
I 982; Dımaşk I 986; Beyrut 1405). 3. İstin
şoku nesimi'l-üns min nefe]J.fıti riyfı
:li'l-kuds. Eserde Allah sevgisinin mahi
yeti, gerekleri ve sonuçları incelenmekte
dir (Kah i re I 363; nşr. Mecdl Kasım. Thnta 
I 4 I 1/1990; nşr. Ahmed Abdurrahman eş
Şerif, Beyrut 141 1/1991). 4. Ve:;:;fı'ifü'?,

?,ikri'l-muva:ç;:ç;afa fi'l-yevm ve'l-leyle 
(nşr. Abdullah b. Carullah b. ibrahim, Lah
sa 1409/1989; Riyad 1408/1988) S. Şada

katü's-sll ve fazlühfı (nşr. Ve lid Abdur
rahman ei-Firyan, 'Alemü'l-kütüb, VII/I 
[ I 986 J. s. 58-6 I) 6. Risfıle tim d ruviye 
'an ehli'l-ma'rife ve'l-f:ıaka'ik ii mu'fı
meleti':ç;-:ç;fılimi's-sfırık. Kötülük yapan 
kimselere beddua etmek yerine onların 
ıslahı için dua etmenin daha iyi olduğunu 
savunan bir eserdir ( nşr. Ve lid Abdurrah
man el-Firyan, Mecelletü'l-buf:ıüşi'l-isla
miyye, sy 16 [Riyad 1407[, s. 261-274). 7. 

Esbdbü'l-magfire (nşr. Eşref b. Abdü l
maksGd, Kahire 1987) (ibn Receb'ineser
lerinin bir listesi için b k. Fetf:ıu '/-bari, neş
redenin girişi, 1, I 9-32) 

Emine Muhammed b. Yusufel-Cabir 
İbn Re ce b el-lfanbeli ve aşaruhÜ'l-fık
hiyye (Katar I 985), Ali b. Abdülazlz eş
Şi bl Menhecü '1-]J.dfı:ç; İbn Re ce b el 
lfanbeli fi'l- 'akide (Riyad, ts.) ve Ahmed 
Ferld Tezkiyetü'n-nüfUs ve terbiyetü
ha k e ma yukarriruhfı 'ulemfı'ü 's-selef: 
İbn Receb el-lfanbeli, İbn Kayyim, 
Ebu lfamid el-Gazzfıli ( Beyrut ı 405/ 
ı 985) adlı çalışmalarında İbn Receb'i çe
şitli yönleriyle ele almışlardır. 
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Ahmed ez-Zemer li), Beyrut 1406/1986, s. 71-
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Arabic Printed Books in the British Museum, 
London 1959, s. 61-62; Kettani. er-Risaletü'l
müste(rafe, s. 147-148; Müneccid, Mu'cem, ll , 
22-23; IV, 25; V, 23; a.mlf .. Mu'cemü'l-mü'er
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el-Kaua'idü ' 1-fıf!:hiyye, Dımaşk 1406/1986, s. 
222-226, 228-230; Suud b. Abdullah ei-Funey
san. Aşarü'l-/janabilefi'ulUmi'l-JSur'an, Riyad 
1409, s. 145-146; Abdullah b. Ali es-Sübey'i. ed
Dürrü '1-münaçiçiad {f esma'i kütübi me?hebi'l
imam A/.ımed (nşr. Cas im ed-Devseri), Beyrut 
1410/1990, s.48; M. Zahid Kevseri. el-iş{af!:'ala 
af:ıkami't-talaf!:, Kahire, ts. (ei-Mektebetü'I-Ez
heriyye) . s. 35-36; Nuri Topaloğlu, Tek Hadis 
Şerh/eri, İzmir 1998, s. 1, 12, 16, 21, 36, 38, 54, 
70, 89, 96, 99, 104, 132, 148, 165;Aii b. Abdü
lazlz eş-Şibl, Menhecü'l-f:ı[!fı? ibn Receb el-Han
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iBN RES1K ei-KAYREVAN1 

İBN REŞİ~ el-KAYREV ANİ 
(~,~~' ~) .,)!') 

Ebu Allel-Hasen b. Reşli5 
el-Ezdl el-Mesill el-Kayrevanl 

(ö. 456/1064) 

Alim, şair, edip 
ve tenkitçi . 

