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ABDURRAHMAN b. ESVED
( ,_,. . . ~'\ .:r. .:,..>)1~ )
Ebu Hafs Abdurrahman b. ei-Esved
b. Yezid b. Kays en-Nehai
(ö. 99 / 71 7)
L

Fakih tabii.
_j

Hz. Aişe. Enes b. Malik. Abdullah b.
Zübeyr gibi sahabflerden. babasının amcası Alkame b. Kays ve babası Esved b.
Yezid lö 75 / 694! ve diğer bazı tabiilerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'nin tamamın
da yer almaktadır. Bu vasfıyla. rivayetleri Kütüb-i Sitte'nin bir kısmında yer
alan öteki iki Abdurrahman b. Esved'den ayrılmaktadır. Kendisinden Ebü ishak Amr b. Abdullah es-SebiT. Ebü ishak eş-Şeybani ve Süleyman b. Mihran
ei-A'meş hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed b. Meni'. Nesai. Yahya b. Main ve
İbn Hibban gibi büyük hadis münekkitleri tarafından sika* kabul edilmiştir.
Hz. Ömer ve Aişe ile görüştüğü belirtilen Abdurrahman'ın ölüm tarihi 99 ve
199 olarak gösterilmiştir. 199'da vefat
ettiği görüşünü İbn Hacer. tarihi açıdan
reddetmiştir. Nitekim Ayni de onun vefat tarihini 99 ola rak kaydetmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:
İbn Sa'd. et· Tabakatü "1-kübra ı nşr İhsan
Abbas). Beyrut 1388 / 1968, VI, 289-290; İbn
Ebü Hatim. el-Cerh ve 't-ta 'dil, Haydarabad
1371-73 / 1952-53 - Beyrut, ts. IDarü'I-Kütübi 'l-i lmiyyel. V, 290; Zehebi, A'lamü·n·nübela',
V, 11·12; İbn Hacer. Teh?ibü ·t-Teh?ib, VI, 140141 ; Ayni. 'Umdetü ·1-kari, Kah ire 1348, ll, 302.
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kaddime ile otuz altı tezkire ve bir hatimeden meydana gelir. Eserde çeşitli
kavim ve milletlerden. ilk devir İslam
şairlerinden. Kur'an dili olan Arapça'nın
nükte ve meziyetlerinden. meşhur kıra
at imamlarından ve kıraat-ı seb'a*dan.
Arap lugatçileri ve eserlerinden. nahiv
ilminden ve bu sahada yazılmış eserlerden. ünlü müfessirler ve muhaddislerden. fukaha ve kelamcılardan bahsedilir. Ansiklopedik mahiyetteki bu
eser. 1252'de tek cilt halinde Mısır'da .
1291'de de Şemseddin Sivasi'nin manzum Menakıb-ı İmam-ı A'zam adlı
eserinin kenarında istanbul'da basıl
mıştır.

Abdurrahman Eşref Efendi'nin diğer
bir eseri, dört bab ile bir hatimeden
meydana gelen Mir'atü's-safa'dır; 1710
yılında yazılmış ve devrin sadrazamı
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'ya sunulmuştur. Eserde Mekke. Medine. Kudüs ve Haiiiürrahman'ın faziletlerinden;
hatime kısmında ise peygamber. evliya
ve sahabi kabirierinden bahsedilir. Uyı1nü'l-ulı1m ve Şerh-i Muamma-yı sag]r
li-Mevlana Cami adlı kitapları. yukarıda adı geçen Tezkiretü'l-hikem tarzında yazılmış ansiklopedik mahiyette
eserlerdir. Ayrıca bir divanı ve ahlaki hikayeler ihtiva eden bir risalesi vardır.
Bazı kaynaklarda yanlışlıkla şair Nedim'in amcası olarak gösterilen Abdurrahman Eşrefin. aslında Nedim'le herhangi bir akrabalığı yoktur.

BİBLİYOGRAFYA :

Abdurrahman Eşref. Mir'aw·s-sa{a, İÜ Ktp. ,
TV, nr. 6446 , vr. 79b'; a.mlf.. Tezkiretü"/-hikem,
Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr.
4861; G. Flügel, Die arabischen, persischen
und türkisehen Handschri{ten , Wien 1865, 1,
46 vd.; Tzahu "1-meknan , ı , 273; ll, 459; Os·
man lt Müelii{leri, lll, 100; Ahmed Refik. Alim·
ler ve Sanatkarlar, İstanbul 1924, s. 279; Babinger (Üçok). s.. 300·301; Fevziye Abdullah
Tansel. "Nedim", iA, IX, 169; "Abdurrahman
Eşref", TA, 1, 44.
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ABDURRAHMAN EŞREF EFENDi i
(ö. 1151 / 1738-39)
Osmanlı

AKTEPE

ABDURRAHMAN FEHMi

Kıbrıs Mollası adıyla

L

MüNİR

da tanınan
müellifi.

