
kir tövbe eden Eş'as'ı affetti ve onu kız 
kardeşi Ümmü Ferve ile evlendirdi. Bölge 
halkından pek çok kimse daha sonra Me
dine'ye gelerek fetihlere katıldı. Bahreyn'
de yerli unsurların Vali Hutam el-Abdi li
derliğinde irtidad edip kısa zamanda He
cer. Kat'if ve Dar'in şehirlerini ele geçir
meleri üzerine Hz. EbQ Bekir bölgeye Ala 
b. Hadram'i kumandasında kuwetler gön
derdi. Mürtedler Hecer'de kuşatıldı ve re
isleri Hutam öldürüldü. Bahreyn yeniden 
Medine'ye bağlandı. 

irtidad hareketi Uman'a da yansıdı . Böl
ge, Hz. Peygamber zamanında müslüman 
olan Cülenda'nın iki oğlu Abd ve Ceyfer 
tarafından yönetiliyordu. Bunları kıskanan 
Lakit b. Malik etrafına pek çok kimseyi 
toplayıp Deba şehrini işgal etti. Abd ile 
Ceyfer şehri terketmek zorunda kaldılar. 

Kara ve deniz ticaretinden kendisine öde
nen vergilerle yetinmeyen Lakit'in Seyf b. 
Ömer'in rivayetine göre peygamberlik id
diasında bulunduğu anlaşılmaktadır (Ta
beri. 1, 1977- 1982). Bu sırada zekat am ili 
olarakUman'da bulunan Huzeyfe b. Ye
man gelişmeleri Hz. EbQ Bekir'e bildirdi. 
Halife, Yername'de başarılı olamayan ik
rime b. EbQ Cehil ve Arfece b. Herseme 
ei-Bariki'ye Uman'a gitmelerini emretti. 
Kanlı bir savaştan sonra Lakit'in Deba'da 
başlattığı isyan bastırıldı. Bölge halkı da
ha sonra iran ve Horasan'daki fetihlerde 
önemli rol oynadı. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhar!, "Megaz!", 23; Müslim. "Rü'ya", 22; 
Vakıdl , Kitabü 'r-Ridde ( n ş r. Muhammed Hami
d ul la h). Pa ris 1409/ 1989; ibn Hişam , es-Sfre, 
ll, 72, 240, 599-600; Belazürl. Fütüh (Fayda). s. 
113, 125-155; Tabert. Ta rf/; (de Goe je). I, 1748-
1750, 1851-1868, 1881-2015; ibn Hubeyş , Ga
zauat (n şr. Süheyl Zekkar). Beyrut 1412/ 1992, I, 
3 -131; Kelal, el-ljilafetü 'r-raşide ue'l-butületü '1-
/]a lide fi J:ıurübi 'r-ridde ( nş r. Ahmed Guneym). 
Kahire 1401 /1 981; L. Caetani. İslAm Tarihi (tre. 
Hüseyin Cahid), istanbul 1926, VIII-IX; Bahriye 
Üçok. Islamdan Dönenler ue Yalancı Peygam
berler (Hicri 7.-11 . Yıllar), Ankara 1967; a.mlf .. 
"Ridde", AÜİFD, VII ( ı958-59). s. 97 -11 3; Musta
fa Fayda. İslamiyet'in Güney Arabistan 'a Yayı
/ışı, Ankara 1982, s . 115-119, 124-128, 133-134; 
a.mlf .. Allah 'ın Kılıcı Halid b. Velid, istanbul 
2006, s. 239-289; Ali el-AtOm, ljareketü 'r-ridde, 
Arnman 1407 /1987; Şakir ei-Fahham, " Kıfatün 
fi alJbari 'r-ridde li-mü'ellifın mechülin", Fuşül 
edebiyye ue taril]iyye li-mecmü'a mine'l-'ule
ma ' ve'l-üdeba' (nş r. Hüseyin Atvan). Beyrut 
1414/1993, s. 149-225; ilyas Şevfanl, ljurübü'r
ridde, Beyrut 1995; M. Salih Arı, Hz. Ebü Bekir 
ve Ridde Sauaşları, istanbul 1996; Necde Ham
maş, "er-Ridde ve mevl5ıfü Eb! Bekr minha", Di
rasat lfiril]iyye, sy. 5, Dımaşk 1401/1981 , s . 151-
163; Said Abdülfettah Aşür, "Edva' 'ala J::ıa reke
ti ' r-ridde fi şadri ' l-islam", 'Alemü'l-fikr, Xll/4, 
Küveyt 1982, s. 283-328; Abdullah b. Muham
med es-Seyf. "eş-Şabitüne 'ale 'l-islam fi şarl5i' l
Cez!reti' I-'Arabiyye eşna'e J::ıareketi ' r-ridde", ed-

