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er-RA VZATÜ'l-BEHİYYE 
(~f~~}f) 

Ebu Azbe'nin 
(ö. ll 72/1 759) 

Matürldiyye ile Eş'ariyye arasındaki 
görüş ayrılıkiarına dair eseri. 

_j 

Ebu Azbe Hasan b. Abdülmuhsin 'in XII. 
(XVIII.) yüzyılda yaşayan kelamcılardan ol
duğu dışında hayatı hakkında bilgi yoktur. 
Bağdatlı İsmail Paşa, Ebu Azbe yerine İbn 
Azbe künyesini kullanır (Hediyyetü'l-'ari
fin, I. 299). Kendisi eserinin mukaddime
sinde 1125 Ramazanında (Ekim ı 7 ı 3) Mek
ke'de bulunduğunu kaydeder. Eserinde 
mezhebiyle ilgili herhangi bir bilgi bulun
mamakla birlikte Ehl-i sünnet taraftarı ol
duğu ve "ashabüna" ifadesiyle Ehl-i sün
net'i kastettiği anlaşılmaktadır. er-Ravza
tü'l-behiyye'nin tetimme kısmında Ebu 
Hanife ile Eş'ari'yi karşılaştırırken şöyle de
mektedir: "Ebu Hanife ile şeyhimiz Eş'ari 
birbirini destekleyen kişilerdir. Çünkü ikisi 
de Ehl-i sünnet'tendir ve fırka-i naciyenin 
esaslarını temellendirmiştir" (s. 65) Bu
radaki "şeyhimiz" sözüne dayanarak onun 
Eş'ari mezhebine mensup olduğunu söy
lemek mümkündür. Bununla beraber her 
iki mezhebin görüşlerini karşılaştırırken 
bunlardan birini tercih ettiğine ilişkin açık 
bir ifade kullanmaktan kaçınmıştır. Kay
naklarda onun ayrıca Nüzhetü (Behcetü) 
Ehli's-sünne şerl).u 'A~ideti İbni'ş-Şıl).
ne (Mektebetü camiati'l-Melik Suud, nr. 
508; Darü' l -kütübi'l-Mısriyye, nr. 2280; el
Hizanetü't-Teymuriyye, nr. 227) ve el-Me
tali'u's-sa'ide ii Şerl).i'l-Kaşide li's-Se
nusi adlı iki eserinden söz edilmektedir. 

Mukaddimede adı er-Ravzatü'l-behiy
ye fima beyne'l-Eşa'ire ve'l-Matüridiy
ye şeklinde kaydedilen eser 1125'te ( ı 7 ı 3) 
Mekke'de yazılmaya başlanmıştır. Bağdat
lı İsmail Paşa ve muhtemelen ondan nak
len Zirikli risalenin 11 72 ( 1759) yılında ta-

. mamlandığını söylemişlerse de bunun da
yanağı bulunamamıştır. Eser bir mukad
dime, iki bölüm ve bir hEltimeden oluş
maktadır. Mukaddimede Ebü'l-Hasan el
Eş'ari ve Ebu Mansur el-Matüridi'nin Ehl-i 
sünnet'in iki imamı olduğu , onlara uyanla
rın hidayete erdiği kaydedilmekte, eserle
ri ve mezheplerinin yayıldığı coğrafya hak
kında kısa bilgi verilmektedir. Bu imam
ların Ehl-i sünnet akldesinin temel mese
lelerinde ittifak ettikten sonra ayrıntı sa
yılabilecek konularda ihtilfıfa düştükleri, 
ancak bu yüzden birbirini bid'atçılık ve fe
sat çıkarmakla itharn etmedikleri bildiril
mektedir. 
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Kitabın birinci bölümünde yedi mesele 
halinde iki mezhep arasındaki lafzi ihti
laflar, ikinci bölümde altı mesele halinde 
mana ile ilgili ihtilaflar işlenmektedir. İlk 
bölümde ele alınan konular şunlardır: iman
da istisnanın ("inşallah müminim" demenin) 
caiz olup olmadığı, Ievh-i mahfQzda mü
min diye kaydedilen kimsenin kfıfir, ka
fir kaydedilenin mürnin olmasının imkanı 

