
Schefer). Paris 1892, s. 16, 57; İbn Havkal, ŞCıre
tü'l-ar2, s. 72-73,81-82,131,175,402,404-
408, 422-423, 436-439, 454, 466; Makdisi. A/:ı
senü't-teh:asTm, s. 177, 272-273, 282,291 , 303, 
306, 320, 333-339, 348-352; Nasır-ı Hüsrev, Se
fername (tre. Yahya el-Haşşab). Beyrut 1983, s. 
156-158; Nizamülmülk, Siyasetname (Bayburt
lugil). s. 29, 201-202; Şerif ei-İdrisi. Nüzhetü 'l
müştah:, Beyrut 1409/1989, I, 402-403, 413-
417, 433-449; Sem'ani, el-Ensab, ll, 374; İbn Cü
beyr, er-Rif:ıle, Beyrut 1384/1964, s. 217, 256; 
Yakut, Mu'cemü'l-büldan (Cündi), ı, 313, 429, 
633; ll, 18, 72, 538; lll, 252, 320-321; V, 54-56; 
İbn İzari. el-Beyanü '1-mugrib, ı, 19; Müstevfi. 
Nüzhetü '1-h:ulab [Strange), s. 163-189; İbn Bat
tüta. er-Ri/:ıle (nşr. Ali Muntasır el-Kettani). Bey
rut 1405/1985, 1, 63, 162, 173-175, 205-207 , 
222, 255; İbn Kesir, el-Bidaye, X, 183, 348; Xl, 
106; İbn Haldun, el-'İber, Beyrut 1958, IV, 429; 
İbn Dokmak, el-İntişar li-vasıtati 'ih:di'l-emşar, 
Beyrut, ts . [Darü'l-afakı'l -cedlde). s. 101-103; Fa
si, Şifa'ü'l-garam (nşr. ömer Abdüsselam Tedmü
rl). Beyrut 1405/1985, 1, 527-538; Makrizi, el-ljı
tat, ll, 414-416, 427-430; İbn Tağrlberdi, en-Nü
cCımü'z-zahire, ll, 118, 201; lll, 163, 168, 180; V, 
167; Nuaymi, ed-Daris fi tarTI]i ' l-medaris (nşr. 

Ca'fer ei-Haseni). Kahire 1988, ll, 139-221; E. 
Kühnel, el-Fennü'l-İslamT [tre. Ahmed Musa) . 
Beyrut 1966, s. 24-25, 125-126; Vefık ed-Dak
dGkl, el-Cündiyye fi 'ahdi'd-Devleti'l-Ümeviyye, 
Beyrut 1985, s . 206-209; V. V. Barthold, Moğol 
İstilasına Kadar Türkistan [haz. Hakkı Dursun 
Yıldız). Ankara 1990, s . 87, 148, 174, 194,336-
337; Bülent Çetinkaya, Ortaçağ İslam Dünya
sında Ribat: VII-XJ!l. Asırlar Arası [yüksek lisans 
tezi, 2003), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; Fuat Köprülü, "Ribat", VD, ll [ 1942), s. 
267-278; ömer Abdüsselam et-Tedmüri. "er
Ribat ve'l-murabi\On fi saJ:ıili'ş-Şam", Dirasat 
tarTI]iyye, sy. 5, Dımaşk 1981, s. 77-98; Muhyi 
Hilal es-Serhan, "er-Rubutu'l-islamiyye", el
Meurid, XlV/3, Bağdad 1405/1985, s. 67-84; 
Mikel de Epalza. "er-Ribat ve'r-rabit§.t fı 'l-esma' 

