
dırdı. Abdülmelik, Tuleytula (Toledo) Hü
kümdarı Zünnunf Yahya ei-Me'mun 'dan 
yardım istedi. Ancak Yahya ei-Me'mun 
onu tahtından uzaklaştırdı {8 Zilhicce 
4571 10 Kasım 10651 

Şehir bir müddet Zünnunfler adına 
vezir Ebu Bekir b. Abdülazfz. daha son
ra da Ebu Abdullah Muhammed b. Ab
dülazfz tarafından idare edildi. Yahya 
ei-Me'mun 1 07S'te ölünce yerine oğlu 
Yahya ei-Kadir geçti ve onun zamanın
da Belensiye Zünnunfler karşısında gide
rek bağımsızlaştı. Abdülmelik'in karde
şi Ebu Bekir b. Abdülazfz bir isyan so
nunda Ebu Abdullah Muhammed'i tev
kif ettirdi ve askerlerin desteğiyle hii
nedanın başına geçti {468/ ı 075-76). Alim 
bir zat olan Ebu Bekir'in ölümü üzerine 
yerini oğlu kadı Ebu Amr Osman b. Ebu 
Bekir aldı {3 Haziran ı 0851 Bunun üzeri
ne Zünnunfler'den Yahya ei-Kadir, Kas
tilya Kralı Alfansa'ya başvurarak Belen
siye'ye tekrar hakim olmak için yardım 
istedi. Alfonso Tuleytula 'yı kendisine tes
lim etmesi şa rtıyla bu teklifi kabul etti. 
Yahya ei-Kadir Alfansa'nun yardımıyla 
Belensiye 'yi muhasaraya başladı. Halk 
Yahya· nın Tuleytula ·dan sonra burayı 

da Alfansa'ya teslim edeceği endişesiy
le teslim oldu (ı 085 ı . Onun ayda 6000 
altın (düka) ödeyerek Kral VI. Alfonso ve 
destaniara konu olan İspanyol kahra
manı Rodrigo Diaz de Bibar (Sid) ile iş 

birliği yapmasını bir türlü hazmederne
yen halk sonunda Murabıt Hükümdan 
Yüsuf b. Taşffn ·in kumandanlarında n 

Kadı İbn Cehhiif' ı şehirlerine davet etti. 
Murabıt ordusuyla Belensiye'ye gelen 
İbn Cehhiif. Yahya el-Kadir'i yakalatıp öl
dürttü (27 Ekim 1092) ve yönetime tek 
başına hakim oldu. 

Yahya 'nın öldürülmesi üzerine Rodri
go Diaz de Bibar büyük bir orduyla Be
lensiye'ye hareket etti ve şehri kuşat
tı. İbn Cehhiif ' a yardım için gönderilen 
Murabıt kuwetleri mağlüp oldu. Yirmi 
ay süren muhasara sebebiyle aç ve pe
rişan bir hale düşmüş olan halk Rod
rigo'dan eman alarak şehri teslim etti 
{ı 0941 Ancak o sözünde durmadı ve Be
lensiye'nin ileri gelenlerini toplayıp öl
dürttü. Kadı İbn Cehhiifı da bütün mal
larını müsadere ettikten sonra ateşe at
tırara k yaktırdı. Şehri yıkarak harabeye 
çevirdi : böylece Amirfler hanedanı sona 
ermiş oldu. Endülüslü şair İbn Haface 
bir şiirinde bu korkunç olayları büyük 
bir üzüntüyle dile getirir. 

Rodrigo'nun 1099 'da ölümü üzerine 
yerine karısı Ximena geçti. Onun zama-

nında Yüsuf b. Taşffn şehri tekrar İslam 
hakimiyeti altına almak için seferber ol
du ve sonunda Emfr Ebu Muhammed ei
Mezdelf kumandasındaki Murabıt kuv
vetleri şehri fethettiler (5 Mayıs 1 ı 02). 

Amirf ailesinin azatil kumandanları
na da Amirfler denilir. 1009'daki kat
liam sırasında Endülüs' ün doğu sahille
riyle Balear adalarında bağımsız beylik
ler kurmuş olan bu kumandanlar ara
sında 401 'de ( 1010-11 ) Belensiye'de ba
ğımsızlığını ilan eden Mübarek ve Mu
zaffer el-Amirf ile Hayran ei-Amirf (ö 
1029) ve Mücahid ei-Amirf {ö 1045) zik
redilebilir. 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

AMİŞ AHMED EFENDi 

(bk. AHMED AMİŞ EFENDi). 

