
ABDURRAHMAN ei-HEMEDAN1 

285 1 898) katiplik yaptığı. ayrıca gramer 
ve edebiyatla uğraşmakla beraber daha 
çok sözlük çalışmalarıyla tanınmış oldu
ğu bilinmektedir. Kaynakların birçoğu 

vefat tarihini 320 (932). bazıları da 327 
(938-39) olarak kaydeder. 

Eserlerinden bugün elimizde bulunan 
el-Elfc'izü'l-kitc'ibiyye veya Kitc'ibü El
fazı 'Abdirrahmc'in, konusu itibariyle 
eş anlamlı kelimelere dair olup bir çeşit 
kavramlar sözlüğü demek olan "fıkhü'l
luga" türünde bir eserdir. He medani bu 
kitabında kelimeleri belli bir alfabetik 
sıraya göre değil, ifade ettikleri ortak 
anlam ve konulara göre bablara ayır

makta ve bunların manalarını. özellikle 
cümle içindeki kullanılışiarını göster
mektedir. Yazarın resmi katip olması. 
terimleri yerli yerinde kullanarak sağ
lam bir üslüp ortaya koyması, esere ay
rı bir değer katmaktadır. Esasen müel
lifin kendisi de kitabının önsözünde. il
gililere sağlam bir ifade ve istenilen 
manayı değişik cümlelerle anlatabilme 
yeteneğini kazandırmak için. bu eseri 
resmi yazışmalardan derteyerek kale
me aldığını belirtmektedir. Bununla bir
likte, meşhur edip ve mütefekkir vezir 
Sahib b. Abbad, "Arapça'nın değerli in
cileri" diye nitelendirdiği bu tür kelime
lerin genel kültür ve bilgi birikimi çer
çevesinde öğrenilmesini engelleyerek 
hazırcılığa yol açacağı gerekçesiyle He
medanrye şiddetle çatmıştır . 

Ebu Said Muhammed b. Ahmed el
Amidi ile Ebü'l-Kasım Mehdi b. Ahmed 
el-Havafi, el-Elfc'izü'l-kitc'ibiyye'ye birer 
şerh yazmışlardır. Ayrıca Ebü'l-Abbas 
Ahmed b. Abdullah da bu eseri Na?
mü'l-cevc'ihir fi'l-Elfc'iz adıyla manzum 
hale getirmiştir (bk GAS, VIII, 193) 

Eseri ilk defa Luis Şeyho 1885 ve 
1898 yıllarında Beyrut'ta yayımlamıştır. 

Nu'man et-Aıosrnin yanlışlıkla Abdur
rahman b. Muhammed b. Said el-En
barfye (ö 5771 11 81 ı nisbet ederek Ki
tô.bü Elfô.zi'l-eşbô.h ve'n-ne?ô.' ir adıyla 
istanbul'da 1302'de neşrettiği el-El
fô.zü'l-kitô.biyye, daha sonra Muham
med Tevfik tarafından 1344 yılında Ka
hire'de yeniden yayımlanmıştır. Eserin 
1931 (Kahire) ve 1979 (Beyrut) baskı

la rı da vardır. 

Bazı kaynaklarda (bk GAL Suppl., 1, 
197; Ziriki i, lll . 32 1) Abdurrahman el-He
medanrye Şafyü 'r-rô.J:ı min Mul]tô.ri'ş
Sıf:ıô.J:ı adlı bir eser daha atfediliyorsa 
da, eş-Şıf:ıô.J:ı müellifı Cevherfnin (ö 

39'3 / 1003) ve bilhassa es-Şıf:ıô.J:ı'ın bir 
muhtasarı olan el-Mul]tdr'ın müellifı 
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Muhammed b. Ebu Bekir er-Razfnin (ö. 

666/ 1267'den sonra) vefat tarihleri göz 
önüne alındığında bunun mümkün ola
mayacağı açıkça görülmektedir. 
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ABDURRAHMAN HİBRİ EFENDi 
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(bk. HİBRİ, Abdurrahman Efendi). 

ABDURRAHMAN b. HiŞAM 

( t~ ,J. .)<> ) 1-l.f- ) 

Abdurrahman b. Hişam 
b. Muhammed el·Hasenl 

(ö. 1276 / 1859) 

Alevi (Filal!) hanedanına 
mensup Fas sultanı (1822-1859). 

