ABDURRAHMAN PAŞA CAMI.i
Kayrevan'a hakim oldu ve Abdurrahman b. Rüstem'i Kayrevan·a vali tayin
etti (758).
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pencereyle aydınlatılmış olup revzenlerle kalem işi süslemeler depremden
sonra yapılan restarasyana aittir. Caminin kuzeybatı köşesindeki sekizgen kaide üzerinde yükselen minare, çokgen
gövdeli eski minarenin depremde yıkıl
ması üzerine restorasyon sırasında yapılmıştır.
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küdar Mihrimah ve Manisa Muradiye
camilerinin örtü sistemleri tekrarlanmışsa da yapının planında, daha çok
geç dönemde görülen dışa taşkın mihrap önü bölümüyle değişik bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
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Kuzey Afrika'daki İbil.ziler'in imaını
ve Rüstemiler hAnedanının kurucusu.
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Aslen iranlı olup Tunus'ta doğdu . Baküçük yaşta kaybettiği için üvey
babasının yanında büyüdü . Daha sonra
onunla birlikte Kayrevan'a giderek oraya yerleşti. Kayrevan'da Harici görüş
lerini benimsedi ve İbaziler'in ''hameletü'l-ilm" adını verdiği beş dili* den biri olarak propaganda maksadıyla Basra'ya gitti. İbaziler'in önde gelen simalarından ve Basra'daki İbazi cemaatinin lideri olan Ebü Ubeyde tarafından
Mağrib' e gönderildi. İbaziyye' nin İfri
kıyye'deki ilk daisi olan Ebü'l-Hattab
Abdüla'la b. Semh el-Meafıri. 757 yı
lında İbazi imamı olarak biatları kabul
ettikten sonra Abbasi hakimiyetindeki
Trablus üzerine hücum ederek şehri ele
geçirdi. Daha sonra sırasıyla Kabis ve
basını
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761 yılındaki Abbasi istilasından hemen sonra Süfriyye Haricileri'ne mensup liderlerin önderliğinde Beni İfren
kabileleri Kuzeybatı Cezayir'de büyük
bir nüfuz kazandılar. Bu kabileler Arap
fetihleri sırasında Trablus'ta bugün
Yafran denilen yerdeydiler. Arap fetihleri sebebiyle batıya doğru göç ederek
Avras bölgesinde yerleştiler. Fakat bu
kabilenin bir kolu her nasılsa Trablus'ta
kalarak İbazi fikirlerini benimsemişti.
Arap istilası bir grup İ bazi- Serberi kabileyi Trablus ve Güney Tunus'tan Cezayir'e göçe zorladı. Aynı şekilde Beni
İfren de Avras'tan Kuzeybatı Cezayir'e
göç etmek mecburiyetinde kaldı. Maği
le adlı başka bir Serberi kabilesi tarafından desteklenen Beni İfren. Cezayir'deki Abbasi hakimiyetine karşı en
kuwetli muhalif güç olarak ortaya çıktı.
Bu gelişmeler üzerine Halife Ebü Ca'fer
el-Mansür. Muhammed b. Eş ' as el-Huzafyi Mısır valiliğine tayin ederek bölgedeki isyanları bastırmasını istedi. O
da Awam b. Abdülaziz el-Becelfyi İfri
kıyye'ye gönderdi. İ baziler'in İfrikıyye'
deki imamı Ebü'l-Hattab. Abbasi kuvvetlerine karşı harekete geçti ve onları
ağır bir yenilgiye uğrattı . Muhammed
b. Eş'as gönderdiği ikinci ordunun da
yenilmesi üzerine bizzat sefere çıktı ve
çetin bir savaştan sonra Ebü ' l-Hattab'ı
mağlüp ederek Kayrevan'a girdi (761 ).
Abdurrahman b. Rüstem. Muhammed
b. Eş'as'ın eline dü,şmekten kurtularak ileri gelen bir grup İbazi ile Cezayir'e çekildi ve Cebelicezzül'a yerleşti.
Buradaki faaliyetleriyle bin lerce kişiyi
etrafına topladı. Abbasiler'in İfrikıyye
valisi ömer b. Hafs Hezarmerd'in Kayrevan ·ı boşaltması üzerine. Abdurrahman'a bağlı İbaziler'le etraftaki diğer
Harici-Süfri Serberi kabileleri. imamü'ddifa' Ebü Hatim Ya'küb b. Habib el-Melzüzfnin emrinde Abbasiler'e karşı büyük bir isyan başlattılar (768). Ebü'l-Hatim. İfrikıyye Valisi Ömer b. Hafs'ı öldürmek suretiyle Tubne (Tobna) ve Kayrevan'ı Abbasiler'in elinden aldı ( 1541
770-71 ). Fakat Ömer b. Hafs'ın yerine
gönderilen Yezid b. Hatim. 60.000 kişi
lik büyük bir ordu ile İbaziler'i Trablus
yakınlarında bozguna uğrattı ve Ebü
Hatim 9000 taraflarıyla birlikte öldürüldü (7 Mayıs 772). Bu mağlübiyet, bazı
İbaziler'in Trablus ve Tunus'taki anayurtlarını terkederek daha önce Ceza-