_j 

390 (1 000) yılında Muhammediye'de 
(Meslle) doğdu . Öğrenimine burada baş
ladı. Ezd kabilesi azatlılarından olan ba
bası Reşll5-'ten kuyumculuk sanatını öğ

rendi. Küçük yaşta şiirle ilgilenen ve ilk 
şiirini çocukluk çağında nazmeden İbn 
Reşlk bu alanda kendini yetiştirmek 
için 406'da (1015-16) dönemin ilim mer
kezi olan Kayrevan'a gitti. Burada EbQ 

Muhammed Abdülazlz b. EbG Sehl el
Huşenl, Muhammed b . Ca'fer el-Kaz
zaz. EbG İshak İbrahim b. Ali el-Husrl. 
EbQ Muhammed Abdülkerlm b. İbra
him en-Nehşell ve EbG Abdullah Mu

hammed b. İbrahim es-Semln gibi alim
lerden ders aldı. Bir süre ticaretle de 
meşgul olduğu sanılmaktadır (Ünmü?e
cü 'z-zaman, s. 26 I; ayr ı ca b k. n eş reden
Ierin girişi, s. 6) 

Kendisi gibi şair olan dostu Divan-ı İn
şa reisi Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü'r-Rical'in 
aracılığıyla 41 O ( 1 O 19) yılında Kayrevan '
da Zlrl Emlri Muiz b. Badls ile tanıştı. 
Kendisine sunduğu kasideyi çok beğe
nen emir. İbn Reşl!5-'i saray şairliğine ta
yin etti. Ali b. Ebü'r-Rical de ona emlrin 
isteği üzerine Divan-ı İnşa'da ordudan 
sorumlu özel katiplik görevi verdi. Muiz 
b. Badls'e gönderdiği bir şiirden Muizz'in 
onu bir cariyesiyle evlendirdiği anlaşıl

maktadır (AbdürraCıf MahlGf, s. 26). İbn 
ReşWin kasideleri ve bazı önemli kişiler 
için yazdığı mersiyeleri yanında (ibnü'I
Kıftl. ı. 336) Sabra Kadısı Muhammed b. 
Ca'fer el-KCıfi'yi hicveden bir manzumesi 

vardır. Bu manzume kadının görevinden 
aziine ve Mısır'a kaçmasına sebep olmuş
tur (Abdurrahman b. Muhammed ed-Deb

bağ, ııı . I97J 

İbn Reşll5. ile. Muiz b. Badls'in himaye
sinde bulunan şair İbn Şeref el-Kayreva
ni arasında ciddi bir rekabet vardı. Muiz 

onları diğer şairlere tercih eder, bazan 
birine. bazan diğerine daha fazla yakınlık 
gösterirdi. Aralarındaki rekabetin gide
rek sertleşmesi birbirlerini hicvetmeleri

ne yol açmıştı. İbn Reşlk el-'Umde adlı 
eserini telif edince İbn Şeref'in ağır ten-
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iBN RESIK el- KAYREVANI 

kitlerine hedef oldu, o da çeşitli risaleler 
yazan İbn Şeref' e cevap verdi. Ayrıca İbn 
ReşiJ:ç'i eleştiren başka kişiler varsa da 
kıskançlıktan kaynaklanan bu eleştiriler 

ciddi ve tutarlı olmaktan uzaktır. 

Kayrevan'da aynı zamanda hocalık ya
pan İbn ReşiJ:ç birçok öğrenci yetiştirmiş

tir. Bunlar arasında kendisinden çok sa
yıda şiir rivayet eden EbQ Muhammed 

Abdullah b. Yahya el-Huzeyml. EbQ Ab
dullah es-Saffar (veya ibnü's-Saffar). İbn 
Mekkl ve el- 'Umde 'yi ihtisar eden E bO 
Ömer Osman b. Ali el-Hazrecl gibi sima
lar bulunmaktadır (Abdülazlz el-Meyme
nl, ibn Reşik, s. 42-43; Abctürrauf MahlQf, 
s.40-41). 