ve'l-aşari'l-isbaniyye" (tre. Hüseyin el-Ya'kübi), 
Mecelletü Dirasal Endelüsiyye, sy. 13, Tunus 
1995, s. 69-86; Hassan S. Khalilieh, "The Ribat 
System and its Role in Coastal Navigation", JES
HO, XLII/2 ( 1999). s. 212-225; Ali Ahmed, 
"A'malü'r-ribat ve'l-müşagara fi't-tar11J.i'l-'Ara
biyyi'l-islam1", Dirasal tarTI]iyye, sy. 73-74 
(2001 ). s. 113-141; Camille Rhone, "Les ribats 
dans ['orient du monde musulman des arigirres 
au XIII' siecle", BEO, LV [2003). s. 61-75; Geor
ges Marçais, "Ribat", İA, IX, 734-737; Oktay Asla
napa, "Ribat", a.e., IX, 737-738; J. Chabbi, "Ri
bar, EJ2 (İng.). VIII, 493-506; Nasser Rabat, "Ri
bar , a.e., VIII, 506; Şebnem Akalın, "Kervansa
ray", DİA, XXV, 299-302; Angelika Hartmann, 
"Nasır-Lid!nillah", a.e., XXXII, 401. 

L 

~ İsMAiL YıiliT 

RİBBİYYÜN 
(..:.ı~}l) 

Yahudi geleneğinde 
öğretici ve yönetici konumundaki 

Rabbaniyyfin'a tabi olan 
sıradan halk anlamında 

bir Kur'an terimi 

(bk. RABBANİYYÜN). 
_j 

L 

RIBERAy TARRAGO, Julian 
(1857-1934) 

İspanyol şarkiyatçısı. 
_j 

Valencia'da doğdu. 1882'den itibaren 
Francisco Codera y Zaidin'in gözde öğren
cisi ve daha sonra asistanı oldu. 1887-1905 
yılları arasında Zaragoza (Sarakusta) Üni
versitesi'nde Arapça öğretim üyeliği yap
tı. Ardından İslam ve Yahudilik tarihi ders
leri vermek üzere Madrid Üniversitesi'nde 
görev aldı. 1913'te aynı üniversitede Arap
İspanyol Edebiyatı Kürsüsü başkanlığını 
üstlendi ve bunu emekliye ayrıldığı 1927 
yılına kadar yürüttü. Endülüs tarihinin si
yasi hayat, hukuk, müzik, dil, şiir. eğitim 
ve kurumlar gibi farklı alanlarıyla ilgilenen 
nadir araştırmacılardan biri olan Ribera, 
İspanyol Kraliyet Akademisi'ne ve Kraliyet 
Tarih Akademisi'ne üye idi. 

Ese.rleri. 1. La Ensei'ia entre los mu
sulmanes espaiioles (Zaragoza 1893). 

Endülüs'teki eğitimi, eğitim kurumlarını 
ve bunların faaliyetlerini ele almaktadır. 2. 
Bibli6tilos y bibliotecas en la Espaiia 
musulmana (1895) Endülüs'te kitap sev
gisi ve kütüphaneler hakkındadır. 3. Grige
ne s del justicia de Arag6n (Zaragoza 
1897) Aragon'da adaletin ve adli kurum
ların kökeninin incelendiği çalışmada En
dülüs'teki İslam hukuku ve kurumlarından 
kaynaklanan tesirler de gün ışığına çıka
rılmaktadır. 4. Musica de las Cantigas 
( 1922) Endülüs şarkı mOsikisi üzerinedir. 
S. De historia arabigo-valenciana (Va
lencia 1925). Valensia şehrinin İslami dö
nem (Belensiye) tarihine dair bir çalışma
dır. 6. El Cancionero de Abencuzman 
(Madrid 1928). Lirik şiirler ve şarkı sözleri 
mecmuasıdır. 7. Disertaciones y opuscu
los (HI , Tetuan 1952). Eserde Ribera'nın 
çeşitli makaleleri ve kitaplarından bazı bö
lümler bir araya getirilmiştir. 8. La musi
ca arabe y su influencia en la espaiio
la (Valencia 2000) Arap müziği ve bunun 
İspanyol müziğine etkileri hakkındadır. 9. 
Los ladrillos moros de Xara (Alicante 
2005). Endülüs'ün Xara bölgesindeki müs
lümanların tuğla yapım tekniklerini ve tuğ
la çeşitlerini konu edinir. Ribera ayrıca İb
nü'l-Kütıyye'nin Tari]]u iftitdl.ıi'l-Ende
lüs'ünü ispanyolca'ya çevirerek Historia 
de la conquista de Espana de Abenal
cotia el Cordobes (Madrid 1926) , hoca
sı Codera ile birlikte İbn Hayr el- İşblll'nin 
Fehrese'sini Index Librorum (HI, Sara
gossa I 894- I 895) ve Muhammed b. H aris 
el-Huşenl'nin Kuçlatü Kurtuba'sını ispan
yolca tercümesiyle birlikte Historia de los 
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Julian Ribera y Tarrago·nun. hacası Francisco Codera ile 
birlikte neşrettikleri ibn Hayr el-lşbili'nin el-Fihristin in (In
dex Ubrorum) kapağı 118931 

