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Ebu Şuayb Muhammed 
b. en-Nusayr en-Nemiri 

(ö . 270/883) 

Nusayrlliğin kurucusu olduğu 
ileri sürülen kişi 
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İBNÜ'r-RABVE 
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(ö~}f ..:r.f) 

Ebu Abdiilah Nasırüddin 
Muhammed b. Ahmed b. Abdilaziz 

el-Konevi ed-Dımaşkı 

(ö. 764/1363) 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

Aslen Konyalı olup 679 ( 1280) yılı başla
rında Dımaşk'ta doğdu ve burada yaşa
dı. Radıyyüddin İbrahim b. Süleyman el
Mantıkl'den Burhaneddin ei-Merginanl'
nin el-Hidaye adlı eserini okuyarak 721 
( 1321 ) yılında fetva icazeti aldı. Ayrıca 
Sadreddin Aliel-Hanefi ve İbn Balaban'
dan fıkıh öğrend( Fıkıh , usul-i fıkıh , fera
iz ve Arapça gramerinde uzmanlaştı. Dı
maşk'takl Yelboğa el-Yahyavl Camii'nde 
müderris ve hatip olarak görev yaptı. el
Mukaddemiyyetü'l-Cewaniyye Medrese
si'nde ders verdi. EbQ İshak Burhaneddin 
İbrahim b. Musa b. EyyOb el-Ebnasl ken
disinden ders ve fetva icazeti aldı. 759'da 
(1358) gittiği Kahire'de bir süre ikamet 
etti. Hac görevini yerine getirdikten son
ra Dımaşk'a döndü ve 20 Cemaziyelewel 
764 (7 Mart 1363) tarihinde burada vefat 
ederek SQfiye Kabristanı'na defnedildi. 

İbnü'r-Rabve'nin eserlerinden, yalnız 
Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin usul-i fıkha 
dair Menarü '1-envar'ının muhtasarı olan 

İBNÜ'r-RAVENDi 

ibnü'r-Rabve'nin ~udsü 'i-esrar fi'I]Uşari'l-Menar ad l ı eserin in ilk iki sayfası(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 664!1) 

[\udsü 'I-esrar fi 'l]tişari 'l-Menar günü
müze ulaşmıştır (Süleymaniye Ktp .. Şehid 
Ali Pa şa. nr. 664/1, vr. 1-14: Laleli . nr 3658, 

vr. 86-105). Kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : ŞerJ.:ıu '1-Menar, el
Mevahibü'l-Mekkiyye ii şerJ.:ıi Fera'i
zi's-Siraciyye, ed-Dürrü'l-münir ii J.:ıal
li işkali'l-kebir (Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybanl' nin el-C3.mi'u'l-keb!r' inin şe r

hidi rj Ayrıca Katib Çelebi. Habbazl'nin 
eksik kalan el-Hidaye şerhini Tekmile
tü '1-feva'id adıyla tamamladığını kayde
der (Keş{ü'?·?unün, ll , 2033 ) 
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(bk. RAKiK ei-KAYREVANi). 
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ı 
İBNÜ'r-RA VENDi 

ı 

(ı.S~,ı_,ıı ..:r.f) 

Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Yahya 
b . Muhammed b. İshak er-Ravendi 

(ö . 301/913-14 [?]) 

Mülhidce fikirleri yansıtan eserleri 
ve müfrit Şilliğiyle tanınan 

kelam alimi ve filozof. 
L _j 

Horasan'ın MerverrQz şehrine bağlı Rl
vend köyünde dünyaya geldi. Ancak muh
temelen İsfahan'ın köylerinden Ravend'
de doğduğu yolundakl yanlış bir rivayet
ten dolayı Ravendl nisbesiyle tanındı. İb
nü'l-Cevzl onu Rlvendl olarak anan müel
liflerin ilkidir ( el-MuntiJ.?am, VI, 99). Haya
tının en önemli dönemini Bağdat'ta ge
çirdi. Buraya gelişinde Mu'tezile fıklr çev
releriyle yakın temas kurduysa da daha 
sonra bu çevreyle arası bozulunca bir kıs
mı Şii karakterli, bir kısmı mülhidlik sayı
lan görüşleri yüzünden aleyhinde şiddetli 
bir kampanya başlatıldı. Birbirinden çok 
farklı fikir akımlarının katıldığı bu kam
panya sebebiyle İslam düşünce tarihinde 
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İbnü'r-Ravendl adının ilhad kavramıyla 
adeta özdeşleşmiş olduğu görülmektedir. 
İbnü'r-Ravendl'nin ölümü hakkında 243 
(857) ile 301 (913-14) yılları arasında de
ğişen farklı tarihler verilmektedir ( Mes
'Odl. VII, 237; İbnü'l-Cevz!, VI, 99; ibn Hal
likan, ı. 94; Yafil, Il, 144; Keşfü '?-?UnO.n, ll, 
1423). HenrikSamuel Nyberg, geçtarihie
rin doğru olduğunu kabul etmiş (Hayyat, 
neşredenin girişi, s. XXXI-XXXIV), Paul 
Kraus bunun aksini savunmuş (Abdurrah
man Bedev!, s.l46 vd.), Georges Vajda da 
Kraus'a katılmıştır. Abdülemlr el-A'sem 
ise Mes'Qdl'nin verdiği erken tarihi kabul 
etmiş görünmektedir (Tflrfl]u İbni'r-Rf
vendf el-mülf:ıid, s. 312) . İbnü'r-Ravendl 
ile aynı dönemde yaşamış olan Mu'tezile 
alimi Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat ( ö. 300/913 
I?J) el-İntişdr adlı reddiyesinde ondan söz 
ederken geçmiş zaman kipini kullanır. fa
kat ölümüyle ilgili bilgi vermez. el-İnti
şdr'ın 269'dan (882-83) sonra yazıldığı 
anlaşılmakta, burada İbnü'r-Ravendl'nin 
tartışmalara konu olan Kitdbü'd-Ddmig 
adlı eserinin adı geçmemektedir. Buna 
göre müellif Kitdbü'd-Ddmig'i 269'dan 
sonra yazmış olmalıdır. Ayrıca İbnü'r-Ra
vendl'nin, Basra'da iken kendisinden on 
yaş büyük olan Müberred'den Kitdbü'l
Mu]fteçlab'ını okuduğu, bu eserin ise 
269'dan sonra yazıldığı yolundaki bilgiler 
de onun bu tarihten sonra öldüğünü gös
termektedir. İbnü'r-Ravendl'nin, Abbasl'
nin işaret ettiği üzere seksen yaşına ulaş
mış olması daha güçlü bir ihtimal olarak 
görünmekte, dolayısıyla Katib Çelebi'nin 
verdiği 301 (913-14) tarihinin doğruluğu 
ağırlık kazanmaktadır (Ess, XXVIIII978], 
S. 8-9) 

İbnü'r-Ravendl'nin fikri gelişmesini, il
ml ve ahlaki şahsiyetini kesin biçimde be
lirlemek hayli zordur. Klasik kaynakların 
çoğu, onun önceleri bilinçli bir Mu'tezill 
iken sonradan Şii- Rafizi doktrinleri be
nimsediğini ve nihayet bazı müfrit Şii çev
relerinde tutunma imkanı bulan mülhid
ce inançlara ve alemin ezellliğini savunan 
görüşlere bağlandığını kaydetmektedir. 
İbnü'n-Nedlm'in bildirdiğine göre İbnü'r-. 
Ravendl ölürken pişman olup tövbe et
miş. bütün olanların arkadaşlarının ken
disini dışlamasına duyduğu öfkeden kay
naklandığını belirtmiştir. Bundan dolayı 
İbnü'n-Nedlm onun eserlerini önceki ve 
sonraki durumuna göre tasnif ederek sı
ralar ( el-Fihrist, s. 2 I 7-218). 

