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RAşiDÜDDİN SiNAN el-İSMAiLI 
( ~ı.o....yı .;_ıl;... .,)1•\Jf~f) ) 

Ebü'l-Hasen Raşidüddin Sinan 
b. Selman (Süleyman) 

b. Muhammed el-İsmaıl! el-Basri 
(ö. 589/1193) 

VI. (XII.) yüzyılın son yarısında 
Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki 

kalelerde varlığını sürdüren 
Nizari İsmaill cemaatinin önde gelen 

dalsi ve lideri. 
_j 

520'li ( 1126) yıllarda Basra yakınlarında 
Vasıt yolu üzerindeki AkrüssGdan köyün
de imamiyye Şiası'na mensup bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Nizari isma
ililer'ce genellikle Sinan Raşidüddin diye 
anılır. Basra'da tahsilini tamamladıktan 
sonra genç yaşta Nizari ismailiyye'ye inti
sap etti. Nizariyye doktrini hakkında sağ
lıkl ı bilgi edinmek için Nizari Devleti'nin 
merkezi olan Alamut'a gitti. Burada isma
ili doktrinlerini, İhvan-ı Safa'nın er-Re
sd'il'ini ve diğer bazı eserleri inceledi. Bu 
arada Hasan Sabbah'ın İskenderiye'den ge
tirttiği Il. Hasan Ala Zikrihisselam ile yakın 
dostluk kurdu. ll. Hasan 567 ( 1172) yılında 
Nizari Devleti'nin imamı olunca Raşidüd
din'i cemaatin işlerini düzenlemesi için Su
riye'de görevlendirdi. Bölgede Musul, Rak
ka, Halep gibi merkezleri dolaştıktan sonra 
Suriye'nin merkezindeki Cebelübahra mev
kiinde Nizari kalelerinin bulunduğu Kehf'e 
gelip yerleşti. Mahalli Nizari grupları ara
sında ismaili alimi ve devlet adamı olarak 
büyük şöhret kazandı. Suriye'deki kaleler
de varlığını sürdüren Nizariler'in yönetimi
ni üstlenmiş olan Şeyh Ebu Muhammed'in 
ölümü üzerine onun yerine geçmek iste
yen Nizari dalleri arasında bazı anlaşmaz
lıklar ortaya çıktı. Nihayet Raşidüddin Si
nan, Alamut'taki Nizari imameti tarafın
dan Suriye'deki Nizariler'in başdilisi tayin 
edildi. Onun bu görevi ölümüne kadar de
vam etti. 

Raşidüddin bu dönemden itibaren Kehf, 
Masyaf ve KadmGs kalelerinde ikamet et
mekle birlikte Nizari toplumunu yeniden 
yapılandırmaya ve Cebelübahra'da mev
cut Nizari kale ve müstahkem mevkilerini 

güçlendirmeye yöneldi. Aynı bölgede bu
lunan Rus:3fe ve Havabi kalelerini tamir 
ettirerek daha güvenli hale getirdi. Bu 
arada bölgedeki hıristiyan tarikatlarından 
Hospitalier mensupianna ait Merkab ya
kınlarındaki Ulleyka Kalesi'ni ele geçirdi. 
Nizari davetini yaymak amacıyla düşman
ların ortadan kaldırılması uğrunda kendi
lerini her an feda etmeye hazır olan teş
kilatın (fidaller, fidav!ler) geliştirilmesi için 
büyük çaba harcadı. Fidailerin görülme
miş mücadele metotları ve muhaliflerini 
ortadan kaldırma teşebbüsleriyle ilgili ra
porlar dönemin müslüman ve Haçlı tarih
çilerinin eserlerine geçmiş, fıdaTier Doğu'da 

Haşşaşin, Batı'da Assassins (katiller) ola
rak anılmış, Sinan da özellikle Batı kay
naklarında "şeyhü'l-cebel" (le vieux de la 
montagne, "The old man ofthe mountain") 
diye kaydedilmiştir (mesela bk. James of 
Vitry, I, I 062- ı 063; Arnold of Lübeck, XXI, 
I 78- ı 79; William of Tyre, II, 953-954). 

