
RÜSTEMTLER 

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 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü's-Sagir, Ai)barü'l-e'immeti'r-Rüstemiyyin 
(nşr. Mu hammed Nilsı r- İbrahim Behhaz). Bey
rut 1406/1986; ldris Saleh el-Hareir, The Rustu
mid State: 144-2961762-909 (doktora tezi, 1976). 
University of Utah; a.mlf., "el-'AHl.~tü ' l-i]5tisadiy

ye ve'ş-şel}afıyye beyne'd-devleti'r-Rüstemiyye 
ve büldani cenübi'ş-ŞaJ:ıra'i ' l-kübra ve eşeruha 
fi neşri'l-islam hünake", Mecelletü'l-Buf:ıQşi't-ta
rii)iyye, V, Trablus 1983, s. 75-87; Mahmud İsmail , 
el-Egalibe (184-296): Siyasetühümü'l-l;ariciyye, 
Fas 1978, s. 101-111; Cevdet Abdülkerim Yüsuf, 
el-'Ala~atü 'l-l]ariciyye li'd-devleti'r-Rüstemiyye, 
Cezayir 1984; M. İsa el-Hariri. ed-Devletü'r-Rüs
temiyye bi'l-Magribi'l-İslami (160-296), Küveyt 
1987; Mehmet Salih Arı, Rüstemiler, Van 2007; 

Habib Cenhilni. "Tiiliert: 'Aşımetü'd-devleti'r-Rüs
temiyye ( 161-296/777-909)", Revue tunisienne 
de sciences sociales, XII/40-43, Tunis 1975, s. 
7-54; Süheyl Zekkilr. "ed~Devletü'r-Rüstemiyye fi 
Tihert", Dirasat Taril]iyye, sy. 12, Dımaşk 1403/ 
1983, s. 74-90; Reşid Abdullah el-Cem111, "er-Rüs
temiyyün fi Tahert 162-297: intişfuü'l-ibazıyye 
fi'l-Magrib ve eşeruhu fi tıyami'd-devleti'r-Rüs
temiyye", el-Mü' erril]u 'l-'Arabi, sy. 34, Bağdad 
1987, s. 186-200; Salih Muhammed Feyyaz, "el
Me~ahitü's-siyasiyye ve'l-J:ıaç!ariyye li 'd-devle
ti'r-Rüstemiyye fi'l~Magrib ( 144-296/76 1-909)", 
Dirasat tatii)iyye, sy. 55-56, Dımaşk 1.996, s. 63-
1 05; M. Mahfuz Söylemez, "ilk Harici Devlet: Rüs
temiler ( 160-297/777 -909)", AÜIFD, XXXVIII ( 1998 L 
s. 457-478; Abdülkadir Bübaye, '"Alatatü'r-Rüs
temiyyin bi'l-imareti'l-Ümeviyye fi'l-Endelüs", 
et-Türaşü 'l-'Arabi, XXV/99-100, Dımaşk 1426/ 
2005, s. 381-392; Georges Marçais, "Rüstemi
Jer", İA , IX, 802-804; T. Lewicki, "lbn al-Şaghır", 
EJ2 (İng.). lll , 924; M. Talbi, "Rustamids", a.e., 
Vlll, 638-640; Sabri Hizmetli , "Abdurrahman b. 
Rüstem", DİA, 1, 170-171; AhmetAğırakça. "Ab
dülvehhab b. Abdurrahman", a.e., I, 284-285. 

