RABGOZT
van Damme - S. Tezcan tarafından yayım
lanmıştır (Al-Rabghüzi, The Stories of the
Prophets: Qişas al-Anbiya', An Eastem Turkish Version, l-ll, Leiden 1995) . Kısasü'l
enbiya üzerinde yüksek lisans ( 1992, AÜ
Sosyal Bilimler En stitüsü) 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 çalı şmalar için
ayrıca bk. ne ş rede nin girişi, l , s. XX-XX.ll) .
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la bunlar şeyhin sOretini düşünme şeklini
almıştır.

Necmedd'in-i Kübra (ö. 618/1221) salikin
kalbini şeyhe bağlamasının önemini vurgulamış, Şehabeddin es-Sühreverd'i de (ö.
632/ 1234ı bu konuda, "Müridin şeyhine nazar ederek bütün dikkatini onda tpplaması ve Cenab-ı Hak'tan şeyhi üzerine gelen
tecell11eri seyre dalması semada kendi kendine hareket etmesinden daha hayırlıdır"
demiştir. Bu rivayetler, rabıta uygulamasının . basit şeklinin VI (XII) ve VII. (XIII.).
yüzyıllarda mevcut olduğunu göstermektedir. Bahaeddin Nakşibend'in ömrünün
son döneminde yaptığı hac yoiculuğunda
. müridi ve halifesi Muhammed Parsa'ya
kendisine rabıta etmesini ve sOretini düşünmesini tavsiye ettiği bilinmektedir. Ya'küb-i Çerh'i de müridi Ubeydullah Ahrar'a
Nakşibend'i tarikatının adabını öğretirken
sıra rabıtaya gelince bu usulü sadece kabiliyetli müridiere anlatmasını istemiştir.
Bu bilgilerden rabıtanın o dönemde seçkin bazı müridiere tavsiye edildiği anlaşıl
maktadır.
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Hasan Attar, tasawuf yolunda teveccühün yapılış şeklini anlatırken önce şey
hin sOretini düşünmek gerektiğini, gelen
feyizle hararetin t.esiri zuhur edince kalbe teveccüh edileceğini kaydetmiştir. Abdurrahman-ı Cami de teveccühü anlatır
ken rabıta yapılacak şeyh in müşahede makamına ulaşmış, zat'i tecellllere mazhar,
görüldüğünde Allah hatıra gelen kamil bir
zat olması gerektiği üzerinde durmuştur.
Kaynaklarda rabıta uygulamasının tasavvufi eğitimin sadece başlarında gerekli olduğu ifade edilir. Zira kalben Allah 'a yönelebilecek seviyeye gelen mürid için lüzumsuz ve masiva olarak telakki edilmektedir. Rabıta ile alakah bazı rivayetlerde şey
h in sOretinin düşünüleceği ifade edilmiş,
ancak ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu konuda ilk ayrıntılı bilgiye Ubeydullah Ahrar'da
rastlanır. Ona göre rabıtada şeyhin iki kaşı
nın arasını düşünmek gerekir. Çünkü burası feyiz mahalli olarak telakki edilmektedir.

Sözlükte "bağlamak" manasındaki rabt
kökünden türeyen ve "iki şeyi birbirine bağ
layan ip; alaka, bağ, münasebet" anlamla.rına gelen rabıta kelimesi tasawufta salikin kamil bir mürşide gönlünü bağlama
sı, onun sOret ve siretini (hem yüzünü hem
ahlak ve davranışlarını) düşünmesini ifade
· eder. Tasavvuf tarihinde önceleri şeyhi sevmek, kalbini ona bağlamak, bu sayede ondan feyiz almak ve davranışlarını taklit etmek gibi uygulamalar bulunurken zaman-

SOfılere göre rabıta kalbi dünyevi düşün
celerden temizlemek ve korumak, mürşidin 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 anlayışa göre mürid , şeyhinin davranışlarını
taklit edebilmek ve onun manevi halini
kendi üzerine yansıtabilmek için şeyhini
sevmelidir. Çünkü seven kişi sevdiğine benzemek ister. Sevgi ve ülfet şeyh ile mürid
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Müridin şeyhine gönlünü bağlaması
ve onu düşünmesi anlamında
bir tasavvuf terimi.
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arasında bir vasıtadır. Bu sevginin gücü
nisbetinde müride şeyhten manevi hal sirayet eder.

