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sil etmiþ olan Ebû Abdurrahman, bunun
üzerine kendini tamamen ilme verip da-
ha ziyade kelâm ve felsefeyle meþgul oldu.
Muvahhidler’in kurucusu Ýbn Tûmert’in
tevhid anlayýþýný benimsedi. Onun öncü-
lüðünde Kuzey Afrika’da Murâbýtlar’a kar-
þý baþlatýlan Muvahhidler hareketini des-
tekledi. Ýbn Tûmert’in görüþleri çerçeve-
sinde kaleme aldýðý el-Kâfiye fî berâhî-
ni’l-Ýmâmi’l-Mehdî raŠýyallâhu te£âlâ
£anhü £ašlen ve našlen adlý risâlesini
Muvahhid halifesine sunmak ve onun baþ-
þehrinde ölmek için Merakeþ’e gitti ve ora-
da vefat etti (574/1178-79). Meþhur mü-
fessir Ýbn Atýyye’nin kýzý Emetürrahmân’-
la evlenen Ebû Abdurrahman’ýn bu haný-
mýndan doðan oðlu da kendisi gibi fakih ve
þairdir.

Tâhirîler devrinde Mürsiye her alanda
geliþme göstermiþtir. Endülüs’ün önem-
li tarým merkezlerinden olan þehir meyve
bahçelerinin çokluðu bakýmýndan Ýþbîliye’-
ye (Sevilla) benzetilmiþtir. Tâhirî emîrleri
sayesinde Mürsiye bir ilim merkezi olma
özelliðini bu dönemde de sürdürmüþtür.
Kýraat alanýnda Ebü’l-Asbað Îsâ b. Abdur-
rahman es-Sâlimî el-Mukrî, fýkýhta Ebü’l-
Kasým Ahmed b. Ýbrâhim Ýbn Ebû Leylâ,
Ebû Bekir Hasan b. Ali et-Tâî, Ebû Bekir
Muhammed b. Abdullah el-Huþenî, dil ve
edebiyatta Ýbn Sîde, Ýbnü’t-Teyyânî olarak
da bilinen Temmâm b. Galib bu dönemde
yaþayan Mürsiye kökenli ilim adamlarýnýn
önde gelenleridir.
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Yemen’de Resûlîler’den sonra
1454-1517 yýllarý arasýnda

hüküm süren
Sünnî bir hânedan.˜ ™

Adýný devleti birlikte kuran Ali ve Âmir
kardeþlerin babasý olan Tâhir b. Maûda’-
dan alýr. Hânedanýn etnik kökeni bilinme-
mektedir. Benî Ümeyye’ye (Emevîler) ve-
ya Kureyþ’in baþka bir koluna mensup bu-
lunduklarý söylenmekle birlikte bu rivayet
teyit edilememektedir. Hânedanýn nesebi
hakkýnda bilgi veren kaynaklarda Yemen’e
ne zaman ve nasýl geldiklerinden bahse-
dilmez. Ancak ailenin Yemen asýllý olduðu
görüþü yaygýndýr. Rada‘ (Ruda‘) bölgesinin
güney kýsmýnda bulunan Cüben ve Mikrâ-
ne þehirlerinde yaþayan aile hakkýndaki ilk
bilgiler bu hânedanýn Resûlîler’in hizme-
tine giriþ tarihi olan IX. (XV.) yüzyýlýn baþ-
larýna aittir. Buna göre Þâfiî mezhebini
benimseyen Tâhirîler bölgede nüfuz sahi-
bi kabile liderleri ve âlimleriyle ünlü geniþ
bir ailedir.

