
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdürrahim Efendi. Fetaua, . 1·11 , istanbul 
1243 ; Raşid . Tarih, istanbul 1282, lll , 252, 
265-266; IV, 335; Şeyhi. Vekayiu '[.{uzala, Be· 
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi , nr. 2362, 
ll , vr. 196'·197' ; Dev ha tü '1-meşayih maa zey/, 
s. 84-85; Sicill- i Osmanf, lll, 331; Osmanlı 

Müelli{leri, ll, 27; ilmiyye Salnamesi, s. 504-
505; Hilmar Krüger. Fetwa und Siyar, Wiesba-
den 1 978, s. 76. r:;:-ı 

iJlllıııı MEHMET İPŞİRLİ 

290 

L 

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) 



öğrendi. Akkoyunlu Hükümdan Uzun 
Hasan'ın oğlu Halil'in Şiraz 'da vali ola
rak bulunduğu yıllarda kurduğu Şiraz 

nakışhanesinde çalıştı. Bu yıllarda yaz
dığı eserlerde Sultani imzasını kullandı. 
Halil 'in vefatından sonra kardeşiyle bir
likte. Sultan Ya'küb'un Tebriz Sara
yı'nda açtığı nakışhaneye girdi. Sanat
takl mahareti sebebiyle kısa zamanda 
kendisini sultana sevdirdi. Bu yıllarda 

onun musahibi ve hattatı olarak tanın
dı. Ya'küb tarafından kendisine "can 
dostum" anlamına gelen Enisi mahlası 
verildi. Şiirlerinde bu mahlası. yazıların
da ise Ya'kübi nisbesini imza olarak 
kullandı. Ya'küb'un ölümünden sonra 
oğlu Rüstem'in de iltifatlarına mazhar 
olan Abdürrahim'in bu devrede yazdığı 
yazılarında Rüstemi imzası görülür. Ak
koyunlular'dan üç padişahın yanında 

çalıştığı için Akkoyunlu hattatı olarak 
tanınmıştır. 

Yazıda babasının üslübunu devam et
tirerek bu tavrı Batı İran 'da yaymıştır. 
Bu üslüpta harfler Doğu İran nesta'lik 
harflerine göre daha iricedir. Yazıları. 

imzasız ayırt edilemeyecek kadar kar
deşininkine benzerlik gösterirse de Ab
dürrahim'in hattı daha makbul, yumu
şak ve özentisiz kabul edilmektedir. Ha
rizmfler'in hattaki üslüpları . çağdaşları 

Sultan Ali Meşhedfden üstün görülür. 
Ali Şir Nevaf. onu kardeşinden -sonra ya
zıda eşsiz bir üstat olarak kabul eder. 
Talebeleri arasında Mir Adud-ı Buha
rai, Molla Ali Sultan. Esedullah-ı Kirma
nf. Muhammed-i Kirmani gibi meşhur 
hattatlar bulunmaktadır. 

Ahlaklı. faziletli. bilgili bir kişi olan 
Abdürrahim. aynı zamanda iyi bir şair 
ka bul edilmektedir. Farsça şiirleri bir 
divan halinde toplanmıştır . 899 ( 1493-
94) tarihli kendi hattıyla yazılmış bir 
nüshayı Akkoyunlu emirlerinden Emir 
Muhammed'e ithafetmiştir ibk. Mehdi 
Beyanı. l l. 3861 . Kaleminden çıkmış eser
lerin büyük bir kısmı İstanbul kütüpha
nelerinde bulunmaktadır. Bunlar ara-

' sında, 879 ( 147 4-75) tarih ve Sultani 
imzalı Müntel]abdt-ı Gazeliyyô.t (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3946), de
ğişik tarih ve yerlerde yazılmış, muhte
lif şekillerde imzalı altmış dokuz kıta 

Murak~a' (Türk ve İ s lam Eserleri Müze
si), içinde kendi şiirlerinden de parça
lar bulunan 884 ( 1479-80) tarihli Mün
tel]abô.t-ı Eş 'ô.r-ı Fô.risi ( İÜ Ktp.), 880 
(1475-76) ve 886 (1481-82) tarihli ve 
Sultanf. Rüstemi imzalı ljamse-i Nizô.
mi ITapkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine, 

