ABDURRAHMAN b. MEHDI
meyen bazı grupların silahlı muhalefeti
üzerine tekrar bozuldu. Ayrıca Fransız 
lar 1851'de Sela Limanı'nı topa tuttular. Abdurrahman b. Hişam ' ın saltanatı
döneminde Fas ile Avrupa ülkeleri arasında ticarı münasebetler gelişti ve
Portekiz. İngiltere, Sardunya, İspanya.
Fransa. Avusturya. Amerika. isveç. Danimarka gibi ülkelerin bazılarıyla yeni
ticaret anlaşmaları imzalanırken bazıla
rıyla da eski anlaşmalar yenilendi. Halkın

hoşnutsuzluğuna rağmen

başlan

gıçta İngiltere ve Fransa'ya tanınan ti-

cari imtiyazlar. sonradan
devletlere de tanındı.

diğer Avrupalı

Abdurrahman b. Hişam 29 Muharrem 1276'da (28 Ağustos 1859) Miknas'ta öldü. Cenazesi Sultanü'l-a'zam
Mevlay İsmail'in haziresine defnedildi.
Yerine oğlu Muhammed geçti. KaynakLarda adil, dindar ve halka şefkatle
muamele eden iyi bir idareci olarak anlatılır. ilmin. ziraat ve sanayinin geliş
mesi için çok çalışmış ve ülkesinde bazı
imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Merakeş'te BO Hassan. Kannariye ve elVusta camilerini yaptırdığı gibi Tanca
Limanı ile Fas. Merakeş ve Sela'daki camileri de tamir ettirmiştir. Ayrıca büyük bir hastahane yaptırmıştır.
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ABDURRAHMAN b. HUCEYRE
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ei-ENSARİ
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Ebu Abdiilah Abdurrahman
b. Huceyre ei-Havlanl el·Mısrl

L

(ö. 83/702 [?])

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

Tabiin devri alimlerinden,

(ö. 241644-45)

Mısır kadısı.

_j

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Emevner zamanında Mısır Valisi Abdülazız b. Mervan tarafından kadı tayin
edildi. Ayrıca hazineyi yönetme, vaaz ve
irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre'nin bu görevler karşılığında yılda
1000 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 ettiği İbn Huceyre, derin bir fıkıh bilgisine
de sahipti. Nitekim İbn Abbas'ın, kendisinden fetva isteyen birine, "Aranızda
İbn Huceyre varken bana mı soruyorsun? " diye çıkıştığı nakledilir. İbn Huceyre. 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 rivayette bulunmuşlardır.
BİBLİYOGRAFYA
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ÜRHAN ÇEKER
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İbn Hibban tarafından el-Harran! nisbesiyle zikredilmişse de hemen bütün
kaynaklarda Beni Mazin kabilesine nisbetle ei-Mazinl diye geçer. Doğum tarihi belli değildir. Bedir ve Uhud savaşla
rına. ayrıca Hendek Gazvesi'nde ve daha sonraki bütün savaşlara katıldı. Hicretin üçüncü yılı reblülewel ayında yapı
lan Beni Nadir Gazvesi'nde. Hz. Peygamber tarafından Abdullah b. Selam
ile birlikte Beni Nadir yahudilerine ait
hurmalıkları kesmekle görevlendirildi.
Hz. Ömer devrinin sonlarına doğru öldü .
Vefat yeri belli değildir.
BİBLİYOGRAFYA :
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ı , 243 ; İbn Abdülber, ei-İsti'ab (e/-İşabe içindel, Kahire 1328, ll, 398-399; İbnü ' I-Esir. Üs·
dü"l-giibe (nşr. Muhammed İbrah i m ei-Benna
v dğr.) , Kahire 1390-93 / 1970-73, lll, 490; ibn
Hacer, e/-İsabe (nşr. Ali Muhammed ei-Bi cavil,
Kah i re 1390-92 / 1970-72, IV, 350.
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ABDURRAHMAN b. KASIM
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(bk. İBNÜ'L-KASIM).
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ABDURRAHMAN b. MEHDİ
( s~ .:.r. .:..-)1~ ı
Ebu Said Abdurrahmiln b. Mehdi
b. Hassan el-Basri el-An beri

(bk. A'REC, Abdurrahman b . Hünnüz).
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Fakirlikleri sebebiyle
Tebük seferine katılamayan
sahabilerden biri.

(ö. 198/813-14)
Abdurrahman b . Hisam · ın e ı yazısı
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ABDURRAHMAN b.

İBRAHiM ı

( ~l_r.) .:.r. .:,...>)\.u. )
(bk. DUHAYM).
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ABDURRAHMAN ei-İDRİSİ
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(bk. IDRISI,
Abdurrahman b. Muhammed).
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Tebeü't-tabiinin tanınmış
hadis hafızı ve fıkıh alimi.

