
kısmı da civardaki köylere yerleşti. 1829' da 
Türk-Rus savaşı esnasında General Geis
mar kumandasındaki Rus ordusu Rahova'
yı kısa süre için ele geçirdi. XIX. yüzyılın 
ortalarında Osmanlı hükümeti Kırım'dan 
kaçan Tatar ve Kafkasya'dan gelen Çeçen 
mültecileri Rahova ve köylerine yerleştirdi. 
Böylece müslüman Mahmudiye ve Meci
diye köyleri oluşturuldu. 1870'te Felix Ka
nitz, Rahova'nın Osmanlı kaymakamı Ah
med Bey' i insancıl olması, bunun yanında 
pek çok köydeki Bulgarlar'ı okul ve kilise
lerini inşa etmek için teşvik etmesi, para 
ve inşaat malzemesi vererek destekleme
si sebebiyle över. Buranın SOO müslüman 
yanında Bulgarlar'la Romenler'den oluşan 
21 O hıristiyan hi~ınesine sahip olduğunu ya
zar. 

Osmanlı döneminin son yıllarına ait Tu
na vilayeti salnamelerinde Rahova'nın 612 
hane, 170 dükkan, yedi han, dört cami ve 
iki kilisesi olduğu kayıtlıdır. Kasabada yaşa
yanların hemen hemen yarısını hala müs
lümanlar oluşturmaktadır. Civarında alt
mış köyü vardır. Bu köyterin sadece yedi
sinin adı Türkçe'dir. Müslüman ve hıristi
yan karışık olan Hayreddin ve Eltemir köy
leri eskidir. Mahmudiye ve Mecidiye köy
lerinde olduğu gibi Üç Pınar ve İsmail Pı
nar köyleri de genelde müslümanlarla mes
kOndur. Diğer on altı köyün isimleri Slavca 
olup vatandaşlarının çoğunluğu müslüman
lardan (Pomaklar) oluşmaktadır. Rahova 
kazasının bütününde % 16'sı müslüman 
olan 12.767 hane halkı bulunmaktadır. 

1877 sonbaharında Rahova ve civarı Rus 
ordusu tarafından ele geçirildi. Resmi ola
rak 21 Kasım 187Tde Rahova'da Osmanlı 
hakimiyeti sona erdi. Müslüman nüfusun 
büyük bir kısmı Rahova'yı terketti. 1877-
1878 yılının şiddetli geçen kışında boş olan 
pek çok Türk. Tatar ve Çerkez evi imha 
edildi. 1887 yılının Bulgar seçim sonuçla
rına göre Rahova'nın nüfusu 2959'u hıris
tiyan (Bulgarlar ve Romenler). 1 053'ü müslü
man ve 367 "diğerleri" olmak üzere top
lam 4379'u bulmaktadır. 1934'te hıristi
yanların nüfusu 5532'ye çıkar, müslüman
ların nüfusu 92S'e düşer. Rahova kasaba
sı canlı bir iskeleye sahipti; bunun yanın
da tarım. şarap üretimi, ticaret ve el sa
natları ile hayatını sürdürüyordu. 1945'ten 
sonra Rahova. Selanovtsi köyü ile birleşti. 
1972'den sonra aralarında küçük bir müs
lüman cemaatinin de bulunduğu nüfusu 
günümüzde 14.000'in üzerine çıkmış bu
lunmaktadır. Eski kalesinin ayakta kalan 
tek kulesine rağmen Rahova olaylarla do
lu geçmişini hatırlatacak tarihi rnekanlara 
sahip değildir. 
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RAl ei-ENDELÜSI 
(~...l.iYI~I}I) 

Ebu Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed 

b. İsmaıl er-Ra! el-Endelüs! el-Gırnati 
(ö . 853/1450) 

