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RABIT ATÜ'I-ALEMİ'I-İSIAMI 
( ı.r~t'' ,..ıwı :u...ıı.) ) 

İslam ülkeleri arasında 
dini koordinasyonu 

ve yardımiaşmayı sağlamak amacıyla 

L 
kurulan teşkilat. 

_j 

18 Mayıs 1962'de hac sırasında düzenle-
. nen Genel islam Konferansı'nda (ei-Mü'te
merü'l-islamiyy_i'l-am) alınan kararla Mek
ke'de kurulan Rabıtatü'l-alemi'l-islaml 
(Muslim World League, Dünya İslam Birli
ği), genelde İslam coğrafyasını tehdit eden 
komünizme karşı müslüman halkları ko
rumak amacıyla ve o yıllarda islam ülke
lerinde aşırı boyutlara ulaşmış olan milli
yetçilik 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 me
sajını dünyaya duyurmaktı. Üye ülkeler ara
sında tam bir eşitliği hedef alarak çalış
malarına başlayan teşkilatın kurucu heye
ti 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 tecrü
beli yöneticilerden oluşmaktadır. Kurucu 
heyetin başkanı Suudi Arabistan'ın baş
müftüsü Muhammed b. İbrahim Alü'ş
Şeyh, meclis üyeleri ise Ebü'I-Hasan en
Nedvl (Hindistan), Said Ramazan (Mısır), 

Rabıtatü'l-alemi.' l- islami' nin logow 

Ebü'I-A'Ia el-MevdQdl (Pakistan), Allal el
Fas! (Fas) gibi ilim ve devlet adamları, sek
reteri de Suudi Arabistan'ın eski maliye ba
kanlarından Muhammed SürQr es-Sabban 
idi. Hemen bütün üyeler 1953 yılında Ku
düs'te toplanan Genel islam Konferansı'n
da aktif rol almış kişilerdi. Kudüs başmüf
tüsü Emin ei-Hüseynl ve Suudi u alim Ab
dülazlz b. Baz kuruluşun diğer önde gelen 
başkanları, Muhammed Ali el-Harekan ve 
Abdullah Ömer Naslf de genel sekreter
leri arasında yer aldılar; bugünkü genel 
sekreter ise Abdullah Abdülmuhsin et
Türki'dir . 

Uluslararası sivil bir kurum statütüsün
de 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 kurum
ların çalışmalarına destek vermek, arala
rındaki iş birliği ve tecrübe aktanmını sağ
lamak, İslam'a davet konusunda yeni me
totlar geliştirmek ve uygulamak, eğitim, 
öğretim, iletişim ve kültür alanlarında is
lam ülkeleri ve müslüman toplumların se
viyesini yükseltmek, hac mevsiminde Mek
ke'de bir araya gelen müslüman önderle
rin katkısıyla bütün dünyada müslüman
lar arası birlik ve dayanışmayı sağlamak, 
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müslümanların ortak dili olan Arapça'nın 
öğretimini yaygınlaştırmak, müslümanla- · 

· rı aydınlatıcı toplantılar düzenlemek, ya
yınlar yapmak, eğitimli ve bilinçli kadrolar 
yetiştirmek, bu kadrolar için burslar ver
mek, camiierin müslümanların hayatında
ki rolünü daha etkin bir hale getirerek ye
ni camiierin inşasına yardımcı olmak, eko
nomik sebepler, savaşlar veya doğal afet
ler yüzünden yardıma muhtaç duruma dü
şen müslümanların ihtiyaçlarını gidermek 
gibi amaçları gerçekleştirmek için kurul
muştur. Değişik ülkelerde otuz beş büro 
(2005), on altı İslam merkezi (2005), kendi
sine bağlı çalışan maaştı veya gönüllü kad
rolar, düzenlediği kongre, sempozyum ve 
diğer ilmi, kültürel ve sosyal etkinlikler ve 
yayınlarıyla faaliyette . bulunmaktadır. 

Eğitim konusuna özel bir önem veren 
Rabıta, Mekke'de 1983 yılında imam ve 
Davetçi Yetiştirme Enstitüsü (Ma'hedü i'da
di'l-eimme ve'd-duat) . Moritanya'da 1980'de 
lise seviyesinde islami İlimler Okulu, Ko
mor adalarında 1988 yılında ilköğretim se
viyesinde 4000 öğrencinin öğretim gördü
ğü altı adet okul açmıştır. Nüerya ve Ni
jer'de ilköğretim ve lise seviyesinde okul
lar açan Rabıta, Bengladeş'te mesleki eği
tim okulu projesini hayata geçirmiştir. Ha
len bu okullarda eğitim ve öğretimin de
vamı 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 ca
mi ve mescid inşasına özel önem vermek- · 
te ve bu konudaki projeleri desteklemek
tedir. Rabıta, müslümanların azınlıkta bu
lunduğu ülkelerde doğrudan merkeze bağ
lı bürolar açarak onların kültür düzeylerini 
geliştirmek ve siyasi haklarını elde etme
lerine yardımcı olmak yönünde çalışmalar 
yürütmektedir. Bu bürolar özellikle Afrika 
ve Balkan ülkeleriyle Ukrayna gibi eski Sov
yet cumhuriyetlerinde faaliyet göstermek
tedir. 

