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Iii CAUİT BALTACI 

AMMAR b. YASİR 
( _,....~ ~.)~) 

Ebü'l-Yakzan Arnmar 
b. Yilsir b. Amir el-Ansi 

(ö. 37 / 657) 

İlk müslümanlardan, 
anne ve babası ilk İslam şehidleri olan 

meşhur sahabi. 
_j 

Ans kabilesinin Yam koluna mensup 
olan babası Yasir kaybolan kardeşini 

aramak için Yemen'den Mekke'ye geldi. 
Benf Mahzüm kabilesinden Ebü Huzey
fe'nin himayesine girdi ve Sümeyye ad
lı cariyesiyle evlenerek oraya yerleşti. 

Arnmar bu evlilik sonucu dünyaya geldi. 
Hz. Peygamber'in Darülerkam'da bulun
duğu sırada müslüman olan ve müslü
manlığını ilan eden ilk yedi kişiden biri
dir. Annesi Sümeyye ile babası Yasir de 
ilk müslümanlardandır. Mekke'de ken
dilerini himaye edecek kimseleri olma
dığı için Kureyşli müşriklerin ağır zulüm 
ve işkencesine uğradılar. Fakat imanları 
sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara 
sab ı rla göğüs gerdiler. Annesi Sümeyye 
bu işkenceler sonunda Ebü Cehil tara
fından öldürülerek islam tarihindeki ilk 
şehid oldu. Babası Yasir de aynı gün iş
kence edilerek öldürüldü. Müşriklerin 

dayanılmaz baskılarına artık tahammü
lü kalmadığı bir gün sırf bu işkenceler
den kurtulmak maksadıyla onların arzu
suna uyarak Lat ve Uzza lehinde ve Hz. 
Peygamber'in aleyhinde konuşmak zo
runda kaldı. Müşriklerin elinden kurtu
lur kurtulmaz doğruca Resül-i Ekrem'in 
yanına giderek başına gelenleri anlattı. 
Hz. Peygamber ona bu sözleri söylerken 
kalbinde neler hissettiğini sordu. Am
mar da iman ile dolu olan kalbinde en 
ufak bir değişiklik olmadığını söyleyin
ce. Hz. Peygamber yine işkenceye uğ
rarsa aynı sözleri söylemesinin bir mah
zuru bulunmadığını ifade etti. Nitekim 
bu konuyla ilgili olarak nazil olan ayet-i 

kerfmede kalbi imanla dolu olduğu hal
de dininden dönrneğe zorlananların söy
ledikleri sözlerden sorumlu olmadıkları 
belirtildi (bk en-Nahl 16/ 106) 

Hicretten sonra Hz. peygamber onun
la Huzeyfe b. Yernan arasında kardeşlik 
bağı (muaha.t*) kurdu. Mescid-i Nebe
vf'nin inşası sırasında büyük gayret sar
fetti. Herkes bir kerpiç taşırken onun 
iki kerpiç getirdiğini gören Resülullah 
üzerindeki tozları silkeleyerek, "Vah Am
mar! Kendisini asi (bagi) bir topluluk öl
dürecek. Arnmar onları cennete. onlar 
ise onu cehenneme davet ederler" dedi 
(Buharf. "Şalat", 63) Hz. Peygamber'in 
bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hz. 
Ebü Bekir devrinde ise Müseylimetül
kezzab ile yapılan Yername Savaşı'nda 
bir kulağını kaybettiği halde yiğitçe sa
vaştı ve dağılmak üzere olan islam or
dusunu yeniden toparladı. Hz. Ömer dev
rinde Küfe'ye vali olarak gönderildi (2 ı 1 
64 ı -42) ve bu sırada vuku bulan Niha
vend Savaşı'na ve Hüzistan'ın fethine 
iştirak etti. Hz. Osman'ın Ümeyye oğul
larını iş başına getirdiğini ve Ebü Zer 
el-Gıfarf'yi Rebeze'ye sürdüğünü söy
leyerek onun icraatına karşı çıktı. Bu
na rağmen halife onu. aleyhindeki bir
takım faaliyetleri araştırmak üzere Mı
sır'a gönderdi. Abdullah b. Mes'üd'un 
cenazesini kendisine haber vermeden 
defnettiği için Hz. Osman Ammar ' ı Me
dine'den sürmeyi düşündü ise de Hz. 
Ali araya girerek buna engel oldu. Hz. 
Osman ' ın şehid edilmesi üzerine Hz. 
Ali 'ye biat etti. Cemel ve Sıffin ' de onun 
saflarında yer aldı. Sıffin ·de doksan üç 
yaşlarında olmasına rağmen Hz. Ali'nin 
yaya birliklerinin kumandanı olarak sa
vaşırken şehid edildi ve Hz. Ali 'nin kıl

dırdığı cenaze namazından sonra orada 
defnedildi. 

