyet-i lütfuna eyle mukârin beni  

Gevher-i nazmum ola kevkebe-bahş-i ‘Aden  (Süheylî, K. 5/60) 

3.4. Akik-i Yemani 

Akik, ağırlıklı olarakYemen’de çıkarılan değerli bir taş çeşididir. Yemen’de çıkarılan kızıl akik taşına 

rengini Süheyl yıldızının verdiğine inanılır. Hindistan, Basra ve bunlar gibi pek çok farklı yerde 

çıkarılabilen akik taşının en makbul olanı, Yemen’in San’a sahillerinde çıkarılandır. Açık kızıl olan Yemen 

akiği, diğer akik mahsüllerine göre üstün kabul edilir. Akik, sekiz çeşittir. Parmağında akik yüzük taşıyanın 

korku çekmeyeceğine ve cesur olacağına inanılır. Kişinin üzerinde akik taşıması hâlinde, vücuttaki iç ve dış 

kanamanın duracağına inanılır. Hamile kadının yanında akik taşıması gerektiği söylenir. İnanışa göre; akik, 

düşük tekhlikesini ortadan kaldırır. Akik, dövülüp toz haline getirilir ve bu toz dişlere ve dişetlerine 

sürülürse dişlerin parlayacağı rivayet edilir. Hatta bu şekilde dişetlerine sürülen akikin dişeti kanamalarını 

önlediği dile getirilir. (Argunşah, 1999: 162-164; Baştürk, 2013: 161; Tanyu, 1968: 28). 

Umum rivayetler, kaynağın sahih olmadığı noktasında ittifak etseler de akik yüzük takılması gerektiği ile 

ilgili hadîsler de mevcuttur. İncil’de Vahiy.21: 19-20 ve Hezekiel.28: 13 bablarında akikten ve benzeri 

değerli taşlardan yapılmış surlardan bahsedilir. Divan şiirinde; rengi ya da parlaklığı dolayısıyla pek çok 

örnekte benzetme unsuru olarak akik kavramı kullanılır. Akik, rengi dolayısıyla şaraba benzetilir: 

Nergis almış eline uş tolu zerrîn sâgar     

Lâle yahmış yine cûdıla akîkin mankal   (Ahmedî, K. LIV/9)   

 

Aşık, sevdiğine kavuşmak için kanlı göz yaşı dökmektedir. Aşığın çektiği acılar, ciğeri kanı 

döktürmektedir. Bu iki kavram da rengi dolayısıyla akike teşbih edilir 

 

Sanemâ görmeyeli gûşe-i dükkânda seni 

Etdi gözüm yaşı şermende ‘akîk-i Yemenî    (Âhî G. 120/1) 

 

Yaşumuz dökmege ol dürr-i ‘Adendür bâ‘is  

Gönlümüz düşmege ol çâh-ı zekandur bâ‘is   (Bâkî, G. 26/1) 

 

Hum-ı dilde ciger hûn-âbesi hamr-ı ‘atîk olmış  

Kızarmış neş’esinden çeşm-i hûnînüm ‘akîk olmış  (Beyânî, G. 383/1) 

 

Sun‘i yaşum kılan ‘akîk-i Yemen  

Taht-ı dil tâcdârı Hürmüzdür    (G. Sun‘î Divanı, G. 61/7) 

 

Akîk-pâre-i laht-ı derûn-ı hûn-ı ciger  

Derûn-ı sîne-i çâküm mi buldı kân idecek   (Kânî, G. 99/4) 

 

Nûr-ı tevhîdüni nakş itmek içün fass olsun  

Katre-i hûn-ı ciger ana ‘akîk-i Yemenî   (Sa‘îd Giray, G. 157/2) 

 

Sevgilinin can alıp can veren dudağı, rengi itibarıyla akike benzetilir. Hatta çoğu beyitte sevgilinin 

dudağına benzeyen bir akik olamayacağı vurgulanır: 

 

‘Akîki la‘lüne teşbîh iderdüm  

Ana benzer ‘akîk olsa Yemen’de    (E. Ravzî, G. 573/3)  

 

Nazmiyâ benzedügiçündür o yârun lebine  

Ragbeti la’l-i Bedahşân u ‘akîk-i Yemen’ün  (E. Nazmî, G. 3815/5) 

 

Vermez safâ-yı la’l-i lebin Hâtem olsa da  

Asl-ı ‘akîki hoş biliriz kim Yemenlidir   (S. Vehbî, G. 54/3) 
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Gevher-i la’lünden ayru ey büt-i şîrîn-dehen  

Dâne-i rümmân eger olsa akîk anı yemen     (Hasan Ziyâî, G. 367/1) 

 

La‘lün rutabı var iken ey nahl-i dil-ârâ  

Cân hastesi ‘unnâb-ı ‘akîk olsa Yemen’dir  (Ş. Yahyâ, Nazm, 2) 

 

Lebün surh iken gülden ruhun da karanfülden  

Kızarmış dahi mülden ‘akîk-i Yemenlenmiş  (M. Pertev, G. 252/4) 

  

Bundadır bunda begim bunda ‘akîk-i ma‘nâ 

La‘liniz gibi cihân içre Yemendir elfâz   (Hanyalı Nûrî, G. 292/4) 

 

Yukarıdaki örnekler dışında da akikin beyitlerde istihdam edildiğini görmek mümkündür:  

 

Düşmenün gerdenine zînet içün tîgi asar  

Heykel-i lâ‘l ile bir levh-i ‘akîk-i Yemenî   (Süheylî, K. 41/21) 

 

Ferîdûn-ı Yemen-ârâ ile der-bend-i Kâbil’de  

Giriftâr-ı kemend olmış ‘akîk-ârâ Yemen taşı   (Sâfî Baba, G. 268/4) 

 

Sevgilinin akike benzeyen uzuvları hazinedir ki bu hazinenin bekçisi ise saç ejderhasıdır: 

 

Tılısm-ı ejder-i zülfün sabâ şikest itse  

‘Akîk kufl ile gencîne-i nihân görinür   (Emrî, G. 179/4) 

 

3.5. Arim Seli  

Kur’an’da anlatıldığı şekliyle Arim; Sebelilerin helâki için uygun görülen büyük sel baskını sırasında 

yıkılan barajın adıdır. ‘Set baraj, büyük sel ve şiddetli yağmur’ anlamlarına gelen bu kelimenin Sebe 

vadisinin adı olduğu rivayet edilir. Bir tarla faresi türüne de arim adı verildiği ve fareler tarafından delinip 

yıkıldığı için bahsi geçen barajın bu adla anıldığı da rivayetler arasında yer alır. Kadim Yemen’de arim 

kelimesi bir yerin özel adı değil de “set” karşılığında kullanılırmış. Kur’an’da “Seylü’l-Arim” şeklinde 

bahsedilen sel baskını Sebe yöresi ve halkıyla ilgilidir. Öyleyse bahsi geçen set, Sebe devletinin eski 

merkezi olan Merib’in yakınındaki Merib su seddi olmalıdır (Yıldırım, 2009: 68). Merib bölgesi, bu baraj 

ve sulama sistemi sayesinde Yemen’in en iyi sulanan ve en verimli kısmı olarak şöhrete kavuşmuştur 

(Harman, 1991: 373-374).  

Kur’an’daki ayetler (Sebe 34/15-16) dikkate alındığında; Merib coğrafyasını tarif edildiğini görmek 

mümkündür. Me’rib ovası Yesran ve Abyan olarak iki kısımdan oluşurmuş ki bu iki ova, Sebelilere ait 

kitabelerde zikredilmektedir. Kur’an’daki “sağda ve soldaki iki bahçe” ifadesi buna işaret ediyor olmalıdır. 

Aslında Yemen’de kadim zamanlardan bu yana çeşitli sulama setlerinin kurulduğu rivayet edilir. O 

coğrafyada bulunup okunan tablet ve kitabeler, bunu teyit etmektedir. Merib seddinden önce de pek çok set 

kurulmuştur. Sebe toprakları, oldukça verimliymiş ve ağaçlarla kaplıymış. Atlı birinin Me’rib’den Şam’a 

kadar güneşi hiç görmeden gidebildiği bilgisi verilmiştir. Bunca nimetin kadrini bilmeyen bu coğrafya 

halkı, sel baskınıyla cezalandırılmıştır (Sevsevil, 2012: 392). Selden önceki kuraklık ve sonra çoraklaşan 

arazi yüzünden Merib’den göçler yaşanmıştır. Bunun en temel sebebi ise selden sonra çoraklaşan arazidir. 

İbn Hişam, konuyla ilgili çeşitli rivayetler aktarır. Bunun yanında, Yemenlilerin yurtlarını terk etmesiyle 

ilgili farklı rivayetler de mevcuttur (Bakınız: Harman, 1991: 374). 

 

3.6. Ashabu’l-Uhdud ve Zu Nuvas 

Uhdûd hadîsesi için Kur’an’da ayetlerle (Burûc 85/4-9) beyan edilir. Kaynaklarda bu konuyla alakalı 

rivayetlerin biri, (Eroğlu, 1991: 471)’de geçmektedir. Ancak genel kabule göre; Himyer kralı Zu Nuvas 

hakkında anlatılanlar, konuyla ilgili en doğru rivayetlerdir. İkinci Himyerilerin son hükümdarı olan Zu 
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Nuvas, 300-525 yılları arasında hüküm sürmüştür. Zu Nuvas’ın oldukça ilginç bir hükümdar seçiliş 

hadisesi nakledilir ki bu konuda  (Öztürk, 2014: 61-65; Hasan ve Çağatay, 1971: 19-21) incelenmelidir.  

Zu Nuvas, hükümdarlığı esnasında Yahudiliği seçmiş ve Necran bölgesindeki Hristiyanları Yahudiliğe 

zorlamıştır. Hatta Zu Nuvas bu tavrında o kadar ileri gitmiştir ki Hristiyanlara “Yahudiliği kabul edin ya da 

Uhdûd adı verilen içi ateş çukurlarına atılmayı kabul edin” seçeneklerini sunmuştur. Yahudiliği kabul 

etmeyen Hristiyanların ise ateş çukurlarına atılmıştır. Yemenli bir Hristiyan olan Devs Zû Sa‘lebân 

adındaki bir şahıs, bu katliam ve eziyetleri, Hristyan olan Bizans kralında şikâyet etmiştir. Yemen’in 

oldukça uzak olduğunu ve seferin mümkün olmadığını söyleyen Bizans Kralı, Habeş kralı Necaşi’ye 

durumu mektupla bildirmiş ve Necaşi’ye Yemen’deki Hristiyanlara yardım göndermesini söylemiştir. Zu 

Nuvas, Necaşi tarafından gönderilen büyük bir Habeş ordusu vasıtasıyla ortadan kaldırılmıştır (Fayda, 

1982: 9-10). Meşhur Habeş kumandanı Ebrehe tarafından tahtından indirilen Zu Nuvas, Yunanlılar 

tarafından ise Demyanos olarak adlandırılır (Çağatay, 1957: 16). İslami kaynaklar, Zu Nuvas tarafından 

20.000 Hristiyan’ın katledildiğini belirtir (Gürtunca, ?: I/523-524). 

3.7. Belkıs (Sebe Melikesi) 

Belkıs, Yemen’de Sebe/Sebâ/Saba denen mülkün melikesidir. Hakkındaki kıssa, Kur’an’da anlatılmıştır. 

