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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Ebll Said Abdurra hman b. Semüre
b. Hablb e i - Kureşl
(ö. 50 / 670)
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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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lah b. Abbas, Said b. Müseyyeb, Muhammed b. Sirin, Abdurrahman b. Ebü
Leyla ve Hasan - ı Basri gibi sahabi ve tabiiler hadis rivayet etmişlerdir.
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ABDURRAHMAN es-SOFI
( ,_,.;_,...ll .:ı-) 1~)
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Ebü'I-Hüseyn Abdurrahmc!ln b. Ömer
b. Muhammed b. Sehl es-Sı1fr
(ö. 376 / 986)

L

X. yüzyıl İslAm dünyasının
a stronomi bilgini.

tanın mış

_j

291 'de (903) Rey'de doğdu . Hayatı
fazla bilgi yoktur. Büveyhi
hanedanından Adudüddevle'nin hocası
ve dostu olduğu, bu hanedanın d iğer
mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu
bilinmektedir. 975'te Adudüddevle'nin
oğlu ŞerefOddevle ' nin Bağdat'ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehi rde çağdaş 
ları Ebü Sehl ei-Kühi, Sagani ei-Usturlabi. Ebü ishak ibrahim b. Hilal, Ebü
Hasan ei-Mağribi, ibnü'I-A'Iem ve Ebü'IVefa gibi alimlerle birlikte çalışmı ş ve
gözlemlerde bulunmuştur. Abdurrahman es-Süfi, Ali b. isa ei-Harrani, Ebü
Hanife ed-Dineveri, Settani gibi alimierin yaptığı çalışma ve gözlemleri tamamlamak, düzeltmek ve kendi gözlemlerini de ilave etmek suretiyle astronomide yeni bir dönem başlatmıştır.
Bazı araştırıcı lara göre o, modern çağa
hakkında
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Abdurrahman es-SOfi'nin Kitabü Şuveri'l-kevakibi'ş-şabite adlı eserinden burclarla ilgili iki cizim

tesir eden üç büyük astronomi aliminden biridir. Batı literatüründe adı , farklı
telaffuzun bir sonucu olarak Azophi,
ilbermosofim, Jeber Mosphim, Abuhassin gibi çeşitli şekille rde kaydedilmektedir.
Batlamyus'tan sonra sabit yı ldızların
incelenmesi ve bunların kozmografik
katalogunun hazırlanmasında önemli
rolü olan Abdurrahman es-Süfi, ilim
aleminde daha çok bu alandaki başarı 
la rıyla tanınmaktadır. Kitabü Şuveri'l
kevakibi'ş-şabite adlı eserinde Batlamyus'un Almagesi'te ele aldığı kırk
sekiz yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları , büyüklükleri (parlaklı kları) ve renkleriyle ilgili görüşleri ni
ortaya koyduktan sonra Almagest'te
geçen yıldız isimlerinin Arapça karşı
lıkla rını vererek islam astronomi ilminin terminolojisini meydana geti rmişti r.
Bu terimler daha sonraki islam ve Batı
astronomları tarafından kullanıldığı gibi. bunlardan doksan dördü modern
astronomi literatürüne de girm i ştir.
Abdurrahman es-Süffnin gök cisimlerinin uzaklığını ölçmek için kullandıgı
rumh ~ 14' ~ Andromedae ve Pegasi'nin uzaklığı : zira ' ~ 1/6 rumh ~
20': şibr ~ 1 13 zira': esba' = 1 132
zira' gibi birimler, uzaklıkla rın belirlenmesinde çok sağlıklı bir şekilde kulla-

z·

nılmıştır.

Abdurrahman es-Süfi, her yıldız takı 
bir defa gökyüzünde görüldüğü ,
bir defa da gök küresinde görüleceğ i
tarzda resmini çizmiş, daha sonra her
yıldızın boylam, enlem. büyüklük ve
rengini vererek yıldız kümelerine göre bir cetvel (katalog) meydana getirmiştir. Bu yı ldız cetvelinin başlangıcı, iskender takviminin 1276 yılının ilk günüdür (20 Ramazan 353/30 Eylül 964).
Boylamları , Batlamyus'un bulduğu boylarnlara 66 yıl için 1 derece olmak üzere, toplam 42 derece 41 daki kalık bir
sabit miktar ekleyerek bulmuştur. Halbuki Halife Me'mün zamanında "zicü'lmının

mümtehan " ın hazırlanmasında k!.!llanı

lan Batlamyus'un cetveli, Menelaos'un
verdiği değerlere 100 yıl için 1 derece
eklenerek düzenlenmişti. Batlamyus'la
başlayan kozmografık haritalar hazır
lama geleneğinin Abdurrahman es-Süffden geçerek çağımıza kadar ulaştığı
kabul edilmektedir.
Abdurrahman es-Süffnin astronomi
aletlerinin ve enstrümental tekniklerin
gelişti rilmesinde de önemli yardımları
olmuştur. ibnü'I-Kifti, 1043 tarihinde,
onun tarafından yapıldığı rivayet edilen
üç bin dirhem (ı O kg. kadar) ağırlığında
gümüş bir gök küresinin Kahire'de bulunduğunu kaydetmektedir. ·O yaptığı
düzenlemelerle usturlapların ölçme
hassasiyetini de arttırmıştır. Birüni, Abdurrahman es-Süffnin 123.5 cm. çaplı
bir halka kullanarak ekliptiğin eğim i ni

