ABDURRAH MAN PAŞA CAMii
İzmir, Bursa, Haremeyn ve istanbul payelerin! elde etti. 31 Aralık 1911'de şey
hülislamlığa getirildi. Bu görevde yedi
ay kadar kaldı ktan sonra, 20 Temmuz
1912'de kabinenin istifası ile görevinden ayrıldı. 11 Mart 1914'te vefat etti ;
kabri Bakırköy Meza rlığı'ndadır.
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Celvetiyye tarikatına dair bir
risalesi olduğu da söylenmektedir. Nesib Dede mOsiki ile de meşgul olmuş
tur. Onun dini mahiyette bazı eserler
bestelediği. çeşitli el yazması güfte
mecmualarında
zikredilmekteyse de
bunlardan sadece bir ilahi ile din dışı
sahada bir peşrevi zamanımıza ulaşa
bilmiştir.
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Abd urra hman Nesib Efendi'n in bey' bi'l-vefa'
bir fetvası (ilmiyye Salnamesi, s. 628)

(1 842-1914)
Osmanlı şeyhülislamı .
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tanbul'a giderek Fatih dersiamlarından
Mustafa Şevket Efendi'nin derslerini
takip etmeye başladı. Bir süre Muallimhane-i Nüwab'a devam etti ve üçüncü
sınıftan diptorna aldı. Daha sonra Rumeli Sactareti Dairesi'nde zabıt katipliğinde bulundu, bu sırada Edirne ruiis* unu elde etti. 1868'de Nevrekop naibliğine . 1871 'de Bosna vilayeti merkez
naibliğine tayin edildi; bir süre sonra
da Travnik naibliğine nakledildL 18761909 yılları arasında Rodos. Diyarbekir.
Erzurum. Yanya. Selanik, Şam ve Halep
naiblikleriyle Rodos. Yanya . Edirne ve
istanbul vilayetleri mahkeme reisliği.
temyiz azalığı ve Mısır kadılığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri sırasında
hareket-i altmışlı, mosıle-i Süleymaniye,
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Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğ
lu, Tırhala Kadısı Ahmed Sadık Efendi'nin torun udur. Üsküp'te doğdu; doğumundan kısa bir süre önce ölen babasının vasiyeti üzerine kendisine Aziz
Mahmud Hüdayf Dergahı Postnişini Abdurrahman Nesfb Dede'nin adı kondu.
Ailesinin Liphova·ya taşınması üzerine
ilk tahsilini orada Yanyalı Şeyh Ömer
Efendi'nin yanında yaptı. Daha sonra
Yanyalı Abdüllatif Efendi'den ders aldı
ve Ergiri'de medreseye devam etti. Ayrıca Liphovalı Süleyman Efendi'den de
hat dersleri aldı; ardından İş kod ra
Rüşdiyesi ' nden mezun oldu. 1863'te is-

hakkında

İkinci dereceden Mecidf. üçüncü dereceden Osman! nişanlarına sahip olan
Abdurrahman Efendi. hayatının son yıl 
larını Bakırköy' deki konağında geçirmiştir. Altmış seneye yaklaşan memuriyet hayatında , bulunduğu yerlerde dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile iyi bir intiba bıra kmış , Şam. Halep, Mısır alim ve
şairleri tarafından hakkında yazılan çeşitli kaside ve ma kalelerle övülmüştü r.
Muhyiddin İbnü'I-Arabfden yaptığı bazı
tercümeleri M üntehabdt adıyla Tercümdn-ı Hakikat'ta yayım lam ı ş , Fuş ı1şu 'l-hikem'den de "salat"la ilgili bir kıs
mı Türkçe'ye çevi rm i ştir.
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde
Yenicami ad ıyla da bilinen cami.
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Maraşii Abdu rrahman Paşa tarafın
dan 992 ( 1584) yılında yaptırılmıştır.
1943 depreminde büyük ölçüde zarar
görmüş ve daha sonra restore edilmiş
tir. 1917 yılında da ananldığ ı bilinmektedir. Topoğ rafik konumu açısından
çevreye hakim bir noktada bulunan ve
Mimar Sinan döneminin merkezi plaı:ı-lı
camileri arasında yer alan yapının duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüş ,
üzeri dört yarı m kubbe sistemiyle örtü l müşt ür. Simetrik p lan lanm a d ı ğı anlaşılan kuzey köşeterindeki küçük kubbelerin benzerleri güney kısmında yoktur. Beş kenarlı mihrap önü bölümü yarım kubbe boyunca dışa taşırılmıştı r.
Örtü sistemi, ikisi sekizgen ve bağım
sız. ikisi duvara bitişik dört ayakta ta şınma ktadır. Beş gözlü son cemaat yerinin kubbeleri sivri kemerler ve altı
mermer sütun üzerine oturtulmuştur.
Camiye kuzey ve batı cephelerinde yer
alan iki kapıdan girilir. Mukarnas kavsaralı cümle kapısı üzerinde 992 ( 1584)
tarihli inşa kitabesi bulunmaktadır.
Mermer mihrap nişi de kapı gibi mukarnas dolgu ludur. İç mekan çok sayı da
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