1204'te ( 1789-90) doğdu . Babası, 

Fas Sultanı Mevlay Süleyman'ın kardeşi 
Mogador Valisi Mevlay Hişam' dır. Am
cası Süleyman onu önce Suveyre valili-

Abdurrahman b. Hisarn dönemine ait bir sikke 

ğine tayin etti. Abdurrahman burada iyi 
bir idareci olarak kendini gösterdi ve o 
yörede çıkan isyanların bastırılmasın

da önemli hizmetlerde bulundu. Bunun 
üzerine amcası onu vekili (halife) sıfa

tıyla Fas'a gönderdi ve kendi çocukları
na tercih ederek 4 Rebiülewel 1238'de 
(19 Kasım 1822) resmen veliaht ilan et
ti. Mevlay Süleyman bu tarihten dokuz 
gün sonra öldü. Abdurrahman amcası
nın ölümü üzerine onun resmi varisi 
olarak 30 Kasım 1822'de tahta geçti. 
Bunun üzerine Kadı Şerif Mevlay Ah
med b. Abdülmelik, Allame Müftü Ebu 
Abdullah Muhammed b. ibrahim, ileri 
gelen devlet adamları. alimler ve ku
mandanlar toplanıp Abdurrahman'a bi
at ettiler. Abdurrahman b. Hişam salta
natının ilk yıllarından itibaren çeşitli ka
bilelerin isyanları ile uğraşmak zorun
da kaldı. 1824, 1828. 1831. 1843, 1849, 
1852 ve 1857 yıllarında çıkan önemli 
isyanları bastırmaya muvaffak oldu. 
Sultanlığı sırasında Avrupalı devletlerle 
olan münasebetleri. onların ekonomik 
çıkarları çerçevesinde, bazan dostça, 
bazan da düşmanca geçti. Ticari men
faatieri zedelenen ve gemilerine el ko
nulan ingilizler 1828'de Tanca'yı abluka 
altına alırken. Avusturyalılar da 1829'da 
Arzila ve Tetuan ' ı bombaladılar. Doğuya 

doğru yayılma siyaseti güden Abdur
rahman b. Hişam , Cezayir'de Osmanlı
lar'a karşı Ticaniler'i ve Tayyibiler'i hi
maye ettiği gibi, 1830'da buradaki Os
manlı hakimiyetinin kalkmasından fay
dalanarak Tlemsen, Miliana ve Midia 
bölgelerini nüfuzu altına almaya çalış

tı. Ancak Oran ve Mersülkebir'i işgal et
miş bulunan Fransızlar' ın baskıları so
nunda bölgedeki adamlarını geri çek
mek zorunda ka ldı: fakat bölgeyle il
gisini tam olarak kesmedi. Cezayir'de 
Fransızlar'a karşı baş gösteren direniş 
hareketinin lideri Abdülkadir'i destekle
di: hatta mücadelesinde başarılı olama
yan Abdülkadir'in Fas'a sığınmasına izin 
verip onunla birlikte harekete geçti. An
cak 14 Ağustos 1844'te Isly'de Fransız
lar'a mağlup oldu : bu arada Tan ca ve 
Suveyre (Mogador) Fransızlar tarafın

dan bombaland ı. Bunun üzerine 26 
Ekim 1844'te Tanca Antiaşması'nı im
zalayarak Fransızlar'ın Cezayir hakimi
yetini kabul etti. 184S'te de Cezayir-Fas 
sınırlarının tayinine dair olan mukavele
yi imzaladı. 1847'de Abdülkadir'i ülke
den çıkararak Fransızlar'a teslim etme
ye mecbur oldu. Verilen tavizler sonucu 
Fransızlar'la düzelmiş gibi gorunen 
münasebetler. bu politikayı benimse-



meyen bazı grupların silahlı muhalefeti 
üzerine tekrar bozuldu. Ayrıca Fransız

lar 1851'de Sela Limanı'nı topa tuttu
lar. Abdurrahman b. Hişam' ın saltanatı 

döneminde Fas ile Avrupa ülkeleri ara
sında ticarı münasebetler gelişti ve 
Portekiz. İngiltere , Sardunya, İspanya. 
Fransa. Avusturya. Amerika. isveç. Da
nimarka gibi ülkelerin bazılarıyla yeni 
ticaret anlaşmaları imzalanırken bazıla
rıyla da eski anlaşmalar yenilendi. Hal
kın hoşnutsuzluğuna rağmen başlan

gıçta İngiltere ve Fransa'ya tanınan ti
cari imtiyazlar. sonradan diğer Avrupalı 
devletlere de tanındı. 

Abdurrahman b. Hişam 29 Muhar
rem 1276'da (28 Ağustos 1859) Mik
nas'ta öldü. Cenazesi Sultanü'l-a'zam 
Mevlay İsmail'in haziresine defnedildi. 
Yerine oğlu Muhammed geçti. Kaynak
Larda adil, dindar ve halka şefkatle 

muamele eden iyi bir idareci olarak an
latılır. ilmin. ziraat ve sanayinin geliş
mesi için çok çalışmış ve ülkesinde bazı 
imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Me
rakeş'te BO Hassan. Kannariye ve el
Vusta camilerini yaptırdığı gibi Tanca 
Limanı ile Fas. Merakeş ve Sela'daki ca
mileri de tamir ettirmiştir. Ayrıca bü
yük bir hastahane yaptırmıştır. 
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Abdurrahman b. Hisam · ın e ı yazısı 

ABDURRAHMAN b. MEHDI 

ı ı ı 
ABDURRAHMAN b. HUCEYRE ABDURRAHMAN b. KA'B 

ei-ENSARİ ( ·~ .:.r. .:,...> )I..J.:->- ) 

Ebu Abdiilah Abdurrahman 
b. Huceyre ei-Havlanl el·Mısrl 

(ö. 83/702 [?]) 

