
le meşgul olan, Tevrat hükümlerini yorum
lamak ve yeni hükümler çıkarmak sure
tiyle her konuda yahudi halkına rehberlik 
ve hakimlik eden, ayrıca yahudi din aka
demilerine başkanlık yapan Tevrat alimle
ri ve yorumlayıcılarından oluşan sınıf öne 
çıkmıştır. Ferisi olarak bilinen grup içinde 
de yazıcı ve alimierin bulunduğu bilinmek
tedir. Söz konusu alimler genellikle yahudi 
toplumunda saygın konuma sahiptiler ve 
kendilerine bir nevi kutsallık atfedilmiştir. 

Bununla birlikte içlerinde bilgisiz ve gev
şek tavır sergileyenler mevcut olup bunlar 
iki yüzlü oldukları ve halkı yanlış yönlendir
dikleri gerekçesiyle inciller'de şiddetli eleş
tirilmiştir (Matta, ı 5/1- ı 4; krş. el-Ma ide 5/ 

62-63) 

Bu alimler, yahudi geleneğinde üstlen
dikleri farklı görev ve fonksiyonlara atıfla 
nasi, dayan, hasid ve ahbar kelimesiyle 
çağrışım yapacak şekilde haver gibi farklı 
sıfatiarta nitelendirilmekle birlikte bilhassa 
Talmud literatüründe rabbi veya rav şek
linde isimlendirilmişlerdir. Daha ziyade is
rail topraklarındaki yahudi cemaati tara
fından benimsenen rabbi unvanı gerekli 
eğitimi almış . resmi olarak tayin edilmiş 
alimler için kullanıldığından ve israil top
rakları dışında söz konusu tayin yapılma
dığından Babilanya'da (bugünkü Irak) ya
şayan ve ilmi açıdan daha büyük itibara 
sahip bulunan yahudi alimleri rabbi (efen
dim) yerine rav unvanını kullanmışlardır. 
Yüksek yahudi dini mahkemesi Sanhed
rin'e başkanlık eden daha yüksek konum
daki rabbiler ise "rabban" diye çağrılmış , 

daha sonra bu kalıp "rabbenu" biçiminde 
de kullanılmıştır. Muhtemelen bu statü
non Hıristiyanlık'taki karşılığı Aba-i Nasra
niyye olarak isimlendirilen kilise babaları 
olmaktadır (bk ABA). 

Talmud'da sözü geçen rabbiler, Eski 
Ahid'i ve yahudi sözlü geleneğini yorum
layan ve geçimini temin etmek üzere baş
ka bir işle de meşgul olan din alimlerine 
karşılık gelmektedir. Ortaçağ'lardan itiba
ren rabbiler (rabbanim) Tevrat'ı yorumlama 
ve hüküm çıkarma işine ilaveten bugün 
de devam ettiği üzere öğretmen, vaiz ve 
dini lider görevlerini deruhte etmişler ve 
genellikle "ha-rav" diye isimlendirilmişler
dir. Doğu Avrupa kökenli yahudilerin (Aş
kenazi) benimsediği rabbiye karşılık ispan
ya kökenli yahudiler (Sefarad) din alimleri 
için daha ziyade "ribbi" kalıbını kullanmış
lardır. "Bilge kişi" anlamındaki haham ise 
ihranice'de genellikle bütün yahudi din 
alimlerini kapsayan bir kelimeye karşılık 
gelmekle birlikte özel olarak rabbi kelime
si yerine de kullanılmıştır. Rabbilerin ve 

onların oluşturduğu sözlü geleneğin oto
ritesini temel alan Yahudilik. Rabbanllik 
(Rabbanim) ya da Rabbanl Yahudilik olarak 
adlandırılmıştır. Rabbanl geleneğini red
deden azınlık durumundaki yahudi oluşu
mu ise Karaılik diye isimlendirilmiştir (ay
rıca bk. KARMLiK; YAHUDiLiK). 
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RABGÜZI 
(ö. 710/ 1310'dan sonra) 

