RÜSTEM PASA KÜLLiYESi
ise tuğla malzemeyle örülü olduğu anlaşıl
maktadır. Sonradan yapılan ocak ve hacasından dolayı binanın bir dönem aşhane
olarak kullanıldığı söylenmektedir.
Hamam. Medresenin doğu duvarına bitişik olup caminin sol yanında ve ön cephesine kadar uzanan alanda yer almaktadır. Halk arasında Paşa Hamarnı adıyla
bilinen yapı bir çifte hamamdır. Erkekler
kısmı kare planlı üzeri kubbeli soyunmalık,
aynalı tonoz örtülü ılıklık, kare planlı ve
kubbeyle örtülü sıcaklık bölümlerinden
meydana gelmektedir. Sıcaklık bölümü sekizgen bir orta mekana sahiptir ve kenarlarına yerleştirilen kubbeli. kare şeklinde
halvet mekanları ile yıldıza benzer plan
özelliği göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Kadınlar kısmı ise çatı örtülü bir giriş
revakl ile kareye yakın dikdörtgen planlı
kubbeli soyunmalık, aynalı tonoz örtülü
ılıklık ile kare planlı tek kubbeli ve yan yana iki halvet hücresinden oluşan sıcaklık
bölümüyle enine düzenlenmiştir. Duvarları kesme taştan, kemer ve örtüleri tuğla
olan hamamın üzeri kubbeyle örtülüdür.
Günümüzde bir kısmı tamamen yıkılmış
olan yapının sağlam olan yarısı kiremit
kaplı ahşap bir çatıyla örtülüdür ve depo
olarak kullanılmaktadır.
Bedesten. Caminin batısında yer alan
iki kalın paye üzerine altı kubbeli ve
ZS .S x 19 m. ölçülerindedir. Külliyenin
önemli parçası sayılan bu yapı plan ve altı kubbeli örtü şekli bakımından Gelibolu ,
Bergama, Beyşehir, Selanik, Serez, Tosya
ve Saraybosna'daki Bursa Bedesteni ile
benzerlik gösterir. Yapıda kubbeler sekizgen kasnaklar üzerine oturmakta ve kubbe geçişleri pandantiflerle sağlanmakta
dır. Dört tarafa birer kapısı olan bedestenin kapı kemerleri dıştan yuvarlak, içten
sivri kemerlidir. Taş ve tuğladan inşa edilen yapının uzun cephelerinde üç, kısa cephelerinde iki adet pencere bulunmaktadır. 1949-1950 yıllarında Maarif Müdürlüğü tarafından malzeme deposu olarak kullanılan ve 197Z'de esaslı bir şekilde onarılan yapının cephesinde vaktiyle yıkılmış
olup duvar izleri kısmen görülen dış dükkaniarının yerine yenileri yapılmıştır. Külliyeye ait kervansaray, imaretle fodla fırın
larının yerleri ise günümüzde kesin biçimde bilinmemektedir.
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yontarla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiş olup (Dener. s. 32) günümüzde burada korunmaktadır ( I 66 yazma, 23 basma) .
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Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadraRüstem Paşa'nın Eminönü'nde Mahmud Paşa Camii yakınında 957
(1550) yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı
medresede kurduğu kütüphanenin "evail-i
Cemfıziyelewel" 968 (ı 561 Ocak sonları) tarihli vakfıyesine göre kütüphanede günlük
S akçe ücret alan bir hfıfız-ı kütüb görev
yapmaktaydı. Medrese hocalarının ve öğ
rencilerin yararlanması için açılmış kütüphaneden öğrenciler de hocalarının bilgisi
dahilinde ödünç kitap alabilmekteydi. Rüstem Paşa'nın küçük bir koleksiyandan oluşan kütüphanesi vaktiyesine göre 120 cilttir (Yüksel. s. 270-27 ı) . Ancak tarihçi Peçevl'ye göre konağında çok zengin bir kütüphanesi bulunan Rüstem Paşa öldüğü
zaman terekesinden SOOO kitap çıkmıştır
(Tarih, ı . 23). Rüstem Paşa' nın medresesindeki kütüphanenin mevcudu daha sonra yapılan bağıştarla biraz artmıştır. Matbu katalogu, Mahmud Paşa Medresesi
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Kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi Defteri adıyla basılan kitapta yer
almaktadır (Dersaadet ı 31 ı. s. 35-47). Bazı vakıf kütüphaneterindeki küçük koleksiyonların 191 O yılında binaları yenilenen
kütüphanelere nakli sırasında Rüstem Paşa Kütüphanesi'nin bazı bölümlerinin rutubet tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu tesbit edilerek (BOA. MF. KTV, Dosya
nr. 6 . Evrak 36) Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne nakli düşünülmüşse de bu medresenin müderris ve talebelerinin ricası üzerine ve muhtemelen kütüphanenin 1909'da bir tamir görmüş olduğu göz önüne
alınarak koleksiyon yerinde bırakılmıştır
(BOA, MF. KTV, Dosya nr. 6, Evrak 5 I) . Ancak ardından kitaplar 1914'te Sultanselim'de kurulan kütüphaneye, daha sonra
1924'te Murad Molla Kütüphanesi'ne götürülmüştür. 1949'da diğer bazı koleksi-
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İran milli destanının
en güçlü kahramanı .
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Pehlevi edebiyatında Rostahm ve Rostethem şekillerinde geçer ve "iri yapılı, güçlü" anlamını taşır; bazan da aynı manadaki "Tehemten" lakabıyla birlikte kullanılır.
Aslında Zaloğlu Rüstem'in Eşkanl ileri gelenlerinden bir kahraman olduğu ve milli
destana girmesiyle birlikte kendisine birtakım olağan üstü efsanev! özellikler atfedildiği sanılmaktadır.

