
hi re I 958) . J. Wellhausen'dan tercümedir. 
s. Vichetü ·ı- İslam, nazaruhu fi'l- J:ıare
kclti 'l-J:ıadişe fi 'l- calemi'I-İslami (Ka

hire. ts .). H. A. R. Gibb. L. Massignon ve 
diğer bazı şarkiyatçıların İslam dünya
sında yeni ortaya çıkan olayların yorumu
na dayanan makalelerinin tercümesin
den ibarettir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

M. Abdülhadi Ebü Ride. "el-Ürnnıetü 'l-İsla
miyye: vaJ:ıdetüha ve vasatıyyetühd" ( 1988' de 
Cezayir'de düzenlenen XXII . islam Düşünces i 
Sempozyumu'na tebliğ olarak sunulmuştur) ; 

a.mlf .. "Ijıtatün mul!:tera.J:.ıa li-tecdidi ' ilmi'l
kelam" (1991' de Ezher Üniversitesi Usulüd
din Fakültesi'nde düzenlenen kongreye tebliğ 
olarak sunulmuştur); Kindi, Resti' il (nşr. M. 
Abdülhadi Ebu Ride), Kahire 1950·53, naşirin 
girişi, 1, 1·80; T. J. De Boer. Tarfl]u 'l-felse{e {i'l

islam (tre. M. Abdülhadi Ebu Ride), Beyrut 
1981, mütercimin n otları (maddenin yazımın
da, müellifin hacas ı ve yakın dostu olan Ebu 
Ride ile sohbetleri sı rasında hayat ı ve düşün
celeri hakk ı nda tuttuğu özel notlardan da fay
da lan ılm ı ştır) . 
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EBÜ RİFAA 

( ~l!.JY.I) 

Ebıl Rifaa Tem!m b. Es!d 
b. Adi el-Adev'i 

(ö. 44/ 664) 

Sahabi. 
_j 

Adının Abdullah b. Haris b. Esed, ba
ba adının Esed, Üseyd veya Nüzeyr ol
duğu da zikredilmektedir. Beni Adi ka
bilesinden olup Mudari nisbesiyle de anı
lan Ebü Rifaa'nın hangi tarihte müslü
man olduğu bilinmemekle beraber Hz. 
Peygamber'den İslamiyet hakkında ilk 
bilgileri almasıyla ilgili olay dikkat çeki
cidir. Bizzat anlatlığına göre bir gün Re
sülullah minberde konuşurken Mescid-i 
Nebevi'ye giren Ebü Rifaa Resül-i Ek
rem'e hitaben, "Dini hakkında hiçbir şey 
bilmeyen garip bir adam geldi: dinini 
sorup öğrenmek istiyor" dedi. Hz. Pey
gamber konuşmasını keserek minber
den indi ve Ebü Rifaa ' nın yanına gele
rek ona İslamiyet hakkında bilgi verdi. 
Sonra tekrar minbere çıktı ve konuşma
sını tamamladı (Müslim, "Cumca", 60) . 

Ebü Rifaa, Bakara süresini Hz. Peygam
ber'den öğrendikten sonra onu bir da
ha unutmadığını söyler, gece boyunca 
namaz kıldığı halde hiç yorgunluk his
setmediğini belirtirdi. 

Ebü Rifaa hakkında yukarıda zikredi
len rivayet sadece Müslim, N esai ve Ah-

med b. Hanbel'in eserlerinde yer almak
ta. diğer güvenilir kaynaklarda başka bir 
rivayeti bulunmamaktadır. Kendisinden 
Sıle b. Eşyem, İbn Sirin ve Humeyd b. Hi
lal rivayette bulunmuşlardır. 

Basra 'ya yerleşen sahabiler arasın

da adı geçen Ebü Rifaa 44 (664) yılın

da Abdurrahman b. Semüre kumanda
sındaki orduya katılarak Sicistan'a git
ti. Ordunun Kabil Kalesi 'ni kuşattığı 

günlerde bir askeri birlikle gece keşfi
ne çıktı ve bu sırada düşman askerle
ri tarafından şehid edildi. Onun kabri
nin Beyhak'ta olduğunu söyleyenler de 
vardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, V, 80; Müslim, "Cum'a", 60; Ne
sal, "Zinet", 122; İbn Sa'd, et ·Taba!):at, VII, 68· 
70; Buhari. et-Ttirfhu'l-kebfr, Il, 151; Dülabi. 
el ·Küna ve 'l- esma': Haydarabiid 1322 - Bey· 
rut 1402 / 1983, s. 29; İbn Ebü Hatim, el·Cerh 
ve't -ta'dfl, ll , 440; İbn Abdülber. el-istf'ab, IV, 
67; İbnü ' I-Esir, Üsdü 'l -gabe (Benna), ı , 255-
256; VI, 110·111 ; Zehebi. A'lamü'n ·nübela', 
lll, 14-15 ; İbn Hacer, el - işabe, IV, 70 ; a.mlf .. 
Tefı?fbü 't- Tefı?fb, XII, 96. 
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EBÜ RİGAL 
( Jli:..) Y.l ) 

(ö. 570 [?]) 

Kabe'yi yıkmak üzere çıktığı 
sefer sırasında Ebrehe'ye 
kılavuzluk eden Taifli. 