jueces de C6rdoba por Aljoxani (Mad
ri d ı 9 ı 4) adıyla neşretmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

J. T. Monroe, Islam and the Arabs in Spanish 
Scholarship, Leiden 1970, s. 151-173; Necib ei
Aklkl, el-Müsteşrih:ün, Kahire 1980, ll, 189-190; 
Mişal Cüha, Dirasatü'l-'Arabiyye ve'l-İslamiyye 
{i Ürübba, Beyrut 1982, s. 137-138; E. Garcfa 06-
mez, "Don}uliim Riberay Tarrago", al-Andalus, 
ll , Madrid 1934, s. 1-VIII; a.mlf., "Primer centena
rio del nacimiento de Don Juliim Ribera Tarra
go", a.e., XXIII [I 958). s. 207-209; B. Lopez Gar
cfa, "Correspondencia de Julian Ribera a Pascual 
Menendez: Una amistad en una etapa decisiva 
del arabismo (ı 899-1904 )", Sharq al-Anda/us, 
sy. 10-11, Alicante 1993-94, s. 499-526; el-~a
müsü'l-İslami, ll, 617 . ı:;g;:ı 

1J!!!1 MEHMET ÖZDEMİR 
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RİB'I b. HIAAŞ 
( J;I;>~~J) 

EbO Meryem Rib'i b. Hıraş b . Cahş 
el-Gatafanl el-Abs! 

(ö . 101/719) 

Hadis hiifızı ve zahid. 
L _j 

KOfeli muhadram tabillerdendir. Babası 
Hıraş b. Cahş'a Hz. Peygamber'in bir mek

tup gönderdiği, fakat onun bu mektubu 

yırtıp attığı rivayet edilmektedir (İbn Sa 'd, 
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VI, 127). Rib'l hadis öğrenmek için bazı 
ilim merkezlerine giderek Hz. Ali, Ebu MO
sa el-Eş'arl, Abdullah b. Mes'Qd, Ebu Mes
'Qd el-Bedrl, Huzeyfe b. Yeman, Ebu Bek
re es-Sekafi ve İmran b. Husayn gibi saha
bllerden faydalandı. Suriye'ye gittiğinde 
Cabiye'de Hz. Ömer'in hutbesini dinledi. 
Ebu Zer el-Gıfarl'den hadis işitip işitme
diği ise ihtilatlıdır. Kendisinden Abdülme
lik b. Umeyr el-Kureşl, Ebu Malik el-Eşcal, 

İbnü'l-Mu'temir, Şa'bl gibi muhaddisler 
rivayette bulundu. 

Güvenilir bir muhaddis olan ve rivayet
leri Kütüb-i Sitte'de yer alan Rib'l aynı za
manda devrinin önde gelen zahidlerinden
di. Yalan söylememesiyle tanınan Rib'l'nin 
iki oğlu da Haccac'a isyan etmişti. RibT
nin doğru sözlülüğü Haccac'a hatırlatı
larak oğullarının saklandığı yer hakkın
da doğru bilgi verebileceği belirtilmişti. 
Haccac da ona adamlarını gönderip oğul

larının yerini sorduğunda Rib'l, "Allah yar
dımcıları olsun" diyerek ikisinin de evde 
olduğunu söylemiş, onun bu dürüstlü
ğünü gören Haccac oğullarını bağışla

mıştı. 

