
165

Þâban 204’te (Þubat 820) Zebîd þehrini
kurarak saraylar yaptýrdý ve kanallar açtýr-
dý. Zebîd’i, Yemen’in büyük kýsmýna hâ-
kim olan Abbâsîler’den yarý baðýmsýz ola-
rak Ziyâdîler’in yönetim merkezi haline
getirdi. Aden ile Mekke arasýndaki hac yo-
lunun önemli bir noktasýnda bulunan þe-
hir bu dönemde büyük geliþme gösterdi.
Buraya gelen birçok âlim þehrin önemli
bir kültür merkezi olmasýna yardým etti.
Ziyâdîler’in inþa ettirdiði camiler de þehrin
kültürel geliþimine katkýda bulundu.

302’de (914) Karmatîler’in tahrip ettiði
Zebîd’in kerpiçten inþa edilen bir suru ve
dört kapýsý vardý. Bu surlar daha sonraki
dönemlerde þehrin geliþmesine paralel þe-
kilde geniþletilerek yenilendi. Ayný dönem-
de Zebîd’in Yemen’in en büyük þehirlerin-
den biri olduðu ve Baðdâdü Yemen diye
anýldýðý Ýslâm coðrafyacýlarý tarafýndan be-
lirtilir (Makdisî, s. 84-85). Þehir Necâhîler
döneminde de (1022-1159) yönetim mer-
keziydi. Bu dönemde Yemen’de nüfuzu ar-
tan Þiî Suleyhîler, Sünnî Necâhîler’i karþý-
larýnda bir engel olarak gördüklerinden
452’de (1060) Zebîd’i zaptettilerse de Ne-
câhîler pek çok savaþýn ardýndan birkaç
defa el deðiþtiren þehri 482’de (1089) son
defa ele geçirdiler. Þehrin surlarý Necâhî-
ler döneminde yeniden yapýldý. Zebîd, 14
Receb 554’te (1 Aðustos 1159) uzun bir
mücadeleden sonra Mehdîler’in eline geç-
ti ve bu hânedanýn yönetim merkezi ol-
du. Mehdîler, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kar-
deþi Turan Þah kumandasýndaki Eyyûbî
ordusu tarafýndan kýsa bir süre sonra or-
tadan kaldýrýldý ve þehir Eyyûbî hâkimiye-
ti altýna girdi (569/1174). 571 (1175-76)
yýlýnda Turan Þah nâiblerini yerine býra-
kýp buradan ayrýldý. Fakat onun ardýndan
Yemen’de karýþýklýklarýn çýkmasý üzerine
577’de (1181) bölgeye gelip istikrarý sað-
layan Tuðtegin b. Eyyûb döneminde þe-
hirde imar faaliyetleri yapýldý. Zebîd’deki
ilk darphâne de onun zamanýnda kuruldu.
Zebîd, Eyyûbîler döneminde bölgenin dinî,
idarî ve iktisadî merkezi haline geldi. Bu
dönemde açýlan medreselerde Þâfiî fýkhý
okutuluyordu.

Zebîd esas geliþimini Resûlîler döne-
minde (1229-1454) gerçekleþtirdi. Resûlî-
ler, baþþehirlerinin Taiz olmasýna raðmen
âdeta bir kültür merkezi gibi gördükleri
Zebîd’de birçok medrese ve cami inþa et-
tiler, vakýflar kurdular. Resûlî sultanlarýnýn
kýþlýk merkezi olan Zebîd’in surlarý da bu
dönemde yenilendi. Resûlîler ilim ve mi-
marinin yaný sýra þehrin çevresinde tarýmýn
geliþmesine de katkýda bulundular. Ýbn

Battûta bu dönemde Zebîd’in San‘a’dan
sonra Yemen’in en büyük þehri olduðunu
ve çevresindeki topraklarda tarýmýn çok
geliþtiðini ifade eder (er-Ri¼le, s. 247). Dört
defa surlarla çevrilen þehirde ilk sur IV.
(X.) yüzyýlda Ziyâdîler’den Hüseyin b. Selâ-
me tarafýndan yaptýrýldý. Ýkinci sur VI. (XII.)
yüzyýlda Necâhîler’den Ebû Mansûr Men-
nüllah el-Fâtikî, üçüncü sur ayný yüzyýlda
Mehdîler’den Ali b. Mehdî el-Himyerî veya
kardeþi Abdünnebî, dördüncü sur Tuðte-
gin b. Eyyûb tarafýndan 579-593 (1183-
1197) yýllarý arasýnda inþa ettirildi. Þehrin
doðuda Bâbüþþebârîk, batýda Bâbüguley-
fika (VIII. [XIV.] yüzyýldan itibaren Bâbün-
nahîl), kuzeyde Bâbüsihâm ve güneyde
Bâbülkurtüb adlý kapýlarý vardý. Bu dönem-
de Zebîd’de çok sayýda cami ve medrese
bulunduðu kaydedilir. Resûlîler döneminin
son yýllarýnda deprem, saldýrý, sel ve yan-
gýnlara mâruz kalan þehir önemini Tâhirî-
ler döneminde de (1454-1517) devam et-
tirdi.

