
genellikle yaptığı gibi. Hz. Peygamber 
ve bazı sahabilerden bizzat hadis almış 
gibi mürsel rivayetlerde bulundu. Ken
disinden de Mahfüz b. Alkame, Simak 
b. Harb, Safvan b. Amr, Yahya b. Cabir 
ve diğer bazı kişiler rivayette bulun
muşlardır. 

Haccac'a karşı savaşan İbnü'I-Eş 'as 
kumandasındaki orduya katıldı (702} ve 
Cemacim çatışmasında esir düştü . Da
ha sonra Haccac'ın huzuruna çıkarılmış, 
Haccac ona geceyi nasıl geçirdiğini sor
muş, o da, "Allah'ın da, şeytanın da, 
kendimin de istemediği şekilde geçir
dim" demiş, Haccac, ··su ne biçim söz?" 
diye onu azarlayınca, .. Evet, Allah geceyi 
ibadetle ihya etmemi isterdi, ben yapa
madım; şeytan fasık ve dinsiz olarak 
geeelememi arzu ederdi, onu da yapa
madım; ben ise h ür ve evimde çoluk 
çocuğumla beraber olmayı isterdim, bu 
da olmadı" tarzında cevap vermiştir. 

Bunun üzerine Haccac kendisini serbest 
bırakmıştır. Nesafnin güvenilir kabul 
ettiği Abdurrahman b. Aiz'in rivayetleri 
dört meşhur sünende yer almıştır. Ne
rede ve ne zaman vefat ettiği kesin 
olarak bilinmemektedir. Abdurrahman'
dan geriye birçok kitap kalmıştır. Hu
muslular onun kitaplarında ahkama dair 
bir hadis bulunca, kendisine olan saygı 
ve güvenlerinden dolayı, o hadisi mesci
din kapısına asar ve gereğini yerine ge
tirmeğe çalışırlardı. 
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ABDURRAHMAN b. AVF 
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Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Avf b. Abdiavf ei-Kureşl ez-Zührl 

(ö. 32/652) 

Hz. Peygamber' e ilk iman eden 
ve cennetle müjdelenen 

on sahabiden biri. 
L _j 

Fil Yak' ası'ndan (57 ı ı on yıl kadar 
sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döne
minde Abdü Amr veya Abdü'I-Ka'be 
olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. 

Abdurrahman b. Avf'a izafe edilen mezar -Siirt 

Peygamber tarafından Abdurrahman 
olarak değiştirildi. Genç yaşından itiba
ren ticaretle uğraştı. Cahiliye devrinde 
de içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip 
biri olarak tanınırdı. Hz. Ebü Bekir ile 
olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla 

müslüman olmasını sağladı. İlk sekiz 
müslümandan biri olan Abdurrahman, 
Mekke müşriklerinin baskı ve işkence
leri yüzünden önce Habeşistan·a, sonra 
da Medine'ye hicret etti. Hz. Peygam
ber onunla ensardan Sa'd b. Rebf ara
sında kardeşlik bağı (muaha.t*) kurdu. 

Hz. Peygamber'le birlikte bütün sa
vaşlara katıldı. Uhud'da yirmiden fazla 
yara aldı, hatta ayağındaki yaralar se
bebiyle topa! kaldı. Hicretin altıncı yılın
da (628) Dümetülcendel üzerine yapılan 
bir seferde, Hz. Peygamber onu seriyye 
kumandanlığına getirdi ve başına sarık 
bağladı. Savaşı kazanınca Peygamber'in 
talimatı üzerine kabile reisinin kızı ile 
evlendi. Tebük seferi sırasında imamlık 
ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iş

tirak etti. Böylece Ebü Bekir gibi o da 
Resülullah'a imamlık yapmış oldu. Ve
fatında Hz. Peygamber'i kabre indiren 
dört sahabiden biri Abdurrahman idi. 

