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ye’nin teþkil ettiði Birleþik Arap Cumhuriyeti’nin 1961’de daðýlmasýnýn ardýndan Mýsýr ile olan baðlarýný kopardý. Onun Eylül
1962’de ölümü üzerine oðlu Muhammed
Bedr imam seçildiyse de bir hafta sonra
San‘a’da askerî birlikler tarafýndan kuþatýlýnca görevi býrakýp kaçmak zorunda kaldý (26 Eylül 1962). Böylece Yemen’de monarþi sona erdi ve Mýsýr’ýn desteðiyle Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu, cumhurbaþkanlýðýna da Abdullah
Sellâl adlý bir subay getirildi.
Öte yandan Suudi Arabistan monarþi
yanlýlarýný destekledi ve onlara yardým etti. Ancak monarþi yanlýlarýnýn bütün çabalarý baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Abdullah
Sellâl döneminde (1962-1967) ülke dýþa açýldý ve Yemen’de modernleþme çabalarý görüldü. Ýngiliz himayesindeki Aden ile kabileler arasýnda bölünen tarýmsal alanlardan oluþan yerleri (Güney Yemen) Ýngiliz
yönetiminden kurtarmak amacýyla 1963’te San‘a’da toplanan Arap millî hareketi
Millî Kurtuluþ Cephesi’ni kurdu ve bazý kabilelerin de katýlýmýyla Ýngilizler’le mücadeleye baþlandý. Bu mücadele Güney Yemen ile Aden’in 1967’de baðýmsýzlýðýna kavuþmasýyla sonuçlandý. Aden þehri Ýngilizler döneminde geliþmekle birlikte himaye yönetimindeki Güney Yemen herhangi
bir alt yapýya sahip deðildi ve oldukça geri
durumdaydý. Bu bölgelerde içe kapalý tarým topluluklarý yaþýyordu. 1967-1969 yýllarýnda Aden ve Güney Yemen, Kahtân eþÞâbbî liderliðindeki Millî Kurtuluþ Cephesi tarafýndan yönetildi. 1969’da yönetime
gelen Selîm Rubey Ali ve Abdülfettâh Ýsmâil zamanýnda Güney Yemen 1 Aralýk
1970’teki bir anlaþma ile Sovyetler Birliði
ve Çin’le iliþki kurdu; ardýndan sosyalist
blokta yer alan Yemen Demokratik Halk
Cumhuriyeti teþkil edildi. Yemen Arap Cumhuriyeti 1969’da Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na üye oldu. Yemen Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nde bütün partiler birleþtirilerek Yemen Sosyalist Partisi oluþturuldu
ve ülke bu parti tarafýndan yönetildi. Kuzey
Yemen’le Güney Yemen arasýnda 1972’de
ve 1979’da savaþ çýktýysa da bu çok uzun
süreli olmadý. Yemen Demokratik Halk
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdülfettâh
Ýsmâil 1980’de görevinden istifa edince yerine Ali Nâsýr Muhammed seçildi (19801986). Ayný dönemde Yemen Arap Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdurrahman elÝryânî ve Ýbrâhim el-Hamdî’nin ardýndan
1988’de Ali Abdullah Sâlih cumhurbaþkaný oldu ve ülkeyi 1990 yýlýna kadar yönetti.
Ali Abdullah Sâlih döneminde Kuzey Yemen siyasî istikrara kavuþtu, petrolün bu414

lunmasýyla da ekonomik açýdan geliþme
gösterdi.