~ 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-



merkant'ta ve Maveraünnehir çevresinde 
meşhur bir Hanefi ve Matürldl alimi ola
rak bilindiği anlaşılmaktadır. Fıkıhta Ma
türldJ ile ihtilafa düştüğü belirtilen mese
lelerden biri ictihadda isabet konusudur. 
MatürldJ'ye göre müctehid vardığı hüküm
de isabet etmemişse ictihadında (ictihad 
biçiminde) yanıtmıştır (krş. Te'uiltitü'l·Kuran, 
IV, 293-294; VIII, 275) Rüstüfağnl'ye göre 
ise ictihadında (ictihada başvurmasında) doğ
rudur. Çünkü Ebu Hanife'den gelen rivayet 
şöyledir: Her müctehid isabet etmiştir ve 
Allah katındaki doğrular birdir; müctehid 
bazan ulaştığı sonuç açısından hatalı olsa 
da arayışında (ictihad yöntemini kullanmasın
dal isabetlidir (Kureşl, II, 570-57ı) . Mukal
lidin imanının muteber olup olmadığı hu
susunda alimterin farklı görüşleri vardır. 
Ebü'l-Muln en-Nesefı kelamcıların çoğu
nun, imanın sahih veya neticeye götürücü 
olabilmesi için kişinin itikadını dayandıra
cağı bir delilinin bulunmasını şart koştuğu
nu kaydettikten sonra Rüstüfağnl'nin ka
naatini şöyle belirtir: Kişinin itikadl konu
ların her birinde akl! istidlalde bulunması 
şart değildir. O, inancını nübüweti muci
zelerle sabit olmuş Peygamber'in tebliği
ne dayandırdığı ve bu tebliğin ana muh
tevasına vakıf olduğu takdirde kurtuluşa 
erer ( Tebşıratü'l-edille, ı. 28). Rüstüfağnl, 
Matürldl gibi ölünün bir nevi hayata sahip 
olmaksızın kabir azabmm gerçekleşmeye
ceğini kabul eder; ancak alimler, kabirdeki 
hayatın ruhla mı yoksa başka bir şekilde 
mi olacağı hususunda kesin bir kanaate 
varamamıştır (a.g.e., II, 764; Nureddin es
Sabun!, el-Ki{aye, II , 920-92 ı , 926; Kureşl, 
ll, 570-57 ı) 

Rüstüfağnl'nin ilmi şahsiyetinde Matü
rldiyye doğrultusundaki kelamcılık, fıkıh 
konularında ise Hanefilik yönü ağır basar. 
Büyük bir ihtimalle Matürldiyye'nin sistem
li bir mezhep haline gelip yayılmasında 
önemli hizmetler ifa etmiştir. Onun ketam
dan başka alanlarda da eserleri olduğu 
zikredilir. Kitaplarında yer alan bazı görüş
lerinin Ebü'I-Muln en-Nesefı ve Nureddin 
es-Sabun! gibi MatürldJ alimlerince nakle
dilmesi onun Matürldiyye çevrelerinde be
nimsendiğine işaret etmektedir. Müteva
zi bir hayat yaşadığı için fazla meşhur ol
mamış, kaynaklarda kendisine yeterince 
atıfta bulunulmamıştır. İlml hayatına, ya
şadığı bölgeye ve eserlerine bakılırsa onun 
Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Türkçe'ye 
de vakıf olduğu söylenebilir. 

Eserleri. Kaynaklarda Rüstüfağnl'ye nis
bet edilen eserlerin mevcudiyeti tesbit edi
lememiştir. Nesefi, ondan bahsederken ke
lama dair İrşddü'l-mühtedive ez-Zevd'id 

ve'l-fevd'id adlı iki eserini zikreder, ayrıca 
ketarn ilmine ait başka eserlerinin de bu
lunduğunu belirtir ( Tebşıratü 'l-edille, 1, 91, 
358) Tabakat kitapları da bu iki eseri Rüs
tüfağnl'ye nisbet etmiştir (İbn Kutlu boğa, 
s. 41; Kureşl, II , 570) Katib Çelebi, İrşd
dü'l-mühtedi'yi fürua dair kaydıyla zik
rettikten sonra (Keşfü';ç:-;ç:unün, ı. 67) usu
lü'd-dlne dair el-İrşdd isimli bir eserine 
daha yer verir ( a.g.e., I, 70). Onun ilk ese
rin konusunu belirlemede yanıldığı , ikin
cisinde ise kitabın ismini kısalttığı anlaşıl
maktadır. Leknevl söz konusu iki esere 
Kitdb fi'l-]Jildf'ı da ekler ( el-Feua'idü 'l
behiyye, s. 65) . Katib Çelebi'nin Fetdvd 
er-Rüstüfagni, Kehhale'nin el-Fetdvd di
ye kaydettiği iki eser aynı telif olmalıdır 
(Keş{ü';ç:-;ç:unun, II, ı223; Mu'cemü'l-mü'el
lifln, II, 445). Fuat Sezgin, Rüstüfağnl'ye el
Es'ile ve'l-ecvibe adlı bir eser izafe etmiş
tir (Millet Ktp., Murad Molla, nr. 1829, vr. 
ı 54a_ ı 76h; GAS, 1, 607). Yapılan inceleme
de, sözü edilen yazma mecmuanın 1 S4b 
varaklnın yeni bir risalenin başlangıcı for
munda, "Büyük imam Ali b. Said er-Rüs
tüfağnl'den soruldu ki ... " cümlesiyle baş
ladığı görülmüştür. Ancak yarım varak ka
dar devam eden ve ketarn meselelerine 
dair olan altı sorunun sonuncusuna ait ce
vap bitmeden başka bir risaleye geçilmek
tedir (vr. I 55a) İçinde Gazzall, Fahreddin 
er-Razı ve Süyutı gibi isimterin yer aldığı 
bu risale Arap dili ve edebiyatı, temel İsla
mi ilimler ve "ulum-i dahlle" hakkında kısa 
bilgiler içermektedir. 
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RÜŞD 