Hz. Ebü Bekir'in halifeliği sırasında 

ona müsteşarlık yaptı. Nitekim Ebü Be
kir, ölümünden önceki hastalığı sırasın
da, Ömer b. Hattab'ı yerine halife seçme 
düşüncesini ilk defa ona açmıştır. Ab-

ABDURRAHMAN b. AVF 

durrahman b. Avf Hz. Ömer'in hilafetin
de de bu görevine devam etti. Ashab-ı 
kirarn halifeye arzetmekten çekindikle
ri meseleleri onun vasıtasıyla intikal et
tirirlerdi. ömer' e bu derece yakınlığı se
bebiyle zaman zaman geceleri Medine 
sokaklarında onunla birlikte dolaşarak 
asayişi kontrol ederlerdi. Bu dönemde 
Abdurrahman, hac emirliği ve beytül
mal muhafızlığı da yaptı. Halife ömer. 
Mecüsi bir köle tarafından hançerlenin
ce Abdurrahman'ı imamlığa geçirdi ve 
kendisinden sonra iş başına gelecek 
halifeyi belirlemek üzere tayin ettiği al
tı kişilik şüraya Abdurrahman'ı da dahil 
etti. Hz. Osman ve Ali'den başka kendi
si de aday olduğu halde, adaylıktan 

çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yet
kisini üzerine aldı. Daha sonra şüra 

üyeleriyle ayrı ayrı görüştüğü gibi, İbn 
Kesir'in belirttiğine göre, üç gün sürey
le, geeeli gündüzlü, ekseriya uykusunu 
terkederek ordu kumandanlarıyla. eş

rafla. kadın erkek Medine halkıyla ve 
dışarıdan gelenlerle teker teker veya 
toplu halde, açık veya gizlice görüşerek 
bir çeşit "kamuoyu yoklaması" yaptık
tan sonra Osman b. Affan'ı halife ilan 
etti. Hz. Osman'ın halifeliğinde de 
müsteşarlık ve hac emirliği görevlerine 
devam eden Abdurrahman, halifeye za
man zaman çeşitli ikazlarda bulunmuş
tur. 

Abdurrahman b. Avf yetmiş beş yaş
larında Medine'de vefat etti; vasiyeti 
üzerine cenaze namazını Hz. Osman kıl

dırdı. Vefat yeriyle ilgili klasik kaynak
lardaki bu bilgiler yanında. Siirt Pervari 
yöresindeki halk, öteden beri onun me
zarının Pervari'ye bağlı Yukarı Balcılar 

köyünde olduğuna inanmaktadır. Yakın 
zamanlarda mermerle çevrilen mezar, 
bölgenin önemli ziyaret yerlerinden bi
ridir. Bu inanış, aşere-i mü beşşer e • den 
olan Abdurrahman b. Avfa karşı yöre 
halkının beslediği sevginin bir nişanesi 
kabul edilmelidir. 

Abdurrahman b. Avf. hem Cahiliye 
döneminde, hem de islam devrinde ti
caretle meşgul olarak büyük bir servet 
kazanmış, servetini Allah yolunda har
camaktan çekinmemiştir. Beş yüz deve 
yükü tutan büyük bir kervanı bir defa
da bağışlayacak, ayrıca bir günde otuz 
köleyi azat edecek derecede cömertti. 

Hz. Peygamber'den hadis rivayet et
mekte son derece titiz davranmış, bu 
sebeple de pek fazla hadis nakletme
miştir. Kaynaklarda ondan rivayet edi
len altmış beş hadise rastlanmaktadır. 
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Hz. Peygamber, Ebü Bekir, Ömer ve Os
man dönemlerinde fetvaya ehil görülen 
ve sayı bakımından, "orta derecede fet
va veren sahabfler"den (mutavassıtün) 

sayılan Abdurrahman b. Avfın fetva
ları, küçük bir risale oluşturacak hacim
dedir. 
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ABDURRAHMAN BAHİR EFENDi ı 

(ö. 1159/ 1746) 

L 

Osmanlı kazaskeri, 
musikişinas ve şair. 

_1 

İlmiyeye mensup, Arapzade olarak ta
nınan sülaledendir. Babası, istanbul Şeh
zade Camii imamı Arapzade Ali Efen
di'dir. 1100 (1688-89) yılında istanbul'
da doğdu. Tahsilini istanbul medresele
rinde yaptı. Üstün kabiliyeti ve çalışkan
lığı sayesinde, kısa sürede devrin ünlü 
bilginleri arasında yer aldı. 171 O' da, se
sinin güzelliği ve müsiki bilgisi sebebiy
le lll. Ahmed'in başimamı olarak saray
da görevtendirildi; ayrıca şehzadelerin 

hocalığına tayin edildi. Bu tarihten iti
baren sürekli bir şekilde yükselerek bir 
yıl sonra müderris, 1720'de Mekke Ka
dılığı payesiyle Yenişehir maliası oldu. 
Dört yı l sonra da kendisine istanbul Ka

