D. MUHAMMED ISA SALAH~YE. et-Tedahhulü'l-Osmani fi'l-Yemen.
(Yemen'de Osmanl~~ I~gali. 945-962/ 1529-1555). Mecelletü'd-dirasati'l-Halic ve'l-Ceziretü'l-Arabiye. Journal of the Gulf and Arabian
Peninsula Studies. Kuveyt Üniversitesi Yay. VI. Y~l., Ekim 1980
24. Say~., 91-125.
Ça~~m~z Arap tarihçileri milliyetçilik ak~m~n~ n da etkisiyle yüzy~l~n ba~~ndan
beri Sadr-i ~slam ve onu izleyen büyük Arap hamlesi dönemiyle me~gul olmay~~ve
o ~anl~~günlerin an~lar~n~~XX. yüzy~l Arap okuyucular~na sunmay~~ye~lemekte
idiler. O~uz yay~l~~~~ile Yemen'e kadar hatta, Osmanl~~ geli~mesi ile bir yandan
Kenya bir yandan Fas'a kadar Müslüman - Türk hakimiyetini, bir çe~it iç ezikli~i
ile konu~mamaya, üzerinde durmamaya, okullar~ nda da bu dönemi Devretü'l,
muzlime (Karanl~k dönem) ad~~ alt~nda gayet sathi bir biçimde geçi~tirmeye, kendi
e~itim anlay~~lar~ , belki de manda ya da himaye rejimiyle ba~l~~olduklar~~ ~ngiliz
ya da Frans~ z yönetimlerinin etkisiyle ters bir biçimde ortaya koymaya çal~~makta
idiler. Öyle ki ~rak tarihi üzerinde derinleme bir çal~~ma yapan Abbas Azzavi
eserine Tarihu'l-~ rak beyne ihtilaleyn (Histoire de l'Irak entre deux Occupations)
Ba~dat 1945-56 ad~n~~vermi~, yani Ba~dat'~n ~~o55 tarihinde Tu~rul Bey taraf~ndan
teshirinden General Allenby'nin ii Mart 1917'de ~ehri i~galine de~in süren dönemi
~rak Araplar~~ için bir i~gal dönemi olarak tescil etmi~tir. Ünlü Lübnanl~~ tarihçi
Filib Hitti de Türk - Osmanl~~ egemenli~ini, imparatorlu~u olu~turan toplumlar
için bir felaket devri olarak tasvir etmektedir. Tarihu'l-Arap. Mutavvel. Beyrut
1953. III. 835-846. Dikkat edilirse, 400 y~ll~ k bir egemenlik süresini ve dönem
içinde Kasr-i ~irin'den Vahran'a de~in uzanan Arap toplumunun geçmi~ini de
on sayfada özetlemekte kendine göre yarar görmü~tür.
Ancak son t o-15 y~ldan beridir ki Osmanl~~hakimiyetinden ç~kan öteki küçük
devletler ve milletler, sözgelimi Macarlar, S~ rplar, Bulgarlar gibi Araplar da Osmanl~~
egemenli~i alt~ndaki tarihlerine, yaz~n ve toplum ya~am~na e~ilmeye ve bu karanl~k
sayd~klar~~400 y~ll~k dönemi ara~t~rmak ihtiyac~n~~duymaya ba~lam~~lard~r. Osmanl~~
ve Türk dü~manl~~~= ve y~llar~n getirdi~i ho~görü ile bu yapma tarih anlay~~~n~n
ortadan kalkaca~~ndan ku~ku duyulmamal~d~r.
~~te tan~tmaya çal~~t~~~m~z Salahiye'nin bu ara~t~rmas~~ da bizi teyid eden
bir çal~~ma olarak takdirle kar~~lanmal~d~r. M~s~r'da Ayn-i ~ems Vniversitesinden
Tarih doktoru olarak ç~ kan yazar, Bingazi Üniversitesinde ~~977'ye kadar yard~mc~~
Profösör olarak bulunmu~ tur. Halen Kuveyt Üniversitesinde Tarih profösörüdür.
el-Osmaniyyun fi Cenubi'l-cezireti'l-Arabiye. 1494-1620 adl~~eseri 1977'de Bingazide yay~nlanm~~t~r. Ayr~ca Yemenli bir tarihçi olan ~sa b. Lutfullah'~n Revhu'rrevh adl~~ yazma eserini de ele~tiri bask~~ halinde haz~ rlam~~t~r.
Ad~~ an~lan yazar, 109'u bulan yerli, Türk, Arap, ~ngiliz ve Portekiz kaynaklar~n~~kullanarak haz~rlad~~~~bu ara~t~rmas~nda Osmanl~~devletinin Yemen'e müdahale nedenlerine geni~~bir yer vermekte ve Osmanl~~devletinin M~s~r'~~fethetmekle
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esasen, Memlûklerin Yemen üzerindeki hakimiyetlerinin de bu devlete geçti~ini
belirtmekte ve bundan sonra olaylar~n geli~mesini aç~klamaktad~ r. Hüseyin Bey
Kürdrnin Cidde muhaf~zl~~~ndan itibaren ba~latt~~~~Osmanl~~müdahelesinin ikinci
safhas~n~~ Süleyman Reis olarak tan~ tt~~~~Selman Reis'in hamlesiyle noktalar ve
M~s~r Valisi Had~m Süleyman Pa~a'n~ n faaliyetlerine a~~rl~k verir. Bundan sonrada
Zeydi ~mam~~ ~erefeddin ve o~lu Mutahhar'~n Oveys Pa~a'ya ve ondan sonra
Özdemir Pa~a'ya kar~~~ giri~tikleri mücadeleyi aç~klamakta, Ferhad ve Mustafa
Pa~a'n~n valilikleriyle geli~en Osmanl~~ i~galini tasvir ile ara~t~rmaya son vermektedir. Tarafs~z ve mümkün oldu~u kadar derinlemesine yap~lm~~~olan bu çal~~ma
Osmanl~~ Imparatorlu~u topraklar~ndan bir kesiminin yar~m yüzy~ll~k tarihi için,
de~erli bir kaynak olma niteli~ini ta~~maktad~r.
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