Muiz b. Badls, Fatımller'e itaatten vaz
geçip istiklalini ilan edince Fatımiler onun 
idaresindeki Mağrib ve Tunus'u istila et
tiler (440/1048). Bunun üzerine Kayrevan'
dan ayrılmak zorunda kalan Muiz, Meh
diye şehrine giderek Emir Temlm'e sığın
dı. Onunla birlikte Mehdiye'ye giden İbn 
Reşlk, burada yazdığı uzun bir kasidesin
de Kayrevan'a duyduğu özlemi ve oradan 
ayrılmanın verdiği üzüntüyü dile getirdi. 
Ancak Muiz b. Badls'e sabır tavsiye eden 
bir şiir takdim edince emir öfkelendi; şiiri 
yakarak onu azarladı. Bunun üzerine İbn 
ReşiJ:ç, 449'da (1 057) Mehdiye'den Kay
revan'a geri döndüyse de bir süre sonra 
Kayrevan'dan tekrar ayrılmak zorunda 
kaldı ve bir daha dönmernek üzere Sicil
ya'ya gitti. Kaynakların bir kısmında Kay
revan'a uğramadan doğrudan Sicilya'ya 
gittiği kaydedilmektedir {i b n Bessam eş
Şenterlnl, VIII, 598; Abd u h Abdülazlz Kal
kile, s. 167-168). Onun hayatının bu döne
mi hakkında Muiz b. Badls'in Mehdiye'de 
ölümü sebebiyle (454/1062) bir mersiye 
yazması dışında bir şey bilinmemektedir. 
Sicilya'da Mazer (Mazzara) şehrine yerle
şen İbn ReşiJ:ç 1 Zilkade 4S6'da (15 Ekim 
1064) burada vefat etti. Ölümüyle ilgili 
olarak farklı yer ve tarihler de verilmek
tedir (ibnü'l-Kıftl. ı. 335-336: ibn Hallikan, 

ll , 85-86; bu rivayetlerin tenkidi için bk. 
ÜnmCı?ecü 'z-zaman, neşredenlerin girişi, 

S. 9-12) 

Çağının önde gelen şairlerinden biri 
olan İbn ReşiJ:ç, bir haksızlığa uğradığın
da aynı şekilde karşılık verme yerine yu

muşak bir üslupla kendini savunmayı 
tercih eden sağlam karakterli, dürüst bir 
kişiydi. İdarecilere, önemli insanlara aşırı 
derecede hücum eden şairleri "ahmak 
kişiler" diye nitelediği ve bir şairin fazilet-
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ten başka bir şeye talip olmaması gerek
tiğini söylediği nakledilmektedir (el-'Um

de, ı. ı 71). Dil, edebiyat, edebi tenkit ve 
özellikle şiir tenkidiyle ilgili konularda çok 

iyi yetişmiş ve bu hususta eserler yazmış. 
başkalarından aldığı bilgileri kime ait ol

duğunu belirterek nakletmiştir. Eserle
rinden İbn Vel<i' , Hasan b. Bişr el-Amidl, 
Hatiml, Rummanl. Cahiz, İbn Sellam el
Cumahlve İbn Kuteybe gibi alim ve edip
lerin önemli kitaplarını okuduğu anlaşıl

maktadır. İbn ReşiJ:ç ile İbn Şerefi karşı
laştıran edebiyat tarihçileri bazan birini, 
bazan diğerini üstün kabul etmiştir. Me
sela İbn Bessam'a göre İbn ReşiJ:ç İbn Şe
ref'ten daha başarılı bir şairdir ( e?-l.a/].1-

re, VIII, 597-598) 

Eserleri. 1. el-cUmde* fi me]Jasini'ş
şi'r ve adabih. İbn ReşiJ:ç, bu eserini DI
van-ı İnşa reisi Ali b. Ebü'r-Rical'e ithaf 
etmek üzere kaleme almıştır. Şiir, edebi 
sanatlar ve özellikle şiir tenkidine dair 
olan eserin I. cildi eksik bir nüshası esas 
alınarak önce Tunus'ta ( !282), daha sonra 
Kahire'de ( !325, !344) basılmış, ilk ilmi 
neşri ise iki cilthalinde Muhammed Muh
yiddin Abdülhamld tarafından yapılmış
tır (Kahire 1353, 1374, !963; Beyrut !974). 
Eseri ayrıca Muhammed Karkazan mü
ellif ve eser hakkında uzun bir mukaddi
me ile notlar ve indeksler ilave ederek 
yayımıarnıştır (Beyrut !408/1988). Z. Ku
rdQ.atü '?,-?,eheb fi na]fdi eş'ari'l- 'Ara b. 