Tâhirî ailesinin liderleri, Resûlîler’in son
büyük sultaný el-Melikü’n-Nâsýr Ahmed’in
(1400-1424) çaðdaþý olan Maûda b. Tâced-
din’den itibaren Resûlîler’le irtibat kurdu-
lar. Nitekim Tâhir b. Maûda, 818 (1415) yý-
lýnda huzuruna çýktýðý el-Melikü’n-Nâsýr Ah-
med tarafýndan iltifatla karþýlandý ve Zi-
mâr’ýn güneyini almaya çalýþan Zeydî ima-
mýna karþý yürütülen mücadelenin baþý-
na getirildi. 835’te (1431) Resûlî Sultaný
el-Melikü’z-Zâhir Yahyâ’nýn Tâhir b. Maû-
da’nýn kýzý ile evlenmesinden sonra Tâhirî-
ler’in Resûlîler’le olan iliþkileri daha da sað-
lamlaþtý ve yönetimde nüfuzlarý artmaya
baþladý (M. Abdülâl Ahmed, s. 249). Bu-
lunduklarý bölgedeki þehirlerin ve ardýn-
dan Aden’in valilikleri onlara verildi. el-Me-
likü’n-Nâsýr Ahmed’in vefatýnýn ardýndan
baþlayan taht mücadelesi ve Resûlîler’in
küçük hânedanlara bölünmesi Tâhirîler’e
iktidar yolunu açtý. Bu sýrada Tâhir’in iki
oðlu Ali ve Âmir, Sultan el-Melikü’l-Mu-
zaffer II. Yûsuf ile ona karþý isyan ederek
sultanlýðýný ilân eden el-Melikü’l-Mes‘ûd
arasýndaki mücadelede büyük rol oynadý.
Aden, Lehic ve Taiz’de el-Melikü’l-Mes‘ûd’un
ordularýna karþý savaþtýlar. 847’de (1443)
onun ordusunu yenip Lehic’i aldýlar. el-Me-
likü’l-Müeyyed Hüseyin’in taht iddiasýna
kalkýþmasý Resûlî hânedaný içindeki müca-
deleleri þiddetlendirdi ve askerler arasýn-
da büyük ihtilâflar ortaya çýktý. Resûlîler’in
sonunun yaklaþtýðýný gören Ali ve Âmir kar-

ný kullanmayýp “sâhibü’l-mezâlim” ve “zü’l-
vizâreteyn” unvanlarýyla yetindi. Ýþbîliye
Abbâdîleri’nin ünlü veziri Ýbn Ammâr el-
Endelüsî, 471 (1078) yýlýnda Mürsiye’yi ele
geçirince Ebû Abdurrahman’ý Müntekýdü’-
de (Monteagudo) hapsetti. Belensiye Âmi-
rî Veziri Ebû Bekir b. Abdülazîz tarafýndan
hapisten kurtarýlan Ebû Abdurrahman,
Belensiye’ye yerleþti. Burada Vezir Ebû
Bekir’in ve onun ölümünün ardýndan oð-
lu Ebû Amr Osman’ýn destek ve himaye-
sini gördü, onlara danýþmanlýk yaptý. Da-
ha sonra Belensiye’yi ele geçiren Zünnûnî
hükümdarýyla da iyi geçindi. 487’de (1094)
El Cid (Sîd) Rodrigo Diaz de Vivar’ýn Belen-
siye’yi iþgal etmesi üzerine buradan ayrýl-
dý. Ardýndan Murâbýtlar þehre hâkim olun-
ca tekrar Belensiye’ye döndü. Bu devirde
Yûsuf b. Tâþfîn’i destekledi ve ordusunda
savaþtý. Sonraki yýllarýný itikâfta geçiren
Ebû Abdurrahman 507’de (1113) Belen-
siye’de öldü ve Mürsiye’ye götürülüp ora-
da defnedildi. Ebû Abdurrahman da ba-
basý gibi dönemin büyük âlim ve edebiyat-
çýlarýndandýr. Ýbn Bessâm e×-¬aÅîre’sin-
de ona müstakil bir bölüm ayýrmýþ, risâ-
lelerini Silkü’l-cevâhir min nevâdiri ve
tersîli Ýbn ªâhir adýyla derlemiþtir. Sara-
yýnda birçok þair ve âlimin toplandýðý kay-
dedilmektedir.

