
Abdürrahim Dede'nin sanduka sı (Üsküdar Mevlevrhanesi) 

Tezkirelerde belirti l diğine göre Ab
dürrahim Dede aynı zamanda edip ve 
şairdir. Şiirlerinde genellikle Şeyda mah
l asını kullanmakta birlikte. Şeyda mah
laslı diğer şairlerden ayı rt edilmek için 
Şeyda Dede. Şeyda Derviş ve Şeyda Ha
fız mahlaslarını da kullanmıştır. Bes
telediği eserlerin güftelerini kendi şiir

lerinden seçtiği bilinmektedir. Şiirleri 

divan halinde top lanmamıştır; ancak 
bunla-rın bazı örneklerine mecmualarda 
rastlanmaktadı r. Konya Mevlana Müze
si yazmaları arasında (nr . 2163 ) bulunan 
mecmua bunlardan biridir. 
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ABDÜRRAHİM EFENDi, Hoca 
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(ö 1066 / 1656) 
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Osmanlı şeyhülislamı. 
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Adana'da doğdu . İ lk tahsi lini tamam
ladıktan sonra Hüseyin Halhali ve Sad
reddinzade Mehmed Emin Efendi'den 
ders aldı. Daha sonra Hocazade Abdüla
ziz Efendi'ye intisap etti ve ondan mü
lazım oldu. 1620-1624 tarihleri arasın
da Siyavuş Paşa . Hafız Paşa ve Mustafa 
Paşa medreselerinde. ardından Sahn-ı 

Seman. Ayasofya, Süleymaniye ve Sul
tan Ahmed medreselerinde müderrislik 
yaptı . Bir süre sonra kadılık mesleği

ne geçerek 1634'te Yenişehir kadısı ol
du. 1638'de önce istanbul payesini al
dı . sonra fiilen İstanbul kadısı , 1641 'de 
de Anadolu kazaskeri oldu. Kısa bir süre 
Adana kadılığı yaptıktan sonra 1645'te 
Rumeli kazaskerliğine. 25 Nisan 1647'
de de şeyhülislamlığa getirildi. 

Abdürrahim Efendi'nin şeyhülislamiı
ğı döneminde en önemli icraatı . Sultan 
İbrahim'in önce hal'ine. daha sonra da 
katline fetva vermesidir. Bu konuda 
ocak ağalarını yanına almış, ayrıca ule
manın da desteğini sağlamıştı. 18 Tem
muz 1649'da ocak ağalarının aşırı hare
ketleri sırasında Murad Paşa'nın gad
rine uğrayarak aziedildi ve Mekke'ye 
gönderildi. Hacdan sonra Kudüs kadılı

ğına tayin edildi. Bir süre sonra yine 
ocak ağalarının aracı lığı ile istanbul'a 
döndü ve kendisine Üsküdar kadılığı 
verildi. Ağalar Va k' ası ( 165 1 ı sırasında 

istanbul'dan çıkarıla rak Belgrad'a gön
derildi ; 6 Şubat 1656'da orada vefat 
etti ve Belgrad'da imaret Camii avlusu
na defnedildi. 

Müderrislik hayatı boyunca pek çok 
talebe yetiştirdiğinden "hoca" unvanıy
la anılan Abdürrahim Efendi bilgili. dü
rüst ve doğruyu söylemekten çekinme
yen bir alimdi. Sultan İbrahim' in hal'i 
ve öldürülmesi olaylarının bizzat için
de bulunmuş ve olayların akışında te
siri olmuştur. Katip Çelebi, çeşitli ko
nularda onun desteğini görmüş, hat
ta ondan aldığı bilgileri yer yer Fezl e
k e'de zikretmiştir (l l. 293) . Bazı kitap
ların kenarlarına yazdığı haşiyeler dı

şında herhangi bir eseri bilinmemekte
dir (b k Uşşa kizade. s. ı 96) 

ABDÜRRAHİM EFENDi , Menteszade 

Hoca Abdürrahim Efendi'nin bir fetvası 

(/lmiyye Salnames i, s. 457 ) 
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!il MEHM ET İPŞİRL İ 

ABDÜRRAHİM EFENDi, 
Menteşzade 

(ö 1128/ 1716) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Bursa mahkemesi katibi Kurt Meh
med Efendi'nin oğ lu ve Menteşzade 

Mehmed Efendi'nin damadıdır. Bur
sa'da doğdu , buradaki tahsilinden son
ra istanbul'a gitti. Minkarizade Yahya 
Efendi'ye intisap ederek ondan müla
zım oldu. Önce TOti Latif, ümm-i Ve
led, Canbaziye, Sü leyman Subaşı, Ha
tice Sultan, daha sonra Sahn-ı Seman, 
Zal Paşa , Mihrimah Sultan. Eyüp Sultan 
medreselerinde müderrislik yaptı. Ar
dından kadılık mesleğine geçerek Ye
nişehir ve Edirne kadısı oldu. Bir süre 
sonra aziedilerek on yı l kadar kendisine 
görev verilmedi. Nihayet kısa bir müd
det Üsküdar ve Mısır kadılığı yaptıktan 
sonra 1705'te istanbul kadılığ ı payesini 
aldı ; 1708'de de' Anadolu kazaskerliğ i 

ne getirildi. 171.1, 1713 ve 171 5't e üç 
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ABDÜRRAHiM EFENDi, Menteszade 