Abdürrahim-i 

Harizmi"nin 
Ya' kübi 

mah l ası ile 

bir kıtası 

(Topkapı 

Sarayı 

Müzes i Ktp ., 

Hazine, 

nr. 2160. vr. 65b) 

< • 

nr. 7621 en önemli örneklerdir. Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde da
ha başka eserleri de vardır (Hazine. nr. 
2 ı 53. 2 ı 60) Bazı eserleri ise İran. Mısır 
(Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb Türki. nr. 
681 ve Viyana'da (Millf Ktp.) bulunmak
tadır. 
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ABDÜRRAHİM KARAHiSARİ 

(ö. 888/ 1483'ten sonra) 

Türk mutasavvıf ve şairi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Babası Alaeddin-i Mısrf ve kardeşlerinin 
kurdukları vakıflardan zengin ve köklü 
bir aileye mensup olduğu anlaşılmakta
dır. Bazı kaynaklardaki rivayetlerden ve 
kendi eserlerindeki bilgilerden anlaşıl

dığına göre Akşemseddin'e1 intisap et
miş, ondan feyiz almış ve daha sonra 
da halifesi olmuştur. Enisf'nin Menô.
kıb-ı Akşemseddin adlı eserinde nak
ledilen bazı hadiselerden, hayatının bü
yük bir kısmını şeyhi ile beraber geçir
diği ve 1436 yılında onunla birlikte Bey
pazarı'nda , 1443 tarihinde ise Edirne'
de bulunduğu anlaşılmaktadır. Akşem
seddin'Je birlikte İstanbul'un fethine iş
tirak ettiği söylenmekte ise de kaynak
larda bu konuda herhangi bir kayıt yok
tur. Kardeşi Muslihuddin'in tanzim et
tirdiği vakfiyede şahitler arasında adı-

ABDÜRRAHiM KARAHiSARf 

., . 

nın geçmesinden. fetihten iki ay sonra 
(Receb 857 / Temmuz 1453) Karahisar'da 
bulunduğu anlaşılmaktadır. istanbul'
un fethinde bulunmuşsa bile muhte
melen o da. şeyhi Akşemseddin gibi, 
Fatih Sultan Mehmed'e kırılmış oldu- · 
ğundan memleketine dönmüştür. Ni
tekim, Münyetü'l-ebrô.r adlı eserinin 
müellif nüshasında fetih için düşürdü
ğü tarihi çıkarması ve fetihten yedi yıl 

sonra kaleme aldığı Vahdetnô.me adlı 

eserini Veziriazam Mahmud Paşa'ya it
haf edip Fatih Sultan Mehmed'in adını 
anmamış olması bu ihtimali kuwetlen
dirmektedir. Eşrô.tü 's-sô. 'a adlı eserinin 
telif kaydından. Karahisarfnin 1457 yı
lında İznik'te bulunduğu. Enisf'nin Ak
şemseddin ' in vefatıyla ilgili olarak verdi
ği bilgilerden de 1458'de Göynük'e git
tiği öğrenilmektedir. Şairin, vakfiyesini 
düzenlediği 888 ( 1483) yılına kadar ne
rede bulunduğuna dair herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. Bu tarihte Kara
hisar'da tanzim ettirdiği vakfiyesiyle 
servetini ve kitaplarını Afyon'da yaptır
dığı mescide vakfetmiştir. Ölüm tarihi 
kaynaklarda zikredilmemekle beraber, 
1494'te Karahisar'ı ziyaret eden Muğla
lı Şahidf'nin. şairin bu tarihte hayatta 
olmadığına dair beyanından , onun 1494 
yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır. 

Türbesi Karahisar'da Kasımpaşa Camii'
nin yanındadır. 

Eserleri. Abdürrahim Karahisarf'nin bi
ri Arapça, üçü Türkçe olmak üzere dört 
eseri vardır. 1. Münyetü 'l-ebrô.r ve gun
yetü '1-ahyô.r. Sel ve adlı tasawuff bir 
eserin bazı ilavelei-le Türkçe'ye tercü
mesidir. 1453'te İznik'te yazılmıştır. Ka
rahisari bu tercümeyi şeyhi Akşemsed
din'in emri üzerine yaptığını mukaddi
mede belirtmektedir. İ ki kısım ile bir 
hatimeden ibaret olan ve her kısmı da 
on baba ayrılmış bulunan eserin çeşit
li kütüphanelerde nüshaları vardır. 2. 
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