(sa!d-şakl meselesi). Allah tarafından ka
fire gerçek anlamda nimet verilip veril
mediği, peygamberlerin risaletinin ölüm
lerinden sonra devam edip etmediği, ila
hi rıza için irade gerekli olduğu gibi irade 
için de rızanın gerekli olup olmadığı, mu
kallidin imanının cevazı ve kesb meselesi. 
İkinci bölümde anlatılan mana ihtilafları 
şunlardır: Allah'ın itaatkar kula azap et
mesinin aklen mümkün olup olmadığı, Al
lah'ı bilmenin dini delille mi yoksa akli de
li lle mi vacip olduğu. fiili sıfatiarın kadim 
veya hadis oluşu, Allah 'ın zatıyla kaim olan 
kelamının işitilip işitilemeyeceği, kulun güç 
yetiremeyeceği şeyle sorumlu tutulması
nın caiz olup olmadığı, peygamberlerin gü
nahlardan korunmuş olmasının sınırı. Ese
rin daha sonraki kısmında Eş'ariyye mez
hebine bağlı olmakla beraber imama mu
halefet eden alimierin kimler olduğu , "mü
tenasıran" ifadesiyle Ebu Hanife ve Eş'a
ri'nin kastedildiği, "hızlan" teriminin anla
mı, beka sıfatının sıfat-ı nefsiyyeden mi, 
sıfat-ı selbiyyeden mi yoksa zat üzerine 
zait sıfatiardan mı olduğu şeklinde metin
de geçip de açıklanmasına ihtiyaç duyu
lan bazı kavram ve konuların açıklandığı 
tetimme ile isim-müsernma ve imanın 
mahluk olup olmadığı konularını içeren 
hatime bulunmaktadır. Hatimede Fahred
din er-Razi'nin biyografisine de yer veril
miştir. 

Ebu Azbe eserinde zaman zaman aynı 
mezhebin kendi içindeki ihtilaflara, me
sela imanın mahluk olup olmadığı konu
sunda Semerkant Hanefileri ile Buhara 
Hanefileri arasındaki görüş ayrılıkiarına 

temas etmekte, Matüridiyye ile Eş'ariyye 
arasındaki farkları açıklarken daha önce 
mevcut olan ihtilaflara değinmektedir. Yer 
yer Kaderiyye, Mu'tezile, Kerramiyye ve 
Haşviyye gibi mezheplerden de söz eden 
Ebu Azbe, Hanefıyye kelimesini "itikadi fır
ka" anlamında kullanır. Ebü'l-Hasan el
Eş'ari isminin aksine İmam Matüridi'nin 
adını sadece birkaç yerde zikreder (s. 34, 

37, 39, 44, 45, 59). Eş'ari'nin karşısında da
ha çok Ebu Hanife'ye yer verir. Mezhep ta
assubu gözetilmeden kaleme alınmış sı
nırlı bir fırak kitabı niteliği taşıyan , özel
likle Ehl-i sünnet kelamcılarının klasik dö-

nemde tartıştıkları meseleler konusunda 
bilgiler içeren eser yayımlanmıştır (Hay
darabad 1322; nşr. Abdurrahman Umey
re, Beyrut ı 409/1 989) . 
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RAVzATÜ'l-CENNAT 
(..:.ı~f..:.ıl.:.>~;) 

Muhammed Bakır Hansari'nin 
(ö. 1313/1895) 

Şla'ya ve diğer mezheplere mensup 
alimierin biyografisine dair eseri 
(bk. HANSARI, Muhammed Billur). 

RA VZA TÜ'n-NAziR 
( y::.wı ~~;) 

Muvaffakurldin İbn Kudame'nin 
(ö. 620/1223) 

fıkıh usulüne dair eseri. 

_) 
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Tam adı Ravzatü'n-nfı?ır ve cünne
tü'l-münd?ır ii uşuli'l-fı~h 'alfı mez;he
bi'l-İmam Al).med olan eser, Hanbeli fı
kıh usulü literatüründe önemli bir dönüm 
noktasını teşkil etmektedir. İbn Kudame'
nin eserini yazarken Gazzali'nin el-Müs
taşta'sını esas aldığı anlaşılmaktadır. Bu 
iki eserin özellikle mantık ilmini ele alan 
mukaddimeleri arasındaki benzerlik ve pa
ralellikler Gazzali'nin fıkıh usulü anlayışı
nın İbn Kudame'yi derin bir şekilde etki
lediğini , ayrıca Ravzatü'n-nfı?ır'daki ke
lime seçimi ve meselelerin vazediliş tarzı 
kaynaklarının başında el-Müstaşfa'nın gel
diğini göstermektedir. Bu özelliklerinden 
dolayı Ravzatü'n-nd?ır, Şafii-mütekelli

min usul anlayışınm Hanbeli mezhebine gi
riş sürecindeki en önemli gelişmeyi tem
sil etmektedir. el-Müstaşia'dan farklı bir 
tasnif ve iç kompozisyona sahip olan Rav
zatü'n-nfı?ır, işlediği meselelerde de yo
ğun biçimde kendinden önceki Hanbeli li
teratürünü tartışmaktadır. Ayrıca İbn Ku
dame'nin birçok yerde GazzEıli'den farklı 

görüşler ileri sürmesi ve kitabında el-Müs
taşfa'dan bahsetmemesi bu eserin bazı 
kaynaklarda nakledildiği şekilde el-Müs
taşia'nın bir özetinden ibaret olmadığına 
işaret etmektedir. 



