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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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~ MEDEVI ER-REŞlD 

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-



fil mezhebinin fürüu damlıyor" cümlesiy
le nitelemiştir. Ayrıca fıkıh usulü ile Arap 
dili ve edebiyatı sahalarında da uzman 
olan İbnü'r-Rif'a'nın bazı ilginç görüşleri 
Sübkl tarafından nakledilmiştir (a.g.e., 
IX, 26-27) 

İbnü'r-Rif'a , geçimini sağlamak için bir 
şeker imalathanesi açtıysa da bu mesleği 
onun ilmi seviyesine uygun bulmayan Ta
kıyyüddin İbnü's-Saiğ'in aracılığıyla Mı
sır'ın batısındaki Vahat'ın kadılığına tayin 
edildi. Daha sonra Fustat'ta yetimlerin 
gözetiminden sorumlu emanetü'l-hükm 
makamına getirildi. Takıyyüddin İbn Da
kikul'ld'in kadılığı döneminde de bu gö
revinde bir müddet daha kaldıktan son
ra istifa etti. ardından tayin edildiği Fus
tat muhtesipliğini ölünceye kadar sür
dürdü. Bu arada Muizziyye ve Taybersiy
ye medreselerinde müderrislikyaptı. Ta
lebeleri arasında Takıyyüddin es-Sübkl, 
Zehebl. İbnü'I-Lebban. Ziyaeddin Mu
hammed b. İbrahim ei-Münavl ve ima
düddin Muhammed b. İshak ei-Bilblsl gi
bi alimler sayılmaktadır. Talebelerine ih
sanda bulunan İbnü'r-Rif'a'nın Süveyş 
Kanalı yakınlarında hac yolu üzerinde bir 
vakfı vardı. 707 ( 1308) yılında hac ziyare
ti için Hicaz' a gitti. 18 Receb 71 O ( 11 Ara
lık 131 O) tarihinde Kahire'de vefat etti ve 
Karafe Kabristanı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Kifôye ii şerJ:ıi't-Tenbih 
(Ki{ayetü'n-nebih). Ebu İshak eş-Şiraii'
nin Şafii fıkhına dair et-Tenbih'inin on 
beş veya yirmi ciltlik bir şerhidir (bazı ci lt
lerine ait yazmalar için bk. Chester Beatty 
Library, nr. 3061, 3069, 3344, 3555; Yale 
Library, nr. L-328) isnevl. eser üzerinde 
el-Hidôye ila evhômi'l~Kifôye adıyla iki 
ciltlik bir çalışma hazırlamış. İbnü'n-Na
kib ei-Mısr'i de kitabı Teshilü'l-Hidôye ii 
taJ:ışili'l-Kifôye ismiyle altı cilthalinde 
ihtisar etmiştir (b ir cildinin yazma nüs
has ı için b k. Philip K. H itti, s. 530) . 2. el
Mat]ab ii şerJ:ıi'l-V asit (ei-Matfabü '1-'ali 
{i şer!) i Vasiti 'l-imam ei-Gazzali). Gazzal'i'
ye ait eserin yaklaşık kırk ciltlik bir şerhi 
olup telifini sona bıraktığı cemaat namazı 
konusu ile bey' kitabı arasındaki eksik 
kısmı Ebü'I-Abbas Necmeddin Ahmed b. 
Muhammed ei-KamOI'i tamamlamıştır. 

Dayandığı nasların çokluğu ile dikkat çe
ken eserin baştan "Kitabü't-Tahare"nin 
yedinci faslının sonuna kadar olan bölü
mü Ömer İdrls Şamay tarafından yüksek 
lisans tezi olarak neşre hazırlanmıştır 
( 1416/1995. Med ine, ei-Camiatü' l-islamiy
ye) . 3. Be~lü'n-neşô'iJ:ıi'ş-şer'iyye firnô 
'ale's-sultan ve vülôti'l-ümur ve sô'i
ri 'r-ra'iyye. "ei-Ahkam ü 's-sultaniyye" ve
ya "siyasetname" türü bir eser olup bir 