XIX. yüzyıla kadar rabıta hakkında önemli bir eleştiri yapılmamıştır. XIX ve XX. yüzyıllarda Hindistan'da kendisi de bir. Nakşi
bend'i Müceddid'i olan Ahmed Şeh'id Birllvi ile Sıddik Hasan Han Kannevc'i ve İstan- .
bul'da Hatız Seyyid Hoca başta olmak üzere bazı kişiler tarafından rabıtaya eleşti
riler yöneltilmiştir. Eleştirenierin çoğu rabıtayı sadece bid'at olarak görürken Hafız Seyyid Hoca hem bid'at hem şirk olduğunu ve putperestlik adetlerine benzediğini öne sürmüştür. Bu eleştiriler üzerine
bilhassa Nakşibendi Halidi mensupları ra. bıtayı savunmak için eserler kaleme almışlardır. Eleştirenierden bazıları rabıta
yı

bir ibadet olarak algılamış, ibadetin 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 muhabbet" diye tarif etmişler ve rabıtada şey
hin sOretini düşünmek için özel bir gayrete gerek olmadığını, muhabbetin yeterli olduğunu. zaten seven kişinin sevdiğini
düşüneceğini belirtmişlerdir. Rabıtayı ayrıntıdan ve kurallardan arındırarak şeyh
ile mürid arasında tabii ve psikolojik bir
iletişime dönüştüren bu yaklaşım daha
sağlıklı olmasına rağmen bazı süfıler dönemin geleneklerine uyarak rabıtanın meş
ruiyetini ispat etmek için konuyla ilgisi oldukça az olan ayet ve hadisleri delil olarak
kullanmışlardır. Nakşibendiyye'de rabıtaya

özel bir önem atfedildiği ve onu savunmak 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 tarikatta rabıta uygulanmaktadır. Tasawuftaki
"fena fi'ş-şeyh" tabiri de rabıtanın ÖZÜ olan
şeyhi sevmenin bir başka ifadesidir.
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İslam ülkeleri arasında

dini koordinasyonu
ve
L

yardımiaşmayı sağlamak amacıyla

kurulan

teşkilat.
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18 Mayıs 1962'de hac sırasında düzenle. nen Genel islam Konferansı'nda (ei-Mü'temerü'l-islamiyy_i'l-am) alınan kararla Mekke'de kurulan Rabıtatü'l-alemi'l-islaml
(Muslim World League, Dünya İslam Birliği), genelde İslam coğrafyasını tehdit eden
komünizme karşı müslüman halkları korumak amacıyla ve o yıllarda islam ülkelerinde aşırı boyutlara ulaşmış olan milliyetçilik hareketlerini freniemek için düşü
nülmüştü; ana hedefi ise İslam ülkeleri ve
müslüman toplumların maddi ve manevi
ilerlemesini sağlamak, aralarındaki birlik
ve dayanışmayı temin etmek ve İslam mesajını dünyaya duyurmaktı. Üye ülkeler arasında tam bir eşitliği hedef alarak çalış
malarına başlayan teşkilatın kurucu heyeti başlangıçta yirmi bir kişi idi. Halen Rabı
ta'yı yöneten heyet 1990'lı yıllarda altmış
kişiye ulaşmıştır ve çeşitli islam ülkelerini
temsil eden alim, devlet adamı ve tecrübeli yöneticilerden oluşmaktadır. Kurucu
heyetin başkanı Suudi Arabistan'ın baş
müftüsü Muhammed b. İbrahim Alü'ş
Şeyh, meclis üyeleri ise Ebü'I-Hasan enNedvl (Hindistan), Said Ramazan (Mısır),

ortak dili olan Arapça'nın
müslümanla- ·
· rı aydınlatıcı toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, eğitimli ve bilinçli kadrolar
yetiştirmek, bu kadrolar için burslar vermek, camiierin müslümanların hayatında
ki rolünü daha etkin bir hale getirerek yeni camiierin inşasına yardımcı olmak, ekonomik sebepler, savaşlar veya doğal afetler yüzünden yardıma muhtaç duruma düşen müslümanların ihtiyaçlarını gidermek
gibi amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Değişik ülkelerde otuz beş büro
(2005), on altı İslam merkezi (2005), kendisine bağlı çalışan maaştı veya gönüllü kadrolar, düzenlediği kongre, sempozyum ve
diğer ilmi, kültürel ve sosyal etkinlikler ve
yayınlarıyla faaliyette . bulunmaktadır.
öğretimini yaygınlaştırmak,