İmam Il. Hasan Ala Zikrihisselam tara
fından Alamut'ta 559'da (I ı 64) ilan edilen 
"kıyametü'I-kıyamat" doktriniyle yeni bir 
devre başlamıştı. Bu doktrinin gereği ola
rak kıblenin değiştirilmesi, namaz ve oru
cun ilga edilmesi, içkinin helal kılınması 
gibi hususların Suriye Nizarileri arasında 
ilan edilmesi Raşidüddin Sinan'a düşmüş
tü. Fakat öyle görünüyor ki Raşidüddin 
imarnın doktrinine itibar etmeyip ismai
liyye'nin mezhebi kıyamet anlayışını men
suplarına telkin etmiş ve imarnın doktri
ni Suriye Nizari ismaili toplumunda yay
gınlık kazanmamıştır. Ayrıca bu husus Su
riye'de kaleme alınan Nizari metinlerinde 
yer almamış, sadece Suriyeli Sünni tarih
çiler tarafından konuya kısaca değinilmiş
tir (İbn Nazif, s. 176; İbn Fazlullah el-Öme
r!, s. 77-78; Guyard, s. 17-19, 66-69). 

Raşidüddin Sinan, Suriye ve Mısır'ı ilgi
lendiren politikalarda diplomatça rol oy
nadı. Gerek Frenkler'e gerekse çevresin
deki müslüman devletlerin idarecilerine 
karşı kendi toplumunu ve bağımsızlığını 
güvence altına aldı ve daima karşılıklı bir 
siyaset izleme yolunu takip etti. Belirledi
ği sonuçlara ulaşabilmek için daha üst ko
numda bulunan güçlerle, özellikle Haçlılar, 
Zengiler ve Selahaddin-i EyyGbl ile karma
şık ve değişken anlaşmalara girdi. Raşi
düddin Sinan'ın Suriye Nizari toplumunun 
liderliğini üstlendiğinde büyük bir güce 
sahip bulunan NCıreddin Zengi kendisi için 
Haçlılar'dan daha büyük bir tehlike arze
diyordu. Bunun yanında Nizari toplumu 
hıristiyan Hospitalier ve Templier tarikat
larının baskı ve tehdidi altında bulunuyor
du. Cemaatini muhtemel tehlikelerden ko-
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rumak amacıyla güçlü hasımları tarafın
dan istenen yıllık vergileri aksatmadan öde
yen Sinan baştan beri Haçlılar ile barış an
laşmaları yapma teşebbüslerinde bulun
muş, 569 (1173-74) yılında Kudüs Latin 
Devleti'yle uzlaşma sağlamak için Kral I. 
Amalric'e bir elçi göndermişti. NCıreddin 
Zenginin 569'da ( 1174) ölümü üzerine Ra
şidüddin Sinan, Haçlılar'la yapılan cihadı 
üstlenmiş bulunan ve hakimiyetini bütün 
Suriye'ye yaymak isteyen Selahaddin-i Ey
yü bi ile karşı karşıya geldi. Bu durumda 
kendisi gibi Selahaddin tarafından tehdi
de maruz kalan Halep Zengileri ile yakın 
ilişki kurmaya mecbur oldu. 570-571 (1174-
1175) yıllarında Selahaddin'i öldürtmek için 
fidailer gönderdiyse de bir sonuç alamadı 
(Lewis, XV [ 19531. s. 239-245) . Hayatının 

sonuna doğru Selahaddin-i EyyGbi ile sal
dırmazlık antiaşması yaptı. Buna karşılık 
Nizari ismaililer ile Haçlılar arasındaki iliş
kiler bozuldu. İbnü'l-Esir'in 588 yılı olayları 
arasında kaydettiğine göre Kudüs'ün Frenk 
kralı Montferratlı Conrad'ın 588 ( 1192) yı
lında fidailer tarafından öldürülmesi, Sela
haddin-i EyyGbi ile Sinan arasındaki an
laşma ve Selahaddin'in teşvikleri sonunda 
gerçekleşmiştir (el-Kamil, XII, 78-79) . 

Uzun süren idarecilik döneminde Raşi
düddin Sinan, Suriye Nizari ismaili cema
ati arasında benzersiz bir kabul gördü ve 
takdir edildi. Bu durum onu, Suriye'deki 
diğer Nizari İsmaili liderlerinden farklı ola
rak Alamut'tan bağımsız bir siyaset uy
gulamaya yöneltti. Bu sebeple Alamut'
ta Il. Hasan 'ın halefi olan Nizari imamı ll. 
NCıreddin Muhammed ile Sinan arasında 
ciddi anlaşmazlıkları ortaya çıktı. Büyük 
bir organizatör ve başarılı bir idareci olan, 
devrinde Suriye Nizarileri'nin gücünü zir
veye ulaştıran, cemaatinin devamını sağ
layacak güçlü müesseseler kuran Raşidüd
din Sinan Kehf'te vefat etti. 
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Iii FARHAD DAFIARY 

