
lar bütün gayretlerine rağmen bir so
nuç alamıyorlardı. Raymond kara tara
fında giriş çıkışlara hakim olmakla be
raber yeterli deniz gücüne sahip değil
di. Arnmaroğulları ise sahip oldukları 

büyük servet sayesinde hala muhteşem 
bir ticaret filosunu ellerinde bulunduru
yorlar ve bir kısım ihtiyaçlarını Mısır li
manlarından temin ediyorlardı. Yaz son
larına doğru bir çıkış hareketi yaparak 
şehrin varaşlarını kalenin duvarlarına ka
dar yakıp yıktılar. Fahrülmülk ertesi yıl 
şehrin varaşlarını hıristiyanlara terkede
rek onlarla bir ateşkes anlaşması yaptı. 

Raymond 28 Şubat 1105 tarihinde 
ölünce yerine kuzeni Kont Guillaume 
Jourdain geçti. O da Raymond'un poli
tikasını takip ederek hem Bizans ' la iş 

birliğini devam ettirdi. hem de Trablus 
muhasarasını sürdürdü. Bizans'la yaptı
ğı iş birliği sayesinde Kıbrıs'tan düzenli 
bir şekilde ikmal malzemeleri sağladı. 

Kara yoluyla ikmal yapamayan Trablus
şam halkı ise çok zor durumdaydı. Mı
sır limanlarından gelen erzak kalabalık 
ahaliye kafi gelmiyor. bu yüzden şehir
de sefalet ve hastalık hüküm sürüyordu. 
Buna rağmen Haçlı saldırılarına büyük 
bir cesaretle karşı koyan Fahrülmülk 
kimden yardım isteyeceğine karar vere
miyordu. Fatımiler' e müracaat etse on
lar kendilerine tabi olmasını ·isteyecek
lerdi. Dımaşk Atabegi Tuğtegin ile de 
arası iyi değildi. Nihayet 1105 yılında Ar
tukoğlu Sökmen 'den yardım istemeye 
karar verdi. Sökmen derhal yardıma 

koştu. fakat Tedmür'e varınca aniden 
öldü. Fahrülmülk bütün bu olumsuz ge
lişmelere rağmen 11 06- 11 07 yıllarında 
da Trablusşam·ı müdataaya devam etti. 
11 08 ilkbahar'ında Abbas! Ha lifesi Müs
tazhir- Billah ve devri n en kuwetli hü
kümda rı Sultan Muhammed Tapar 'dan 
yardım isternek için Bağdat' a gitmeye 
karar verdi. Trablus'ta amcazadesi Ebü'I
Menakıb'ı vekil bırakarak SOO kişilik bir 
muhafız birliğiyle yola çıktı. Bağdat' a gi
derken Dımaşk'a uğradı ve Atabeg Tuğ
tegin'den büyük ilgi gördü. Dımaşk'ta 
iken amcazadesinin isyan ederek Fatı

ml veziri ve başkumanda nı Emlrü'l- Cü
yüş Efdal b. Bedr el- Cemali'ye tabi ol
duğunu öğrendi. Adamlarına haber gön
dererek onu yakalayıp Havabl Kalesi'ne 
hapsetmelerini emretti. Fahrülmülk da
ha sonra Atabeg Tuğtegin'in oğlu Tacül
mülk Böri ile Bağdat'a hareket etti. Bu
rada Sultan Muhammed Tapar tarafın
dan muhteşem bir törenle adeta hü
kümdar gibi karşılandı. Fahrülmülk ge-

tirdiği çok değerli hediyeleri takdim et
tikten sonra Trablusşam'ın durumu hak
kında sultan ve halifeye bilgi verdi ve 
yardım istedi. Sultan Muhammed Tapar. 
Atabeg Kutluğ Tegin'in oğlu Hüseyin ' i 
Musul'a göndererek burada Çavlı'yı ku
şatmakla meşgul olan Selçuklu ordusu
nun bu meseleyi hallettikten sonra Fah
rülmülk ile beraber Trablusşam·ı muha
sara etmekte olan Haçlılar ' ın üzerine 
yürümelerini emretti. Fakat bu mesele 
halledilmediği için Selçuklu kuwetleri 
yardıma gidemedi. Bunun üzerine Fah
rülmülk 25 Ağustos 1108'de Dımaşk ' a 

döndü, sonra da Cebele'ye gitti. 