Şiir tenkidi ve edebi sanatlara dair olan 
eserde serikat konusuna da yer verilmiş
tir. Eser Muhammed Emin Hancl (Kahi
re !346) ve Şazell BO Yahya (Tunus !972) 
tarafından neşredilmiştir. 3. Ünmıl?,e
cü'z-zaman fi şu'ara'i'l-Kayrevan. Özel
likle Muiz b. Badls'in sarayında ve o çev

rede bulunmuş Kayreva n lı 100 şair ve 
edibin hayatını ele alan ve İbn Zafir el
Ezdl, Yakut el-Hamevl, Kıftl, İbnü'l-Eb

bar, İbn Hallikan, İbn Bessan. İbn Fazıuı
lah el-Ömer! ve Safedi gibi müelliflerin 

kaynakları arasında yer alan eserin aslı 
günümüze ulaşmamıştır. Bu isimle el
de mevcut olan kitap, başta İbn Fazitil
lah'ın Mesalikü '1-ebşar'ı ve S'ilfedl'nin 
el-Vafi bi'l-Vefeyat'ı olmak üzere çe

şitli eserlerdeki nakillerin derlenmesiy

le meydana getirilmiş olup Muhammed 
el-Arüsl el-Matvl ve Beşir el-Bekküş ta

rafından yayımlanmıştır (Tunus 1406/ 
!986). Eserde bir mukaddime bulunma
dığından ne zaman ve kimin için telif 
edildiğine dair bilgiler tahminlere dayan-

maktadır ( ÜnmCı?ecü 'z-zaman, neşreden

lerin girişi, s. 20-25). 4. Divan. İbn Re
şiJ:ç'in bir divanı olduğu bilinmekteyse de 
(ibn Hallikan, II, 85) nüshası henüz tesbit 

edilememiştir. Abdurrahman Yagl tara
fından yayımlanan divan ( Beyrut !409/ 

1989), çeşitli kaynaklarda yer alan şaire 
ait 700'ü aşkın beytin toplanmasıyla oluş
turulmuştur. Divanda 214 parça şiir bu
lunmakta olup çoğu kıtadır. En uzun ka
side olan elli altı beyitlik Kayrevan mersi

yesinin aslının 122 beyit olduğu söylen
mektedir. Abdülazlz el-Meymenl'nin en
Nütef min şi'ri İbn Reşi]f ve zemilihi 

İbn Şeref adlı çalışmasında (Kahire !343) 
İbn ReşiJ:ç'in 496 beyitlik şiiri yer almak
tadır. Aralarında hemen hemen hiçbir 
tam şiirin bulunmadığı kıta halindeki bu 
manzumeler tasvir, methiye, şarap, mer
siye ve hiciv gibi çok çeşitli konulara da
irdir. 

İbn ReşiJ:ç'in kaynaklarda adı geçen di

ğer eserleri de şunlardır: Tırazü '1-edeb, 
el-Mümada]J ve'l-mü?,am, Müttefe]fu't

taş]Jif, el-Mennü ve'l-fida', Ta]Jrirü '1-
müvazene, el-İttişal, Garibü '1-evşaf ve 
leta'itü 't-teşbihdt, Erva]Ju'l-kütüb, Şu

'ara'ü '1-küttab, el-Ma'ılne fi'r-rul]aş 
ve'z-zarılrat, er-Reya]J.in, Şıd]fu'l-me

da'i]J, el-Esma'ü'l-mu'arrabe, Me'ali
mü 't-tdril], İşbdtü'l-münaze'a, et-Teves
sü' fi maçla'i]fu '1-]favl, el-ljiletü ve '1-

i]Jtiras, Keşfü'l-mesavi, Tezyili na]fdi 

Kudame, Sacılrü'l-kelb, Nec]Ju'l-mat

lab, Kat'u'l-enfas, Na]fdü'r-Risaleti'ş
şu'ıl?:iyye ve'l-]faşideti'd-da'iyye, er
Risaletü'l-men]füçla, Nesl]u'l-müla]J ve 

fes]Ju'l-lüma]J, Ref'u'l-işkill ve det'u'l
mu]Jdl, eş-Şü?,ıl?: fi'l-lwja. Ebu Ali Hü
seyin b. Atık b. Hüseyin b. ReşiJ:ç'in (ö. 