Genç yaşta Bağdat'a gelen İbnü ' r-Ra
vendl buradaki Mu'tezile kelamcılarıyla 
önceleri iyi geçinmiş, hatta eleştiri ve tar
tışma yeteneğiyle onlar arasında saygın 
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bir yer edinmiştir. Fakat daha sonra Mu:
tezile aleyhine tavır kaymasında, Cahiz'in 
Fa:Wetü'l-Mu'tezile adlı eseriyle adeta 
resmlleştirdiği bu mezhepteki Şii aleyh
tarlığının rolü olmuştur. Josef van Ess'e 
göre. özellikle Sümame b. Eşres ve Bişr 
b. Mu'temir'in Halife Me'mQn'un Merv'
deki sarayında bulunmalarından itibaren 
Mu'tezile mezhebi Horasan'da da örgüt
lenmeye başlamıştı. Bağdat Mu'tezilesi'n
den farklı olarak Horasan çevresi muhte
melen bir Şla-Mu 'tezile ittifakını temsil 
ediyordu . İbnü'r-Ravendl ise Bağdat'ta 
bir Mu'tezile kelamcısı olarak isim yap
tığında bile Şilliğe sempati duyuyordu. 
Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat, İbnü'r-Ravendl'
nin Mu'tezile ile iyi ilişkilerinin son döne
minde insanların mallarını kendisine ha
ram sayan bir akımın görüşlerini gençle
re telkin ettiğini, küfür ve ilhadının son
radan ortaya çıktığını yazmaktadır. Hay
yat'a göre bu gelişme üzerine Mu'tezile 
onu dışlayınca kendisini kabul edecek 
başka fırka bulamadığı için Rafizller'e ka
tılarak onların riyaset doktrinlerini des
tekleyen Kitdbü'I-İmdme'yi kaleme al
mıştır ( el-İntişar, s. 77) Hayyat'ın sözü
nü ettiği akımı benimseyenler, herhalde 
Bağdatlı zahidler olarak andığı bir kısım 
Şii zahidleridir (a .g.e., S. 72-73) Ve bU 
grup. nübüvvet ve imarnet konusunda 
sapık ve aşırı görüşlere sahiptir. Nitekim 
İbnü'n-Nedlm. İbnü'r-Ravendl'ye Fesd
dü'd-ddr ve ta]J.rimü'l-mekdsib başlıklı 
bir eser nisbet etmektedir ( el-Fihrist, s. 
2 ı 7). Yozlaşmış bir toplumda mal edin
me ve biriktirme gayretlerini kendilerine 
yasaklayıp zühd hayatını seçmek suretiyle 
yozlaşmaya karşı tavır alan Mu'tezill- Şii 

zahidler, Hayyat' ın yer aldığı Bağdat Mu'
tezile çevresi tarafından aşırı bir grup ola
rak algılanmış olmalıdır. Bilhassa EbQ 
Hafs el-Haddad adlı bir Şii zahidin İbnü'r
Ravendl'nin bu yoldaki düşüncelerini yön
lendirdiği tahmin edilebilir; zira bu kişi 
Hayyat'ın belirttiği gibi İbnü'r-Ravendl'
nin hocalarından biriydi. Hayyat onun ho
ca ları ve selefieri arasında EbO lsa el
Verrak, EbO Şakir. Nu'man, İbn TaiOt gi
bi müfrit Şii kelamcıları da saymakta, İb
nü'r-Ravendl'nin Mu'tezile'ye saldırma

sının temelinde bunların intikamını alma 
duygusunun yattığını söylemektedir (el
İntişar, s. 73, 103-104). Bu kişilerin ger-

' 'fekte zındık (senevl) ve mülhid oldukları, 
müslüman görünüp asıl inançlarını giz
ledikleri yolunda yaygın bir kanaat vardı 
(İbnü'n-Ned!m , s. 401). 

O dönemde Horasan yöresinin Tahirl
ler'in yönetimi sebebiyle Şii fikirlerin ge-

lişmesine uygun bir ortama sahip olma
sına karşılık Bağdat hilafetinin Şii- Rafizi 
aleyhtarı bir tavrı benimsemiş olması, iki 
bölgenin ilim ve fikir adamları arasında 
bir kutuplaşmaya yol açmış ve başlangıç
taki Mu'tezile-Şla uzlaşmasını zedelemiş
tir. Nitekim Cahiz'in Fa:Wetü'I-Mu'tezile 
adlı bir eser yazarak Şii fikirlerine saldır
ması söz konusu kutuplaşmanın bir neti
cesi sayılabilir. İbnü'r-Ravendl, Şla lehine 
bu tavra karşı tepki gösterirken Mu'tezi
le'ye ait bütün alaka ve sempatilerinin 
yok olduğunun işareti olan Façli]J.atü'l
Mu'tezile'yi yazacak kadar ileri gitmiş
tir. 

EbO Ali el-Cübbal'ye atfen nakledilen 
bazı rivayetlerde, İbnü'r-Ravendl'nin EbQ 
Isa el-Verrak ile birlikte siyasi otorite ta
rafından takibe uğradığı belirtilmektedir. 
İbnü'l-Cevzl'ye göre bu iki "mülhid" Kitd
bü'z-Zümürrüd'ü yazma suçunu birbir
lerine atmışlardı, halbuki ikisi de Kur'an'
da çelişkiler olduğu inancındaydı. Sonuç
ta Verrak tutuklanıp hapsedilmiş, İbnü'r
Ravendl ise İbn Lav! adlı bir yahudinin evi
ne saklanmış ve bu sırada Kitdbü 'd-Dd
mig'i yazmıştır ( el-Munta:{.am, VI, 99, 1 02). 
Ebü'l-Vefa İbn Akil ise Kitdbü'd-Ddmig 
ve Kitdbü'z-Zümürrüd gibi Kur'an'ı ve 
peygamberliği eleştiren eserlerin sahibi
nin nasıl olup da öldürülmediğine şaştı
ğını belirtmektedir (b k. a.g.e., VI, ı 00). 
Bazı kaynaklarda İbnü'r-Ravendl'nin ba
basının Yahudilik'ten ihtida ettiği, ken
disinin de yahudilerle ilişkileri bulundu
ğu yolunda iddialar ortaya atılmışsa da 
(a.g .e., VI, 99; Abdürrahim b. Ahmed el
Abbas!, I, 155-157) bu husustaki rivayet
ler itimada şayan görünmemektedir. Zi
ra aksi takdirde İbnü'r-Ravendl hakkın
da geniş malumat sahibi olan Hayyat'ın 
bunları da bilmesi ve zikretmesi gerekir
di. 