Bu arada Trablusşam halkı Bedr ei
Cemaii'ye haber gönderip şehri teslim 
almak üzere bir vali göndermesini is
tedi. O da Şerefüddevle Ebü't-Tayyib ·i 
gönderdi. Şerefüddevle. Fahrülmülk'ün 
adamlarını yakalayarak Mısır'a sürdü. 6 
Mart 11 09'da bütün Haçlı liderleri Trab
lus önünde toplandılar. Ceneviz ve Pro
vence donanmaları şehri denizden ku
şatırken Kudüs Kralı Baudouin de Bou
logne. Urfa Kontu Baudouin du Bourg. 
Tel Başir Kontu Joscelin de Courtenay, 
Antakya hakimi Tancred. Kont Bertrand 
de Toulouse ve Guillaume Jourdain de 
kuwetleriyle karadan kuşattılar. Vali Şe
refüddevle Fatımiier'den acil yardım is
tediyse de çeşitli . sebeplerden dolayı bu 
yardım vaktinde ulaşamadı. Bütün ümit
lerini kaybeden Şerefüddevle sonunda 
Kral Baudouin 'e elçiler gönderip bazı 

şartlarla teslim olma teklifinde bulun
du. Kral bu şartları kabul etti: Haçlılar 
11 Zilhicce 502 ( 12 Temmuz 11 09) tari
hinde şehri işgal ederek esir aldıkları 

halka zulüm ve işkence yaptılar, şehri 

de tahrip ve yağma ettiler. Bu arada İs
lam aleminin en güzel kütüphanelerin
den biri olan Beni Am mar Kitaplığı' nı 

da yaktılar. Antakya hakimi Tanered da
ha sonra Fahrülmülk'ün bulunduğu Ce
bele'yi kuşattı. 22 Zilhicce 502 (23 Tem
muz 11 09) tarihinde Cebele'yi de ele ge
çiren Haçlılar Arnmaroğulları haneda
nma son verdiler. Fahrülmülk. Haçlılar 

şehri teslim almadan önce oradan kaç
mayı başardı ve Şeyzer hakimi Emir Sul
tan b. Ali b. Münkız el- Kinani'nin yanına 
gitti. Emir kendisini iyi karşılayıp orada 
kalmasını istediyse de Fahrülmülk Dı

maşk'a gitmeyi tercih etti. Atabeg Tuğ
tegin onu Dımaşk'ta misafir edip ikram
da bulundu ve Dımaşk'a bağlı en büyük 
kasaba olan Zebedani'yi de ona ikta* et
ti (Ağustos ı ı 09). Fahrülmülk daha son
raki yıllarda Irak Selçuklu Sultanı Me-
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sud'a vezir oldu. 1119 yılında vezirlikten 
aziedildikten sonra Abbas! halifesinin 
hizmetine girdi. birkaç ay sonra da ve
fat etti. 

Muhtemelen Mağrib'den Mısır'a göç 
etmiş Serberi asıllı bir aileye mensup 
olan Ammaroğulları. zamanla Fatımı

ler'den koparak Abbasiier'e yakınlık gös
termişlerse de Şiiiiğe mütemayil olduk
ları için ihtiyatlı hareket etmeyi daha 
uygun bulmuşlardır. 
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1327-1401 yılları arasında 
Trablusgarp'ta hüküm süren 

bir hanedan. 
_j 

Hatsiler'in iç karışıklıklar yüzünden 
zayıfladrğı 1323-1324 yıllarında Trablus. 
Hatsiler'den Muhammed b. Zekeriyya ei
Lihyani' nin tayin ettiği Muhammed b. 
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Ebü İmran (Ümran) tarafından idare edil
mekteydi. Yapılan zulüm ve haksızlıklar 
sebebiyle 1324'te büyük bir halk ayak
Ianması oldu ve Muhammed b. Ebü im
ran şehri terketmek zorunda kaldı. Bu
nun üzerine Muhammed b. Kabür ida
reye hakim oldu. Fakat Said b. Tahir el
Mazükf onu öldürerek Ebü'l- Berekat 
b. Ebü'd- Dünya ile beraber şehrin yö
netimini ele geçirdi. Said'in ölümünden 
sonra Heware Serberi kabilesinin Za
küga ( .u:..,s~ ) koluna mensup olan Sa
bit b. Arnmar Trablusgarp'a hakim oldu 
ve böylece Beni Arnmar (Beni Sabit) M
nedanının temelleri atılmış oldu (727 1 
1327). Sabit b. Arnmar altı ay sonra Ah
med b. Tahir tarafından öldürüldü, fa
kat kısa bir süre sonra Zakügalılar da 
onu öldürerek intikamını aldılar ve Sa
bit'in oğlu Muhammed'i vali seçtiler. 