Nahiv ve fıkıh alimi, şair. 
_j 

Genellikle kabul edildiğine göre 782 
(1380) yılında Nasrller'in başşehri Gırnata' 

da doğdu ve hayatının büyük bir kısmını 
burada geçirdi. Gırnata'nın kumaşçılar çar
şısında ticaretle uğraşan babası ona iyi bir 
eğitim imkanı sağladı. el-Camiu'l-keblr (ei
Camiu'l-a'zam). Mescidü'l-Kaysariyye ve Nas
riyye (YQsufıyye) Medresesi'nde başta Ali b. 
Muhammed el-Gırnatl, İbn Sirac ve Min
tür! olmak üzere çeşitli alimlerden Arap 
dili, fıkıh ve fıkıh usulü ile hadis, tefsir ve 
kıraat dersleri aldı. Öğrencisi Burhaneddin 
el-Bikal'nin kaydettiğine göre ('Unuanü'z
zaman, vr. 339b-340•) 824'te ( 142 1) hac fa
rlzasını yerine getirmek ve ilim tahsil et
mek amacıyla Gırnata'dan hareket ede
rek Tunus. Sefakus ve İskenderiye'ye uğ
radıktan sonra 825 (1422) yılının başında 
Kahire'ye ulaştı ve haccın ardından 826'
da (1423) Kahire'yeyerleşti. Başta İbn Ha
cer ei-Askalanl olmak üzere Ahmed b. MO
sa el-MetbQll, İbnü'I-Cezerl, Salih b. Mu
hammed ez-Zevavl gibi alimlerden ve 
Salihiyye Medresesi'nin zengin kütüpha
nesinden faydalandı . Burada Lisanüddin 
İbnü'I-Hatlb'in el-İJ:ıata ii a]]bôri Gır
nata adlı eserine lıaşiye ve ta'likler düş

tü (Makkarl, VII , 106) Endülüs ve Mağ
rib'in sahil şehirlerinin yanı sıra Dımaşk. 

RAl ei-ENDELÜS] 

Kudüs ve ei-Halll'i de ziyaret etti. Ayrıca 
Fas'a gittiğini , burada Ömer b. Atıyye ile 
Süleyman b. Ville'den Arapça ve tefsir oku
duğunu yine öğrencisi Bikal kaydetmek
tedir ('Unuanü'z-zaman, vr. 340•). Ral za
man zaman Endülüs'e gidip Kahire'ye dön
dü (el-Ecuibetü'l-merzıyye, vr. 55•). 828 
( 1425) yılında ticaret için Tunus'a gitti. 
Kahire'ye dönünce özellikle şöhretini sağ 

layan Arap diliyle ilgili dersler vermeye baş
lad ı . Burhilneddin ei-Bikal. Takıyyüddin İbn 
Fehd, Ahmed b. Muhammed İbnü'l-Mu
hib, Ali b. Abdullah es-SenhOrl öğrencile
rinden bazılarıdır. Kahire'deki Müeyyediy
ye Camii 'nde bir süre Maliki imamı olarak 
görev yapan Ral hayatının sonlarına doğ
ru gözlerini kaybetti ve 27 Zilhicce 853'te 
(ı O Şubat 1450) Kahire'de vefat etti ve 
Sahra Kabristanlığı'nda Zeynüddin ei-Ira
ki'nin yanına defnedildi. 

Nahiv, fıkıh ve fıkıh usulü alanlarında 
temayüz eden Ral gramer ve i'raba dair 
zor meseleleri çözmekle tanınmış ve bu 
tür sorulara verdiği cevapları bir kitapta 
toplamıştır. Burada EbQ Hayyan ei-Ende
lüsl ile Muhammed b. Muhammed ei
Makkarl'nin görüşlerini eleştirmiştir (el
Ecvibetü 'l-merzıyye, vr. 45 3

