
dır. Ayrıca Celvetiyye tarikatına dair bir 
risalesi olduğu da söylenmektedir. Ne
sib 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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liJ NuRi ÖzcAN 

ı ABDURRAHMAN NESİB EFENDi ı 
(1 842-1914) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı . 

_j 

Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğ
lu, Tırhala Kadısı Ahmed Sadık Efen
di'nin torun udur. Üsküp'te doğdu; do
ğumundan kısa bir süre önce ölen ba
basının vasiyeti üzerine kendisine Aziz 
Mahmud Hüdayf Dergahı Postnişini Ab
durrahman 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. Ay
rıca Liphovalı Süleyman Efendi'den de 
hat dersleri aldı; ardından İş kod ra 
Rüşdiyesi ' nden mezun oldu. 1863'te is-
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tanbul'a giderek Fatih dersiamlarından 
Mustafa Şevket Efendi'nin derslerini 
takip etmeye başladı. Bir süre Muallim
hane-i Nüwab'a devam etti ve üçüncü 
sınıftan diptorna aldı. Daha sonra Ru
meli Sactareti Dairesi'nde zabıt katip
liğinde bulundu, bu sırada Edirne ru
iis* unu elde etti. 1868'de N evrekop na
ibliğine . 1871 'de Bosna vilayeti merkez 
naibliğine tayin edildi; bir süre sonra 
da Travnik naibliğine nakledildL 1876-
1909 yılları arasında Rodos. Diyarbekir. 
Erzurum. Yanya. Selanik, Şam ve Halep 
naiblikleriyle Rodos. Yanya. Edirne ve 
istanbul vilayetleri mahkeme reisliği. 
temyiz azalığı ve Mısır kadılığı görevle
rinde bulundu. Bu görevleri sırasında 

hareket-i altmışlı, mosıle-i Süleymaniye, 

Abdurrahman Nesib Efendi'n in bey' bi'l-vefa' hakkında 

bir fetvası (ilmiyye Salnamesi, s. 628) 

ABDURRAH MAN PAŞA CAMii 

İzmir, Bursa, Haremeyn ve istanbul pa
yelerin! elde etti. 31 Aralık 1911'de şey
hülislamlığa getirildi. Bu görevde yedi 
ay kadar kaldıktan sonra, 20 Temmuz 
1912'de kabinenin istifası ile görevin
den ayrıldı. 11 Mart 1914'te vefat etti ; 
kabri Bakırköy Mezarlığı'ndadır. 

İkinci dereceden Mecidf. üçüncü de
receden Osman! nişanlarına sahip olan 
Abdurrahman Efendi. hayatının son yıl

larını Bakırköy'deki konağında geçir
miştir. Altmış seneye yaklaşan memuri
yet hayatında , bulunduğu yerlerde dü
rüstlüğü ve çalışkanlığı ile iyi bir inti
ba bıra kmış, Şam. Halep, Mısır alim ve 
şairleri tarafından hakkında yazılan çe
şitli kaside ve makaleler le övülmüştür. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabfden yaptığı bazı 
tercümeleri M üntehabdt adıyla Tercü
mdn-ı Hakikat'ta yayım lamış , Fuş ı1-

şu 'l-hikem'den de "salat"la ilgili bir kıs

mı Türkçe'ye çevirm iştir. 
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Iii M EHMET İ PŞİRLİ 

ı ABDURRAHMAN PAŞA CAMii ı 

L 

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 
Yenicami adıyla da bilinen cami. _j 

Maraşii Abdurrahman Paşa tarafın

dan 992 ( 1584) yılında yaptırılmıştır. 

1943 depreminde büyük ölçüde zarar 
görmüş ve daha sonra restore edilmiş
tir. 1917 yılında da ananldığ ı bilinmek
tedir. Topoğ rafik konumu açısından 

çevreye hakim bir noktada bulunan ve 
Mimar Sinan döneminin merkezi plaı:ı-lı 
camileri arasında yer alan yapının du
varları kesme taş ve tuğla ile örülmüş , 

üzeri dört yarım kubbe sistemiyle ör
tü lmüştür. Simetrik planlanmadığı an
laşılan kuzey köşeterindeki küçük kub
belerin benzerleri güney kısmında yok
tur. Beş kenarlı mihrap önü bölümü ya
rım kubbe boyunca dışa taşırılmıştır. 

Örtü sistemi, ikisi sekizgen ve bağım
sız. ikisi duvara bitişik dört ayakta ta 
şınmaktadır. Beş gözlü son cemaat ye
rinin kubbeleri sivri kemerler ve altı 

mermer sütun üzerine oturtulmuştur. 

Camiye kuzey ve batı cephelerinde yer 
alan iki kapıdan girilir. Mukarnas kav
saralı cümle kapısı üzerinde 992 ( 1584) 
tarihli inşa kitabesi bulunmaktadır. 

Mermer mihrap nişi de kapı gibi mu
karnas dolguludur. İç mekan çok sayıda 
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ABDURRAHMAN PAŞA CAMI.i 

pencereyle aydınlatılmış olup revzen
lerle kalem işi süslemeler depremden 
sonra yapılan restarasyana aittir. Cami
nin kuzeybatı köşesindeki sekizgen kai
de üzerinde yükselen minare, çokgen 
gövdeli eski minarenin depremde yıkıl
ması üzerine restorasyon sırasında ya
pılmıştır. 

