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AYYAR 
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Ortaçağ İslam dünyasında 
daha çok kendi çıkarları için 

toplum düzenini bozan 
Lzümreler hakkında kullanılan birtabir._j 

Arapça bir kelime olan ayyar sözlükte 
"çok gezip dolaşan. zeki, kurnaz, gözü 
pek ve atılgan kimse" anlamlarına gel
mektedir. Ayyarlar, özellikle Horasan Me
lametiyyesi'ne bağlı zümrelerle olan mü
nasebetleri sebebiyle, mürüwet ve fü
tüwet ehli için kullanılan fityan tabiri ile 
de anılmışlardır. Müsbet manada, daha 
çok Safevi öncesi meddah hikayelerinde 
halk kahramanı olarak geçen ayyar fa
natik bir kişiliğe bürünmüştür. Bazı İran 
kaynaklarında civanmerd, doğru sözlü, 
yiğit, iyilik sever, maharetli, sOfiyane ha
yat süren bir topluluk gibi belirtilmele
rine, emirlere bağlı ve diğer mezheple
re karşı Sünniliğin yanında gösterilme
lerine (Keykavus b. İ skender, s. 369 vd.) 
rağmen ayyarlar menfi icraatları yüzün
den tarihe daha ziyade yağmacı ve soy
guncu bir sınıf olarak geçmişlerdir. Ço
ğunluğunu şehirlerdeki işsiz güçsüz kim
selerin, ayak takımının, topraksız köylü
lerle ordudan ayrılmış askerlerin oluş
turduğu ayyarlar güçlü iktidarlar zama
nında geri plana çekilip adeta ortadan 
kayboldukları halde, yönetimin zayıf ol
duğu dönemlerde sorumsuzca hareket
leriyle ülkeleri için her zaman problem 
teşkil etmişlerdir. Özellikle VIII-XII. yüz
yıllar arasında İran, Türkistan ve Irak ' ın 
belli başlı şehirlerinde zaman zaman bü
yük karışıklıklara ve yağmalara sebep 
olmuşlar, 1135-1144 yılları arasında Bağ
dat'ta olduğu gibi bazan da iktidarı ele 
geçirerek bir terör rejimi kurmuşlar ve 
şehri haraca kesmişlerdir. Yaşayışları ba
kımından Anadolu'daki ahTiere ve rind
lere benzetilirlerse de İcraatları onlar
dan çok farklı ve olumsuz görünmekte
dir. Bazı kaynaklarda ayyarlar sadece 
avret yerlerini örten, başlarına hurma 
yaprağından yapılmış başlık koyan, bo
yunlarına çan, yular, gem veya süpürge 
ve kıldan yapılmış ipler asan serseriler 
güruhu olarak tasvir edilmişlerdir (Bart
hold, s. 1 57- ı 58) 

Bir merkeze bağlı olarak yönetilen ay
yarların reisierine "ser- ayyaran ", "rel
sü'l-ayyarln" veya "reTsü'l-fityan" denir
di. Nasıl bir teşekkül oldukları ve güt
tükleri ortak gaye henüz tam anlamıyla 
tesbit edilememiŞtir. Ayyarlardan bazı
larının sivrilip önemli mevkilere geçtiği 
de olmuştur. Mesela Ya'küb b. Leys adlı 
bir şakinin 867'de Sistan'da SaffarTier 
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hanedanını kurduğu ve bu hanedanın 

otuz üç yıl boyunca hakimiyetini sürdür
düğü, BurcOml ve İbn Mevsılf gibi ayyar 
reisierinin de 1028-1033 yılları arasın
da yönetime hakim oldukları bilinmek
tedir. Sistan'daki ayyarların diğer şehir 
ve bölgelerdeki fityan. ahdas* ve rind
lerle de münasebetleri vardı. 

Fatih devrinde yazılmış bir fütüwet
nameden ayyarın "avcı , sürekli gezip do
laşan, yan kesici " anlamlarında kullanıl 

dığı , fütüwet mensupianna ise mecazi 
manada ayyar dendiği anlaşılmaktadır 
(Gölpınarlı, İFM, XVII / 1-4, s. 55) . "Ayya
ran" tabirine, Latfff'nin Evsat-ı İstanbul 
adıyla neşredilen RisCıle-i Evsôf-ı İs
tanbul adlı eserinde de rastlanmakta
dır (s ı 5). Burada, esnaf içerisindeki hi
lekar satıcılar arasında aldatma ve ya
lanın bir adet haline geldiğinden , şey

tanlığın bir marifet sayıldığından bah
sedilmekte ve böyleleri "ayyaran", "tar
raran", "mekkaran" olatak nitelendiril
mektedir. 