İbnü'r-Ravendl'nin fikri macerasında en 
ciddi problem, kendisine nisbet edilen 
eserlerin gerçekliğiyle bunların muhteva
ları konusunda yoğunlaşmaktadır. Hay
yat'a göre onun ilhadını ortaya koyan 
eserlerinden biri Kitdbü 't-Tae' dır. İbnü'r

Ravendl bu eserinde cisimlerin hudQsu
nu reddetmiş, alemin ezen olduğunu ve 
bir yaratıcısının bulunmadığını ileri sür
müştür. Kitdbü 't-Ta'dil ve't-tecvir baş
lıklı eserinde ilahi hikmeti, Kitdbü'z-Zü

mürrüd'de de peygamberlerin mucize
lerini inkar etmiş , ayrıca sonuncu kitabın
da Kur'an'da çelişkilerin yer aldığını ileri 
sürmüştür. Kitdbü'I-İmdme'de ise önde 
gelen sahabilere dil uzatmış ve Hz. Mu
hammed'in kendisinden sonra bir halef 



belirlediğini, fakat bazılarının buna mu
halefet ettiğini yazmıştır ( el-intişar, s. ı ı-
12) 

Hayyat. İbnü'r-Ravendl'nin Şii kelamcı 
Hişam b. Hakem'i otorite kabul ettiğinin 
farkındadır. Nitekim İbnü'r-Ravendi, ila
hi ilmin ezeli olmadığını savunurken Mu'
tezile'den Ebü'l-Hüzeyl el-Allafa dayanma 
imkanı varken maksatlı olarak Hişam'dan 
delil getirmiştir (a.g.e., s. 91 ). Eş'ari ise 
İbnü'r-Ravendl'den bunun tam aksi bir 
fikir aktarmaktadır. Buna göre Allah eş
yayı ezelden beri bilmektedir; ancak bu 
bilgi eşyanın olduğuna değil olacağına da
ir bir bilgidir (Maka lat, I, 159-160). Onun 
Kitô.bü'l-Kaçlib adlı eserinde ise Allah'ın 
ilminin hadis olduğu ve eşyayı yaratma
dan önce onun hakkında bir bilgi sahibi 
olmadığı fikrini savunduğu kaydedilmiş
tir(ibnü'n-Nedlm, s. 216) 

İbnü'r-Ravendl'nin kozmalajik fikirleri 
bakımından önemli olan husus Hişam b. 
Hakem'in cisim anlayışının onu nasıl et
kilediğidir. Öyle anlaşılıyor ki Hişam. İslam 
dünyasında Kerramiyye'nin de savundu
ğu bir tecsim anlayışına sahipti ve Allah 
ile alemi birlikte cisim kabul ederek ara
larında yalnızca bir derece farkı olduğunu 
savunuyordu. Nitekim bu telakkı İbnü 'r
Ravendi tarafından açık şekilde Hişam'a 
nisbet edilmektedir. Eş'arl'nin İbnü'r-Ra
vendi'den aktardığına göre, "Hişam'ın 
tanrısı ile görünen cisimler arasında bir 
cihetten benzeyiş vardır; eğer böyle ol
masaydı cismani alem Tanrı'ya delalet et
mezdi" (Makalat, I, 32). Hişam'ın bu görü
şü ile Maniheizm'in, "Tanrı hareket halin
de bir cisim ve nurdur" anlayışı arasında 
irtibat kurulmuştur (Kadi Abdülcebbar, 
Teşbftü dela'ili'n-nübüuue, 1, 225). İbnü'r
Ravendi, Hişam b. Hakem'in fikirlerini sa
vunan Kitô.bü İf:ıticô.c li-Hişô.m b. el-Ha
kem adlı bir de kitap yazmıştır (İbnü'n
Nedlm, s. 2 I 7) 

Onun Hişam'a nisbet ederek aktardığı 
ve kendisinin de benimser göründüğü 
fikirler (Hayyat, s. 80-8 ı) özü itibariyle şu 
tezi savunmaktadır: Kadim olan Allah 
ezelden beri bilen bir varlıktır. O'nun tek 
tek nesne ve olayların olacağına dair bil
gisi kadim, olduğuna dair bilgisi hadistir. 
İlahi ilim zaman içindeki olayları böyle iki 
şekilde (kadim -hadis) kuşatır. Allah cisma
ni alemdeki değişme ve hareketliliği ezel
den beri veya ezeli bir bilgiyle bilmekte
dir. Şu halde cisim ezelden beri vardır ve 
hareket halindedir. Cismin bu ezeliliğiyle 
cismani hadiselerin hudCısu birbirini ta
mamlayan kavramlardır. Kısacası cismin 
hareketinin hadiseler planındaki vukuu 

ilahi ilirnde vaki olanla aynıdır ( krş. a.g.e., 
S. 8 ı). Gerek Tanrı- alem ilişkisini ci sim 
kavramı temelinde monist bir telakkıye 
bağlaması. gerekse ilahi ilim ve faaliyetin 
ezeliliğiyle cismin ezelden beri vaki olan 
hareketliliği arasında paralellik görmesi 
İbnü'r-Ravendi'ye nisbet edilen dehriliğin 
kaynağıdır. 

Hayyat' ın aktardığı şekliyle Kitô.bü't
Tô.c'da yalnızca cismani alemin ezeliliği 
değil bu alemin bir yaratıcısının olmadığı 
da öne sürülmektedir. Bu telakkı modern 
karşılığıyla ateist materyalizmdir. Söz ko
nusu inkarcı fikrin sahiplerine İslam dün
yasında "dehri", bu fırkaya da "dehriyye" 
denmektedir. İslam düşünce tarihinde 
dehriyyeye mensup kişileri tesbit etmek 
zordur; ancak İbnü'r-Ravendi'nin bu fır
kayı benimsediği. hatta dehriyye ekolü
nü sistemleştirdiğ i şeklinde yaygın bir ka
naat vardır. Kadi Abdülcebbar'dan nakle
dildiğine göre. hangi akıma mensup olur
sa olsun alemin bir yaratıcısının olmadığı 
görüşünü hiçbir fikir adamı ileri sürme
mişken bir grup "verrak" (sahhaf ?) bir 
araya gelerek maddeciliği ve inkarcılığı 
savunan bir risale kaleme almışlardır. İb
nü'r-Ravendi de bu risale~i Kitô.bü't-Tô.c 
adıyla genişletmiştir (İbn Ebü'l-Hadld, 
lll, 239). Kendisine niçin böyle şeylerle uğ
raştığı sorulduğunda onların mezheple- · 
rini öğrenmek istediğini söylemiştir (ib
nü'l-Cevzl, VI, 99). Her ne kadar İbnü'l-Cev
zi bunu inandırıcı bulmamışsa da onu sa
mimi kabul edenler de olmuştur. Mesela 
Şii müellifi Seyyid Şerif el-Murtaza. İb
nü'r-Ravendl'nin. Ianetlenen kitaplarının 
hiçbir yerinde bu inkarcı fikirlere şahsen 
inandığını söylemediğine dikkat çekmiş
tir. Müellife göre onun bütün yaptığı bir 
yandan dehriyye, Berahime gibi fırkala
rın görüşlerini aktarırken öte yandan tev
hid ehlinin ve peygamberliği ispata çalı
şanların delillerini ortaya koymaktan iba
rettir ( eş-Şafi fı'l-imame, s. ı 3) Bizzat İb
nü'r-Ravendi de Façlif:ıatü '1-Mu'tezile'
nin bir yerinde, bu kitabında ortaya koy
duğu görüşlerin. Mu'tezile tarafından sa
hibinin öldürülmesi gerektiğini söyleye
cek kadar-tepkiyle karşılanması duru
munda, bir Mu'tezili olan Cahiz'in de Zey
dller ve İmamller hakkındaki görüşleri 
yüzünden tekfiredilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir. Ayrıca İbnü'r-Ravendi'ye gö
re Nazzam'ın da "mülhidlerin fikirlerine 
yer veren" Kitô.bü'l- 'Alem adlı eseri do
layısıyla ilhada saptığı kabul edilmelidir 
(Hayyat, s. 123) 

