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ABDURRAHMAN-I CAMl 
( .f~ ._:...> )1~ ) 

(bk. cAMI, Abdurrahman). 
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ABDURRAHMAN b. EBÜ BEKİR ı 

es-SIDDİK 
( .;:.....ı 1 _,s:; .$.1 Y. ._:...>) 1~ ) 

Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Ebi Bekr es-Sıddik 

(ö. 53/673) 

Hz. Ebu Bekir'in oğlu 
L ve Hz. Aişe'nin ana baba bir kardeşi. _j 

islamiyet'in ilk yıllarında müşrikler 
arasında yer aldı: Bedir ve U hud savaş
larında onların safında bulundu. Hudey
biye Antiaşması sırasında veya daha 
yaygın bir rivayete göre Mekke'nin fet
hinden önce müslüman oldu. Asıl adı 

Abdü'I-Ka 'be olup bu isim Hz. Peygam
ber ta rafından Abdurrahman·a çevrildi. 
Hayber Gazvesi'ne ve daha sonraki sa
vaşlara katıldı. Veda haccında ResOiul
lah tarafından Hz. Aişe'ye umre yap
tırmakla görevlendir ildi. Peygamber'in 
hastalığı sırasında da yanından hiç ay
rılmayarak hizmetinde bulundu. 

Ok atmadaki mahareti ve cesareti ile 
tanınan Abdurrahman, babasının hali
feliği dönemindeki irtidad olaylarında 

Halid b. Velid 'in kumandasında, özellik
le Benf Hanffe kabilesine ka rşı yapılan 

savaşlarda büyük yararlı klar gösterdi. 
Hz. Ömer zamanında da Suriye'deki fe
tihlere katıldı. Cemel Vak'ası ' nda Aişe' 

nin safında yer aldı ve Ali'yi destekle
yen Mısır valisi kardeşi Muhammed'in 
üzerine yürüdü. Kardeşinin Muaviye b. 
Hudeye tarafından öldürülmesine mü
dahele etmedi. Muaviye b. Ebu Süfyan·
ın. oğlu Yezfd'i veliaht tayin etmesine 
Hz. Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr ve Ab
dullah b. Ömer'le birlikte karşı çıktı ve 
ona biat etmedi. Daha sonra Muaviye'
nin, bi at etmesi için gönderdiği 100.000 
dirhemi de reddederek Mekke'ye dön
dü. 

Kureyş'in en iyi ok atanlarından biri 
olan Abdurrahman, Mekke'ye 6 mil 
uzaklıkta bulunan Hubşfde vefat etti. 
Cenazesi Mekke'ye getirilip orada def
nedildi. Abdurrahman'dan sekiz kadar 
hadis rivayet edilmiş olup bunlardan 
üçü Bu harf ile Müslim'in Şaf:ıil:ı 'lerinde, 
geri kalanlar ise Kütüb -i Sitte'nin diğer 
eserlerinde yer almıştır. Rivayetlerini 
Ahmed b. Hanbel'in M üsned'inde (1, 

ı 97- ı 991 bir arada görmek mümkündür. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Vakıdi, Kitabü"/-1'1egazi (nşr. M. Jones ı. Lon
don ı965-66 , 1, 257; ll , 695; ibn Hişam, es-Sire 
(nş r . Mustafa es-Sekka v.dğr.!, Kah i re ı 375 1 
ı955, 1, 638; ll , 352, 602; ibn Kuteybe, el-Ma 
' arif (nşr. Servet Ukkaşel, Kah i re ı960 , s. ı74; 
Belazüri. Ensabü "/-eşraf. IV 1 ı ( nşr. i h san Ab
bas ı. Beyrut ı979, s. ı44-ı46; Ta beri, Tari!] 
(nşr. M. J. de Goeje), Leiden ı879-ı901 , 1, 
ı75ı , ı 940 , ı943 , ı947 , ı950 , 3405; ll , 84, 
ı76-ı77, ı96-ı97 ; İbn Abdülber. el-isti'ab 
tnşr .Aii Muhammed ei-Bicavil, Kahire ı969 , ll , 
824-826; ibnü'I-Esir, Üsdü "1-gabe, Kah i re ı285-
87, lll, 304-306; Zehebi, A'iamü·n-nübela', ll , 
47ı-473; M. Th. Houtsma, "Abdurrahman", 
iA, 1, 47-48. liJ MusTAFA FAYDA 
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(bk. İBN EBÜ LEYLA, Abdurrahman). 
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ABDURRAHMAN b . EBU'Z-ZIN D 
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( .:ıt.)l,$.1 Y. ._:...> )1~ ) 

Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Ebi 'z-Zinad el-Medeni 

(ö. 174 / 790) 

Geniş hadis bilgisi 
ve hadis rivayetiyle tanınan alim. 

_j 

100 (7 18) yılında doğdu . Doğum yeri 
kesin olarak belli değildir. Babası ünlü 
fakih Ebü'z-Zinad Abdullah b. Zekvan ' ın 

künyesine izafetle ibn Ebü'z-Zinad diye 
tanınır. Ebü'z-Zinad tabifnden. Abdur
rahman ise tebeü't-tabifnden sayılır. 