Güney Yemen’de 1986’da parti içi çekiþmeler yüzünden görevinden ayrýlan Ali Nâsýr Muhammed’in ardýndan ülkede dört
yýl boyunca siyasî kriz yaþandý. Kuzey Yemen 1989’da Güney Yemen’le birleþmeyi
önerdi. Güney Yemen, Sovyetler Birliði’nin de desteklemesiyle 22 Mayýs 1990’da
Kuzey Yemen’le birleþti. Ülke iki buçuk yýllýk geçiþ döneminde iki parti tarafýndan
ortaklaþa yönetildi. 1992 sonunda yapýlan seçimin ardýndan iki ülke tamamen
birleþti. Bu seçimleri Kuzey Yemen’in eski cumhurbaþkaný Ali Abdullah Sâlih kazandý. Yemen siyasetini tek baþýna þekillendiren Ali Abdullah Sâlih döneminde ekonomik durumun kötüleþmesi ve Körfez
krizinde Yemen’in Irak tarafýnda yer almasý gibi sebeplerle cumhurbaþkaný ile
Güney Yemenli ileri gelenler arasýnda gerginlik ortaya çýktý. Nisan 1993 seçimlerini
yine Ali Abdullah Sâlih’in kazanmasýnýn ardýndan 1994 ortalarýnda ülkede iki ay süren bir iç savaþ çýktý. Bu savaþý Ali Abdullah Sâlih’in kuvvetleri kazandý. Ýç savaþ ülkede esasen bozuk olan ekonomiyi daha
kötü bir hale getirdi. Her þeye raðmen yapýlan bütün seçimleri kazanan Ali Abdullah Sâlih 2000 yýlýnda anayasayý deðiþtirerek tekrar iki defa daha seçilme hakký
kazandý. Halk tarafýndan seçilen meclisin
yaný sýra üyeleri cumhurbaþkaný tarafýndan belirlenen bir þûra meclisi (senato) kuruldu. 2000’li yýllarda ülkede pek çok isyan çýktý. Eylül 2006’daki seçimleri de kazanan Ali Abdullah Sâlih, Zeydî Hüseyin
Husî’nin Þebâbü’l-mü’minîn adlý hareketiyle uðraþmak zorunda kaldý. 2009’da Güney Yemen’de ortaya çýkan hareket silâhlý
direniþe geçti. 2011 yýlý baþlarýnda Tunus’ta baþlayýp Arap dünyasýna yayýlan “Arap
baharý” Yemen’i de etkiledi. Uzun süren
protesto gösterileri ve çatýþmalarýn ardýndan Kasým 2011’de imzalanan Körfez Ýþbirliði Konseyi Antlaþmasý’yla Ali Abdullah
Sâlih’in otuz üç yýllýk yönetimi fiilen sona
erdi. Göreve baþkan yardýmcýsý Abdürabbih Mansûr el-Hâdî getirildi. 21 Ocak 2012’de yapýlan seçimlerde Abdürabbih Mansûr el-Hâdî’nin cumhurbaþkaný seçilmesinden sonra Ali Abdullah Sâlih 27 Þubat
2012’de görevi resmen ona devretti.
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III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

Yemen’de Ýslâmiyet’in erken dönemlerden itibaren yayýlmaya baþlamasýnýn ardýndan eski kültür mirasý ve mimari geleneði devam etmekle birlikte Ýslâm dininin getirdiði yeni unsurlar da bölgeye nüfuz etmeye baþlamýþtý. Yemen’de inþa edilen ilk camilerin baþýnda San‘a Ulucamii,
Zemâr Camii ve Muâz b. Cebel tarafýndan
yaptýrýlan Cened Camii gelmektedir. Bu
camiler ayný zamanda diðer yerlerde olduðu gibi Ýslâm’ýn öðretildiði mekânlardý.
Bazý sahâbîlerin Yemen’e yerleþmesi, diðer bölgelerden talebe ve ulemânýn hadis
almak üzere buraya gelmesine vesile olmuþtur.
Yemen mimarisi, Ýslâmî dönemde yeni
fonksiyonlar kazanmakla birlikte kendine
has özelliklerini muhafaza etmiþtir. Arap
yarýmadasýnýn en eski þehirlerinden olan
San‘a, Yemen’in tarihî baþþehridir. Þehirde Sâsânîler’in son ve Ýslâm devletinin ilk
valisi olan Bâzân tarafýndan ilk defa bir
mescid inþa edilmiþ, ardýndan bu mescidin yerine San‘a Ulucamii (Câmiu’l-kebîr) yapýlmýþtýr. Cami Emevî Halifesi I. Velîd devrinde geniþletilmiþ, bugünkü þeklini 134’-
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te (751) yapýlan çalýþmalar sonunda almýþtýr. Ya‘furîler’den Emîr Muhammed b. Ya‘fur döneminde büyük bir onarým geçirmiþ ve zamanla bir külliye haline gelmiþtir. Erken dönemde pek çok çarþýsý bulunan San‘a’da bugün on sekiz çarþý faal durumdadýr. Þehirde on dört hamam mevcuttur. Öte yandan San‘a’da birçok âlim
yetiþmiþtir. Muhaddis Abdürrezzâk esSan‘ânî ve Zeydî âlimi Emîr es-San‘ânî bunlar arasýnda zikredilebilir.