Kısasü'l-enbiyfi adlı 

eseriyle tanınan müellif. 
_j 

Hayatı hakkında bilinenler, Kısasü 'l-en

biya'nın giriş kısmında "Ribat Oğuzlu . Bur
han oğlu Kadı Nasır" şeklinde kaydettiği 

adı (s. 3) ve nisbesinden (Rabgüzl) ibaret
tir (s. 4). Alessio Bombaci onu, 12SO'li yıl
larda Siriderya'nın aşağı kesimlerinde Barç
kend denilen yerde yaşamış ünlü alim Hü
sameddin'in öğrencisi olarak gösterir (His

torie, s. 93). Kısasü 'l-enbiya ile ilgili çalış
malarda müellifin memleketi olarak kay
dettiği Ribat Oğuz'un yeri tesbit edileme
miştir. Faruk Sümer, Seyhun kıyılarında 
Cend yakınlarında Sağ Dere ve Ribatat ad
lı iki mevki bulunduğunu söyler ve Moğol 
istilası öncesinde Seyhun boylarındaki Oğuz 
şehirlerini sayarken Ribatat'ı da anar (Eski 
TürklerdeŞehircilik, s. 87-88). Rus araştır
macısı S. P. Tolstov da Harizm'e dair ese
rinde Amuderya üzerinde Sen Rabat ve 
Ak Rabat adlı iki yerleşim yerinden bah
seder. öte yandan Ribat Oğuz'un Rab
güz'a dönüştüğü ve Rabgüzl'nin "Ribat 
Oğuzlu" anlamına geldiği ileri sürülmüş
tür. 

Müellif, Kısas-ı Rabguzi adını verdiği 
eserini 709 ( 1309-1 O) yılında yazmaya baş
ladığını (s 5), gece gündüz yoğun bir şe
kilde çalışarak 71 O'da ( 13 ı O- Il ) tamamla
dığını ve Nasırüddin Tok Buga'ya sundu
ğunu belirtir (s 364) Tok Buga'ya dair bil-

RABGOZI 

giler de Rabgüzl'nin açıklamaları ile sınırlı
dır. Rabgüii, küçük yaşta bey olan Tok Bu
ga'nın Moğol asıllı olup sonradan islami
yet'i kabul ettiğini. müslümanların güven
diği, iyi yaratılışlı bir kişi olduğunu bildirir 
(s. 4) Charles Rieu, Tok Buga'nın 733'te 
( 1332-33) Harizm'den Buhara'ya kadar iler
leyip Buhara ile Nahşeb (Karşı) yakınında 
yer alan bölgede ordugahını kuran Sultan 
Tarmaşirin 'in emlri olabileceğini söyler. 
Mehmed Fuad Köprülü de Rieu'nun bu 
tesbitini destekleyici açıklamalar yapmış
tır (Türk Edebiyatı Tarihi, s. 287). Çağatay 

Hanı Kebek'in halefi ve kardeşi olan Tar
maşirin'in 1326-1334 yılları arasında sal
tanat sürdüğü bilinmektedir. Bu durum
da 131 O'da yazılan bir eserin Tarmaşirin 
Han'ın emirine sunulması pek mümkün 
görünmemektedir. 

Tanrı'ya hamdü sena, bir na't- ı şerif ve 
Tok Buga'nın methiyesiyle başlayan Kısa 

sü'l-enbiya'da kainatın yaratılışına temas 
edildikten sonra Hz. Adem'den itibaren 
bütün peygamberlerin kıssaları ile Habil 
ve Kabil , Harüt ve Marüt. Avac b. Annak. 
Karün, Samir!, Ashab-ı Kehf ve Fil Vak'ası 

gibi çeşitli kıssalara yer verilmiş, Hz. Pey
gamber'in siyeri geniş biçimde anlatılmış. 
dört halifenin faziletleri zikredilmiştir. Hz. 
Hüseyin'in şehadetiyle sona eren Kısasü 'l

enbiya'da yer yer Arapça ve Türkçe man
zumelere rastlanmaktadır. Eserde toplam 
484 mısra tutan kırk üç Türkçe şiir mev
cuttur. Orta Asya Türkçesi'nin Kaşgar leh
çesinin en karakteristik örneklerinden ka
bul edilen eser dil tarihi açısından önemli 
olduğu gibi üslQbu ve cümle yapısı bakı
mından da bazı özellikler taşır. 