Tâhirîler zamanýnda Zebîd, Aþaðý Ye-
men’deki baþlýca Þâfiî merkezlerinden bi-
riydi. Þâfiî olan Tâhirîler, Þâfiî fýkýh kitapla-
rýný Yemen’e ilk defa getiren hânedan ola-
rak bilinir. Ýbnü’d-Deyba‘ da Zebîd tarihiy-
le ilgili eserlerini bu dönemde yazdý. Mem-
lük Sultaný Kansu Gavri, Portekiz tehlikesi
baþ gösterince kendilerine yardým etmek-
ten vazgeçmeleri üzerine Tâhirîler’e sa-
vaþ açtý. Bazý Yemen kabileleriyle Zeydîler
de Memlükler’i destekledi. 922’de (1516)
Zebîd yakýnlarýnda meydana gelen savaþ-
ta Tâhirîler aðýr bir yenilgiye uðradý, þe-
hir Memlükler’in eline geçti. Yine Portekiz
tehlikesi karþýsýnda Memlükler’in Osman-
lýlar’dan yardým istemeleri üzerine Selman
Reis’in Süveyþ’te inþa ettirdiði donanma
1516 baþlarýndan itibaren Yemen sahille-
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Yemen’de tarihî bir þehir.˜ ™

Yemen Tihâmesi’nde Hudeyde’nin 100
km. güneybatýsýnda yer alýr. Kýzýldeniz’e 25
km. uzaklýktadýr. Þehir, adýný ortasýnda ku-
rulduðu verimli vadiden almýþtýr. Burasý ön-
celeri Eþ‘arîler’den Husayb b. Abdüþems’e
izâfeten Husayb adýyla bilinmekte ve bir-
kaç köyden meydana gelmekteydi. Böl-
gede yaþayan Eþ‘ar (Eþâire) kabilesi men-
suplarýndan içlerinde Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’-
nin de bulunduðu bir heyet 7 (628) yýlýn-
da müslüman olduklarýný bildirmek üzere
Medine’ye doðru yola çýkmýþ, ancak bin-
dikleri gemi fýrtýna yüzünden Habeþistan
sahiline sürüklenince buradaki muhacirle-
re katýlmýþlardý. Hz. Peygamber’in bölgeye
vali tayin ettiði Tâhir b. Ebû Hâle ile Ebû
Mûsâ el-Eþ‘arî’den sonra Yemen Hulefâ-yý
Râþidîn ve Emevîler devrinde, ardýndan
Abbâsîler’in ilk döneminde valiler tarafýn-
dan yönetildi. II. yüzyýlýn sonlarýnda (VIII.
yüzyýl baþlarý) Tihâme bölgesinde yaþa-
yan Benî Ak ve Eþ‘ar kabilelerinin Abbâsî
yönetimine baþ kaldýrmasý üzerine Abbâ-
sî Halifesi Me’mûn 203’te (818) Muham-
med b. Abdullah b. Ziyâd kumandasýnda-
ki bir orduyu bölgeye gönderdi. Ýsyanlarý
bastýran Ýbn Ziyâd, Tihâme bölgesini hâ-
kimiyeti altýna aldý. Me’mûn’un emriyle
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isyan eden Zeydîler, Taiz sancak beyi Öz-
demir Bey tarafýndan yenilgiye uðratýldý
ve Yemen Beylerbeyi Ferhad Paþa da Ze-
bîd’i zaptetti. Daha sonra merkez San‘a’-
ya taþýndý. Yemen Beylerbeyi Mahmud Pa-
þa’nýn Yemen’in çok geniþ topraklarý bu-
lunduðunu, dolayýsýyla idarî açýdan ikiye
bölünmesi gerektiðini hükümete bildirme-
si üzerine San‘a beylerbeyiliði Rýdvan Pa-
þa’ya, Zebîd’in merkez olduðu Yemen bey-
lerbeyiliði de Murad Paþa’ya verildi. Mart
1568’de iki eyalet birleþtirildi ve merkezi
Zebîd olan Yemen beylerbeyiliðine Rus Ha-
san Paþa tayin edildi. 1040 (1630) yýlýnda
Zeydî Ýmamý Müeyyed-Billâh Muhammed
b. Kasým ile Ahmed Kansu Paþa arasýnda
antlaþma yapýldý. Kansu Paþa Zebîd’e ha-
reket etti. Antlaþma bozulunca (1043/
1633) Zebîd’deki Osmanlý askerleri Zeydî-
ler’le çatýþmak zorunda kaldýlar ve yenil-
giye uðrayýp þehri Zeydîler’e teslim etti-
ler. Ýmam Müeyyed’in kardeþi Hasan b.
Kasým Muhâ’yý kuþattý. Kansu Paþa, Ha-
san b. Kasým ile anlaþýp Yemen’den ayrýl-
dý. 1045 (1635) yýlýnda Zeydî Ýmamý Müey-
yed-Billâh, Zebîd’in kontrolünü ele geçirin-
ce þehrin surlarýný yýktýrdý. 1763’te Zebîd’i
ziyaret eden Carsten Niebuhr surlarýn ha-
rabe halinde olduðunu kaydeder. 1849’da
tekrar Osmanlý hâkimiyetine geçen Zebîd
1918’de Ýmam Yahyâ Hamîdüddin Müte-
vekkil-Alellah’ýn kontrolü altýna girdi. Os-
manlýlar ve Zeydî imamlarý döneminde ti-
caret ve özellikle uluslar arasý kahve ticare-
ti Muhâ ve Beytülfakýh gibi limanlara kay-
dýðýndan þehir fakirleþti ve nüfusu azaldý.