Muhammed b. Sabit mütevazi bir in
sandı: ticareti e meşgul olur ve halka iyi 
davranırdı. Bir emir gibi değil halktan 
biri gibi yaşardı. İhtişam ve debdebeye 
düşkün olmadığı için Hafsi · sultanına 
haber gönderip Trablus'u idare etmek 
üzere bir vekil tayin etmesini, kendisi
nin sadece ismen hakim olarak kalmak 
istediğini bildirdi. Muhammed b. Sabit 
emirliği sırasında Cerbe 'yi kuşatarak 

ele geçirdi, ancak bir müddet sonra ge
ri çekilmek zorunda kaldı (747 1 1346-
47) 

Bu sırada giderek kuwetlenen Merr
niler Tunus'a hakim oldular (748/ 1347-
48). Ebü'l-Hasan ei-Merini, Muhammed 
b. Sabit'in hakimiyetini tanıdı ve Hafsi
ler başşehirlerine dönünce Trablusgarp 
Ammaroğulları'nın elinde müstakil bir 
şehir olarak kaldı. Muhammed b. Sa
bit'ten sonra ailenin başına oğlu Sabit b. 
Muhammed geçti ( 1348) Fakat o. baba
sının aksine adeta bir hükümdar gibi ha
reket ediyordu. Onun zamanında Cene
vizli amiral Philippo Doria Sardinya üzeri
ne saldırmış fakat başarı sağlayamayın
ca Trablusgarp'ı ele geçirmek için plan
lar hazırlamaya başlamıştı. 1354- 1 355 
yıllarında Philippo Doria. orada bulunan 
Franklar'dan şehrin savunma imkanla
rının zayıf olduğunu ve kıtlığın hüküm 
sürdüğünü haber alınca. Sabit b. Mu
hammed'e tüccarların şehre gıda mad
desi getirmek istediklerini. ancak hal
kın silahlı olmasından dolayı bundan 
endişe ettiklerini, eğer halktan silahları 
alıp kalede toplarsa derhal gıda mad
desi sevkedeceğini bildirdi. Buna ina
nan Sabit silahları kalede topladı. Tüc
car kılığında · şehre giren Cenevizli as-
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kerler sabaha karşı halkı kılıçtan geçi
rerek şehre hakim oldular ( 1355). Sabit 
ve kardeşi Arnmar kaleden kaçıp Cevari 
kabilesine sığındılar. Fakat her ikisi de 
geçmişteki bazı olaylar yüzünden inti
kam hırsıyla öldürüldü. Katliamdan kur
tulabilen diğer kardeşi Ebü Bekir b. Mu
hammed ise İskenderiye'ye kaçtı. Cene
vizliler şehri yağma ve talan ettiler. Ele 
geçirdikleri ganimetierin değeri bir mil
yon 800 florino idi. Şehirde beş ay ka
lan Cenevizliler daha sonra burayı Ka
bis ve Cerbe hakimi Ebü'l-Abbas Ah
med b. Ali'ye 50.000 miskal altına sat
tılar. Böylece Trablus'ta hakimiyet Me
riniler'e bağlılık arzeden Ahmed b. Ali 
el-Mekki'nin eline geçti. Ona oğlu Ab
durrahman haıef oldu (766/ 1364-65) Fa
kat Abdurrahman ehliyetsiz bir idareci 
ve kötü bir insan olduğu için halk on
dan nefret ediyordu. 

