
Rüstem-i zaı' in , düştüğü tuzaktan ok atışı nı gösteren bir 
minyatür (Firdevsi, Şahname, iü Ktp., FY, nr. 1406) 

layarak ölümüne sebep olmuştur. Sonun
da 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 da
ima iyinin yanında yer alan ve daima ga
lip gelen Rüstem, islam sonrası iran kül
türünde de en ünlü ve en etkili efsanevl 
kahraman olarak yerini almış ve edebiyat
ta 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 ege
menliği altına alması arasında bağlantı ku
rulmuştur. Bu yorumlama yoluna giden ilk 
şair Senal'dir. Bu tarz yorumlar ve farklı 
telmihler sufi şairterin mısralarında bolca 
görülmektedir. Ancak tasawufi mesnevi
lerde ağırlıklı telmihlerin şiirin içerisinde 
açıklanmasına karşılıklı gazellerde üstü 
kapalı kaldığı görülür. Bu şiirlerde ağırlık 
peygamber kıssaları ve Sami kökenli riva
yetlerdedir. 

Meşrutiyet döneminin şair ve yazarların
dan Meliküşşuara Bahar, Rüstem'in ma
ceralarından hareketle Rüstemname adlı 
mizah karışık, hayall konuları işleyen bir 
kaside kaleme almış. ölümsüzlüğüyle in
san üstü özelliklerinden esinlenerek onu 
XX. yüzyılda yeniden canlandırıp toplum
da gördüğü birçok çarpıklık ve alışkanlık
la alay etmiştir. 
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RÜSTEMILER 
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Cezayir 'de 
hüküm süren İslam hanedam 

(777-909). 
_j 

Adını kurucusu olan iran asıllı Abdur
rahman'ın babası Rüstem'den almıştır. Bir 
süre Kayrevan'da okuduktan sonra iba
zıyye mezhebiyle ilgili tahsilini tamamla
mak için Basra'ya giden Abdurrahman b. 
Rüstem beş yıl Ebu Ubeyde Müslim b. 
Ebu Kerime'den öğrenim gördü. Ebu Ubey
de, dai olarak yetiştirdiği Abdurrahman'ın 
da içinde bulunduğu beş öğrencisini Ku
zey Afrika'ya göndererek ibazi davetini or
ganize etmekle ve şartlar uygun olunca 
aralarından Ebü'I-Hattab ei-Meafıri'nin baş
kanlığında bir i bazi yönetimi ku rm akla gö
revlendirdi. Onun tavsiyesiyle 140 (757) yı
lında Trablus'ta Heware ve Zenate ibazi
leri'ne imam seçilen Ebü'I-Hattab. Kayre
van'ı ele geçirince Abdurrahman b. Rüs
tem '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 ba
zi ile birlikte Abbasiler'in eline geçen Kay
revan'dan Orta Mağrib'deki (Cezayir) Ce
belicezzul'e çekildi. Bu savaştan kurtulan
ların yanı sıra Tunus ve Trablus civarında
ki ibaziler'in önemli bir kısmı da onun et
rafında toplandı. Daha sonra Trablus ve 
Cebelinefuse bölgesindeki ibaziler'in ba
şında Abbasller'e karşı büyük bir isyan 
başlatarak valiyi öldüren, ancak Tubne ve 
Kayrevan'ı ele geçirmesinin ardından ye
ni 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 
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gücünü iyice arttıran Abdurrahman. ibazi
Berberi kabile reisierinin katıldığı bir top
lantıda imam seçildi ve Rüstemiler Devle
ti'ni resmen kurmuş oldu ( 160/777). Daha 
sonra Cebelicezzul'de Tahert şehrini te
sis etti ve burayı merkez yaptı. "Emlrü'l
mü'minin" unvanını alan Abdurrahman'ın 
171 (787) yılında ölümüne kadar on bir yıl 
süren yönetim dönemi büyük ölçüde ba
rış ve sükun içinde geçti. 

Abdurrahman'ın ölmeden önce. yerini 
alacak imam ı seçme yetkisini oğlu Abdül
vehhab'ın da içinde bulunduğu altı kişilik 
bir şuraya havale etmesi üzerine bir ay sü
ren toplantıların ardından Abdülvehhab 
imamlığa getirildi. Bu seçim, ibazıyye'nin 
imarnın şura yoluyla belirlenmesi gerek
tiği inancına rağmen emirliğin sona erme
sine kadar uygulanan saltanatta veraset 
kuralının da başlangıcı oldu. 208 (823) yı
lına kadar hüküm süren Abdülvehhab'ın 
iktidar günleri her ne kadar devletin gü
cünü arttırdığı dönem ise de aynı zaman
da birçok isyanın yaşandığı süreçtir. Bu is
yanların en önemlisi, i baziler'in Abdülveh
hab'ın imametini kabul etmeyen Nükka
riler ve onun taraftarları olan Vehbiler ara
sında ikiye bölünmesiyle sonuçlanan isyan
dır. Tahert'ten ayrılıp Küdyetünnükkar de
nilen yerde toplanan Nükkar'iler. Abdül
vehhab'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 Abdül
vehhab, Ağlebiler'in Trablus'ta çok sayıda 
ibaz'i'yi öldürmesini bir savaş sebebi say
dı ve şehri kuşattı. Neticede iki taraf ara
sında Trablus ve sahil kesiminin Ağlebi
ler'de, iç bölgelerin Rüstemiler'de kalma
sını öngören bir antlaşma imzalandı ( ı 96/ 
812) . Abdülvehhab, bu antlaşmanın ardın
dan Ağiebi egemenliğinde bulunan i bazl
ler'in yoğun olduğu Kabis ve civarını , daha 
sonra da Cerbe adasını topraklarına kat
mayı başardı. Abbasiler'le ve onların haki
miyetini tanıyan Ağlebiler'le mücadelesi
ni devam ettirirken Endülüs Erneviieri ile 
dostane ilişkiler kurdu. 