ABDURRAHMAN b. SEMÜRE
yir'e geç etmiş olan İbazr kabilelerine
katılmalarına sebep oldu. Cezayir'de
toplanan Berberrıer. Trablus İbazrıeri'
nin Abbasiler karşısında ikinci defa yenilgiye uğramalarından sonra Abdurrahman b. Rüstem'in yanına giderek
İmam Ebü'I-Hattab'ın ondan memnun
olduğunu. bu sebeple kendisini imam
seçmek istediklerini söylediler. O da
emirlerine itaat etmeleri şartıyla bu görevi kabul etti ve ittifakla imam seçildi
(ı 60/ 776-77) Böylece tarihe Rüstemrler adıyla geçecek olan hanedanın da
temelleri atılmış oldu.
Abdurrahman'ın

imam seçilmeden
önce Cezayir'deki faaliyetleri hakkında
bilinen tek şey, 15.000 İ bazi askerini
Tubne'deki Abbasr karargahına sevketmiş olmasıdır. Onun imam seçilmesiyle
Cezayir Trablus'un yerini aldı ve İbazr
imamlığının merkezi oldu. Bu aynı zamanda Süfriyye ve Beni İfren ' in Cezayir'deki hakimiyetinin sona ermesi demekti. Onlar söz konusu tarihten itibaren Abdurrahman ile akrabalık kurarak
onun emrine girdiler. Kuzey Afrika İba
zrıeri de onun etrafında toplandılar. Abdurrahman imam seçildikten kısa bir
süre sonra. eski bir Roma yerleşim merkezi olan Tiart'e 10 km. mesafede Tahert şehrini kurdu. Tahert. imarnın bulunacağı bir üs ve karargah olarak düşünülmüş ve müstahkem surlarla çevrilmişti. Şehirde ei-Ma'süme adıyla bir
de kale inşa edildi. Tunus ve Trablus'tan gelen birkaç · İbazr kabilesi de Tahert
civarına yerleştirildi. Daha sonra Levate, Heware. Zevaga, Matmata. Zenate
ve Miknase kabilelerine mensup bazı
gruplar da Tahert çevresine yerleşmeye
başladılar. Böylece Tahert Kuzey Afrika
İbazfliği'nin merkezi. Abdurrahman da
Tahert İbazr imamlarının ilki oldu.
Abdurrahman on bir yıl imamlı k yaptıktan sonr a öldü. Ö leceği n e ya kın , ileri
gelen kişileri ve alimleri toplayıp kendinden sonraki imamı seçme görevini
altı kişilik bir şüraya havale etti. Bu
şüra Mes'üd ei-Endelüsfyi imam seçmeyi kararlaştırdı. Fakat o imam olmak
istemediği için tekrar toplanıp Abdurrahman'ın oğlu Abdülvehhab' ı imam
seçtiler. Abdurrahman ' ın devri huzur ve
sükün içinde geçti. zamanında hiçbir
ayaklanma olmadı. O herkes ta rafından
sevilir ve sayılı rdı. Darbımesel olacak
kadar nezih bir hayatı vardı ; aynı zamanda büyük bir alimdi. Günümüze intikal etmeyen bir tefsiri ve hutbelerini
topladığı bir mecmuası olduğu rivayet
edilmektedir.
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Muaviye'nin Sista n valisi,
kumandan sahabi.
_j