_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bu
lunmamaktadır. Adı, nesebi ve menşei
ne dair farklı rivayetler vardır. Hatta ba
zı araştırmacılar tarafından efsanevi bir 
kişi olarak gösterilmektedir (iA, N, 44; 

E/2 !İng L ı . 144) Bir rivayete göre, Ebre
he Kabe'yi yıkmak için çıktığı sefer es
nasında Taif'e varınca Sakif kabilesinin 
ileri gelenleri, reisieri Mes'üd b. Muattib 
ile beraber kendisini karşılayarak emri
ne arnade olduklarını, Lat Mabedi'ne do
kunmadığı takdirde erzak ve rehber ve
receklerini söylediler. Ebrehe'nin bu tek
lifi kabul etmesi üzerine Ebü Rigal ' i reh
ber olarak görevlendirdiler. Ebü Rigal on
ları Mekke yakınlarındaki Mugammes'e 
kadar götürdü ve burada aniden öldü. 
Araplar onun ölümünü ilahi gazabın bir 
tezahürü olarak yorumladılar ve bu ta
rihten itibaren bir hain nazarıyla baktık
ları Ebü Rigal'in mezarını taşlamayı ge
lenek haline getirdiler. Emeviler devri
nin meşhur şairlerinden Cerir b. Atıy
ye (ö. ı 10 / 728 !?]) Ferezdak'ı hİcveder-

EBÜ RiGAL 

ken. "Onun mezarını Ebü Rigal'in meza
rı gibi lanet ve nefretle taşlayın" demiş
tir. Bu sözler. onun mezarının ölümün
den 150 yıl sonra hala taşlandığını gös
termektedir. Ebü Rigal'in kendi kabile
lerine mensup olmasından dolayı Sakif
liler'in utanç duydukları Hassan b. Sa
bit'in bir şiirinden anlaşılmaktadır ( İA, 

VI II , 446) 

İbn Kuteybe ve Mes'üdi gibi bazı ta
rihçilerin kaydettiği, Sakifliler'i müda
faa maksadı güden başka bir rivayete 
göre Ebü Rigal, Salih peygamber tara
fından zekat toplamak üzere Mekke'ye 
gönderilmiş, ancak Mekke halkına yap
tığı zulüm ve haksızlıklar yüzünden Sa
kif (Kasf b. Münebbih) tarafından öldürül
müştür. Kötü niyetle uydurulduğu söy
lenen bazı rivayetlerde Sakif ile Ebü Ri
gal aynı kişi olarak gösterilmektedir ( İA, 

X. 97) 

Diğer bir rivayette ise Ebü Rigal ' in 
Semüd kavmine mensup olduğu , onla
rın kendilerine peygamber olarak gön
derilen Hz. Salih'e inanmadıkları için Al
lah tarafından helak edildikleri, Ebü Ri
gal'in o sırada Mekke'de Allah'ın hare
minde bulunduğu için söz konusu fela
ketten kurtulduğu, ancak Mekke'den 
ayrıldıktan kısa bir süre sonra onun da 
öldüğü ifade edilmektedir (Taberf. Tarf!], 

I, 23 1-232) Hz. Peygamber, Tebük Gaz
vesi sırasında Hicr'den geçerken asha
bına Semüd kavminin başına gelen bu 
felaketi anlatmış ve onlara buradan su 
almamalarını emretmiştir (Tecrid Terce· 

mesi, IX, 135). 

Bu rivayetler daha sonra birbirine ka
rıştırılmış ve farklı şekiller almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Tacü 'l- 'aras, "rgl" md. ; İbn Hişam, es-Sfre, 
1, 149 ; Ezraki, Ahbliru Mekke (Melhas). 1, 142· 
143 ; İbn Kuteyb~. el·Ma 'ari{, s. 91 ; Taberi. Ta· 
rf!) (Ebü'I -Fazl). ı , 230·232; ll, 132 ; a.mıf .. Ca
mi'u'l·beyan, XXX, 194 ; Mes'üdi. MürQcü '?· 
?eheb (Abdülhamid), ll , 78·79 ; Yakut. Mu'ce
mü'l·büldan, V, 161 ; ibnü'I-Esir. el-Kamil, ı , 
443; Tecrid Tercemesi, IX, 135; L. Caetani, is
lam Tarihi (tre . Hüseyin Cahid). istanbul 1924 · 
27, 1, 340-341; Cevad Ali, el·Mu{aşşal, ı , 513; 
Hamidullah, islam Peygamberi, ı , 518·519; Sey
yid Abdülaziz Salim, Tarfl]u 'l·'Arab !):able 'l -is
lam, iskenderiye, ts. (Daru Lübnan). s. 140; Na
diye Hüsni Sakr. et· Ta' if fi'l· 'aşri 'l-cahilf ve 
şadri'l- islam, Cidde 1401 /1 981 , s. 34 ; Neşet 
Çağatay, islam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye 
Çağı, Ankara 1982, s. 23, 110; Zirikıi. e l-A' lam 
(Fethullah), V, 198; "Ebu Rigal", iA, IV, 44 ; Fr. 
Buhl. "Mugarnnıes', a.e., VIII , 446 ; H. Lammens. 
"S~", a.e., X, 97·98 ; S. A. Bonebakker. "Abü 
Righa.I", E/2 (ing.). ı , 144· 145. 
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