Türkistan'daki Basmacı Hareketi 'ne 
katılanlara da Başkırtlar tarafından ay
yar denilmiştir. Aif Bey'in (ö 1871), Mo
liere'in Les Fourberies de Scapin (Ska

pen'in hileleri) adlı eserinden adapte et
tiği Ayyar Hamza komedisinin kurnaz 
ve açıkgöz kahramanı Hamza'ya bu sıfat 
pek uygun düşmüştür. Günümüzde ise 
ayyar kelimesi Kayseri yöresinde "tem
bel" anlamında kullanılmaktadır. 
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Iii A BDÜLKADiR ÖzcAN 

ı AYYAŞ b. EBÜ REBİA ı 

( ~.) (.S'!r cr..;.'=" ı 
Ebu Abdiilah (Abdirrahman) 
Ayyaş b. Ebi Rebl'a (Amr) 

b. el-Mugire ei-Kureşt ei-Mahzt1m1 
(ö. 15 /636) 

İslamiyet'i 

L ilk kabul eden sahabi1erden. _j 

Halid b. Velid ve EbO Cehil'in amcaza
desi, aynı zamanda EbQ Cehil'in ana bir 
kardeşidir. Hz. Peygamber daha Darüler
kam'a gitmeden önce müslüman oldu. 
Müşriklerden ağır işkenceler gördüğü 

için karısı ile Habeşistan'a hicret etti. ( 
Oğlu Abdullah orada doğdu . Habeşis

tan'dan döndükten sonra Hz. Ömer'le 
beraber Medine'ye hicret etti. Kardeş-
leri Ebu Cehil ile Haris b. Hişam Ayyaş'ı 
bir bahane ile Mekke'ye geri getirmek 
için yola çıktılar ve Kuba'da kendisine 
yetiştiler. Annelerinin onu tekrar görün
eeye kadar yas tutmaya, saçına tarak 
dokundurmayacağına ve gölgeye çekil
meyeceğine yemin ettiğini söyleyerek 
Mekke'ye dönmesini istediler. Hz. ömer 
kardeşlerinin kötü niyetlerini sezerek bu 
oyuna gelmemesi için ısrar ettiyse de o 
Mekke'de kalan bir miktar malını almak 
ve annesini ziyaret etmek düşüncesiyle 
dönmeye razı oldu. EbO Cehil ve Haris 
kardeşlerini Mekke'ye götürüp hapsetti-
ler ve Medine'ye dönmesine yıllarca en-
gel oldular. Ayyaş Bedir, Uhud ve Hendek 
savaşiarına bu yüzden katılamadı. Onun 
ve onun vaziyetinde olan bazı müslüman
ların durumuna çok üzülen Hz. Peygam
ber uzunca bir müddet sabah namazla
rında rükQdan doğrulduktan sonra, "AI
Iahım! Velid b. Velid. Selerne b. Hişam, 
Ayyaş b. EbO Rebfa ve Mekke'deki di
ğer güçsüzleri kafirlerin elinden kurtar" 
diye dua etmiştir (Müslim. "Mesacid", 

294-295). Bir müddet sonra Velid hapis
ten kurtulup Medine'ye gitti. Hz. Pey
gamber Ayyaş ile Selerne'nin işkence al
tında yaşadıklarını öğrenince Velld'i tek-
rar Mekke'ye gönderdi ve birlikte Medi
ne'ye kaçmalarını emretti. Onlar da üç 
günlük bir yolculuktan sonra umretü'l
kaza*dan dönmekte olan müslümanla-
ra katılarak Medine'ye geldiler. Bunu du
yan Kureyş kabilesi. Halid b. Velid baş
kanlığındaki bir grup Mekkeli'yi onla-
rı yakalamakla görevlendirdi. Ancak Us
fan'a kadar giden takipçiler izlerine rast
layamayınca geri döndüler. Müşrikler 

daha sonra da onların iade edilmeleri 
için çalıştılar. fakat sonuç alamadılar. 

Hz. Peygamber Tebük Seferi'nden sonra 
Ayyaş'ı HimyerTier'den Haris, MesrOh ve 



Nuaym b. Abdükülal"e elçi olarak gön
derdi. 