Ýslâm’ýn ilk dönemlerinden itibaren
önemli bir ilim ve kültür merkezi olan Ze-
bîd’de Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî ile baþlayan il-
mî hareket özellikle Muhammed b. Ziyâd
ile birlikte bölgeye gelen Muhammed b.
Hârûn et-Taðlibî ve onun neslinden gelen
âlimlerle devam etti. Necâhîler devrinde

inþa edilen Ýsâmiyye Medresesi’nde Mu-
hammed b. Abdullah b. Ebû Ukame, Mu-
hammed b. Ýsmâil el-Ebbâr ve Nasrullah
el-Hadramî gibi önemli âlimler yetiþti. Ze-
bîd, Yemen’de bilhassa Sünnî ulemâsýnýn
yetiþtiði bir þehir oldu. Bunlardan Ömer b.
Âsým, Muhammed b. Dahmân ve Ebü’l-
Hasan Abdullah b. Mübârek ez-Zebîdî sa-
yýlabilir. Kendileri de birer âlim olan Re-
sûlî sultanlarý devrinde Zebîd ilmî açýdan
en parlak günlerini yaþadý. Bu dönemde
Muhammed b. Abdullah er-Rîmî, fakih,
edip ve þair Ýbnü’l-Mukrî eþ-Þâverî ile Ze-
bîd’e gelip yerleþen ve meþhur el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹’i burada telif eden Fîrûzâbâdî
zikredilmelidir. Tâcü’l-£arûs müellifi Mu-
hammed Murtazâ ez-Zebîdî, Yemen’de
Þâfiî mezhebinin yayýlmasýna önemli kat-
kýlar saðlayan Ebû Bekir b. Mizrab ez-Ze-
bîdî, fakih Abdullah b. Îsâ b. Eymen, Ýb-
nü’l-Hattâb diye meþhur Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Ebû Bekir, fakih ve dilci Sirâ-
ceddin Abdüllatîf b. Ebû Bekir b. Ahmed
ez-Zebîdî ile Hanefî fakihi Ebû Bekir el-
Haddâd bu þehirde yetiþmiþ önemli âlim-
lerdendir. Muhaddis Mûsâ b. Îsâ ez-Zebî-
dî ve Muhammed b. Saîd b. Haccâc ez-
Zebîdî ile tarihçi, hadis âlimi, fakih ve þair
Ýbnü’d-Deyba‘ da bunlarýn arasýnda sayýl-
malýdýr.