Abdülvehhab' ın ölümünün ardından 
imam seçilen oğlu Ebu Said Eflah yakla
şık yarım asır süren yönetimi sırasında ge
nelde babasının siyasetine sadık kaldı. Bü
yük bir kararlılıkla isyanları bastırdıktan 
sonra Abbasiler'e karşı Endülüs Emevile
ri'yle sağlanmış olan ittifakı devam ettirdi 
ve komşusu Ağlebiler' i sindirmeyi başar
dı. Kendisi de alim olan Eflah ilim adam
larını korur. onlarla istişareye önem verir
di. Onun zamanında sağlanan sükunet sa-
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yesinde ilmi hareket canlandı , ülkede ta
rım ve ticaret gelişti , refah seviyesi yük
seldi, imar faaliyetleri arttı; dolayısıyla onun 
zamanı Rüstem1ler'in içte gücünün doru
ğuna ulaştığı , dışta büyük itibar kazandığı 
bir dönem oldu. 

Eflah'tan sonra imamlığa oğlu Ebu Be
kir geçti (258/872) Eğlenceye düşkün ve 
zayıf iradeli bir kişi olan Ebu Bekir, yöneti
mi kayın biraderi ve eniştesi Muhammed 
b. Arafe'ye bıraktı. Bu durum yönetimin 
içte ve dışta zayıflamasına yol açtı . Kanlı 

iç savaşların şiddetlendiği bir sırada, da
ha önce bir hac yolculuğu esnasında ya
kalanarak Bağdat'ta hapse atılan Eflah'ın 
diğer oğlu Ebü'l-Yakzan, Abbasi yönetimi 
tarafından serbest bırakıldı. Ebü'l-Yakzan 
ülkesine dönünce Ebu Bekir, devlet yöne
timini bu defa ona bırakarak nüfuzunu 
arttırmış olan Muhammed b. Arafe'yi bir 
suikastla ortadan kaldırdı. Onun intika
mını almak isteyenlerin bir iç savaş baş
latması üzerine kabile reisieri imamlığa 
Ebü'l-Yakzan'ın geçmesini kararlaştırdı ve 
Ebu Bekir bu kararı kabullenmek zorunda 
kaldı (260/874) Yedi yıl içerisinde devlet
te huzur ve sükunu sağlayan Ebü'l-Yak
zan, yirmi bir yıl süren imamlığının özel
likle son dönemlerinde Rüstemiler'i tekrar 
eski güçlerine kavuşturdu. iç savaşların 
tahribatı giderildi; tarım ve ticarette can
lılık sağlandı; Ağlebiler'e ve Mısır'da kuru
lan Tolunoğulları'na karşı başarılı bir mü
cadele verildi. Endülüs Emev'ileri'yle iyi iliş
kiler sürdürüldü. Dedesi Abdurrahman gi
bi alim olan Ebü'l-Yakzan hükümdarlığın 
yanı sıra mescidde ders okuturdu. 

Ebü'l-Yakzan'ın ölümünün ardından kü
çük oğlu Ebu Hatim Yusuf'a biat edildi 
( 281/894) . Ancak yaşının küçüklüğünden 
dolayı devletin yönetimi annesinin eline 
geçti ve ülke yeniden isyanlara sahne ol
du. imamlığının birinci yılında başşehri 
terketmek zorunda kalan Ebu Hatim tah
tını ancak dört yıl sonra geri alabildi ( 286/ 
899). Onun ikinci imamlık dönemi de is
yanlar ve Ağiebi saldırılarıyla geçti. Ebu 
Hatim sonunda kardeşi Yakzan 'ın oğulla

rından biri tarafından öldürüldü ve Yak
zan imamlığını ilan etti (294/906). Fakat 
bir yandan karışıklıklar devam ederken di
ğer yandan İfrlkıye'de (Tunus) kurulan Şii 
Fatım1ler dallerini ve ordularını Rüstemi 
ülkesine de göndermeye başladılar. Neti
cede Tahert'e giren Fatımi kumandanı Ebu 
Abdullah eş-Şii, teslim olan Yakzan'ı ve ya
kınlarını öldürerek Cezayir'de 130 yıldan 
fazla hüküm süren Rüstemi hanedanını 
sona erdirdi (Şevval 296 1 Temmuz 909). 
Arkasından Tahert'i yağmalattı ve İbazi 
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kültürünün yazılı kaynaklarını ortadan kal
dırmak için Ma'sume Kütüphanesi'ndeki 
300.000 ciltten fazla olduğu rivayet edi
len dini eseri yaktırdı; matematik, tıp ve 
astronomi kitaplarını ise Mısır'a götürdü. 
Yakılan kitaplar arasında Rüstemi imam
larının telifleri de bulunuyordu. 

