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ni Suriye'ye çağırdı. Çavlı da 1. Kılıcarslan 
tarafından ele geçirilmiş olan Musul'u al
masına yardımcı olduğu takdirde birlikte 
hareket edebileceklerini söyleyip onu ken
disine katılmaya çağırdı. Çavlı 'nın teklifini 
kabul eden Rıdvan, ı. Kılıcarslan'ın ölümüy
le sonuçlanan savaşta onun yanında yer 
aldı (500/ 1 107). Ancak daha sonra Çavlı ' 

nın davranışlarından rahatsız olup Halep'e 
döndü. Bu arada Sultan Muhammed Ta
par, Çavlı'yı görevden alınca Çavlı bazı emlr
lerle ittifak yaparak Suriye'ye doğru ha
rekete geçti. Çavlı'ya karşı seferber olan 
Rıdvan , Sıffin'de Urfa Kontu Baudouin ta
rafından Çavlı'ya gönderilen fidyeye el koy
du ve ona karşı Nümeyroğulları ile iş bir
liği yapıp Halep'e döndü. Bu sırada Çavlı , 

Rıdvan'a ait Balls'i işgal etti. Bunun üze
rine Rıdvan , Thnkred'e ittifak teklifinde bu
lundu; Çavlı da Baudouin ve Juscelin'den 
yardım istedi. Telbaşir'de yapılan savaşta 
her iki taraf ağır zayiatverdi (Safer 502 1 
Eylül ı 108) Balls tekrar Halep Selçuklu 
melikliğinin hakimiyeti altına girdi. 

Haçlılar'ın işgal ettiği Halep civarındaki 
topraklarını geri almak için Antakya böl
gesine akınlar yapan Rıdvan , Tankred'in 
Urfa'dan dönmesiyle Halep'e çekildi. Tank
red de misilierne olarak Halep'in doğu
suna saldırınca Rıdvan zor durumda kal
dı; 20.000 altın, 10.000 at verip Antakya 
seferi sırasında aldığı esirleri serbest bı
rakmak şartıyla barış yaptı . Bu antlaşma 
sebebiyle Halep ve civarındaki halkın er
zak sıkıntısı çekmeye başlaması sebebiy
le Rıdvan hazineye ait arazileri ucuz fiyat
la halka satmak zorunda kaldı . Haçlılar'ın 

Suriye'yi ve özellikle Halep civarını yağma 
ve tahrip etmeleri üzerine Rıdvan o sıra
da Bağdat'ta bulunan Sultan Muhammed 
Tapar'a bir heyet yollayıp yardım istedi. 
Sultanın emriyle Musul Emlri Mevdud b. 
Altuntegin önce Harran'ı , ardından Jusce
lin'in elindeki Telbaşir' i kuşatmaya başladı . 

Bu sırada Rıdvan, Mevdud'a haber gönde
rerek hemen Halep'e gelmelerini istedi. 
Ancak Selçuklu ordusu H alep önlerinde ko
nakl ayınca hareketlerinden endişeye ka
pıldı ve Mevdud'u çağırdığına pişman olup 
Halep kapılarını kapattı. Bunun üzerine 
Selçuklu ordusu bölgeden uzaklaştı (Sa
fer 505 1 Ağu stos Illi) ve Haçlılar'a karşı 

bir harekata girişilemedi. 

Bu dönemde iktisadi sıkıntı içinde olan 
Melik Rıdvan ' ın Batınller'Ie iş birliği yapa
rak Horasan'dan Halep'e gelen Ebu Harb 
lsa adlı tüccarın maliarına el koymaya te
şebbüs etmesi itibarını büyük ölçüde sars
tı. Antakya Prinkepsi Tankred'in Azaz'ı iş
gal etmeye hazırlandığını öğrenince arası 
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açık olmasına rağmen Atabeg Tuğtegin'

den yardım istedi ve kendisini Halep'e da
vet etti. Burada yapılan görüşmeler so
nunda taraflar bir antlaşma imzaladılar 
(506/1 ı 12). Kudüs Kralı 1. Baudouin, Dı
maşk civarına saldırınca Tuğtegin Rıdvan'