İbnü'r-Ravendi'ye nisbet edilen Kitô.
bü 'z-Zümürrüd'den günümüze ulaşan 
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bazı parçalar gerçekten peygamberlik 
müessesesine tam bir saldırı niteliğinde
dir. İlk olarak Paul Kraus tarafından. İs
ma ili daisi Müeyyed Fiddin eş-Şirazi'ye 
ait el-Mecô.lisü'l-Mü'eyyediyye adlı 
eserden derlenerek yapılan bir neşirle 
ilim dünyası bu metin hakkında fikir sa
hibi olmuştur. Şirazi'ye göre İsmaili dal
lerinden biri, İbnü'r-Ravendi'nin Brah
manlar'ın ağzından nübüweti reddeden 
bir eser kaleme aldığını öğrenmiş, kendi
si de bu kitaba bir reddiye yazmıştır. Şi
razi'nin eserinde aktardığı pasajlar, söz 
konusu sapık fikirler ve ona sözünü ettiği 
dal tarafından yazılan cevaplardan oluş
maktadır. Ancak reddiye yazarına göre, 
İbnü'r-Ravendi'nin eseri hem peygamber
liği ispat edenlerin hem de inkar eden
ler in delillerini kapsamaktaysa da ispat 
edenlerin delillerini tekrarlamayı gerek
siz bulduğundan yalnızca İbnü'r-Raven
di'nin Brahmanlar'a söylettiği inkarcı fi
kirleri kaydetm iş . ardından eserde or
taya konulan karşı delilleri zayıf bularak 
kendisi de bir reddiye yazmıştır. Bunun
la birlikte gerçek reddiye yazarının yine 
Şi razi olduğu anlaşılmaktadır (Abd u rrah
man Bed ev!, s. 70-71). Şu halde İbnü'r
Ravendi'nin Kitô.bü 'z-Zümürrüd'ü pey
gamberliğin ispat ve reddi hususundaki 
delilleri içeren bir metin olmalıdır. Ese
rin risaleti ispat eden bölümü Şirazi'nin 
metnine alınmış olsaydı ona nisbet edi
len Kitô.bü İşbô.ti'r-rusül (İbnü'n-Nedlm, 
s. 2 ı 7) adlı eser hakkında da fikir sahibi 
olunabilecekti. Ayrıca İbnü'r-Ravendi ile 
EbCı lsa el-Verrak'ın Kitô.bü'z-Zümür
rüd'ü yazma suçunu birbirinin üzerine 
attıklarına dair İbnü 'l-Cevzl'nin kaydetti
ği rivayet doğruysa peygamberliği redde
den fikirleri Brahmanlar'ın diliyle aktarı
lan şahıs EbCı lsael-Verrak da olabilir. Zi
ra İbnü'r-Ravendi, Eb Cı lsa'ya karşı da yine 
peygamberliği ispat yönünde fikirler ileri 
sürmüştür. 

Kitô.bü'z-Zümürrüd'de nakledilen te
lakkılere göre akıl Allah'ın en büyük nime
tidir. Rab onunla tanınır. nimetleri onun
la bilinir. doğru ve yanlış onunla ayırt edi
lir. Vahyin bildirdikleri akli hükümlerle ay
nı ise ikisinden birine gerek kalmayacak
tır. Eğer nebevi mesaj akla aykırı ise nü
büwet saçmadır. Hz. Muhammed'in şe
riatı da akla aykırıdır. Eserde ayrıca na
maz. oruç, şeytan taşlama, tavaf. sa'y gi
bi ibadet ve dini merasimlerin akla uy
gun şeyler olmadığı, mCıcizelerin birta
kım hilelerden ibaret bulunduğu iddia 
edilmiş. eğer meleklerin müslümanlara 
mucizevi bir destek vermesi mümkün 
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olsaydı bunun Bedir'deki gibi Uhud'da da 
gerçekleşmesi gerektiği. Kur'an'ın fesa-

. hatinin mucizevi değil itibari olduğu ileri 
sürülmüştür (Abdurrahman Bedevl , s. 68-
79) . İbnü'l-Cevzl de Kitôbü'z-Zümürrüd'

den yaptığı alıntılara dayanarak İbnü ' r
Ravendl'nin peygamberlerle müneccim
leri bir tuttuğunu, Eksem b. Sayfi'nin be
lagatını Kevser süresindeki belagattan 
daha üstün gördüğünü bildirmiştir (el

Muntazam, VI, 100-1 O ı ). 

Bu aykırı görüşlerin İbnü'r-Ravendl'ye 
nisbeti Matürldi'nin Kitô.bü 't-TevJ:ıid'i- . 
nin yayımlanması ile daha da şüpheli ha
le gelmiştir. Zira Kitô.bü 't-TevJ:ıid'de (s 
193 -200) söz konusu fikirler Ebu fsa el
Verrak'a izfıfe edilmekte ve bunlara İb
nü'r-Ravendi'nin peygamberliği ispat yö
nündeki olumlu fikirleriyle karşılık veril
mektedir. Bu pasajlardan anlaşıldığı ka
darıyla İbnü'r-Ravendl, Maniheist olmak
la itharn ettiği Ebu Tsa el-Verrak'ın Kitô.
bü 'z-Zümürrüd'de yer alan peygamber
likle ilgili fikirlerine karşı yine akli delille
re başvurarak etkili bir karşılık vermiş. 
Matürldl de İbnü'r-Ravendl'nin yanında 
yer almıştır. Matürldl'nin. İbnü'r-Raven
dl'nin peygamberliği ispat eden fikirleri
ni Kitô.bü'z-Zümürrüd'den aktardığı ke
sin olm.asa da bu fikirlerin ona aidiyetin
de kuşku yoktur. Nitekim İbnü'n-Nedlm 
de İbnü 'r-Ravendl'ye Na]fdü'z-Zümür
rüd adlı bir eser nisbet etmektedir (e/
Fihrist, s. 217) . Muhtemelen bu metin. İb
nü'r-Ravendl'nin Ebu fsa el-Verrak'ı yaz
makla suçladığı Kitô.bü'z-Zümürrüd'e 
(ibnü'I-Cevzl, VI . I 00) bir reddiye olup eser 
Matürldl'nin de asıl kaynağıdır. Bununla 
birlikte eğer Na]fdü 'z-Zümürrüd ile ay
nı eser değilse Matürldl Kitô.bü İ§bô.ti'r
rusül'e de başvurmuş olabilir. 