AM MAN 
( ül.>- ) 

Ürdün Haşimi Krallığı 'nın 
baş şehri. 

_j 

Ülkenin kuzey kesiminde ve Şeria neh
rinin doğusunda Zerka vadisinde bulu 
nan şehir , 500-700 m. yüksekli kteki bir 
bölgede tepeler üzerine kurulmuştur. 

Nüfusu 1985 sayımına göre 800.000'dir 

AM MAN 

ve ülke nüfusunun % 30'u, çevresiyle 
birlikte burada yaşamaktadır. 

Arnman adı Ahd-i Atfk 'te, "Ammoni
ler'in en büyük merkezi ve başşehri " an
lamına gelen Rabbah Ammon (Rabbath
Ammon) şeklinde geçmektedir. Milartan 
önce 2200 yıllarında kurulduğu anlaşı
lan şehir. Helenistik devirde Mısır Kralı 
Ptolemaios Philadelphos {m .ö. 308-246) 
tarafından ele geçirildiğinde yeniden is
kan edilmiş ve Philadelphia adını almış
tır. Milartan önce 63'te Romalı general 
Pompeius Magnus bu yöreye gelerek 
bazı düzenlemelerde bulunmuş ve böl
gede Arnman'ın da dahil olduğu on şe
hirden meydana gelen idarf bir birlik 
kurmuştur. Amrnan. 14 (635) yılında Ye
zfd b. Ebü Süfyan tarafından Bizanslı
lar'dan barış yoluyla alınmış ve Arnman 
adı bu tarihten itibaren kullanılmaya 

başlamıştı r. Halife Abdülmelik b. Mer
van devrinde Arnman 'da bir darphane 
bulunması ve burada para bastırılmış 

olması {74/ 693), şehrin Emevfler devrin
deki önemine işaret etmektedir. 

Ernevfler 'den sonra Abbasf, Eyyubf. 
Selçuklu ve Memlük idarelerinde kalan 
şehir . 1 S 16 'da Osmanlı sınırlarına da
hil edildi. Osmanlılar'ın son döneminde 
Hicaz demiryolu hattının Arnman 'dan 
geçmesi üzerine bölgenin önemi arttı. 

1878' de Sultan ll. Abdülhamid devrin
de Rusya'dan kaçarak Osmanlı ülkesine 

Hüseyin Camii - Arnman 
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göç etmek isteyen Çerkesler Arnman ci
varına yerleştirildiler; bunlar şehre yeni 
bir canlılık kazandırdılar. ı. Dünya Sava
şı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde ka
lan Amman, savaştan sonra San Remo 
Konferansı ( 1920) ile kurulan Trans Jor
dan (Mavera-i Ürdün. Şarkı Ürdün) manda
sı içinde İngilizler'e terkedildL Şehir bu 
dönemde de bir ticaret ve yerleşim mer
kezi olma özelliğini korumakla birlikte 
esas önemini. Ürdün Emirliği'nin kurul 
ması ve 1946 yılında bu emirliğin ba
ğımsız bir krallığa dönüştürülmesinden 
sonra başşehir yapılmasıyla kazandı. 

Karayollarıyla ülkenin diğer merkezle
rine bağlı bulunan Amman, 1983'te ya
kınındaki Zizya bölgesinde kurulan Mil
letlerarası Kraliçe Aliye Havaalanı ile de 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın birçok 
önemli merkezine bağlanmıştır. Demir
yolu ise eski Hicaz hattıyla şehri Şam'a, 
yeni ilave edilen ticarT amaçlı bir hatla 
da Akabe Limanı'na bağlamaktadır. Ür
dün'ün başlıca maden zenginliğini mey
dana getiren fosfat yatakları Arnman'ın 
birkaç kilometre kuzeydoğusundaki Ru
seyfe bölgesindedir. Şehrin dışında ay
rıca mermer ve kireç taşı ocakları. ya
l\Inlarındaki Füheys'te ise senelik 2 mil
yon ton kapasiteli bir çimento fabrikası 
bulunmaktadır. Ülkenin belli başlı en
düstri merkezi olan Arnman'da tekstil, 
tütün ve un fabrikalarının yanı sıra kü
çük imalat ve gıda sanayii ile halıcılık te
sisleı:-i de kurulmuştur. Şehrin batısında 
Sir vadisi. doğusunda kraliyet sarayı ile 
parlamento. bakanlıklar. adiiye binası 