(ö.
_j

Merzifonlu Şerefeddin Ali'nin oğlu
dur. Medrese tahsilini tamamladıktan
sonra kadılık mesleğine girdi. Hayatı
hakkında fazla bilgi bulunmayan Abdurrahman Eşref Efendi'nin önemi.
yazdığı eserlerden gelmektedir. 1728' de
Türkçe olfirak kaleme aldığı Tezkiretü'l -hikem ii tabakati'l-ümem, bir mu-

L

1904)

Son devir Osmanlı şair ve edibi,
devlet adamı.
Hayatı

hakkında

_j

fazla bilgi yoktur.

Manastır'da doğdu. İlk tahsilini İstan

bul'da

babası

Talib Faiki Efendi'nin yaDaha sonra Mekteb-i
Hukuk'ta edebiyat hocalığı yaptı. Arapça, Farsça ve Fransızca'yı iyi biliyordu.
nında tamamladı.

Abdurrahman Fehmi. Diyarbekir valiliği
görevinden aziedilip İstanbul'a gelirken
Urfa'da vefat etti ve oraya gömüldü.
Eserleri. 1. Medresetü'l-Arab. Edebiyat tarihi mahiyetinde olan bu eser. yazarın "Arap medeniyeti" dediği bir nevi
islam medeniyeti tarihidir. Sadece birinci cildi neşredilmiştir !istanbul ı 304)
Altı bölümden oluşan kitabın birinci
bölümünde dilin mahiyeti ve · menşei,
Arapça'nın diğer diller arasındaki yeri.
ikinci bölümde Arap dili gramerinin doğuşu, Basra ve Küfe dil mektepleri,
üçüncü bölümde lugat ilminin tarihçesi
ile belli başlı lugatçılar ve lugat kitapları. dördüncü bölümde edebiyat ve şiir.
Cahiliye ve İslam devri şairleri, nesir ve
başlıca temsilcileri. belagat ilmi ve belli
başlı belagat kitapları. hikaye ve mesellerle önemli mesel ve hikaye kitapları.
beşinci bölümde tarih ve coğrafya ilimleri, ünlü tarihçi ve coğrafyacılar. altın
cı bölümde de matematik ve astronomi ilimleri ile bu alanlardaki yazarlar ve
eserleri tanıtılmaktadır.
Sursalı Mehmed Tahir. kimden ve
hangi eserden tercüme edildiğini belirtmeden. bu eserin "Fransızca'dan tevsian mütercem" olduğunu ibk. Osmanlı
Müelli{leri, l l. 3391. Mükrimin Halil Yı
nanç ise Sedillot'dan alındığını ibk Tanzimat, ı . 584) söylemektedir. Ancak. Abdurrahman Fehmi'nin böyle bir tercümeden söz etmeyerek eseri bizzat tertip ettiğini ifade etmesi (s 4. 1731. metin içinde yer yer kendilerinden nakiller
yaptığı Gustave le Bon ve Louis Sedillot
gibi yazarları tenkit etmesi (s 89-901.
Sedillot'nun Histoire des Arabes adlı
eserinde medeniyet ve ilimler tarihine
ayırdığı kısmın 107 sayfa. Medresetü'l Arab'ın sadece birinci cüzünde bu konunun 244 sayfa tutması . ayrıca Sedillot'da bulunmayan birçok konuyu ihtiva etmesi. kaynakları arasında İbn Haldün M ukaddime'sini n tercümesi gibi
bazı kitapları zikretmesi ls 12 ı ı vb. hususlar dikkate alınırsa. eserin tercüme
değil. telif olduğu sonucuna varılabi
lir. 2. Tedrisdt-ı Edebiyye. Mekteo-i
hukukta okutulmak üzere hazırlanan
ve bazı edebiyat kaidelerini ihtiva eden
eser. 1302'de istanbul'da basılmıştır. 3.
Ta'rifat Tercümesi. Seyyid Şerif ei-Cürcanfnin et-Ta 'rifdt adlı eserini açıkla
ma ve ilavelerle Türkçe'ye tercüme etmiş, ancak bu tercümenin çok az bir
kısmı. Talib Faikizade Fehmi müstear
adıyla Mecmıla-i Ebüzziya'da neşredil
miştir.
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Ayrıca müellif, el-Miftah ve mekteb-i
hukukun ikinci sınıfında okutulmak üzere hazırlanıp basılmakta olduğunu haber verdiği Usul-i Hitô.bet adlı iki kitabından daha söz ediyorsa da bu eserler
hakkında henüz bir bilgiye rastlanmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Abdurrahman Fehmi. Tedrisat·ı Edebiyye,
istanbul 1302, s. ll ; a.mlf., Medrese tü '1-Arab,
istanbul 1304; Tali b Faikiziide Fehmi [Abdurrahman Fehmi]. "Ta'rifat Tercümesi", Mec·
müa·i Ebüzziya, VI (1313 ). s. 57 vd.; L. A.
Sedillot. Histoire des Arabes, Paris 1854, s.
332·439; a.mlf., lju/asatü tarfl]i'l· 'Ara b (tre
Ali Paşa Mübarek v dğr). Beyrut 1400, s. 209·
269; Osmanlı Müel!i{leri, ll, 339; Mükrimin
Halil Yınanç, "Tanzimattan Meşrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik", Tanzimat /, istanbul
1940, s. 584 ; Ni had M. Çetin, Eski Arap Şiiri,
istanbul 1973, Önsöz, s. VII; Agah Sırrı Levend.
Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1973, !, 207.
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ABDURRAHMAN ei-GAFİKi
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EbCı
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Abdurrahman
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Emevf Halifesi Hişam b. Abdülmelik
. 730'da Endülüs valiliğine
tayin edilen Abdurrahman, islam kaynaklarında "el-Arzu'l-kebfre" olarak geçen Gaule (Galia. bugünkü Fransa) bölgesine sefer yapmak için hazırlıklara
girişti. 732 yazında Roncevaux Bağa
zı 'n dan Pireneler'i geçip Bordeaux üzerine yürüdü. Dordogne nehri sahilinde
Aquitania Dükü Eudes'i mağlüp ederek
Bordeaux'yu yağma etti. Bunun üzerine
Eudes, müslüman kuwetlerinin ilerlemesini durdurabilmek için Charles Martel'den yardım istedi. Kral unvanı taşı-
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kuman-