, 46b-47•). Arap 
dilini öğrenmeyi her mümine düşen bir ve
clbe olarak gören Ral Arapça'nın diğer ilim
lerin anahtarı olduğunu, Arapça'ya vakıf 
olmadan diğer ilimiere başlayanların ışık
sız gecede yolculuk yapan kimselere ben
zediğini söyler ('Unuanü'l-ifade, Mukaddi
me). İntişarü'l-ta~ir adlı eserinden onun 
bid'atlara karşı ıslahçı bir eğilime sahip ol
duğu anlaşılmaktadır. Şiirlerini orta seviye
de kabul eden Şemseddin es-Sehavl bir
çoğunu kendisinden yazdığım. ancak za
manla bir kısmını kaybettiğini belirtir ( eçt

Pav'ü 'l-lami', V, 203). Ral'nin bazı eserle
riyle bir kısım biyografilerde yer alan şiir
lerinde ölüm ve ahiret düşüncesi, vatan ve 
dost özlemi, nimete şükür, hakka riayet, 
hikemiyat. takvaya teşvik, mezhep taas
subuna eleştiri, nahiv lugazları gibi konula
rın işlendiği görülür (a.g.e., V, 203; et-Tib
rü'l-mesbük, s. 292-293; Makkarl, ll , 695-

696) 

Eserleri. 1. el-Ecvibetü'l-merzıyye 

'ani'l-es'ileti'n-naf:ıviyye. Öğrencilerinin 
sorduğu kırk dört gramer sorusuna ver
diği cevaplardan oluşur. Makkarl sorular
dan hareketle hazırlandığı için nevazil ve 
fetava kitaplarına benzettiği esere en
Nevazilü'n-naf:ıviyye adını vermiştir (Ka
hire. Darü'l-kütübi'l-vefaiyye. Nahiv, Tey
mOr, nr. 393; Tunus, Darü'l-kütübi'l-vata
niyye, nr. 9322 , 21165) . Selame Abdülka-
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dir el-Meraki yüksek lisans çalışmasında 
eseri tahkik etmiştir ( ı40l . Camiatü üm
mü'l-kura IMekkel) . z. 'Unvanü'l-ifade 
li-iJ;vani'l-istifade. İbn AcurrOm'un Arap 
gramerine dair muhtasar eseri olan el
Acurrumiyye'nin şerhi olup (Darü'l-kütü
bi'l-vataniyye. nr. 7364) Süleyman Tiked
din Ahmed el-Ganl tarafından yüksek li
sans tezi olarak tahkik edilmiştir ( 1405 . 

Camiatü ümmü'l-kura [Mekke]) . 3. el
Müste~ıllü bi'l-mefhumiyye ii şerJ:ıi el
fa;r;i'l-Acurrumiyye. el-Acurrumiyye'
ye yazdığı muhtasar şerh olup ayrıntılı bil
gi için geniş şerhe göndermeler yapmış
tır (Darü'l-kütübi'l-vataniyye, nr. 7364, vr. 
63•-J03b). Kitabın müstensihi Ahmed b. 
Atıyyetullah, Ral'nin eş-Şerf:ıu'l-kebir adıy
la üçüncü bir el-Acurrumiyye şerhinden 
söz ederse de kaynaklarda böyle bir esere 
rastlanmamıştır. 4. Mesalikü'l-af:ıbdb . 

Nahiv manzumesidir (Brockelmann. GAL, 
Suppl., 11. ıoo) s. İntişarü'l-fa~iri's-salik 
li-tercfJ:ıi me?,hebi'l-İmam Malik. Mü
ellifin imam Malik' e ve mezhebine yönel
tilen eleştirilere cevap vermek, İmam Ma
lik'in menkıbelerini, faziletlerini, ilmi sevi
yesini, onun mezhebini tercih ediş sebep
lerini açıklamak amacıyla kaleme aldığı 
bir eserdir. Muhammed el-Hadi Ebü'l
Ecfan'ın neşre hazırladığı kitap Beyrut'ta 
( 198 ı) ve EbOzabl'de ( 1981) basılmış, Tu
nus Kültür Bakanlığı'nın Tahkiku't-türas 
teşvik ödülünü kazanmıştır ( 1982) Ral'
nin kaynaklarda adı geçen diğer eserle
ri de şunlardır: FütılJ:ıu 'l-medarik ila 
(i'rabi) Elfiyyeti İbn Malik, ŞerJ:ıu'l-~a
va'id fi'n-naf:ıv li-~ö.sım b. Sa'id el-'U~
bdni, el-Fetf:ıu'l-münir ii ba'tı ma yaJ:ı
tacü ileyhi'l-fa~ir, İJ;tişaru ŞerJ:ıi İbn 
Merzu~ 'ale'l-MuJ;taşari'l-ljalili (Halil 
b. İshak el-Cündl) 
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RAl en-NÜMEYRİ 
( .ş~f .,rf}f ) 

