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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 



bulunmaktadır. Divanı bu kaynaklardan ilk 
defa Muhammed Neblh Hicab deriemiş
tir (bk. bibl.). Giovanni Oman, Un Poeta 
Pastore al-Ra'i adlı eseriyle ilk derleme 
ve neşir yapanlardandır (bk bibl.) Nasır 

el-Hani ve İzzeddin et-TenCıhl tarafından 
Şi'rü'r-R ô.'i en-Nümeyri ve a{ıbfıruh 
adıyla derlenip yayımianmış ( Dımaşk ı 383/ 

1964 ı. Hilal Nacl bu yayım la ilgili d üzelt
me ve ilaveler yapmıştır ( el-Mevrid, l/3-4 

ı 19721, s. 237-276) Nuri Hammudl el-Kay
si ve Hilal Nacl Şi'rü'r-Rô.'i en-Nümeyri 
(Bağda d 1400/1980), Reinhard Weipert Di
vô.nü'r-Rô.'i en-Nümeyri (Beyrut 1401/ 

1980) adıyla tenkitli neşir gerçekleştirmiş
tir. Son iki neşir yaklaşık 1300 beyit içerir. 
Şakir el-Fehham (MMLADm., LXlll ı 19881, 

s. 521-523), Halil Ebu Rahmet (MMMA, 
XXX ı 1986]. s. 361-428) ve Rıdvan M. Hüse
yin en-Neccar (a.g.e., XXXI ı 1987ı, s. 454-

456) önceki neşirlere bazı ilavelerde bulun
muştur. Divanın en iyi neşrini R. Weipert 
yapmıştır. Vazıh Samed, Divô.nü'r-Rô.'i en
Nümeyri adıyla divanın önce açıklamalı 
(Beyrut 1995), ardından ticari (Beyrut 2000) 

bir yayımını gerçekleştirmiştir. Ral en-Nü
meyrl'nin hayatı ve şiirleriyle ilgili olarak R. 
Weipert, M. Neblh Hicab, Ahmed İhsan 
Türek, Abdülhalim Muhammed Kanbes 
çalışmalar yapmış (bk bibl.). Ali Mehasi
ne ( er-Ra'i en-Nümeyri: Hayatühü ve şi' ru
hu, 1986, Yermük Üniversitesi) ve Sa'd Bu 
İyad (Şi'rü 'r-Ra'i: Diriise mevzü'iyye ve 
fenniyye, Kahire 1986) yüksek lisans tezi 
hazırlamış, Ahmed Hasan Besec, er-Rô.'i 
en-Nümeyri: Şavtü'ş-şaJ:ırô.' adıyla bir 
eser yazmıştır (Beyrut 1995) 
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RAiHA 

L 
(bk. KOKU). 

_j 

ı ı 

RAİYYET 

L 
(bk. REAYA). 

_j 

ı ı 

RAKARE 
(~}f) 

Mülkiyete konu olan eşyanın 
sadece maddi varlığı anlamında 

L 
bir fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "beklemek, kollamak, koru
mak" anlamındaki rakb kökünden türe
yen rakabe kelimesi "boyun" demektir. Fı
kıh terimi olarak mülkiyete konu olan eşya

nın sadece maddi varlığını ( ayn) ifade eder; 
bu anlamdaki mülkiyet "rakabe mülkiyeti, 
ayn mülkiyeti, çıplak mülkiyet" diye adlan
dırılır. Ayet ve hadislerde aynı kökten tü
reyen kelimeler sözlük anlamında kullanıl
dığı gibi rakabe ve çağulu rikab parçayı 
anıp bütünü kastetme şeklindeki mecaz 
yoluyla "köle" manasında da sıkça yer alır 
(el-Bakara 2/177; en-Nisa 4/92; el-Maide 
5/89; et-Tevbe 9/60; Muhammed 47/4; el
Mücadile 58/3; el-Beled 90/13; Wensinck, 
el-Mu'cem, "r)5b" md.) Fıkıh literatürün
de rakabe, bazı suçlara ceza veya günah
lara kefaret olmak üzere bir kölenin hür
riyetine kavuşturulması, abdestte boynun 
meshedilmesi, boşama kelimelerinin boy
na nisbet edilmesi halinde boşamanın ger
çekleşip gerçekleşmeyeceği gibi mesele
lerde geçmektedir. 

