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Arap alfabesinin onuncu harfi. 
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Türk alfabesinde yirmi birinci sırada yer 
alan ra Fenike alfabesiyle ebced tertibinin 
yirminci harfi olup sayı değeri ZOO'dür. Fe
nike dilindeki adı rostur (res, Ar. re's), Ara
rnice ve İbranice'ye res (reş) , Yunanca'ya 
rho, Arapça'ya ra olarak geçmiştir. Bu ke
limelerin hepsi "baş" anlamındad ı r. Halil 
b. Ahmed'den itibaren Arap yazarlarının 
bu harf için "küçük kene, meme ucu, de
niz köpüğü, mugaylan türünden bir ağaç" 
( el-Hurüf, s. 29) şeklinde verdikleri mana
lar onun biçimiyle ilgili olmalıdır. Harfin bi
çimi, hiyeroglif alfabesindeki göğsün üst 
tarafından kesik ve soldan görünen insan 
başından doğup gelişmiştir. Batı Yunan
cası ile Latin alfabesinde bu baş profilinin 
çizgiye dönüşmüş şekilleri görülür. Mısır 
kutsal resim yazısı olan Hiyeratik alfabe
sinde boyun uzantı çizgisine sahip olan baş 
yuvarlağı biçimi Fenike, Thera Yunancası 
ve Etrüsk (Yunanca) alfabelerinde yansı

ma bulmuştur. Arap alfabesindeki ra şek
linin de bununla ilgisi görülmektedir (bk. 
HARF). 

Slbeveyhi "ra"nın mahrecini, dil ucunun 
alt tarafı ile iki üst kesici dişierin hemen 
üstüne rastlayan üst damak olarak belir
lemiştir (Kitabü Sfbeveyhi, IV, 433). Halil 
b. Ahmed, mahrecinin başlangıcı dil ucu ol
ması sebebiyle "ra"yı nun ve lam harfleri 
gibi dil ucu ünsüzlerinden (huruf-ı zevle
kıyye) sayar. Ra "nün"un mahrecinden çık
makla birlikte dil sırtı "lam"ın mahrecine 
doğru eğilim gösterir (a.g.e. , a.y.). Ra se
sinin belirleyici sıfatları tekrlr, cehr ve bey
niyyedir. Bu sebeple ra sesi çıkarılırken dil 
ucunun titrernesiyle ses tekrarlanır ve özel
likle "ra"da duruş yapıldığında belirginlik 
artar (a.g .e., IV, 136). Ne sert ne de yumu
şak bir ses olup ikisinin ortasında bir tım 
değerine sahiptir. İbn Sina ra sesini, titre
meye elverişli ahşap yüzey üzerinde sert 
bir kürenin yuvarlanmasından çıkan sese 
veya kuwetli bir rüzgarda savrulan giysi
nin çıkardığı .titreme sesine eşdeğer sa
yar (Mel].aricü'l·hurüf, s. 27) Şarkiyatçılar 

"ra"yı titreşimli, yumuşak, diş kökü ve dil 
ucu ünsüzü kabul eder. Arap dilinde söy
lenişi zor olduğundan aynı hecede ardarda 
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"Ir" ve "rl" sesleri gelmez (Hasan Abbas, s. 
92) Bu durum yabancı kökenli kelimele
rin belirlenmesinde önemli ölçülerden bi
rini teşkil eder. Ra sesinin güçlü sıfatı olan 
tekrar ve titreşimi n onu içeren birçok ke
limeye "tekrar, titreşim, hareket" şeklinde 
ortak anlam olarak yansıdığı kabul edil
miş, bal türleri ve sıfatları, tatlı şeyler ve 
meyvelerle ilgili birçok kelimede ra harfi
nin bulunması da tatma zevkinin tekrar
lama, yalanma içgüdüsel hareketinin yansı
ması olarak görülmüştür (a.g.e., s. 90-9 ı) 

İbn Sina ra sesinin gayn, lam, ta sesleri
ne benzer şekilde ve kalın söylenişine göre 
ra gayniyye, ra lamiyye, ra taiyye, ra mut
baka biçiminde kategoriler belirlemiştir. Ra 
gayniyyenin, dil ucu titremesinin ağız boş
luğuna doğru yönelmesiyle, ra lamiyyenin, 
titremenin dil ucu ve ortasında da gerçek
leşmesiyle ve dil kenarlarının büzülmüş bir 
vaziyet almasıyla, ra taiyyenin, dil ucu tit
remesinin hafiflernesi ve dil ortasının iyi
ce yükselmesiyle, ra mutbakanın (kalın ra) 
titremenin dil ucu ve ortası ile birlikte ger
çekleşmesiyle meydana geldiğini kaydeder 
(Mel].aricü'l-b.urüf, s. 22-23). Ra sesi büyük 
kas gücü gerektiren, telaffuzu zor harfler
den olduğu için çocukların ve peltekierin 
dilinde "v, g, l, 1)" seslerinden birine dönü
şerekçıkar (İbrahim Enis, s. 145-146) Gü
nümüzde Arap dünyasının doğusunda ve 
batısındaki bazı lehçe ve ağızlarda da ga
yınsı ra yaygındır. 