Süleyman Peygamber’in yolu bir gün Yemen tarafına düşer. Süleyman, emrindeki Hüdhüd’ü, su araması 

için vazifelendirir. Hüdhüd gecikince Süleyman Peygamber sinirlenir. Ancak Hüdhüd; Hz. Süleyman’a 

daha önce duyulmamış haberlerle geldiğini söyler. Hüdhüd, Belkıs ve Sebe’ye ait haberleri Hz. Süleyman’a 

anlatır. Hz. Süleyman, Belkıs’ı ve Sebelileri imana davet için elçi yollar. Belkıs ise ülkesinin yöneticileri ve 

beyleriyle görüşerek Hz. Süleyman’a elçi ve bir mektup gönderir. Elçiyle birlikte hediye ve cariyeler de 

gönderilir. Belkıs, aynı zamanda Hz. Süleyman’ın gücünü ve gerçekten peygamber olup olmadığını 

sınamak ister. Fakat Hz. Süleyman, gönderilen hediyeleri kabul etmez ve Belkıs’ı huzuruna çağırtır. Hz. 

Süleyman’ın meşhur veziri Âsâf, Belkıs’ın kendisi gelmeden evvel onun tahtını ism-i âzâmın sırrıyla Hz. 

Süleyman’ın huzuruna getirir. Hz. Süleyman’ın huzuruna gelen Belkıs, kendi tahtını tanır. Hz. Süleyman’ın 

gücünü ve peygamberliğini gören Belkıs ve Sebeliler iman eder (Aytıntılı bilgi için: Kur’an, Neml Suresi 

okunmalıdır). En sonunda Hz. Süleyman’a eş olan Belkıs’ın kıssası pek çok kaynakta zikredilir (Onay, 

1992: 74). Taberi’ye göre; Belkıs’ın annesi bir peridir. Ayrıca Hz. Süleyman’ın hükmü altında olan 

devlerin Sebe melikesini kıskanarak melikenin bacaklarının kıllı olduğunu söylediklerini iddia eder. 

Devlerin bu iddiasının aslını öğrenmek adına; Hz. Süleyman’ın zemini sırça ve altından ırmaklar akan 

saray yaptırdığı rivayeti de zikredilir. Sırça saraya giren Belkıs, su üzerinde yürüdüğünü sanmış ve 

eteklerini toplamıştır. Hakikat ise böylece ortaya çıkmıştır (Gürtunca, ?: I/519-530). Benzer efsane ve 

rivayetler için Daşdemir, 2015 incelenmelidir.  Kur’an ayetlerine rağmen Çağatay (Çağatay, 1957: 11), 

Belkıs’ın Sebe melikesi olamayacağını zikretmesi ise enteresandır. Sebelilerin Hz. Süleyman’dan XIV 

yüzyıl sonra yaşadığı ve Belkıs’ın ancak bir Aribî melikesi olabileceği fikrini savunur.  

Hz. Süleyman ve Belkıs arasındaki hadise ile bu çerçevedeki çeşitli olaylar, klasik edebiyatta sıkça 

kullanılan bir mazmunlardandır. Hz. Süleyman’ın emrinde olan hüdhüdün Sebe beldesine yani Belkıs’a elçi 

olark gitmesi, divanlarda zikredilen unsurlardandır: 

 

Hüddüt bigi çü peyk-i Sebâsın sen iy sabâ   

Karıncanun sözini Süleymân’a ‘arza kıl  (Ahmedî G 380/3) 

 

Niçe varam ey Süleymânum sana yasakcı var  

Hüdhüd-i Belkîs-veş kapunda bir nacakcı var  (E. Ravzî, G. 195/1) 

 

Belkıs’ın saltanatı ve tahtı divan şiirinde sık kullanılan mazmunlardandır. Belkıs’ın güzelliği de sevgiliyle 

mukayese edilen unsurlardandır: 

 

Zenün nakşında dilberde olan nakş u nigâr olmaz  

Tutalum zümre-i zehrâ vü Belkîs-i Sebâ olmış  (Beyânî, G. 382/2) 

 

Adûnun eyledi Belkîs mülkün hükmüne teslîm  
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Degül mi lâyık-ı tahsîn efendim sa’y-i mebrûrı    (S. Vehbî, K. 14/17) 

 

Ay yüzün aydıncagıdur şehr-i Belkîs-ı cemâl  

Eksügi budur hemân anda temâşâlık gerek  (H. Hamdî, G. 89/2) 

 

 

Göricek taht-ı şerefte seni Belkîs-ı cihân 

Didi uş mühr-i sehâ ile Süleymân-ı kerem  (Necâtî Bey, K. 20/12) 

 

Bir dem dîv olur ya perî vîrâneler olur yiri  

Bir dem uçar Belkîs'ıla sultân-ı ins ü cân olur   (Yunus Emre, G. 49/6) 

3.8. Bürd-i Yemani 

Makbul bir Yemen dokumasının adıdır. Hind diyarından Yemen’e getirilen hammaddeler, Yemen’de 

dokunarak kumaş yapılırmış. Böylece çok kaliteli, kıymetli ve meşhur kumaşlar elde edilirmiş. Miladi 9. 

Asra dek bu dokumalar şöhretini korumuştur (Çağatay, 1957: 28). Bir dönem Kâbe’nin de Yemen’de 

dokunan kumaşlar örtüldüğünü bildirmiştir (Hasan ve Çağatay, 1971: 122-123). Hz. Peygamber’in de çok 

sık giydiği bir Yemen dokuması hırkasının olduğu aktarılmıştır (Demircan, 2014: I/238). Hatta Hz. 

Peygamber vefât ettiğinde mübarek bedeninin Hiberâ denen bir cins Yemen kumaşıyla örtüldüğü 

söylenmiştir. Hz. Peygamber’in yeşil renkli hiberâ cinsi dokumayı çok sevdiği ve cennet ehlinin bu 

kumaştan mamul elbise giyeceği rivayet edilmiştir (Davutoğlu, 2013: III-14-941). Hz. Ebu Bekir de 

vefatına yakın bir zamanda,  kızı Hz. Aişe’yi çağırmış Hz. Peygamber’in hangi kıyafet üzerinde olduğu 

hâlde vefat ettiğini öğrenmek istemiştir. Kendisi de Hz. Peygamber gibi Yemen dokuması  kumaşlarla 

kefenlenmeyi vasiyet etmiş ve öyle de olmuştur (Demircan, 2014: III/226-228). Aynı durum, Hz. Ömer için 

de vuku bulmuştur (Demircan, 2014: III/432). 

3.9. Cenbiye 

Bir çeşit hançerdir ki Arapların kullanırmış.  

Hicaz ve Yemen civarında kullanılan cenbiyeler, âdetâ çengel gibi eğri şekillidir. Bu hançerlerin kınları ve 

sapı gümüş tel sarılarak süslenirmiş. Bu hançerlerden altınla bezenenler de mevcuttur. Bu hançerlerin 

çoğunun demiri ise oldukça kalitesiz ve basittir. Araplar bu hançeri göbeklerinin ortasına bağlar. Güney 

Yemen’de ayıplanan cenbiye takma geleneği, Kuzey Yemen’de ise oldukça önemli addedilir ve takılır. 

Ancak; kavga esnasında bile cenbiyeyi kınından çekmek, özellikle Yemen’de büyük bir ayıp ve saygısızlık 

kabul edilir. Tabi cenbiyeyle işlenmiş cinayetler yok değildir. Bu tip adam öldürmelerin çoğu, arazi 

anlaşmazlıkları sebebiyledir (Pakalın, 1971: I/279; Sırma, 2010: 40-42; Ortaylı, 2014: 74). 

3.10. Cez-i Yemani (Cez Taşı) 

Türkler bu taşa vestehtir der. Akik madeninden çıkarılan cezin altı türü vardır. Rivayete göre; kim bu taşı 

yanında bulundurursa o kişiden korku, kaygı, fitne, savaş ve bela eksik olmazmış. Bu taştan yapılmış kap 

kacak kullanılırsa bu kapları kullanan kişi az uyurmuş veya uyuyamazmış; uyusa bile kabuslar görürmüş. 

boyunlarına cez taşı asılan küçük çocukların ağızlarının suyu sürekli akarmış. Bir rivayette kâfirlerin Hz. 

Peygamber’in dişini bu taşla kırdığı söylenir. Çin ve Yemen hükümdarları, hazinelerinde bu taşı 

bulundurmazmış. Hamile olanlar ve doğum zorluğu yaşayan kadınlar, bu taşı taşırsa doğumları kolay 

olurmuş. Bu taş, ağzından kan gelen bir kişiye birkaç kez yutturulursa veya toz hâline getirilip içirilirse bu 

kişinin kanaması kesilirmiş. Ayrıca cez taşı toz hâline getirilir ve bu tozla yakut taşı parlatılırmış 

(Argunşah, 1999: 164-166). 

3.11. Ebrehe, Taklit Kâbe (Kulleys) ve Fil Vakası  

Ebu Yeksûm Ebrehe el-Eşrem el-Habeşî künyeli Yemen valisidir. Eryât/Erbât kumandasında Zu Nuvas 

üzerine sefere giden Habeş ordusunda yer alan Ebrehe, Zu Nuvas’ın bertaraf edilmesinin ardından Eryât ile 

anlaşamamıştır. Eryat’la giriştiği mücadeleyi kazanmış ve Necaşi tarafından Yemen valisi tayin edilmiştir  

(Ayrıntılı bilgi için: Gürtunca, ?: II/524-531). Eryât’la mücadelesi esnasında burnu ve dudağı yarılan 

Ebrehe’ye “Eşrem” lakabı verilmiştir. Ebrehe, Eryat’la mücadelesi döneminde Necaşi’yle de ters 

düşmüştür. Sinirlenen Necaşi, Ebrehe’nin kanını toprağa döküp çiğnemek için and içmiştir. Necaşi’den 

özür dileyen Ebrehe’nin özrü kabul edilmiş ancak yemin problem olmuştur. Zeki biri olan Ebrehe, bir 
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miktar Yemen toprağı ve kendinden aldırdığı bir şişe kanı Necaşi’ye gönderir. Toprağın yere serilmesini ve 

şişedeki kanın bu toprağa dökülmesini söyler. Bu kanlı toprağı çiğneyen Necaşi, sözünü tutmuş olacak der. 