Abdurrahman Paşa Camii'nde. Diyar
bakır Fatih Paşa, istanbul Şehzade, Üs
küdar Mihrimah ve Manisa Muradiye 
camilerinin örtü sistemleri tekrarlan
mışsa da yapının planında, daha çok 
geç dönemde görülen dışa taşkın mih
rap önü bölümüyle değişik bir uygula
ma gerçekleştirilmiştir. 

Abdurrahman Paşa Camii mihrabı 
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~ AsnüssELAM ULUÇAM 

ABDURRAHMAN b. REBİA 
( ~) .:r. .)<>" )l..l:"- ) 

(bk. BAHiLİ, Abdurrahman b. Rebia) . 
L ~ 

ABDURRAHMAN b. RÜSTEM 
( r-J .:r. .)<>" )l..l:"- ) 

(ö. 171 / 787) 

Kuzey Afrika'daki İbil.ziler'in imaını 
ve Rüstemiler hAnedanının kurucusu. 

L ~ 

Aslen iranlı olup Tunus'ta doğdu . Ba
basını küçük yaşta kaybettiği için üvey 
babasının yanında büyüdü. Daha sonra 
onunla birlikte Kayrevan'a giderek ora
ya yerleşti. Kayrevan'da Harici görüş
lerini benimsedi ve İbaziler'in ''hame
letü'l-ilm" adını verdiği beş dili* den bi
ri olarak propaganda maksadıyla Bas
ra'ya gitti. İbaziler'in önde gelen sima
larından ve Basra'daki İbazi cemaati
nin lideri olan Ebü Ubeyde tarafından 
Mağrib'e gönderildi. İbaziyye ' nin İfri
kıyye'deki ilk daisi olan Ebü'l-Hattab 
Abdüla'la b. Semh el-Meafıri. 757 yı

lında İbazi imamı olarak biatları kabul 
ettikten sonra Abbasi hakimiyetindeki 
Trablus üzerine hücum ederek şehri ele 
geçirdi. Daha sonra sırasıyla Kabis ve 

Kayrevan'a hakim oldu ve Abdurrah
man b. Rüstem'i Kayrevan·a vali tayin 
etti (758). 

761 yılındaki Abbasi istilasından he
men sonra Süfriyye Haricileri'ne men
sup liderlerin önderliğinde Beni İfren 
kabileleri Kuzeybatı Cezayir'de büyük 
bir nüfuz kazandılar. Bu kabileler Arap 
fetihleri sırasında Trablus'ta bugün 
Yafran denilen yerdeydiler. Arap fetih
leri sebebiyle batıya doğru göç ederek 
Avras bölgesinde yerleştiler. Fakat bu 
kabilenin bir kolu her nasılsa Trablus'ta 
kalarak İbazi fikirlerini benimsemişti. 
Arap istilası bir grup İ bazi- Serberi ka
bileyi Trablus ve Güney Tunus'tan Ce
zayir'e göçe zorladı. Aynı şekilde Beni 
İfren de Avras'tan Kuzeybatı Cezayir'e 
göç etmek mecburiyetinde kaldı. Maği
le adlı başka bir Serberi kabilesi tara
fından desteklenen Beni İfren. Ceza
yir'deki Abbasi hakimiyetine karşı en 
kuwetli muhalif güç olarak ortaya çıktı. 
Bu gelişmeler üzerine Halife Ebü Ca'fer 
el-Mansür. Muhammed b. Eş'as el-Hu
zafyi Mısır valiliğine tayin ederek böl
gedeki isyanları bastırmasını istedi. O 
da Awam b. Abdülaziz el-Becelfyi İfri
kıyye'ye gönderdi. İ baziler'in İfrikıyye'
deki imamı Ebü'l-Hattab. Abbasi kuv
vetlerine karşı harekete geçti ve onları 
ağır bir yenilgiye uğrattı . Muhammed 
b. Eş'as gönderdiği ikinci ordunun da 
yenilmesi üzerine bizzat sefere çıktı ve 
çetin bir savaştan sonra Ebü 'l-Hattab'ı 

mağlüp ederek Kayrevan'a girdi (761 ). 

Abdurrahman b. Rüstem. Muhammed 
b. Eş'as'ın eline dü,şmekten kurtula
rak ileri gelen bir grup İbazi ile Ceza
yir'e çekildi ve Cebelicezzül'a yerleşti. 

Buradaki faaliyetleriyle bin lerce kişiyi 

etrafına topladı. Abbasiler'in İfrikıyye 
valisi ömer b. Hafs Hezarmerd'in Kay
revan ·ı boşaltması üzerine. Abdurrah
man'a bağlı İbaziler'le etraftaki diğer 
Harici-Süfri Serberi kabileleri. imamü'd
difa' Ebü Hatim Ya'küb b. Habib el-Mel
züzfnin emrinde Abbasiler'e karşı bü
yük bir isyan başlattılar (768). Ebü'l-Ha
tim. İfrikıyye Valisi Ömer b. Hafs'ı öldür
mek suretiyle Tubne (Tobna) ve Kay
revan'ı Abbasiler'in elinden aldı ( 1541 
770-71 ). Fakat Ömer b. Hafs'ın yerine 
gönderilen Yezid b. Hatim. 60.000 kişi
lik büyük bir ordu ile İbaziler'i Trablus 
yakınlarında bozguna uğrattı ve Ebü 
Hatim 9000 taraflarıyla birlikte öldü
rüldü (7 Mayıs 772). Bu mağlübiyet, bazı 
İbaziler'in Trablus ve Tunus'taki ana
yurtlarını terkederek daha önce Ceza-