Kur'an kıraatinde "ra"nın kendi durumu
na, bulunduğu yere ve konuma bağlı ola
rak kalın, ince veya her iki şekilde okun
ması mümkündür. "Ra"nın kendi harekesi 
üstün veya ötre ise, ra sakin olup önünde
ki harf üstün veya ötre ise, ra ve önündeki 
harf sakin iken ondan önceki üstün veya 
ötre ise(~~ gibi) kalın okunur. Yine ra 
sakin olup önündeki harfin harekesi arızl 
kesre ise (~;!wl,~;! gibi). sakin "ra"
nın önü kesre olmakİa birlikte kendisini bir 

kalın harf izlerse (:U~, '-"'ll>~, ~L..:o~ gibi) 
yine kalın okunur. "Ra"nın harekesi lazımi 
veya arızl kesre ise ('-"'Wl ;_;Jj, Jl>; gibi), 
sakin "ra"nın önü lazımi kesre ise (~1), 
sakin "ra"nın önü sakin harf veya med har
fi olan ya olup da ondan önce de kesre bu
lunursa (~ )!~ , j~) ince okunur. Sakin 
"ra"nın önü kesre olup sonunda da kes
reli bir kalın harf bulunursa ( ~~.J. eş
Şuara 26/63). sakin "ra"nın önünde sakin 
sad veya ta. ondan önce de kesre varsa 
(~ ~. Yusuf 12/21, ~~ :-.;;.. Sebe' 34/ 
12) "ra"yı ince ve kalın okumak caizdir. Yi

ne"_;..:;," (el-Fecr 89/4) örneğinde olduğu 
gibi aslına (.ş;.!) göre ince, ancak vakıf 
halinde kalın okunan yerler de vardır. Slbe
veyhi ve İbn Cinnl. "ra"nın fethasını "ya"ya 
meylettirerek okumayı (imale) titreşimli ve 
tekrarlı ses özelliğini gidereceği için doğru 
bulmazlar (Kitabü Sfbeveyhi, IV, 136; Sırru 
şına'ati'l-i'rab, I, 64); G. Troupeau da kalın 
harf olma özelliğini yitireceği için imaleyi 
isabetli görmez (EJ2 [Fr.J, VII I, 356). Ebu 
Amr b. Ala "ra" dan sonra maksur elif bu
lunan kelimelerde ( ..sl~ ..s~ gibi) imale 
yapmıştır. Kıraat alimleri "..:iıf ..s) J>" (el
Bakara 2/55) örneğinde olduğu gibi "ra"
nın imalesi konusunda farklı görüşler be
nimsemiştir (İbnü'I-Cezerl, Il, 77-78) 

Sesin titreme ve tekrarlanma özelliğinin 
kaybolmaması için "ra"nın benzerine (r) id
gamı asıldır (İbn Yalş, IV, 425). Slbeveyhi ve 
İbn Cinnl "ra"nın, aralarında mahreç ve sı
fat yakınlığı bulunan lam ve "nun"a idga
mını ondaki sesin tekrarlanma özelliğini 
gidereceği için doğru görmemiş, aksine 
lam ve "nun"un (ve tenvlnin) "ra"ya idga
mını (.:i;'~~+- .:ii'.)~,.:;.._;}+-.:;.._; ,j) uy
gun bulmuştur (i\itabü Sfbeveyhi, ıv, 447-
448; Sırru şına'ati'l-i'rab, I, ı 93 ). Ancak 
".;,ı_; Ji"de (el-Mutaffifln 83/14) mana de
ğiştiği için idgam değil sekte ile kıraat et
mek uygun görülmüştür. "Nün"un "ra"ya 
idgamının gunneli ve gunnesiz olarakyapı
labileceğini söyleyen Slbeveyhi gunne ile 
yapılması halinde "nun"un mahrecinin ge
niz boşluğu olmayacağını, gunneye ağız 
boşluğu sesinin de karışacağını belirtmiş
tir (Kitabü Sfbeveyhi, IV, 452, 454). Fakat 
"Jl.) :;," (el-Kıyame 75/27) örneğinde an
lam bozulacağından idgamla değil sekte ile 
kıraat edilmesi uygun bulunmuştur. Ebu 
Amr b. Ala, Ya'küb el-Hadraml ve Ali b. 
Hamza el-Kisa! gibi bazı kıraat alimleriyle 
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Yahya b. Ziyad el-Ferra "ra"nın "Iam"a idga
mın ı caiz görmüştür: " ~f ~ .._ ;ıJ ~" 
(el-Hadld 57/28) gibi (İbn Yalş~ IV, 425-426) 

