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(ö. 541 / 1147) 

L Irak Selçuklu Devleti emiri ve h c'kibi. _j 

Sultan Mahmud'un (Mahmud b. Mu
hammed Tapar) emirlerinden Togayü
rek'in oğludur. Hayatının ilk yılları hak
kında fazla bilgi bulunmamakla birlik
te. muhtemelen babasının ikta* sahası 
olan Halhal bölgesinde yetişti. 1138'de 
Fars Valisi Mengü Bars ile Boz-aba'nın 
Sultan Mesud'a karşı giriştikleri hare
kete katıldı. Ancak daha sonra, Sultan 
Mesud tarafından bağışlanarak onun 
emirleri arasına girdi. isabetli görüşleri 
ve ölçülü hareketleriyle kısa zamanda 
sultanın teveccühünü kazanarak hacip
lik mevkiine yükseldi. 114S'te Rey Ha
kimi Abbas ve Fars Valisi Boz-aba, Sul
tan Mesud'a karşı yeniden harekete 
geçince. sultanla birlikte Bağdat'a git
mek mecburiyetinde kaldı. Damadı olan 
Arran (Erran) Valisi Çavlı Candar'ın Sul
tan Mesud ile anlaşıp asilere karşı ha
reket etmesi ve böylece sultan üzerin
de nüfuz kazanması üzerine. damadı
nın aleyhine çalışmaya başladı. Çavlı 

bunu öğrenince Boz-aba'ya katılarak 

sultanın aleyhine döndüyse de Zencan'a 
geldiği sırada öldü (1 146) 

Abdurrahman daha sonra damadının 
ölümüyle boşalan Arran valiliğini elde 
etmek istedi. Çünkü bu bölgenin geliri 
çoktu. Bundan dolayı Arran'a hakim 
olanlar, devlet idaresinde büyük bir güç 
ve nüfuz sahibi oluyorlardı. Burayı elde 
etmek için Boz-aba ve Abbas ile anlaş
maktan çekinmeyen Abdurrahman. bu 
emirler sayesinde Arran valiliğini ele 
geçirdiği gibi. oğlu Argun'u da Bağdat 
şahne* si yaptırdı ve idarede söz sahibi 
oldu. Bu s ırada Gürcüler' in Arran böl
gesine akınları üzerine bölgeye gitmek 
zorunda kalması. onu ortadan kaldır

mak isteyen Sultan Mesud'a beklediği 
fırsatı verdi. Nihayet Arran'da sefer ha
zırlıklarıyla uğraşırken Sultan Mesud'un 
çok sevdiği Emir Has Beg tarafından 

öldürüldü. 
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Abdurrahman b . Udeys b. Amr el-Belevi 

(ö. 36 / 656-57) 

B ey' atürrıdvan • a iştirak eden 
ve Hz. Osman 'ın şehid edilmesi 

L 
olayına karışan sahabi. 

_j 

Mısır fethine katıldı ve oraya yerleş
ti. Hz. Osman'ı azietmek için Mısır'dan 
Medine'ye doğru yola çıkan dört aske
ri birlikten birinin kumandanı idi. Bu 
ayaklanmayı haber alan Osman. arala
rında Hz. Ali ve Muhammed b. Mesle
me'nin de bulunduğu otuz (veya ell i) ki
şilik bir heyeti, asileri yatıştırmak üzere 
Mısır'a gönderdi. Heyet. beğenilmeyen 
bazı uygulamaların düzeltileceğine dair 
halife adına söz vererek orduyu geri 
dönmeye razı etti. Ancak, Büveyb mev
kiine geldikleri zaman halifenin kölesi
ni, Mısır valisine hitaben yazılmış bir 
mektupla yakaladılar. Mektupta Abdur
rahman b. Udeys ve arkadaşlarına . Mı

sır' a döndüklerinde yüzer değnek vu
rulması. saç ve sakallarının kesilmesi ve 
yeni bir emre kadar uzun süre hapse
dilmeleri emrediliyordu. Bunun üzerine 
ordu geri döndü ve Medine'ye vardı. 

Orada bizzat Hz. Osman'la durumu 
müzakere ettiler. Halife her ne kadar 
mektuptan haberdar olmadığını söyle
diyse de Abdurrahman ve arkadaşları 

inanmadılar ; diğer yerlerden gelen asi
ler le birlikte halifeyi kırk dokuz gün 
muhasara altında tuttular , sonunda da 
şehid ettiler. 

Abdurrahman b. Udeys, Hz. Osman ' ın 

şehid edilmesinden sonra Mısır'a dö
nerken diğer isyancı arkadaşlarıyla bir
likte Muaviye'nin adamları tarafından 

yakalanıp Filistin'de hapsedildL isyan
cılar bir ara hapishaneden kaçmayı ba
şardılarsa da Filistin valisinin elinden 
kurtulamadılar. Abdurrahman kendisini 
yakalayan kişiye , "Yazı klar olsun sana ! 
Allah'tan kork ve kanıma girme; ben 
ağaç altında Hz. Peygamber'e biat et
miş bir sahabiyim!" dediyse de bu söz
leri adama tesir etmedi ve "Halil da
ğında çok ağaç var" diyerek Abdurrah
man'ı öldürdü. 

Mısır'da bulunan tabiilerden Ebü'I
H'usayn ei-Hacri, Abdurrahman b. Şi- · 

mase ve Ebü Sevr ei-Fehmi gibi mu
haddisler kendisinden rivayette bulun
muşlardır. 
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Ebu Mutarrif Abdurrahman 
b. Abdiilah b. Osman es-Sekafi 

(ö. 66 / 685-86) 

Emevi valilerinden, tabii. 

Ebü Süfyan ' ın kızı olan annesi Üm
mü'I-Hakem'e nisbetle İbn Ümmü'I-Ha
kem diye de anılır. Hicretin 53. yılında 
Bizans'a karşı açılan sefere katıldı. Da
yısı Muaviye b. Ebü Süfyan tarafından 
Küfe valiliğine getirildi (58/ 677-78) Bu
rada vali iken cuma hutbesini oturarak 
okuduğu için sahabi Ka'b b. Ucre tara
fırıdan şiddetle tenkit edildi. Daha son
ra kötü idaresi yüzünden KOfeliler tara
fından kovulunca bu defa Mısır'a vali 
olarak gönder ildi. Yolda kendisini karşı
layan sahabi Muaviye b. Hudeyc. KO
fe'de olduğu gibi Mısır'da da başarılı 

olamayacağını söyleyerek onu Şam'a 

dönmeye razı etti. Ardından yine Mua
viye tarafından ei-Cezire'ye vali tayin 
edilen Abdurrahman, dayısının vefatma 
kadar bu görevde kaldı. Abdullah b. Zü
beyr 'in Şam valisi Dahhak b. Kays. Mer
van'la savaşmak üzere şehirden çıkınca 
Abdurrahman derhal buraya hakim ol
du ve halkı Mervan b. Hakem'e biat et
meye çağırdı. 

Bazı kaynaklarda sahabi olduğu riva
yet edilen Abdurrahman, Hz. Osman'ın 
katillerinden Amr b. Hamık' ı öldürmek
le de şöhret kazanmıştır. 
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