Harizm Türkçesi'yle kaleme alınan Kısa
sü'l-enbiya'nın dil özellikleriyle ilgili bir
çok çalışma yapılmış. ancak kaynakları ve 
muhtevası üzerinde durulmamıştır. Avru
pa ve Rusya kütüphanelerinde birçok nüs
hası bulunan eserin ilk neşri ilminskiy ta
rafından gerçekleştirilmiş (Kısas-ı Rabgu
zi, Kazan ı 859 ), bu baskıyı esas alan Şern
seddin Hüseyin aynı adla bir çalışma daha 
yayımiarnıştır (Kazan ı 88 ı) . Gulam Hasan 
Arifgan eserin taş baskısını neşretmiş (Rab
guzi Kısasü 'l-enbiya, Taşkent ı 9 ı 6-19 ı 7) , 
Kaare Gronbech, British Museum'da bulu
nan (nr. Add. 785 ı) en eski ve en iyi yaz
ma nüshasının tıpkıbasımını yayımlamış
tır (Rabghuzi {'{arrationes de Prophetis) 
(Copenhagen ı 948). Aynı nüsha esas alı
narak Özbek alfabesine çevrilen eserin (Kı
sas-ı Rabguzy, HI, Taşkent I 99 ı ) bu bas
kısına sözlük ve özel adlar dizini de eklen
miştir. Kitabın transkripsiyonlu metniyle 
ingilizce çevirisi H. E. Boeschoten - M. 
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van Damme - S. Tezcan tarafından yayım
lanmıştır (Al-Rabghüzi, The Stories of the 
Prophets: Qişas al-Anbiya', An Eastem Tur
kish Version, l-ll, Leiden 1995) . Kısasü'l
enbiya üzerinde yüksek lisans ( 1992, AÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve doktora 
( !995, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) çalış
ması yapan Aysu Ata eseri iki cilt halinde 
(1 , Giriş-Metin-Tıpkıbasım;II, Dizin) neşret

miştir (bk. bibl.; eserle ilgili çalışmalar için 
ayrıca bk. neşredenin girişi, l , s. XX-XX.ll) . 
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Iii AYSU ATA 

RABITA 
(4l::ıı1}1) 

Müridin şeyhine gönlünü bağlaması 
ve onu düşünmesi anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "bağlamak" manasındaki rabt 
kökünden türeyen ve "iki şeyi birbirine bağ
layan ip; alaka, bağ, münasebet" anlamla
. rına gelen rabıta kelimesi tasawufta sali
kin kamil bir mürşide gönlünü bağlama
sı, onun sOret ve siretini (hem yüzünü hem 
ahlak ve davranışlarını) düşünmesini ifade 

· eder. Tasavvuf tarihinde önceleri şeyhi sev
mek, kalbini ona bağlamak, bu sayede on
dan feyiz almak ve davranışlarını taklit et
mek gibi uygulamalar bulunurken zaman-
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la bunlar şeyhin sOretini düşünme şeklini 
almıştır. 

Necmedd'in-i Kübra (ö. 618/1221) salikin 
kalbini şeyhe bağlamasının önemini vur
gulamış, Şehabeddin es-Sühreverd'i de ( ö. 

632/1234 ı bu konuda, "Müridin şeyhine na
zar ederek bütün dikkatini onda tpplama
sı ve Cenab-ı Hak'tan şeyhi üzerine gelen 
tecell11eri seyre dalması semada kendi ken
dine hareket etmesinden daha hayırlıdır" 
demiştir. Bu rivayetler, rabıta uygulama
sının . basit şeklinin VI (XII) ve VII. (XIII.) . 
yüzyıllarda mevcut olduğunu göstermek
tedir. Bahaeddin Nakşibend'in ömrünün 
son döneminde yaptığı hac yoiculuğunda 

. müridi ve halifesi Muhammed Parsa'ya 
kendisine rabıta etmesini ve sOretini dü
şünmesini tavsiye ettiği bilinmektedir. Ya'
küb-i Çerh'i de müridi Ubeydullah Ahrar'a 
Nakşibend'i tarikatının adabını öğretirken 

sıra rabıtaya gelince bu usulü sadece ka
biliyetli müridiere anlatmasını istemiştir. 
Bu bilgilerden rabıtanın o dönemde seç
kin bazı müridiere tavsiye edildiği anlaşıl
maktadır. 

