
kıştıkları, çeşitli tuzaktarla ve yalan va
adlerle onları dinlerinden döndürmeye 
çalıştıkları, müminlere arnellerinin daha 
güzeli ile karşılık verileceği, katiriere ise 
uydurdukları şeylerden dolayı hesap so
rulacağı bildirilmiştir. Bu ilk ayetterin 
arkasından münafıklardan söz edilmiş 

ve onları bekleyen acı sona işaret edil
miştir (ayet 10-13). Daha sonra (ayet 14-
22). inanmak istemeyenierin her zaman 
peygamberlere düşman oldukları ve on
ları göçe zorladıkları, fakat sonuçta ka
firlerin ilahi cezaya çarptırıldıkları, nite
kim yeryüzünde görülen şehir harabe
leri ve o eski görkemli yapıların, gerçek
Iere kulak tıkayan , azgınlık yapıp yol
dan çıkan ve bu yüzden helak olan in
karcı kavimlerden geriye kalmış ibretli 
eserler olduğu ifade edilmiş; Allah· ın 
yaratılışı tekrar tekrar yenileyerek vü
cuda getirdiğine ve O'nun hükmünden 
kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığına 
dikkat çekilmiştir. Hz. Nüh, Hz. İbrahim, 
Hz. Lüt gibi bazı peygamberlerin kıssa
larına temas edilen ayetlerde (23-44) ise 
aklı olanların ibret alacağı olaylar ve acı 
sonuçları gözler önüne seriterek mü
minlere güven ve ümit verilmiş, iman
sıziara ve zatimiere de başlarına gelec 
cek felaketler ve musibetler hatırlatıl

mıştır. 

Allah'ın vahiy yoluyla insanları aydın
latması, onları kötü yollardan ve bilgi
sizliğin karanlığından korumak içindir. 
Mürninler kitabı okuyarak ve ibadet edip 
namaz kılarak arınırlar, ruhen yükselip 
olgunlaşırlar. Ehl-i kitap olanlar, müşrik
ler gibi inatçı ve inkarcı değillerdir. On
lar kitap ve vahyin ne olduğunu bilir ve 
anlarlar. Peygamber, Kur' an' dan ewel 
herhangi bir kitap okumuş değildir, üste
lik yazı yazmayı da bilmiyordu .. Kur'an'da 
iman edenler için hem rahmet, hem de 
öğüt vardır (ayet 45-51 ). 

Batı! ve anlamsız şeylere inanıp Allah'ı 
inkar edenler zarara uğrayacaktır. Allah 
huzurunda her şey gün gibi açığa çıka
caktır. Kafirler, Hz. Peygamber'den aza
bın kendilerine hemen gelmesini iste
diler. Halbuki azabın muayyen bir vakti 
vardır ve onlara ansızın gelecektir. Her
kes ölümü tadacak ve Allah 'ın huzurun
da hesap verecektir. Müminlerin, yurt
larından ayrıldıkları takdirde geçim sı

kıntısı ve açlık korkusuna kapılmaları 

için bir sebep yoktur. Çünkü Allah kul
larından dilediğine rızkı bol bol verir, 
dilediğine de darlaştırır. Gökten yağ
mur indirip ölü toprağa can veren de 
O'dur (ayet 52-63) 

Allah'a ve ahiret gününe iman eden
ler bu dünyanın geçici olduğunu bildik
leri için daima Hakk'ın rızasını gözetir
ler, ahiret hayatına önem verirler. Onlar 
darda kaldıkları zaman Allah ' a yalva
ran, rahata kavuştukları anda Allah 'ı bı

rakıp puta tapanlara benzemezler. Al
lah'a karşı yalan uydurandan ve gerçek 
kendisine açıktandıktan sonra onu in
kar edenden daha zalim bir kimse ola
maz (ayet 64-68) 

Ankebüt süresi, Allah'a inanan ve Al
lah yolunda sıkıntılara göğüs geren ger
çek mürninterin Allah'ın himayesinde ol
duklarını ve Allah katında yüksek bir 
mevkiye sahip bulunduklarını müjdele
yen ayetle sona erer. 
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İran-Irak sınırındaki bölgede 
991-1117 yılları arasında 

hüküm süren bir İslam hanedanı. 
L _j 

Arapça anz (keçi) kelimesinden türe
yen annaz "keçi tüccarı veya çobanı" an
lamına gelir. Bazı tarihçiler hanedanın 
aslen Şazencan aşiretine mensup oldu
ğunu ve bu aşiret arasında böyle bir ke
limenin bilinmediğini ileri sürerek keli
menin ayyar şeklinde okunınası gerek
tiğini iddia etmişlerdir. 