Rabıtatü'l-alemi.' l- islami' nin

logow

Eğitim

konusuna özel bir önem veren

Rabıta, Mekke'de 1983 yılında imam ve

Ebü'I-A'Ia el-MevdQdl (Pakistan), Allal elFas! (Fas) gibi ilim ve devlet adamları, sekreteri de Suudi Arabistan'ın eski maliye bakanlarından Muhammed SürQr es-Sabban
idi. Hemen bütün üyeler 1953 yılında Kudüs'te toplanan Genel islam Konferansı'n
da aktif rol almış kişilerdi. Kudüs başmüf
tüsü Emin ei-Hüseynl ve Suudi u alim Abdülazlz b. Baz kuruluşun diğer önde gelen
başkanları, Muhammed Ali el-Harekan ve
Abdullah Ömer Naslf de genel sekreterleri arasında yer aldılar; bugünkü genel
sekreter ise Abdullah Abdülmuhsin etTürki'dir.
Uluslararası sivil bir kurum statütüsünde olan Rabıta, İslam Konferansı Teşkilatı
ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi'nin faaliyetlerine katılmakta, aynı
zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu (UNESCO) ve Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
örgütlerinin üyesi bulunmaktadır. Yıllık 120
milyon riyal civarındaki (2005) bütçesinin
o/o 90'ı Suudi Arabistan Krallığı tarafından
karşılanmakta , geri kalan kısmını özel kişi
ve kurumların yardımları oluşturmaktadır.
Rabıta, islami prensipiere uygun yaşama
ları konusunda müslümanları aydınlatmak,
islam'a hizmet için çalışan kişi ve kurumların çalışmalarına destek vermek, aralarındaki iş birliği ve tecrübe aktanmını sağ
lamak, İslam'a davet konusunda yeni metotlar geliştirmek ve uygulamak, eğitim,
öğretim, iletişim ve kültür alanlarında islam ülkeleri ve müslüman toplumların seviyesini yükseltmek, hac mevsiminde Mekke'de bir araya gelen müslüman önderlerin katkısıyla bütün dünyada müslümanlar arası birlik ve dayanışmayı sağlamak,

Davetçi Yetiştirme Enstitüsü (Ma'hedü i'dadi'l-eimme ve'd-duat) . Moritanya'da 1980'de
lise seviyesinde islami İlimler Okulu, Komor adalarında 1988 yılında ilköğretim seviyesinde 4000 öğrencinin öğretim gördüğü altı adet okul açmıştır. Nüerya ve Nijer'de ilköğretim ve lise seviyesinde okullar açan Rabıta, Bengladeş'te mesleki eği
tim okulu projesini hayata geçirmiştir. Halen bu okullarda eğitim ve öğretimin devamı Rabıta'nın desteğiyle sağlanmakta

dır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde öğrenim
gören çok sayıda müslüman öğrenciye
burs veren Rabıta, aynı zamanda bir eği
tim ve öğretim merkezi olarak gördüğü cami ve mescid inşasına özel önem vermek- ·
te ve bu konudaki projeleri desteklemektedir. Rabıta, müslümanların azınlıkta bulunduğu ülkelerde doğrudan merkeze bağ
lı bürolar açarak onların kültür düzeylerini
geliştirmek ve siyasi haklarını elde etmelerine yardımcı olmak yönünde çalışmalar
yürütmektedir. Bu bürolar özellikle Afrika
ve Balkan ülkeleriyle Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetlerinde faaliyet göstermektedir.

Rabıta'nın etkinliklerinden biri de islam
ülkelerinin önde gelen alim, düşünür ve
davetçiterinin bir araya gelip müslümanların güncel meselelerini tartıştıkları geniş
katılımlı Genel islam Konferansı'nın düzenlenmesi olup bu konferans 1962. 1965,
1987 ve 2002 yıllarında toplanmıştır. Ayrıca 2002'den itibaren her yıl Mekke'de
hac döneminde benzer konuların görüşül
düğü Mekke-i Mükerreme Kongresi tertip edilmektedir. Faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Rabıta 1975 yılında Dünya Camiler Birliği'ni,
1977'de islam Fıkıh Akademisi'ni ve islam
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