Hasan Attar, tasawuf yolunda tevec
cühün yapılış şeklini anlatırken önce şey
hin sOretini düşünmek gerektiğini, gelen 
feyizle hararetin t .esiri zuhur edince kal
be teveccüh edileceğini kaydetmiştir. Ab
durrahman-ı Cami de teveccühü anlatır
ken rabıta yapılacak şeyh in müşahede ma
kamına ulaşmış, zat'i tecellllere mazhar, 
görüldüğünde Allah hatıra gelen kamil bir 
zat olması gerektiği üzerinde durmuştur. 
Kaynaklarda rabıta uygulamasının tasav
vufi eğitimin sadece başlarında gerekli ol
duğu ifade edilir. Zira kalben Allah 'a yö
nelebilecek seviyeye gelen mürid için lü
zumsuz ve masiva olarak telakki edilmek
tedir. Rabıta ile alakah bazı rivayetlerde şey
h in sOretinin düşünüleceği ifade edilmiş, 
ancak ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu konu
da ilk ayrıntılı bilgiye Ubeydullah Ahrar'da 
rastlanır. Ona göre rabıtada şeyhin iki kaşı
nın arasını düşünmek gerekir. Çünkü bu
rası feyiz mahalli olarak telakki edilmek
tedir. 

SOfılere göre rabıta kalbi dünyevi düşün
celerden temizlemek ve korumak, mür
şidin ruhaniyetinden feyiz almak ve onun 
vasıtası ile Allah'ı hatırlamak, gıyabında 
mürşidle manevi beraberlik ve muhabbet 
tesis etmek amacıyla icra edilir; bunların 
en önemlisi muhabbettir. Tasawufi anla
yışa göre mürid, şeyhinin davranışlarını 
taklit edebilmek ve onun manevi halini 
kendi üzerine yansıtabilmek için şeyhini 
sevmelidir. Çünkü seven kişi sevdiğine ben
zemek ister. Sevgi ve ülfet şeyh ile mürid 

arasında bir vasıtadır. Bu sevginin gücü 
nisbetinde müride şeyhten manevi hal si
rayet eder. 

XIX. yüzyıla kadar rabıta hakkında önem
li bir eleştiri yapılmamıştır. XIX ve XX. yüz
yıllarda Hindistan'da kendisi de bir. Nakşi
bend'i Müceddid'i olan Ahmed Şeh'id Birll
vi ile Sıddik Hasan Han Kannevc'i ve İstan- . 
bul'da Hatız Seyyid Hoca başta olmak üze
re bazı kişiler tarafından rabıtaya eleşti
riler yöneltilmiştir. Eleştirenierin çoğu ra
bıtayı sadece bid'at olarak görürken Ha
fız Seyyid Hoca hem bid'at hem şirk oldu
ğunu ve putperestlik adetlerine benzedi
ğini öne sürmüştür. Bu eleştiriler üzerine 
bilhassa Nakşibendi Halidi mensupları ra-

. bıtayı savunmak için eserler kaleme al
mışlardır. Eleştirenierden bazıları rabıta

yı bir ibadet olarak algılamış, i badetin de 
ancak Kur'an ve Sünnet'te belirlenebile- . 
ceğini söylemiştir. Sütilere göre ise rabı
ta bir ibadet değil şeyh ile mürid arasında 
sevgi ve feyiz alışverişine vasıta olacak bir 
.metottur. Rabıtayı eleştirenler genellikle 
onu aynı zamanda bir itikad meselesi şek
linde görürken sOfiler eşini seven bir kişi
nin gıyabında onu düşünmesi gibi tabii bir 
hal olduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple 
bazı sOfiler rabıtayı "şeyhe tam bir mu
habbet" diye tarif etmişler ve rabıtada şey
hin sOretini düşünmek için özel bir gayre
te gerek olmadığını, muhabbetin yeter
li olduğunu. zaten seven kişinin sevdiğini 
düşüneceğini belirtmişlerdir. Rabıtayı ay
rıntıdan ve kurallardan arındırarak şeyh 
ile mürid arasında tabii ve psikolojik bir 
iletişime dönüştüren bu yaklaşım daha 
sağlıklı olmasına rağmen bazı süfıler dö
nemin geleneklerine uyarak rabıtanın meş
ruiyetini ispat etmek için konuyla ilgisi ol
dukça az olan ayet ve hadisleri delil olarak 
kullanmışlardır. Nakşibendiyye'de rabıtaya 

özel bir önem atfedildiği ve onu savun
mak için eser yazanların daha ziyade bu 
tarikata mensup bulunduğu için rabıta 
uygulamasının Nakşibendiler'e has olduğu 
zannedilmektedir. Halvetiyye, Kadiriyye ve 
Çiştiyye başta olmak üzere birçok tarikat
ta rabıta uygulanmaktadır. Tasawuftaki 
"fena fi'ş-şeyh" tabiri de rabıtanın ÖZÜ olan 
şeyhi sevmenin bir başka ifadesidir. 
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