Hanedanın kurucusu olan Ebü'I -Feth 
Muhammed b. Annaz 991 : 101 O yılları 

ANNAZILER 

arasında Hulvan'da hüküm sürmüştür. 
997'de Dakuka'yı da ele geçiren Ebü'I
Feth 1002'de MezyedTier'e karşı düzen
lenen bir sefere katıldı, daha sonra Bü
veyhi veziri Amidülcüyüş Ebü Ali Hasan 
b. Ebü Ca'fer'in hizmetine girdi. 979-
1 O 14 yılları arasında H ernedan ve Dine
ver bölgesine hakim olan Bedr b. Hasan
veyh, Hulvan ve Karmisin'i (Kirmanşah) 

zaptedince, Beredan Kalesi ve Dicle'nin 
doğu yakasındaki bazı şehirlerin haki
mi Rafi' b. Makn ' ın yanına sığındı. Bedr, 
Rafı'in üzerine asker sevkedince de Bağ
dat'a Amidülcüyüş'un yanına gitti (ı 006) 
Vezir onu iyi karşıladı, kendisine hil'at 
giydirdi ve yardım edeceğine söz verdi. 
Ebü'I-Feth 1010'da Hulvan'da öldü, ye
rine oğlu Hüsamüddevle Ebü'ş-Şevk Pa
ris ( ı O ı 0- ı 046) geçti. Ancak kardeşle

rinden Mühelhil Şehrizor'da, Sürhab da 
Bendenicin'de bağımsız olarak hüküm 
sürdüler. 

Hüsamüddevle Ebü'ş-Şevk'in otuz altı 
yıl devam eden emirlik dönemi, hane
dan üyeleri ve komşu emirlerle müca
dele içinde geçmiştir. İlk olarak Mezye
diler'e karşı başlatılan bu mücadele kı
sa bir müddet sonra yerini barışa bırak
tı ve iki aile arasındaki münasebetler 
zamanla daha da gelişti. Bedr b. Hasan
veyh'in 1014'te öldürülmesinden son
ra harekete geçen Ebü'ş-Şevk, Şemsüd
devle'nin Rey'de bulunmayışından fay
dalanarak Karmisin' i ele geçirdi. Lur ( Lor) 
ve Şazencan kabileleri de onun kontro
lü altına girdi. Büveyhiler'den Şemsüd
devle Hemedan'a döndü ve bir savaş sı
rasında esir aldıkları Bedr'in torunu Ta
hir b. Hilal'i serbest bırakarak buna tep
ki gösterdi. Şemsüddevle, Ebü'ş-Şevk'e 
karşı harekete geçtiyse de İbn Sina'nın 
da şahit olduğu Karmisin yakınlarında 
vuku bulan savaşta yenildL Tahir der
hal Ebü'ş-Şevk' in üzerine yürüdü ve onu 
Hulvan 'a geri çekilmeye zorladı. Daha 
sonra iki aile arasında barış sağlandı ve 
akrabalık kuruldu. Fakat Ebü'ş-Şevk hiç 
beklenmedik bir zamanda hücum ede
rek Tahir' i öldürdü (406/ ı o ı 5- ı 6) 

Daha sonra Ebü'ş-Şevk, Hemedan'ı 

kuşatıp Dinever ve Esedabad'a hücuma 
geçen ve Musul'u ele geçiren Oğuzlar'a 
karşı seferber oldu. Büveyhiler'den Ce
lalüddevle'nin yardımıyla onları durdur
du (ı 029). Ertesi yıl Ukayliler'i yendi ve 
Daklika'yı zaptetti. 430'da (1038-39) 
ise tekrar Karmisin'i, Hulencan ve Eren
be kalelerini işgal etti. 1 040'ta Ebü'ş
Şevk'in Dinever valisi olan oğlu Ebü'I
Feth ile kardeşi Mühelhil arasında vu-
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ANNAZILER 

