
ABDURRAHMAN b. MEHDi 

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, Abdul
lah b. Mübarek gibi meşhur alimler ha
dis rivayet ettiler. 

Abdurrahman b. Mehdi 796 yılında 

Bağdat'a yerleşti. Orada ilim öğretmek
le ve hadis rivayetiyle meşgul oldu. 
Kuwetli bir hafızaya sahip. titiz ve 
güvenilir bir hadis alimi olduğu husu
sunda ittifak vardır. Yazmaktan çok ez
berlemeye önem vermiştir. 20.000 ha
disi ezbere yazdırdığı hususundaki riva
yet 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 söylemele
ri, kendisinin ne derece güvenilir bir 
kimse olduğunu gösterir. Bu üstün va
sıfları sayesinde, Basra muhaddisleri
nin 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 yüksel
miştir. 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 ya
yılmasında önemli rol oynamıştır. 

Abdurrahman b. Mehdi, Mu'tezile ve 
Cehmiyye fırkalarının Allah'ın sıfatları 

konusundaki tartışmaianna şiddetle 

karşı çıkmış, müslümanlar arasında ih
tilafı 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 yay
maya çalışanlarla mücadele _ etmiştir. 

Her gece Kur'an-ı Kerim'in yarısını oku
yarak iki günde bir hatim indirdiği riva
yet edilir. Basra'da vefat etti. 
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ABDURRAHMAN b. MİL 
( j.. J. ..)+> )\-','- ) 

(bk. EBÜ OSMAN en-NEHDI). 

ABDURRAHMAN b. MUAviYE 
( .,._,ls. J. .:.ı-·=-)1-','- ) 

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 hakkında fazla bilgi yoktur. 
Mısır alimlerinin önde gelenlerinden
dir. 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 birlik
te yönetildL Abdurrahman yetim ve ök
süzlerin mallarıyla bizzat ilgilenen ilk 
kadıdır. Her kabiledeki yetim ve öksüz
lerin mallarını idare etmek üzere o ka
bilenin reisini görevlendirdi ve bu mak
satla bir sicil defteri tutma mecburi
yeti getirdi. Bu uygulama o tarihten iti
baren 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. 

Ömer, Abdullah b. Amr ve Ebü Basra 
ei-Gıfari gibi -saha bilerden hadis rivayet 
etmiştir. Kendisinden de Vahib b. Ab
dullah, Ukbe b. Müslim, Yezid b. Ebü 
Habib, Hasan b. Sevban, Said b. Raşid 
ve Süveyd b. Kays gibi şahıslar rivayet
te bulunmuşlardır. 
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ABDURRAHMAN 
b. MUHAMMED b. EŞ'AS 
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(bk. İBNÜ'L-EŞ'AS). 

ABDURRAHMAN 
b. MUHAMMED el-HAŞİMl 

( ~\ol i .......... J. ..)+> )\-','- ) 

(bk. İBN ABDÜSSEMİ'). 
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ABDURRAHMAN NESlB DEDE 

(ö. 1842) 

Şeyh, mutasawıf şair ve mOsikişinas. 
L .J 

istanbul'un Üsküdar semtinde doğ
du. Aziz Mahmud Hüdayi asitanesi şey
hi olan babası Mehmed Şehabeddin 

Efendi'nin yanında yetişti ve daha son
ra Celvetiyye tarikatına intisap etti. 
Seyrü süluk* ünü tamamladıktan son
ra Ayasofya Camii civarındaki Erdebil 
Tekkesi'ne şeyh oldu. Babasının 1818'
de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hü
dayi asitanesine şeyh tayin edildi. 1827'
de Ordu-yı Hümayun vaizliğine getirildi. 
Vefatında asitane haziresine defnedildi. 
Kendisinden sonra şeyh olan oğlu Meh
med Rüşen Efendi de ölümüne kadar 
( 1891 ı bu makamda kaldı. 

Celvetiyye tarikatının önde gelen 
şeyhlerinden sayılan Neslb Dede'nin ta
savvufi manzumeleri, onun şiir sanatın

daki kudretini ortaya koymaktadır. Sey
yid mahlası ile yazdığı şiirlerini müret
tep bir divanda toplamıştır. Divan 'ının 

kendi· el yazısıyla olan bir nüshası, Üs
küdar'da Hacı Selim Ağa Kütüphane
si'nde (Hüdayi Kitapları, nr. 1806) kayıtlı-