İbnü'r-Ravendl'nin bir yahudinin evin
de ve onun himayesiyle yazdığı kaydedi
len Kitô.bü 'd-Dô.mig'de ileri sürülen fi
kirler de İslam'ın kutsal kitabını aşağıla
yan, muhtevasıyla alay eden. ilahi ketarn 
kavramını hiçe sayan iddialardan oluş
maktadır. Eserde ulühiyyete dair ayetler 
arasında çeüşkiler bulunduğu. Allah hak
kında ahlaki ilkelerle bağdaşmayan ta
nıtımlar yapıldığı ve Kur'an'daki cennet 
tasvirlerinin yeterince çekici olmadığı öne 
sürülmüştür (a.g .e., VI. 102-104; Abdür
rahim b. Ahmed el-Abbas!. ı. 156) . Kadi 
Abdülcebbar da Kitô.bü'd-Dô.mig'den . 
"Onun benzeri olan hiçbir şey mevcut de
ğildir" ( eş-ŞOra 42/ 1 I) mealindeki ayetin 
üstübunu eleştiren bir pasaj almıştır (e/
Mugni, XVI. 389) . Eğer bu kitaptaki iddi
alar Mu'tezile'yi hedef alıyorsa İbnü'r-Ra-
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vendl'nin bu ndaki tek gayesi. "Kur'an'ın 

muhtevası tamamen akli dir, onda akliba
kımdan tutarsızlık bulunması söz konu
su olamaz; Kur'an'ın metni mucizevi ka
rakterini bu aklilikten alır" şeklinde ifade 
edilen Mu'tezile akılcılığını eleştirip çü
rütmektir. Kur'an metninin böyle rasyo
nalist temellendirilişine Şii eğilimleri yü
zünden İbnü~r-Ravendl'nin pekiyi bakma
dığı bilinmektedir. Zira Kitô.bü '1-Ganl.t 
adlı eserinde ketarn ilmine dair spekülas
yonların nihai yararsızlığını ileri sürmüş 
ve "tekfıfüü'l-edille"yi (ka rş ı delil lerin denk 
güçte o lu ş u ) gündeme getirerek Mu'
tezile'nin akılcı yaklaşımını reddetmiştir 
(a.g.e., Xll , 177- I 78; krş. Ess, XXVll 11 978 1. 

s. 23). Josefvan Ess'intabiriyle bu "fi
deist" ( imancı) tavır. onun ilahi hikmetin 
akli temellendirilişini saçma bulan yakla
şımıyla da uyum içindedir. Nitekim 'Abe
§Ü'1-J:ıikm e adıyla anılan eserinde belki 
de Mu'tezile'nin "aslah" doktrinini hedef 
alıyordu. Dolayısıyla onun pu tür eserle
rini, gerek ilahi ketamın gerekse ilahi 
hikmetin akla tutarsız ve saçma gibi gö
rünebileceğini, meselenin Mu'tezile'nin 
iddia ettiği gibi aklen halledilmiş sayıla
mayacağını göstermek üzere kaleme al
dığı düşünülebilir. Ancak öyle anlaşılıyOr 
ki İbnü 'r-Ravendl, Mu'tezile'nin akılcılığı
nı çürütmek üzere Ortaya attığı soruların 
cevaplarını da biliyordu ve bunları başla
yıp bitiremedi ği Na]fdü'd-Dô.mig'de (ib
nü'n-Ned\'m, s. 217) ele alıyordu . Onun Ki
tô.bü'1-Feiid adlı eseri de müslümanların 
peygamberliği ispat şekillerinin yetersiz 
olduğu iddiasını dile getirmektedir (ib
nü'I-Cevz\', VI, 101 ). 

· İbnü 'r-Ravendl. bir yandan Şii siyaset 
doktrinini benimseyip destekierken öte 
yandan bu doktrine yeni kavramların so
kulmasını sağlamıştır. Ancak Hz. Muham
med'in sünneti ve masumiyeti İslam 
siyaset doktrininin vazgeçilmez temeli 
iken İbnü'r-Ravendl'nin Kitô.bü'l-Ferid '
de Hz. Peygamber'in masumiyetini sor
gulayan ifadeler kullanması, onun risa
let görevini yaparken beşeri zaaflarının 
tesiriyle nebevl şahsiyetini zedeleyecek 
biçimde hata ve kusurlar işlediği fikrini 
öne sürmesi (Kadi Abdülcebbar. Teşbitü 
deUi'ili 'n-nübüuue, ll , 657) izahı güç.bir 
tutumdur. Halbuki Hayyat' ın aktardığı 

başka bir pasajda İbnü 'r-Ravendl Hz. Mu
hammed'in hata etmiş olabileceğini ileri 
sürdükler.i gerekçesiyle Mu'tezile'yi itharn 
etmektedir ( el-intişar, s. 7 ı -72) . 

Kitô.bü'1-Ferid'de tartışılan diğer bir 
mesele mütevatir haberin değeridir. EbQ 
Haşim el-Cübbal'nin de bir reddiye yazdı-

ğı kitapta Hz. lsa'nın öldürüldüğü yönün
deki yahudi- hıristiyan inancının da mü
tevatir bir haber olduğu , fakat bununla 
İslam inancının birbirine ters düştüğü be
lirtilmektedir (Kadi Abdülcebba r, el-Mug
ni, XVI, 27-30) . Ancak bu fikirler de yine İb
nü'r-Ravendl'ye aidiyeti kesin olan başka 
görüşlerle (Matürld\', s. 198 ) çelişmekte

dir. Ayrıca Kitô.bü '1-Ferid'de isınet sıfa
tını sorguladığı düşünülen İbnü'r-Raven
dl'nin Şii imamlarının masumiyeti fikrini 
neye dayandırdığını açıklamak güçtür. 
Onun, Hz. Ali'nin imamete tayini husu
sunda nas bulunduğu yönündeki iddiası 
bilinmektedir ( Ş erlf e l - Murtaza , s. 97 ). 
Hişam b. Hakem ile Ebu Tsa ei-Verrak'a 
da nisbet edilen "nass-ı eel!" telakkisi İb
nü'r-Ravendl'nin Kitô.bü '1-İmô.me adlı 
eserinde sistemli ve etkili biçimde or
taya konmuş olmalıdır. Bu nassa aykırı 
hareket ederek Hz. Ali 'yi halife seçme
yen ashabın ileri gelenleri adı geçen eser
de kötülenmektedir (Hayyat. s. 12) . Eş

'arl'ye göre Şii siyaset düşüncesini aşırı 
fikirlerle yönlendirenler Ebu Tsa el-Ver
rak ile İbnü 'r-Ravendl olmuştur (Mals:a
lat, ı . 64). 

