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İBN RlDVAN, Ebü'l-Kasım 

kıl~) ..:r.' i'>""!.'ill ~i) 

Ebü 'l-Kasım Abdullah b. Yusuf 
b. Rıdvan b. Yusuf 

en-Neccari el-Hazreci 
(ö . 783/1381) 

Devlet adamı, fakih, hatip, 
kadı ve tarihçi. 

_j 

718'de (1318) Maleka'da (Malaga) doğ
du. Aslen ensardan Beni Neccar'a men
suptur. Babası Yusuf fakih olup Dlvanü'l
cünd reisliğine getirilmişti. Maleka ve 
Gırnata'da (Granada) tahsil gören İbn Rıd
van'ın hocaları arasında Maleka Kadısı 
Ebu Bekir Muhammed b. Ubeydullah b. 
Mansür, Ebu Muhammed Abdülmühey
min b. Muhammed, Ebu Abdullah Mu
hammed b. Abdüsselam el-Hewar7, Ebu 
Abdullah el-Abil1 gibi alimler vardır. Genç
liğinde Nasr7ler devletindeki iç kavgaları, 
Mer7n7ler'le Nasr7ler arasındaki mücade
leleri yakından müşahede etti. Henüz yir
mi üç yaşında iken İspanyollar ile yapılan 
ve büyük bir yenilgiyle sonuçlanan Tarif 
Seferi'ne (Riosalado) katıldı (74 1/1 34oı Bu 
yenilginin tesiri ve hacası Ebü'l-Kasım İbn 
Cüzeyy'in aynı savaşta şehid düşmesinin 
üzüntüsüyle Endülüs'ten ayrılarak Seb
te'ye (Ceuta) gitti ve orada Mer7n7ler'in 
hizmetine girdi. Mer7n7 sarayında büyük 
itibar kazanarak imam-hatiplik, kadılık 
ve müşavirlik hizmetlerinde bulundu. Ka
ti plik görevini yürüttü ve sonunda "ala
me (tevki'ı divanı"nın başına getirildi. Ken
disine "sahibü'l-alameti'l-aliyye ve'l -kale
mi'l-a'la, relsü sahibi'l-kalemi'l-a'la ve'l
alame, relsü'l-küttab" gibi unvanlar veril
di. Saray hayatı . İbn Rıdvan'ın vezirler ve 
diğer devlet adamları ile birlikte olması
na imkan verdi. Ayrıca İbn Haldun. Lisa
nüddin İbnü'l-Hatlb ve İbn Merzük el-Ha
tlb gibi Mağrib'in büyük alimleriyle gö
rüştü, onlarla fikir alışverişinde bulundu. 
Bu ilişkiler kendisine devlet yönetimi ve 
halkın durumu hakkında bilgi ve tecrübe 
kazandırdı. 783'te (1381) Enfa'da (Darül
beyza) veya Azemmür'da (EzemmOr) vefat 
etti. Ölüm tarihi 784 (1382) olarak da 
kaydedilir. 

Eserleri. İbn Rıdvan'ın günümüze ula
şan tek eseri eş-Şühübü'1-ldmi'a fi's-si
yô.seti'n-nô.fi'a'dır. Mer7n7 Hükümdan 
Ebu Salim İbrahim b. Ebü'l-Hasan el-Me
r7n7'nin isteği üzerine, Mer7n7 Devleti'nin 
içinde bulunduğu siyasi krize çözüm bul
mak ve hükümdara yol göstermek ama
cıyla "naslhatü'l-mülük" (siyasetname) tar
zında yazılan eser, Mer7n7ler'in son devri 

için önemli bir kaynak olma özelliğine sa
hiptir. Yirmi beş bölümden (babdan) mey
dana gelen eserin ilk dokuz bölümünde 
Ebu Salim el-Mer7n7'ye nasihatte bulunu
larak adaletin önemi. hilmin fazileti ve 
halka baskı yapılmaması gibi konular üze
rinde durulmaktadır. Diğer bölümlerde 
ise hükümdarın çevresi, ordu ile halkın 
durumu. bunların devlet yönetimindeki 
yeri ve hükümdarın bunlarla olan müna
sebeti hakkında bilgi verilmektedir. En
dülüs, Şark ve Mağrib ülkelerinden ör
nekler verilerek özellikle vergi memurla
rının halka zulmetmelerinin yasaklan
ması hususuna dikkat çekilmektedir. İbn 
Rıdvan eserini yazarken daha çok İslam 
kaynaklarına dayanmakla birlikte eski Yu
nan ve Fars kaynaklarına da başvurmuş, 
Aristo'nun ve İbnü'l-Mukaffa'ın eserlerin
den istifade etmiş, ayrıca Endülüs'te Beni 
Ahmer. Fas'ta Mer7n7 saraylarında elde 
ettiği tecrübelerinden büyük ölçüde fay
dalanmıştır. Böylece siyasi ve içtimal ko
nularda teorik olduğu kadar pratik de
ğerlendirmelere de gidebilmiştir. Endü
lüs ve Mağrib devletleri. bilhassa Mer7n7 
Devleti'nin siyasi, iktisadi ve içtimal tari
hini aydınlatan önemli bilgiler ihtiva eden 
eser Ali Sami en-Neşşar tarafından yayım
lanmıştır (Darülbeyza ı 404/1984 ı. 