Ebrehe, Yemen’e vali olduktan sonra Hristiyanlığa hizmet için çalışır. Mekke’deki ticareti San’a’ya 

çekmek ve Hristiyanlığı tekrar müesses etmek için San’a’da Kulleys/Kalîs isminde bir kilise inşa ettirir. 

Kâbe ile aynı planda yapılmış bu kiliseye gelmeleri ve ticareti burada yapmaları için her tarafa mektuplar 

gönderir. Kinaneli bir bedevi, bu duruma sinirlenip Kulleys’in içine pisler. Ebrehe, istediğine ulaşmak için 

tek çıkış yolunun Kâbe’yi yıkmak olduğuna kanaat getirir ve büyük bir ordu ile Mekke üzerine sefere çıkar. 

Mekke’ye varmadan Taif’te konaklayan Ebrehe, civardaki deve sürülerini ordugâhına toplatır. Gasp edilen  

deve sürüsünde 200 devesi olan Abdulmuttalip, Ebrehe’ye gelerek develerini geri ister. Bu duruma çok 

şaşıran Ebrehe, Abdulmuttalib’i yiğit ve cömert biri olarak duyduğunu söyler. Şehri korumak yerine 

develerini istemesine anlam veremez. Abdulmuttalip ise:  “Bu ev benim değildir. Onun sahibi vardır ki 

evini saklamasını bilir. Benim korumama hiç ihtiyacı yoktur. Dilerse saklasın dilerse yıktırsın! Benim bu 

arada sözüm yoktur. Ancak ben develerimi isterim! Develerimi geri verin!” şeklinde cevap verir. Ebrehe, 

Abdulmuttalib’e develerini geri verir. Mekke halkı, Abdulmuttalib’in tavsiyesiyle şehri boşaltır ve dağlara 

sığınır. Ebrehe’nin fillerle takviye edilmiş ordusu  Harem-i Şerif’e yaklaşında Mahmud isimli dev fil hiçbir 

şekilde ilerlemez. Bu esnada gökyüzünde beliren Ebabil kuşları, Ebrehe ve ordusunun üzerine kızgın balçık 

taneleri bırakır. Mercimek tanesi ebatındaki bu kızgın taşlar, Ebrehe ve onun ordusunu Allah’ın emriyle 

helâk eder. Âmu’l-fil olarak bilinen bu hadise, Arap tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hz. Peygamber de bu 

yıl doğmuştur (Gürtunca, ?: I/531-546; Ehlioğlu, 1952: 37-40; Çağatay, 1957: 18-19; Kazancı, 1994: 79-

80; Karakaş, 2014: 106; Yıldırım, 2009: 265-267). Kur’an’da (Fil 105/1-5) bu hadise anlatılmaktadır. 

Olmadan Ebrehe-veş seng-zen-i Ka’be-i dil  

Düşmen-i Ka’be’ye ur seni ebâbil gibi    (Nâbî, G. 848/7) 

 

Ka’be’ye ol yıl gelip Ashâb-ı Fîl  

İtdi Ebâbîl anları hâk-i sebîl     (Ahmedî, Mevlid/28) 

3.12. Esved-i Ansi (Sahte Peygamber) 

Abhele adlı bu kişi Yemen asıllıdır. Esved lakabını ise siyah tenli oluşu dolayısıyla almıştır. Ans 

kabilesinden olan Esved, Câhiliye devrinin meşhur kâhinlerinden biridir. O dönemdeki kahinlerin âdeti 

üzere yüzüne peçe takıp dolaştığı ve genellikle sarhoş hâlde bulunduğu için “Zülhımâr” ( الخمار ذو ) olarak da 

anılırmış. Bununla birlikte, Esved’in emirlerini dinleyip uygulayan bir eşeği olduğundan dolayı ‘Zülhimâr’ 

( الحمار   ذو ) da denmiştir. Esved, Hz. Peygamber henüz hayattayken peygamberlik iddia etmiştir. Kendi 

kabilesi de Esved’e uymuştur. Müseyleme’nin “Rahmânu’l-Yemâme” lakabını aldığını duyan Esved, 

kendisi için de “Rahmânu’l-Yemen” yakıştımasında bulunmuştur. Allah Resûlü hayatta iken Yemen’de 

peygamberlik iddiasında bulunmuştur. El-Esved’e, Ans kabilesinden olmayanlar da uymuştur. 

Müseylime’nin kendisine diye isim verdiği gibi el-Esved de kendine ‘Rahmânu’l-Yemen’ demiştir. Esved, 

İslam’a zarar veren faaliyetlerde bulunmuştur. Yemen’deki eski ve yeni Müslümanlar, Esved’i öldürmek 

için ittifak ederler. Bunun için Esved’in hanımıyla da anlaşan sahabeler, Esved’in hanımının yardımıyla 

evine gizlice girer. Kays adlı sahabe, sarhoş hâldeki Esved’i boğazlar. Esved, öküz gibi böğürmeye 

başlayınca kapıdaki muhafızlarının dikkatini çeker. Esved’in karısı, olayı soran muhafızlara:  “Ona vahiy 

geliyor” şeklinde cevap verir. Kays, Esved’in başını keser ve sabah olunca şehrin surlarına çıkarak “Allah 

büyüktür; Allah büyüktür; Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna 

şehadet ederim; el-Esved yalancı ve Allah’ın düşmanıdır” diye bağırır. Esved’in kesik başını, toplanan 

kalabalığın önüne atar. Kays’la birlikte şehre gelen adamlar, şehrin kapılarını açar ve dışarıdaki müslüman 

askerlerini de şehre alır.  İman edenler hâriç, Esved’in tüm adamları kılıçtan geçirilir (Gürtunca, ?: 343-

356; Fayda, 2013: 124-126; Algül, 1995: 440-441). 

3.13. Hatem-i Tai 

Asıl adı İbn Abdullah b. Sa’d olan ve Araplar arasında cömertliğiyle meşhur Hatem, Yemen’in Tayy 

kabilesine mensuptur. Kâ‘b b. Mâme ve Herim b. Sinân’la birlikte, Câhiliye döneminde yaşamış olan üç 

meşhur cömertten biridir. Hatem’in cömertliği hakkında sayısız hikâye anlatılmıştır. Yaşadığı dönemin 

meşhur şairlerinden biri de Hatem’dir. Şiirlerinde; her şeye canveren ve gaybı bilen Allah’a olan inancını 

dile getirmiştir. Cömertliği yalnızca Allah’ın rızâsını elde etmek için sergilediğini söylemiştir. Hz. 

Peygamber’in nübüvvetinden kısa süre önce vefat etmiştir. Hatem’in kızı Seffane ve oğlu Adîy ise meşhur 

sahabelerden olmuşlardır. Hz. Ali komutasında Tayy kabilesi üzerine düzenlenen seriyyede Adîy kaçmıştır. 
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Seffane ise bu seriyyede esir edilmiştir. Adîy ve Seffane, babaları Hâtem-i Tâî’nin cömertliğiyle nam 

salması sebebiyle Hz. Peygamber’ce affedilmişlerdir. İki kardeş daha sonra müslüman olmuştur (Levend, 

2015: 156; Yardım, 1988: 380; Tülücü, 1997: 472-473; Onay, 1992: 196). 

Klasik edebiyatta çok sık kullanılan ve cömertlikte mazmun hâline gelen Hâtem kavramına, özellikle 

methiyelerde rastlanır. Memduh, zamanının Hatem’idir: 

Râst sen  adl ilesin Kisrâ vü yâhûd Fârûk  

Râst sen bezl ilesin Hâtem-i Tay ya Ca‘fer  (Ahmedî, K. XXVII/16) 

 

Atâda tab‘ı ġâret-sâz-ı mülk-i şöhret-i Hâtem  

Sehâda himmeti zîr-efken-i emvâc-ı deryâdur  (Vahyî, K. 27/38) 

 

Sehâda Nazmiyâ Sultân Süleymân gibi bir serv  

Ebed görilmemişdür defter-i Hâtem olaldan tay  (E. Nazmî, G. 6160/5) 

Bazen şair, memduhu Hatem’den bile üstün görür. Hatem’in bu çağda gelmiş olması durumunda 

memduhtan kerem umacağına vurgu yapılır: 

Hâtem bu devr içinde geleydi cihâna ger  

İtmek dilerdi süfre-i cûdundan igtinâm   (Bâkî, K. 23/32) 

 

Tutaldan ‘âlemi Dâvud Beg lutf u sehâ ile  

Cihân halkınun içinde anılmaz Hâtemün cûdı  (G. Sun‘î, Kıt’a. 1/1) 

 

Kerem bâbında kimdür Bermekî yâ Hâtem-i Tâ’î  

Gelüp bahs eylesünler cânı varsa imtihân üzre  (Kâmî, K. 19/17) 

 

Tûmâr-ı medh-i Hâtem’i tayy itse tan mı ol  

Ser-nâme-i mürüvvet ü ser-defter-i sehâ   (H. Hamdî, K. 2/5) 

 

Ân-ı cûd u bezl-i ni’metine Hâtem irseydi  

Ana mahz-ı keremden gösterürdi semt-i ihsânı  (Nâmî, K. 29/29) 

 

Budur hakk-ı kelâm ey sadr-ı zî-şan kim kıyâs olmaz  

Senin eltâfına bezl ü atâ-yı Hâtem-i Tâyî   (Nedîm, K. 6/4) 

 

Ser-mesned-i sühâda seni görse şerm ile  

Hâtem ederdi tayy-ı bisât-ı kerem-verî   (S. Vehbî, K. 25/21) 

 

Sıyt-ı cûdun âlem-i ervâha te’sîr eyleyip  

Şöhretinden Hâtem-i Tâ’î peşîmân eyledin  (Lebîb, K. 17/12) 

 

Hâtem-i Tayy devlet-i eyyâm-ı tab‘ımda benim  

Gelse ıstabl-ı hümâyûnumda mîrahûr olur   (Sâfî Baba, K. 6/88) 

Dünyalık her şeyin geçici olduğu, Hatem’den bile kalan tek şeyin güzel bir isim olduğu da şiire yansıyan 

düşünceler arasındadır: 