Rabıta'nın etkinliklerinden biri de islam 
ülkelerinin önde gelen alim, düşünür ve 
davetçiterinin bir araya gelip müslümanla
rın güncel meselelerini tartıştıkları geniş 
katılımlı Genel islam Konferansı'nın dü
zenlenmesi olup bu konferans 1962. 1965, 
1987 ve 2002 yıllarında toplanmıştır. Ay
rıca 2002'den itibaren her yıl Mekke'de 
hac döneminde benzer konuların görüşül
düğü Mekke-i Mükerreme Kongresi ter
tip edilmektedir. Faaliyetlerinin daha ve
rimli bir şekilde yürütülebilmesi için Ra
bıta 1975 yılında Dünya Camiler Birliği'ni, 
1977'de islam Fıkıh Akademisi'ni ve islam 
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ülkelerinin sosyal refahını desteklemek 
amacıyla Uluslararası islam Yardımlaşma 
Örgütü'nü kurmuştur. Kur'an ve Sünnet'
teki ilmi Mucizeler Komitesi, Mekke-i Mü
kerreme Yardım Kuruluşu. Haremeyn ve 
Mescid-i Aksa Yardım Kuruluşu, Dünya is
lam İletişim Örgütü. Uluslararası Kur'an-ı 
Kerim Ezberletme Örgütü, Uluslararası 
Müslüman Kadın ve Aile Örgütü, Ulusla
rarası İslam Öğretim Örgütü, Dünya isla
mı Tanıtım Örgütü, Uluslararası Yeni Müs
lümanlar Örgütü. Uluslararası İslam Eko
nomi ve Finans Örgütü, Dünya Bayındırlık 
ve Kalkınma Örgütü'nden oluşan yan ku
ruluşlarıyla faaliyetlerini kurumsallaştıra
rak İslam ülkelerinde çok sayıda bölgesel 
kuruluşa yardımcı olmaktadır. Genel sek
reter Harekan döneminde Rabıta'nın islam 
hukuku yönündeki çalışmalarına önem ve
rilerek özellikle çağdaş problemler konu
sunda müslümanları aydınlatacak bir fet
va makamının teşkiline çaba harcanmış ve 
bu amaçla 12 Kasım 1977 tarihinde İslam 
Fıkıh Akademisi kurulmuştur. Akademi 
düzenli biçimde faaliyetini sürdürmekte. 
toplantılar gerçekleştirmekte, yapılan araş

tırmalar ve verilen kararlarla günümüz fı
kıh problemlerinin çözümüne katkıda bu
lunmaya çalışmaktadır. 

Rabıta'nın sürdürdüğü bir yayın prog
ramı vardır. Kuruluşunun ertesi yılı (ı 963) 
resmi organı Rfıbıtatü '1- 'ô_]emi'l-İslamf
yi ( 198 7' den sonra Rabıta). 1973 yılı sonra
sında Journal of the Muslim World Lea
gue'i, daha sonra da A]]bfırü'l-'alemi'l
İsldmfyi ( 199 ı 'den sonra el-'Alemü'l-isla
ml) çıkarmıştır. İslam Fıkıh Akademisi'nin 
neşir organı Mecelletü'l-mecma'i'l-fı]f

hiyyi'l-İslfımi 1987 yılında yayıma başla
mıştır. Uluslararası islam Yardımlaşma Ör
gütü'nün İga§e ( 1992) ve Yenfıbi'u'l-]]ayr 
( 200 ı ) isimli iki dergisi neşredilmektedir. 
Müslümanların güncel meselelerini ele alan 
periyodik kitaplar da yayımiayan Rabıta bu 
eserleri "Da'vetü'l-hak" dizisi adıyla neş
retmektedir (2006 sonunda yetmiş yedi 
kitap). Kur'an ve Sünnet'teki ilmi Mucize
ler Komitesi'nin yayın organı el-İ'cfız ise 