Zehebf. onu altıncı tabaka alimleri ara
sında zikreder. Rivayetleri daha çok ba
basından olduğu için ilk tahsilini de on
dan yaptığı anlaşılmaktadır. Kıraati, 

meşhur kıraat alimlerinden Ebu Ca'fer 
ve Nafı'den öğrenmiştir. Nafi' kıraatine 
dair bir eser kaleme aldığı bilinmekte
dir. Ayrıca Süheyl b. Ebu Salih, Hişam b. 
Urve. Masa b. Ukbe gibi meşhur alim
lerden rivayetleri vardır. Kendisinden 
de Safd b. MansQr, ibn Cüreyc, EbO 
DavQd et-Tayalisf ve diğer bazı hadis 
alimleri rivayette bulunmuşlardır. 

Abdurrahman b. Ebü'z-Zinad, daha 
çok hadis ilmiyle meşgu l olmakla birlik
te, fıkhf meselelerde de fetvalar ver
miştir. Hadiste genellikle güvenilir ka
bul edilirse de bazı noktalardan tenki
de tabi tutulmuştur. Bilhassa Hişam b. 
Urve'den rivayet ettiği hadislerde güve
nilir bir ravi (hüccet) kabul edildiği hal
de. diğer rivayetlerinde tam manasıy
la sika • sayılmamıştır. Cerh ve ta'dil 
imamlarından Yahya b. Mafn'e göre ise 
rivayet konusunda zayıftır. Bazı alimler 

ABDURRAHMAN b. EBZA 

Abdurrahman\ Bağdat'a gidip yerleş
tikten sonra babasından garib* hadisler 
rivayet etmesi sebebiyle tenkit ederler. 
Onun Medine'de iken rivayet ettiği ha
dislerin sahih olduğu, ancak Bağdat'ta
rivayet ettiklerinin Bağdatlılar tarafın

dan değiştirildiği de ileri sürülmüştür 
ki bu husus, lrak'a yerleştikten sonra 
tenkit edilmesine yol açan arnilieri açık
lığa kavuşturması bakımından önemli
dir. Bütün bunlara rağmen Abdurrah
man b. Ebü'z-Zinad, hadis ilminde ve 
rivayetinde yeri inkar edilemeyecek bir 
alimdir. Yetmiş dört yaşlarında Bağ

dat'ta vefat etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd, et·Tabakatü"/-kübra lnşr. ihsan 
Abbas). Beyrut ı388/1968, V, 4ı5 ; VII , 324; 
Hatib, Tari!] u Bagdad, Kah i re ı349 1 ı93ı , X, 
228 ; Zehebi, Te?kiretü "1-hu{{az, Haydarabad 
ı375-77 1 ı955-58, ı , 247; ibnü"I-Cezeri, Ga
yetü ·n-nihaye lı'ışr . G. Bergstraesserl, Kah i re 
ı 35ı 1 ı932, 1, 372; ibn Hacer. Teh?ibü "t-Teh
?ib, VI, 170-ı73; SüyOti, Taba~atü "1-huffaz lnşr 
Al i Muhammed Ömer!, Kah i re ı393 1 ı973 , 
s. ı 06 ; ibnü'l-imad. Şe?eratü ·?·?e h eb. Kah i re 
ı 350-5 ı , ı . 284. 
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ABDURRAHMAN b. EBzA 
( S,j,l Y. ._:...> )1-':-'- ) 

Abdurrahman b. Ebza ei-Huzaf 
( ö. 70 /689 civarı) 

Kur'an-ı Kerim ve fıkıh konularındaki 
bilgisiyle tanınan sahabi. 

_j 

Sahabf olan babası da kendisi gibi 
Huzaaoğulları ' nın azatlısı idi. Mekke'
de doğdu. Kur'an-ı Kerfm üzerindeki 
derin bilgisi sebebiyle. efendisi ve Hz. 
Ömer'in Mekke valisi Nafi' b. Abdülha
ris. halife ile görüşmeye giderken onu 
yerine vekil bıraktı. Bu tercihin sebebini 
soran ömer'e Nafı', "Mekke halkı için
de Kur'a n 'ı en iyi okuyan ve ilahf emir
leri en iyi bilen odur" diye cevap ver
miştir (bk. Müslim, "Salatü'l-müsafirin", 
2691 Abdurrahman. Sıffin 'de Hz. Ali'ye 
biat eden ashap arasında yer aldı. Daha 
sonra Ali onu Horasan'a vali tayin etti 
(658) . 

ibn Hibban. Abdurrahman'ı tabifler
den sayar. ancak imam Buharf ve Ebu 
Hatim gibi muhaddisler onun ashaptan 
olduğunu belirtmişlerdir; hatta Ebu Ha
tim, Hz. Peygamber'in arkasında namaz 
kıldığını ifade etmiştir. Nitekim ResQ
Iullah'ın dağıttığı ganimetierden hisse 
aldığına dair kendi rivayeti de bunu 
göstermektedir (bk Buhari, "Selem", 7) . 
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