Der demez Hâtem-i Tayy defterini dürdi cihân 

Şehriyâr adına okunalı dîvân-ı kerem   (Necâtî Bey, K. 20/5) 

 

Sehâ mührin urup bir sikke komış ‘âleme Hâtem  

Sonında herkesün bâkî kalan bir ad imiş bildüm   (Süheylî, G. 214/6) 

 

 

Bu mani Hatem-i Tayy tacına yazılmış idi 

Kerem durur kalan ehl-i kerem geçer kalmaz   (Çâkerî, G. 53/4) 
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Şair, sözün artık kıymeti olmadığını ve cömert memduhların kalmadığını vurgulamak için Hatem ismini 

zikreder. Cömertler kalmadığı için Hatem’in cömertlik hikayeleri ile eğlendiğini dile getirir: 

Mahfil-ârâ-yı suhan kalmadı bir ehl-i sehâ  

Güft u gû-yı kerem-i Hâtem ile eglenürüz   (Âgâh, G. 154/6) 

Âşık sevgiliyi neredeyse Hatem’den üstün tutar. Çünkü sevgilinin bir öpücüğü, Hatem’in verebileceği her 

şeyden daha üstün kabul edilir:  

Lebün ‘uşşâka bahş-ı bûselerle  

Sehâda nâmdaş-ı Hâtem olsa    (M. Pertev, G. 459/4) 

3.14. Hud Peygamber  

Hud’un Sam’ın soyundan geldiğine inanılır. Sam ise bilindiği üzere Nuh Peygamber’in oğludur. Kur’an’da 

(A’râf 7/65), Hud’un Yemen’in Ahkâf bölgesi civarında yaşayan Âd kavmine tebliğ için görevlendirildiği 

bildirilir. Hud, Eski Ahit’te Eber olarak zikredilir. Hud’un Babil’de yaşadığı da rivayetler arasındadır. 

Dillerin bölünmesi ve farklılaşması olayından sonra çeşitli kabilelerle birlikte Semud ve Âd kavmi, Arap 

dilini oluşturur ve Arapça konuşur. Arapça konuşan bu kavimlerin amcaoğlu olan Abir ve Abir’in 

soyundan gelenler, kötülüğe başlar. Bunun üzerine Hud, Arapça konuşmaya başlayan bu topluluklara 

peygamber olarak görevlendirilir. Arapça konuşan ilk insanın Hz. Hud olduğuna inanılır. Putperestliğe 

sapan Âd kavmi, güçlerinin ve kendilerine verilen nimetlerin asıl sahibini unutur. Hz. Hud, bu kavmi tövbe 

etmeye ve Allah’a kulluk etmeye çağırır. Kavim ise Hz. Hud’a hakaret edip onu yalanlar. Hz. Hud, 

kavminin bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini söyler ve aksi takdirde helak olacaklarını bildirir. 

Hud’u yalanlayan ve “Tehdit ettiğini getir de görelim!” diyen Âd kavminin üzerine dehşet verici bir fırtına 

(Sarsar) musallat edilir. Allah, Hud ve ona inanan kimselerin haricindeki bütün Âd kavmini helak etmiştir 

(Gürtunca, ?: I/154; Harman, 1998: 279-280; Kazancı, 2014: 125-147; Öngüt, 1995: 93-115; Zavotçu, 

2013: 345). Âd kavminin azgınlıkları, Hz. Hud’u inkar etmeleri ve helak edilmeleri; A’râf, Hud, Fussilet, 

Ahkaf, Zariyat, Kamer ve Şuara surelerinde ayrıntılı şekilde anlatılır. Divan şiirinde Hz. Hud’dan ziyade; 

Âd kavmi ve bu kavmin helak ediliş şekillerine telmih edilir. 

3.15. Hurafe 

Hurafe, efsanevi bir Yemenlidir. Hurafe’nin mensup olduğu Uzre kabilesi, Yemen’dedir. Cinler tarafından 

kaçırıldığını ve dünyanın her yerinin cinler tarafından kendisine gezdirildiğini anlatan Hurafe, başından 

geçtiğini iddia ettiği birtakım akıl almaz garip hikâyeler nakletmeye başlamış. Anlattığı tuhaf ve ilginç 

hadiselerden dolayı, halk Hurafe’yi dinlemek için onun başına toplanır olmuş. Hurafe yaşadığı müddetçe 

bu tip uydurma olaylar anlatmış. Bu meşhur şahıstan sonra “Hurafe” kelimesi “yalan söz, açık yalan” 

anlamında kullanılır olmuş. Hz. Ayşe’nin Hz. Peygamber’e, “Bana Hurafe kıssasını söyleyiniz!” diye 

ricada bulunduğu; Hz. Peygamber’in de, “Allah rahmet etsin, Hurafe iyi kalpli bir adamdı.” deyip 

Hurafe’nin kıssasını anlattığı bildirilmiştir (Sevsevil, 2012: 356-357; Tirmizi, Şemail, 110).  

3.16. İrem 

Yemen civarında yaşamış olan Âd kavmi’nin reislerinden Şeddad b. Âd tarafından imar edilmiş bir şehir 

veya bahçe olduğu rivayet edilir. Yapılan bu mekânın cennet tasvirlerinden esinlenilerek imar edildiği 

aktarılır. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine? (Fecr 

89/6-7) şeklindeki ayete binaen; İrem’in şehir olduğu söylenmiştir. Bu şehir, “zati’l-imad” yani “sütunlu 

şehir” diye nitelendirilmiştir. Anlatılarda denir ki Ad b. Avs b. İrem’in Şedid ve Şeddad adında iki oğlu 

vardır. Şedid’in ölümüyle tüm mülk Şeddad’a kalır. Geri kalan yöneticiler de Şeddad’a ram olur. Şeddad’ın 

900 yıl yaşadığı nakledilir. Cennet tasvirlerini dinleyen Şeddad, “Cennetin bir benzerini yapacağım” diye 

ahdeder. Zeberced ve yakuttan mamul sütunlardan, altın tuğlalı saraylardan, muhteşem bağ ve bahçelerden, 

çeşitli ağaçlıklardan ve akarsulardan oluşan İrem, üç asırda Aden sahrasında inşa edilir. Şeddad, hükmü 

altıındaki halka İrem’i göstermek ister. Halkla birlikte İrem’e doğru yola çıkan Şeddad, şehre bir günlük 

mesafede mola verir. Ancak Allahu Teala, şirk ehli bu kavim ve hükümdarın üzerine bir afet göndererek 

hem onları hem de İrem’i tarumar etmiştir (Uludağ, 2007: I/172-173). İrem’in yeri hakkında net bir bilgi 

yoktur. Konuyla ilgili rivayetlerde İrem’in Suriye veya Şam, Yukarı Fırat yöresinde bir bölge, İskenderiye, 

Aşağı Dicle havzasında bir şehir veya sahıs adı olabileceği söylenir. Oldukça farklı fikirler olsa da  Taberi, 

bu fikir ve iddiaların Kur’an’a uygun olmadığını; İrem’in Şeddad tarafından Hadramut ile San’a arasındaki 

bölgeye yaptırılmış olan şehir olduğu söyler. En tutarlı ve kabul gören iddia budur (Harman, 2000: 443). 
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Divan şiirinde özellikle baharın gelişi, tabiatın canlanması ve etrafın güzelleşmesiyle birlikte; 

bahçeler/bağlar İrem’e benzetilmiştir: 

Sun iy sâkî mey-i kevser-mizâcı  

Bu demde kim cihân Bâg-ı İremdür   (Ahmedî, Z. 2/2) 

 

Sahn-ı felekde cilveger tâvûs-ı zerrîn-bâl ü per  

Bâg-ı cihân pür-nûr u fer ‘ âlem gülistân-ı İrem  (Bâkî, G 318/2) 

Bülbül, gül ile özdeştir. Bülbülün uğruna şeyda olduğu gül, hangi bahçede ise orası İrem’dir: 

    

Dutmasun mı âh-ı zârum ‘âlemi bülbül gibi  

Reşk-i gülzâr-ı İrem bir tâze virdüm var benüm   (Âhî, G. 65/2) 

 

Serv-i cinân-ı kâmetün gördi Beyânî bülbülün  

Hûn-ı dilin akıtdı gözden ey gül-i bâğ-ı İrem  (Beyânî, G. 513/5) 

Sevgili, çoğu zaman İrem Bağı’nın gülüdür. Hatta sevgili gibi bir gül, İram Bağı’nda bile yoktur. 

Sevgilinin gül kokulu sinesi de bir İrem Bağı’dır: 

Dehânı bûsesin aldukça olur tâze vü hurrem  

Vusûlî gonca-i bâğ-ı İremde bu letâfet yok  (Vusûlî, G. 100/5) 

 

Bir perîdür her biri bâg-ı İremden geldiler  

Şem’üne per yakmaga pervâne şeklin baglamış    (Bursalı Rahmî, G. 101/4) 

 

Ser-i kûyında revân ‘aşk-ıla cân virmekle  

Ola kim bir gün irem ol gül bâg-ı İreme   (E. Nazmî, G. 5855/2) 

 

Haddi yanında leb-i gevher-nisârı la‘l olur  

Bu İrem gülzârıdur bunun enârı la‘l olur    (Emrî, G. 199/1) 

 

Görmedik öyle melek-sûreti bu dünyâda 

Belki Rıdvân kaçırıp kûy-ı İrem'den gelmiş  (S. Vehbî, G. 118/3) 

 

Aç sîne-i nesrinüni câna keremünden  

Gül-çîn olalum ‘aşk ile bâğ-ı iremünden   (Kâmî, G. 155/1) 

 

Meyve-i bâğ-ı İrem gonçe-i gülzâr-ı kerem 

Bağçe-i tab‘ımın erbâb-ı dile berg ü beri   (Nigârî, G. 643/8) 

Kimi zaman da; dünyanın geçiciliğini vurgulamak için İrem Bağı mazmunu kullanılır. İrem bile rüzgara 

verilmiştir. Her şey fanidir:  

Kılma nazar tarâvet-i dünyâya Hamdî kim  

Virdi felek yile niçe bâg-ı İremleri     (H. Hamdî, G. 154/11) 

 

İrem bâğından u Nemrûd odından sürme efsâne  

Getür ol câm-ı âteş-rengi kim ‘âlem olur gül-şen  (Avnî, G. 56/3) 

 

Kûy-ı dil-dâra türâb olmaga hasret-keş imiş  

Gülşen ü bâg-ı İrem'den haberün var mı sabâ  (E. Hasan Yaver, G. 17/4) 

Sevgilinin olduğu her mekân, en güzel konaktır. Sevgilinin olmadığı yer, İrem Bağı bile olsa, yaşanılacak 

yer değildir:  

 

Meskeni kûy-ı nigâr olmayıcak miskînün  

Gönlümüz bâg-ı İremde dahı ârâm itmez    (Hasan Ziyâî, G. 182/2) 
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Bazen de çeşitli şehirler, güzellikleri yönüyle İrem Bağı ile mukayese edilir:  

Nigâristân-ı Çîn kim anılur bâg-ı İrem birle  

‘İbâretdür Sehâbî gâlibâ şehr-i Sitanbul’dan  (Sehâbî, G. 313/5) 

Memduun yaptırdığı kasr veya köşk, İrem’le ve oradaki köşklerle mukayese edilir. Çoğu zaman; 

memduhun köşkü daha üstün görülür: 

Vasfında ‘âcizdür kalem medhinde kâsırdur rakam  

Bâğ-ı İrem olmaz harem Sâ‘atçi Paşa Köşkine  (Vahyî, K. 36/12) 

İrem mazmununun kullanımı, buradaki örneklerle sınırlı değildir. İrem; klasik şiirde en sık rastlanan 

kavramlardan biridir. 