durduru lm ası.

Yemen'de oturan Akk ( -:k ) kabilesinin Gafik koluna mensuptur. Fetihlere katılmak için Kuzey Afrika'ya gitti.
Müsa b. Nusayr ile birlikte Endülüs'e
geçti ve Müsa ile oğlu Abdülazfz'in maiyetinde savaşlara katıl dı. Daha sonra
Endülüs'ün doğu sahillerini fethetmek
üzere görevlendirildi. 721 yılında Semh
b. Malik'in Toulouse önünde şehid düş
mesi üzerine iki ay kadar valilik yaptı.
Onun yerine vali tayin edilen Anbese b.
Sühaym ile arasının açılmasına rağmen
kalabalık bir ordunun kumandanı olarak Arbüne (Narbonne) taraflarında fetihlere devam etti.
tarafından

el-Gafiki'nin

Cebel Hz. Peygamber tarafından Yemen'e gönderildiği zaman ( 10/631) ona
refakat etmiş ve Muaz'ın vefatma kadar ondan ayrılmayarak kendisinden fı
kıh öğrenmiştir. Bundan dolayı da "sahib-i Muaz" (Muaz'ın arkadaşı) diye tanı
nır. Hz. Ömer, Osman, Ali, Ebü Zer, EbO
Hüreyre, Ebü'd-Derda. Muaviye ve diğer
birçok sahabeden hadis rivayet eden
Abdurrahman, fıkıh öğretmek üzere
Hz. Ömer tarafından Şam'a gönderildi.
Bir süre Filistin'de kaldı ve Mervan'la
birlikte 684 yılında Mısır'a gitti. Bununla birlikte daha çok Filistin ve özellikle
Şam çevresinde adını duyurmuştur.
Kaynaklar Şamlı tabifn alimlerinin hemen hemen hepsinin kendisinden fı
kıh tahsil ettiğini kaydederler. Hadis rivayetinde sika* kabul edilen Abdurrahman'dan oğlu Muhammed, Ebü İdrfs
el-Havlanr. Mekhül ve Atıyye b. Kays
başta olmak üzere birçok tabir rivayette bulunmuş, Ahmed b. Hanbel de
Müsned'inde ondan mürsel hadisler rivayet etmiştir.

dasındaki İslam ordusunun Poitiers'de

Said Abdurrahman b. Abdiilah
b. Bişr el-Gafiki
(ö. 114/732)

Emeviler devri
Endülüs valisi ve kumandanı.