dan yardım istedi, ancak Rıdvan yardıma 
gitmedi, Taberiye'de Haçlılar 'ın bozguna 
uğramasından sonra 1 00 süvari gönder
mekle yetindi. Tuğtegin de buna öfkelenip 
Dımaşk'ta onun adına okunmakta olan 
hutbeye son verdi (ı Reblülewel 507 1 ı 6 
Ağ u st os ı ı ı 3 ı . 28 Cemaziyelahir 507' de 
( ı o Aralı k 111 3) H alep'te ölen Rıdvan Meş
hedülmelik denilen yerde defnedildi. Kay
naklarda Batınller'le iş birliği yapması . on
lar için Halep'te bir darüdda've inşa ettir
mesi ve iki kardeşini öldürtmesi gibi se
beplerle ağır biçimde eleştirilmektedir. Ye
rine oğlu Ebu Şüca Alparslan geçti. 
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RIDVANBEGOVİÇ, Ali Paşa 
(1783-1851) 

Osmanlı devlet adamı . 
_j 

Bosna valilerinden Zülfikar Kaptan'ın oğ

ludur. Aile, büyük ataları Rıdvan Kaptan 
dolayısıyla Rıdvanbeyoğulları (Rıdvanbego

viç) diye bilinir. Osmanlı kaynaklarında aile-

nin Mostar yakınlarındaki Stolaç (istolçe 1 
Ustulçe) kasabasından olması dolayısıyla ay
nı zamanda istolçeli Ali Paşa olarak da ge
çer. 1813-1814'te babasının yerine İstolçe 
mutasarrıfı oldu. Aynı dönemde kardeşi 
Hacıbey zengin gelirleri olan çevredeki Hu
tovo ağalığında bulunuyordu. Bu sırada 
Bosna-Hersek'in güçlü ailelerinden İsmail 
Ağa Çengiç ailesiyle iyi ilişkiler içinde iken 
Bosna kaptanları ile arası iyi değildi. Nite
kim 1830'da Bosna'da Gradaçaç kasaba
sında Hüseyin Kaptan, Osmanlı Devleti'ne 
karşı isyan hareketi başlattığında sayıları 
otuz dokuza varan Bosna-Hersek kaptan
larından birçoğu onunla iş birliği yaptığı 
halde Ali Paşa devletin yanında yer almış
tı. İsyanın bastırılmasında görev alan Ali 
Paşa bölgede redif taburları kurmakta da 
başarılı oldu (BA, HH, nr. 2 ı 868/E ). 1832'de 
Anadolu'ya geçti; Sadrazam Reşid Meh
med Paşa kuwetlerine bağlı olarak Kon
ya ve Kütahya'ya kadar ilerlemiş olan Mı
sır kuwetlerine karşı savaştı . l l. Mahmud. 
Ali Paşa'yı gösterdiği gayret dolayısıyla ve
zaretle mükafatlandırdı ve Hersek'i müs
takil mutasarrıflık haline getirerek yöne
timini ona verdi. 1833 Mart ayı ortalarına 
ait bir belgede, Hersek sancağının Bosna 
eyaletinden ayrılıp o tarafın ahvalini bilen 
birine verilmesi gerektiği için kendisinin bu 
yörede iyi tanınması sebebiyle söz konu
su sancağa tayin edilmiş olduğu belirtilir 
(BA, MD, nr. 250, s. 24-25) l l. Mahmud, 
Ali Paşa'nın ayrıca bir nişanla ödüllendi
rilmesi hususundaki rapora kendi hattıy
la onun buna layık olduğunu yazarak kar
şılık verdi (BA, HH, nr. 2 ı 757). Devlete bağ
lılıklarından dolayı Ali Paşa'nın oğlu Zülfi
kar Nafiz Paşa , Rıdvan Paşa ve diğer aile 
fertlerine nişanlar ve yüksek görevler ve
rildi. Bu şekilde tekrar Rumeli'ye dönen Ali 
Paşa uzun yıllar Hersek valiliği yaptı . Her
sek sancağında biri Buna'da, diğeri Sto
laç'ta inşa ettirdiği iki cami yanında mey
dana getirdiği hayır eserlerine birçok ge
lir tahsis etti (vakfiye tarihi ı 264/1848). Bu 
hizmetlerinden dolayı Hersek'te halkın sev
gisini kazandı . 