Da re, XXX/1, Riyad 2004, s. 11 -36; Sa' d b. Ab
durrahman ei-Ubeysi, "Menhecü Eb! Bekr ve 
'Ömer (r.a.) fi müvaceheti J::ıa reketi ' r-ridde ve 
tesviyeti meşakiliha", a.e., XXXI/I (2005). s . 13-
64; M. Lecker, "al-Ridda", Ef2 Suppl. ( İ ng.). s. 
692-695. r.iJ 

~J MusTAFA FAYDA 

L 

RİDF 
( ı..S,:)} I) 

Kafiye düzeninde 
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RIEFST AHL, Rudolf Meyer 
(1880- ı 936) 

Alman asıllı 

~ 

Amerikalı Türk-İslam sanatı tarihçisi . 
L ~ 

Bavyera'nın Münih şehrinde dünyaya gel
di. Bir Ortaçağ Latincesi profesörünün oğ
lu olup Meyer babasının , Riefstahl anne
sinin -kızlık- soyadıdır. Yüksek öğrenimi
ni Göttingen Üniversitesi'nde, doktorası
nı Strasburg Üniversitesi'nde tamamladı. 
1903-191 O yılları arasında Paris'te bulun
du ve Sorbonne Üniversitesi ile Ecole Nor
male Superieure'de Almanca okuttu. 191 0'
da Münih'te açılan islam sanatı sergisinin 
genel sekreterliğini üstlenmesinden itiba
ren bu sanatla daha yakından ilgilenmeye 
başladı ve ertesi yıl üzerinde uzmaniaş
mak amacıyla Paris' e döndü; beş yıl son
ra da oradan Amerika Birleşik Devletle
ri 'ne göç etti. 1916'da Kaliforniya Üniver
sitesi'nde öğretim üyeliğine başladı. 1924'
te ölünceye kadar görev yapacağı New 
York Üniversitesi'ne profesör olarak tayin 
edildi ve aynı yıl arkeolog Elizabeth Titzel 
ile evlendi. Ardından eşiyle birlikte italya, 
Türkiye, Mısır, Sur iye ve Filistin gibi arke
olajik zenginliği bulunan bölgelerde bilim
sel gezilere çıktı . 1927-1930 yıllarında is
tanbul Robert College'de ders verdi ve Türk 
sanatı üzerinde derinleşti. Birçok arkeo
loji-sanat tarihi kurum ve kuruluşunun 
üyesi olan Riefstahl, hayatının en verimli 
çağında yakalandığı zatürreden kurtula
mayarak 31 Aralık 1936 tarihinde öldü. 
Bu vakitsiz ölüm onun arkasında bazısı ba
sılmaya hazır, bazısı henüz tamamlanma
mış birçok çalışmanın kalmasına sebep ol
muştur (bunlardan bazıl a rı daha sonra eş i 

Elizabeth Riefstahl ve öğrenci s i Richard 
Ettinghausen ta rafından yayımlanmıştır) . 