Tâhirîler, Murâbýtlar’ýn çöküþü sýrasýn-
da ikinci defa tarih sahnesine çýktýlar. Bu
dönemde Mürsiye halký, yönetimlerinden
çok memnun olduðu için Tâhirîler’den Ebû
Abdurrahman Muhammed b. Ahmed b.
Abdurrahman b. Tâhir’e biat etti (540/
1145). Baðýmsýzlýðýný ilân eden Ebû Ab-
durrahman’ýn hâkimiyeti sadece elli gün
sürdü. Endülüs’ün doðusunda istiklâlini
ilân eden Ýbn Ýyâz, Mürsiye’yi ele geçirdi.
Mürsiye ve Kurtuba’da (Cordoba) fýkýh tah-
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Aden’e saldýrmasý yüzünden baþlayan mü-
cadelede Þihr itaat altýna alýndý (863/1459).
Üç yýl sonra Ebû Dücâne’nin kardeþi Þihr’i
ele geçirince el-Melikü’z-Zâfir I. Âmir onun
üzerine yürüyerek þehri geri aldý. Öte yan-
dan Tâhirîler, hânedanýn kuruluþundan iti-
baren komþularý Zeydî imamlarýyla müca-
dele etmek zorunda kaldýlar. 865’te (1460)
I. Âmir’in kumandasýnda Zeydîler’in elin-
den Zimâr’ý alan Tâhirî kuvvetleri ardýn-
dan San‘a’ya yöneldiler. Ancak San‘a civa-
rýnda yapýlan savaþta I. Âmir öldürüldü ve
ordusu yenilgiye uðradý (8 Zilkade 870 /
22 Haziran 1466). Bundan sonra idareyi
el-Melikü’l-Mücâhid Ali yürüttü. el-Meli-
kü’l-Mücâhid Ali döneminde güçlerini da-
ha da arttýran Tâhirîler, Tihâme bölgesin-
de yaþayan kabilelerin çoðunu egemenlik-
leri altýna aldýlar. Ancak Zeydîler’le savaþa
girmekten çekinen Ali saltanatý süresince
daha çok isyanlarla uðraþtý. Baþta Taiz’-
deki büyük medrese olmak üzere pek çok
eser inþa ettirdi ve 10 Rebîülâhir 883’te
(11 Temmuz 1478) vefat etti.

el-Melikü’l-Mücâhid’in yerine veliaht ta-
yin ettiði yeðeni el-Melikü’l-Mansûr Ab-
dülvehhâb b. Dâvûd geçti. Ancak I. Âmir’in
oðullarý ona karþý çýktýlar. Önce Yûsuf b.
Âmir isyan ederek Zebîd’i ele geçirdi. Bu-
nun üzerine hazineyi Aden’den Mikrâne’-
ye taþýyan Abdülvehhâb, Zebîd’e yürüyüp
Yûsuf’un teslim olmasýný saðladý (883/
1478). Daha sonra isyan eden kardeþi Ýb-
râhim b. Âmir de tutuklanýp hapse atýldý
(891/1486). Zebîd, Mikrâne ve Cüben’de
medreseler yaptýran Abdülvehhâb, Cüben’-
de öldü ve orada defnedildi (894/1489).
Abdülvehhâb’ýn ardýndan oðlu Selâhaddin
Âmir’e biat edildi. el-Melikü’z-Zâfir unva-
nýný alan II. Âmir döneminde I. Âmir’in di-
ðer oðullarý Ömer, Muhammed ve Abdul-
lah isyan edip Cüben þehrini yaðmaladý ve
kalesini ele geçirdi. Büyük bir orduyla üzer-

