
ABDURRAHMAN FEHMi 

Ayrıca müellif, el-Miftah ve mekteb-i 
hukukun ikinci sınıfında okutulmak üze
re hazırlanıp basılmakta olduğunu ha
ber verdiği Usul-i Hitô.bet adlı iki kita
bından daha söz ediyorsa da bu eserler 
hakkında henüz bir bilgiye rastlanma
mıştır. 
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ABDURRAHMAN ei-GAFİKi 
( ._.ı; \ol i .:.ı-)\~ ) 

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

Emeviler devri 
Endülüs valisi ve kumandanı. 

_j 

Yemen'de oturan Akk ( -:k ) kabilesi
nin Gafik koluna mensuptur. Fetihle
re katılmak için Kuzey Afrika'ya gitti. 
Müsa b. Nusayr ile birlikte Endülüs'e 
geçti ve Müsa ile oğlu Abdülazfz'in mai
yetinde savaşlara katıldı. 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 ola
rak Arbüne (Narbonne) taraflarında fe
tihlere devam etti. 

Emevf Halifesi Hişam b. Abdülmelik 
tarafından . 730'da Endülüs valiliğine 

tayin edilen Abdurrahman, islam kay
naklarında "el-Arzu'l-kebfre" olarak ge
çen Gaule (Galia. bugünkü Fransa) böl
gesine sefer yapmak için hazırlıklara 

girişti. 732 yazında Roncevaux Bağa

zı 'ndan Pireneler'i geçip Bordeaux üze
rine yürüdü. Dordogne nehri sahilinde 
Aquitania Dükü Eudes'i mağlüp ederek 
Bordeaux'yu yağma etti. Bunun üzerine 
Eudes, müslüman kuwetlerinin ilerle
mesini durdurabilmek için Charles Mar
tel'den yardım istedi. Kral unvanı taşı-
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mamakla beraber Franklar'ın başında 

bulunan Charles Martel, Abdurrahman'ı 
durdurmak için harekete geçti. İki or
du Poitiers'nin 20 km. kuzeydoğusunda 
bugünkü Moussaisla-Bataille mevkiinde 
karşılaştı. Abdurrahman'ın kuwetleri
nin hafif süvarilerden meydana gelme
sine karşılık Frank ordusu zırhlı piya
delerden oluşuyordu. 114 Ramazanında 
(732) karşı karşıya gelen iki ordu, bir 
hafta kadar bekledikten sonra müslü
manların hücumu ile savaş başladı. Bir
kaç gün devam eden amansız mücade
lede müslümanlar ağır kayıplar verdi. 
Abdurrahman el-Gafiki savaş meyda
nında atından düşerek şehid oldu. Ku
mandanlarını kaybeden müslüman kuv
vetleri geceleyin savaş meydanını ter
kettiler. Buna rağmen Charles Martel 
onları takip etme cesaretini göstere
medi. İslam kaynakları savaşın cereyan 
ettiği yere Belatüşşüheda* adını ver
miştir. 

Abdurrahman el-Gafiki'nin kuman
dasındaki İslam ordusunun Poitiers'de 
durdurulması. Avrupa hıristiyan dün
yası için büyük bir önem taşıdığı gibi. 
İslamiyet'in Batı'daki ilerlemesinin de 
bir dönüm noktası olmuştur. Charles 
Martel'in bu başarısı destanlara. efsa
nelere konu olmuş ve halk muhayyilesi
ni asırlarca meşgul etmiştir. 
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Abdurrahman b. Ganm b. Küreyb 
b. Hani el-Eş'arl 

(ö. 78/697) 

Sahilbe ve tilbiin devrinin tanınmış 
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Şam ve Filistin fakihi. 

_j 

Aslen Yemenli olup Hz. Peygamber 
hayatta iken doğdu. Babası sahabi ol
duğu halde kendisinin sahabfliği konu
sunda değişik rivayetler vardır. Muaz b. 

Cebel Hz. Peygamber tarafından Ye
men'e gönderildiği zaman ( 10/631) ona 
refakat etmiş ve Muaz'ın vefatma ka
dar ondan ayrılmayarak kendisinden fı
kıh öğrenmiştir. Bundan dolayı da "sa
hib-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. Bunun
la birlikte daha çok Filistin ve özellikle 
Şam çevresinde adını duyurmuştur. 

Kaynaklar Şamlı tabifn alimlerinin he
men hemen hepsinin kendisinden fı

kıh tahsil ettiğini kaydederler. Hadis ri
vayetinde sika* kabul edilen Abdurrah
man'dan oğlu Muhammed, Ebü İdrfs 
el-Havlanr. Mekhül ve Atıyye b. Kays 
başta olmak üzere birçok tabir rivayet
te bulunmuş, Ahmed b. Hanbel de 
Müsned'inde ondan mürsel hadisler ri
vayet etmiştir. 
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Iii ÜRHAN ÇEKER 

ABDURRAHMAN GUBARİ 

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

(bk.GUBARI ABDURRAHMAN). 

ABDURRAHMAN b. HALiD 
b. VELID 

( -'dj\ .y, .U\> .y, .:.ı-)\~ ) 

Ebu Muhammed Abdurrahman b. Halid 
b. el-Velid el-MahzCıml 

(ö. 46 / 666) 

Meşhur 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 tara
fından Bizans'a karşı düzenlenen se-