3.17. Kahve 

Kökboyasıgiller familyasının Coffea alt tasnifinden olan kahve ağacı, bodurdur ve her mevsim yeşil 

yapraklıdır. Bu bitkinin meyve çekirdeği, çeşitli işlemlerden geçirilerek kavrulur ve öğütülür. Böylece 

kahve, içime hazır hâle gelir. Dünyada günlük bir buçuk milyara yakın doz kahvenin tüketildiği 

açıklanmıştır ki bu, kahveyi sudan sonra en fazla tüketile sıvı içecek yapar. Kumul arazi, nemli hava ve 

sıcak iklimi seven kahve bitkisi, Araplarda “bünn” olarak bilinir. Pek fazla bakıma ihtiyaç duymayan kahve 

bitkisi, Habeşistan’dan Yemen’e getirilmiştir. Kahve bitkisinin dikildiği alanlara, uzun olmaları ve aynı 

şartlarda yetişmeleri sebebiyle harnup  ağaçları dikildiği ve böylece kahve bitkilerinin gölgelenerek aşırı 

sıcaktan korunduğu aktarılır. Yemen kahvesinin beş kalite olduğu ve en kaliteli kahvenin Nazir, Hıraz ve 

Rayme dağlarında yetişen kahve ağaçlarından elde edildiği bilgisi mevcuttur. Bu sınıflar şu şekildedir:   

Birinci sınıf kahve; Matarî, Haymî ve Haraz adlarıyla üç kısımdan oluşur. Benî Matar’da 

yetişen ve Matarî olarak bilinen kahve; lezzet ve kokusu sebebiyle en üstün olandır. Yemenliler 

Matarî cinsine “Lü‘lü-i Yemen” derler. İkinci sınıf kahve ise Şarkî diye bilinen Cebel-i Şark 

ve Enes’te yetişen kahvedir. Tüketimin hızlı olması ve yerel terbiye yöntemlerine uyulmaması3 

bu sınıfın kalitesini düşürmüştür. Üçüncü sınıf kahveye Şamî denir. Hacce kazası, Sevde ve 

Razih dağlarında yetişen kahveler ile Affar ve Beyt-i Kadem mahsülleri bu sınıftandır. 

Dördüncü sınıf kahve Adinî’dir. Adin kazası, Taiz çevresi ve Ebu Hicriye’de yetişen bu sınıf 

kahveler; önceleri, genellikle ilk üç sınıftan daha aşağı addelip Avrupa’ya sevk edilirmiş. 

Beşinci sınıfı kahve ise Ber‘, Huffaş ve Milhan ile Hacur ve Rayme gibi kazalarda yetiştirilen 

kahvelerdir. Bunlar, lezzet ve kıymetçe en alt sınıftır.” (Baştürk, 2013: 153-155). 

Kahveyi kullanan ilk insanın Hz. Süleyman olduğuna inanılır. İnanışa göre; Hz. Süleyman, uğradığı bir 

kasabada yaşayanların farklı bir derde tutulduğunu görür. Cebrail vasıtasıyla gelen buyrukla; Yemen’den 

getirilen kahve çekirdeklerini kavurup kaynatır ve bir meşrubat hazırlar. Yöre halkı, bu beladan kurtulur. O 

hadiseden sonra tamamen unutulan kahve, on altıncı yüzyılın başında tekrar hatırlanır ve kullanılmaya 

başlanır. Başka bir rivayette; kahvenin Şeyh Hasan Şazili tarafından keşfedildiği aktarılır. Şazili, kahve 

yapraklarını ve tohumlarını yiyen keçilerin neşeli oluşlarından esinlenmiştir. Başka bir rivayete göre kahve 

içme âdeti, Ayderûsîyye tarikatın kurucusu Ebu Bekir b. Abdullah (ö. 1508) tarafından başlatılmıştır. Ebu 

Bekir b. Abdullah, tesirine iman ederek içilen kahvenin ibadet ve zikre olan hevesi artırdığını iddia etmiştir. 

Kahveye yüklenen bu dinî misyon, bir ayinin doğmasına yol açmıştır. “Kahve” ile “kavî” kelimeleri 

arasındaki ebced değeri ve ses uyumu, Yemen’de bir tasavvuf geleneği oluşturmuştur. Kahve içen ve o 

esnada yüz on altı kez “Yâ Kâvî” çeken kişi “Râtıb” ayinini gerçekleştirmiş olur. Râtıbdan önce fatiha 

okunması ve yüz kez salavat çekilmesi de Ayderusiyye tarikatı ritüellerindendir (Uludağ, 1991: 234). 

Kahve içimi dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle İslam coğrafyasında, sayısız kez yasaklanmıştır. 1511 

yılında Mekke inzibatı Hair Bey kahveye ilk haram fetvasını veren kişidir. Mısır’da El-Ezher vaizi Ahmet 

ibn Abdülhak el-Sunbatî de kahveye haram fetvası verenlerdendir. On yedinci asırda kahve, bir Müslüman 

içeceği olduğu gerekçesiyle Papalık tarafından Hristiyanlara yasaklanmıştır. Ancak bir müddet sonra bu 

yasak kaldırılmıştır. On altıncı asrın ortalarında Osmanlı topraklarına gelen kahve, aşırı rağbet görmüş ve 

bir müddet sonra yasaklanmıştır. Esrarkeşlerin ve külhanbeylerinin kahveye müptela olmaları ve kahveyle 

birlikte tükettikleri mükeyyifat yüzünden olay çıkarmaları, haram fetvalarını da beraberinde getirmiştir. Bu 

fetvaların en meşhuru, Kanuni dönemi şeyhülislamlarından Ebussuud Efendi’ye aittir:  

 
3 Hangi cins ve türden olursa olsun; kahvenin lezzeti ve kokusunun güzel olması, en az altı ay kadar kabuğuyla beraber kahvenin 

kurutulmasıyla ilgilidir. Bu kaidenin ihmali, kahvenin kalitesini ve kıymetini düşürmektedir. 
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 “Mesele: Zeyd, mütâlaya kuvvet için yâhud hazm-ı tâam için kahve içse helâl olur mu?  El-

cevap: Feseka, âlet-i levh ü fücûr ile içtikleri mekrûhu, adam istimâl mi eder? Mesele: 

Kahvehânelere ehl-i hevâ cem olup, ayrı meclis kurup, satranc ve tavla ve bunun emsâli 

mâlâyanî kelimât edip, bu ettiklerinin hurmetini hâtıra getirmeyip, istihfâf edip, bu makûle ile 

hâl ile kahve helâl itikâd edenlere şer’an ne lâzım olur? El-cevap: Cümlesine subhânehû ve 

te’âlâ hazretlerinin, melâike-i kirâmın ve cumhur-ı ehl-i İslâmın lâneti lâhik olur” (Düzdağ, 

2012: 189-190). 

Kahve ve diğer mükeyyifat unsurları, en şiddetli yasağını ise Sultan IV. Murat zamanında yemiştir. Pek çok 

yasağın ve fetvanın ardından serbest bırakılan kahve tüketimi, sürekli artarak günümüze kadar devam 

etmiştir (Serim, 14-61; Hattox, 1996: 3-38; Uludağ, 1991: 234; Toros, 1998: 6-41; Birsel, 1975: 7-25; 

Açıkgöz, 1999: 3-145; Ünver, 1962: 39-84; Baştürk, 2013: 153-155; İbrahim Abdüsselam, 2008: 104-105). 

Zaman geçtikçe ve tüketim arttıkça kahvenin de sahtesi çıkmış; zaman içerisinde kalitesiz kahveler 

türemiştir. Kahveye kavrulmuş nohut veya arpa katılması, halk arasında bilinmekedir. Kahve hakkında 

daha farklı beyit örnekleri için (Ünver, 1962) incelenmelidir. Şairler tarafından, kahve üzerine müstakil 

şiirlerin kaleme alındığını görmek de mümkündür; şair Haşmet ve Vahyî, buna iki güzel örnektir. Klasik 

şiirde kahveyle ilgili ve sayısız beyite rastlamak mümkündür. Kahve, pek çok edebî sanatla birlikte farklı 

konuların izahına malzeme edilmiştir. Buradaki örnekler ise konunun izahı açısından seçilimiş birkaç 

örnektir. 

Klasik şiirde; kahvenin diğer meşrubatla mukayese edildiği de olmuştur: 

 

Egerçi kahvenün bir gûne vardur ‘ âlemi amma  

İki kâse mey içre seyr iderler Çîn ü Fagfûr  (Bâkî G 547/3) 

 

Kahveden kesmedesin ta‘n ile ehl-i keyfi  

Vâ‘izâ kâdir isen mey-gede kallâşın kes   (N. Atâyî, G. 106/4) 

 

Haşyetile tutmadın kahve-i yeşvi’l-vücuh 

Hasretile içmedin cân cur’a-ı bi‘se’ş-şarâb  (Hakîkî, K. 53/8) 

 

Çîn-i dâd-ı ezel-i pend marâ üstâdem  

Mahremet duhter-i rez nîst hem-ân kahve be-nûş  (Sa‘îd Giray, G. 76/4) 

 

Kahve, özellikle Osmanlı döneminde, mükeyyifat unsurlarından sayılmıştır. Ehl-i keyf, kahveyle 

neşelenmiştir. Kahvenin dönem dönem yasaklanması ise mübtelalarını üzmüştür. 