Hakkında en geniş bilgiyi veren Pirdevsi'nin Şahname'sine göre Rüstem, milli
kahraman ak saçlı Zal'in Kabil Hükümdan
Mihrab'ın kızı ROdabe ile evliliğinden, çok
iri o lduğu için doğumunu gerçekleştire
meyen annesinin karnını daha önce babası Zal'i de büyütmüş olan Slmurg'un yarmasıyla dünyaya gelmiş ve hızla büyüyüp
gelişerek kısa sürede yiğitlere yaraşır bir
vücut yapısına ve güce kavuşmuştur. Hayatının tamamı başarılarta dolu olarak Zabülistan'da geçen Rüstem 700 batman
ağırlığındaki gürzü, güçlü kemendi, kapIan postundari yapılmış elbisesi ve yıldırım
hızındaki atı Rahş ile iran krallarının sıkın
tıya düştükleri anda yardımiarına koşmuş,
onları ve iran halkını büyük tehlikelerden
kurtarmıştır. Bunlar arasında Hefthfın'ı
geçtikten ~onra. Div-i Sepld ile savaşması ,
Bijen'i Ehrimenyaratıhşlı Efrasiyab'ıiı kuyusundan ktı'rtarması
Siyaveş'in intikamını alması, EşkebQs'u ve asi şehzade isfendiyar'ı öldürmesi sayılabilir. Bilmeden
oğlu Sührab ile de savaşmış ve onu yara-
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layarak ölümüne sebep olmuştur. Sonunda üvey kardeşi Şeğad'ın hileleriyle mızrak
ve hançer dolu bir kuyuya düşürülerek atıy
la birlikte öldürülmüştür.
Çeşitli özellikleriyle Hint-iran tanrıların
dan indra ve Grek mitolojisinden Herakles
ile Prometheus'a benzeyen, onlar gibi daima iyinin yanında yer alan ve daima galip gelen Rüstem, islam sonrası iran kültüründe de en ünlü ve en etkili efsanevl
kahraman olarak yerini almış ve edebiyatta özgün bir konum kazanmıştır. Ayrıca
onun tasawuf edebiyatma da girdiği ve
mutasawıf şairler tarafından özeUikle D'iv-i
Sepld hikayesindeki tiplemelerle kişinin
nefs-i emınaresini yenilgiye uğratıp egemenliği altına alması arasında bağlantı kurulmuştur. Bu yorumlama yoluna giden ilk
şair Senal'dir. Bu tarz yorumlar ve farklı
telmihler sufi şairterin mısralarında bolca
görülmektedir. Ancak tasawufi mesnevilerde ağırlıklı telmihlerin şiirin içerisinde
açıklanmasına karşılıklı gazellerde üstü
kapalı kaldığı görülür. Bu şiirlerde ağırlık
peygamber kıssaları ve Sami kökenli rivayetlerdedir.
Meşrutiyet döneminin şair ve yazarların
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Meliküşşuara