Riefstahl daha çok islam tekstil ve halı sa
natıyla ilgilenmiş , bu dallarda ilim alemi
nin en başta gelen uzmanı olmuştur. An-

RIEFSTAHL, Rudolf Meyer 

cak onun da diğer Doğu sanatı uzmanları 
gibi dolaştığı islam ülkelerinden topladığı 
kıymetli halıları Amerika'daki özel kolek
siyon ve müzelere kazandırdığı bilinmek
tedir. Riefstahl'ın ilgi duyduğu alanlar ara
sında Uzakdoğu ve Çin sanatları da bulun
maktadır. 

Eserleri. 1. Turkish Architecture in 
Southwestern Anatolia (Cambridge 
ı 93 ı) . Bu hacimli kitap, o tarihlerde Türk 
hükümetinin yardımıyla Albert-Louis Gab
riel tarafından Orta ve Güneydoğu Ana
dolu'da yürütülen araştırmanın Anadolu'
nun başka bir köşesini ele almak suretiy
le tamamlayıcısı olmuş , bir bakıma Gab
riel'in Türk sanatı hakkındaki çalışmasının 
bir uzantısını teşkil etmiştir. izmir, Mani
sa, Birgi, Tire, Aydın , Antalya, Burdur ve 
Alanya çevrelerindeki Türk mimari yapı
larını tanıtan eserin sonuna konulan kıta
belerin (ayrı ca bas ılmı ştır) izah ve tercü
melerini o sıralarda istanbul Alman Arke
oloji Enstitüsü'nde çalışan şarkiyatçı Paul 
Wittek yapmıştır. Kitap Amerika'da Har
vard Üniversitesi tarafından yayımianma
sından on yıl sonra Türkçe'ye çevrilmiştir 
(Cenubu GarbT A nadolu'da Türk Mimari
si, istanbul ı 941) . Maarif Vekilieti'nin neş
rettiği eser önsözünden öğrenildiğine gö
re aslında izmir Amerikan Koleji'nin plan
ladığı, fakat kapandığı için basımını ger
çekleştiremeyip tercümenin müsvedde
leriyle görüntü malzemesini Maarif Vekil
Ieti'ne hediye ettiği bir çalışmadır. Eser, 
resimlerinin ve kağıdının kalitesinden do
layı ll. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan 
diğer kitaplardan çok daha üstün bir gö
rünüşe sahiptir. 2. The Parish-Watson 
Calleetion of Mohammadan Potteries 
(New York 1922). 3. Persian and Indian 
Textiles of the Late Sixteenth to Early 
Nineteenth Centuries (New York ı 923). 

4. Catalog of an Exhibition of Persian 
and Indian Miniature Paintings For
ming the Priva te Calleetion of Dikran 
Kh an Kelekian (New York 1933). Ayrıca 

müellifin ölümünden önce ve sonra bilim
sel dergilerle kolektif yayınlarda yer alan 
çeşitli makalelerinden Arthur U. Pope'un 
Survey of Persian Art'ı (I -VI, New York 
1938-1939) için yazdığı "Persian lnfluence 
in Seljuk Art" ile Bozüyük'teki Kasım Paşa 
Camii'nin sütun başlıkları hakkındaki "Vier 
syrische Marmorkapitale mit figuralen 
Darstellungen in der Moschee zu Boz Üjük" 
başlıklı makalesi (ls l. , XX 11 932 ı. s. 186-

1 95) en önemli çalışmaları arasındadır. Ri
efstahl'ın el yazması neşirleri, tercümeleri 
ve araştırmacılar için hazırladığı bibliyog
rafyaları da bulunmaktadır. 
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Iii SEMA Yİ EYiCE 

RIEU, Charles 
(1820-ı 902) 