AMMAR b. YASiR 

Arnmar'ın öldürülmesi üzerine Muavi
ye b. Ebü Süfyan ' ın ordusunda büyük bir 
karışıklık çıktı. Onun "asi bir topluluk" 
tarafından öldürüleceğine dair hadfs-i 
şerifi hatıriayarak endişeye kapılanlar 

arasında bulunan Amr b. As. büyük bir 
üzüntüyle, böyle bir olayı görmektense 
yirmi yıl önce ölmüş olmayı tercih etti
ğini söyleyince Muaviye. "Onu biz öldür
medik. onu buraya getirenler öldürdü" 
diyerek Amr'ı teselli etmeye çalıştı. 

Arnmar altmış iki hadis rivayet et
miştir. Bunlardan altısı Buhari ve Müs
lim'in Şa}ııf:ı 'lerinde yer almaktadır. Hz. 
Ali , Abdullah b. Abbas, Ebü Müsa ei
Eş'ari, Cabir b. Abdullah. Muhammed b. 
Hanefiyye ve diğer bazı kişiler de on
dan hadis rivayet etmişlerdir. Uzun boy
lu, kara yağız, ela gözlü ve geniş omuz
luydu. Sade ve nezih bir hayatı vardı. 

Hiçbir namazını kazaya bırakmadığı ri
vayet edilir. Bir defasında Hz. Ömer ' le 
birlikte gittikleri bir seferde Arnmar ih
tilam olmuş, fakat yıkanacak su bula
madığı için toprakta yuvarlandıktan son
ra namazını kılmıştı. Medine'ye döndük
lerinde bu olayı Hz. Peygamber 'e anlat
tığı zaman, Resül-i Ekrem ona teyem
mümü tarif etmiş ve bu durumda te
yemmüm etmenin yeterli olacağını söy
lemişti (bk. Buhari. "Teyemmüm", 8) is
lam tarihinde evinin bir bölümünü mes
cid olarak ayıran ilk şahıs odur. Buhari 
onun şu sözünü Sa}ıfh'ine almıştır: "Üç 
şeyi her kim bir araya getirebilirse ima
nın tamamını elde etmiş olur: Kendi 
aleyhine de olsa insafı elden bırakma
mak, herkese selam vermek, fakir iken 
bile sadaka vermek" ("İman", 20) 

Arnmar b. Yasir'e ait olduğu söylenen 
bir kılıç , Topkapı Sarayı Müzesi'nin Mu
kaddes Emanetler bölümünde (Envan
ter, nr. 21 1 149) muhafaza edilmektedir. 

Am mar b. Yc3sir'e ait oldUQU Söylenen kı l ıç ve k ı n ı (Topka p ı Sarayı Müzesi, Mukaddes Emaneıler, Envan ter. nr. 21/ 149) 
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BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, IV, 263 -265, 319-321; Buhari, 
"İmim", 20, "Salat", 63, "Teyemmüm", 8, "Ci
had", 17, "Fiten", 18; a.mlf., et- Taril].u 's ·şa{;ifr 

(nş r. Muhammed ibrahim Zayed). Kahire 1396· 
97 1 1976-77, 1, 79-80, 84; Müslim, "Fiten", 70, 
71 , 72, 73; ibn Hişam. es-Sfre, 1, 261 , 319-320, 
330 ; ll, 367, 392·393, 496-497, 498, 506, 683, 
713 ; lll , 104, 208 ; ibn Sa'd. et-Tabakat, lll , 31, 
32, 227, 246, 264 ; IV, 253; V, 19, 20, 93; VI, 7, 
8; VIII, 264-265; ibn Kuteybe, el-Ma 'arif 1 Uk
kaşe ). s. 256-258; Belazüri, Ensab, ı, 116, 156· 
175, 211-212, ayrıca b k. indeks ; IV 1 1, s. 525, 
537·539, 554, 557, 580, 588; Taberi, Te{sfr, VII , 
127·128; XIV, 122, 124; Hatib, Tarfl].u Bagdad, 
1, 150-153; ibn Abdülber, el·istr'ab (nşr. Ali 
Muhammed ei-Bicavil. Kahire 1969, lll , 1135· 
1141 ; ibnü'I-Esir. Üsdü 'l-ğabe, Kahire 1285-87, 
IV, 43-47; Ebü Nuaym, f1ilye, ı , 139-143; N eve
vi, Teh?ib, ll , 37-38; Heysemi, Mecma'u'z-ze
ua'id, Beyrut 1967, IX, 291·298; Zehebi, A'la
mü'n-nübela', 1, 406-428 ; ibn Hacer. el-isabe, 
ll, 512·513 ; Ayni, 'Umdetü '/-kar~ istanbul i308-
11 , 1, 229-230 ; Zirikli. e l-A' lam, V, 191 ·192 ; H. 
Reckendorf. "Ammar", iA, ı , 410-411; a.mlf. , 
"'Ammar b. Yasir", E/2 (Fr.). \, 461. 

