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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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iBN RÜSTE 

İbn Rüste. el-A'lô.]fu'n-nefise'yi (nşr. 
M.). de Goeje, Bibliotheca Geographi
corum Arabicorum VII, Le iden I 892 ~ 
ı haz. Fuat Sezgin ı. Frankfurt I 992) genel 
kanaate göre 290-300 (903-913) yılları 
arasında tamamlamıştır. Eser, içinde bah
sedilen konuların çokluğu itibariyle bir ta
rih- coğrafya ansiklopedisi niteliğindedir. 
Johannes Heindrik Kramers. kitabı tanı
tırken İbn Rüste'nintoplumun ilgisini çe
ken bütün konuları işlemiş olduğunu söy
ler (E/ 1 Suppl., s. 65). Çalışmasında der
lediği bilgilerin kaynaklarına da temas 
eden müellif faydalandığı müslüman. 
Grek ve Hintli alimierin görüşlerini açık
lar. Yerkürenin kendi ekseni etrafında 
dönmesi konusunu anlatırken eski Hint 
astronomlarından bahseden tek İslam 
coğrafyacısı olarak görünür. Kitapta oto
rite olarak anılan kişiler arasında Ahmed 
b. Muhammed b. Keslr el-Ferganl ve İb
nü't-Tayyib es-Serahsl başta gelir. Fakat 
onun daha çok Ceyhanl'nin bugün mev
cut olmayan Kitô.bü'l-Mesalik ve'l-me
malik'inden istifade ettiği anlaşılmakta
dır; hatta çağdaşı Ceyhan! ile görüşmüş 
olması da ihtimal dahilindedir. Kullandığı 
bilinen diğer bir kaynak da İbn Hurdaz
bih'in el-Mesalik ve'l-memalik adlı ese
rinin eldekinden daha tafsilatlı olan bir 
nüshasıdır. Uzakdoğu hakkında verdiği 

bilgileri ise muhtemelen IX. yüzyılın baş
larında iki yıl kadar Kımer'de (Kamboçya) 
kalmış olan Ebü Abdullah Muhammed b. 
İshak adlı bir kişinin hazırladığı rapordan 
almıştır. 

İbn Rüste'nin çalışması Bağdat yoluyla 
hacca gidişi anlatan eserlerden olup İbn 
Hurdazbih, Kudame b. Ca'fer ve Ya'kübl'
nin yazdıklarının yanında eldeki klasik yol 
kitaplarının dördüncü örneğini teşkil eder. 
İbn Rüste'nin eseri daha çok Ya'kübl'nin
kine benzer; ancak ondan farklı olarak şe
hirlerin tanıtımını çok yönlü yapmış. bü
yük Horasan yolunu Tüs'a kadar uzatırken 
Meşhed yakınlarındaki yolları en ince ay
rıntılarına kadar gösterip İsfahan'a, He
rat'a ve Bağdat'tan güneye doğru Küfe 
ve Basra'ya giden yolları da tarif etmiştir. 
Ayrıca sadece m enziller arasındaki mesa
feleri vermekle yetinmemiş, geçilen şe
hir ve bölgeleri de tanıtmıştır. Bu bilgiler, 
bugün kaybolmuş olan birçok yerleşim 
merkezi için araştırmacılara ışık tutmak
tadır. 

Coğrafyanın fiziki ve beşeri kısımlarını 
ele alan eser birçok tarihi konudan da 
bahseder. Allah Teala'nın dünyayı sema
nın ortasında, küre şeklinde ve etrafın
daki hava tabakasıyla birlikte yarattığını. 
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ayrıca bunların tek vücut halinde döndü
ğünü ifade eden giriş kısmından sonra 
kitabın asıl konusu Mekke ve Kabe'nin ta
nıtımı ile başlar. Bu bölümde Hz. İbrahim. 
Kabeve zemzem üzerine çeşitli nakiller
de bulunulduktan sonra Medine'ye geçi
lir. Daha sonra denizler ele alınır ve Akde
niz' e Bahr-i Rüm. Atiantik Okyanusu'na 
Bahr-i Okyanus ve Mağrib denizi. Hazar 
denizine Bahr-i Taberistan. Karadeniz'e 
Bahr-i Buntus (Pontus) denildiği açıklanır. 
Arkasından Ceyhun. Fırat ve Dicle'nin an
latıldığı nehirler bahsi gelir. Bundan son
ra yedi bölgeye (iklim) geçilir ve her bölge
deki meşhur şehirlere temas edilir. Ye
men, Hadramut ve Mısır'ın tanıtımının 
ardından deniz yoluyla Antalya'ya. oradan 
da kara yoluyla İstanbul'a ulaşılır ve ora
da özellikle imparatorun Ayasofya Kilise
si 'ne gidişi anlatılır. İstanbul'dan sonra 
Bulgar. Macar. Hazar ve Rus ülkelerinden 
geçilerek İsfahan 'a, en sonunda Hindis
tan'a varılır. Hindistan ' ın Medya Pradeş 
eyaletindeki Ücceyn denilen yerde gün
düzle gecenin eşit. ülkedeki en büyük 
nehirlerin Kank (Ganj) ve Mihran (indüs). 
Hint Okyanusu'nun uzunluğunun 2700 
mil, genişliğinin ise 800 mil olduğu gibi 
bilgilerin Hintli hacılardan alındığı tahmin 
edilmektedir; çünkü ifade tarzından mü
ellifin Hindistan'a gitmediği anlaşılmak
tadır. 
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İBN RÜŞD 
(..-.;,J ..:,.ı l) 