Ebu Cendel (Ebu Nuh) Ubeyd b. Husayn 
b. Muaviye b. Cendel en-Nümeyri 

(ö. 97/ 716 [?]) 

L Emevi dönemi Arap şairi. _j 

Emevl Halifesi I. Yezld için (680-683) yaz
dığı methiyeye dayanılarak 40 (660) yılı ci
varında doğduğu tahmin edilmektedir. De
veler ve deve çobaniarına ait tasvirlerin
den ya da bunlara dair söylediği bir beyit
ten dolayı Railibil (deve çoba nı). Ral en
Nümeyri ve kısaca Ral (çoban) lakabıyla 
anılmıştır. Arap yarımadasının Yername 
bölgesinde oturan Nümeyr (Nümeyr b. 
Amir b. Sa'saa) kabilesinin soylu bir ailesi
ne mensuptur. Kendisi kabilesinin reisi ol
duğu gibi babası ile dedesi de Cahiliye dev
rinde kabilelerinin reisi idiler. Şair olan ve 
cimriliğiyle tanınan büyük oğlu Cendel'e 
ait bazı şiir parçaları kaynaklarda yer al
maktadır. 

Hayatının önemli bir kısmını Basra'da 
geçiren Ral bir ara, Mekke'de Emevller'e 
karşı isyan hareketini başlatan Abdullah b. 
Zübeyr yanlısı oldu, onun Haccac tarafın
dan öldürülmesi üzerine (73/692) Emevl
ler'e meyletti. ı. Yezld, Abdülmelik b. Mer
van ve Hişam b. Abdülmelik ile, ayrıca ba
zı Emevl vali ve emirleriyle yakın ilişki kur
du, onlar için methiyeler yazdı. Bişr b. Mer
van ile Hişam'ın saraylarında düzenlenen 
meclisiere katıldı. Divanında bilhassa Said 
b. Abdurrahman'la ilgili çok sayıda methi
ye yer almaktadır (Şi'rü'r-Ra'l, s. 7-9 . 97-

99 . 140-1 51 . 193- ı 96) . Abdülmelik b. M er
van nezdinde kabilesi adına elçilik görevi 
yapan Ral "Lamiyye"sinde halifeyi över
ken vergi ve zekat toplama memurlarının 
halka reva gördükleri muamelelerden şi
kayette bulundu. Ancak halifeyi, halkı ver
ginin toplanmadığı yerlere göçe teşvikle 
tehdit ettiği için onun öfkelenmesine se
bep oldu ve kasidesinden beklenen neti
ceyi alamadı. EbO Zeyd el-Kureşl bu kasi
deye "mülhamat" (mükemmel kasideler) ka
tegorisine giren şiirler arasında yer ver
miştir ( Cemhere, s. 427-433) Ertesi yıl elçi 
olarak huzuruna geldiği halifeye sunduğu 
"Daliyye" ile (Şi'rü'r-Ra'l, s. 54-66) amacı

na ulaştı ve toplanan vergilerin iadesini 
sağladı. 

