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Endülüslü şair. 
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Belensiye'nin (Valencia) küçük bir say
fiye kasabası olan Rusafe'de doğdu. 555 
(1160) yılında yirmi yaşını tamamlamadı

ğına göre (Abdülvahid el-Merraküşl, s. 290) 

536'da ( 1141-42) doğmuş olmalıdır. Küçük 
yaşta ailesi Maleka'ya (Malaga) göç etti. 
Kısa sürelerle oradan ayrılan Rusati bir 
süre Gırnata'da kaldı ve şehrin valisi Mu
hammed b. Abdülmelik b. Sald'e kaside
ler sundu. Burada Muhammed b. Abdur
rahman el-Kütendl ile tanışınca onunla 
karşılıklı şiir söylediler. İlk Muvahhid hü
kümdarı Abdülmü'min el-KOml'nin Endü
lüs'ü zaptetme seferleri sırasında Endü
lüs halifesinin övülmesi için Cebelitarık'ta 
555'te ( 1160) düzenlenen şiir yarışmasına 
Rusati de katıldı ve halifenin huzurunda 
takdir toplayan uzun bir methiye okudu 
(Divan, nr. 34; Abdülvahid el-Merraküşi, 
s. 287-290). Gerek bu şiiri gerekse Muvah
hidler'in diğer ileri gelenleri için söylediği 
methiyeleri dolayısıyla Muvahhidler'in öv
gü şairi diye anıldı. 

Akıl, onur, iffet, hilim ve sabır erdem
leriyle övülen Rusati şiiri bir geçim vasıta
sı olarak görmedi, geçimini baba mesleği 
olan elbise tamirciliği ve terzilikle sağladı. 
Onun Maleka çarşısındaki terzi dükkanı 
Doğu Endülüs'ün şair ve yazarlarının bu
luşma yeriydi. Şair bir dizesinde (Divan, 
nr. 64). küçük yaşta memleketi Rusafe'
den ayrılması ve elbise tamirciliğiyle ge
çimini sağlaması bakımından kendini kü
çük yaşta vatanı Musul'dan ayrılan ve ay
nı mesleği icra eden ünlü şair Seri er-Ref
fa'ya benzetir. Edebiyat eleştirmenleri, 
maddi çıkar gözetmeden Muvahhidler'in 
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gelişini kutlayan ve ileri gelenlerine övgü
ler yazan Rusati ile yine maddi çıkar gö
zetmeden Murabıtlar'ın gelişini kutlayan 
İbn Haface arasında paralellik kurar. Bu 
sebeple M. Rıdvan ed-Daye'nin, Rusati'nin 
övgüleriyle geçimini sağlamak için Endü
lüs ve Mağrib beldelerini, Maleka, Gırnata 
ve Merakeş'i dolaştığına dair kanaati (Fi'l
Edebi'l-Endelüsf, s. 67-81) isabetli görün
memektedir. Methiyelerinin çok az olma
sı bunu teyit etmektedir; ancak kendisi
ne verilen ödülleri de geri çevirmemiştir 
(Divan, neşredenin girişi. s. 16-17). Rusa
ti genç yaşta Maleka'da vefat etti. 