lerine giden II. Âmir, Cüben Kalesi’ni iki ay
boyunca kuþatma altýnda tuttu. Ýsyancý
kardeþlerin teslim olmayý kabul etmesiy-
le kuþatmayý kaldýrdý. Ancak kýsa bir süre
sonra antlaþmayý bozan kardeþlerden Mu-
hammed b. Âmir, Taiz’e saldýrdýysa da Ta-
iz halkýnýn güçlü direniþi karþýsýnda mak-
sadýna ulaþamadý. Ardýndan II. Âmir onu
aðýr bir yenilgiye uðrattý (Ramazan 894 /
Aðustos 1489). Daha sonra bu defa hâne-
dan mensuplarýndan Abdülbâký b. Muham-
med b. Tâhir ayaklanýp Aden’e saldýrdý.
Fakat sultanýn amcasýnýn oðlu olan Aden
Valisi Muhammed b. Abdülmelik b. Dâ-
vûd karþýsýnda yenilip geri çekildi (a.g.e.,
s. 274-276). I. Âmir’in oðullarýnýn tahtý ele
geçirme gayretleri devam etti. Bazý kale-
leri ellerine geçirerek yönetimi uzun süre
uðraþtýrdýlar. Bunlardan sultaný en çok uð-
raþtýran Abdullah b. Âmir oldu. Nihayet
kendisine eman verip teslim olmasýný sað-
layan II. Âmir onu Rada‘da hapsetti ve Ab-
dullah Þevval 907’de (Nisan 1502) hapis-
hanede öldü. Böylece hânedan mensup-
larýnýn taht kavgalarý sona erdi ve kabile-
lerin çoðu Tâhirîler’e boyun eðdi. Ardýndan
Tâhirîler, San‘a’yý ve kuzeyinde bulunan
birçok þehir ve kaleyi de alarak Yemen’in
büyük bir kýsmýna hâkim oldular.

Öte yandan Portekizliler’in Hint Okyanu-
su’nda ve Kýzýldeniz’de görünmesi de II.
Âmir döneminde baþladý. II. Âmir, Mem-
lük Sultaný Kansu Gavri’ye baþvurup Kýzýl-
deniz limanlarýna saldýrmakta olan Porte-
kizliler’e karþý yardým istedi. Kansu Gavri
tarafýndan gönderilen Memlük donanma-
sý Kýzýldeniz’deki Kemerân adasýna yerleþ-
ti (921/1515). Ancak donanma kumandaný
Hüseyin Bey’in Tâhirî sultanýndan erzak
talebinde bulunmasýyla iki taraf arasýnda
iliþkiler bozuldu. II. Âmir’in Kansu Gavri’-
ye verdiði sözden dönüp Memlük donan-
masýnýn âcil ihtiyacý olan erzak ve malî yar-
dým teklifini geri çevirmesi üzerine Mem-
lükler Tâhirîler’e savaþ açtý. Tâhirî sulta-
nýnýn aleyhine dönen Yemen kabileleri ve
Zeydîler de Memlükler’i destekledi. Ýki ta-
raf arasýnda Þevval 922’de (Kasým 1516)
Zebîd yakýnlarýnda yapýlan savaþta Tâhirî
ordusu aðýr bir yenilgiye uðradý. Zebîd ele
geçirildi ve San‘a yakýnýnda meydana ge-
len savaþta el-Melikü’z-Zâfir II. Âmir öldü-
rüldü (23 Rebîülevvel 923 / 15 Nisan 1517).
Tâhirî ülkesinin büyük kýsmý ve Mikrâne’-
de bulunan beytülmâl Memlükler’in eline
geçti. Böylece Tâhirîler hânedanýna son ve-
rildi. Hânedan mensuplarýndan bazýlarýnýn
Mikrâne, Taiz ve Aden gibi merkezlerde
devleti yeniden kurma teþebbüsleri neti-