Eş'cırl'nin vurguladığı bir başka husus 
da İbnü'r-Ravendl'nin Mürcie akımının 
önemli simalarından Bişr b. Gıyas ile fikri 
paralelliğidir. İmanın temellendirilişiyle 
ilgili olarak Mürcie, " İman tasdiktir; bu 
tasdik hem kalp hem dil ile yapılmalıdır" 
tezini savunmakta. İbnü ' r-Ravendl de 
aynı düşünceden hareketle. "Dille beyan 
edilmeyen inkar küfür değildir; ölçü kalp 
ve dille tasdil< olunca güneşe secde ha
lindeki bir insanın bile yalnızca bu duru
muna bakılarak küfrüne hükmedilmez" 
telakkisini öne sürmüştür (a .g. e., I, 64, 
140). Eş'arl ayrıca. yine Bişr b. Gıyas ile pa
ralel şekilde İbnü 'r-Ravendl'nin ehl-i kıb
leden olan facirlerin ebediyen cehennem
de kalmayacağı fikrinde olduğunu kayde
der (a.g .e., ı . ı 49) Bu. görüşler. İbnü'r-Ra
vendl'nin doğu yöresinde yaygın olan Mür
cil ekallerinden aldığı etkilerin ürünü ol
malıdır. Mürcil etkisinin ôzellikle sapık 
inançları tasvir etmede İbnü'r-Ravendl'
ye cesaret verdiği düşünülebilir. 

Sonuç olarak İbnü'r-Ravendl'nin düşün
ce grafiğini iniş ve çıkışlarıyla kesin şekil
de belirlemek güçtür. Ancak fikirlerinin 
ana hatlarıyla daima Şiilik yönünde oldu
ğu anlaşılmaktadır. Ayrıca onun Mu'tezi
le geleneğiyle bazan uzlaşma. bazan ça
tışma halinde bulunduğu görülür. İbnü'r
Ravendl'nin İslam dünyasında yazılı veya · 
sözlü, gizli ve açık şekilde dile getirilen il
hfıdcı görüşlere ileri derecede ilgi göster-



diği muhakkaktır. Çeşitli eserleriyle bu 
aşırı düşünceleri bir literatür haline getir
mişse de kullandığı üslQp bunları ne ölçü
de benimsediğini kolayca tesbite imkan 
vermemektedir. Bu yüzden Mu'tezile'nin 
onun aleyhinde başlattığı kampanyaya 
katılarak İbnü 'r- Ravendl'nin gerçek bir 
mülhid olduğu sonucuna varılabilir; fakat 
başta Matüridl'nin Kitabü't-Tevf.ıid'inde 
yer alanlar olmak üzere yukarıda zikredi
len birçok veri bu hükmün ispatına im
kan vermemektedir. Çünkü bir başka açı
dan bakarak onun ilhad fikirleri içeren 
eserlerinin tasvir) olduğu. bu fikirterin 
hiçbir şekilde kendisine nisbet edilerne
yeceği sonucuna ulaşılabilir. 

Eserleri . Çeşitli müslüman zümrelerce 
büyük ölçüde dıştanmış bulunmasının et
kisiyle İbnü'r-Ravendl'nin günümüze ulaş
mayan eserlerinden kaynaklarda zikredi
lenterin başlıcaları şunlardır: 1. Kiti'ıbü 't
Taba'i' (ibnü'I-Mu rtaza, s. 92). Hayyat'ın 

bildirdiğine göre Muammer b. Abbad'ın 
"tab'" doktriniyle paralellik arzeden eser
de tabii nesnelere ait fiiller Allah'a değil 
tabiata bağlanmaktadır ( el-İntişar, s. 40, 

46) z. Kitô.bü'l-Lü'lü'e. Hareketlerin son
Iuluğuna dairdir (Abdürrahlm b. Ahmed 
el-Abbas!, 1, ı 56) . 3. Kitô.bü'l-İmame. 
Müellifin İmamiyye- Rafıza siyaset teori
sini desteklediği kitabıdır (ibnü'n-Nedlm, 
s. 21 7) İbnü'l-Cevzl'nin Kiti'ıbü İmame
ti'l-mefçlul adıyla andığı esere ( el-Mun
til?am, VI, 99) EbO Ali el-Cübba'i Na]fzü'l
İmame ismiyle bir reddiye yazmıştır (Ka
d! Abdülcebbar, el-Mug ni, XVI, ı 52). 4. Ki
ti'ıbü Fadif.ıati'l-Mu'tezile (Façla'if:ıu'l

Mu'tezile). Cahiz'in Faziletü'l-Mu'tezile 
adlı eserine reddiye olarak kaleme alın
mıştır. Hayyat'ın kitaba yazdığı el-İnti
şô.r adlı reddiye sayesinde eserin genel 
muhtevası bilinmektedir. 5. Kitabü'l-Ka
çlibi'~-~eheb . İbnü'n-Nedlm'in müellife 
ait "lanetli" eserler listesinde zikrettiği bu 
kitapta, Allah'ın nesnelere ait bilgisinin 
muhdes olduğu fikri işlenmektedir (el
Fihrist,s. 216). Bu görüş Hişam b. Ha
kem'inkiyle paralellik arzeder (Hayyat, 
neşredenin girişi, s. XXVIII-XXIX). 6. Kita
bü't-Tô.c. Eserin ana fikri cismanl alemin 
ezell olduğudur. Hayyat, İbnü'r-Ravendl'
nin bu kitabında dehrllerle aynı görüşü 
paylaştığını belirtmektedir ( el-İntişar, s. 
133) 7. Kitô.bü't-Ta'dil ve't-tecvir. Yine 
Hayyat. İbnü'r-Ravendl'nin bu eserinde 
ilahi hikmeti inkar ettiğini kaydetmekte
dir. Kitaptaki iddialara göre kullarına çe
şitli hastalıklar ve belalar veren acımasız 
bir Tanrı hakim olamaz; itaat etmeyece-

ğini bildiği halde kuluna itaati emreden, 
boyun eğmeyip küfre düşen kulunu ebe
dl ateşle cezalandıran bir Tanrı'ya hakim 
denemez (a.g.e., s. ı 2) Eserde, müellifin 
İslam'ın ulOhiyyet anlayışını mı yoksa Mu'
tezile'nin telakkısini mi eleştirdiği anla
şılamamaktadır. İbnü 'n-Nedlm , kitabı bu 
adla zikretmemekle birlikte İbnü'r-Raven
dl'nin Kitô.bü Na'ti'l-f.ıikme şıfatü'l-Ka
dimi Te'ala ve celle ismuhu fi teklifi 
{ıal~ıhi emrehu ve nehyehu adlı aynı 
muhtevaya sahip bir eserini kaydeder ki 
bunların aynı kitap olduğu anlaşılmakta
dır (a.g.e., neşredenin girişi, s. XXIX) . İb
nü'l-Murtaza, senevlliğe destek için yazıl
dığını ileri sürdüğü eseri Ba'şü'l-f.ıikme 
olarak zikreder (Tabakatü'l-Mu'tezile, s. 