Doğu Endülüs şairlerinin hemen hemen 
tamamı gibi Rusati de Doğu Arap şiirinin 
geleneklerine bağlıydı. Dolayısıyla, zecel 
türü şiirin en büyük temsilcisi Kurtutalı 
İbn Kuzman'ın çağdaşı olmasına rağmen 
müveşşah ve zecel gibi Endülüs'e özgü 
şiir türlerine iltifat etmemiştir. Gerek ka
zanç sağlamak amacıyla şiir söylememiş 
olması gerek klasik kaside formunu ter
cih etmesi gerekse Muvahhidler'i övgüyle 
karşılaması ve özellikle orUinal tasvir şiir
leri sebebiyle İbn Haface şiir ekolüne men
sup sayılır. Makkarl, tasvir şiirlerindeki ye
nilikleri dolayısıyla Rusati için Endülüs'ün 
İbnü'r-ROml'si nitelemesinde bulunmuş
tur (Nefr.ıu'Hfb, III, 486) . Ancak İbnü'r-RO
ml'nin bu alanda ortaya koyduğu yenilik
ler daha çok akli iken Rusatl'ninkiler haya
lldir. Şiirlerinin çoğu tasvir temasında olan 
Rusatl, özellikle beş veya daha az teyitten 
oluşan şiirlerinde (maktüat) çok başarılı 
tasvirler. yeni benzetmeler ve yeni mana
lar ortaya koymuştur. Çiçek tasvirlerine 
dair olan "nevriyyat" türü şiirlerinde İbn 
Derrac'ın etkisi görülür. İşblliye (Sevilla) ır
mağını tasvir ettiği şiirine kendisinden son
ra gelen birçok şairin nazire yazdığı kayde
dilir (Divan, neşredenin girişi, s. 23; Ab
dülvahid el-Merraküşi, s. 291 ). Rusatl, şi
irlerinin önemli bir kısmında küçük yaşta 
ayrıldığı memleketi Rusare ve Belensiye'
ye duyduğu özlemi dile getirmiştir (İbn 
Said el-Mağribi, II, 298-299; Makkari, IV, 9-

10). Bunun dışında methiye, mersiye, ga
zel ve ihvaniyyat temalarında şiirleri bu
lunmaktadır. Edebi nesir alanında da ör
nekler ortaya koyduğu anlaşılan Rusatl'
nin kalem tasviriyle ilgili bir parçasını Lisa
nüddin İbnü'l-Hatib kaydetmektedir (el
İf:ı[ıta, II. 514-515). 

İbnü'l-Ebbar, Rusati'nin ellerde dolaşan 
divanının kaybolduğunu belirtir. İhsan Ab
bas, tarih ve edebiyat kaynaklarını tara
yarak oluşturduğu divanını Divanü'r-Ru
şafi el-Belensi adıyla yayımlamış (Beyrut 
1960). bunun geliştirilmiş ikinci baskısı da 

yapılmıştır (Beyrut-Kahire 1403/1983). Te
resa Garulo, İhsan Abbas'ın oluşturduğu 
divanın İbnü'l-Hatlb'in el-İJ:ıdta'sından (II. 
505-515). İbn Asker el-Gassanl'nin Tari{! u 
MdJel;fa'sından, İbn Büşra'nın (Bişri) 'Ud
detü'l-celis'inden (Cambridge 1992, s. 95-

96) ve kendisinin "ar-Rusatl de Valencia, 
Poemas"ından (ispanyolca neşredenin gi
rişi ve şiirlerin ispanyolca'ya tercümesi, 
Madrid 1980, I 986) tamamlanabileceğini 

ifade etmektedir (EJ21Fr.J, VIII, 652). 
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Bulgaristan'da tarihi bir şehir. 
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Bulgaristan'ın dördüncü büyük şehri olan 
Rusçuk (Bulgarca Ruse 1 Russe) önemli bir 
endüstri ve kültür merkezidir (2001 nüfu
su 180.344). Osmanlı döneminde (1393-

1878) hıristiyan bir Bulgar köyünden elli 
üç camisi, dokuz medresesi ve en az beş 
tekkesiyle müslüman Türk nüfusunun ço
ğunlukta olduğu Kuzey Bulgaristan'ın en 
büyük kozmopolit şehirlerinden birine dö
nüşmüştür. XVIII. yüzyılın sonlarında ve 
XIX. yüzyılda cereyan eden beş Rus-Türk 
savaşı sırasında etrafı taş döşeli toprak is
tihkamla çevrili önemli bir kale-şehir özel
liği kazanmıştır. Bu esnada ve özellikle 1811 
ve 1877-1878 yıllarında defalarca bomba
lanmış ve yıkılmıştır. 1878'den öneeye ait 
çok az sayıda mimari eserin kalmasının 
sebebi budur. 1864-1878 yılları arasında 
Rusçuk, Dobruca'nın tamamını ve Bulga
ristan'ın yarısını içine alan Tuna vilayeti
nin merkeziydi. Osmanlı Devleti'nin ilk de
miryolu Rusçuk ile Karadeniz limanı olan 
Varna arasında yapılmıştı. Osmanlı idare
sinin son dönemlerinde Rumeli'nin en hız
lı gelişen modern bir şehri olmuştur. 