VIII. (XIV.) yüzyýlda Zebîd’de 240 cami ve
medrese vardý. Bunlardan günümüze ula-
þan seksen iki mescid ve medrese ara-
sýnda Mescid-i Eþâir, Ziyâdîler döneminde
inþa edilen Câmiu’l-kebîr (Câmi-i Zebîd), Rî-
mî ve Ehdel camileriyle Ýsâmiyye, Dahmâ-
niyye, Mansûriyye, Tâciyye, Yâkutiyye, Fer-
hâniyye, Fâtiniyye, Muizziyye (Mileyn), Ni-
zâmiyye, Ömeriyye, Müzcâde, Rýdvâniyye,
Mehâlibiyye, Ýbnü’l-Cellâd, Þemsiyye, Ke-
mâliyye ve Kâfûriyye medreseleriyle Resû-
lîler döneminde inþa edilen hükümet mer-
kezi ve bugün Kal‘atüzebîd olarak bilinen
Dârülimâre (Dârüssaltana, Dârülmülk) zikre-

rinde harekâta giriþti. Müttefik Osmanlý-
Memlük ordusu 19 Cemâziyelevvel 922’de
(20 Haziran 1516) Zebîd’i ele geçirdi. Þehrin
idaresi Memlük emîrlerinden Barsbay’a
verildi. Ertesi yýl bir saldýrýda ölen Bars-
bay’ýn yerine Osmanlýlar’ýn desteðiyle Emîr
Ýskender Zebîd’e hâkim oldu. Ayný dönem-
de Yemen’de Memlük idaresinin ortadan
kalkmasý üzerine Emîr Ýskender (Muhad-
ram) bölgenin ilk Osmanlý yöneticisi duru-
muna geldi. Daha sonra Cidde muhafýzý
Hüseyin Bey Rûmî’nin kumandanlarýndan
Kemal Rûmî, Ýskender Bey’i öldürerek Ze-
bîd’de hâkimiyet kurdu (927/1521). Os-
manlýlar, hutbede sultanýn isminin okun-
masýna raðmen eski Memlük beylerinin
fiilî hâkimiyetindeki Yemen’e Cidde Beyi
Hüseyin Bey ile Selman Reis’i gönderdi. Ýs-
kender Karamanî’nin emrindeki levent ve
askerlerin isyaný üzerine Osmanlý kuvvet-
leri Receb 930 (Mayýs 1524) tarihinde Ze-
bîd’i tekrar ele geçirdiler. 933’te (1527) Ye-
men’e vali tayin edilen Hayreddin Bey’e
karþý Zebîd hâkimi Mustafa Bey isyan et-
ti. Meydana gelen savaþta Selman Reis ga-
lip geldi ve Emîr Yûnus’u Zebîd’e yönetici
tayin etti. Zeydîler’den Ýbn Hamza Zebîd’i
yaðmaladýysa da Selman Reis þehri tek-
rar zaptetti. Ancak Yemen ve Zebîd’de Os-
manlý hâkimiyeti kalýcý olarak Mýsýr Bey-
lerbeyi Hadým Süleyman Paþa tarafýndan
gerçekleþtirildi. Bölgede Portekizliler’e kar-
þý donanmayla sefere çýkan Hadým Süley-
man Paþa, Yemen’i tamamen itaat altýna
aldýktan sonra Zebîd ve Aden’den oluþan
Osmanlý Yemeni’ni tek bir sancak haline
getirdi (945/1539).

Yemen’in Osmanlý hâkimiyetine girme-
sinin ardýndan Zebîd, Osmanlý garnizonu-
nun ana üssü haline geldi. Kalesi yenilen-
di. Ýlk Yemen beylerbeyi Neþþâr Mustafa
Paþa Zebîd’de beþ yýl kaldý (1540-1545).
Ýkinci beylerbeyi Üveys Paþa döneminde