Tabiin devri alimlerinden, 

L 
Mısır kadısı. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Emevner zamanında Mısır Valisi Abdüla
zız b. Mervan tarafından kadı tayin 
edildi. Ayrıca hazineyi yönetme, vaaz ve 
irşad işlerini de üstlenen İbn Hucey
re'nin bu görevler karşılığında yılda 

1 000 dinar maaş aldığı bilinmektedir. 
Vefatının 80 veya 83 yıllarında olduğu
na dair iki ayrı rivayet vardır. 

Nesa!. Darekutnl ve İbn Hibban gibi 
hadis münekkitlerinin sika• kabul etti
ği İbn Huceyre, derin bir fıkıh bilgisine 
de sahipti. Nitekim İbn Abbas'ın, kendi
sinden fetva isteyen birine, "Aranızda 

İbn Huceyre varken bana mı soruyor
sun? " diye çıkıştığı nakledilir. İbn Hu
ceyre. sahabllerden EbO Zer, İbn 
Mes'üd, Ebü Hüreyre. Ukbe b. Amir ve 
Abdullah b. Amr b. As'tan hadis rivayet 
etmiştir. Kendisinden de oğlu Abdullah. 
Haris b. Yezld el-Hadraml. Abdullah b. 
Sa'lebe el-Hadraml ve başkaları rivayet
te bulunmuşlardır. 
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(bk. A'REC, Abdurrahman b . Hünnüz). 
L _j 

ı ABDURRAHMAN b. İBRAHiM ı 

L 

( S.JL.;':ı'l ~ .:.r. .:,...> )I..J.:->- ) 

Ebu Leyla Abdurrahman b . 
Ka'b ei-Ensarl ei-Mazinl 

( ö. 241644-45) 

Fakirlikleri sebebiyle 
Tebük seferine katılamayan 

sahabilerden biri. 
_j 

İbn Hibban tarafından el-Harran! nis
besiyle zikredilmişse de hemen bütün 
kaynaklarda Beni Mazin kabilesine nis
betle ei-Mazinl diye geçer. Doğum tari
hi belli değildir. Bedir ve Uhud savaşla
rına. ayrıca Hendek Gazvesi'nde ve da
ha sonraki bütün savaşlara katıldı. Hic
retin üçüncü yılı reblülewel ayında yapı
lan Beni Nadir Gazvesi'nde. Hz. Pey
gamber tarafından Abdullah b. Selam 
ile birlikte Beni Nadir yahudilerine ait 
hurmalıkları kesmekle görevlendirildi. 
Hz. Ömer devrinin sonlarına doğru öldü. 
Vefat yeri belli değildir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Tabakatü"/-kübra (nşr. ihsan Ab
bas), Beyrut 138811968, ll, 165; İbn Hibbt:in. 
Kitabü ·ş-Şi kat, Haydarabad 1393-99/1973-79, 
ı , 243 ; İbn Abdülber, ei-İsti'ab (e/-İşabe iç in
del, Kahire 1328, ll , 398-399; İbnü ' I-Esir. Üs· 
dü"l-giibe (nşr. Muhammed İbrah im ei-Benna 
v dğr.) , Kahire 1390-93 / 1970-73, lll , 490; ibn 
Hacer, e/-İsabe (nşr. Ali Muhammed ei-Bicavil, 
Kah i re 1390-92 / 1970-72, IV, 350. 

L 

ı-

liJ MücTEBA UGuR 

ABDURRAHMAN b. KASIM 
( r-'lAJI .:,r. .:,.-)I..J.:->- ) 

(bk. İBNÜ'L-KASIM). 

ABDURRAHMAN b. MEHDİ 

( s~ .:.r. .:..-)1~ ı 

Ebu Said Abdurrahmiln b. Mehdi 
b. Hassan el-Basri el-An beri 

(ö. 198/813-14) 

_j 

( ~l_r.) .:.r. .:,...>)\.u. ) L 

Tebeü't-tabiinin tanınmış 
hadis hafızı ve fıkıh alimi. 

_j 

L 

L 

(bk. DUHAYM). 

ABDURRAHMAN ei-İDRİSİ 

( ..r!..J)'t\ .:,...>)\..ı.:>- ) 

(bk. IDRISI, 
Abdurrahman b. Muhammed). 

.J inci ticaretiyle meşgul olduğu için ei-
Lü'lül nisbesiyle de anılır. 135'te (752) 

ı büyük bir ihtimalle Basra'da doğdu. 

Tahsiline Kur'an-ı Kerlm'i ezberlemekle 
başladı. Kıraat ilmini öğrendikten sonra 
devrin tanınmış alimlerinin meclislerine 
devam etmeye başladı. Önceleri vaaz 

.J meclislerine. bilhassa kıssacı vaizlerin 
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