ve hastahaneler yer alır: binaların pek 
çoğu yörede çıkarılan kireç taşından 

inşa edilmiştir. 1962 yılında kurulan Ür
dün Üniversitesi ile Ortadoğu'da önem
li bir yere sahip olan Kral Hüseyin Tıp 
Merkezi şehrin yeni gelişen kesimlerin
dedir. Ürdün Üniversitesi'nin arşiv ve do
kümantasyon merkezinde Osmanlı dö
nemini de içine alan şer·r mahkeme si-
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cilleri· ile çok sayıda yerli ve yabancı eser 
bulunmaktadır. Eski çarşıdaki Emevl Ca
mii XIX. yüzyılın sonlarında harap ol
muşsa da daha sonra aynı yerde Büyük 
Hüseyin Camii adıyla yeniden inşa edil
miştir. En önemli tarihi eserler. Romalı
lar'dan kalma 6000 kişilik açık hava ti
yatrosu, bir mabed ve bir çeşme ile ta
rihi kaledir. Şehirde bunlardan başka 
ayrıca sanat değeri yüksek bazı hanlar. 
Bizans ve ilk İslam devirlerinden kalma 
hamam yıkıntıları. birkaç türbe ve mü
ze de bulunmaktadır. 
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AMMAR h. ALİ 
( #- <.r..;~) 

Ebü'l-Kasım Arnmar b. Ali el-Mevsıll 
(ö. 400/1010) 

islam aleminin yetiştirdiği 
en büyük göz hekimlerinden biri. 

_j 

Batı dünyasında Canamusalı diye tanı
nır. Musul'da doğdu. Doğum yerine nis
betle Mevsıll olarak da bilinir. Mısır· a 
göç ederek hayatının büyük bir bölümü
nü Kahire'de geçirdi: bu arada Horasan 
ve Filistin'e de seyahatler yaptı. Mısır'da 
öldü. 

Nazari bilgilerini çeşitli uygulama ve 
ameliyatlarda geliştiren Ammar. göz has
talıkları sahasında hazık bir hekim ola
rak tanınmaktadır. Kitdbü '1-Müntel]ab 
fi 'ilmi'l- 'ayn ve 'ilelihd ve müddvd
tihd bi'l-edviye ve'J-hadid adlı ünlü 
eserini Fatımi Sultanı Hakim zamanın
da (996-1 020} Mısır' da yazmıştır. Mevsı-
11 bu eserinde, kısa bir önsözden sonra 
gözün anatomisi üzerinde durmakta ve 
göz kapakları, saydam tabaka. göz be
beği. göz akı gibi önemli bölgelerdeki 
hastalıkları tanıtarak tedavi usullerini 
açıklamaktadır. Bu tedavi usullerinin en 
değerli yönü. verilen bilgilerin bizzat ken
disinin yaptığı tedavi ve ameliyatlardan 
edindiği tecrübelere dayanmasıdır. Bun
lardan özellikle. katarakt ameliyatlarında 
uyguladığı ince bir metal boru ile kata
rakt tabakasını emme metodu bu saha
da önemli bir buluş olarak kabul edil
mektedir. Arnmar'ın bu eseri islam dün
yasında. Çağdaşı ünlü göz hekimi Ali b. 
Isa· nın Te~kire 'si kadar şöhret kazan
mamıştır. Bunun sebebi Ali b. Isa· nın 
eserinin daha mufassal olmasıdır. Ger
çekte ise göz hastalıkları konusunda Arn
mar'ın eseri daha orijinal bilgiler ihtiva 
etmektedir. 
Arnmar'ın çalışmaları kendisinden son

ra gelen hekimlere de önemli ölçüde 
kaynak olmuştur. XIII. yüzyılda Gafikl 
el-Mürşid adlı kitabında Arnmar'ın ese
rinden fazlasıyla faydalandığı gibi. yine 
bu yüzyılın sonlarında yaşayan Tabib Se
lahaddin de Nurü'I- 'uyun adlı kitabının 
kataraktla ilgili bölümünü aynen Arn
mar'ın eserinden almıştır. 

Kitdbü'l-Müntel]ab'ı XIII. yüzyıl müel
liflerinden Nathan ha-Meathi İbranice'ye 
tercüme etmiştir. J . Wirschberg. J . Lip
pert ve E. Mittwoch tarafından yapılan 
Almanca çevirisi ise 1905 yılında Leip
zig'de basılmıştır (Die arabischen Auge

naTZte nach den Quellen bearbeitet'in ll. 