deþler saltanatý ellerine geçirmek amacýy-
la harekete geçtiler ve Aden’i el-Melikü’l-
Mes‘ûd’dan almak için hazýrlýk yaptýlar.
858 (1454) yýlý baþlarýnda Lehic’e saldýran
el-Melikü’l-Mes‘ûd, Aden’deki iki büyük
kabile arasýnda çýkan karýþýklýklar yüzün-
den geri dönmek zorunda kaldý. Bunun ar-
dýndan Ali ve Âmir kardeþler Aden halkýn-
dan Benî Ahmed’in yardýmýyla Aden’i ku-
þattýlar ve kendilerine karþý duramayaca-
ðýný anlayan el-Melikü’l-Mes‘ûd’un terket-
mek zorunda kaldýðý Aden’i ele geçirdiler
(Receb 858 / Temmuz 1454). Kuþatma es-
nasýnda þehre girmeyi baþaran el-Melikü’l-
Müeyyed’i esir almakla birlikte ona karþý
iyi davrandýlar ve bir süre sonra oradan
ayrýlmasýna izin verdiler. Zebîd’e çekilen
el-Melikü’l-Mes‘ûd, þevval ayý sonlarýnda
(Ekim 1454) saltanatý býraktýðýný açýklayýp
Mekke’ye gitmek için þehirden ayrýldý.

Tâhirî liderleri, Resûlîler’in içinde bulun-
duðu durumdan faydalanýp onlarýn idare-
sindeki diðer þehirleri ele geçirmeye baþ-
ladýlar. el-Melikü’l-Mes‘ûd’un Zebîd’den ay-
rýlmasýnýn ardýndan önce Taiz’i hâkimiyet-
leri altýna aldýlar, daha sonra þehrin ileri
gelenleri tarafýndan davet edildikleri Ze-
bîd’e yöneldiler ve þehri ele geçirdiler (859/
1455). Zebîd’de hutbe el-Melikü’z-Zâfir un-
vanýný alan küçük kardeþ I. Âmir adýna
okundu ve onun adýna sikke kestirildi (Ýb-
nü’d-Deyba‘, Bu³yetü’l-müstefîd, s. 124).
864 (1459) yýlýndan itibaren hutbe el-Me-
likü’l-Mücâhid unvaný verilen Ali adýna okun-
maya ve sikkeler onun adýna kesilmeye baþ-
landý. Kaynaklarda emirliðe önce küçük kar-
deþ Âmir’in getirilmesinin sebeplerinden
bahsedilmemiþse de bu uygulama Âmir’in
devletin kuruluþunda daha önemli bir rol
üstlenmesiyle ilgili olmalýdýr (M. Abdülâl
Ahmed, s. 258).

Resûlîler’in çöküþ yýllarýnda baðýmsýzlý-
ðýný ilân eden Þihr Emîri Ebû Dücâne’nin

II. Âmir’in

Rada‘

þehrinde

yaptýrdýðý

Âmiriyye

Medresesi’nin

kaleden

görünüþü
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el-Melikü’z-Zâfir I. Âmir b. Tâhir 858 (1454)

el-Melikü’l-Mücâhid Ali
b. Tâhir 864 (1459)-870 (1466)

el-Melikü’l-Mansûr Abdülvehhâb
b. Dâvûd 883 (1478)

el-Melikü’z-Zâfir II. Âmir
b. Abdülvehhâb 894-923 (1489-1517)
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Edebiyat tarihçisi, yazar ve þair.˜ ™

5 Ramazan 1294 (13 Eylül 1877) tarihin-
de Ýstanbul Taþkasap’ta (Fýndýkzade) doð-
du. Asýl adý Mehmed Tâhir’dir. Babasý ha-
deme-i hâssa baþçavuþlarýndan Mustafa
Saffet Bey olup baba tarafýndan büyük de-
desi Hattat Mehmed Tâhir Efendi Mevlevî
derviþiydi. Annesi Emine Emsal Haným’-
dýr. Tâhirülmevlevî tahsilini Gülhane As-
kerî Rüþdiyesi ve Menþe-i Küttâb-ý Askerî’-
de tamamladý. Bâb-ý Seraskerî’de mülâ-
zým olarak göreve baþladý (1892). Bu ara-
da Filibeli Râsim Efendi ve Mehmed Esad
Dede’nin derslerine devam ederek mes-
nevîhanlýk icâzetnâmesi aldý (1893). Esad
Dede’nin aracýlýðýyla Mehmed Celâleddin
Dede’ye intisap etti. Esad Dede ile yaptý-
ðý hac yolculuðu sýrasýnda Kahire, Mekke
ve Medine’de ilim ve tasavvuf ehlinin soh-
betlerine katýldý. Mekke Þeyhülmeþâyihi

