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İBN EBÜ'r-RizA
(ı... )11 .s. i 0!1)
Ebü'l-Abbas (Ebü'l-Hayr) Şihabüddin
Ahmed b. Ömer b. Muhammed
b. Ebi ' r-Rıza ei-Hamevl ei-Halebi
(ö.

L

Kıraat

791/1389)

alimi ve

Şafii kadısı .
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750 (1349) yılı civarında Hama'da doğ
du. Burada İbn Hatlbülkal'a diye tanınan
kıraat ve fıkıh alimi Şerefeddin Ya'küb b.
Abdurrahman ile Dımaşk'ta Taceddin esSübkl'den fıkıh dersleri aldı ve bu alanda
temayüz etti. Hadisle de ilgilenen İbn
Ebü'r-Rıza, Nevevi'nin ŞaJ:ıiJ:ı -i Müslim
şerhi el-Minhdc ile Hattabi'nin Ebu Davud'a ait es-Sünen'in şerhi olan Me<alimü's-sünen adlı eserini hemen hemen
ezberledi. İbn Hatibülkal'a'dan ve Hama
ile Dımaşk' ın diğer kurrasından kıraat tahsil ederek bu alanda eser verecek seviyeye ulaştı. Dımaşk'tan Kahire'ye geçen İbn
Ebü'-r-Rıza. burada bir müddet kaldıktan
sonra 770'1i (1368-69) yıllarda Halep'e
döndü; önce askeri kadılık ve darüladl
müftülüğü görevlerine getirildi, ardından
Halep kadısı (kadılkudat) oldu.
İbn Ebü'r-Rıza , Memlük Sultanı Berkuk'a karşı ayaklananlarla birlikte hareket ederek onun saltanatını tanımad ı ğı
nı açıkladı. Berkuk kendisini yakalatmak
istediyse de bir müddet gizlenerek kurtulmayı başardı; bu arada hacca gidip
geldi. Berkuk'un tahttan indirilip ei-Melikü ' I-Eşrefin oğlu Hacci'nin ikinci defa
sultanlığa getirilmesi üzerine ülkede güçlü hale gelen Emir Yelboğa en-Nasırl. İbn
Ebü ' r-Rıza'yı yeniden Hal ep kadılığına getirdi. Böylece siyasi olayların ve saltanat
kavgalarının içine iyice girdiği anlaşılan
İbn Ebü'-Rıza. Halep Naibi Gümüşboğa ile
Sultan Berkuk'a karşı olan Malatya Naibi
Mintaş arasındaki mücadelede Mintaş'a
destek verip Gümüşboğa'ya karşı isyan
etti, Benküsa halkını toplayarak onları
Gümüşboğa ile savaşmaya çağırdı, Berkuk'un öldürülmesine fetva verdi. Gümüşboğa Halep halkının desteğini sağla
yıp isyanı bastırdı ; Benküsalılar'dan pek
çoğunu öldürdü. Bu olaydan sonra yakalanan İbn Ebü'r-Rıza Kahire'ye götürüirnek üzere yola çıkarıld ı ve 1 Zilkade 791 'de (22 Ekim 1389) Maarre - Kefertab arasındaki Hanüşeyhun'da öldürüldü.

Bedreddin el-Ayni, İbn Ebü'r-Rıza hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunmuş . Berkuk'un kendisini kaza makamına getirmesine karşılık onun aleyhine
fetva vermesini ve muhalifleriyle iş birliği yapmasını kınamıştır. Sıbt İbnü'I-Ace-
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ml ise İbn Ebü'r-Rıza'yı överek pek çok
ilim dalında yetkili olduğunu belirtmiştir.
Onun aleyhinde söylenenler üzerinde de
duran Sıbt İbnü'I-Aceml. bunların kendisini çekemeyenlerce uydurulmuş asılsız
iddialardan ibaret olduğunu belirtmiştir
(ibnü'l-imad. VI. 31 5) . İbn Hatib en- Nası
riyye de İbn Ebü'r-Rıza'nın şer'! hükümleri yerine getirmek ve haramlardan sakınmak hususunda duyarlı , harniyetli ve
gayretli bir alim olduğunu söylemiştir.
İbn Ebü'r-Rıza'nın lehinde ve aleyhindeki
sözleri telif etmeye çalışan İbn Tağriber
dl. onun iyi yetişmiş bir alim olmakla birlikte ilmi kişiliğiyle bağdaşmayacak şekil
de çirkin sözler sarfedip yanlış işlere tevessül eden bir kişiliğe sahip bulunduğu
nu kaydetmiştir.
Eserleri. İbn Ebü'r-Rıza'nın günümüze
ulaşan el-Kava<id ve'l-işarat ii uşuli'l 
]fıra'at adlı eseri Abdülkerlm b . Muhammed Hasan Bekkar'ın tahkikiyle neşredil 
miştir (Dımaşk 1406/ 1986) . Kaynaklarda
zikredilen diğer eserleri de şunlardır: enNasil]. ve'l-mensul]., Kitdb ii tünuni'lKur'an, <İ]fdü'l-bikr ii na?mi garibi'?;?;ikr, ŞerJ:ıu'l-'Açlud, Kitab leyse tihi
J:ıartün mu< cem.
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İBN EBÜ'r-RİCAI., Ali
(bk. ALİ b . EBÜ'r-RiCAL).
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IBN EBU'r-RICAL, Safiyyüddin
(J~j11 .s.l 0!1 0!:>,)1 ~ )
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Safiyyüddln Ahmed b. Salih
b. Muhammed b. All b. Ebi'r-Rical
(ö. 1092/1681)