RAÜF 
( ...9§}1 ) 

Allah'ın 

isimlerinden (esma-i hüsna) biri. 
_j 

Sözlükte "şefkat ve merhamet etmek" 
manasındaki re'fet kökünden türeyen raOf 
kelimesi "kalbi dayanamayacak derecede 
merhametli" demektir. Dil atimleri re'fe
tin rahmetten daha güçlü bir şefkat duygu
sunu ifade ettiğini belirtir. Rahmet. "hoş
lanmasa bile kişinin başkasına iyilik yap
ması" anlamına da geldiği halde re'fet gö
nülden kopan bir istekle şefkat göster
me içeriğine sahiptir. Rauf Allah'a nisbet 
edildiğinde "ileri derecede şefkatli ve mer
hametli" manası kastedilir (Lisanü'l-'Arab, 

"ı"ef" md. ; Kamus Tercümesi, "ı:"ef" md.; 
Ebü'l-Kasım ez-Zecdkl. s. 91). Ebü'l-Beka 
el-Kefevl'ye göre rahmet daha çok kişiye 
sevinç verici imkanlar sağlamayı , re'fet ise 
ondaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ifade 
eder ( el-Külliyyat, s. 4 7 ı). 

Kur'an-ı Kerim'de iki ayette re'fet. on bir 
ayette rauf kelimesi geçmektedir. Re'fet 
kelimelerinden biri, suç işleyen kimselere 
hak ettikleri cezaların verilmesi sırasında 
acıma duygusuna kapılarak adaletin ihlal 
edilmemesi gerektiği bağlamında geç
mekte (en-N Gr 24/2 ). diğeri ise (el-Hadld 
57/27) Hz. lsa'ya tabi olanların kalplerine 
şefkat ve merhamet hislerinin yerleştirildi
ğini belirten ayette "ca'l" yardımcı fiiliyle 
zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmektedir. Rauf 
kelimesinin yer aldığı on bir ayetin birin
de Hz. Peygamber'den söz edilirken mü
minlerin sıkıntıya maruz kalmasının ken
disine çok ağır geldiği ve onun mürninle
re çok düşkün, çok şefkatli ve merhamet
li olduğu anlatılırken rahlm kelimesiyle be
raber kullanılmakta, böylece rauf-rahim 
sıfatları ResGlullah'a da izafe edilmekte
dir ( et-Tevbe 9/ ı 28) . Rauf sıfatının Allah'a 
nisbet edildiği on ayetin ikisinde O'nun 
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kullarına çok şefkatli olduğu belirtilirken 
tek başına kullanılmakta, diğerlerinde ise 
rahfm isminin önünde geçmektedir (M. F. 
~bdülbaki . el-Mu'cem, " ı:"ef' md) Rauf, 
lbn Mace ile Tirmizi'nin rivayet ettikleri 
doksan dokuz esrna-i hüsna listesinde yer 
almıştır ("Du<a"', ıo ; "Da<avat", 82). 

Bazı alimler rauf ile rahlm arasında fark 
gözetmezken çoğunluk raGfun rahlmden 
daha ileri derecede şefkat ve merhamet 
içerdiğini kabul eder (Zeccac, s. 62). Ma
türldl, "Allah kullarına çok şefkatlidir" me
alindeki ayetin tefsirinde (Al-i imran 3/30) 
ilahi re'fet ve rahmetin iki çeşidi olduğu
nu belirtir. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın bütün 
insanları kuşatan lutfu, onları şuurlu birer 
canlı olarak yaratıp yetenekler vermesi, 
Allah'a karşı işledikleri suçlardan dolayı he
men cezalandırmayıp tövbe etmelerine 
fırsat tanımasıdır. ikincisi sadece Allah'ın 
mürnin kullarıyla ilgili olup onların kusur
larını bağışlaması ve işledikleri iyi arnelle
re fazlasıyla mükafat vermesidir ( Te'vlla

tü 'l-Kur'an, ll , 287-288) . Bazı esrna-i hüs
na alimlerinin rauf isminin muhtevasını in
celerken kullandıkları üslGp, onların ilahi 
re'fetle annenin eviadına karşı taşıdığı de
rin şefkat duygusu arasında paralellik kur
duklarını göstermektedir. Anne yüreği ev
ladına ağır bir işin yüklenmesine ve onun 
tahammülü güç bir sıkıntıya maruz bıra
kılınasına nasıl rıza göstermezse ilahi re'
fet de şefkate layık olan insanların maddi 
ve manevi sıkıntılara uğramasına müsa
ade etmez (Ebu Bekir ibnü'l-Arabl. vr. 8 ı b; 