Bosna'da 18SO'li yıllarda ortaya çıkan 
ayaklanmada isyancılar Bihaç şehrini ele 

Ali Paşa 
Rıdvanbegoviç'in 

mührü 



geçirdiler ve Bosna Valisi Tahir Paşa'yı Trav
nik'e geri çekilmeye zorladılar. Ali Paşa bu 

ayaklanmayı destekledi ve isyancılarla bir
Likte hareket etti. Sultan Abdülmecid, Ru
m eli'deki Ömer Lutfi Paşa'yı Rumeli Or
du-yı Hümayunu müşiri olarak bu ayak

lanmayı bastırmakla görevlendirdi. ömer 
Lutfi Paşa, Konjiç kasabası yakınlarında 
Ali Paşa'yı yendi (5 Şubat ı 851) Tutukla
nan Ali Paşa, Mostar'da bir eşeğe ters bin

dirilerek dolaştırıldı, daha sonra yanında
kilerle birlikte Banyaluka'ya doğru yola çı
karıldı. Yolda çadırında korumasında bu
lunan askerlerden birinin silahının ateş al
ması üzerine öldü (20 Mart ı 851 ). Sanya
luka'da Perhad Paşa Camii haziresinde kü

çük bir türbeye gömüldü. Bu türbe Bosna 
iç savaşında cami ile birlikte tamamen yı
kılmıştır. 

Ali Paşa, Stolaç'ta Bregava nehri kena

rında içinde birçok bina bulunan bir saray 

külliyesi yaptırmıştır. Bu saray, Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Rumeli teftişi sırasında 

bölgedeki Osmanlı askerine kışla olmak 
üzere izvornikli Mahmud Paşa'nın izvor
nik'te aynı şekildeki binalarıyla birlikte ka

mulaştırılmıştır. Külliye Bosna iç savaşın

da yıkılmış, daha sonra bazı evleri resto
re edilmiştir (2007). Eski evlerin satın alın

masıyla ilgili belgeler Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi'nde bulunmaktadır. Ali Paşa'nın yu
karıda adları geçen oğulları yanında Habi

be adında şair bir kızı vardır. Begoviç aile

sinin bazı üyeleri günümüzde hayattadır. 

Al i Paşa Rıdvanbegoviç camii !Podradska camii! - lstolçe 1 
Bosna-Hersek 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

RIFK 
(JS}f) 

Yumuşak davranma, 
L nezaket anlamında bir ahlak terimi. _j 

Sözlükte "yumuşak ve yararlı olmak; 
yardım etmek" anlamlarındaki rıfk keli
mesi terim olarak "iyi huyluluk, uyumlu, 
geçimli ve nazik olma, yumuşak davran
ma" manalarına gelir. Ayrıca Iutf, leyn (yu
muşaklıkJ, hilm, teysir (kolaylı k gösterme) 
kavram ları rıfk ile yakın anlamda; "sert
lik, kaba ve kırıcı davranış" manasındaki 

unf. gılzat, hiddet, huşunet, hurk ve şid
det karşıt anlamda kullanılmaktadır (Li

sanü'l-'Arab, "rfl5" md.; Tacü'l-'arus, "rfl5" 
md.; İbn Hazm, s. 48. 62, 75; Gazzall, lll , 
184- ı 8 5). Rıfk kökünden türeyen refik "yu
muşak ve nazik davranan kişi, arkadaş, 
dost" demektir. Hadis ve siyer kaynakların
da yer alan bilgilere göre ResOlullah, Hz. 
Aişe'nin kucağında son nefesini verirken 
"er-refiku'J-a'la" (yüce dost) diyerek Allah'a 
gitmekte olduğunu ifade etmiş ve son sö
zü "Allahım, yüce dost!" olmuştur (Buha
r!, "Feza,ilü'ş-şal)abe", 5, "Megazl", 83, 84; 
Müslim, "Feza,ilü'ş-şaJ:ıabe", 87). 