İsviçreli şarkiyatçı. _j 

Cenevre'de doğdu. 1835'te girdiği Ce
nevre Akademisi'nde üç yıl felsefe, bir yıl 
fen bilimleri öğrenimi gördü. Bu okulun 
bir döneminde Fransız şarkiyatçısı Antoine 
lsaac Silvestre de Sacy'nin öğrencilerinden 
Jean Humbert'in sınıfına devam etti ve 
diplomasını alınca Bonn Üniversitesi Fel
sefe Fakültesi'ne kaydoldu. Burada Georg 
Wilhelm Freytag'dan Arapça, Christian Las
sen'den Sanskritçe, ayrıca klasik tarih ve 
kültür derslerinin yanı sıra Almanca ve La
tince okudu. Daha sonraki bir dönemde de 
Freytag ile Johann Gildemeister'den Arap
ça dersleri aldı; bir yandan da özel İbrani
ce öğrenimi gördü. 1843 yılında Ebü'I-Aia 
ei-Maarr'i üzerine hazırladığı tezini tamam
layarak doktor unvanını aldı. En ilginç ve 
anlaşılması güç şairlerden olan Maarrl hak
kındaki bu çalışmasıyla Arap dili ve ede
biyatı alimleri arasına girdi ve çok çabuk 
şöhret kazandı. 1844'te Societe Asiatique'e 
üye seçildi. 184Tdeyaklaşıkyarım asır hiz
met vereceği British Museum'a girdi; 1867 
yılında Doğu Yazmaları Bölümü'nün baş
kanlığına getirildi. Rieu burada en önem
li eserlerini oluşturan Doğu yazmaları ka
taloglarını hazırladı. Yazmalarla müellifle
ri hakkında değerli bilgiler içeren bu ka
taloglar araştırmacıların vazgeçilmez baş
vuru kaynağı haline geldi. 1893'te British 
Museum'daki görevinden emekliye ayrıl
dıysa da ömrünün sonuna kadar bu ku
ruma katkıda bulunmaya devam etti. 6 
Eylül 1894'te Bonn Üniversitesi'nde dok
torasının jübilesini kutladı. Aynı yılın son
larında W. Robertson Smith'in ölümüyle 
boşalan Cambridge Üniversitesi'ndeki Sir 
Thomas Adams Arapça kürsüsünün baş

kanlığına davet edildi; 1632'de kurulan 
kürsünün on altıncı ve yegane Britanya dı
şı kökenli başkanı oldu. 19 Mart 1902'de 
Londra'da öldü. 

Eserleri. 1. De Abu'l-Alae poetae ara
bicivita et carminibus (Bonn 1843). Dok
tora tezidir. Z. Catalogus codicum ma
nuscriptorum orientaliuro qui in Mu-

94 

seo Britannico asservantur. Pars secun
da, Codices Arabicos amplectens (Lon
don 1871). William Cureton'un 1846'da bi
rinci kısmını yayımladığı British Museum 
Kütüphanesi'ndeki Arapça yazmalara ait 
katalogun ikinci kısmıdır. 3. Catalogue 
of Persian Manuscripts in The British 
Museum (1-111, London 1879-1883; Lon
don 1966) . 2536 Farsça yazma eserin ka
talogudur. 4. Catalogue of Turkish Ma
nuscripts in The British Museum (Lon
don 1 88; Osnabrück 1978). 483 Türkçe 
yazma eserin katalogudur. S. Supplement 
to The Catalogue of The Arabic Ma
nuscripts in The British Museum (Lon
don 1894; Hildesheim 2000). O tarihten 
1894 yılına kadar kütüphaneye gelen 1290 
yazmanın katalogudur. 6. Supplement to 
The Catalogue of The Persian Manus
eripts in The British Museum (London 
1895). 1883-1895 yılları arasında British 
Museum Kütüphanesi'ne gelen 425 yaz
manın katalogudur. Rieu ayrıca Otto von 
Böhtlingk ile birlikte Hemachandra'nın 
Sanskritçe sözlüğü Abhidana chintama
ni'yi orijinal metnin transkripsiyonunu yap
mak suretiyle katkıda bulunarak yayım
lamıştır (Saint-Petersburg 1847). 
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RİFM b. ABDÜLMÜNZİR 

(bk. EBÜ LÜBABE el-ENSARİ) . 