"Ra"nın başta 1-n-m-v-s ve ayın harfleri 
olmak üzere birçok harfle (sesle) yaptığı 
dönüşüm ler (ibdaJ) eş anlamlı veya eşde

ğer kelimelerin oluşumuna imkan vermiş

tir: R 1 l: abra~ / abla~ (alacalı); r 1 n: zOr 1 
zün (put); r 1 z: t:ıacr 1 t:ıacz (engellemek) ; 
r 1 m: ce~ 1 ceım (kesmek) ; r lv: rezn / vezn 
(tartmak); r /y: dinnar/dinar (dinar). ~rratf 

15irat (bir ağırlık ölçüsü); r 1 ayın : reft 1 'aft 
(kırmak, ufalamak); ecmere 1 ecme'a (top
ladı); r 1 s: cirm 1 cism (cisim) gibi. 
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~ İSMAİL DURMUŞ 

RAB 
( y }f) 

Allah ' ın isimlerinden biri. _j 

Sözlükte "bir şeyi yetkinlik noktasına va

rıncaya kadar kademe kademe inşa edip 
geliştirmek" manasındaki rab (rabb) keli
mesi mübalağa ifade etmek üzere daha 
çok sıfat gibi kullanİlır ve kelimeye hepsi 
de Allah Teala hakkında olmak üzere "ma
lik, seyyid, idare eden, terbiye eden, göze-
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tip koruyan, nimet veren, ıslah edip ge
liştiren, mabud" gibi anlamlar verilir (Ra
gıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rbb" md : ib
nü' l-Eslr, en-Nihaye, "rbb" md.). İbn Cerir 
et-Taberi bumanaların malik, seyyid ve 
muslih kelimelerinde yoğunlaştığını kay
deder. Malik "evreni yaratan ve yöneten", 
seyyid "hakimiyetinde dengi ve benzeri ol
mayan", muslih de "lutfettiği nimetler va
sıtasıyla yaratılmışların halini düzeltip ge
liştiren" demektir (Cami' u 'i-beyan, ı. 93-
94). Ebü'l-Beka el-Kefevi rab kelimesinin 
Allah için kullanıldığında içerdiği manaları 
şu şekilde sıralar: Rab "malik" anlamına 
alındığı takdirde Allah'tan başka bütün 
varlıklarla, "muslih" olarak düşünüldüğün

de kendi başına mevcudiyeti bulunmadı

ğından ısiaha elverişli olmayan arazların 
dışındaki nesnelerle, "seyyid" diye açıklan

dığında sadece akıllı yaratıklarla, "mabud" 
manası verilmesi halinde ise mükelleflerle 
ilgili bir muhteva taşır (el-Külliyyat, s. 466) 

Kur'an-ı Kerim'de rab kelimesi 962 yer
de Allah'a doğrudan nisbet edilmektedir 
(M. F Abdülbaki , el-Mu'cem, "rbb" md.) 
Bunun dışında beş yerde "hükümdar" ma
nasında Hz. Yusuf dönemindeki Mısır me
liki için kullanılmış (Yusuf 12/23,41,42, 50), 
bir ayette Hz. Musa devrindeki Firavun'un 
tanrılık iddiasıyla kendisi hakkında kulla
nımı şeklinde (en-Naziat 79/24), bir ayette 
de Allah'tan başka rab aranmamasının ge
rektiği vurgulanırken (el-En'am 6/ 164) zik
redilmiştir. Rabbin çoğulu olan erbab da 
birden fazla rab edinmenin eleştirisi çer
çevesinde dört ayette yer almıştır (Al-i im
ran 3/64, 80; et-Tevbe 9/3 l; Yusuf 12/39). 
Başta Hz. Musa olmak üzere geçmiş pey
gamberlerin bağlıları için kullanılan ribbiy
yün, rabbaniyyQn (Rabbe bağlı olup ilmi 
ve arneli yetkin derecede bulunanlar) dört 
ayette geçmektedir (AI-i imran 3/79, 146: 
el-Maide 5/44, 63). Kur'an'da rab çeşitli 

isimlere ve zamirlere, en çok da tekil ikin
ci şahıs zamirine muzaf olarak kullanılmış

tır. 242 yerde tekrarlanan bu hitabın 200'
den fazlası Hz. Peygamber' e yöneliktir. "Si
zin rabbiniz, onların rabbi" biçimindeki ço
ğul zamiriyle 243, "ey rabbim, ey rabbi
miz" şeklindeki niyaz ifadesiyle 178 defa 
geçmektedir. Rabbin sıfat tamlaması ve 
mübteda-haber konumundaki cümle içi 
bağlantılarının tamamına yakın kısmında 

