EBÜ'I-HATIAB ei-ESEDT
Hatta b, Abbas! Ha lifesi Ebu Ca'fer elMansur'un Trablus arnili Amr b. Süveyd
ei -Muractl'yi görevinden uzaklaştırdı. Onu
Trablus'ta kalmak veya ayrılmak konusunda serbest bıraktıysa da Amr beytülmalin anahtarlarını teslim ederek ayrıl
mayı tercih etti. Böylece Ebü' I- Hattab
imam seçildiği yıl Trablus 'a hakim ol-
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Ebü'l-Hattab Abdüla'la b. es ·Semh
el-Meafir\' el- Him yer!
(ö. 144/761)
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Trablusgarp'ta
Cebelinefuse bölgesindeki
İbaziler'in seçtikleri ilk imam.
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Aslen Yemenli olup Basra'da Ebü Ubeyde Müslim b. Ebu Kerlme'den İbazıyye
mezhebinin esaslarını öğrenen, bu bilgileri Kuzey Afrika'ya taşıyan ve "hameletü'l-ilm" diye adlandırılan beş kişiden
biridir (diğerleri Abdurrahman b. Rüstem,
Asım b. Cemil es-Sidrati, Ebü Davüd enNefzavl ve İsmail b. Derrar el-Gadamisi'dir) Basra'da beş yıl kadar kalıp tahsillerini tamamladıktan sonra hocalarının talimatına uyarak devlet kurmak amacıyla
Kuzey Afrika'ya geçen bu kişilerle birlikte Trablus'a giden Ebü'l-Hattab, mezhep
mensuplarının durumuyla yakından ilgilenıneye ve önde gelen cemaat reisieriyle İstişarelerde bulunmaya başladı.
Önceki yıllarda Ukbe b. Nafi'in torunlarından İlyas b. Habfu tarafından Trablus'ta öldürülen İbazl ileri gelenlerinden
Abdullah b. Mes'üd et-Tüclbl'nin intikamını almak için bir isyan hareketi baş
latıp İlyas'ın Trablus valiliğinden aziini
sağlayan, fakat son derece dikkatli davranan mezhep mensupları işlerini yürütecek bir imam seçmek istiyorlardı.
Trablus şehrinin batısındaki Sayyact mevkiinde bir arazi ihtilafı dolayısıyla toplanıyormuş gibi görünen İbazller Allah'ın
kitabı, resulünün sünneti ve selefin slretine uygun şekilde hükmetmek üzere
Ebü'I-Hattab ei-Meafirl'ye biat ettiler
(140 / 757) Bir müddet sonra Trablus'a
baskın yapan Ebü'I-Hattab kuwetleri,
hükmün ancak Allah'a ait olduğunu ve
sadece Ebü'I-Hattab'a itaat edeceklerini ilan ederek şehre dağıldılar. Ebü'l324

mayı başardı.