Ahmed er-Rifâî kendisine Kadirî ve Rifâî
tarikatlarýndan icâzetnâme verdi. Hac dö-
nüþünde Yenikapý Semâzenbaþýsý Karaman-
lý Hâlid Dede’den semâ çýkardý ve dönemin
en iyi semâzenleri arasýnda yer aldý. Me-
muriyetten istifa ederek 1001 günlük çi-
leye girdi (1896-1898). Ardýndan Tâhir De-
de Kütüphanesi’ni kurup (1899) kitap ya-
yýmýna baþladý. Haftalýk bir dergi çýkarma
baþvurusu geri çevrilince yayýmýna ara ve-
rilen Resimli Gazete’yi yeniden çýkarmak
üzere Karabet’le anlaþtý. Ancak gazetenin
ilk sayýsýnýn hemen ardýndan bir ittihâd-ý
Mevlevî komitesi oluþturmak amacýyla ga-
zete çýkardýðýna dair jurnal yüzünden ya-
yýmýna yasak getirildi; kitap yayým izni de
durduruldu. Dükkânýný kapatarak Nâzýme
Sultan’ýn Ortaköy’deki yalýsýna vekilharç sý-
fatýyla girdi. Dört yýl boyunca matbuatla
alâkasýný kestiði halde dostlarýnýn ýsrarýy-
la Dîvançe-i Tâhir’i neþretti. Þubat 1904’-
te Orman ve Ziraat Nezâreti’nde tekrar
memuriyete baþladý. Burada Mehmed
Âkif’le tanýþýp dost oldu. Burhân-ý Terak-
kî ve Rehnümâ-yý Füyûzât mekteplerin-
de Farsça ve Ýslâm tarihi dersleri okuttu.
1909’da Dârüþþafaka’ya edebiyat ve usûl-i
tahrîr muallimi tayin edildi. Baþarýsýzlýkla
sonuçlanan bir gazete (Rehber-i Vatan) çý-
karma teþebbüsünden sonra Nekregû’-
nun baþmuharrirliðine getirildi. Tâhir Saf-
fet imzasýyla istibdadý ve hafiye teþkilâtýný
hicveden yazýlar yazdý. Henüz Ýstanbul’da-
ki þubesi açýlmadan girdiði Ýttihat ve Te-
rakkî Cemiyeti’nden 31 Mart olaylarýndan
kýsa bir süre önce ayrýldý. Beyânülhak, Sý-
rât-ý Müstakîm ve Sebîlürreþâd’da Ýslâm
tarihine ve günlük meselelere dair yazýla-
rý yayýmlandý. Þeyh Galib hakkýnda Þeha-
beddin Süleyman’la giriþtiði bir kalem tar-
týþmasýyla dikkat çekti (1912).

Mehmed Esad Dede’nin ölümü üzerine
(1911) kendisine Kasýmpaþa Mevlevîhâne-
si mesnevîhanlýðý teklif edildiyse de hoca-
sýna duyduðu saygý sebebiyle meþguliye-
tini öne sürerek onun makamýna geçmek
istemedi. 1914’te kurulan Dârü’l-hilâfeti’l-
aliyye medreselerinde müderrisliðe geti-
rildi ve Ýslâm tarihiyle Ýslâm medeniyeti
dersleri okuttu. Ali Ekrem’in (Bolayýr) baþ-
kanlýðýnda kurulan Tedkýkat-ý Lisâniyye He-
yeti’ne üye oldu (30 Mart 1918). Büyük Fa-
tih yangýnýnda Taþkasap’taki eviyle birlik-
te kütüphanesi ve telifleri yandý. Altý ay ka-
dar Maliye Nezâreti’nde çalýþýp tekrar Or-
man ve Ziraat Nezâreti’nde görev aldý (28
Nisan 1920). Medrese dersleri Medrese-
tü’l-kudât’taki kitâbet-i resmiyye muallim-
liðiyle devam etti (1919-1924). Ýskilipli Meh-
med Âtýf Efendi’nin kurduðu Cem‘iyyet-i