dılığı payesi verildi. 1725 yılında istan
bul kadılığına getiriidiyse de bu görev
de bir yıl kalabildL 1730'da saraydaki 
imamlık vazifesinden alınarak Sakız'a 

gönderildi. Daha sonra 1738'de Anado
lu kazaskeri, 17 4S'te de Rumeli kaza s-
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keri oldu 7 Receb 11S9'da (26 Temmuı 
1746) istanbul'da vefat etti ve Çarşıka
pı'daki Sinanpaşa Medresesi haziresine 
defnedildi. Oğulları Sadık, Ahmed Ata
ullah ve Ali Rıza efendiler de zamanın 
tanınmış ilim adamlarındandır. Nitekim 
Sadık Efendi Rumeli kazaskerliği, Ah
med Ataullah Efendi şeyhülistamlık. Ali 
Rıza Efendi de Yenişehir mollalığı gö
revlerinde bulunmuştur. 

Abdurraman Efendi Türkçe, Arapça, 
Farsça olmak üzere üç dilde şiir yaz
mıştır. Ayrıca kaleme aldığı Arapça ta
rihleri, onun edebi kudretini göster
mektedir. Ancak şiirlerini topladığı bir · 
divana bugüne kadar rastlanmamıştır. 
Abdurrahman Efendi zamanın önemli 
müsikişinasları arasında yer alır. Özel
likle kendi şiirlerine yaptığı bestelerle 
ve hanendeliğiyle tanınmış, birçok saz 
eseri ve sözlü eser bestelemiştir. Ancak 
eserleri, Kasımpaşa Mevlevihanesi ney
zenbaşı ve şeyhlerinden bestekar Arap
zade Ali Dede'nin (ö. ı 767) eserleriyle 
karıştırıldığından, zamanımıza ulaşan 

peşrev ve saz semaileri hakkında kesin 
bir sayı vermek mümkün değildir. 
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Ebu Muhammed Abdurrahman b. Bişr 
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Tanınmış hadis hMızı. 

_1 

Babası Bişr b. Hakem, (ö 238/ 852-53) 
Malik b. Enes ve Fudayl b. iyaz'ın tale
besi olmuş, Buhari ve Müslim gibi mu
haddislere ise hocalık yapmıştır. Hafıza
sı oğlununkinden daha kuwetli olup ri
vayet ettiği hadisler onunkinden fazla
dır. Hadis tahsili için gittiği yerlere, 
henüz bulüğ çağına ermemiş bir çocuk 
olan oğlu Abdurrahman'ı da götürmüş 
ve onun büyük alimlerden hadis öğren
mesini sağlamıştır. Babasıyla birlikte 
gittiği Yemen'de ergenlik çağına giren 
Abdurrahman, babasının ve dedesinin 
hacası olan Süfyan b. Uyeyne'den ve ay
rıca İsmail b. Uleyye, Yahya b. Said el
Kattan, Abdürrezzak b. Hemmam'dan 
hadis tahsil etmiştir. Yahya el-Kattan. 
oğlu gibi sevdiği Abdurrahman'ı bir 
dersinde öğrencilerine göstererek onun 
çok zeki olduğunu söylemiş ve kendi
sinden rivayet edeceği her şeyi te
reddütsüz kabul etmelerini tavsiye et
miştir. Abdurrahman'dan da babasının 
talebeleri Buhari ve Müslim başta ol
mak üzere. Ebü Davüd, İbn Mace, İbn 
Huzeyme gibi tanınmış muhaddisler ri
vayette bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim 
okumasıyla da tanınan Abdurrahman'ın 
sesinin çok güzel olduğu rivayet edilir. 
Nisabur Emiri Abdullah b. Tahir. onun 
kıraatini dinlemek üzere akşamları teb
dfl-i kıyafet ederek imamlık yaptığı ca
miye giderdi. Rivayetleri ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]d
ri, ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim ile Ebü Davüd, Ne
sai ve İbn Mace'nin sünenlerinde yer 
alan ve İbn Hibban. İbn Ebü Hatim gi
bi hadis otoriteleri tarafından güveni
lir bir ravi olarak tanttılan Abdurrah
man, uzun bir ömür sürdüğü için. sade
ce onun rivayet ettiği hadisleri dinle
mek üzere birçok hadis aliminin baş

vurduğu bir otorite olmuştur. 
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