bölümü hisbeyle ilgilidir (Gotha , Landes
bibli othek, nr. I 2 I 9) . 4. er-Rütbe fi'l-f:ıis
be. İbnü'r-Rif'a'ya sadece Bağdatlı İsma
il Paşa tarafından bu adla bir eser nisbet 
edilmektedir (fzaf)u '1-meknün, I, 549) Sü
leymaniye Kütüphanesi ile (Fatih, nr. 3495 : 
Kitabü 'r-Rütbefi talebi'l-f)isbe) Kudüs'te
ki ei-Mektebetü'I-Halidiyye'de (nr. 49 : Ki
tabü '1-Af)kam fi'l-f)isbeti'ş-şerife) Maver
d'i'ye. yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Laleli. nr. I607) İbnü'r-R if'a 'ya (er-Rütbe 
fi'l-f)isbe) nisbet edilen hisbeye dair birer 
eser bulunmaktadır. Bu üç yazmayı İb
nü'I-Uhuwe'nin Me'ôlimü '1-J:mrbe'siyle 
karşılaştıran M. Hilal es-Serhan. el-Mek
tebetü'I-Halidiyye nüshasının birinci ve 
son iki sayfası hariç bütün nüshaların ay
nı eser olduğunu tesbit etmiştir. Bu ben
zerliğe daha önce işaret eden Ahmed 
Samih el-Halid!. İbnü'I-Uhuwe ile İbnü'r
Rif'a'nın Maverdi'den intihalde bulunduk
larını ileri sürmüştür. Ancak M. Hilal es
Serhan. yaptığı inceleme sonucunda eser
de Maverdi'den iki asır sonra yaşamış 
şahsiyetlere atıflar yapıldığını görerek 
Halidi'nin fikrini reddetmiştir. Ayrıca Be
yazıt Devlet Kütüphanesi'nde (Ve liyyüd
din Efendi , nr. 1443) er-Rütbe fi'l-J:ıisbe 
adıyla yine İbnü'r-Rif'a'ya nisbet edilen 
geniş hacimli bir başka nüshayı da diğer
leriyle karşılaştırmış ve önemli farklılık-
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lar belirlemiştir. Sonuç olarak da İbnü'I
Uhuwe'nin, çağdaşı İbnü'r-Rif'a'nın ese
rini ihtisar ettiğini ileri sürmüştür. Ger
çekten de İbnü'I-Uhuwe'nin eseri yetmiş 
bölümden. İbnü'r-Rif'a'nın Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'nde kayıtlı kitabı ise seksen 
üç bölümden oluşmaktadır. Bunun yanın
da iki eserin muhtevasının da bir intihal
den söz edilemeyecek kadar farklı olduğu 
görülmektedir. Ancak İbnü'l-Uhuwe'nin. 
selefinin eserini ihtisar ettiği fikri yerine 
kendi kitabını hazırlarken ondan fayda
lanmış olması ihtimali daha doğru görün
mektedir. S. el-lzaJ:ı ve't-tibyôn ii ma'
rifeti'l-mikyôl ve'l-mizôn. Müellif, his
be görevini yürüttüğü sırada çeşitli ölçü 
tartı alet ve birimlerinin yer aldığı, bun
larla ilgili standartların belirlendiği Da
rü'l-iyar'ı da denetliyordu. Bu vesileyle öl
çüler konusunda uzmanlaşan İbnü'r-Rif
'a'nın. Şafiiler başta olmak üzere çeşitli 
mezhep mensuplarının görüşlerini der
lediği bu eseri kendinden sonrakiler için 
örnek teşkil etmiştir. Kitap M. Ahmed is
mail ei-Haruf ( Dımaşk ı400!I980) ve imad 
Abdüsselam Rauf ( ei-Mevrid, X/3-4 1 Bağ

dad I 98 I ı. s. 303-3 I 8) tarafından neşre
dilmiştir. 6. en-Nefô'is ii hedmi'l-ke
nô'is. Mısır Memlük Sultanı ll. Baybars 
devrinde (ı 309- ı 3 I O) müslümanlara ta
hakküm etmeye başladıkları gerekçesiy-
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le yahudi ve hıristiyanlara bazı sınırlama
lar getirilmişti. Bu arada İbnü'r-Rifa'nın 
diğer alimiere muhalefetle verdiği bir 
fe'"vaya dayanan halk da bazı kilise ve 
havraları yıkmıştı. Risale, söz konusu ge
lişmeler esnasında kaleme alınmış olup 
Mısır 'da Hz. Ömer devrinden sonra inşa 
edilmiş zimmi mabedlerinin yıkımına dair 
hükmü açıklamaktadır (Chester Beatty 
Library, nr. 4664,vr. 4b-JJ•; Kudüs, ei-Mek
tebetü'I-Halidiyye, Mecmua, nr. 95). 
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İBNÜ'r-RÜMI 

C.s"1ıl' 01' l 
Ebü'I-Hasen Ali b. el-Abbas 

b. Cüreyc ei-Bağdadi 
(ö. 283/896) 

Hicivleriyle tanınan 
Arap şairi. 