Ünlü hiciv şairi Cerir b. Atıyye ile Ral'
nin arası kabileleri yüzünden veya onun 
Ferezdak tarafını tutması sebebiyle açıl
mış, sonunda Ral pişman olup Cerlr'den 
af dilemek istemişse de oğlu Cendel buna 
engel olmuş . böylece Cerlr'in ağır bir hic-

viye yazmasına yol açmıştır. Cerlr'in Ral'yi 
ve kabilesi Nümeyroğulları'nı hicveden ka
sidesi "ed-Damiga" (beyin parçalayan). "el
MansOre" (zafere ulaşmış ) ve "el-Fazıha" 
(rezil eden) nitelemeleriyle tanınmıştır. Bu
na cevap vermeyen Ral bir yıl sonra üzün
tüsOnden ölmüştür. Bu kaside yüzünden 
Nümeyroğulları Ral ve ailesini uğursuz ilan 
etmiş, kabileden birçok kimse Basra'dan 
ayrılmıştır. Ral'nin bu olaydan önce ve son
raki şairliğiyle ilgili olarak Cumahl. "Ral Mu
dar'ın erkek devesi (yenilmez üstün şairi) 
idi, aslan (Cerlr) ona saldırıp pençelerini 
takineaya kadar" değerlendirmesini yap
mıştır. Bu olay, daha sonra gelen Emir Mu
hammed b. Münzir el-Ümevi ile şair EbO 
Firas vb. kişilerin dilinde rezil olma ve al
çalma hususunda darbımesel olmuştur. 

Kabileler arası çatışmalarda bir gözünü 
kaybeden Ral, toplumun sorunlarına du
yarlı ve saygın bir kişiliğe sahip olarak yö
neticiler nezdinde kabilesinin elçiliğini ya
pıp onların meselelerini çözmeye çalışmış
tır. Ral, EbO Ubeyde'ye göre Emevi devri
nin en büyük şairidir. Asmai'ye göre ise 
Humeyd b. Sevr ve İbn Mukbil ile birlikte 
Mudar kabileler topluluğunun hicivde ye
nilmiş üç şairinden biridir. ancak o EbQ 
Hayye en-Nümeyrl'den daha üstündür. 
Mufaddal ed-Dabbi de onu Zürrumme'
den üstün sayar. Cumahi'ye göre Ral, is
lam döneminin Cerir, Ferezdak ve Ahtal 
düzeyinde birinci tabaka şairlerindendir. 

Divanı. Ral'nin divanında daha çok za
manının bazı şairleriyle atışmaları ve ka
bileler arası anlaşmazlıklara yönelik hicvi
yeleri yer almaktadır. Zürrumme, Rili'nin 
üstübundan etkilenmiş ve onun şiirlerini 
rivayet etmiştir. Divanı ilk derleyip düzen
leyen Asma! olmuş , EbQ Ubeyd el-Bekrl 
Mu'cemü me'sta'cem'inde bundan ya
rarlanmıştır. Daha sonra da Sükkerl, Sa'
leb, İbn Düreyd, EbO Bekir İbnü'l-Enbari 
tarafından derlenip şerhedilmiş, Yaküt el
Hamevi, Mu'cemü'l-büldan'ında Sa'leb'in 
derleme ve şerhine sık sık atıfta bulun
muştur. Ancak bu derleme ve şerhlerden 
hiçbiri zamanımıza intikal etmemiştir. EbO 
Galib İbn MeymOn, Müntehe't-taleb adlı 
hacimli antolojisinde Ral'nin yirmi kasidesi
ne yer vermiş, E bO Zeyd el-Kureşi de Cem
here tü eş'ari'l-'Arab'ında mülhamat ka
tegorisinde uzun bir kasidesini zikretmiş
tir. Ral'nin birçok beyit, . kıta ve parçaları 
Cemheretü'l-luga, Lisanü'l-'Ara b, Ta
cü'l-'arus gibi sözlüklerle Cumahl. İbn Ku
teybe, Ebü'I-Ferec el-İsfahanl. EbO Ubeyd 
el-Bekrl, İbn Asakir ve Yaküt el-Hamevi gi
bi müelliflerin kitaplarında dağınık halde 