Milk nitelikli hak (ayni hak) ayn ve men
faate birlikte malik olma şeklinde ise tam 
mülkiyet söz konusu olur ve eşya üzerinde
ki yetki en geniş kapsamına ulaşır. Eşyanın 

sadece aynı üzerinde kurulu olup menfa
at içermeyen milkte ise (milkü'l-ayn bila 
menfaa) çıplak mülkiyetle ayna ait men
faatler farklı kişilere ait olmakta, yani ra
kabe mülkiyeti maddi varlığına sahip olu
nan nesne üzerinde mülkiyet yetkilerinin 
bir kısmının kullanılamaması şeklinde ken
dini göstermektedir. Eşyanın sadece ay
nma sahip olma şeklindeki nakıs mülkiye-

RAKABE 

tin meşruiyeti bir malın sırf menfaatini va
siyet etmenin caiz sayılmasına dayanır. İs
lam hukukçularının çoğunluğu ayndan ba
ğımsız olarak menfaat üzerinde icare, ari
yet gibi hukuki işlemlerin gerçekleştirile
bildiğini delil göstererek vasiyet yoluyla ra
kabe mülkiyetinin de oluşturulabileceğini 
kabul eder. İbn Ebu Leyla, İbn Şübrüme, 
Zahiriler ve bazı İ bazi fakihleri ise menfa
atin rakabeye bağlı olduğu ve kişinin ölü
müyle birlikte mal varlığının varisierine in
tikal ettiği, dolayısıyla sadece menfaati va
siyet etmenin varisin malında tasarruf an
lamına geleceği gerekçesiyle böyle bir iş
lemin caiz olmadığı kanaatindedir. 

Özel mülkiyete konu mallarda rakabe 
mülkiyeti iki şekilde gerçekleşir: a) Kişi
nin, ölümünden sonra muayyen bir ma
lından belirli süre yararlanması için o ma
lın menfaatini varisieri dışında bir şahsa 
vasiyet etmesi. Bu durumda menfaatten 
yararlanmak üzere belirlenen süre dalana 
kadar varisler o malın sadece rakabesine 
malik olurlar. b) Kişinin bir malının raka
besini bir şahsa, menfaatini ise belirli bir 
süre için başka bir şahsa vasiyet etmesi. 
Her iki durumda menfaat mülkiyeti sınır
lı olup sürenin dolmasıyla birlikte rakabe 
maliki menfaate de malik olur. Vasiyetin 
mutlak (süre belirtilmeden) yapılması duru
munda menfaat maliki olan musalehin ve
fatıyla birlikte ya rakabenin vasiyet edil
diği kişi ya da varisler malın aynı yanında 
menfaatine de sahip olurlar. Dolayısıyla 
rakabe mülkiyeti belli bir süre sonra tam 
mülkiyete dönüşür. Bu anlayış mülk edin
menin esas amacıyla doğrudan ilgilidir; zi
ra bir nesneye malik olmaktan maksat 
onun menfaatine sahip olmak ve ondan 
faydalanmaktır. Bu sebeple aslolan raka
be ve menfaat mülkiyetinin ayrılmazlığı 
olup rakabe mülkiyeti istisnai bir mülkiyet 
türüdür ve bir süre sonra tam mülkiyete 
dönüşmektedir. 

Hanefıler'e göre rakabe mülkiyetine sa
hip olan varisler, menfaati başkasına vasi
yet edilmiş bulunan aynı -üzerinde başka
sının hakkı bulundugu ve teslimi mümkün 
olmadığı için- mCısaleh dışındaki kişilere 

satamazken İslam hukukçularının çoğun
luğuna göre böyle bir eşya gerek musale
he gerekse başka kişilere satılabilir. Raka
be malikinin vefatı halinde bu hak varisie
rine geçer. Eşyanın rakabesi ve menfaati
nin farklı kişilere ait olması durumunda 
şahıslardan her birinin sahibi bulunduğu 
haktan yararlanması ve onda tasarrufu 
diğerinin hakkını doğrudan ilgilendirdi
ğinden rakabe maliki, menfaat malikinin 
menfaatine engel olacak ya da menfaa-
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