Kur'an-ı Kerim'de bir ayette refik keli
mesi geçmektedir (en-N isa 4/69). Tefsir
lerde, Resul-i Ekrem vefat ettiğinde onun 
yokluğuna nasıl dayanacaklarını düşünüp 

kederlenen bazı sahabileri teselli etmek 
üzere, Allah'a ve resulüne itaat edenlerin 
peygamberler, sıddlklar, şehidler ve salih
lerle beraber olacağını ve bunların ne gü
zel refik olduğunu bildiren bu ayetin indi
ği ve burada refik kelimesinin "arkadaşlı
ğına güvenilen kişi" anlamında kullanıldı-
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ğı belirtilir (mesela bk. Taberl. VI II , 534-
535; Kurtubl, V, 272; Şevkanl, 1, 545, 546). 
Bazı ayetlerde rıfk ile yakın anlamlı keli
melerle insanlara karşı yumuşak davran
manın önemine dikkat çekilmiştir. Taha 
süresinde (20/44 ı yumuşak davranmanın 
etkili bir eğitim ve irşad yöntemi olduğu
na işaret edilir. Bir ayette (Al-i İ m ran 3/1 59) 
Hz. Peygamber'in etrafındakilere yumu
şak davranmasından övgüyle söz edilmek
te, bu davranışının ilahi rahmetin bir ese
ri olduğu belirtilmekte, kaba ve katı kalp
li olmanın eğitim ve sosyal birlik açısın
dan zararlı etkisine dikkat çekilmektedir. 
ibn Hazm, Resül-i Ekrem'in insanları eği
tirken onları ümitlendiren, sevindiren ve 
rahatlatan sözler söylemeye önem verdi
ğini, bu sayede nasihatlerinde başarılı ol
duğunu, kotaylaştırıcı olmayı ve zorluk gös
termekten sakınınayı emrettiğini hatırla
tır ( el-AI]la~ ve's-siyer If müdavati 'n-nüfus, 
S. 62) 

Hadislerde rıfk kelimesi ve türevleri geç
mektedir. Hz. Peygamber, "Allahım! örn
metime rıfk ile muamele edene sen de 
rıfk ile muamele et" diye dua etmiştir 
(Müsned, VI, 62, 93, 257, 258, 260) "Allah 
rıfk sahibidir ve her işi rıfk ile yapmayı se
ver" mealindeki hadis (Buhar!, "İstitabe", 
4, "Edeb", 35; Müslim, "Selam", 10) rıfkın 
Allah'ın sıfatları arasında yer aldığını ve 
insanlardaki rıfk erdeminin bu sıfatın bir 
yansıması olduğunu gösterir. Resul-i Ek
rem, "Rıfktan mahrum kalan kimse hayır
dan da mahrum kalır" (Müsned, IV, 362, 
366; Müslim, "Birr" , 74-76; İbn Mace, 
"Edeb", 9); "Bir iş rıfk ile yapılırsa rıfk 
mutlaka o işi güzelleştirir" (Müsned, VI, 

58, I 12 ; Müslim, "Birr", 78; EbG DavGd, 
"Cihad", ı) hadisleriyle rıfkın önemine dik
kat çekmiştir. Bizzat kendisi de sahabiler 
tarafından "çok merhametli, çok yumu
şak" diye nitelendirilmiştir (BuharT, "Ezan", 
ı 7, ı 8; Müslim, "Mesacid" , 292, "Nezir", 
8; EbG DavGd, "Eyman", 2 ı) . Bir rivayete 
göre, Hz. Peygamber ve ashabın yanına 
gelen bir grup yahudinin "esselamü aley
küm" yerine "essamü aleyküm" (ölüm si
zin üzerinize olsun) demelerine öfkelenen 
Hz. Aişe'nin , "O dediğiniz sizin başınıza 
gelsin. Allah sizin belanızı versin!" şeklin
de tepki göstermesi üzerine ResGlullah, 
"Ya Aişe, sakin ol, rıfk göster, sertlikten ve 
hakaretten sakın!" demiştir (Müsned, lll , 
199; Buhar!, "Edeb", 38; "Da<avat" , 63; 
Müslim, "Birr", 79). 

islam ahlakına dair kaynaklarda Cahili
ye dönemi diye adlandırılan islam önce
si Arap toplumunda yaygın olan kabalık, 
saldırganlık, şiddet gibi tutum ve davra-
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