Tarihî Terîm þehri meþhur camisinin etrafýnda zamanla bir ilim merkezi haline
gelmiþtir. Yemen’den ve Yemen dýþýndan
birçok âlim ve talebenin þehre geldiði kaydedilir. Burada yetiþen ulemâ arasýnda fakih Yahyâ b. Sâlim, Ali b. Ahmed Bükeyr,
fakih Þerefeddin Ahmed b. Muhammed
b. Safah, Ali b. Ahmed Bâ Mervân sayýlabilir. Taiz þehrinde ilk camiyi sahâbî Muâz
b. Cebel inþa ettirmiþ, þehir özellikle VI.
(XII.) yüzyýlda geliþmiþtir. Resûlîler döneminde imar edilen Taiz’de birçok cami ve
medrese yapýlmýþtýr. Medreseler arasýnda
Mansûriyye, Muzafferiyye, Eþrefiyye, Müeyyediyye, Mücâhidiyye ve Efdaliyye önemlidir. Suleyhîler devrinde V. (XI.) yüzyýlýn sonundan itibaren yetmiþ yýl kadar devlet
merkezi olan Zûcible þehri büyük geliþme
göstermiþtir. Dârüliz ile (Dârü’l-izz) camisi
bu yýllarda yapýlmýþtýr. Fakih Abdullah b.
Ahmed b. Es‘ad el-Mukrî, fakih Ebü’l-Hasan Ali b. Ebû Bekir el-Hemdânî ve tarihçi
Ahmed b. Hasan b. Kasým el-Ciblî bu þehirde yetiþen âlimlerdir. Hz. Peygamber’in
son yýllarýnda veya Ebû Bekir’in hilâfeti
sýrasýnda yapýlan Zemâr Camii, Yemen’in
en eski camisi olarak bilinir. Ýmam Yahyâ,
Ýmam Mutahhar, Hüseyin, Emîr Sünbül ve
Esed camileri Zemâr’daki diðer camiler
arasýnda zikredilebilir. Muhaddis ve dilci
Ebû Nizâr el-Hadramî ez-Zemârî þehrin en
çok tanýnan âlimlerindendir. Abbâsî Emî-

ri Muhammed b. Abdullah b. Ziyâd döneminde kültürel açýdan geliþme gösteren
Zebîd Ziyâdîler, Benî Necâh ve Eyyûbîler
döneminde baþþehir oldu. Muhaddis Mûsâ b. Târýk ez-Zebîdî, muhaddis Ebû Hâme Muhammed b. Yûsuf, Yemen’de Þâfiî
mezhebinin yayýlmasýnda önemli katkýsý
bulunan Ebû Bekir b. Mizrab ez-Zebîdî,
fakih Abdullah b. Îsâ b. Eymen el-Heremî,
Ýbnü’l-Hattâb olarak tanýnan Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû Bekir, fakih ve dilci Sirâceddin Abdüllatîf b. Ebû Bekir b. Ahmed ez-Zebîdî bu þehirde yetiþmiþ önemli âlimlerdir.
Ortaçað’da Yemen’de yetiþen diðer meþhur âlimler arasýnda Ali b. Ömer b. Ömer
el-Adenî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdürabbih b. Hasan el-Adenî, Kadî Þüreyh,
Zeydî imâmetinin kurucusu Yahyâ b. Hüseyin el-Hâdî-Ýlelhak, Abdullah b. Hamza
el-Mansûr-Billâh, Zeydî imamý Yahyâ b.
Hamza el-Müeyyed-Billâh, Ýbnü’l-Murtazâ
el-Mehdî-Lidînillâh, Ahmed b. Ömer el-Müzecced isimleri ilk akla gelenlerdir. Muhaddis olarak Hemmâm b. Münebbih ve
Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin yaný sýra Ca‘fer b. Ahmed el-Bühlûlî, edipler arasýnda
el-Ýklîl ve Øýfatü Cezîreti’l-£Arab adlý
eserlerin müellifi Hemdânî, Neþvân elHimyerî ve Ýbn Füleyte el-Hikemî sayýlabilir. Yemen, tarihçilik alanýnda özellikle VI.