Bazı kaynaklarda Rib'l'nin Rebl' ve Mes
'Qd adında iki kardeşi bulunduğu kayde
dilmiş, fakat kendisi dört kardeş oldukla
rını belirtmiştir (abid ve zahid olarak bi
linen kardeşi Rebl'in öldükten sonra yü
zü açıldığında etrafında bulunanlara se
lam verdiğine dair rivayet ve tartışmalar 
için bk. İbn Sa'd, VI, 127; Zehebl. A'lamü'n

nübela', IV, 361; İbn Hacer, Teh?fbü't-Teh

?ib, III, 237). Bazı kaynaklarda Rib'l b. Hı
raş'ın karısının da (imreetü Rib'i b. Hıraş) 
hadis rivayet ettiği görülmekte (Müsned, 

VI, 357, 369), fakat bu hanımın kimliği 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Rib'l 
b. Hıraş 1 01'de (719) Küfe'de vefat etti. 
Cenaze namazını Zeyd b. Hattab'ın taru
nu ve Ömer b. Abdülazlz'in Küfe valisi mu
haddis Abdülhamld b. Abdurrahman kıl
dırdı. Onun 81,82 (701). 102 ve 104'te (722) 
öldüğü de kaydedilmektedir. 
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RİCALULLAH 
( .dıiJ~)) 

İlahi hakikatierin mazharı olup 
alemde tasarrufta bulunan 
gizli ve aşikar Allah erieri 

anlamında bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "erkek; mert, yiğit" anlamları
na gelen recül kelimesinin çağulu olan ri
dil ile "Allah" lafzından oluşan ricalu!Hih 
terimi tasawufta alemin yönetilmesinde 
belli görevleri bulunduğuna inanılan veli
leri ifade eder. Ricalü'l-gayb da ricalullaha 
yakın bir anlam taşır. Ancak ricalullah rica
lü'l-gaybdan daha kapsamlıdır. Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'ın günahtan arınan erieri 
sevdiğinden bahsedilmiş (et-Tevbe 9/108), 
ticaret ve alışverişin kendilerini Allah'ı zik
retmekten alıkoymadığı , Allah'a verdikle
ri sözü yerine getiren erler övülmüş (en
Nur 24/37; el-Ahzab 33/23), vahyin eriere 
geldiği belirtilmiştir (en-Nahl 16/43). Bun
dan dolayı tasawufta erlik kavramı önem 
kazanmış . dini hükümlere ve ahlak kural
larına bağlı kalan, bunları cesaretle uygu
layan kişilere er denilmiş, bu bağlamda 
velllere "Allah'ın erleri" (ricil.lullah) unvanı 
verilmiştir (ayrıca bk. ERENLER). Ricalulla
hın veliden farkı onların alemin yönetilme
sinde Cebrail, Mikail, İsrafıl ve müdebbirat 
(en-Nil.ziil.t 79/5) gibi isimler verilen me
leklerin görevlerine benzeyen görevleri ol
duğuna inanılmasıdır. 

Ebu Talib el-Mekki ve Hücvlrl gibi süfi 
müellifler ricalullahtan çeşitli şekillerde 
bahsetmiştir (J)iltü 'l-~ulab, II, 154-155; 
Keşfü'l-mal:ıcilb, s. 269). Muhyiddin İbnü'l
Arabl'den sonra ricalullah ve ricalü'l-gayb
dan söz eden mutasawıflar genellikle onun 
bu konuya ilişkin sınıflandırmasını esas al
mıştır. İbnü'l-Arabl'ye göre ricalullah (ku
tub, imaman. evtad, abdal) dinin dayandığı ve
layet. nübüwet, risalet ve imandan iba
ret dört temel hakikati duyu ve şehadet 
aleminde temsil eder. Bu dört hakikatin 
ruhi-batını yönü Adem, İbrahim, Isa ve Hz. 
Muhammed, zahir yönü Isa, İlyas, İdrls ve 
Hızır tarafından temsil edilir. Ricalullah du
yu ve şehadet aleminde bu peygamber
lerin naibleridir. Ricalullah ilimlerini İsra
fil, Mikail, Cebrail ve Azrail vasıtasıyla di
nin zahir yönünü temsil eden yaşayan re
sullerden alır ve alemde çeşitli tasarruf
larda bulunur. 

