
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 
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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) 