ku bulan savaşta Ebü'I-Feth mağlüp ol
du ve esir düştü. Bu gelişmeler üzeri
ne Ebü'ş-Şevk kardeşine karşı harekete 
geçti. Mühelhil, Hemedan hakimi Alaüd
devle b. Kakeveyh'ten yardım istedi. Ala
üddevle de Dinever, Karmisin ve diğer 
bazı yerleri kuşattı. Ebü'ş-Şevk kardeşi 
Sürhab'ın da Daküka'yı muhasara etti
ğini öğrenince Büveyhi Celalüddevle'den 
yardım istedi. Ancak bu yardım gerçek
leşmedi. Ebü'ş-Şevk ile Mühelhil arasın
daki mücadele Celalüddevle'nin müda
halesiyle bir müddet durakladı. Fakat 
Mühelhil Ebü'I-Feth'i serbest bırakınayı 
reddedince düşmanlık yeniden alevien
di ve Ebü'ş-Şevk 1040 ve 1042'de tek
rar kardeşinin üzerine yürüdüyse de hiç
bir sonuç elde edemedi. 

Büveyhi Celalüddevle 1043'te ölünce 
Annaziler Selçuklular'ın tehdidiyle kar
şılaştılar. Tuğrul Bey, İbrahim Yına! ku
mandasındaki Selçuklu ordusunu Annazi
ler üzerine sevketti. Hemedan valisi şeh
ri terketmek zorunda kaldığı gibi Ebü'ş
Şevk de Dfnever'den Karmisin'e kaçtı ve 
daha sonra Sirvan Kalesi'ne sığındı. Mü
helhil Selçuklular'a karşı kardeşiyle an
laşmasına rağmen İbrahim Yınarın ilerle
mesini durduramadı. İbrahim Yına! Hul
van ve Mahideşt'i ele geçirip Hulencan'a 
saldırdı. Ebü'ş-Şevk bundan kısa bir sü
re sonra Sirvan'da öldü (Ramazan 4371 
Nisan 1 046). 

Annaziler bu defa Mühelhil'in etrafın
da toplandılar. Fakat Sa' di b. Ebü'ş-Şevk 
amcasına danldığı için İbrahim Yınal'a 
katılmaya karar verdi ve ona mektup 
yazıp bu isteğini bildirdi. O da bunu ka
bul etti ve babasına ait şehirlere hakim 
olmasın ı sağlayacağına söz verdi. Sa'di 
Şazencan aşiretine mensup bir topluluk
la İbrahim Yınal'a katıldı ve Hulvan'da 
onun adına hutbe okuttu (Ağustos ı 046). 

Sa' di burada birkaç gün kaldıktan sonra 
Mahideşt'e döndü. Bunun üzerine Mü
helhil Hulvan'ı işgal ederek İbrahim Yı
nal adına okunmakta olan hutbeye son 
verdi. Sa'di daha sonra Oğuzlar'ın yardı
mıyla Hulvan'a hakim oldu ve amcasının 
üzerine yürüdü, fakat esir düştü. Ancak 
Sürhab'ın asi oğlu Sa'df'yi bir müddet 
sonra serbest bıraktı. İbrahim Yına! gön
derdiği kuwetlerle Aralık 1047'de Sür
hab'ın topraklarını da ele geçirdi. Oğuz
lar daha sonra Bacisra ·dan iki fersah 
uzakta karargah kurmuş olan Sa'df'ye 
baskın düzenlediler. Sa'di ve adamları 
perişan bir halde dağıldılar. Oğuzlar Des
kere. Bacisra. Haruniye, Kasr-ı Sabür ve 
o yöredeki diğer kasaba ve köyleri yağ-
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maladılar. Sa' di önce Deyalf'ye, daha son
ra Dübeys b. Mezyed'in yanına gitti ve 
orada kaldı. İbrahim Yına! Annaziler' in 
önemli kalesi Sirvan ' ı bir süre kuşattık
tan sonra zaptetti. Mühelhil Sultan Tuğ
rul Bey' e itaat arzedince (ı 050) Tuğrul 

Bey Annaziler'i yeniden yerleştirdi. Bu
na göre Mühelhil Sirvan, Daküka, Şehri
zor ve Samgan'da. Sürhab Diz-i Mah
kf'de, Sa'di ise Havendan'da hüküm sü
recekti. 

Sa'di 440 ( 1 048 -49) yılında İbrahim 
Yınal'dan eman* alınca Dübeys b. Mez
yed'den ayrılıp onun yanına hareket et
ti. Bu arada Deskere'yi ele geçirdi, Bağ
dat'tan gönderilen kuwetleri mağlüp et
tikten sonra Ba'küba yakınlarındaki ka
saba ve köylere kadar ilerledi ve hutbe
yi İbrahim Yına! adına okuttu. 1 053'te 
amcası Mühelhil'i mağ!Op etti ve oğluyla 
beraber esir aldı. Bunun üzerine Büveyhi 
hükümdan ei-Melikü'r-Rahim, Sa'df'ye 
karşı asker sevkettiyse de hiçbir sonuç 
elde edemedi. 