Bahar, Rüstem'in mahareketle Rüstemname adlı
mizah karışık, hayall konuları işleyen bir
kaside kaleme almış. ölümsüzlüğüyle insan üstü özelliklerinden esinlenerek onu
XX. yüzyılda yeniden canlandırıp toplumda gördüğü birçok çarpıklık ve alışkanlık
la alay etmiştir.
ceralarından
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Adını kurucusu olan iran asıllı AbdurRüstem'den almıştır. Bir
süre Kayrevan 'da okuduktan sonra ibazıyye mezhebiyle ilgili tahsilini tamamlamak için Basra'ya giden Abdurrahman b.
Rüstem beş yıl Ebu Ubeyde Müslim b.
Ebu Kerime'den öğrenim gördü. Ebu Ubeyde, dai olarak yetiştirdiği Abdurrahman'ın
da içinde bulunduğu beş öğrencisini Kuzey Afrika'ya göndererek ibazi davetini organize etmekle ve şartlar uygun olunca
aralarından Ebü'I-Hattab ei-Meafıri'nin baş
kanlığında bir i bazi yönetimi ku rm akla görevlendirdi. Onun tavsiyesiyle 140 (757) yı
lında Trablus'ta Heware ve Zenate ibazileri'ne imam seçilen Ebü'I-Hattab. Kayrevan'ı ele geçirince Abdurrahman b. Rüstem 'i oraya vali tayin etti ( ı 4 ı /7 58). Bu
arada Ebü'I-Hattab, Abbas'iler'e yeniidi ve
çok sayıda taraftarıyla birlikte öldürüldü
(ı 44/76 ı) Abdurrahman ise bir grup i bazi ile birlikte Abbasiler'in eline geçen Kayrevan'dan Orta Mağrib ' deki (Cezayir) Cebelicezzul'e çekildi. Bu savaştan kurtulanların yanı sıra Tunus ve Trablus civarında
ki ibaziler'in önemli bir kısmı da onun etrafında toplandı. Daha sonra Trablus ve
Cebelinefuse bölgesindeki ibaziler'in başında Abbasller'e karşı büyük bir isyan
başlatarak valiyi öldüren, ancak Tubne ve
Kayrevan'ı ele geçirmesinin ardından yeni vali karşısında ağır bir yenilgiye uğrayıp
çok sayıda taraftarıyla beraber öldürülen
(ı 55/772) Ebu Hatim et-ibazi el-Melzuzi'ye
bağlı ibaziler'in önemli bir kısmı da oraya
sığındı . Böylece taraftarlarının sayısını ve
rahman'ın babası

gücünü iyice arttıran Abdurrahman. ibaziBerberi kabile reisierinin katıldığı bir toplantıda imam seçildi ve Rüstemiler Devleti'ni resmen kurmuş oldu ( 160/777) . Daha
sonra Cebelicezzul'de Tahert şehrini tesis etti ve burayı merkez yaptı. "Emlrü'lmü'minin" unvanını alan Abdurrahman'ın
171 (787) yılında ölümüne kadar on bir yıl
süren yönetim dönemi büyük ölçüde barış ve sükun içinde geçti.
Abdurrahman'ın ölmeden önce. yerini
alacak imam ı seçme yetkisini oğlu Abdülvehhab'ın da içinde bulunduğu altı kişilik
bir şuraya havale etmesi üzerine bir ay süren toplantıların ardından Abdülvehhab
imamlığa getirildi. Bu seçim, ibazıyye'nin
imarnın şura yoluyla belirlenmesi gerektiği inancına rağmen emirliğin sona ermesine kadar uygulanan saltanatta veraset
kuralının da başlangıcı oldu. 208 (823) yı
lına kadar hüküm süren Abdülvehhab'ın
iktidar günleri her ne kadar devletin gücünü arttırdığı dönem ise de aynı zamanda birçok isyanın yaşandığı süreçtir. Bu isyanların en önemlisi, i baziler'in Abdülvehhab'ın imametini kabul etmeyen Nükkariler ve onun taraftarları olan Vehbiler arasında ikiye bölünmesiyle sonuçlanan isyandır. Tahert'ten ayrılıp Küdyetünnükkar denilen yerde toplanan Nükkar'iler. Abdülvehhab'a karşı savaş açtılar ve bir ara onun
şehir dışında bulunmasını fırsat bilerek
Tahert'e saldırdılar. ancak Abdülvehhab'ın
oğlu Eflah karşısında ağır bir hezimete
uğradılar. içteki isyanları bastıran Abdülvehhab, Ağlebiler'in Trablus'ta çok sayıda
ibaz'i'yi öldürmesini bir savaş sebebi saydı ve şehri kuşattı. Neticede iki taraf arasında Trablus ve sahil kesiminin Ağlebi
ler'de, iç bölgelerin Rüstemiler'de kalmasını öngören bir antlaşma imzalandı ( ı 96/
812) . Abdülvehhab, bu antlaşmanın ardın
dan Ağiebi egemenliğinde bulunan i bazller'in yoğun olduğu Kabis ve civarını , daha
sonra da Cerbe adasını topraklarına katmayı başardı. Abbasiler'le ve onların hakimiyetini tanıyan Ağlebiler'le mücadelesini devam ettirirken Endülüs Erneviieri ile
dostane ilişkiler kurdu.

Abdülvehhab ' ın

ölümünün ardından
Ebu Said Eflah yaklaşık yarım asır süren yönetimi sırasında genelde babasının siyasetine sadık kaldı. Büyük bir kararlılıkla isyanları bastırdıktan
sonra Abbasiler'e karşı Endülüs Emevileri'yle sağlanmış olan ittifakı devam ettirdi
ve komşusu Ağlebiler' i sindirmeyi başar
dı. Kendisi de alim olan Eflah ilim adamlarını korur. onlarla istişareye önem verirdi. Onun zamanında sağlanan sükunet saimam seçilen
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