Ayyaş Hz. Ömer'in hilafeti zamanında 
Şam'da vefat etti. Yemame, hatta Yer
mük savaşlarında şehid olduğu da söy
lenir. Hz. Peygamber' den rivayet ettiği 
birkaç hadis Ahmed b. Hanbel'in el-M üs
ned'inde (l ll , 420; IV, 347) ve İbn Mace'
nin es-Sünen 'inde ("Menasik", 103) yer 
almıştır. Kendisinden oğlu Abdullah, Enes 
b. Malik, mürsel* olarak da Ömer b. Ab
dülaziz hadis rivayet etmişlerdir. 
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!il AlıDÜLKERiM ÖZAYDIN 

AYYAŞi 

(~\:-ll) 
Ebu Salim Abdullah b. Muhammed 
b. Ebi Bekr es-Sicilmasi el -Ayyaş! 

(ö. 1090 / 1679) 

Faslı mutasawıf, 
muhaddis ve fakih. 

~ 

1037'de (1628) Fas'ta doğdu. Sicilma
se havzasının Büyük Sahra sınırı bölge
sinde yaşayan Ayt Ayyaş (Ayyaşoğu ıı arı) 

adlı bir Serberi kabilesine mensuptur. 
Önce babasından ve kardeşinden, sonra 
da Ebü Zeyd İbnü 'I-Kadi ve Abdülkadir 
ei-Fasi gibi memleketinin tanınmış alim
lerinden ilim tahsil etti. Daha sonra Mı
sır'a giderek orada Ali el- Uchüri, Şeha

beddin ei-Hafaci, Abdülkadir el-Mahal
li' nin derslerine devam etti. Mekke ve 
Medine'yi üç defa ziyaret etti. er-Rihle
tü '1- 'A yydşiyye adlı eserini son ol~ rak 
Medine'de bulunduğu sırada yazdı. Ay
rıca burada hadis dersleri verdi. Ebü is
hak İbrahim eş-Şehrezürfye intisap et
ti. Elli üç yaşında 1 O Zilkade 1 090' da ( 13 
Ara lık 1679) vebadan öldü. 

Eserleri. 1. er-Ri]J.letü 'l- 'Ayydşiyye (l 
ll , Fas 1306, 1318; Rabat 1977). Asıl adı 

Md ' ü'l-mevd 'id olan eser Fas ile Mek
ke arasındaki kervan yolunu, o bölgede 
yaşayan halkın örf ve adetlerini, alim ve 
süfilerini anlatır. Eser ayrıca Mu}f.tetafdt 

min Ri]J.leti'l- 'Ayyaşi adıyla kısaltılarak 
neşredilmiştir (Riyad 1984). 2. Tenbihü'l
himemi'l- 'aliyye 'ale 'z -zühd fi'd-dün 
ya'l-fdniyye. 3. el-lfükm bi'l- 'adi ve'l
inşdfi'd-dati'. 4. en-Nurü'l-bdsim if 
cümleti min kelômi Ebi Sôlim. Oğlu 
Hamza tarafından derlenen şiirleri. s. İlf.
tifa'l - ôşdr ba'de ?ihôbi ehli'l-dşar. 6. 

İt]J.tifü 'l-al].ilJd ·' bi- esdnfdi'l-ecilld'. Ho
calarının ve bazı alimierin biyografilerini 
ihtiva eden son iki kitabın aynı eser ol
duğu söylenmektedir. Ayrıca bey'* hak
kında daha sonra şerhettiği fıkha dair 
manzum bir risalesi de vardır. 
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~ HASAN KAMİL YILMAZ 

AYYILDIZ 

Türk bayrağının başlıca unsurları ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi alameti. 