Mühelhil'in esir düşmesi üzerine Bedr 
Sultan Tuğrul Bey'in yanına giderek ba- . 
basının serbest bırakılması için yardım 
istedi. Tuğrul Bey de Sa'df'den yanında 
rehin tuttuğu oğluna karşılık Mühelhil'i 
salıvermesini teklif etti. Ancak Sa'di bu 
teklifi reddederek ei-Melikü'r-Rahim 'e 
tabi oldu. Bunun üzerine Tuğrul Bey, İb
rahim b. İshak ve Saht-Keman kuman
dasında gönderdiği orduyla Sa'df'ye ağır 
bir darbe indirdi. Sa'di perişan bir hal
de ROşen-Kubad Kalesi'ne çekildi (445 / 

1053-54). Mühelhil muhtemelen bu sıra
da ölmüştür. Oğuzlar 1 054'te kaleyi ku
şattılarsa da bir sonuç alamadılar. 

Tuğrul Bey'in 18 Aralık 1055'te Bağ
dat'a girmesi ve Büveyhi hakimiyetine 
son vermesinden sonra kaynaklar An
nazfler hakkında bilgi vermezler. Ancak 
İbnü'I-Esir 495 (1101 -1102) senesi olay
larından bahse,Çierken Mühelhil'in taru
nu Sürhab b. Bedr'in bu yıl Huftizgan 
Kalesi'ni ele geçirdiğini ve Salgurlu Türk
menleri'nden Karabuli ile yaptığı savaş
ta mağlüp olup yirmi adamıyla bir dağa 
kaçtığını ve Türkmenler' in, Daküka ile 
Şehrizor hariç, bütün ülkesini ele geçir
diklerini kaydeder. Sürhab b. Bedr da
ha sonra tekrar Huftfzgan · a hakim ol
du. Onun Şewal SOO'de (Haziran 1107) 
ölümü üzerine yerine oğlu Ebu MansOr 
geçti. 

İbnü'I-Esir Annaziler'in 130 yıl hüküm 
sürdüklerini kaydeder ki buna göre Ebu 
Mansür. 511 (1117) yılında yıkılan bu ha
nedanın belki de son emiridir. Ancak VI. 

(XII.) yüzyılın ikinci yarısında Afşarlar'a 
tabi olarak HOzistan'da hüküm süren 
Şümle ile LOristan'da hüküm süren Sür
hab b. Annaz'ın bu hanedana mensup 
oldukları kabul edilmektedir. 
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ANNE 

(bk. ANA BABA). 

ANS (Beni Ans) 
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Yemen 'in Necid bölgesinde yaşayan 
bir Arap kabilesi. 
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Mezhic'in bir kolu olan ve Kahtanl
ler'e mensup bulunan Ans kabilesinin 
kurucusu Ans b. Malik'in (Mezhic) ne
sebi Kehlan b. Sebe'e dayanır. Yemen 
N ecd· inde BeynOn ve çevresinde yaşa
yan bu kabilenin müslüman oluşuna da
ir kaynaklarda bilgi yoktur. Yalnız Ans 
kabilesinden Rebla b. Reva'nın Medi
ne'ye gelip Hz. Peygamber ile görüştük
ten sonra müslüman olduğu ve yurdu
na dönmek üzere Medine'den ayrıldık
tan birkaç gün sonra yolda vefat ettiği 
bilinmektedir. Bu kabilenin mensup ol
duğu Mezhicoğulları'nın da İslamiyet'i 
kabul edişine dair bilgi verilmemekte
dir. Mezhic'in kollarından olan Murad 
ve Zübeyd kabilelerinin İslam'a girişleri 
anlatılırken Ferve b. Müseyk el-Mura
df'nin Mezhic'in koliarına vali. Halid b. 
Said b. As'ın da zekat arnili olarak ta
yinlerinden söz edilmesi, Ans kabilesi
nin onlarla birlikte İ slamiyet'i kabul et
tiklerini hatıra getirmektedir. 

Ans kabilesi ilk devir İslam tarihinde 
bazı mensupları dolayısıyla meşhur ol
du. Mekke devrinde müslüman olan Ya
sir ile oğlu Arnmar bu kabilenin Yam 
koluna, San'a'da peygamberlik iddiasın-