RiFAA b. RAFi' 
( eS',; U-! 4.:1S.) ) 

Ebu Muaz Rifaa b. Rafi' b. Malik 
ei-Hazrecl ei-Ensarl 

(ö. 42/662) 

Sahabi. 

_j 

_j 

Babası Rafi', Hazrec kabilesinin kolların
dan Beni Züreyl5-'ın ileri gelenlerinden olup 
annesi ümmü Malik münafıkların reisi Ab
dullah b. Übey b. SelCil'ün kız kardeşiydi. 
Ritaa babasıyla birlikte İkinci Akabe Bia
tı'nda bulundu ve orada Hz. Peygamber'e 
biat ederek müslüman oldu. Medine'ye 
dönünce kabilesi arasında İslamiyet'i yay
mak için büyük gayret gösterdi; kabile hal
kı onun ve babasının gayretleriyle İslam'ı 
kabul etti. Bedir, Uhud, Hendek gazvele
riyle Bey'atürrıdvan'da, Mekke'nin fethiy-

le Taif seferinde ve Veda haccında bulun
du. Bedir Gazvesi'ne kardeşleri Malik ve 
Hallad da katıldı. Bu savaşta bazı rivayet
lere göre Rifaa'nın, bazılarına göre ise Be
dir' e iştirak ettiği kesin olarak bilinmeyen 
babasının gözüne ok değmiş, ResCılullah'ın 
duasıyla gözü iyileşmiş (Taberanl, IX, 59), 

yine bu savaşta Rifaa, Vehb b. Umeyr'i esir 
almıştır. İlk üç halife döneminde fetih or
dularıyla birlikte çeşitli seferlere katıldı. 
Hz. Ali'nin hilafeti yıllarında onunla birlik
te hareket etti. Cemel Vak'ası'nda da bu
lunduğu ve Sıffin Savaşı'na katıldığı belir
tilmektedir. Rifaa 41 (661) veya 42 (662) 

yılında Medine'de vefat etti ve Baki' Me
zarlığı'na defnedildi. Onun her biri muhad
dis olan Muaz. Ubeyd, Ubeydullah ve Ab
durrahman adlı oğulları ile Remle, Büsey
ne ve Ümmü Sa'd adlı kızlarının olduğu 
bilinmektedir. 

Ritaa b. Rafi', Hz. Peygamber'den biz
zat duyduklarından başka EbCı Bekir ve 
Ubade b. Sarnit'ten yirmi dört hadis riva
yet etmiş, bunları kendisinden oğulları Mu
az ve Ubeyd ile kardeşinin oğlu Yahya b. 
Hallad b. Rafi', yeğeni Ali b. Yahya ve baş
kaları nakletmiştir. Ahmed b. Hanbel onun 
sekiz rivayetini tahrk etmiş, Buhar'i el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ine üç hadisini almış. sünen 
sahipleri de eserlerinde onun rivayetleri
ne yer vermiştir (b k. bi bl. ı . Rifaa'nın nak
lettiği hadislerden biri şöyledir: Bir gün 
ResCılullah'ın arkasında namaz kılıyorduk. 
ResCılullah başını rükCıdan kaldırıp da "se
miallahü limen hamideh" deyince arkasın
da bulunan bir adam (ki bu kendisidir). 
"Ey rabbimiz! Sana riyadan arınmış, ha
yırlarla dolu sayısız hamdolsun" dedi. Re
sCılullah selam verince, "O duayı kim yap
tı?" diye sorup öğrendi, sonra da şöyle söy
ledi: "Otuz küsur meleğin o duayı bir an ön
ce yazmaya çalıştığını gördüm" (Buharl, 
"Ezan", 126). 
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