
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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!ı!'!l AoDÜLKERİM ÖzAYDIN 

1 
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 
( .:.:~ .:r. .J+> )\~ ) 

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 



genellikle yaptığı gibi. Hz. Peygamber 
ve bazı sahabilerden bizzat hadis almış 
gibi mürsel rivayetlerde bulundu. Ken
disinden de Mahfüz b. Alkame, Simak 
b. Harb, Safvan b. Amr, Yahya b. Cabir 
ve diğer bazı kişiler rivayette bulun
muşlardır. 

Haccac'a karşı savaşan İbnü'I-Eş 'as 
kumandasındaki orduya katıldı (702} ve 
Cemacim çatışmasında esir düştü . Da
ha sonra Haccac'ın huzuruna çıkarılmış, 
Haccac ona geceyi nasıl geçirdiğini sor
muş, o da, "Allah'ın da, şeytanın da, 
kendimin de istemediği şekilde geçir
dim" demiş, Haccac, ··su ne biçim söz?" 
diye onu azarlayınca, .. Evet, Allah geceyi 
ibadetle ihya etmemi isterdi, ben yapa
madım; şeytan fasık ve dinsiz olarak 
geeelememi arzu ederdi, onu da yapa
madım; ben ise h ür ve evimde çoluk 
çocuğumla beraber olmayı isterdim, bu 
da olmadı" tarzında cevap vermiştir. 

Bunun üzerine Haccac kendisini serbest 
bırakmıştır. Nesafnin güvenilir kabul 
ettiği Abdurrahman b. Aiz'in rivayetleri 
dört meşhur sünende yer almıştır. Ne
rede ve ne zaman vefat ettiği kesin 
olarak bilinmemektedir. Abdurrahman'
dan geriye birçok kitap kalmıştır. Hu
muslular onun kitaplarında ahkama dair 
bir hadis bulunca, kendisine olan saygı 
ve güvenlerinden dolayı, o hadisi mesci
din kapısına asar ve gereğini yerine ge
tirmeğe çalışırlardı. 
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1 
ABDURRAHMAN b. AVF 

ı 

(ur .Y. .:ı-JI~ ı 

Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Avf b. Abdiavf ei-Kureşl ez-Zührl 

(ö. 32/652) 

Hz. Peygamber' e ilk iman eden 
ve cennetle müjdelenen 

on sahabiden biri. 
L _j 

Fil Yak' ası'ndan (57 ı ı on yıl kadar 
sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döne
minde Abdü Amr veya Abdü'I-Ka'be 
olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. 

Abdurrahman b. Avf'a izafe edilen mezar -Siirt 

Peygamber tarafından Abdurrahman 
olarak değiştirildi. Genç yaşından itiba
ren ticaretle uğraştı. Cahiliye devrinde 
de içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip 
biri olarak tanınırdı. Hz. Ebü Bekir ile 
olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla 

müslüman olmasını sağladı. İlk sekiz 
müslümandan biri olan Abdurrahman, 
Mekke müşriklerinin baskı ve işkence
leri yüzünden önce Habeşistan·a, sonra 
da Medine'ye hicret etti. Hz. Peygam
ber onunla ensardan Sa'd b. Rebf ara
sında kardeşlik bağı (muaha.t*) kurdu. 

Hz. Peygamber'le birlikte bütün sa
vaşlara katıldı. Uhud'da yirmiden fazla 
yara aldı, hatta ayağındaki yaralar se
bebiyle topa! kaldı. Hicretin altıncı yılın
da (628) Dümetülcendel üzerine yapılan 
bir seferde, Hz. Peygamber onu seriyye 
kumandanlığına getirdi ve başına sarık 
bağladı. Savaşı kazanınca Peygamber'in 
talimatı üzerine kabile reisinin kızı ile 
evlendi. Tebük seferi sırasında imamlık 
ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iş

tirak etti. Böylece Ebü Bekir gibi o da 
Resülullah'a imamlık yapmış oldu. Ve
fatında Hz. Peygamber'i kabre indiren 
dört sahabiden biri Abdurrahman idi. 

Hz. Ebü Bekir'in halifeliği sırasında 

ona müsteşarlık yaptı. Nitekim Ebü Be
kir, ölümünden önceki hastalığı sırasın
da, Ömer b. Hattab'ı yerine halife seçme 
düşüncesini ilk defa ona açmıştır. Ab-

ABDURRAHMAN b. AVF 

durrahman b. Avf Hz. Ömer'in hilafetin
de de bu görevine devam etti. Ashab-ı 
kirarn halifeye arzetmekten çekindikle
ri meseleleri onun vasıtasıyla intikal et
tirirlerdi. ömer' e bu derece yakınlığı se
bebiyle zaman zaman geceleri Medine 
sokaklarında onunla birlikte dolaşarak 
asayişi kontrol ederlerdi. Bu dönemde 
Abdurrahman, hac emirliği ve beytül
mal muhafızlığı da yaptı. Halife ömer. 
Mecüsi bir köle tarafından hançerlenin
ce Abdurrahman'ı imamlığa geçirdi ve 
kendisinden sonra iş başına gelecek 
halifeyi belirlemek üzere tayin ettiği al
tı kişilik şüraya Abdurrahman'ı da dahil 
etti. Hz. Osman ve Ali'den başka kendi
si de aday olduğu halde, adaylıktan 

çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yet
kisini üzerine aldı. Daha sonra şüra 

üyeleriyle ayrı ayrı görüştüğü gibi, İbn 
Kesir'in belirttiğine göre, üç gün sürey
le, geeeli gündüzlü, ekseriya uykusunu 
terkederek ordu kumandanlarıyla. eş

rafla. kadın erkek Medine halkıyla ve 
dışarıdan gelenlerle teker teker veya 
toplu halde, açık veya gizlice görüşerek 
bir çeşit "kamuoyu yoklaması" yaptık
tan sonra Osman b. Affan'ı halife ilan 
etti. Hz. Osman'ın halifeliğinde de 
müsteşarlık ve hac emirliği görevlerine 
devam eden Abdurrahman, halifeye za
man zaman çeşitli ikazlarda bulunmuş
tur. 

Abdurrahman b. Avf yetmiş beş yaş
larında Medine'de vefat etti; vasiyeti 
üzerine cenaze namazını Hz. Osman kıl

dırdı. Vefat yeriyle ilgili klasik kaynak
lardaki bu bilgiler yanında. Siirt Pervari 
yöresindeki halk, öteden beri onun me
zarının Pervari'ye bağlı Yukarı Balcılar 

köyünde olduğuna inanmaktadır. Yakın 
zamanlarda mermerle çevrilen mezar, 
bölgenin önemli ziyaret yerlerinden bi
ridir. Bu inanış, aşere-i mü beşşer e • den 
olan Abdurrahman b. Avfa karşı yöre 
halkının beslediği sevginin bir nişanesi 
kabul edilmelidir. 

Abdurrahman b. Avf. hem Cahiliye 
döneminde, hem de islam devrinde ti
caretle meşgul olarak büyük bir servet 
kazanmış, servetini Allah yolunda har
camaktan çekinmemiştir. Beş yüz deve 
yükü tutan büyük bir kervanı bir defa
da bağışlayacak, ayrıca bir günde otuz 
köleyi azat edecek derecede cömertti. 

Hz. Peygamber'den hadis rivayet et
mekte son derece titiz davranmış, bu 
sebeple de pek fazla hadis nakletme
miştir. Kaynaklarda ondan rivayet edi
len altmış beş hadise rastlanmaktadır. 
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