680/!281 1?1) Mizanü'l-'amel fi't-taril], 
Şer]Ju'l-Muvatta', Şer]Ju Kitabi'ş-Şü

?,U?, fi'l-luga adlı eserleriyle Muhammed 
b. Mahmud en-Nisabürl'ye ait Sırrü's

sürılr, Bülgatü'l-işfil]f fi ?,ikri eyyami'l
'uşşa]f, er-Ravzatü '1-mevşiyye fi şu'a

ra'i'l-Mehdiyye bazı müelliflerce İbn Re
şiJ:ç'e nisbet edilmektedir. 

İbn ReşiJ:ç'in hayatı, şiiri ve eserleri hak
kında yapılan çalışmaların başlıcaları şun

lardır: Abdülazlz el-Meymenl, İbn Reşi]f 
(Kahire !343); AbctürraUf MahlGf. İbn 
Reşi]f el-Kayrevani (Kahire !983); Ha
san Hüsnl Abdülvehhab, Büsatü'l-'a]fi]f 
fi ]Jaçlareti'l-Kayrevan ve şa'iriha İbn 
Reşi]f (Tunus !970; nşr. Muhammed el
ArGsl, Tunus 1970); Beşir Haldün,el-Jja-



reketü'n-nal:cdiyye 'ald eyydmi İbn Re
şi !:c el-Mesili (Cezayir 1981 ). Abdurrah
man Yagi, Kahire Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde İbn Reşil:c el-Kayrevdni el
edib en-ndl:cıd adıyla bir yüksek lisans 
çalışması yapmıştır ( 1955) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Reşik eı-Kayrevani. ei-'Umde (nşr. Muham

med Ka rka za n). Beyrut 1408/1988, 1, 171; ay rı

ca bk. neşredenin girişi, 1, 9-50; a.mlf .. ÜnmCı
?ecü'z-zaman fi şu'ara 'i ' I-Kayreuan (nş r. Mu
hammed ei-Ar0s1 el-Matv1- Beş1r ei-BekkOş). 

Tunus 1406/1986, s. 261; ayr ı ca b k . neşreden
lerin giriş i , s. 5-25; a.mlf., Divan (nşr. Abdu rrah
man Yagi ). Beyrut 1409/1989, neşredenin girişi, 
s. 9-13; ibn Bessam eş-Şenterini. e?-lal)ire {f 

mef:ıii.sini ehli'I-Cezire (nşr. İhsan Abbas). Bey
rut 1979, VIII , 597-612; ibnü'I - Kıfti. İnbii.hü'r
ruuat, ı, 333-339; ibn Hallikan. Ve{eyat, ll , 85-
89; Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbağ. 
Me'alimü'l-iman (nşr. Muhammed MadOr). 
Tunus 1978, lll , 186-187, 197; Ticani. Ri/:ıle

tü't-Ticani (nşr. Hasan Hüsn1 Abdülvehhab). 

Tunus 1378/1958, s. 366; Brockelmann. GAL, 
1, 374; Suppl., 1, 539; Abdülaziz ei-Meymeni. 
İbn Reşil~. Kahire 1343, s. 34-88; a.mlf .. en-f'lü
te{min şi'ri İbn Reşik uezemilihi İbn Şer e{, Ka
hire 1343, s. 134- 186; a.mlf .. Bu/:ıüş ue ta/:ıki
kat(nşr. Muhammed üzeyi rŞems). Beyrut 1995, 
ll, 133-187; G. J. H. van Gelder. Beyond The 
Line, Leiden 1982, s. 112-127; Abduh Abdılia
ziz Kalkile, ei-Belatu'l-edebi li'I-Mu'iz b. Badis, 
Riyad 1403/1983, s. 159- 177; AbdürraOf Mah
ICıf. İbn Reşik el-f)ayreuani, Kahire 1983; İhsan 
Abbas. Tii.ril)u'n-nakdi'l-edebf 'inde'l-'Arab, 
Arnman 1986, s. 5-459; Şazeli BO Yahya, "Şi'ru 
İbn Reşi~". f:lauliyyatü'I-Cami'ati 't-Tılnisiyye, 

sy. 6, Tunus 1969, s. 61-77;a .m lf .. "1bn Ras_hik", 
E/2 (ing ). lll , 903-904; inayetullah Fatihi Nejad. 
"İbn Reşik", DMBİ, lll , 586-590 . 