_j 

2 Receb 221 'de (21 Haziran 836) Bağ
dat'ta doğdu . Bizanslı bir hıristiyan olan 
dedesi Cüreyc (Cürcls, Circis, Georgios, Gre
gorios). Halife Emin'in dayısı İsa b. Ca'
fer'in oğlu Ubeydullah'ın azatlısı idi. Baba
sı Abbas ailenin müslüman olan ilk üye
sidir. Hıristiyan bir ailenin çocuğu olduğu 
için İbnü'r-Rumi diye tanınan E.:bü'l-Ha
san Ali'nin annesi Hasene İran asıllı olup 

186 

Abdullah es-Sicistani'nin (es-SiczT) kızıdır. 
İbnü'r-Rumi şiirlerinde soyundan övgüy
le söz eder. Babasını küçük yaşta kaybe
den İbnü'r-Rumi'nin tahsilini en büyük 
kardeşi Ebu Ca'fer Muhammed üstlendi. 
İbnü'r-Rumi Kur' an. dil. edebiyat, şiir. hi
tabet ve hesap dersleri aldıktan sonra 
babasının yakın dostu Muhammed b. Ha
bib'in yanında öğrenimine devam etti. Bu 
hocasının vefat ettiği yıl (245/859) Bağ
dat'a gelen Basra dil mektebi reisi Mü
berred'in derslerine katıldı; Küfe dil mek
tebi reisi Sa'leb'den de ders aldı. Ayrıca 
Zeccac. Ahfeş ei-Asgar'dan faydalandı. 
Dönemin tarih. fıkıh ve hadis alimlerinin 
derslerini takip ederek bilgisini ilerletti. 
Daha .sonra zengin kütüphanesiyle Bey
tülhikme'de kendini ilmi çalışralara ver
di. Şiirlerinde geçen nadir darbımeseller, 
eski Yunan filozoflarına telmihler. çeşitli 
yıldız adlarıyla dil. tarih. edebiyat. hadis, 
fıkıh, ketarn ve felsefe terimleri onun bu
rada edindiği zengin kültürün gösterge
leridir. 

Gençilk yıllarında bir süre har aç tahsil
dan Selim b. Abdullah b. Ömer'in yardım
cısı olarak çalışan İbnü'r-Rumi. maaşını 
yetersiz bulduğu için görevinden ayrılıp 
hayatını şiir yazarak kazanmaya çalıştı. 
Onun Şii ve Mu'tezili eğilimli olması se
bebiyle kendisine saray kapısının kapan
dığı söylenir. Ancak gerçekten Şii olmadı
ğı. hakkı savunan tabiatı gereği haksız
lıklara maruz kalmaları sebebiyle Şia'yı 
müdafaa ettiğini ileri sürenler de vardır. 
İbnü'r-Rumi'nin, 2SO'de (864) Küfe'de is
yan eden Şia reisierinden Ebü'I-Hüseyin 
Yahya b. ömer et-Tatibi'nin Müstain- Bil
lah tarafından öldürülmesi üzerine kale
me aldığı şiirler. bir Şia bildirisi olduğu 
kadar Abbasi yönetimini tehdit eden is
yan hareketinin de sert bir ifadesi olarak 
değerlendirilir. Şia reisierinden Ebu Sehl 
İsmail b. Ali en-Nevbahti onun övdüğü 
kimseler arasındadır. 