L ~ 

Ayyıldızın hangi tarihten itibaren Os
manlı Devleti 'nin resmi alameti olduğu 
açık şekilde ortaya konulamamıştır. Ay 
yani hilalin (bk. HiLAL) çok eskiden beri 
Türkler'de kullanılan bir sembol ve milli 
alarnet olduğu bilinmektedir (Esin, 3 ı 3-
359). Osmanlı Devleti'nde de sancak, alem 
ve tuğ gönderlerinin uçlarında , hatta baş
ka yerlerde tepelik olarak ay kullanılmış
tır (bk. ALEM). Fakat bunun iki kolunun 
arasına bir yıldız konulması oldukça ye
nidir. Önceleri bu yıldız çok şualı bir ro
zet biçiminde idi. Şimdiki beş uçlu yıldız 
şeklini alması ise çok yakın tar ihlerde 
olmuştur. Eski Türk sancak ve hatta ku
maşlarında ay ve bunun içinde çok şua
lı bir motif bulunmaktadır. Ancak bu so
nuncu motifin bir yıldız değil güneş ala
meti olduğunu iddia edenler de vardır. 
1571 'de İnebahtı (Lepanto) deniz sava
şında İtalyanlar'ın eline geçen ve o za
mandan beri Pisa'da Sando Stefano dei 
Cavalieri Kilisesi'nde saklanan bir Türk 
sancağında , "zülfikar" adı verilen çifte 
lamalı kılıçtan başka bir ay ve bunun 
içinde de bir yıldız bulunmaktadır. Top
kapı Sarayı'nda Kanüni Sultan Süley
man' ın çakşırı olarak kabul edilen bir 
dokuma üzerinde (Envanter, nr. 4414), uç
ları kapalı bir ay ( hiıaJ ) içinde çok şualı 

AYYILDIZ 

bir yuvarlak vardır ki bu bir bakıma ya
kın tarihierin yıldızının bir öncüsü ola
rak kabul edilebilir. Yine aynı müzedeki 
iki ipek gömlek üzerinde de (Envanter, nr. 
4496, 4649) aylar ve bunların içlerinde al
tı şualı yıldızlar görülmektedir. 

Diğer taraftan Batı Avrupa 'da daha 
XVI. yüzyılda Türk Devleti'nin alameti ola
rak ayyıldız kullanılıyordu . Nitekim 1592 
yılında, Avusturya'da Viyana'daki başki
lise (katedral) olan Stephansdom'un çan 
kulesinin tepesinde 1. Viyana Kuşatma
sı ' nın ( 1529) hatırası olarak madeni bir 
levhadan kesilmek suretiyle yapılmış bir 
ay ile içinde altı şualı bir yıldızdan mey
dana gelen bir alem konulmuştu. ll. Vi
yana Kuşatması'nın ( 1683) Türkler aley
hine sona ermesi üzerine 14 Temmuz 
1686'da bu alem yerinden sökülerek kal
dırılmıştır. Türk ordusunun kuşatmayı 
kaldırıp çekilmeye başladığı günün ha
tırası olarak da Viyana fırıncılarının yap
tıkları ve bugün hala pişirilen ayçörek 
(kipfel) ile üst yüzü önceleri altı , sonra
ları beş bıçak çizgisi ile yarılmış küçük 
ekmek de (kaisersemmel) Türk ayyıldızı
nın hatıraları olarak kabul edilmekte
dir. XVI. yüzyılda Osmanlı-Türk Devleti '
nin ayyıldız ile temsil edildiğini, o yıllar
da basılmış bir kitabın takdim sayfasın
daki gravürden de öğrenmek mümkün
dür. Bartholomeo Georgievitz adında bir 
papazın 1553 yılında Roma' da basılan 
Türkler'e karşı polemik mahiyetindeki bir 
risalesinde, kitabın adının yazılı olduğu 
boşluğu iki yandan çerçeveleyen iki re
sim vardır. Bunlardan biri Mukaddes Ro
ma-Cermen imparatoru V. Karl'ı, diğeri 
ise aynı yıllarda Osmanlı Devleti'nin ba
şında bulunan Kanüni Sultan Süleyman'ı 
temsil etmektedir. Bu iki hükümdarın 
başları üstlerinde yer alan arma kalkan
larının içlerinde her iki devleti temsil 
eden armalara yer verilmişti r. Alman im
paratorunun karta! ile temsil edilmesine 
karşılık Osmanlı padişahının armasında 

bir ay ile altı şualı bir yıldız bulunmak
tadır. Bundan da Kanüni Sultan Süley
man'ın saltanat yıllarında Osmanlı Dev
leti 'nin Batı 'da ayyıldızlı bir alametle ta
nındığı anlaşılmaktadır. Zaten J. Sieb
macher' in 1605'te basılan armalar hak
kındaki kitabında da Osmanlı armaları 
kırmızı zemin üzerinde beyaz ayyıldız ile 
ay ve çarkıfelek şekillerinde gösterilmişti. 

Osmanlı devrinde Türk bayrağı zülfi
karlı veya üç hilalli olmakla beraber da
ha XVI. yüzyılda Batı'da Osmanlı Devle
ti'nin alameti olarak, seyrek de kullanıl
sa ay ve çok şualı yıldız tanınıyordu . Fa-
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