Zebîd Kalesi

Zebîd’de el-Câmiu’l-kebîr ve içinden bir görünüþ
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Ebü’l-Abbâs Zeynüddîn (Þihâbüddîn)
Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf

eþ-Þercî ez-Zebîdî
(ö. 893/1488)

et-Tecrîdü’s-sarîh adlý eseriyle tanýnan
Hanefî fakihi ve muhaddis.˜ ™

22 Ramazan 812’de (28 Ocak 1410) Ye-
men’in Zebîd þehrinde dünyaya geldi. 811
veya 816 (1413) yýllarýnda doðduðu da zik-
redilmekle birlikte 812 (1409) yýlý tercih
edilmektedir (Sehâvî, I, 214). Ailesi Ye-
men’in Kýzýldeniz sahilindeki Þerce bölge-
sinden gelip Zebîd’e yerleþmiþti. Zebîdî
henüz kendisi doðmadan vefat eden ba-
basý Ahmed’in adýný almýþtýr. Babasý ile de-
desi Sirâcüddin Abdüllatîf b. Ebû Bekir,
Ýbn Hacer el-Askalânî’nin öðrencilerinden
olup dedesi Abdüllatîf hadis ve nahiv ala-
nýnda devrin ileri gelen Hanefî âlimlerin-
dendi. Hadis öðrenimine erken yaþlarda
baþlayan Zebîdî 823’te (1420) kardeþiyle
birlikte Taiz’de Nefîsüddin Ebû Rebî‘ Sü-
leyman b. Ýbrâhim el-Alevî’den Buhârî’-
nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini semâ, kýraat ve
kýsmen icâzet yoluyla okudu. Ders ve icâ-
zet aldýðý hocalarý arasýnda Ebû Bekir b.
Hüseyin el-Medenî ve oðlu Ebü’l-Feth Mu-
hammed b. Ebû Bekir el-Medenî, Kadýl-
kudât Mecdüddin Muhammed b. Ya‘kub
eþ-Þîrâzî, Ýbnü’l-Hayyât, Mâlikî âlimlerin-
den Takýyyüddin el-Fâsî gibi muhaddis ve
fakihler de yer alýr.

Zebîdî, Zebîd’e gelen Ýbnü’l-Cezerî’den
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini, Nesâî
ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerini, Müsne-
dü’þ-Þâfî£î’yi, Ýbnü’l-Cezerî’nin el-¥ý½-nü’l-
¼a½în min kelâmi seyyidi’l-mürselîn ad-
lý eseriyle bunun muhtasarý el-£Udde’yi,
Ýbnü’l-Cezerî’nin derslerine katýlmak için
Yemen’e gelen Zeynüddin Abdurrahman
b. Muhammed el-Birþekî’den 829 (1426)
veya 827 (1424) yýlýnda ªardü’l-mükâ-
fe¼a £an senedi’l-mu½âfa¼a adlý eseri-
ni ve eþ-Þifâß, el-Muva¹¹aß, el-£Umde
gibi kitaplarý okudu. Ayrýca Yemen’in ön-
de gelen fakihlerinden olan Ebü’l-Kasým
el-Usluký ile görüþüp kendisinden fayda-
landý ve 835 (1432) yýlýnda onunla birlikte
hacca gitti. Daha çok Taiz ve Zebîd med-
reselerinde öðrenim gören Zebîdî yine bu-
ralarda hocalýk yaptý. Onun tanýnmýþ tale-
beleri arasýnda Yemen tarihine dair eser-
leriyle bilinen ve Ýbnü’l-Esîr’in Câmi£u’l-
u½ûl’ünü Teysîrü’l-vu½ûl ilâ Câmi£i’l-
u½ûl adýyla ihtisar eden Ýbnü’d-Deyba‘ da
vardýr. Hadis, fýkýh, edebiyat, þiir ve tarih

alanlarýnda tanýnan Zebîdî’nin hadisçilik
yönünün daha aðýr bastýðý görülmektedir.
Nitekim o devrinin Yemen muhaddisi ola-
rak tanýnmýþtýr. Zebîdî, talebesi Ýbnü’d-
Deyba‘ýn kaydettiðine göre 9 Rebîülâhir
893 gecesi (23 Mart 1488) Zebîd’de vefat
etti ve ertesi gün defnedildi (Bu³yetü’l-
müstefîd, s. 181). Diðer bazý kaynaklarda
vefat günü 10 Rebîülâhir (24 Mart) olarak
geçer. Zebîdî’nin vefatý ile Yemen halkýnýn
hadis rivayetinde, âlî isnaddan bir derece
düþtüðü kabul edilmiþtir (Sehâvî, I, 214-
215).