RÜŞD 
(~}1) 

Hak yolunda yürüme, 
iyiyi kötüden ayırt etme gücü 

gibi anlamlara gelen 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "hak yolunda kararlı bir şekil
de dosdoğru gitmek, doğru yolu bulmak" 
manasma gelen rüşd (reşed, reşad), hidayet 
ile yakın anlama sahiptir. Kur'an-ı Kerim'
de bir ayette (el-Bakara 2/256) rüşdün kar
şıtı olarak gayy (sapma. dalalet), birçok ayet
te (el-Bakara 2/ı6; Yunus ıo/ı08; el-Kasas 
28/85) hidayetin karşıtı olarakdaliii (yoldan 
çıkma, sapma) kelimesi geçmektedir. Di
ğer bazı ayetlerde de rüşd ile hidayet (el
Mü' min 40/29, 38; el-Cin 72/2) ve gayy ile 
data! (en-Necm 53/2) birbirinin anlamını 
teyit edecek şekilde kullanılmıştır. Raşid 
doğru yolda olan, irşad da doğru yola ulaş
tırmak anlamındadır. 

Kur'an'da rüşd kökünden türeyen keli
meler on dokuz yerde geçmektedir (M. 
Fuad Abdülbaki, el-Mu'cem, "rşd" md ). 
Dinde zorlama olmadığına dair ayette (el
Bakara 2/256), "Şüphesiz doğruluk (rüşd) 
sapkınlıktan (gayy) ayrılmıştır" buyurula
rak rüşd kelimesi zıddı ile açıklanmıştır. 
Fahreddin er-Razı bu ayette rüşd ile "hak, 
hayır, hidayet" manalarının kastedildiğini 
bildirmektedir (Me{atfl:ıu 'l-gayb, VII, ı 5; ay
rıca bk. Elmalılı, II, 862). Buradaki rüşd ile 
imanın, gayy ile küfrün kastedildiği de söy
lenmiştir ki (Zemahşerl, 1, 299) bu yorum 
ayetin başlangıcı ve sonu ile uyum göster
mektedir. Bazı tefsirlerde ayetteki din ke
limesine İslam manasının verildiği, rüşdün 
de İslam olarak yorumlandığı görülmekte 
(Matürldl, ll, ı 59- ı 60; ibn K esir, 1, 459), 

ayetin nüzQI sebebi bağlamında zikredilen 
rivayetler de bunu teyit etmektedir (Ta
beri, III, 14-15: Vahidl, s. 85-87: Süyutl, ll, 

20-2 ı). Nisa suresinin 6. ayetinde geçen 
rüşd kelimesine "aklın ve dini terbiyenin 
tamam olması, kendini ve sahip olduğu 
malı güzel bir şekilde koruma gücünün 
elde edilmesi" anlamı verilmiş (Alusl, IV, 
205; Elmalılı, ll, ı 293) ve ayet daha çok fı
kıh ilminin çerçevesi içinde değerlendiril
miştir (bk RÜŞD) . Enbiya suresinin 51. 

ayetinde yer alan rüşd kelimesine muhte
lif manalar verilmekle birlikte (Zemahşerl, 
lll, ı 18) hakim kanaate göre burada keli
me "nübüwet" anlamında kullanılmıştır 
(Fahreddin er-Razi, XXII, ı 79- ı 80). Hz. 
Musa ile kendisine ilim verilen kişi (Hızır) 
arasında geçen olayların söz konusu edil
diği Kehf suresinin 66. ayetinde rüşdün 
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