(XII.) yüzyýldan itibaren verimli bir döneme girmiþtir. Bu alanda Umâre el-Yemenî, Humeyd b. Ahmed el-Vâdiî, Ýbn Hâtim,
Muhammed b. Yûsuf el-Cenedî, Yâfiî, Ali
b. Hasan el-Hazrecî, Ýbnü’d-Deyba‘ ile ayný
zamanda fakih ve astronom olan Bâ Mahreme zikredilmelidir.
Yemen’de ilk müstakil medreseler Eyyûbîler zamanýnda Taiz ve Zebîd’de inþa
edilmiþtir. Eyyûbîler’den sonra Yemen’e
hâkim olan Resûlîler’in hemen hemen tamamý âlim olan ve âlimleri himaye eden
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Eþrefiyye
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hükümdarlarý gerek yazdýklarý eserler gerekse Taiz, Cened, Zebîd, Zafâr ve Aden
gibi þehirlerde açtýklarý medrese ve kütüphanelerle ilim ve öðretim hayatýnýn geliþmesine büyük katký saðlamýþlardýr. elMelikü’l-Müeyyed Dâvûd’un baþþehir Taiz’de inþa ettirdiði medresenin kütüphanesinde 100.000 kitap bulunduðu rivayet
edilir. Resûlîler’den sonra Tâhirîler zamanýnda da ilmî faaliyet devam etmiþ, Radâ‘ þehrinde kurulan Âmiriyye Medresesi
günümüze kadar gelmiþtir. Diðer birçok
þehirde cami ve medreseler inþa eden Tâhirîler döneminde medreselerde genel olarak Þâfiî mezhebi öðretimi yapýlmýþ ve Þâfiîlik Yemen’de giderek güçlenmiþtir. Osmanlýlar’ýn ve Zeydîler’in muhtelif þehirlerde kurduklarý medreselerle sayýlarý 200’ü
bulan bu eðitim kurumlarýnýn bir kýsmý günümüze kadar varlýðýný korumuþtur. Yemen’deki ilmî ve kültürel mirasý yansýtan
birçok yazma eser çeþitli cami ve medrese kütüphaneleriyle özel kitaplýklarda zamanýmýza ulaþmýþ, önemli bir kýsmýnýn kataloglarý hazýrlanmýþtýr.
Osmanlýlar döneminde de Yemen’de
imar faaliyetlerine büyük önem verilmiþ,
San‘a’da Osmanlý tarzýnda yedi cami yapýlmýþtýr. Bunlar Özdemir Paþa, Murâdiye, tek kubbeli ve tek minareli Bekîriyye,
Cenâh, Müzhib, Tavâþî, Talha ve Mehmed
Paþa camileridir. San‘a’da inþa edilen medreseler Yemen Beylerbeyi Murad Paþa tarafýndan yaptýrýlan Âdiliyye, Vezir Yemenli
Hasan Paþa’nýn yaptýrdýðý Bekîriyye, Zebîd’de Yavuz Sultan Selim dönemi devlet
adamlarýndan Kemal Bey’in inþa ettirdiði
Kemâliyye ile Vali Neþþâr Mustafa Paþa
Medresesi’dir. San‘a’da Osmanlýlar dönemine ait Tavâþî ve Meydan hamamlarý bugüne ulaþmýþtýr. XIX. yüzyýlda özellikle birçok askerî bina, kýþla ve askerî okul yaptýrýlmýþtýr. Bunlar arasýnda günümüzde
askerî müze olarak kullanýlan kýþla önemlidir. 1898’de Vali Hüseyin Hilmi Paþa’nýn
inþa ettirdiði vilâyet binasý da zamanýmýza ulaþmýþtýr. Osmanlýlar devrinde Yemen’de ilim hayatý kesintiye uðramadan geliþimini sürdürmüþ, bu dönemde özellikle
edebiyat, tarih ve terâcim alanýnda pek
çok eser kaleme alýnmýþtýr. En meþhur simalar Safiyyüddin Ýbn Ebü’r-Ricâl, Ahmed
b. Abdullah Haneþ, Muhammed b. Ýbrâhim b. Mufaddal, Abdullah b. Ali, Ýbnü’lVezîr, Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Ahmed b. Muhammed el-Hîmî el-Kevkebânî,
Abdülkadir el-Kevkebânî ve Makbilî’dir. Osmanlýlar devrinde Yemen’de yetiþen âlimler arasýnda Zeydî âlimi Þevkânî’nin özel
bir yeri vardýr.