!il ZüLFiKAR TüccAR 

İBN REŞI~ el-KUŞEYRİ 
(ı.S~' ~) w-11) 

Ebu Muhammed (Ebu Hafs, Ebu Ca'fer) 
Abdurrahman (Abdullah) 

b. Reş115 ei-Kuşeyri 

L 

(ö . 481/1088'den sonra) 

Mürsiye emiri 
(1081-1088). 

_j 

Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi 
yoktur. Sadece Bel c Kalesi'nin İş biliye (Se
vii la) Abbad'i Emirliği'ne bağlı arnili oldu
ğu bilinmektedir. İbn Abbad ei-Mu'temid
Aiellah'ın emriyle Mürsiye'ye (Murcia) sal
dıran Vezir İbn Arnmar ei-Endelüs'i'ye 

yardımcı oldu. Ancak şehrin zaptedile
rek (471 / 1078) Emir İbn Tahir'in hakimi
yetine son verilmesinin ardından İbn 
Am mar Tuleytula'ya (Toledo) döndü. Ora
da bıraktığı İbn Reş'i~ , onun adamlarını 

şehirden uzaklaştırıp emirliği ele geçirdi 
ve bağımsızlığını ilan etti. 

O yıllarda çok güçlenen Kastilya Kralı VI. 
Alfonso, Endülüs'teki bütün müslüman 
emirliklerden vergi almaya başlamıştı; 
İbn Reş'ik de emirlik tahtına oturun ca ona 
hediye gönderdi. Murabıt Hükümdan Yu
suf b. Taşfin'in Endülüs'e geçmesinden 
önce emirlerin birbirlerine düşmeleri sı
rasında İbn Reş'ik'in ihanetini bir türlü 
affedemeyen İbn Abbad ei-Mu'temid, onu 
hıristiyanlarla ittifak içinde olmakla suç
layarak Yusuf b. Taşfin'e şikayet etti. An
cak İbn Reş'i~. Yusuf b. Taşfin'in hakimi
yetini benimsernesinin işareti olarak onun 
adına hutbe okutup tehlikeden kurtuldu. 
Ayrıca Yusuf b. Taşfin ile İbn Abbad ei
Mu'temid'in VI. Alfonso'ya karşı zafer ka
zandıkları Zellaka Savaşı'ndan (479/1086) 
sonra da Mu'temid'e vergi ödemeyi kabul 
etti. Fakat bu durum uzun sürmedi. Yu
suf b. Taşfin Belensiye'nin (Va lencia) düş
mesinin ardından tekrar Endülüs'e ge
lerek bütün emirleri birlik ve yardıma 
çağırdığında (480/l 087) Mu'temid yine 
aynı suçlamaları dile getirdi. Yusuf b . 
Taşfin de durumu fakihlere ineeletip İbn 
Reş'ik'in suçluluğuna karar verince onu 
öldürülmemesi şartıyla Mu'temid'e tes
lim etti (481/1 088). Bir müddet Lur ka (Lar
ca) ve İşb'iliye'de hapse atılan İbn Reş'i~'in 
bundan sonraki hayatı hakkında fazla bir 
şey bilinmemekte. bazı kaynaklar Mu'te
mid tarafından öldürüldüğünü, bazıları 
da Murabıtlar'ın işb'iliye'yi aldıkları sırada 
( 484/ ı 091 ) serbest bırakıldığını rivayet et
mektedir (ibnü ' I- Ebbar. ıı . 175) Ebü'I-Aia 
İdr'is b. Ezrak başta olmak üzere birçok 
şair İbn Reş'i~'i öven şiirler yazmıştır (Mak
ka ri. lll . 5 73). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'J - Esir. el-Kamil, IX, 291; Abdülvahid ei
Merraküşi. ei-Mu'cib f1 tell)fşi a/:ıbii.ri'I-Magrib 
(nşr. M. Said el-Uryan}. Kah i re 1383/1963, s. 180-
182, 192; İbnü'I-Ebbar. ei-Hulletü 's-siyera' (nşr. 
Hüseyin MOnis}. Kahire 1985, ll , 123-124, 134-
135, 140-146, 175; MakkarL f'le{J:ıuHib, lll , 
572 -573; Dozy. Spa nish Islam, s. 681-682, 
685, 700, 706; Chejne. Muslim Spain, s. 73; 
Mahmoud Makki, "The Political History of Al
Andalus", The Legacy of Muslim S pa in (ed 
Sa lm a Khadra). Leiden 1992, s. 62-63; J . F. P. 
Hopkins. "Ib n Ra !illi~", Ef2 (ing.), lll, 904-905; 
E. Levi -Provençal, "Mursiya", a.e., VII, 633-
634; Saldullah Karabeg iG. " İbn Reşi~", DMBİ, 
lll , 590 . 