Mekke'nin fethi sırasında Hz. Peygamber tarafmdan bağışlanan Kureyş
liler'den (bk. TULEKA) biri olup İ s lam' dan
önceki adı "Abdü Külal" (Abdü KeiQI veya Abdü' I-Ka'be ) idi. Müslüman olunca
Hz. Peygamber ona Abdurrahman adını
verdi. Daha sonra Müte seferine ve Tebük Gazvesi'ne katıldı.
İlk defa akrabası Hz. Osman zamanında idari kadernede görev aldı. Ira k' ın
fethine katılarak bilhassa Horasan cephesinde savaşt ı. Basra genel valisi Abdullah b. Amir tarafından Rebf b. Ziyad'ın yerine srstan valiliğine tayin edildi (33 / 65 3-54) . Bu sırada Zerenc halkı
isyan ederek Rebf b. Ziyad'ın naibini
kovunca Abdurrahman 8000 kişilik bir
ordu ile Zerenc'i kuşattı; iki milyon dirhem para ve 2000 köle alarak kale ku-

mandanı ile yeni bir anlaşma yaptı. Aynı
orduyla srstan'a gelen bir grup din bilgini de yerli halka İslami esasları öğret
meye başladı. Abdurrahman daha sonra doğuya seferler düzenledi ve Hindistan yakınlarında Zerenc ile Kiş arasındaki yerleri ve Ruhhac ile Zemindaver arasındaki bölgeyi ele geçirip buralardaki putları tahrip etti. Basra'ya dönünce Abdullah b. Amir'in Halife Hz. Ali
tarafından aziedildiğini gördü; Cem el
Vak'ası ' ndan sonra Muaviye'nin safları
na katıldı (36 / 6571.

Hz. Hasan ile görüşmek üzere Muaviye tarafından gönderilen heyette o da
yer aldı (4 11 66 ı ı Muaviye halife olunca
Abdullah b. Amir'i tekrar Basra valiliği
ne tayin etti. Abdurrahman da onun
naibi sıfatıyla emrindeki büyük bir orduyla Sistan'a gitti (662l Abdullah b.
Hazim ile beraber Sistan ve Hor asan'da
İslam hakimiyetini sağlamak için çalıştı.
Zerenc'de Hasan-ı Basrfnin üç yıl ders
verdiği yerde bir cuma camii yaptırdı ve
Hz. Osman devrinde fethedilmiş , ancak
daha sonra İslam hakimiyetinden çık
mış olan toprakları geri almak için teşebbüse geçti. Bu gayretleri sonunda
Zabülistan. Ruhhac ve Büst'ü tekrar
zaptetti. Bir ay süren kuşatmadan sonra Kabil'i de ele geçirdi. Bu başarıları
üzerine Muaviye tarafından Sistan valiliğine tayin edildi. Muaviye 45 (665) yı
lında İbn Amir'i. ondan bir ay sonra da
kendisini görevden alınca Basra'ya döndü ve beş yıl sonra orada vefat etti. Cenaze namazını Ziyad b. Ebih kıldırdı.
Abdurrahman b. Semüre son derece cesur ve mütevazi bir kumandandı.
Doğrudan Hz. Peygamber'den (bk Müsned, V, 6 1-63) ve Muaz b. Cebel'den ha- ·
dis rivayet etmiştir. Bilhassa. İslam ahlak ve hu kukunun temel pr ensipler inden sayılan. " Sa kın kimseden riyaset isteme. E ğe r isteği n üzerine sana riyaset
verilirse, istediğin şey ile baş başa bıra
kılırsın ; Allah ' ın yardımına mazhar olamazsın . Eğer istemeden sana riyaset
verilirse. o zaman Allah'tan yardım
görürsün. Bir de. bir şeye yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görecek olursan. yeminin için kefaret ödeyip hayırlı olanı i şle!" (Buharr.
"Ahkam ", 5. 6. "Eyman" , ı. "Keffarat ",
10 ; Müslim. "İmare", 13. "Eyman", 191

mealindeki hadisin hef'l! muhatabı hem
de ravisi olarak şöhret bulmuştur. Rivayet ettiği on dört hadisin üçü Buhar! ile
Müslim'de. ikisi de sadece Müslim'de
bulunmaktadır. Kendisinden de Abdul-
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