92): fakat doğrusu. EbO Sehl İsmail b. Ali 
en-Nevbahtl'nin esereyazdığı reddiyede 
geçtiği üzere 'Abeşü'l-f.ıikme olmalıdır 
(ibnü'n-Nedlm , s. 225-226) 8. Kitabü'z
Zümürrüd. Nübüweti inkar eden fikirte
rin Brahmanlar'ın dilinden aktarıldığı, ay
rıca nübüweti ispat eden karşı delillerin 
de yer aldığı, Müeyyed Fiddln eş-ŞI razi ta
rafından elden geçirilen eserdir (yk_ b k ) 
Kitaptaki inkarcı fikirlerle Şlrazl'nin ce
vapları onun el-Mecô.lisü'l-Mü'eyyediy- _ 
ye adlı eserinde yer almaktadır (Abdur
rahm an Bed ev!, s. 68-79). Ancak burada 
Brahmanlar'ın ağzından aktarılan fikirler, 
Matürldl'nin Kitô.bü't-Tevf.ıid'inde EbO 
Isa el-Verrak'ın fikirleri olarak gösteril
mekte, peygamberliği ispat sadedindeki 
İslami cevaplarsa bizzat İbnü'r-Ravendl'
ye nisbet edilmektedir. İbnü'r-Ravendl'
nin Kiti'ıbü İşbati'r-rusül adıyla bir eser 
yazdığı, ayrıca Na~dü'z-Zümürrüd baş

lığıyla bir reddiye kaleme aldığı da kayde
dilmektedir (İbnü'n-Nedlm, s. 2 ı 7) . 9. Ki
tabü'l-Ferid. Nübüwet ve ismet inancı
nı eleştiren görüşler içerir. Eserin muh
tevası EbO Haşim el-Cübbal'nin reddiyesi 
sayesinde bilinmektedir (Kadi Abdülceb
bar, el-Mugni, XVI, 27-30:a.mlf., Teşbitü 

dela'ili'n-nübüuve, II, 657). 10. Kitabü 'd
Damig. Kur'an'da çelişkiler bulunduğu 
şeklindeki iddiaları dile getirmekte olup 
bir yahudi hesabına yazıldığı rivayeti meş
hurdur (Abdürrahlm b. Ahmed el-Abbas!, 
ı, 157) İbnü'l-Murtaza bu kitabı ed-Da
mig fi'r-red 'ale'l-Kur'an adıyla kaydet
miştir ( Tabakatü 'l-Mu'tezile, s. 92). İb
nü'n-Nedlm, İbnü'r-Ravendl'nin aynı ese
re Na~dü'd-Dô.mig adıyla bir reddiye 
yazmaya başladığını, ancak tamamlaya
madığını belirtmektedir ( el-Fihrist, s. 2 ı 7). 

İbnü'l-Cevzl eserin muhtevası hakkında 
fikir veren iktibaslarda bulunmakta (el-
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Muntil?am, VI, I02-I04), el-İntişar'da ise 
bundan hiç söz edilmemektedir. İbnü'r
Ravendl'nin eseri Bağdat'ı terkettikten 
sonra yazmış olması muhtemeldir. Ebu 
Ali ei-Cübbal'nin kitaba yazdığı reddiye 
Kadi Abdülcebbar tarafından tanıtılmak
tadır ( el-Mugni, XVI, 389-394) _ 11. Kita
bü'l-Başire. İbnü'r-Ravendl'nin para kar
şılığında yahudiler hesabına yazdığı riva
yet edilen İslam aleyhtarı bir kitaptır (Ab
dürrahlm b. Ahmed el-Abbas!, I, I 55) 1Z. 

Kitô.b ti't-tevJ:ıid. Hayyat, İbnü'r-Raven
dl'nin bu eseri öldürülmekten korktuğu 
için kaleme aldığını söylemektedir (el-İn
tişar, s. I 9) 13. Kiti'ıbü'l-Mercan fi'{ıti

ldti ehli'l-İslam. Ebü'I-Ala el-Maarrl Ri
saletü'l-gufran adlı eserinde bu kitap
tan söz etmektedir (Abdülemlr ei-A'sem, 
Tari}] u İbni'r-Rfuendi el-mülf:ıid, s. Il 3) _ 

İbnü'r-Ravendl bu eserinde yer alan fikir
lere de Na~dü'l-Mercan adıyla bir red
diye yazmıştır (İbnü'n-Nedlm, s. 2 I 7). 14. 

Kitô.bü İctihadi'r-re'y. EbQ Sehl en
Nevbahtl'nin reddiye yazdığı bir eserdir 
(a.g.e., s. 225) 15. Kitab fi'r-red 'ale'n
naJ:ı_viyyin . Nahiv alimi Müberred'den 
ders okuduğu bildirilen İbnü'r-Ravendl 
(Ess, XXVII [ 19781. s 9), bu reddiyesinde 
nahiv alimlerinin toplumdan topluma 
değişen itibari bir konuyla uğraştıklarını, 
anatajik usullerle yetinmek zorunda kal
dıklarını, dolayısıyla bu ilirnde akla pek iş 
düşmediğini ileri sürmüştür (Ebu Hay
yan et-Tevhldl, I, 2!4-2!7). 16. Kitô.bü'z
Zine (Keşfü'?-?Unün, II, 1423). 17. Fesa
dü'd-darve tal_ırimü'l-meki'ısib.1B. Ki
tdbü İf.ıticô.c li-Hişam b. el-lfakem (yk 
b k ı 19. Kitabü '1-GiirCıt. Ket am tartış
malarının yararsızlığına dair olan esere 
Cübbal ve Hayyat tarafından reddiye ya
zılmıştır. Kadi Abdülcebbar eserin adını 
Kitfıbü '1-f:laruf olarak kaydeder (el-Mug
ni, XII, 177-178; kiş Ess, XXVII [!978J, s. 

23). 

Müellifin İbnü'n-Nedlm tarafından kay
dedilen diğer bazı eserleri de şunlardır: 
Kitô.bü '1-Esma' ve '1-af.ıki'ım, Kitô.bü '1-
İbtida' ve'l-i'ade, Kitabü Ijal~ı'l-Kur
'an, Kitô.bü'l-Be~ii' ve'l-fena', Kita
bü Lô. şey' illa mevcud, Kitabü'r-Red 
'ale'z-Zenadı~a; Kitabü'n-Nüket ve'l
cevabat 'ale'l-Menaniyye; Kitô.bü'l
A{ıbar ve'r-red 'ald men ebtale't-te
vatür; Kitabü Keyfiyyeti'l-icmô.' ve 
mô.hiyyetih; Kitabü lfiki'ıyeti ~avli 
Mu'ammer ve if.ıticacihi fi'l-me'ani; 
Kitabü'l-İstita'a; Kitabü'r-Rü'ye; Kita-

. bü'l-Ijaş ve'l-'am; Kitabü'l-İnsô.n; Ki
ti'ıbü'r-Red 'ald men ~ale bi-remyi'l
J.ıareke bi-başarih ( el-Fihrist, s. 2 I 7) 
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İBNÜ'r-REŞID 
(~}f~f) 

Abdullah b. Ali b. Reşid 
(ö. 1263/ 1847) 