_j

inci ticaretiyle meşgul olduğu için eiLü'lül nisbesiyle de anılır. 135'te (752)
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
meclislerine. bilhassa kıssacı vaizlerin
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derslerine gitmekte iken, Ebü Amir
Abdülmelik ei-Akadfnin uyarısı üzerine,
on beş yaşından itibaren hadis öğren
meye başladı. Şu'be, Malik b. Enes,
Süfyan b. Uyeyne, Süfyan es-Sevri gibi
hadis ve fıkıh alimlerinden ilim tahsil
etti. Kendisinden de Ahmed b. Hanbel,
Yahya b. Main, İshak b. Rahüye, Abdullah b. Mübarek gibi meşhur alimler hadis rivayet ettiler.
Abdurrahman b. Mehdi 796 yılında
Orada ilim öğretmek
le ve hadis rivayetiyle meşgul oldu.
Kuwetli bir hafızaya sahip. titiz ve
güvenilir bir hadis alimi olduğu hususunda ittifak vardır. Yazmaktan çok ezberlemeye önem vermiştir. 20.000 hadisi ezbere yazdırdığı hususundaki rivayet biraz mübalağalı sayılsa bile, onun
hafızasının kuwetini göstermesi bakı
mından önemlidir. Hadisleri manalarıy
la değil, kelimesi kelimesine lafızlarıyla
rivayet etme taraftarı idi. Ahmed b.
Hanbel'in ondan bahsederken. "Meçhul
bir raviden bile rivayette bulunsa yine
hüccettir" demesi. ayrıca İmam Şafii ile
Ali b. Medinfnin hadis sahasında onun
bir benzerini görmediklerini söylemeleri, kendisinin ne derece güvenilir bir
kimse olduğunu gösterir. Bu üstün vasıfları sayesinde, Basra muhaddislerinin ilmini, rivayet yollarını, şeyh • ıerin
ve ravilerin hallerini en iyi bilen hadis
hafızı olarak tanınmıştır. Bundan dolayı
şöhreti her tarafa yayılmış, onun Bağ
dat'taki ilim meclisleri çok rağbet
görmüştür. İbn Mehdi. fıkıh ilminde de
imam sayılabilecek mertebeye yükselmiştir. Nitekim o dönemde Basra'da
kadı unvanına ondan daha layık birinin
bulunmaması. hadis ilminden başka fı
kıhta da otorite olduğunu göstermeye
yeter. O, "sünnet"i esas alan Medine fı
kıh ekolüne bağlıdır ve İmam Malik'in
fıkhi görüşlerinin Basra ve yöresine yayılmasında önemli rol oynamıştır.
Bağdat'a yerleşti.

Abdurrahman b. Mehdi, Mu'tezile ve
Cehmiyye fırkalarının Allah'ın sıfatları
konusundaki tartışmaianna şiddetle
karşı çıkmış, müslümanlar arasında ihtilafı körükleyen, çok kere fitne ve karı
şıklığa sebep olan fikir münakaşaların
da Kur'an'a ve sahih hadisiere uygun
İslam akaidini müdafaa etmiş, bu
akideye ters düşen çarpık fikirleri yaymaya çalışanlarla mücadele _ etmiştir.
Her gece Kur'an-ı Kerim'in yarısını okuyarak iki günde bir hatim indirdiği rivayet edilir. Basra'da vefat etti.
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Ömer, Abdullah b. Amr ve Ebü Basra
ei-Gıfari gibi -saha bilerden hadis rivayet
etmiştir. Kendisinden de Vahib b. Abdullah, Ukbe b. Müslim, Yezid b. Ebü
Habib, Hasan b. Sevban, Said b. Raşid
ve Süveyd b. Kays gibi şahıslar rivayette bulunmuşlardır.
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ABDURRAHMAN
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ABDURRAHMAN
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ABDURRAHMAN b. MUAviYE
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Ebu Muaviye Abdurrahman b.
Muaviye b. Hudeye ei-Kindf et-Tüdbf
(ö. 95 / 714)
Emeviler devrinde Mısır'da
kadılık yapan tAbii.
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Hayatı

ABDURRAHMAN NESlB DEDE

ı

(ö. 1842)
Şeyh, mutasawıf şair

L
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hakkında fazla bilgi yoktur.
alimlerinin önde gelenlerindendir. Rebiülewel 86'da (Mart 705), Evs
b. Abdullah b. Atıyye'den sonra Mısır
kadısı oldu. Aynı zamanda şurta• teş
kilatının idaresiyle de görevlendirildi.
Bu uygulama ondan sonra da devam
ederek kadılık ile şurta teşkilatı birlikte yönetildL Abdurrahman yetim ve öksüzlerin mallarıyla bizzat ilgilenen ilk
kadıdır. Her kabiledeki yetim ve öksüzlerin mallarını idare etmek üzere o kabilenin reisini görevlendirdi ve bu maksatla bir sicil defteri tutma mecburiyeti getirdi. Bu uygulama o tarihten itibaren kurumlaşarak devam etti. Kısa
bir süre sonra kadılık görevini bıraktı;
Ancak, 91 (709-10) yılında İskenderi
ye'de tekrar şurta teşkilatının başına
getirildi. Hadis rivayetinde sika • kabul
edilen Abdurrahman. Ebü Süfyan'ın Mı
sır valisi olan babasından. Abdullah b.
Mısır
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mOsikişinas.
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istanbul'un Üsküdar semtinde doğ
du. Aziz Mahmud Hüdayi asitanesi şey
hi olan babası Mehmed Şehabeddin
Efendi'nin yanında yetişti ve daha sonra Celvetiyye tarikatına intisap etti.
Seyrü süluk*ünü tamamladıktan sonra Ayasofya Camii civarındaki Erdebil
Tekkesi'ne şeyh oldu. Babasının 1818'de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hüdayi asitanesine şeyh tayin edildi. 1827'de Ordu-yı Hümayun vaizliğine getirildi.
Vefatında asitane haziresine defnedildi.
Kendisinden sonra şeyh olan oğlu Mehmed Rüşen Efendi de ölümüne kadar
( 1891 ı bu makamda kaldı.
Celvetiyye

tarikatının

önde gelen
Neslb Dede'nin tasavvufi manzumeleri, onun şiir sanatın
daki kudretini ortaya koymaktadır. Seyyid mahlası ile yazdığı şiirlerini mürettep bir divanda toplamıştır. Divan ' ının
kendi· el yazısıyla olan bir nüshası, Üsküdar'da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde (Hüdayi Kitapları, nr. 1806) kayıtlışeyhlerinden sayılan