Kad ı ve muhaddis İbnü'l-Ezrak el-Gır
nat7 (ö. 896/1491 ı. Bedô.'i'u 's-silk ii ta
bô.'i'i'1-mü1k adlı eserinde İbn Rıdvan'ın 
kitabından yararlandığını açıkça belirt
miştir. İbn Haldün ise Beni Ahmer ve Me
rini saraylarında İbn Rıdvan'la olan bera
berliklerine, aralarındaki dostluğa ve çe
şitli ilimlerdeki maharetinden, hat, bela
gat. şiir ve hitabetteki başarılarından öv
güyle söz etmesine rağmen (et-Ta'rff, s. 
42 ı bu eserden faydalandığını söyleme
miştir. Ali Sami en-Neşşar, Mukaddime 
ile eş-Şühübü '1-1ô.mi'a arasındaki muh
teva benzerliğine ve İbn Haldün'un bazı 
konuları tahlil ederken bunları İbn Rıd
van'ın eserindeki fasıllarla irtibatlandır
masına dikkat çekerek onun bu kitaptan 
istifade ettiğini kaydeder ( eş-Şüh übü '1-la

mi'a, neşredenin gi ri şi. s. 24-28ı. 

İbn Rıdvan'ın ayrıca Me cm u 'a mine '1-
eş'ô.r, Mecmıl'a mine'r-resô.'il ve Fih
rist adlı eserleri bulunduğu belirtilmek
tedir. Çeşitli konularda yazdığı şiirlerin
den bazı parçalar İbnü'l-Hatib'in e1-İhô.
ta, İbnü'l-Ahmer'in Neşirü'1-cümô.n ve 
Makkarl'nin NefJ:ıu't-tib'i gibi muhtelif 
eserlerin içinde günümüze intikal etmiş
se de diğer eserler zamanımıza ulaşma
mıştır (a.g .e., neşredenin giriş i, s. 30-
31) 
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İBN RÜH 
(a)..:,r.ı) 

(ö. 326/938) 

Onikinci İmam 
Muhammed ei-Mehdi'nin 
gaybete girişinden sonra 

ona vekalet eden 
dört sefirin üçüncüsü 

(bk. SEFİR). 

İBN RÜSTE 
( 4:.:.-ı) ..:,r.l ) 

Ebu Ali Ahmed b. Ömer b. Rüste 
(ö . 300/913'ten sonra) 

el-Nlfi/iu 'n-nefise adlı 
eseriyle tanınan coğrafyacı 

ve astronom. 

_j 

_j 

Aslen İsfahanlı olup hayatı hakkında çok 
az bilgi vardır; bütün bilinenler 290 (903) 
yılında İsfahan'dan Hicaz'a gittiği ve e1-
A'lô.ku'n-nefise adlı kitabın müellifi ol
duğudur. Arapça yazdığı eserin sadece 
VII. cildi ele geçmiştir ve bu tek cilt ese
rin tamamının büyüklüğü hakkında fikir 
vermeye yeterlidir. İbn Hurdazbih, Ya'kO
bl, Mes'üd7 ve İbnü'l-Fakih gibi İbn Rüste 
de Irak okuluna mensup coğrafyaCilardan 
biridir. Kitabında Kudame b. Ca'fer ve İb
nü'l-Faklh el-Hemedan7 gibi Bağdat ve 
Irak yerine Mekke ve Hicaz'ı öncelikle ele 
almış. ötekilere sadece siyasi ve idari açı
dan önem vermiştir. Tanıtım l arı yine böl
ge usulüne göre planladığı, ancak Mekke 
ve Hicaz'ı birinci planda tutup diğer böl
geleri buraya olan yakınlıkları ölçüsünde 
değerlendirdiği görülür; yani daha İslamcı 
bir görüşle çalışan coğrafyacılar grubun
dandır. 
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