Reşidiler'in kurucusu. 
_j 

Güney Arabistan'dan gelip Necid böl
gesine yerleşen Kahtani asıllı Şemmer 
kabilesine bağlı Abd e aşiretinin Beni Ca'
fer koluna mensuptur. Gençlik dönemini 
Hail'de (Hayil) geçirdi. Bu yıllarda Vehha
bller Hicaz ve Necid bölgelerini zaptet
miş , Osmanlı Devleti de buraları tekrar 
yönetimi altına almak için Mısır Valisi 
Mehmed Ali Paşa'yı görevlendirmişti. 
Mehmed Ali Paşa ' nın oğlu İbrahim Pa
şa'nın gerçekleştirdiği saldırılar esnasın

da Suudller'le iyi ilişkiler içerisinde olan 
Şemmer kabilesinin Beni Ca'fer koluna 
mensup Hail Emlri Muhammed b. Ab
dülmuhsin öldürüldü; yerine kardeşi Sa
lih geçti ( 1820) Aynı kabileden olan Ab
dullah b. Reşld. Salih'in otoritesini kabul 
etmedi ve kardeşi Ubeyd ile beraber ken
di aile çıkarlarını esas alan bir tutum içine 
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girdi. Bunun üzerine Salih onu ve karde
şini Hail'den uzaklaştırdı. önce Irak'ta bu
lunan Şemmer Arapları'nın. bir süre son
ra da Riyad'da Suudi lideri Türki b. Ab
dullah'ın yanına giden Abdullah b. Reşld 
burada Türki'nin oğlu Paysal ile dostluk 
kurdu. Suudller'in 1833'te Katlf ve Bah
reyn'e düzenledikleri sefere katıldı ve 
Türki b. Abdullah, emirliği ele geçirmek 
isteyen akrabalarından Mişari (Meşarl) ta
rafından öldürülünce oğlu Paysal'ın yanın
da yer aldı. Paysal'ın, babasının intikamını 
almak için gerçekleştirdiği sefere iştirak 
etti ve 1834'te Mişari'nin öldürülmesin
de önemli rol oynadı. Suudller'in yeni lide
ri Paysal'ın Suudi hakimiyetine karşı çıkan 
kabileler üzerine yaptığı sefere de katı
lan Abdullah b. Reşld'in Paysal nezdindeki 
itibarı giderek arttı. Bu arada onun kızı 
Cevhere ile evlendi. Daha sonra siyasi oto
ritesini güçlendirmek istediği Cebelişem
mer'e yerleşti. Onun Riyad'dan ayrılışını 
fırsat bilen Haillideri Salih, Paysal b. Tür
ki'nin desteğini kazanmak için Riyad'a 
gitti. Bölgedeki hakimiyetini sağlamlaş
tırmakla meşgul olan Faysal. ona Hail 
bölgesini Abdullah b. Reşld ile birlikte yö
netmelerini tavsiye edince umduğu des
teği bulamayıp Hail'e geri döndü. Abdul
lah b, Reşld ise bu sırada Cebelişemmer' 

de kuwet toplamaya çalışıyordu. Ancak 
Hicaz'da Osmanlı otoritesinin güçlendiği

ni görerek Osmanlı yöneticileriyle iş birli
ğine girdi. Hicaz kumandanı Hurşid Pa
şa'nın Suudller'e karşı mücadelesine des
tek olmak üzere 1834'te kardeşi Ubeyd 
ile 2000 deve gönderdi. 

Abdullah b.• Reşld'in Hicaz'daki Osmanlı 
idarecilerine meyletmesinin ardından Hail 
Elliiri Salih de Irak'ta bulunan Osmanlı 
yöneticilerinin desteğini sağlamak için 
lrak'a gitti. Hiçbir sonuç alamadan H ai!' e 
dönerken yolda Abdullah'ın kardeşi Ubeyd 
tarafından iki oğluyla birlikte öldürüldü; 
diğer oğlu İsa Medine'ye kaçıp valiye sı
ğındı. Medine'ye varmadan önce görüş
tüğü Kasım bölgesindeki Mısır kuwetle
rinin kumandanı isınail Ağa'nın desteğiy
le Hail'e dönmek istediyse de başarılı ola
madı. 

1251'de (1835-36) Hurşid Paşa tarafın
dan Hail ve Cebelişemriıer bölgesinin ha
kimi olarak tanınan Abdullah b. Reşld , 

1 847'ye kadar süren yönetimi sırasında 
· Şemmer Arapları'nın ve özellikle kendi 
ailesi olan Reşldller'in güçlenmesi için iyi 
bir ortam hazırladı. Cemaziyelewel 1263'
te (Nisan- Mayıs 1847) öldü (Osman b. Bişr 
en-NecdT. ll, 114). Talal. Mut'abve Mu
hammed adlı üç oğlu oldu; yerine Talal 
geçti. 
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İBNÜ'r-RİF'A 
(W}f~l) 

Ebü'l-Abbas Necmüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Aliei-Ensari 

(ö. 710/ 1310) 

Şafii fakihi. 
_j 

645 (1247) yılında Pustat'ta doğdu. De
delerinden Rif'a adlı birine nisbetle İb
nü'r-Rifa künyesiyle tanındı. Kaynaklar
da Buhar! nisbesi de kaydedilmekle bir
likte ne kendisinin ne ailesinin Buhara ile 
ilgisi tesbit edilebilmiştir. Ensarl nisbe
sinden hareketle büyük bir ihtimalle en
sardan Beni Neccar'a mensup olduğu v·e 
Arapça'daki noktalama işaretlerinden 
kaynaklanan bir hata sebebiyle "Necca
rl"nin "Buhar!" şeklinde okunduğu söyle
nebilir. İbnü'r-Rif'a, Ebü'I-Hasan İbnü's
Sawat ve Muhyiddin İbnü 'd-Demlrl'den 
hadis dinledi. Takıyyüddin ibn Daklkul'ld, 
Ziyaeddin Ca'fer b. Abdürrahlm el-Kanal. 
İbn Bintüleaz ve Takıyyüddin İbn Rez'in el
Hamevl gibi alimlerden fıkıh okudu. Pıkıh 
ilmine hakimiyeti sebebiyle "Pakih" laka
bıyla anıldı. İs nevi tarafından "devrinin 
Şafil'si" olarak tavsif edilmekte ve mez
hepte Abdülkerlm b. Muhammed er-Ra
fil'den başka denginin bulunmadığı. sa
habe görüşlerine ve mezhebin delillerine 
hakimiyetiyle tahrlc gücünün üst düzey
de olduğu belirtilmektedir. Babası Takıy
yüddin es-Sübkl'nin hocası İbnü'r-Rif'a'yı 
Abdülvahid b. İsmail er-Ruyanl'den daha 
fakih saydığın ı kaydeden Taceddin es
Sübkl de onu övmektedir ( Tabai)_at, IX, 
24-25), Süyutl ise görüşlerine itimat yö
nünden Şafii mezhebinin iki şeyhi Rafil 
ve Nevevi ile birlikte ilk üç kişiyi oluştur
duğunu söylemektedir. Mısır'da ikamet 
ettiği müddet zarfında kendisiyle çeşitli 
münazaralarda bulunan Takıyyüddin İbn 
Teymiyye, ibnü'r-Rif'a'yı, "Sakalından Şa-