 

Dil-i mahzûn bulurdı kahve vü berş ile Bâkî zevk  

Dirigâ aradan zevk-i dil-i mahzûn ise gitdi   (Bâkî G 544/5) 

 

Seni ârifler ilzâm itmesün ey sâkî-i kahve  

Ko bahs-i câm u fincânı bilürsin hod idâren yok   (Ş. Yahyâ, G. 185/2) 

 

Ahşam u sabâh keyfe uyup iki eliyle  

Tiryâkilerün tutduğı kahveyle gıdâsı   (Tırsî, G. 185/8) 

 

Ayyâş-ı zemân ebniye-i keyfi ne bilsün  

Afyon ile kahveyle olur keyfün esâsı   (Tırsî, G. 185/7) 

 

 

 

Tiryâki olan berş ile afyon ile oynar  

  İstanbulumuzda  

Anlara duhân kahve ale’l-‘âde gerekdür  
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  Samsayla börekden    (Tırsî, Müst. 2/4) 

 

Sen sen ol ehl-i keyf olan yirde  

Kahveyi eksük itme bir ferde    (Kâmî, Matâlî 122) 

 

Şiirlerde kahvenin Yemen’den gelişi ve Yemen ikliminin özelliklerinin zikredildiği de olur; esmer ten, 

Rahmani koku ve Veysel Kareni bunlardandır. Kahve, Yemen’e dair unsurlarla tenasüp içinde verilmiştir. 

 

Bu Hâcı Yûsuf Efendi kufûl edip hacdan  

Verir ahibbeye bir sâde kahve-i Yemen’i   (Lebîb, Mukatta‘at 43) 

 

Nice kahve o siyeh-fâm-ı Yemen mevlidi kim 

Getürür bûyı ölisi dile mânend-i Sürûş   (Sa‘îd Giray, G. 76/3) 

 

Kahve-i rû-siyehi bun sanur idüm Nâmî 

Meger ol rind-i Üveysî imiş aslı Yemenî  

Âşinâdur gibi gâlib nefes-i Rahmâna  

Cân meşâmına irişdürdi şemîm-i Kareni   (Nâmî, Mukatta‘at 8) 

 

Kahvenin çeşitli şerbetlerle birlikte tüketilmesi âdeti de şiire yansımıştır.  

 

Zevk-bahş-ı hâb-ı nûşin fikr-i la'lindir senin  

Gül-şekersiz kahveyi erbâb-ı dil nûş eylemez  (Nedîm, G. 46/2) 

 

Sefûf u hab yeter vakt oldu gayri ne yensin içilsin 

Mürebbâlar mu‘anber kahveler pâkîze şerbetler  (Nedîm, Terk. B. 1/II-3) 

 

Kahvenin yemekten sonra içilmesi gerektiği, kahvenin iyi bir ilaç olduğu düşüncesi, Rum illerinde kahve 

üretiminde hileli işler yapıldığı, kahve ve tütünü birlikte tüketen ehl-i keyfin öksürüğe tutulduğu  ve kahve 

içme bahanesiyle insanların birbirini kandırdığı da beyitlerde zikredilen unsurlardandır: 

 

Toyduk envâ‘-ı ni‘amla şükr ola1 

‘Anber-âmiz olsun artık kahveler   (Hanyalı Nûrî, K. 49/11) 

 

Haste-i derd-i fikr-i fâsid içün 

Misli yok bir ‘ilâcdır kahve    (Hanyalı Nûrî, Kıt’a. 29/1) 

 

Rû-siyeh hûb-ı Yemen’dir diyü kasd eylediler  

Rûm’a geldikde hemân kahveyi şerbetlediler  (Elifîzade Feyzî, Yılmaz, 2013: 844’ten) 

 

Kahve-hânede içüb kahve tütünü öksürür 

Ekşimiş kokmuş kurumuş bir kadîddir bî-namâz  (Râci, G. 97/5) 

 

Su gibi pâk-meşreb bir cüvân-ı bî-bedeldür kim  

Ayagına akıtdı anun içün kahve-nûşânı   (Süheylî, G. 339/4) 

 

Dün pîr-i mugân rinde yine kanını satdı  

Bir kahvemi iç deyü getirdi yaga yatdı   (Lebîb, G. 131/1) 

 

3.18. Rükn-i Yemani 
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Kâbe Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. İnşa edilen bu yapının bir köşesi doğu tarafına 

denk geldiği için “Rükn-i Şarkî” denmiştir. Kabe’nin doğu kısmında Hacer’ül-Esved de bulunduğu için bu 

yöne bakan köşeye “Rükn-i Hacerü’l-Esved” de denir. Kâbe’nin bir köşesi Irak tarafına denk geldiği için 

bu taraftaki köşeye “Rükn-i Irâkî” adı verilmiştir. Kâbe’nin Şam tarafına bakan köşesine ise “Rükn-i Şâmî” 

denmiştir. Diğer köşe ise Yemen’i işaret eder ki bu sebeple bu cihete de “Rükn-i Yemânî” denmiştir (Ünal, 

2001: 14-15). 

Varıcak Rükn-i ‘Irâk-ile Yemânî’ye velî  

Yüzüni sür bulasın neşv ü nemâ-yı Mekke   (Nâlî Mehmed, Karataş 2012: 91’den) 

 

O hûrşîd-i velâyet kim nazîr-i ibni Meryemdir 

Emel-cûyânı ihyâ etmede lutfı dem-â-demdir 

Kamer-tal‘at süreyyâ-mes‘adet bir gizli ‘âlemdir 

Suheyl-i âsmân rif‘ati ru’yet-i musammemdir 

Hemân çeşm-i ‘alîle sürme-i rükn-i Yemen gelsin   (Hanyalı Nûrî, Tahmis, 47/3) 

3.19. Süheyl-i Yemani 

Astrolojide Canopus olarak bilinen yıldızdır. Sefîne-i Nûh burcundaki parlak ve büyük bir yıldıza denir. Bu 

yıldız, dünyaya göre;  gökyüzünün güney kısmında bulunur. Çıplak gözle bakıldığında titrediği zannedilen 

bu yıldız, Yemen tarafından çok daha iyi görülür. Bu sebeple bu yıldıza “Süheyl-i Yemani” de denir. 

Süheyl ü Nevbahâr, Doğu edebiyatlarının klasik mesnevi konularından biridir. Bu klasik aşk hikayesi,  

Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun kızı arasındaki tutkulu aşkı anlatır. Yemen 

hükümdarının oğlunun yüzü Süheyl gibi çok parlak ve güzeldir; bu sebeple bu çocuğa Süheyl adı verilir  

(Onay, 1992: 379-380; Levend, 2015: 180; Pala, 2011: 411; Zavotçu, 2013: 673-679; Kanar, 2011).  

Akik taşına rengini Süheyl yıldızının verdiğine inanılır. Bu, şiirlerde değinilen bir inanıştır: 

Gördi kim benzetmek ister la‘line kendün ‘akîk  

Reng virdi ana ey Emrî Süheyl-i tâb-dâr    (Emrî, G. 94/5) 

 

Taşı ‘akîk kıldı ise tâbiş-i Süheyl  

Âb-ı sirişküm itdi dilâ anı pür-güher   (Emrî, Mukatta‘a, 88/2) 

 

Taşı ‘akîk kıldı ise tâbiş-i Süheyl  

Âb-ı sirişküm itdi dilâ anı pür-güher   (Emrî, G. 88/2) 

 

Nedir ol reng-i ‘akîki bu Süheylî kadehin  

Sâkiyâ cevher-i mey yohsa Yemen'den mi gelir    (S. Vehbî, G. 85/4) 

 

Taklîd-i mübeddel idivir la‘l u ‘akîka 

Tahkîk göginden götürüp nûr-ı süheyli     (Hakîkî, G. 570/10) 

Sevgilinin dudağının ve şarabın da kızıl rengini Süheyl’den aldığı da dile getirilmiştir. Süheyl’in sevgilinin 

dudak rengini kıskandığı için akike kızıl renk verdiği de savunulur. Süheyl ve akik, sevgiliyi 

kıskanmaktadır: 

Leb-i rengînüne öykündügi içün mahzâ  

Renkler virdi ‘akîk-i Yemene necm-i Süheyl  (Mostarlı Ziyâî, G. 262/4) 

 

Gözlerüm yaşı akîk oldugı ey reşk-i Süheyl  

Mihr-i ruhsârun hakı la’l-i lebün yâdınadur   (Münîrî, G. 54/4) 

 

Yine kimlerle Nâmî bilmem ol hûnî refîk olmış  

Nigâh-ı gamze-i hûn-rîzi kattâ’-ı tarîk olmış  

Gül-i ruhsârı güllâb-ı ‘arak içre garîk olmış  

Kızarmış tâb-ı mülden çehre-i alı ‘akîk olmış  

Yine içmiş Süheylî ol dür-i yektâ Yemenlenmiş  (Nâmî, Tahmis, 4/5) 

Vâye-bahş olsa eger tâb-ı süheyl-i cûdı  
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Keştî-i Nûha döner âb-ı akîk üzre Yemen   (Nedîm, K. 1/32) 

 

Renk itibarıyla çeşitli çiçeklerin Süheyl’e benzetildiği de olmuştur. Süheyl’in diğer gök cisimleriyle birlikte 

zikredildiği de olmuştur:  

Eğer çi ağır olur taş koptuğu yerde 

Sitâre var ki akîki eder Yemen’de garîb   (Necâtî, G. 24/3) 

 

Yetüp huzûruna Mi‘râc vakti kılmışlar 

Kamer husû-i me‘âşir Süheyl kesb-i havâs  (Fuzûlî, G. 137/2) 

 

Göründü çıkup târeme yâsemen  

Tulû‘ etdi sandım Süheyl-i Yemen    (Nedîm, Mesn. 1/48) 

3.20. Şeddad 

Âd kavminin 900 yıl yaşadığına inanılan zalim hükümdarıdır. Ad b. Avs b. İrem’in iki oğlundan biridir.  

İnşa ettirdiği İrem şehri/bağları ile bilinir. Yemen’le ilgili diğer kavramlarda (Bakınız: Hud; İrem) izah 

edildiği üzere; Hud Peygamber’i yalanlamıştır. Şeddad, Hud’un davetine karşılık olarak “Senin dinine 

inandığımda Allah’ın bana ne verecek?” cevabını vermiştir. Hz. Hud cevaben “Seni sonsuza dek içinde 

kalacağın cennete koyacak” demiştir. Bu diyalog üzerine Şeddad,  “Ben o cennetin aynısını kurarım.” 

demiş ve İrem’i inşa ettirmiştir. Şeddad, şirkteki inadı, zalim yönetimi, yaptırdığı İrem adlı mekân ve 

kavmiyle birlikte helak oluşuyla meşhurdur (Gürtunca, ?: I/161-162; Levend, 2015: 155; Yıldırım, 2008: 

657-659). Sahâbe ya da tabiînden birinin İrem’e rastladığı rivayet edilir. Ancak Allah’ın gökyüzünden 

gönderdiği bir azapla helâk edilen şehir ve bağlar hakkında bugün bir kalıntı olduğu bilinmez (Uludağ, 

2007: I/172-173). 