cesiz kaldý. Mikrâne’de II. Âmir’in oðlu Ah-
med’e biat edildi. Ahmed’in ölümünden
sonra (924/1518) hânedan mensuplarý ara-
sýnda taht kavgalarý baþladý ve pek çok
çatýþma oldu. Hânedan mensuplarýnýn en
etkilisi, 927’de (1521) Aden’de yönetimi
eline geçiren Aden Tâhirî liderlerinin so-
nuncusu Âmir b. Dâvûd oldu. Ancak böl-
gedeki önemli geliþmeler onun da tahtýný
kaybetmesine yol açtý. Sahip olduðu stra-
tejik ve ticarî mevki dolayýsýyla Aden, Ký-
zýldeniz ve Hint Okyanusu’nda faaliyet gös-
teren Portekizliler’e karþý giriþilecek mü-
cadeleler için önemli bir üs durumunday-
dý ve XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Osmanlý Dev-
leti’nin güney siyaseti içine girmiþti. Ha-
dým Süleyman Paþa kumandasýndaki Os-
manlý donanmasý, Âmir b. Dâvûd’un Por-
tekizliler’e karþý yardým teklifini reddet-
mesi üzerine 3 Aðustos 1538’de Aden’e
girdi. Bu sýrada Süleyman Paþa, bir süre
önce Osmanlý padiþahý adýna sikke kestir-
diði halde sonradan baðýmsýz hareket eden,
hatta Portekizliler’e temayül gösteren (ÝA,
XI, 195) Âmir b. Dâvûd’u idam ettirdi ve
þehrin idaresine Mýsýr ümerâsýndan Beh-
ram Bey’i getirdi.

Genellikle iç çatýþmalar ve Zeydîler’le
mücadeleyle uðraþan Tâhirî sultanlarý ti-
carî ve kültürel faaliyetlere önem vermiþ-
lerdir. Þâfiî mezhebine baðlý olan Tâhirî-
ler bu mezhebe ait bazý fýkýh kitaplarýný ilk
defa Yemen’e getiren hânedan olmuþtur.
Onlarýn zamanýnda Zebîd, Aþaðý Yemen’-
deki baþlýca Þâfiî merkezlerinden biriydi.
Tâhirîler Aden körfezinde deniz ticaretine
önem vererek özellikle Aden-Cidde ara-
sýndaki deniz ticaretini geliþtirmiþlerdir.
Resûlîler kadar olmamakla birlikte mima-
ri alanda da önemli eserler inþa ettirmiþ-
lerdir. Bunlarýn en meþhuru 910 (1504)
yýlýnda Rada‘ þehrinde II. Âmir tarafýndan
yaptýrýlan Âmiriyye Medresesi’dir. Beyaz
renkteki dýþ cephesiyle inci gibi parlayan
medrese günümüze ulaþmýþtýr. Rada‘ böl-
gesinde uzun süre baþþehir olarak kullaný-
lan Mikrâne’yi kuran Tâhirî sultanlarý Mik-
râne, Aden, Taiz, Cüben, Zebîd gibi þehir-
lerde baþta cami ve medreseler olmak üze-
re mimari eserler yaptýrmýþlardýr. Ayný za-
manda hadis âlimi, fakih ve þair olan Ýb-
nü’d-Deyba‘ dönemin en önemli tarihçisi-
dir. Ýbnü’d-Deyba‘, Tâhirîler döneminin en
önemli kaynaklarý sayýlan Bu³yetü’l-müs-
tefîd fî aÅbâri (târîÅi) medîneti Zebîd
ve ona zeyil olarak el-Fa²lü’l-mezîd £alâ
Bu³yeti’l-müstefîd gibi eserler kaleme
almýþtýr.
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