Rüstemiler zamanında mescidlerin 
önemli birer ilim merkezi haline gelmesi
nin yanı sıra ülkenin her yerinde okullar 
açılmıştı . Ma'sume Kütüphanesi'nin yakıl
ması bu dönemde yetişen alimierin çoğu
nu eserleriyle birlikte yok etti. Hanedan
dan olduğu bilinen alim ve şair Nefüsl, 
ibazi alimlerinin biyografilerini içeren Ta
baMtü 'l-meşa'iJJ bi'l-Magrib'in müellifi 
Derc!ni, AJJ.bfirü'l-e'immeti'r-Rüstemiy
yin isimli kitabın yazarı İbnü's-Saglr, el
Müdevvene adlı eseriyle tanınan fakih 
Ebu Ganim ve Müsned sahibi Rebl b. Ha
bib devrin tanınmış alimleri arasındadır. 

Tahert'in bölgenin en önemli merkezi ha
line geldiği bu dönemde Cezayir ekono
mik bakımdan parlak günler yaşadı; özel
likle istikrar yıllarında ticaret ve tarım ge
lişti. Ayrıca Rüstemiler, hakimiyetleri dö
neminde Endülüs'le Doğu Sudan arasında
ki ticari ilişkilerde bir köprü vazifesi gör
düler. Bunun yanı sıra buğday ve zeytin 
gibi tarım ürünlerini, zeytinyağı gibi işlen
miş maddeleri Endülüs'e ve diğer kom
şularına ihraç ettiler. 

RÜSTEMT İMAMLARI 

Abd urrahman b. Rüstem (160/777l 

Abdülvehhab b. Abdurrahman (171/787l 

Ebu Said Eflah b. Abdülvehhab <208/823l 

Ebu Bekir b. Eflah <258/872l 

Ebü 'I-Yakzan Muhammed b. Eflah <260/874l 

Ebu Hatim Yusuf b. Muhammed 
<birinci sa ltanatı l <281/894l 

Ya'küb b. Eflah <282/895l 

EbO Hatim Yusuf b. Muhammed 
<ikinci saltanatıl <286/899l 

Yakzan b. EbO 'I-Yakzan <294-296/906-909l 
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~ NADiR ÖZKUYUMCU 

RÜSTÜFA<iNI 
( ~jf ) 

Ebü'l-Hasen Ali 
b. Said er-Rüstüfağni el-Hanefi 

(ö. 345/956) 

L Ma.türidi ketarncısı ve Hanefi alimi. .J 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Se
merkant'ın yakın köylerinden Rüstüfağn'a 
nisbette Rüstüfağni diye zikredilmesine 
rağmen bazıları onu Rüstüğfen! diye kay
detmiştir. Kaynaklarda Rüstüfağn'a nisbet 
edilmesine ve başka bir yere gitliğine dair 
bir kayda rastlanmamasına bakılırsa ora
da doğup yetiştiğini söylemek mümkün
dür. İlk öğrenimini Rüstüfağn'da gördüğü , 
ardından büyük bir ihtimalle tahsil haya
tına Semerkant'ta devam ettiği de düşü
nülebilir. Kaynakların büyük bir kısmı 345 
(956) yılında vefat ettiğini bildirmektedir. 
Tabakat kitaplarında alim, fakih, mütekel
lim, Matüridi'nin en yakın arkadaşlarından 
ve Semerkant meşayihinden biri diye zik
redilir. 

Ebü'l-Muin en-Nesefı, Rüstüfağni'yi ba
zan Matüridi'nin arkadaşlarından biri, ba
zan da öğrencisi diye zikreder (Tebşıratü'l
edille, ı. 28, 359). Bu da onun Matüridi'nin 
öğrencisi ve iyi yetişmiş bir arkadaşı oldu
ğunu gösterir. Nitekim İbn Yahya, Matü
ridi'nin Rüstüfağni'ye Muhammed b. Ha
san eş-Şeybfıni'nin eJ-Mebsılfunun ta
mamını ve zekat bölümüne kadar el-Cfi
mi'u'l-kebir'ini okuttuğunu kaydeder (Şer
J:ıu Cümeli uşüli 'd-dln, vr. 162•). Saygın bir 
kişiliğe sahip bulunan Rüstüfağni'nin Se-