Ravzatü'n-na~ır telif edildiği tarihten 
itibaren genellikle Hanbeli çevrelerinde ka
bul görmekle birlikte bu mezhep içinde 
yukarıda temas edilen özelliklerinden do
layı çeşitli tartışmalara konu olmuştur. 
Eserin mantıkla ilgili mukaddimesinin mü
ellif tarafından daha sonra çıkartılıp çıkar
tılmadığı bu tartışmaların başında gelmek
tedir. Hanbeli çevrelerinin gösterdiği tep
kilerden ve özellikle Hanbeli fakihi İshak 
b. Ahmed ei-Alsi'nin tenkitlerinden dolayı 
İbn Kudame'nin söz konusu mukaddimeyi 
eserinden çıkarttığına dair bir iddia gerek 
geçmişte gerekse günümüzde bazı müel
lifler tarafından dile getirilmekle beraber 
bu iddiayı destekleyecek yeterli kayıt bu
lunmamaktadır. Ayrıca İbn Kudame'nin, 
eserinde mantığa dair bir mukaddimeye 
yer vereceğini ifade eden cümlesi kitabın 
günümüze ulaşan bütün nüshalarında yer 
almaktadır. Ravzatü'n-na~ır'ın bazı nüs
halarında söz konusu cümlenin zikredil
mesine rağmen bu mukaddi m eye yer ve
rilmemesi, İbn Kudame'nin bu bölümü çı
karttığına değil esere yöneltilen eleştiriler 
yüzünden eserin istinsahlarında zaman 
zaman bu mukaddimenin çıkartıldığına 
delalet etmektedir. Fıkıh usulü konularını 
muhtasar şekilde ve açık bir dille işleyen 
Ravzatü'n-na~ır'da bir yandan Ahmed b. 
Hanbel'in fikirlerinden hareketle ona atfe
dilebilecek fıkıh usulü görüşleri inşa edil
meye çalışılırken öte yandan Kadı Ebu Ya'
la ei-Ferra. Kelvezani, İbn Hamid ve Ebü'I
Vefa İbn Akil gibi Hanbeli mezhebi usul 
alimlerinin katkılarına sık sık yer verilmek
tedir. 

Ravzatü'n-na~ır'a bazı mevzü hadis
leri delil olarak kullandığı, ibaresinin zor
luklar taşıdığı ve aktardığı görüşlerin bir 
kısmının nisbet edildiği kişilere aidiyeti hu
susunda şüpheler bulunduğu şeklinde ten
kitler yöneltilmiştir (Ravzatü'n-n!i?ır, neş
redenin girişi, 1, 43-47). Bu tenkitlere rağ

men eser, telifinden kısa bir süre sonra 
Hanbeli ders halkalarında okututmaya baş
lanmış ve bu rağbet zamanımıza kadar 
sürmüştür. Günümüzde de Hanbeli mez
hebine bağlı coğrafyada fıkıh usulü müf
redatının temel kaynaklarından biri olarak 
kabul edilmektedir. 

Eser Üzerinde Yapılan Çalışmalar. 1. Mu
hammed b. Ebü'I-Feth ei-Ba'li, Tel]].işu 
Ravzati'n-na~ır (Mekke, Camiatü Ümmi'l
kura merkezü'l-bahsi'l-ilml, Usülü'l-fıkh , nr. 

66, fotokopi nüsha). Ravzatü'n-na~ır'ın 
tertibi ve mantıkla ilgili mukaddimesi ko
runarak yapılmış bir ihtisardır. z. Necmed
din et-Tüfı, el-Bülbül ii uşuli'l-fı]fh (Riyad 
1383) Bu ihtisarda Ravzatü 'n-na~ır'ın 

mantık mukaddimesini çıkaran ve esere 
bazı yeni meseleler ekleyen Tüfı, mukad
dirneye yer verıneyişinin gerekçesini açık
larken mantık ilminin fıkıh usulüne mahsus 
bir alan sayılmayacağı için bir fıkıh usulü 
eserinde bu bölümün bulunmasının zorun
lu olmadığını, ayrıca gerek İbn Kudame'nin 
gerekse kendisinin mantık ilminde uzman
laşmadıklarını ve üzerinde çalıştığı nüsha
da mukaddimenin bulunmadığını belirt
mektedir ( Şerl:ıu Mui]taşari'r-Ravza, ı , ı 00-