mamakla beraber Franklar'ın başında
bulunan Charles Martel, Abdurrahman'ı
dur durmak için harekete geçti. İki ordu Poitier s'nin 20 km. kuzeydoğusunda
bugünkü Moussaisla-Bataille mevkiinde
karşılaştı. Abdurrahman'ın kuwetlerinin hafif süvarilerden meydana gelmesine karşılık Frank ordusu zırhlı piyadelerden oluşuyordu. 114 Ramazanında
(732) karşı karşıya gelen iki ordu, bir
hafta kadar bekledikten sonra müslümanların hücumu ile savaş başladı. Birkaç gün devam eden amansız mücadelede müslümanlar ağır kayıplar verdi.
Abdurrahman el-Gafiki savaş meydanında atından düşerek şehid oldu. Kumandanlarını kaybeden müslüman kuvvetleri geceleyin savaş meydanını terkettiler. Buna rağmen Charles Martel
onları takip etme cesaretini gösteremedi. İslam kaynakları savaşın cereyan
ettiği yere Belatüşşüheda* adını ver-

Avrupa hıristiyan dünyası için büyük bir önem taşıdığı gibi.
İslamiyet'in Batı'daki ilerlemesinin de
bir dönüm noktası olmuştur. Charles
Martel'in bu başarısı destanlara. efsanelere konu olmuş ve halk muhayyilesini asırlarca meşgul etmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:

ibnü'l-Esfr. el-Kamil (nşr C. ). Tornbergl,
Leiden 1851·76- Beyrut 1399/1979, V, 172,
174·175, 490; E. Levi-Provençal. Histoire de
/Espagne musu/mane, Paris 1950·53, ll, 40,
41 , 59·62 (bütün kaynaklar bu eserde gösterilm iş tir!, a.mlf., "'Abd al -Rahman al-Ghafikf, E/ 2 (ing .). 1, 86; Ziriklf. e/A'Iam, Kahire
ı373·78 1 ı954·59 , IV, 84; Halid es-SOff, Tart
l]u'I'Arab {i'J.Endelüs i'Aşrü'/-imare). Bingazi
ı980, s. 226·237; P. K. Hitti. Siyasi ue Kül tü·
re/ islam Tarihi (tre Salih Tuğ). istanbul ı980 ,
lll, 786·788; C. F. Seybold. "Abdurrahman", iA,

1, 47.
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ibnü'l-Esfr. Üsdü 'l·gabe lnşr Mu ham ed i bra him ei-Benna v dğr ). Kahire ı390·93 1 ı 970·
73, lll, 487; Nevevf. Teh?ibü '1-esma', Beyrut,
ts. (Darü' l-Kütübi'l-ilmiyye l, ı 1ı , s. 302·303;
Zehebf. A'lamü'n·nübeta', IV, 45·46; a.mlf..
Te?kiretü '1-hu{{tiz, Haydarabad ı375·77 1ı955·
57, 1, 5ı; İbn Hacer. el-isabe, Kahire 1328, ll,
417·4ı8 ; a.mlf.. Teh?ibü't·Teh?ib, VI, 250; SüyQtf. Hüsnü'l·muhiidara (nşr. Muhammed
Ebü'I-Fazll. Kahire 1387./ 1967 , 1, 2ı7.
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ABDURRAHMAN b. HALiD
b. VELID
( -'dj\ .y, .U\> .y, .:.ı-)\~ )

Meşhur

L
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Aslen Yemenli olup Hz. Peygamber
hayatta iken doğdu. Babası sahabi olduğu halde kendisinin sahabfliği konusunda değişik rivayetler vardır. Muaz b.

ı

Ebu Muhammed Abdurrahman b. Halid
b. el-Velid el-MahzCıml
(ö. 46 / 666)

ı

Sahilbe ve tilbiin devrinin tanınmış
Şam ve Filistin fakihi.

ÜRHAN ÇEKER

ABDURRAHMAN GUBARİ
( ->Jl:OJI .:_,..>)1~ )

YıLDIZ

Abdurrahman b. Ganm b. Küreyb
b. Hani el-Eş'arl
(ö. 78/697)

L

BİBLİYOGRAFYA :

kumandan Halid b. Velid'in
oğlu, Hıms valisi.
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Küçük yaşta Hz. Peygamber'i gören
sahabflerdendir. On sekiz yaşında iken
Yermük Savaşı'na katıldı ve 30-40 kişi
lik bir süvari birliğinin başında büyük
başarı kazandı. Hz. Ömer ve Osman
döneminde, Suriye Valisi Muaviye tarafından Bizans'a karşı düzenlenen se-