Şeddad’ın zalim bir yönetici olduğundan bahsedilir. Ancak şiire malzeme olan asıl konu, Şeddad’ın 

yaptırdığına inanılan İrem Bağı’dır. Şeddad ve İrem Bağları, şiirde genellikle birlikte istihdam edilir. 

İnsanın gönlü Şeddad’ın yaptırdığı bu güzel ve süslü bağa teşbih edilir. 

 

Işka uy zâhid ko zühdi kim sana hâdî budur  

Ten gamın çekme gönül yap mülk-i Şeddâdî budur (Behiştî, G. 111/1) 

 

Esâsından yıkılmak bu sarây-ı bî-sebât içre  

Dil-i şeydâ binâ-yı beyt-i Şeddâd olmadan yegdür (Beyânî, G. 251/4)  

 

Yüksek ve gösterişli binalar da Şeddâdî diye nitelenir. Dünya malına düşkün olanlara bir ibret olarak da 

Şeddad ve onun yaptırdığı binalar hatırlatılır. İşin sonunda hepsi helak olmuştur: 

 

Gerçi Şeddâdî binâ bagladı kûyunda rakîb  

Göreyin mahv ola gûyâ ki binâ-yı Şeddâd   (E. Ravzî, G. 174/2) 

 

Sa’âdet-hâneneni gördüm ne Şeddâdî binâ olmış  

İrem bâgıdur ol cây-ı safâdur anda her cânib  (E. Nazmî, G. 665/2) 

 

Kadr-i ‘âlîye irem diyü niçe dünyâ-perest  

Kasr-ı Şeddâdı binâ idüb için zerle bezer   (E. Nazmî, K. 6/51) 

 

Misâl-i hadde-i haddâd safha-ı bâbı 

Burûc-ı küngüresi resm-i şedde-i Şeddâd   (N. Atâyî, K. 21/90) 

 

Ne i‘timâdıla hırsun senün ya ez-Şeddâd  

‘İmâretine bu fânî serâyun oldı şedîd   (Hakîkî, K. 127/23) 
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Tâkın alup gidemedi Kisrâ  

Kime kodı serâyını Şeddâd    (Hakîkî, K. 130/34) 

 

Şeddâdiyâne olsa da ferdâ harâbdur  

Târîh-i tâk-ı dergeh-i âbâdumuz dirîğ   (Kâmî, G. 115/4) 

 

Yapdırıp ka’r-ı behişt-âsâyı  

Sâlik-i meslek-i Şeddâd olamam    (Meşhûrî, G. 89/2) 

 

Ölince komayam seni kûyun unutmayam  

Şeddâd bâgına irem ey serv-kadd eger   (Hasan Ziyâî, G. 148/4) 

 

3.21. Şira-yı Yemani (Sirius Yıldızı) 

Güneş hariç tutulursa Kur’an’da (Necm 53/49) adı geçen tek yıldız, Şira’dır. Semanın güney 

yarımküresinde bulunan Büyük Köpek (Kelbü’l-ekber) burcunda bulunur.  Astronomideki adıyla Sirius; 

görünür kadiri bakımından gökyüzünün en parlak yıldızıdır.  Sirius, parlaklık bakımından ikinci sırada olan 

Canopus’a oranla iki kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında,  Sirius-A 

ile Sirius-B olarak adlandırılan  ikiliden meydana gelen bir çift yıldızdır. Sirius yani Şira, en net hâliyle 

Yemen’den görüldüğü için “Şira-yı Yemani” olarak da bilinir. Sirius/Seirios, Yunancada “parlaklık, ateş; 

aşırı sıcak gün” gibi anlamlara gelir. Yeryüzündeki sayısız medeniyet için kutsal sayılan Sirius, farklı 

kutsal metinlerde de zikredilir. Birçok kültürde Sirius’a kurt ya da köpekle ilgili bir özel anlam 

yüklenmiştir. Çin’de “Göksel Sarayın Bekçisi, Göksel Kurt” olarak bilinir. Çin tesiri olması muhtemeldir ki 

Orta Asya Türklerinde “Gök Böri” ya da “Bör-Teçene” adlandırmasının buradan geldiği fikri öne 

sürülmüştür. Mısır medeniyetinde Sirius köpekle temsil edilir. Kurt ise Sirius B’yi simgeler. Mısırlılar bir 

dönem takvimlerini Sirius’un helyak doğuşuna göre düzenlemiştir. Pek çok eski Mısır tapınağı, iç 

odalarından Sirius görünecek biçimde yapılmıştır. Yunanlar, Sirius’un helyak doğuşuyla birlikte aşırı 

sıcakların başladığını varsaymıştır. Başlayan sıcakların kuraklık getirdiği ve erkekleri güçsüzleştirdiği 

düşünülürmüş. Sirius yani Şira’nın helyak doğuşu kabul edilen 25 Nisan’da Romalılar kutlamalar yapar ve 

bu kutlamalarda köpek kurban edermiş. Sirius bu kültürlerin bölgelerinden uzakta sayılabilecek başka 

bölgelerde; örneğin Meksika, Amerika yerlileri, Alaska, Havai gibi yerlerde de köpek veya kurtla 

ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Sirius/Şira, pek çok medeniyette ok ve yayla temsil edilir. (Salt ve Çobanlı, 

2010: 607-616; Sülün, 2010: 180-181). 

Dürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzgâr  

Şiir-i Nefî midir ol yâ kevkeb-i Şirâ mıdır   (Nef’î, K. 6/34) 

3.22. Yemenî  

Vaktiyle Yemen ve Hindistan memleketlerinde yapıldıkları için bu adı almış olan; alaca boyalı, üzerine 

kalıpla renkli çiçek basılmış ince bez ve yazma çenberlere denir. Bunu kadınlar örttüğü gibi erkekler de 

feslerinin üzerine sararmış. Yemen’den getirilen bu yazmalar, bir süre sonra İstanbul’un muhtelif 

yerlerinde de üretilmiştir. Özellikle Kandilli semtinde imal edilen yazmalar, oldukça meşhur olmuştur. 

Doğal boyalar kullanılan ve özel baskı yapılan bu yazma çeşidinin rengi solmazmış (Koçu, 1969: 246).  

Nakş ü hileyle ider kendüsine âmâde  

Âh ol nûr-ı mücessem Yemenîci-zâde  (M. Pertev, Ebyât-ı Müteferrika V) 

 

Hele bütün bütün azürde-hatır etti beni 

Yegâne zinet ü daratı: bir yeşil yemeni   (Kemalzade Ekrem)  

3.23. Yemen kılıcı 

Yemen işi kılıçların sağlamlığı, hadis kitaplarında geçen rivayetlerden anlaşılmaktadır. “Hâlid b. Velîd’den 

işittim, o şöyle diyordu: ‘Yemîn ederim ki, Mûte gazvesi gününde elimde dokuz kılıç kırıldı ve elimde yalnız 

Yemen'e mensûb ağzı enli bir kılıç dayandı’.” (Buhari, Megazi: 45) rivayeti, Yemen kılıçlarının 
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sağlamlıklarını göstermesi açısından önemlidir. Osmanlı döneminde Yemen yapımı kılıçların kullanıldığı 

bilinmektedir. 

Ser-çeşme-i hilâfet ü gâzî ki rütbeteş  

Âb-ı nihâl-i adl zi-tîg-i Yemân dehed   (Münîrî, Frs. K. 17/28) 

 

Her biri bir Âsaf-ı sadr-ı Süleymân-cenâb  

Seyf-i Yemânî be-dest çün püser-i zü’l-Yezen  (Süheylî, K. 5/46) 

3.24. Yemen Madalyası 

Osmanlı’nın son dönemlerinde, Yemen’deki karışıklık ve isyanların bastırılması hususuyla imal edilen ve 

burada görev yapmış askerler takılan madalyaya denir. 1309/1892 yılındaki kararla yapılan bu madalya 

altın ve gümüş olarak imal edilmiştir. Bu iki tür madalya, askerler rütbeleri ve faydaları ölçüsünde takdim 

edilmiştir. Yeşil kurdele ile göğsün sol tarafına takılan bu madalyayı askerler her vakit, siviller ise ancak 

merasimlerde resmi elbise giydiklerinde takarlardı. Ölenin madalyası, takmak hakkı olmadan mirasçılarına 

devredilirdi. Ancak askeri personelden erkek evladı bulunanların yapacakları müracat üzerine çıkrılan izin 

ile bu madalyanın takma hakkı verilirdi (Pakalın, 1971: III/617).  

3.25. Zaferan-ı Yemen 

Yemen’de çokça yetiştiği için bu şekilde anılan safran bitkisidir. Safran, kumaş boyamada da kullanılır  

Resûlullah’ın da Yemen safranıyla boyanmış yorgan kullandığı ve elbiseler giydiği bilinmektedir 

(Demircan, 2014:  I/437-438). Allah Resûlü, Sevâd b. Gaziyye ile şakalaşırken: “Hut hut, Yemen safranı, 

Yemen safranı” diyerek bir misvakla karnına vurmuştur. Sevâd ise kısas isteyerek Resûlullah’ın karnını 

açmasını istemiş; O’nun açılan karnını öpmüş ve kıyamet gününde kendisine şefaat etmesini dileyerek 

kısastan vazgeçtiğini bildirmiştir (Demircan, 2014: III/589). 

Hadi uyan el dilber, bize büyük kadehinle sabah şarabı sun; el-Enderîn’in şarabından geriye bir şey 

bırakma. Sıcak su katarak sun ki, ona su katıldığında içinde Yemen safranı varmış gibi (kıpkırmızı) 

olur. (Amr b. Kulsûm, Muallaka 1-2; Demirayak, 2014: I/149’dan) 

3.26. Şeyh-i San’an 

Bu zat, 127/744 yılında San’a’da doğmuş ve 211/826 yılında vefât etmiştir. Abdurrezzâk b. Hemmâm b. 

Nafiî Ebu Bekir es-San’anî  tam künyeli ve Yemen asıllı muhaddistir. Kendisi aynı zamanda ve fıkıh 

âlimidir. Büyük âlimlerden ve imamlardan kabul edilir. Beni Himyer kabilesi azatlılarından olduğu için 

Ebu Bekir el-Himyeri diye de anılır. Hadis ilminde hafız ve sika olarak kabul edilmiştir. Tefsîrü’l-kur’ân, 

el-Musannef fi’l-hadîs, Kitabü’l-megâzî, Tezkiyetü’l-ervâh, el-Câmiu’l-kebîr fi’l-hadîs, El-Câmiu’s-sünen 

fi’l-fıkh adlı eserleri vardır (Demircan, 2014: VIII/94). 