~ ThOMAS B. lRVING 

İBN REVAHA 

L 
(bk. ABDULLAH b. REV AHA). 

_j 

L 

L 

İBN REZlN el-iSFAHANl 

İBN REZIN el-BERBERİ 

(bk. REZIN). 

İBN REZIN el-İSFAHANİ 
(.d~Y' ~3J ~ı) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. İsa b. İbrahim 

b. Rezin ei- İsfahanl 
(ö. 253/867 [?)) 

Kıraat ve nahiv alimi. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Aslen İsfahanlı olup Rey'de doğdu. Baba
sına nisbetle İbn lsa, ikinci ceddi Rez'in'e 
nisbetle İbn Rez'in künyeleriyle ve Teym'i 
nisbesiyle anıldı. Temel öğrenimini ta
mamladıktan sonra kıraat ilmine yönel
di. Meşhur yedi kıraat imarnından Ham
za b. Hab'ib'in önde gelen talebesi Süleym 
b. lsa'dan ve onun kıraatinin meşhur iki 
ravisi Hallad b. Halid ile Halef b. Hişam'
dan ve Nusayr b. Yusuf er-Razi gibi alim
lerden kıraat dersleri aldı. Ayrıca Hamza'
nın talebesi Hasan b. Atıyye ei-Kufi'den 
de bir hatim indirdi. 

Kıraatleri önemli kaynaklarından ala
rak bu konuda çeşitli rivayetler arasından 
tercihler yapabilen İbn Rez'in devrinin 
önde gelen kıraat otoritelerinden sayıldı: 
nahiv konusunda da dönemin imamları 
arasında yerini aldı . Ebu Nuaym Fazı b. 
Dükeyn , Kablsa b. Ukbe, İshak b. Süley
man, Amr b. Ebu Seleme, Ubeydullah b. 
Musa ve Abdurrahman ed-Deştek'i gibi 
isimlerden hadis rivayet etti. Fazi b. Şa
zan, Muhammed b. Abdürrah'im ei-İsfa
han'i, Ca'fer b. Abdullah b. Sabbilh, Ebu 
Sehl Hamdan b. Merzüban ve daha bir
çok şahsiyet kıraat konusunda ondan fay
dalan dı. Ebu Zür'a er-Razi İbn Rez'in hak
kında, " Kıraatler konusunda ondan daha 
üstününü görmedim" derken Ebu Hatim 
er-Razi de hadiste onu sad u k olarak nite
lendirmiştir. İbn Rez'in 253'te (867) vefat 
etti. Ölüm tarihi 240 (854), 241 ve 242 
olarak da zikredilmiştir. Kaynaklarda el
Cami' fi'l-I:cırd'at, Ki tab fi'l- 'ad ed, Ki
tab fi cevdzi I:cırd'ati'l-Kur'dn 'ald ta
ril:ci'l-mul]dtaba, Kitdb fi'r-resm adlı 
eserleri yazdığı belirtilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn EbO Hatim, ei-Cerf:ı ve't-ta'dil, VIII, 39; EbO 
Nuaym. :fikru al).bii.ri İşbahii.n(nşr. S. Dedering), 
Le iden 1934, ll , 179-180; Zehebi, Ma'ri{etü '1-
kurra' (Altı kulaç}. 1, 440-441; a.mlf .. Taril)u '1-
İslam: sene 251-260, s. 307-308; Safedi. ei-Va
{f, IV, 294; ibnü'I-Cezeri. Cayetü 'n-f'lihii.ye, ll, 
223-224; SüyCıti, Bugyetü'l-uu'at, 1, 205. 
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