L 

L 

L 

~ ~USTAFA FAYDA 

AMMARİYYE 
( '-tJI...JI ı 

Ca'fer-i Sadık'tan sonra 
imametin oğlu Abdullah'a 
intikal ettiğini kabul eden 

ve reisieri Arnmar b. Musa' ya 
nisbetle anılan Şii grup 

(bk. iMAMiYYEı. 

AMMARİYYE 
( l.:Ji...JI ı 

Kadiriyye tarikatının 
Arnmar Bu Sennil'ya (XVIII. yüzyıl) 

nisbet edilen 
Tunus ve Cezayir'deki 

kollarından biri 
(bk. KADİRİYYE). 

AMMAROGULIAm 
U-+>·Y. ı 

1070-1109 yılları arasında 
Trablusşam ve civarında 

hüküm süren bir aile. 

_j 

_j 

_j 

Ailenin kurucusu Eminüddevte Ebü 
Talib Hasan b. Arnmar Trablusşam ka
dısı idi. Şehrin Fatımf valisi Muhtarüd
devle'nin 462 ( 1 07oı yılında ölümü üze
rine Eminüddevte bağımsızlığını ilan ede
rek burada müstakil bir hanedan kur
du. Yaptırdığı medrese ve 1 00.000 cildi 
aşkın kitaptan meydana gelen zengin 
kütüphanesiyle Trablusşam ·ı büyük bir 
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ilim ve. kültür merkezi haline getirdi. 
Akıttı. ileri görüştü ve alim bir kişiydi. Fa
tımiler'i sevmediği halde Trablusşam 

halkının onlardan yana olduğunu bildiği 
için Fatımiler'e karşı açıkça cephe al
madı. Aynı şekilde Selçuklular' a da tam 
anlamıyla boyun eğmemekte beraber çe
şitli hediyelerle Selçuklu hükümdan ve 
emirlerinin gönlünü almaya çalıştı. Bu 
siyaseti sayesinde böylesine karışık bir 
ortamda Trablusşam'da bağımsız ola
rak hüküm sürmeyi başardı. Kaynaklar
da Tervihu'l-ervah ve misb6hu's-sün1r 
ve 'l-efrah adlı bir eserinin olduğu riva
yet edilir. Onun 1 072 yılında çocuk bı

rakmadan ölmesi üzerine, yeğenieri Ce
lalülmülk Ebü'l-Hasan Ali ve Fahrülmülk 
Ebü Ali b. Muhammed arasında iktidar 
mücadelesi başladı. Sonunda Celalülmülk 
Ebü'l-Hasan Ali kardeşine üstünlük sağ
layarak hanedanın başına geçti ( ı 072 ) 

1073'te Cebeıe şehrini Bizanslıtar'ın 

elinden alan Kadı İbn Suleyha şehri Arn
maroğulları'na teslim edince Cetatütmütk 
Cebele'yi onun idaresinde bıraktı. Ceta
lülmülk, o devrin bölgedeki güçlü dev
letleri Fatımiler ve Setçuklutar'a karşı 

takip ettiği denge politikasıyla devleti 
iyi idare etti. Nitekim Anadolu Selçuk
tu Sultanı I. Süleyman Şah 1 082'de Tar
sus · u fethettikten sonra Kadı Cetalül
mülk b. Ammar'a elçi gönderip o yöre 
için kadı ve hatip istemişti. Celalülmütk 
emirliğinin ilk yıllarında Fatımiler'in eli
ne düşmekten korkarak kendisine sığı
nan Mualla b. Haydere'yi akrabası ol
masına rağmen onlara teslim etmekte 
tereddüt göstermedi. Sultan Melikşah'ın 
kardeşi Tacüddevte Tutuş ' un Trablus
şam'ı muhasara etmesine demahirane 
bir politika takip ederek engel oldu. Sel
çuklu kuwetlerine karşı kayamayacağı
nı anlayınca, Tutuş'un kumandanianna 
Sultan Melikşah'ın Trabtusşam ve civa
rına hakimiyetini onayiayan menşur* u 
ile birlikte 30.000 dinar ve değerli hedi
yeter gönderip onu bu niyetinden vaz
geçirmeterini istedi. Bu menşuru gören 
Halep Emiri Aksungur, Tutuş'a, elinde 
böyle bir menşuru bulunduran bir şahsı 
muhasara edemeyeceğini söyleyerek or
dudan ayrıldı. Daha sonra Tutuş da şeh
ri kuşatmaktan vazgeçip oradan uzak
taşmak zorunda kaldı. 