Şeyh-i San’an olarak bilinen Abdürrezzak’ın bilinmesini sağlayan asıl hadise ise başından geçtiğine 

inanılan bir aşk hikâyesidir. Bu hikâye, Feridüddin Attar’ın Mantıku’t-tayr’ında geçer. Müritleriyle birlikte 

yaşayan ve sayısız keramet gösteren şeyh, rüyasında gördüğü bir Hristiyan kızına kavuşmak için Rum iline 

gider ve aradığı kızı bulur. Sevdiğine kavuşmak uğruna içki içen, dinini değiştirip zünnar bağlayan ve 

domuz çobanlığı yapan bu şeyhin kıssası, Doğu edebiyatlarında iyi bilinir. Bu kıssa, davasında sadık 

olmanın en bilindik örneklerindendir (Babür, 2013: 509-516). 

Şeyh-i San’an’ın düştüğü bu vartanın sebebi, farklı şekillerde anlatılmaktadır. Bu anlatıların en ilginç olanı 

ise Şeyh-i San’an’ın Abdülkadir Geylani’ye itaat etmemesi üzerine bunları yaşamış olması hakkındakidir. 

Rivayete göre Gavs-ı Azam Geylani’ye Allah tarafından “ayaklarım, bütün evliyanın boynundadır” sözü 

ilham edilmiş  ve Geylani bu sözü  ilan etmiştir. Şeyh-i San’an ise bu sözü kabul etmeyerek “ben 

muhiplerdenim,Gavs-ı Azam’ın bu sözüne uyup boyun eğmem gerekmez” demiştir. O vakit Geylani “O 

zaman boynuna domuz ayakları bassın” demiştir. Şeyh-i San’an’ın sergüzeştinin bu sebeple yaşandığına 

inanılır. Özellikle Kadirilerdeki inanışa göre; Şeyh-i San’an’ın bu vartadan kurtulması, yine Geylani’nin 

himmetiyle olmuştur (Seratlı, 2010: 47-49). 

Şeyh-i San’an, aşkı ve davası uğruna sadakatiyle mazmun hâline gelmiştir. Aşk uğruna; dininden 

vazgeçmeye, içki içmeye, zünnar bağlamaya ve hatta domuz çobanlığı yapmaya kadar giden bir menkıbesi 

vardır. 
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Şu resme virdi sahbâ ile sâkî zîb ü fer bezme  

Ki görse sabrı kalmazdı Süheyb ü Şeyh San‘ânun  (Âşık Çelebi, G. 23/2) 

 

Aşk ile olan şâhid-i San‘ân’a hırîdâr 

Bağlar biline zevk ile zünnâr-ı ene’l-hak    (Kâşif Esad, K. 6/9) 

 

Biline bağlaya târını zünnâr 

Şeyh-i San‘an gibi ola şeydâ     (Kâşif Esad, M.3. III/ 7) 

 

Pîr-i San‘ânî gibi itdük melâmet ihtiyâr 

Aşka virdük hânümân u gayret ü hem ârımuz   (Kâşif Esad, G. 208/3) 

 

Gösterip gör neyledi sultân(ı) Zelîhâ'ya aşk 

Duhter-i tersâ yüzünden tâ Yemen’de berk urub 

 

Âhiri güttürdü hınzır Mürşid-i San‘â’ya aşk 

Pîr-i Tâgî Hazretinin açtı vechinden nikâb  (Erzincanlı Salih Baba) 

 

Zulümle toldu bilâd-ı müslimîn oldu harâb 

Küfürle toldu cihân zünnâr-ı şer meksûr değil  (Râci, G. 186/11) 

3.27. Veysel Karenî 

Yemenli Murâd kabilesindendir. Tam adı; Üveys b. Âmir b. Cez b. Mâlik b. Amr b. Sa‘d b. Avsân b. Karen 

b. Redmân b. Nâciye b. Murâd’dır. Hâşim b. el-Kâsım’ın rivayetine göre; Üveys’in elbiselerinin eski ve 

yırtık olmasından dolayı etrafındakiler onunla alay edermiş. Zühd ve takva ehli biz zat imiş. İslam 

dünyasında birçok büyük sahabîden bile daha fazla tanınan bir tabiîdir. Bunun sebebi hiç kuskusuz Hz. 

Peygamber’in övgüsüdür. 

“Muhakkak size Yemen’den kendisine Üveys denilen bir adam gelecek. Yemen’de annesinden 

başka bir şey bırakmayacak. Onda sadef hastalığı vardı. Allah’a dua etti. Bir dirhem yeri 

kadar hariç Allah o hastalığı ondan giderdi. Sizden kim onunla karşılaşırsa ona uğrasın ve 

size mağfiret dilesin.” (Demircan, 2014: VIII/269). 

Yalnızlığı sevdiği, Kur’an okurken bazen baygınlık geçirdiği ve insanlarla pek konuşmadığı aktarılmıştır 

(Demircan, 2014: VIII/268-273; Tosun, 2013: 74-75). 

Üveys Hz. Peygamber’i görmemiştir ancak onun Hz. Peygamber tarafından manevi âlemde irşat edildiğine 

inanılır. Bu şekilde; bir şeyhe bağlanmadan, mürşid-i ekber olan Peygamber’in himmetiyle manevi âlemde 

irşat edildiğine inanılan bazı kimselerin varlığı kabul edilir ki bunlara “Üveysi” denir. Adlandırma, 

doğrudan Üveys el-Karen’le ilgilidir. Kareni’nin deve çobanlığı yaparak geçimini temin ettiği rivayet 

edilmiştir. Veysel Kareni; Hz. Peygamber’e olan aşkı, münzevi bir hayat sürmesi, manevi derinliğinin 

farkında olmadan yaşaması ve Hz. Peygamber’in onu öven sözler sarf etmesi dolayısıyla divan şiirine konu 

edilir. Kareni, “viraneye mâlik hazine” kabul edilir. 

Varup her şeyhe uydun sûfî anı Bû’l-Hasen sandun  

Görüp her pîr-i bî-dendânı sen Veyse’l-Karen sandun  (Vusûlî, G. 115/1) 

 

Azîz-i Mısr bu gün çâhdan halâs oldı  

Üveys girü diyâr-ı Karende bulundı   (Ahmedî, G. 641/4) 

 

Güzel bilmek dilersen yâri bir âşık geçenden sor 

Cemâl-i Mustafâ’yı Hazret-i Veyse’l-Karenden sor (T. Yahya Bey, G. 130/1) 

 

Sevelden Ahmedi sultân-ı uşşâk oldun ey Yahyâ 

Vilâyetde nazîrün yok meger Veyse’l-Karensin sen (T. Yahya Bey, G. 314/7) 

 

‘Işkîyem kükreyicek üştür-i ser-mest gibi 

Rûz-ı mahşerde mehârum tuta Veysü’l-Karenî  (Üsküdarlı Aşki, G. 516/5) 
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İtse bir memleketi hıfz u hırâset bârî 

Rûh-ı Veys-i Kareni ana nigeh-bân eyler    (Cevri, K. XXIX/15) 

 

Kangı dervîş ki ‘ışk iline sultân olmış  

Hazret-i Veys-i Karen ana şütürbân olmış  (Emrî, G. 227/1) 

 

Görmeye sûr-ı karîni erişe  

Rütbe-i fazlı Üveysü’l-Karen’e    (Lebîb, Tarihler, 54/21) 

 

Mahabbet nazm-ı dendânın düşürdi sende ey Nâmî  

Pey-i ‘atsa du‘â kıl hâtır-ı Veysü’l-Karenden geç  (Nâmî, G. 19/5) 

 

Dîde-i insâf ile nazm-ı Süheylîye bak  

Şâd ola dirsen eger rûh-ı Üveys-i Karan   (Süheylî, K. 5/56) 

 

Nisbet-i terbiyet-i sebzesi Veysî görünür  

Vecd ile Necd diyârında nümâyân idi Kays  (Şeyh Gâlib, G. 155/6 ve 132/6) 

 

Ne kadar nâzik-i gayr ise yine bakmazsın 

‘Âşıkın olsa dahı misl-i Üveys el-Karanî   (Hanyalı Nûrî, G. 530/3) 

 

Reh-i tevfîk-i ihlâs içre dâmân-ı tevekkül şut  

Yolun düşsün Yemen iklîmine semt-i Karan’dan geç  (Sâfî Baba, G. 55/5) 

4. SONUÇ 

Yemen, dünyanın en eski medeniyet dairelerinden biridir. Arapların atalarının Yemen’den yarımadanın 

geri kalanına dağıldığı söylenir. Yemen, kadim dünyanın Doğu (Çin-Hindistan) ile Batı (Mezopotamya) 

ticaret yolunu birbirine bağlayan kilit noktadadır. Günümüzde de Doğu ile Batı arasında ticaret yapan 

tüccarlar, maliyetleri düşürmek ve zamandan tasarruf etmek için Babulmendep boğazını kullanarak 

Süveyş’ten geçmek zorundadır. Aksi takdirde Afrika kıtasını dolaşmaları gerekir. İşte bu yüzden; Yemen’e 

hâkim olan, dünyanın merkezinde oturur. Tüm dünya tarafından kutsal kabul edilen merkezlere yakınlığı, 

yeraltı ve yerüstü zenginliği, kültürel çeşitliliği ve en önemlisi de deniz ticareti yolunun gümrüğü 

konumunda olması; Yemen üzerinde herkesin hâkim olma çabasına girişmesine neden olmuştur. Bu 

yüzden Yemen coğrafyası; binlerce yıldan beri hep karışıktır, savaş ve mücadele hâlindedir.  

Bugün bizler, Yemen kültür ve coğrafyasına uzak olsak da ecdâdımızın uzak olmadığı görülmektedir. 

Çalışmada; Osmanlı toplum hayatında kullanılan ancak Yemen kültürüne ait kavramlar tespit edilmiş ve 

açıklanmıştır. Ardından Osmanlı döneminde kaleme alınmış klasik divanlar taranmış ve bu kavramların 

geçtiği beyitler tespit edilmiştir. Taranan her divanda Yemen kültürüne ait bir ya da birkaç kavramın 

kullanıldığı saptanmıştır. Bu da aslında Osmanlı ile Yemen’in ne derece yakın olduğunun göstergesidir. 
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