Ebü'l-Velid Muhammed b. Ahmed 
b. Ahmed el-Kurtub! el-Endelüs! 

(ö. 520/1 126) 

Maliki fakihi ve kadısı. 
_j 

450 yılının Şewal ayında (Aralık 1 058) 
Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Bazı kaynak
larda verilen 405 (İbn Ferhun, Il, 250) ve 
455 (Mah!Qf, s. ı 29) tarihleri yanlış olma
lıdır. Aslen Sarakustalı (Saragossa) olup 
sonradan Kurtuba'ya yerleşen bir aileye 
mensuptur. Ailedeki ilim geleneği baba
sı Ahmed'le başlamış ve birkaç nesil de
vam etmiştir. Büyük dedelerinden Rüşd'e 
nisbetle İbn Rüşd olarak tanınmakla bir
likte aynı isim. künye ve nisbeye sahip 
olan torunundan ayırt edilmesi için İbn 
Rüşd el-Ced (el-Ekber. ei-Fakih) ve daha 
çok felsefeci kimliğiyle tanınan tarunu da 
İbn Rüşd el-Hafid şeklinde anılır. 

İlim tahsiline Kurtuba'da başlayan İbn 
Rüşd hayatının son yılına kadar buradan 
ayrılmadı. İlk dini eğitimini babasından 
aldı ve ilm e yönelmesinde onun teşvikle
rinin önemli payı oldu. Dönemin önde ge
len fakihleri ve şura üyeleri olan Ebü Ca'
fer İbn Rızk, Ebü Abdullah İbn Ebü'I-Afi
ye ve İbnü't-Talla 'dan fıkıh. Ebü'l-Abbas 
İbnü'd-Delal ve Ebu Ali el-Gassanl'den 
hadis, Ebü Mervan İbn Sirilc'dan Kur'an 
ilimleri, Arap dili ve edebiyatı okudu. 
Özellikle İbn Rızk'ın İbn Rüşd üzerinde 
büyük tesiri oldu. İbn Rüşd dini ilimlerde, 
tarih ve Arap edebiyatında yetişti. fıkıhta 
ve fıkıh usulünde derinleşti. Kırkyaşların
da iken ders ve fetva vermeye, dönemi
nin önde gelen fakihleri arasında yer al
maya başladı. Kurtuba Camii'nin başi
mamlığını da yapan İbn Rüşd'ün burada 
verdiği derslere çeşitli bölgelerden çok 
sayıda öğrenci katıldı. Kaynaklarda kırka 
yakın öğrencisinin adı zikredilir. Bunların 
arasında oğlu Ebü 'l-Kasım Ahmed, eser
lerini yazıp büyük kısmını kendisine kont
rol ettiren, hayatının son bir yılına ait fet
valarını derleyen ve hocasına dair ilk elden 
bilgiler aktaran Ebü'l-Hasan İbnü'l-Vez
zan. Ebü Mervan·Abdülmelik b. Meserre. 
yine eserlerinde hacası hakkında önemli 
bilgilere yer veren Kadi İ yaz ve İbn Beşkü
val. Ebü Abdullah Muhammed b. Asbağ 
el-Ezdl, Ebü'l-Kasım İbn Verd. Ebü Bekir 
Abdülazlz b. Halef el-Esedf ve Ebu İshak 
İbnü'l-Emln sayılabilir. 

İbn Rüşd'ün gençlik yılları müiGkü't
tavaif, yetişkinlik ve olgunluk dönemleri 