İskenderiye 'ye kaçmış olan Ebü Be
kir b. Muhammed ise Hafsiler'in 771 'de 
( 1369-70) Tunus'a yeniden hakim olma
larından faydalanarak hıristiyanlardan 

kiraladığı gemilerden oluşan bir donan
ınayla Trablus'u kuşattı. Abdurrahman'
dan usanmış olan halk da Ebü Bekir'e 
yardımcı oldu ve sonunda Ebü Bekir be
devi Araplar'ın da · desteğiyle Trablus'a 
hakim oldu (772 / 1370-71) Tunus'taki 
Hafsi Sultanı Ahmed b. Muhammed 'e 
hediyeler gönderip itaat arzetti: bunun 
üzerine o da Ebü Bekir'i Trablus valisi 
olarak tanıdı. 

Ebü Bekir'in ölümü üzerine yerine ye
ğeni Ali b. Arnmar geçti (ı 390). Bu dö
nemde Arnmaroğulları bazan Hafsiler'e 
tabi oluyor, zaman zaman da bağımsız 
hareket ediyordu. Ancak hanedan, men
supları arasındaki anlaşmazl ı klar yüzün
den bir süre sonra zayıf düştü. Ali b. 
Arnmar ordu kumandanı olan Kasım'ın 
çocuk yaştaki amcaıadesi Yahya b. E bO 
Bekir b. Sabit adına yönetime hakim ol
masından korktuğu için onu Trablus'tan 
uzaklaştırdı. Kasım İskenderiye' de Hafsi 
sultanının adamlarından biriyle karşılaş
tı ve onun himayesinde Tunus'a giderek 
Sultan Ahmed b. Muhammed'i Trablus'a 
müdahaleye teşvik etti. O da Kasım'ı oğ 

lu Ebü Hafs Ömer ile beraber Trablus'a 
gönderdi (794 1 ı 39 I -92} Hafsi kuwetle
ri şehri bir yıl muhasara ettikleri halde 
sonuç alamadılar. Bu durum askerler 
arasında huzursuzluğa sebep oldu. So
nunda Hafsiler'e savaş tazminatı öde
nerek kuşatmanın ka ldırılması hususun
da anlaşma sağlandı ve Ebü Hafs Ömer 
Tunus'a döndü. Fakat amcazadeleri Yah-

ya ile Abdülvahid şehri ele geçirmek 
için Ali b. Arnmar ile mücadeleye de
vam ettiler. 

Ali b. Arnmar birkaç yıl boyunca Haf
siler'den bağımsız olarak hareket etti. 
ancak dışarıdan yardım isternek zorun
da kaldı. Sicilya kralları bu sırada Kuzey 
Afrika işleriyle ilgilenmeye başlamışlar
dı. 1334 'te ellerinden çıkmış olan Cer
be'yi geri alma arzuları da bu hususa 
etkili oluyordu. Kral Martinoil. Ali b. Arn
mar 'dan gelen istek üzerine 22 Nisan 
1393 tarihli bir fermanla Guglielmo Ta
lamanca ve Ugonedi Santa Pace'yi Trab
lus'a göndermeyi kabul etti. Onlar da
ha yola çıkmadan Mayıs 1393'te Trab
lus ve Cerbe'den gelen elçiler kralın ha
kimiyetini tanıdıklarını ve bu iki şehri 

idare edecek valileri beklediklerini ha
ber verdiler. Böylece kralın adamları ko
layca Trablus ve Cerbe'ye hakim ol
dular. 

öte yandan Ebü Faris Abdülaziz b. 
Ebü'l- Abbas Hafsiler'in başına geçince 
(ı 394 ı Yahya ile Abdülvahid de ondan 
yardım istediler. Ebü Faris Abdülaziz bu 
istek üzerine Trablus'a hareket etti ve 
şehri ele geçirdi. Daha sonra Ali b. Arn
mar'ın yerine Yahya'yı vali. Abdülvahid'i 
de ordu kumandanı tayin ederek Tu
nus'a döndü. Bir müddet sonra onların 
bağımsız hareket etmeleri, başka bir ri
vayete göre ise onların kabiliyetsizlik
leri yüzünden şehrin Franklar'ın eline 
geçmesinden korkarak ikisini de azie
dip hapsettirdi ve yerlerine kendi adam
larını görevlendirdi. Böylece Arnmaro
ğulları hanedam da sona ermiş oldu 
(803/1401) 
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