Eserleri. 1. et-Tecrîdü’s-sarîh* li-e¼â-
dî¦i’l-Câmi£i’½-½a¼î¼. MuÅta½arü’l-Bu-
Åârî adýyla da bilinen eser el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’in ihtisarý ve yeniden tertip edilmiþ
þekli olup Øa¼î¼-i BuÅârî’nin en meþhur
muhtasarlarýndan biridir. Zebîdî bu ese-
rinde Øa¼î¼-i BuÅârî’deki hadislerden sa-
dece muttasýl müsned olanlara yer ver-
miþ, bunlarýn senedlerini ve mükerrerle-
rini de çýkarmýþtýr. Abdullah eþ-Þerkavî ta-
rafýndan Fet¼u’l-mübdî bi-þer¼i MuÅta-
½ari’z-Zebîdî; Sýddîk Hasan Han tarafýn-
dan da £Avnü’l-Bârî li-¼alli edilleti’l-Bu-
Åârî adýyla þerhedilen eseri Ahmed Naim
ve Kâmil Miras uzun açýklamalarla birlikte
Türkçe’ye çevirmiþ, çeviri 1928-1948 yýlla-
rý arasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tara-
fýndan neþredilmiþtir (Sahîh-i Buhârî Muh-
tasarý Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Þerhi,
I-XII). 2. ªabašåtü’l-Åavâ½ ehlü’½-½ýdšý
ve’l-iÅlâ½. Müellifin kendi zamanýna ka-
dar Yemen’de yaþamýþ sûfîlerin biyogra-
filerini alfabetik olarak kaleme aldýðý bir
eserdir (Kahire 1321/1903-1904; nþr. Ab-
dullah Muhammed el-Hibþî, Beyrut 1406/
1986). Kaynaklarda ªabašåtü’l-Åavâs e½-
½ule¼â min ehli’l-Yemen adýyla da ge-
çen eserin (Sehâvî, I, 214) 14 Þevval 867’-
de (2 Temmuz 1463) tamamlandýðý belir-
tilmektedir. Zebîdî, Kuþeyrî’nin er-Risâ-
le’si, Sülemî’nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’si,
Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’i, Ýbn
Hamîs el-Kâ‘bî’nin Menâšýbü’l-ebrâr’ý gi-
bi tabakat kitaplarýnda Yemenli âlim, zâ-
hid ve âbidlere yer verilmemesi üzerine bu
eseri kaleme aldýðýný zikretmektedir (ªa-
bašåtü’l-Åavâ½, s. 35). 3. el-Fevâßid ve’½-
½ýlât ve’l-£avâßid. Çeþitli konulardaki ha-
disler ve me’sûr dualarla tefsir ve hadisle
ilgili bilgilerin yer aldýðý bir çalýþmadýr (Ka-
hire 1283, 1294, 1296, 1344). 4. e¹-ªarîša-
tü’l-vâ²ý¼a ilâ esrâri’l-Fâti¼a (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbî Efendi, nr. 975;
Þâzelî Tekkesi, nr. 103, vr. 85-120; ayrýca
bk. Habeþî, s. 23-24). 5. el-Cevâbü’þ-þâ-
fî fi’r-red £ale’l-mübtedißi’l-câfî (yazma
nüshasý için bk. Habeþî, s. 134). 6. Nüz-

dilebilir (geniþ bilgi için bk. Abdurrahman
b. Abdullah el-Hadramî, tür.yer.). Bir ha-
lifenin emriyle Yemen’de kurulan tek þe-
hir olan Zebîd, Ortaçað Yemen tarihinde
mevkii sebebiyle önemli bir ticaret merke-
ziydi. Limanlara yakýnlýðý dolayýsýyla ulus-
lar arasý ticarette de önemli bir konuma
sahipti. Dokumacýlýk tarih boyunca ehem-
miyetini korumuþtur. Necâhîler dönemin-
de þehirde dokuma iþiyle uðraþan 150 atöl-
ye vardý. Susam yaðý, pamuk, hurma, mey-
ve ve sebze yetiþtiriciliði, çivit, gümüþ ve
altýn iþlemeciliðiyle dericilik þehir ekono-
misinin temelini oluþturmaktaydý. Osman-
lý fethi esnasýnda Zebîd’in yýllýk gelirinin
180.000 altýn olduðu kaydedilir. Günümüz-
de Hudeyde muhafazasýna baðlý bir idarî
birimin (müdîriyye) merkezi olan Zebîd’in
nüfusu 25.000 civarýndadýr. Bugün Rub‘u-
la‘lâ (alî), Rub‘ulmücenbez, Rub‘ulcîz ve
Rub‘ulcâmi‘ mahallelerinden teþekkül eden
tarihî þehir Aralýk 1993’te UNESCO tarafýn-
dan kültür mirasý listesine dahil edilmiþtir.
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