Allah'ın azameti, aşkınlığı, lutufkarlığı. ba
ğışlayıcılığı , şefkat ve merhameti, rızık ve
rici, yol gösterici, yardım edici ve koruyucu 
oluşu ifade edilmektedir. 

Rab ismi İbn Mace ve Tirmizi'nin rivayet 
ettiği esrna-i hüsna listelerinde yer alma
mıştır. Bu durum doksan dokuz ismin, sıh-

hatinden şüphe edilmeyen esrna-i hüsna 
hadisine bir ravi tarafından sonradan ilave 
edilmesinden kaynaklanmış olmalıdır. İbn 
Hacer'in Kur'an'dan çıkardığı esrna-i hüs
na listesinde ise rab mevcuttur (DİA, Xl , 

407-408). Çeşitli hadislerde rab "sahip" an
lamıyla, ayrıca Allah'ın ismi olarak geçer 
(Wensinck, el-Mu'cem, "rbb" md.). Ezanın 
ardından, "Ey bu yetkin davetin ve kesin
tisiz devam eden namaz ve niyazın sahibi 
Allahım!" diye başlayan dua onlardan bi
ridir (Buhan, "Ezan", 8; Müslim. "Müsafı

rin", 200). Hz. Peygamber kölenin efendi
si için "rabbim" demesini menetmiş , bu
nun yerine "efendim, sahibim" anlamın

daki kelimelerin kullanılmasını istemiştir 
(Müsned, ll, 316; Müslim, "Elfaz", 13-15). 
Alimler rab isminin "sahip" ve "ıslah edi
ci" manaları üzerinde durmuş. kelimenin 
"sahip" anlamında insanlara da nisbet edi
lebileceğini, ancak bu durumda sınırlı ve 
nisbi bir anlam taşıdığının belirtilebilmesi 
için "rabbü'd-dar" (evin sahibi) gibi tam
lama halinde kullanılması gerektiğini be
lirtmiştir (İbn Kuteybe, s. 9; Matürld!, II. 
278) Ebü Abdullah el-Halimi, rab ismine 
"yarattığı şeyi onun için mukadder kıldığı 
yetkin derecesine ulaştıran" manası ver
dikten sonra insanın sperm döneminden 
itibaren ihtiyarlık devresine kadar geçirdi
ği gelişme merhalelerini örnek olarak zik
retmiştir (el-Minhac, I, 205). 

Kur'an- ı Kerim'de ilahi isim olarak Al
lah Iafzından sonra en çok kullanılan keli
me rabdir. Ayetlerdeki konumundan an
laşılacağı üzere bu ismin içerdiği şefkat, 

merhamet ve geliştirerek yaşatma fonk
siyonları (rububiyyet), peygamberlerden 
münkirlere kadar bütün şuurlu canlıları 
ve evrendeki diğer varlıkları kuşatmakta

dır. Bütün ilahi sıfatları kapsadığı kabul 
edilen Allah Iafzı bir bakıma ulühiyyetin 
zati-aşkın yönünü temsil ederken rab is
mi O'nun yaratılmış aleme yönelik fiili te
cellilerine işaret eder. Bu ismin yer aldığı 
doksan dört sürenin muhtevasına bakıl
dığında bunlarda ilahi inayetin tekrar edil
diği ve bu inayet iklimine çağrı yapıldığı 
görülür. Bu çerçevede kulların "rabbi, rab
bena" ile başlayan niyazlarında Allah'a yö
nelen talepleri anne şefkatini andıran ila
hi inayet tecellileriyle karşılanır. Resülul
Iah'ın bir beyanı da bu bakış açısını des
teklemektedir. Hz. Ömer'in naklettiğine gö
re bir gün ResOl-i Ekrem, annelerinden ay
rı kalmış çocukların arasında dolaşan bir 
kadının bir çocuğu bağrına basıp emzir
diğini görünce etrafındakilere, "Ne dersi
niz, çocuklara karşı bu kadar şefkatli olan 
şu kadın kendi yavrusunu ateşe atar mı?" 


