
ABDURRAHMAN V 

tirmeye karar verdiler (1023). Vezirler, 
asiller. kumandanlar ve halk yeni hali
feyi seçmek üzere Kurtuba Uluca
mii'nde toplanmaya çağırıldı. Halifelik 
için üç aday vardı: Süleyman b. Murta
za. Muhammed b. Abdurrahman ve Ab
durrahman b. Hişam. Hammüdiler ta
rafından sürgüne gönderilen Abdurrah
man kısa bir süre önce gizlice Kurtu
ba'ya dönmüştü. Kurtubalılar'ın Berbe
riler'le mücadelesine şahit olmuş ve hi
lafeti ele geçirmek için ümitlenmişti. 

Ancak bu mücadelede önemli rol oyna
yan vezirler. ayaklanmadan arzu ettik
leri başarıyı elde edemedikleri için it
ham ettikleri bazı memurlarını hapse 
atıyorlardı. Hatta bir ara Abdurrah
man'ı da tevkif etmeyi planladılar. Fa
kat daha sonra onu da aday listesine 
koymayı uygun buldular. Herkes Süley
man b. Murtaza'nın halife seçileceğine 
kesin gözüyle bakıyordu. Halife seçimi
nin yapılacağı Ulucami'ye önce vezir Ab
dullah b. Muhamis ile beraber Süley
man, ondan hemen sonra da etrafında 
askerler ve kalabalık bir halk kitlesiyle 
Abdurrahman geldi. Camiye girince ta
raftarları onu halife olarak alkışladılar. 
Vezirler şaşırdı, fakat sonunda Abdur
rahman'ın halifeliğini tanımak zorunda 
kaldılar. Süleyman da istemeyerek on
ları takip etti ve Abdurrahman'ın yanı
na giderek elini öptü. Muhammed b. 
Abdurrahman da aynı şekilde biat etti 
ve Abdurrahman ei-Müstazhir unvanıy
la halife ilan edildi ( 13 Ramazan 414 1 29 
Kasım ı 023). 

Abdurrahman. meşhur fakih İbn 
Hazm'ı vezir tayin ettikten sonra mu
halefetinden çekindiği ileri gelen bazı 

Kurtubalılar' ı tevkif ederek maliarına el 
koydu. Fakat mahkümlar, dışarıdaki ya
kınları ve sahibü'ş-şurta*nın yardımıy
la hapishaneden kaçmayı başardılar. 

Bunlar arasında Muhammed b. Abdur
rahman da vardı. Muhalifler halkın ayak 
takımını kışkırtarak Abdurrahman aley
hinde büyük bir isyan başlattılar ve ha
lifelikte henüz kırk yedinci gününü dol
durmadan onu aziederek Muhammed 
b. Abdurrahman'ı ei-Müstekff unvanıyla 
halife ilan ettiler. Müstekff, selefi ve 
onun taraftarları aleyhinde büyük bir 
kampanya başlattı. V. Abdurrahman 
saklandığı hamamın külhanında yaka
landı ve Müstekfi'nin gözleri önünde 
parçalanarak hunharca öldürüldü ( 18 
Ocak 1024). Geride evlat bırakmadan 
ölen V. Abdurrahman aynı zamanda iyi 
bir şair ve hatip idi. 
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ABDURRAHMAN ABDi PAŞA 

ı 

(ö. 1098/ 1686) 

Osmanlı veziri, 

L 
Budin eyaletinin son beylerbeyi. 

_j 

Askeriyeden yetişti. 1668'de yeniçeri 
ağası oldu. Köprülüzade Fazı! Ahmed 
Paşa'nın yanında Le histan ve· Girit se
ferlerine katıldı; özellikle Kandiye'nin 
fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 
1674'te Bağdat, iki yıl sonra Mısır. 

1681 'de de Bosna valisi oldu. Daha son
ra sırasıyla Kamaniçe muhafızlığı, Bu
din valiliği ve Macaristan serdarlığına 

getirildi. Bir ara Halep valiliği de yapan 
Abdi Paşa, 168S'te ikinci defa Budin 
beylerbeyiliğine tayin edildi. Ertesi yıl 

90.000 kişilik Haçlı kuwetlerinin Bu
din'i kuşatması üzerine. emrindeki 
16.000 kadar Türk askeriyle şehri iki 
buçuk ay savundu. Düşman ordusunun 
tepeleri tutması yüzünden dışarıdan 

yeterli yardım alınamadı ve Budin 
düşman eline geçti. Seksen yaşlarında 
bulunan Abdi Paşa da bizzat katıldığı 

bu çarpışmalar sırasında şehid düştü. 
Onun şehid olduğu yere daha sonra 
Macarlar tarafından Türkçe ve Macarca 
bir kitabe konulmuştur. Bu yenilgiyle, 
yüz elli yıldan beri Türk şehri olan Budin 

Abdurrahman Abdi Paşa'nın şehid olduğu yere dikilmiş 
kit~beli taş - Macaristan 

kesin olarak Osmanlı hakimiyetinden 
çıkmış, ardından Macaristan'ın öteki 
bölgeleri de birer birer kaybedilmiştir. 

Bağdat valiliği sırasında Ma'rüf-i Ker
hfnin türbesini tamir ettiren Abdi Paşa, 
kaynaklarda cömert, cesur ve rind
meşrep bir kimse olarak vasıflandırılır. 
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ABDURRAHMAN b. Aiz 
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Ebu Abdiilah Abdurrahman 
b. Aiz ei-Ezdl es-Sümall 
(ö. 83/702'den sonra) 

Şamlı muhaddis tAbii. 
_j 

Kaynaklarda et-Kindi. ei-Hımsi. ei
Yahsubi, es-Sümali (es-Sümanl) nisbete
riyle yer alan Abdurrahman, bazı biyog
rafi müelliflerince sahabi sayılmışsa da 
sahabi değil, tabii nesiinin büyük alim
lerindendir. Güvenilir bir ravi olarak bi
linmektedir. Hz. Ömer, Ali, Muaz b. Ce
bel, Ebü Zer, Abdullah b. Amr b. As. İr
baz b. Sariye başta olmak üzere birçok 
sahabiden hadis rivayet etti. Şamillar'ın 