415
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Ebü’l-Mehâsin Tâcüddîn Abdülbâk¢
b. Abdilmecîd b. Abdillâh
el-Yemenî el-Mekkî el-Mahzûmî
(ö. 743/1343)
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Arap dili ve edebiyat âlimi, tarihçi.
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680 Recebinde (Ekim-Kasým 1281) dünyaya geldi. Kaynaklarda Birzâlî’den naklen Mekke’de doðduðu ve ilk bilgilerini burada aldýðý kaydedilirse de çaðdaþý Yûsuf
b. Ya‘kub el-Cenedî’nin onun Aden’de doðduðu, çocukluk ve ilk öðrenim dönemini
bu þehirde geçirdiði, on dört-on beþ yaþlarýnda babasýyla birlikte Mekke’ye gidip yerleþtiði, Mekke’de Ahmed b. Ýbrâhim el-Fârûsî’den hadis semâ ettiði þeklindeki rivayeti daha isabetli görülmektedir (Yemenî,
Ýþâretü’t-ta£yîn, neþredenin giriþi, s. 15-16).
Mekke’de yaklaþýk sekiz yýl kalarak tahsilini tamamladý ve 704’te (1304) Aden’e
döndü. Ardýndan Taiz’e geçerek Resûlîler
Devleti Hükümdarý el-Melikü’l-Müeyyed
Dâvûd b. Yûsuf’un divanýnda inþâ kâtibi olmak istediyse de tecrübesizliði ve maðrur
tabiatý yüzünden bu gerçekleþmedi. 705
(1305) yýlýna doðru Kahire’ye gitti; âlim ve
ediplerle görüþerek devlet ricâli ile tanýþma imkâný buldu. Ebû Hayyân el-Endelüsî, Þehâbeddin Ahmed b. Abdülvehhâb enNüveyrî, Ýbn Fazlullah el-Ömerî, Ýbnü’z-Zübeyr es-Sekafî ve Abdülmü’min b. Halef
ed-Dimyâtî gibi âlim ve ediplerden faydalandý. Ýlmi ve saðlam kiþiliðiyle kýsa zamanda tanýndý. Câmiu’l-Ahmer’de derslerine
katýldýðý Ebû Hayyân, Yemenî’den övgüyle söz etmiþ ve bütün eserlerinin rivayeti
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konusunda ona icâzet vermiþtir. Yemenî
muhtemelen 708’de (1308) Dýmaþk’a göç
etti. Dýmaþk’ta saltanat nâibi Cemâleddin
Akkuþ el-Efrem kendisine maaþ baðladý;
Emevî Camii’nde aruz, kafiye dersleri verdi
ve Mašåmâtü’l-¥arîrî okuttu. Yine 1308’de bilinmeyen bir sebeple Yemen’e ikinci
defa gitti ve el-Melikü’l-Müeyyed’e bir kaside sundu (Hazrecî, I, 379). Ayný yýlýn sonuna doðru Aden’e ailesini ziyarete gitti,
burada fazla kalmadan Dýmaþk’a döndü.
716-717 (1316-1317) yýllarýnda el-Melikü’lMüeyyed’in davetiyle tekrar Yemen’e gitti
ve onun divanýnda derc kâtipliði görevinde bulundu. el-Melikü’l-Müeyyed’in 721’de (1321) vefatýna kadar bu görevine devam etti; onun oðlu el-Melikü’l-Mücâhid Ali
zamanýnda da bir süre ayný görevi sürdürdü. el-Melikü’l-Mücâhid amcasýnýn oðlu elMelikü’z-Zâhir tarafýndan tahttan indirilince Yemenî Zâhir’in yanýnda yer aldý, bir
süre onun vezirliðini yaptý. Ancak el-Melikü’l-Mücâhid tahtýný geri aldýðýnda azledildi ve mallarýna el konuldu. Yemenî de
önce Mekke’ye kaçtý, oradan 730’da (1330)
Mýsýr’a geçti. Mýsýr medreselerinde ders
verdi. Ýbn Fazlullah el-Ömerî ile yaptýðý yazýþmalardan anlaþýldýðýna göre inþâ kâtipliðinde bulundu; Dýmaþk ve Kudüs’te hocalýk yaptý. Bu dönemde Kahire, Dýmaþk,
Kudüs, Halep, Trablus (Þam) arasýnda gidip
geldi ve 741 (1340) yýlýnda Dýmaþk’a yerleþti. 29 Ramazan 743 (25 Þubat 1343) tarihinde vefat etti (Ýbn Hacer, II, 317); onun
Kahire veya Kudüs’te öldüðünü kaydedenler de vardýr (Ýbnü’l-Ýmâd, VI, 138).