Cetalülmülk'ün ölümü üzerine yerine 
kardeşi Fahrütmütk Ebü Ali Arnmar geç
ti (ı 099) Fahrülmülk barışçı bir emir idi. 
Küçük bir orduya sahip olduğu halde 
Tartüs'a kadar uzanan zengin bir arazi
ye hakimdi. Komşutarına karşı takip et-

tiği politika sayesinde bağımsızlığını de
vam ettiriyordu. Kadı İbn Suteyha'nın 
ölümü üzerine yerine geçen oğlu Ebü 
Muhammed. Fahrülmülk ile antaşmazlı 

ğa düşünce Dımaşk Atabegi Tuğtegin'
den yardım istedi, o da oğlu Tacülmü
lük Böri'yi göndererek şehre hakim ot
du (494 / ı ıoo-ı ıoıı Böri'nin halka kötü 
davranması sebebiyle Cebele'yi geri ala
rak Böri ile birlikte Trablusşam·a dönen 
Fahrülmülk, Tuğtegin ile münasebetleri
ni bozmamak gayesiyle, şehri Haçlı lar'ın 

eline geçmesinden endişe ettiği için aldı
ğını soytemiştir. Haçlıtar'ın kendi toprak
larına yaklaştığını görünce onlara dost
ça davrandı. Urfa Kontu Baudouin de 
Boutogne krallık tacını giyrnek üzere Ku
düs'e giderken ona yardımcı oldu. An
cak Haçlılar o civardan uzaktaşınca on
ların işgal ettikleri Tartüs ve Maradea 
şehirlerini geri aldı. Bu suretle Latakia 
ve Cebele'den Fatımiler'in denetimi al
tında bulunan Beyrut'a kadar bütün sa
hil yolunu kontrolüne geçirdi Trabtus
şam ve Ammaroğulları'nın hakimiyetin
deki diğer yerter Fahrütmülk devrinde 
devamlı otarak Haçlı saldırılarına maruz 
kaldı. Müstahkem Arka şehri 1099'da iki 
ay müddetle kuşatıldığı halde alınamadı. 
Tartlls ise 17 Şubat 1099'da Haçlıtar'a 
teslim oldu. Toulouse Kontu Raymond 
de Saint Gittes Fahrülmülk'ten 15.000 
dinar ve pek çok hediye aldıktan son
ra Arka kuşatmasına son verdi ( 16 Ma
y ı s ı 099). Fahrütmülk böyle bir antaşma 
yaptığı için tenkit edilmiş, fakat daha 
sonraki olaylar onun ileri görüştü bir dev
let adamı olduğunu göstermiştir. Ray
mond'un Trablusşam'a saidıracağını öğ

renen Fahrülmülk, Cenahüddevle'nin Hu
mus naibi Emir Yahiz ve Dımaşk metiki 
Dukak'tan acil yardım istedi. Yahiz biz
zat yardıma giderken Du ka k sadece as
ker göndermekle yetindi. 11 02 yılında 
Trabtus önlerinde meydana gelen savaş
ta Raymond onla rı mağlüp etti. Ancak 
Fahrülmülk şehri savunmaya devam et
ti ve zaman zaman Haçlı hakimiyetin
deki yerleri yağmalayarak onların erzak 
ikmaline engel oldu. Raymond ise Trab
lus ·u ele geçirme hususunda kararlıy

dı. Bu maksatla kırk gemiden teşekkül 
eden bir Ceneviz filosuyla saldırıya geç
ti. Fakat bu taarruz başarısızlığa uğradı. 
Bunun üzerine Raymond 11 03 yılı Ara
lık ayında şehrin varoşlarında karargah 
kurdu ve şehre S km. mesafede Bizans
lılar'ın da yardımıyla büyük bir kule in
şa ettirdi ı ı ı04) Trablus artık devamlı 
olarak kuşatma altındaydı. Fakat Haçlı-