Bu dönemde Hablb b. Abdurrahman
Kayrevan'da hakimiyetini sürdürmekte
iken Sufriyye mezhebine mensup olan
Serberi Verfecume kabilesi reisi Asım
ei-Verfecuml, bir isyan hareketiyle Hablb'i öldürüp Kayrevan ve civarına hakim
oldu (Muharrem 140/ Haziran 757). Verfecume mensuplarının halka kötü davranmaları, ahalinin canına, malına ve namusuna kastetmeleri üzerine halk İba
zi imametinden yardım · istedi. Bunun
üzerine Ebü' ı- Hatta b, Abdurrahman b.
Rüstem ve Asım es-Sidrati'yi yanına alarak 6000 kişilik bir kuwetle yola çıktı.
Yol üzerinde bulunan Kabis'i ele geçirdi, buraya bir amil tayin ederek Kayrevan 'a doğru ilerledi. Şeh rin yakınların
da Abdülmelik ei-Verfecüml'nin kumandasındaki kuwetlerle karşılaştı. Ahaiinin şehir içinde isyan çıkarmasından da
faydalanan Ebü'l-Hattab kısa zamanda
düşmanlarını mağlüp etti, Abdülmelik'le birlikte adamlarının birçoğu öldürüldü. Teslim olanlar da kılıçtan geçirildi.
Böylece Kayrevan Ebü'I-Hattab kuwetleri tarafından tamamen ele geçirildi (Safer 141 / Haziran 758). Asım es-Sidratl bu
savaşta yediği bir yemekten zehirrenerek öldü. Ebü'I- Hatta b, diğer arkadaşı Abdurrahman b. Rüstem'i Kayrevan'a
amil tayin ederek Trablus'a döndü. Böylece kısa zamanda Trablus'tan Kayrevan'a kadar hüküm süren güçlü bir İba
zl imameti ortaya çıkmış oldu. Aynı yıl
Halife Mansur tarafından Mısır valiliği
ne tayin edilen Muhammed b. Eş'as eiHuzal, İfrlkıye'de asayişi yeniden sağla
mak için Awam b. Abdülaziz ei-Becell
kumandasındaki bir orduyu bölgeye sevketti. Ebü'I -Hattab bu orduya karşı Verdase'ye kadar gitti. Halife kuwetlerinin
ilerlemesine engel olmak için Malik b.
Sehran ei-Hewarl kumandasında gönderdiği öncü kuwetler Abbas! ordusunu Sürt civarında mağlup etti. Bundan
sonra Mısır'dan Ebü'I-Ahvas Ömer elİci! kumandasında ikinci bir ordu gönderildiyse de bu ordu da bizzat Ebü' 1Hattab tarafından Mağmedas mevkiinde bozguna uğratıldı ( 142/ 759) Ebü'lHattab birçok ganimet alarak Trablus'a

döndü. Kendisinin ve mensuplarının asıl
gayesi, nüfuz alanını genişletmek isteyen Abbas! halifesine engel olmak, memleketleri olan İfrlkıye'nin idaresini baş
kasına kaptırmamaktı.

Halife Mansur, İfrlkıye'deki bu başa
harekattan sonra bizzat Mısır Valisi İbnü ' 1- Eş'as 'tan bu meseleyi halletmesini istedi. Bunun üzerine İbnü ' I-Eş'as
40.000 kişilik bir ordu ile İfrikıye'ye yöneldi. Durumdan haberdar olan Ebü'IHattab da 200.000 kişiye yakın bir ordu ile Trablus'tan çıkarak Tavurga'nın
güneybatısında bulunan Verdase'ye gidip
karargahını kurdu. Fakat İbnü'l-Eş'as'ın,
doğuya gittiği zannını veren bir taktik
uygulaması Ebü' 1- Hattab kuwetlerinin
dağılmasına sebep oldu. İbnü'I-Eş'as sı
kı bir yürüyüşle Trablus'a ulaştı. Ebü'IHattab da onu durdurmak için süratle
yakındaki kabileleri topladı. İki taraf Tavurga'da karşılaştı. Cereyan eden şid
detli savaş sonunda Ebü'I-HaWlb mağ
lüp oldu, kendisi ve taraftarlarının çoğu
öldürüldü (Safer 144 / Mayıs 761). Trablus'u zapteden halife ordusu iki ay sonra Kayrevan'a da hakim oldu. Bu suretle İfrlkıye'de kurulan ilk İbazl imameti
yaklaşık dört yıl devam edebildi.
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EBÜ'l- HATIAR
( .J i.WJI Y.l )
Hüsam b. Dırar el-Kelb!
(ö. 130/747)
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Emeviler'in Endülüs valisi.
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Vali Belc b. Bişr ei-Kuşeyrl'nin ölümünden (124 / 742) sonra Endülüs'te karı
şıklıkların başlaması ve yeni vali Sa'lebe b. Selame ei-Amill'nin bunu körük-