ı o ı). Tüfı daha sonra bu çalışmasını Şer
J:ıu Mu]].taşari'r-Ravza adıyla şerhetmiş

tir. Ravzatü'n-na~ır'ın en geniş ve en gü
zel şerhlerinden biri olan eser, Alaeddin Ali 
b. Süleyman ei-Merdavi ve Takıyyüddin İb
nü'n-Neccar ei-Fütühi gibi Hanbeli müel
liflerinin temel kaynaklarından biri olmuş
tur. öte yandan Alaeddin Ali b. Muham
med el-Askalani ei-Kinani, TCıfı'nin ihtisa
rını Sevadü'n-na~ır ve şe]fa'i]fu'r-rav
zi'n-nazır adıyla şerhetmiş (ei-Mektebe
tü'l-Ezheriyyye, m 283), bu şerh Hamza b. 
Hüseyin b. Hamza el-Fi'r tarafından Cami
atü Ümmi'l-kura'da doktora tezi olarak neş

re hazırlanmıştır. 3. Abdülkadir Bedran ed
Dımaşki, Nüzhetü'l-]].atıri'l-'dtır (I-ll, Ka
hi re ı342; Beyrut , ts .; Riyad, ts .). Dımaşkı 
tarafından Ravzatü 'n-na~ır'a eklenen 
haşiyelerin hacim ve muhteva açısından 
genişliği bu çalışmaya şerh niteliği ka
zandırmıştır. 4. Muhammed Emin b. Muh
tar eş-Şinklti. Mü~ekkire fi uşuli'l-fı]fh 

( Medine 1391, Kah i re I 409/1 989). Ravza
tü'n-na~ır'ın başta mukaddimesi olmak 
üzere bazı bölümleri çıkarılmıştır. 

Ravzatü'n-na~ır, Hanbeli mezhebinin 
hakim olduğu bölgelerin modern eğitim 
kurumlarında fıkıh usulü müfredatının en 
önemli metinlerinden biri haline geldiği 
için yakın dönemde söz konusu coğrafya
da bu kitap üzerine Abdülkadir b. Şeybe 
ei-Hamd'in İmta'u'l- 'ulfill bi-Ravzati'l
uşul'ü (Riyad ı 389). Abdülkerim b. Ali en
Nemle'nin İtJ:ıafü ~ev'i'l-beşa'ir bi-şerJ:ıi 
Ravzati'n-na~ır fi uşuli'l-fı]fh 'ald me~
hebi'l-İmam AJ:ımed b. Ifanbel'i (Riyad 
I 996), Muhammed Sıdki b. Ahmed ei
Burnü'nun Kitabü Keşfi's-satir şerJ:ıu ga
vamizi Ravzati'n-na~ır'ı (Beyrut 2002) 

ve Ali b. Sa'd es-Düveyhi'nin FetJ:ıu'l-ve 

liyyi'n-naşır bi-şerJ:ıi ma teyessera min 
Ravzati'n-na~ır'ı (Riyad 2005) gibi birçok 
şerh kaleme alınmıştır. Öte yandan Abdü
laziz b. Abdurrahman es-Said, İbn Ku da
me ve aşarühü'l-uşuliyye adlı eserinde 
(l-ll, Ri ya d ı 397/1977, ı 408/ı 987) İbn Ku
dame ve Ravzatü'n-na~ır'la ilgili tanıtıcı 
bazı bilgiler aktardıktan sonra Ravzatü'n
na~ır'ın metnini neşretmiştir. Abdülveh-

er-RAVZÜ'I-Mi'TAR 

hab İbrahim Ebu Süleyman da (Abd u! W a
h ab ıbrahim Abu Sulaiman) The Role of 
Ibn Qudama in Hanbali Jurispruden
ce adlı çalışmasında ( 1970, doktora tezi , 
University of London) Ravzatü'n-na~ır'
dan yararlanarak İbn Kudame'nin Hanbeli 
usulündeki mevkiini tesbit etmeye çalış
mıştır. 
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Faslı alim İbn 

Abdülmün'im el-Himyeri'nin 
(ö. 727/1327 [?]) 

tarih-coğrafya ansiklopedisi 

(bk. HİMYERI, İbn Abdülmün'im). 
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