L

Zeydiyye mezhebine mensup fakih,
tarihçi, edip ve şair.

_j

1029 Şahanında (Temmuz 1620) San'a'nın batısındaki Ehnfım'un (ÜhnOm) Şebat

beldesinde doğdu . Nesebinin Hz. ömer'e
ulaştığı söylenir (Şev kan!, I, 59). İlk öğreni-

minden sonra San'a, Şehare, Sa' de, Taiz,
Ebb ve Harce'de imam Müeyyed-Bİllah
Muhammed b. Kasım . İbrahim b. Muhammed ei-Müeyyedl, İzzeddin İbn Düreyb, Muhammed b. Hasan b. Kasım, Kadi
Ahmed b. Sa'deddin ei-Mesturl ve Ka di
İbrahim b. Yahya es-Sühull gibi Zeydi, Malik! ve Şafii alimlerinden hadis ve fıkıh tahsil etti. Kısa zamanda şöhreti Yemen'de
yayıldı ve İmam Mütevekkii-Aiellah İsmail
b. Kasım tarafından San'a hatipliğiyle kadılık ve resmi yazışmaları yürütmekle görevlendirildi. Bu vazifesi imarnın ölümüne
kadar (1677) devam etti. Öğretim faaliyetleri ve yetiştirdiği öğrenciler hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan, asıl ihtisas alanı hadis ve fıkıh olmakla birlikte daha çok
tarih, tabakat ve dil konularındaki çalış
malarıyla ün kazanan İbn Ebü'r-Rical S veya 6 Reblülevvel 1092 (25 yahut 26 Mart
1681) tarihinde San· a' da vefat etti ve Ravza denilen yerde defnedildi (Kehhale, V, ı ı.
müellif burada İbn Ebü'r-Rical Ahmed ile
babas ı Salih' i birbirine karı ştırmıştır). İbn
Ebü'I-Rical, edip ve alim bir şahsiyet olan
tarunu Ahmed b . Ali 'den (ö . ı 19111777)
ayrılması için Al-i Ebü'r-Rical arasında "eiKeb'ir" diye de anılmıştır.
Eserleri. İbn Ebü'r-Rical çeşitli konularda yirmiye yakın eser kaleme almışsa da
bunların çok azı zamanımıza ulaşmıştır. 1.
MatJa'u'l-büdur ve mecma<u'l-bu]J.Cır.
Zeyd b. Ali ve evladından itibaren müellifin zamanına kadar gelen 1300'den fazla
Iraklı ve Yemenli imam ve alimin alfabetik sıraya göre biyografilerini ihtiva eden,
aynı zamanda Yemen coğrafyası arkeolojisiyle ilgili önemli bilgiler veren geniş bir
çalışmadır. Müellif eserini kaleme alırken
özellikle Ahmed b. Abdullah İbnü'I-Ve
zlr'in Taril].u'l-vezir, İbnü ' I- Ehdel'in TuJ:ı
tetü 'z-zemen ii tdril].i sadati'l- Yemen,
İbn Fend diye bilinen Muhammed b. Ali
Yunus'un el-LevaJ:ıi]fu'n - nediyye li'lIjada'i]fi'l-verdiyye, Hakim ei-Cüşemi'
nin ŞerJ:ıu <uyuni'l-mesa'il ve Yahya b.
Mehdi ei-Hasenl'nin Şılatü'l-il].van gibi
eserlerinden faydalan mıştır. Sadece nakille yetinmeyen müellif kaynaklarda verilen
bilgileri zaman zaman eleştirmiştir. XX.
yüzyılın başlarına kadar kaybolduğu sanı
lan, fakat daha sonra çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser henüz neşredilmemiştir. Z. Teysirü (Tebşf
rü)'l-i'lam bi-teracimi teracimeti't-tefsiri'l-a'ldm . Zeydi müfessirlerin biyografileriyle ilgili bir çalışmadır. 3. Ta'li]f <ale'lMüşeccer. Salah b. Celaleddin Muhammed'in Zeydiyye imaıniarına dair yazdığı
el-Müşeccer adlı çalışmanın şerhidir. 4.
j<Jdmü '1-müvali bi-keldmi sadatihi'l-