Menteşzade Abdürrahim Efendi'nin bir fetvas ı 

(/lmiyye Salnamesi, s. 505) 

defa Rumeli kazaskeri oldu. Son kazas
kerliği sırasında. 26 Haziran 1715'te 
şeyhülislamlığa tayin edildi. On yedi ay 
kadar bu görevde kaldıktan sonra has
talandı ve 4 Aralık 1716'da vefat etti. 
Edirne'de Zehrimar Mescidi avlusuna 
defnedildi. 

iyi bir fıkıh alimi olan Abdürrahim 
Efendi'nin fetvaları, Fetava-yı Abdürra
him adıyla iki cilt halinde yayımlanmış
tır (İstanbul ı 243) . Güzel tasnif edilmiş 
olan ve şer'i-örff uygulamaya ait pek çok 
fetvayı ihtiva eden eser. Osmanlı döne
mi fetva mecmualarının önemlilerinden 
biri kabul edilmektedir. Özel kütüpha
nesini Fatih Camii'ne vakfeden Abctürra
him Efendi'nin ayrıca Ceridetü'l-fera'ii 
ve Ta 'li)f.at 'ale 'l -Beyiavi adlı iki eseri 
daha vardır. 
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ABDÜRRAHİM-i ENİSİ 

( ~\ r=>J'~) 
(bk. ABDÜRRAHİM-i HARİZMI) . 

ABDÜRRAHİM HAN 

Han-ı Hanan Mirza Abdürrahim Han 
(ö. 1627) 

Babürlüler devrinde alim ve 
şairlerin koruyucusu olarak şöhret 

__j 

L kazanan devlet adamı ve kumandan . ..J 

1556'da Lahor'da doğdu. Karakoyun
lular' ın önemli oymaklarından Saharlu 
Türkmenleri'ne mensuptur. Babası Bay
ram Han. Han Baba lakabıyla meşhur

du. Bayram Han. Gucerat'ın Patan şeh
rinde bir Afganlı tarafından öldürülün
ce, 1562'de Celaleddin Ekber'in sara
yına götürüldü ve orada yetişti. Cela
leddin Ekber'in himayesinde uzun süre 
Gucerat'ta bulunan Abdürrahim. Sarnal 
Meydan Savaşı'nda kumandası altın

daki Babürlü merkez kuwetleriyle asi 
Baykara Mirza'yı mağiOp etti. 1576'da 
Vezir Han Herevi'nin gözetiminde "mfr-i 
arzlık"la Gucerat valiliğine tayin edil
di. Bir müddet Şehzade Selim'in atalığı
nı yaptı; bu arada Gucerat Sultanı lll. 
Muzaffer'in yola getirilmesinde gayret
leri görüldü. Sarkiç ve Nadôt zaferle
rinden sonra da babası gibi " han-ı ha
nan"lığa yükseltildi. 1588'de KanpOr. 
1591'de Multan valiliklerinde bulundu 
ve Sind'in Argunlu hakimi Canibeg me
selesinin halledilmesinde önemli rol oy
nadı. NOreddin Cihangir devrinde ( 1605-
ı 627) Şehzade Hürrem ile birlikte Dek
ken'de kalan Abdürrahim, Delhi'ye dön
dükten bir müddet sonra vefat etti. Del
hi'de Emir Hüsrev-i Dihlevl'nin şeyhi Ni
zameddin Evliya 'nın türbesi yanına def
nedildi. 

Zeki, kabiliyetti bir kumandan ve dev
let adamı olan Abdürrahim, aynı zaman
da iyi bir eğitim görmüştü. Babası gi
bi geniş bir kültüre sahip olup Arapça. 
Farsça ve Hintçe'yi çok güzel konuşur. 
yazar ve bu dillerin birinden diğerine 

tercüme yapabilirdi. Kaynaklarda Batı 

dillerine de aşina olduğu kaydedilmek
tedir. Şiirlerinde Rahfm mahlasını kul
lanmıştır. Celaleddin Ekber'in emri ve 
arzusu üzerine, Babür'ün Türkçe hatı

ratını Vôkı 'ô.t-ı Bô.bılri adıyla Farsça'ya 
çevirmiştir. Sünni olmakla birlikte Şif

ler'e ve ayrıca sOfllere karşı oldukça yu
muşak bir siyaset takip etti. Son dere
ce cömert olup alim. sanatkar ve şairle-

ri korumuş, sarayı adeta bunların akı
nına uğramıştır. Taba)f.iit-ı Ekberi'nin 
yazarı Nizameddin Ahmed'i himaye et
miş ve ona bahşı * lık görevini vermiştir. 
Abdülbakf-i Nihavendf de Me' aşir-i Ra
himi'sini onun adına kaleme almıştır. 
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ABDÜRRAHİM-i HARiZMİ 

( ..5'))_,> ro=>)\~ ) 

XV. yüzyılda İran'da yaşayan 
şair ve hattat. 

_j 

Şiraz'da doğdu ve orada yetişti. Do
ğum tarihi belli değildir. Nesta'lik hattı
nın öncüsü kabul edilen Abdurrahman-ı 
Harizmi'nin oğlu. hattat ve şair AbdOl
kerim'in kardeşidir, Hattı babasından 

Abdürrahim-i Harizmi'nin hat ve tezhibiyle. Feridüddin 
Attar'ın Cevherü'z-zal ad l ı eserinden bir sayfa 
(Topkapı Sa rayı Müzesi Ktp ., Revan, nr. 1042) 