Ricillullahın birçok sınıfı vardır, bu sı
nıflardan her biri belirli yetkilere sahiptir 
ve her birinin bir unvanı mevcuttur. Her 

bir sınıf varlıktaki ilahi hakikatierin ve fiil
Ierin şahıs durumuna gelmiş halidir. Hak 
bu şahıslar vasıtasıyla alemde fiilierini ic
ra eder. Zira her bir ilahi hakikatin tecelli 
edip fiil haline gelmesi için en yetkin te
celligah insandır. Ricalullah ricalü'l-aded 
ve ricalü'l-meratib olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Rica1ü'1-aded, varlık hiyerarşisinde 
kendilerine tahsis edilen müstakil görev
leri yerine getirdiğinden sayıları sabittir. · 
Rica! hiyerarşisindeki değişiklikler belli bir 
usul dahilinde gerçekleşir. Mesela en üst
te yer alan kutub vefat ettiğinde iki imam
dan kutbun kalbine yönelik tarafta bulu
nanı kutbiyyet makamına geçer. Mutlak 
anlamda kutub Hz. Muhammed'dir. Ru
hanl açıdan bütün ricalü'l-aded Muham
med! ruha dayanır. Pelekler alemiyle pa
ralellik gösteren ricalü'l-aded hiyerarşisi 
şu şekildedir: Bir kutu b ya da gavs (kalem 
alemi), iki imam (kutubla birlikte "üçler" 
adını alır), kuzeyde-güneyde, doğuda-ba

tıda bulunan dört evtad (arş). her biri bir 
bölgede görev yapan yedi abdal (hareketli 
felekler). kendileri vasıtasıyla şeriat bilgi
lerinin vazedildiği on iki nükaba (burçlar fe
leği) , arşı taşıyan melekler gibi sekiz adet 
nüceba ( makamları kürsi), bir havari, kırk 
recebiyyün, bir hatm, üç yüz mustafa ya 
da mücteba, kırk gayret-i ilahiyye ricali, 
kırk selamet makamı ricali, beş tarikat 
melikleri ricali, üç saf hayır ricali (İbnü'l
Arabi, II, 12; bk. ABDAL; KUTUB; RiCALÜ'l

GAYB). 

Ricalü'l-aded bulunduğu makam ve va
zifeleri itibariyle çeşitli şekillerde adlandı

rılır. Ricalü'l-feth (keşf er! eri) saatler ade
dince yirmi dört kişidir. İçlerinde gece ya 
da gündüz herhangi bir saatte kendisine 
bilgi ve marifetlerin açıldığı kimseler var
dır. Farklı farklı yerlerde bulunur, asla bir 
araya gelmez1er. Bunlardan Yemen'de iki, 
Şark ülkelerinde dört, Mağrib'de altı kişi 
vardır. Ricalü'l-iştiyak aynı zamanda beş 
vakit namaz ricali de (ricil.lü's-salaviH) ol
duğundan beş kişidir; her biri bir namaz 
vaktine tahsis edilmiştir. Müşahede maka
mında olduklarından daima zevkten daha 
derin olan iştiyak içindedirler. Ricalü'l-ey
yami's-sit haftanın günlerinde tasarruf
ta bulunur. Buradaki günlerden kasıt Al
lah'ın alemi yarattığı günlerdir. Her bir gün 
Hakk'ın belli bir sıfatının tecellisinden iba
rettir. Pazar işitmeden (semi'). pazartesi 
hayattan (hay), salı görmekten (basir), 
çarşamba iradeden (mürid), perşembe 
kudretten (kadir), cuma ilimden (alim), 
cumartesi kelamdan (mütekellim) var ol
muştur. Cuma insanlığın yaratıldığı gün ol-