Maðrur bir tabiata sahip olan Yemenî
þiirde ve edebî nesirde zamanýn önde gelen edipleri arasýnda yer alýyordu. Nesirde
kendini Kadî el-Fâzýl’dan üstün görüyor,
nesri lafýz sanatlarýna boðduðunu söyleyerek onu eleþtiriyor, Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’i
Kadî el-Fâzýl’dan daha üstün tutuyordu.
Müstakil bir divaný bulunmayan Yemenî’nin bazý þiirleri baþta Nüveyrî’nin Nihâyetü’l-ereb’i, Ömerî’nin Mesâlikü’l-eb½âr’ý
ve Hazrecî’nin el-£Uš†dü’l-lüßlüßiyye’si olmak üzere biyografi eserlerinde mevcuttur. TârîÅu’l-Yemen’in nâþiri Mustafa Hicâzî, eserin sonunda Yemenî’nin biyografisiyle birlikte bazý kaynaklarda yer alan
edebî nesrinin ve þiirlerinin bir kýsmýný bir
araya getirmiþtir (s. 146-169).
Eserleri. 1. Kitâbü’t-Tercümân £an ³arîbi’l-Æurßân. Daha çok Zemahþerî tefsirinden yararlanýlarak hazýrlanan eserde
sûre sýrasýna göre yaklaþýk 1800 garîb kelimenin mânasý açýklanmaktadýr (nþr. Yahyâ Murâd, Beyrut 1425/2000; nþr. Halit Zevalsiz, Ýstanbul 2007). 2. el-Ýktifâß fî þer¼i

Yemenî’nin Risâletü’l-šýndîl ve’þ-þem£adân adlý eserinden
bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2865/2, vr. 13b )

elfâ¾i’þ-Þifâß li’l-ÆåŠî £Ýyâ². Þevkânî bu
eseri ¿ab¹u elfâ¾i’þ-Þifâß li’l-£Ýyâ² adýyla zikretmektedir (el-Bedrü’¹-¹âli£, I, 318).
Yemenî’nin daha sonra TelÅî½ü’l-Ýštifâß
adýyla özetlediði eseri Muhammed b. Tolûn el-Abâicî de ihtisar etmiþtir (eser ve
ihtisarýnýn yazmalarý için bk. Brockelmann,
GAL Suppl., I, 631; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 2127 / Hadîs). 3. Risâletü’l-šýndîl
ve’þ-þem£adân (Berîdü’l-cenân fi’l-müfâÅare beyne’l-šýndîl ve’þ-þem£adân, Zehrü’lcinân fi’l-münâ¾ara beyne’l-šýndîl ve’þþem£adân). Kandil ve þamdanýn birbirleri-

ne karþý üstün yanlarýný, birbirlerinin eksik ve kusurlu taraflarýný dile getirdikleri
edebî bir münazaradýr. Risâle Münâ¾ara
beyne’l-šýndîl ve’þ-þem£adân adýyla yayýmlanmýþtýr (Kahire 1934). 4. Ýþâretü’tta£yîn fî terâcimi’n-nü¼ât ve’l-lu³aviyyîn. Yazýmý 733’te (1333) Kahire’de tamamlanan eserde 246 Arap dilcisi ve lugat âliminin hayatý ve eserleri veciz bir üslûpla alfabetik sýraya göre anlatýlmýþtýr (nþr.
Abdülmecîd Diyâb, Riyad 1986). 5. TârîÅu’l-Yemen (Behcetü’z-zemen fî târîÅi’lYemen) (nþr. Mustafa Hicâzî, Beyrut 1985).
Umumi Yemen tarihine dair muhtasar bir
eserdir. 6. Luša¹atü’l-£aclân el-muÅta½ar min Vefeyâti’l-a£yân. Ýbn Hallikân’a
ait eserin muhtasarý olup Abdullah b. Muhammed el-Matarî’nin isteði üzerine ka-