Fahreddin er-Razi . s. 341-342) . EbG Ab
dullah el-Halim! rauf isminin bir tecellisi 
olarak Allah'ın, kullarını onlara zor gelecek 
şeylerle mükellef tutmadığını söylemek
te, yolcuların, hastaların bazı veeibeleri
nin hafifletildiğini veya tamamen kaldırıl
dığını buna örnek olarak zikretmektedir 
( el-Minhfic, I. 20 ı ) . Allah 'ın zat! sıfatları 
içinde yer alan rauf rahman, rahlm, latlf 
ve vedGd isimleriyle anlam yakınlığı için
de bulunur. 
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RAUF YEKTA BEY 
(1871-1935) 

Musiki nazariyatçısı ve yazan, 
bestekar, neyzen. 

_j 

S Muharrem 1288 (26 Mart 1871) tari
hinde İstanbul Aksaray'da Muhtesib Ka
ragöz mahallesinde (günümüzde istanbul 
Belediye Sarayı'n ın giriş kapısının bulun
duğu yer) doğdu . Babası Harbiye Nezare
ti MektGbl Seraskeri Kalemi birinci mü
meyyizi Ahmed Arif Bey, annesi ikbal Ha
nım'dır. Asıl adı Mehmed Rauf olup Rel
sülküttabzadeler diye anılan bir aileden 
gelmektedir. Üç dört yaşlarındayken an
nesini. yedi yaşında babasını kaybedince 
vaslliğini İstanbul'un tanınmış ailelerinden 
Altunizadeler üstlendi. Simkeşhane İbtidal 
Mektebi'nin ardından Aksaray'daki Mah
mGdiyye Rüşdiyesi'ni 28 Temmuz 1884 ta
rihinde bitirdikten on gün sonra Divan-ı 
Hümayun Kalemi'nde kiltip yardımcılığı gö
reviyle memuriyete başladı. Nisan 188S'te 
görevi Kayıtlar Odası'na nakledildL Fran
sızca öğrenimi için girdiği Lisan Mekteb-i 
Arısi'nden dört yıl sonra mezun oldu. 1894'
te kısa bir süre için gittiği Halep'ten dönü
şünde Divan-ı Hümayun'daki vazifesine 
tekrar başladı. Burada hat derslerine de
vam etti ve icazet aldı . Hacası Nasih (Na
sOhl) Efendi tarafından kendisine "Yekta" 
mahlası verildi. Bu arada özel hocalardan 
Arapça ve Farsça öğrendi. 13 Mart 189S'
te salise rütbesi almasının ardından 29 Ka
sım 189Tde başmüsevvidliğe, bir ay sonra 
da saniye sınıf-ı sanisine terfi etti. 3 Ma
yıs 1906'da ikinci rütbeden mütemayizli
ğe , S Şubat 1908'de başkatip muavinliği
ne, yedi ay sonra mümeyyizliğe getirildi. 
Bu arada dördüncü rütbe Osman! (ı 900) 
ve M eel d! (ı 903) nişanlarıyla taltif edildi. 
1922'de yapılan düzenleme sonunda m
van-ı Hümayun beylikçi muavinliğinden 
emekli edildi. 1913 yılında ıstılahat-ı İlmiy
ye Encümeni üyeliğinde bulunan RaufYek
ta Bey, Darülelhan'ın kuruluşundan (ı 9 ı 7) 
Alaturka Bölümü'nün lağvına kadar (1926) 
burada Türk m Gs ikisi nazariyatı ve Şark 
mOsikisi tarihi okuttu, Medresetü'l-eim
me ve'l-hutaba'da mOsiki dersleri verdi. 
1926 yılından vefatma kadar İstanbul Kon
servatuvarı Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini 
Tasnif ve Tesbit Heyeti başkanlığında bu
lundu. 8 Mart - 1 1 Nisan 1932 tarihleri 
arasında Kahire'de toplanan Arap MOsi
kisi Kongresi'ne Mesut Cemi! ile birlikte 
katıldı. Yakalandığı tifo hastalığından kur
tulamayarak 8 Ocak 193S'te Beylerbeyi'n
de vefat etti, Kuzguncuk'taki Nakkaşte-