İbnü'r-Rümi, Şia'ya karşı uzlaşmacı bir 
politika takip eden Muvaffak- Billah ile 
oğlu Mu'tazıd- Billah dönemlerinde sa
raydan beklediği ilgiyi gördü. Ancak uzun 
süre Abbasi iktidarınca dışianmış olması 
onu sarayın dışında başka hamiler bul
maya sevketti. 248'de (862) gittiği Sa
merra'da Vezir Ahmed b. Hasib için met
hiyeler yazdıysa da orada fazla kalarna
yıp Bağdat'a döndü. Çocukken babasını, 
genç yaşta hanımını ve ardarda üç çocu
ğunu kaybetmesi, İbnü'r-Ruml'nin ka
ramsar bir ruh yapısına sahip olmasına 
yol açmış. gençlik yıllarında gittiği Sa
merra dışında hep Bağdat'ta yaşamış ve 
burada vefat etmiştir. Uğursuz saydığı 

bir şey sebebiyle günlerce evine kapanıp 
dışarı çıkmadığı rivayet edilir. 

Buhtüri'den sonra zamanının en büyük 
şairi kabul edilen İbnü'r-Rümi şiirlerinde 
görülen derin hayaller ve ilginç görüşler, 

ayrıca sehl-i mümteni derecesinde sade
likle ustalığın kaynaşması bakımından Cil
hiliye şairi Nabiga ez-Zübyani'ye, fikir ve 
sanatta araştırmacı bir ruha sahip olması 
yönünden Mütenebbi'ye benzetilir. Bil
hassa duygusallıkla tabiiliğin hakim oldu
ğu bazı parçalarında bu benzerlik daha 
açık şekilde görülmektedir. 

İbnü 'r-Rumi başta Beni Tahir olmak 
üzere Beni Vehb, Beni Cerrah, Beni Mü
neccim. Beni Mersed. Beni Furat, Beni 
Hammad ve Beni Nevbaht'a mensup ve
zir. vali, emir ve katip düzeyindeki devlet 
ricaline övgüler yazmıştır. Bunların birço
ğu İran kökenli olduğu gibi Beni Münec
cim Mu'tezili, Beni Nevbaht ile Beni Furat 
da Şii idi. Kendisine karşı cimri davranıl
ması veya beklediği ölçüde bağışta bulu
nulmamasından dolayı daha önce övdü
ğü kimselerin çoğu da onun hiciv okiarına 
hedef olmuştur. Halife Mu'tez-Billah ile 
Tahiriler'den Muhammed. Süleyman ve 
Ubeydullah. BeniVehb'den Kasım b. Ubey
dullah gibi şahsiyetler, ayrıca Mu'temid'in 
vezirleri İsmail b. Bülbül ile Ebu İshak İb
.nü'I-Müdebbir, Beni Nevbaht'tan Muham
med, Ebü ' l-Fazi. Ebü Yahya. Ebu Sehl 
onun hicivlerine maruz kalmıştır. Hatta 
bazı kaynaklarda, ağır şekilde hicvettiği 
Vezir Kasım b. Ubeydullah tarafından bir 
ziyafet sırasında zehirletilerek öldürüldü
ğü iddia edilmektedir. Fakat bu rivayetin 
doğru olması mümkün görünmemekte
dir. Zira Kasım b. Ubeydullah onun ölümün
den beş yıl sonra vezirliğe getirilmiştir. 

Dil alimi ve edip Tewezi ile Kitô.bü't
Teşbihô.t müellifi İbn Ebü Avn ve Beni 
Mersed ailesi onun övdüğü kişiler arasın
dadır. Buhtüri ile Halid el-Kahtabi ise yer
diği çağdaş şairlerden dir. En büyük rakibi 
olarak gördüğü Buhtüri'yi hicvettiği "Ka
side-i Baiyye"sinde şiirleri zayıf ve çalıntı 
olduğu halde Buhtüri'nin şanslı. kendisi
nin ise şanssız olduğunu söyleyen İbnü'r
Rumi'nin şiirleri şair Hüseyin b. Dahhak 
tarafından rivayet edilmiştir. Di'bil onun 
bazı şiirlerine nazireler yazmış. İbn Ebu 
Tahir de şiirlerini hicvetmiştir. Miskal ei
Vasıti (Ebü'I-Hasan Ali b. Ubeydullah), İbnü'I
Müseyyeb (ei-MüseyyebT), Ebu Osman Sa'd 
b. Hüseyin en-Nacim, Ahmed b. Ammar, 
Ebu Ca'fer (Muhammed b. Ahmed) İbnü'I
Hacib. İbnü'r-Rümi'nin yakın dostları ve 
öğrencileri arasında zikıredilir. 

Basra'nın zenciler tarafından yakılıp yı
kılması üzerine kaleme aldığı mersiyede 