. 1995 yılında yayıma başlamıştır. Bu ko
mitenin aynı konuda neşrettiği değişik ki
taplar da bulunmaktadır. Rabıta'nın dü
zenlediği kongre. sempozyum gibi ilmi top
lantı bildiri ve kararları ile bilhassa hac mev
simindeki etkinlikleri ayrı yayınlar halinde 
çıkmaktadır. Kur'an tercümesi faaliyetle
ri de Rabıta'nın öncelik tanıdığı en önem
li konulardan biridir. ingilizce. Fransızca, 
Türkçe başta olmak üzere çeşitli diller
de, özellikle Afrika ve Uzakdoğu dillerinde 
Kur'an tercümesi çalışmaları başlatılmış . 
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dillerin çoğunda çalışmalar tamamlanmış. 
tercümeler basılmış ve dağıtılmıştır; diğer 
bir kısmının çalışmaları ise halen devam 
etmektedir. Ayrıca çok miktarda Kur'an 
nüshası bastırılmakta ve dünyanın her ta
rafına dağıtılmaktadır. 
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AABİA el-ADEVİYYE 
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(ö. 185/801 [?]) 

L 
Basralı kadın sufi. 
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95 (714) veya 99 (718) yılında Basra'da 
doğdu. Fakir bir ailenin dördüncü kızı ol
duğu için "Rabia" ismi verilmiştir. Kays b. 
Adi kabilesinin azattı kölesi olduğundan 
Adeviyye veya Kaysiyye nisbeteriyle anıl 

mıştır. Künyesi Ümmü'l-hayr'dır. Sülemi, 
:fikrü'n-nisveti'l-müte'abbidfıti'ş-şufiy

yat adlı eserinde (s. 27 , 54, 59) Rabia el
Adeviyye'nin yanı sıra aynı ismi taşıyan iki 
kadın sufiden daha bahseder. Bunlardan 
biri dönemin ünlü sufilerinden Abdülva
hid b. Zeyd'in (ö. 177/793) eşi Basralı Rabia 
el-Ezdiyye, diğeri Ahmed b. Ebü'l-Hava
ri'nin eşi Şamlı Rabia (Rayia) bint İsmail'
dir ( ö. 228/844) Aynı dönemde üç ayrı Ra
bia'nın bulunması Rabia el-Adeviyye hak
kında kaynaklarda farklı bilgilerin yer al
masına sebep olmuştur. Rabia'dan ilk bah
seden çağdaşı Cahiz onun dönemin meş
hur üç kadın zahidinden biri olduğunu söy
ler (diğerleri Muaze ei-Adeviyye ile sahabe
den Ebü'd-Derda'nın küçük eşi Ümmü'd
Derda ' dır ; el-Beyan ve't-tebyfn, 1, 364; lll, 
127, ı 70, ı 93). Tasavvuf kaynaklarında "na
si kat, salihat, mütezehhidat" diye anılan 

bu kadın sfıfiler arasında en meşhuru Ra
bia el-Adeviyye'dir. 

Hakkında en ayrıntılı bilgiyi ve menkıbe
leri aktaran Feridüddin Attar'a göre Ra
bia ei-Adeviyye küçük yaşlarda yetim ka
lır. Basra'daki kıtlık sebebiyle kız kardeş

lerinin dağılmasının ardından tek başına 
hayat sürmeye başlar. Bu esnada zalim 
bir kişi tarafından 6 akçe karşılığında kö
le olarak satın alınır. Gündüzleri ağır işler
de çalıştırılan Rabia geceleri kendisini iba
dete verir. Bir gece ibadet ederken efen
disi başındaki ışığın bütün odayı aydınlat
tığını görünce korkup onu azat eder. Ra
bia hürriyetine kavuşunca hacca gitmeye 
karar verir. Onun dünyadan uzaklaşıp züh
de yönelmesinin ilk işaretleri hacca gider
ken çölde karşılaştığı olaylarda ortaya çık
maktadır. Rivayete göre yükünü taşıması 
için yanına aldığı eşeği çölde telef olunca 
kervandakiler yükünü taşımak istemişler, 
fakat Rabia Allah'ın yarattıklarına değil 
O'na güvendiğini söyleyerek bu isteği red
deder. Onun dünyanın sahibi Allah'a tevec
cüh etmesi daha sonraları Hallac'da görü
leceği şekilde Kabe'ye bakışında da yansı
masını bulmaktadır. Menkıbeye göre Mek
ke yolunda Kabe'nin kendisini karşılama
ya geldiğini görür ve. "Ben bu evi ne yapa
yım? Bana bu evin sahibi gerek. O bana, 
'Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir 
arşın yaklaşırım' diye seslenmiştir" der. 
Rabia el-Adeviyye'nin dünyeVı olan her şe
yi terkedip zühde yönelmesi ilk zahid su
filerde yaygın olan ortak bir tavırdır. Ra
bia'yı diğer sfıfilerden ayıran husus onun 
zühd anlayışını ilahi aşk fikriyle tamamla
masıdır. 

Hacdan sonra Basra'ya yerleşen Rabia 
kendisine yapılan evlenme tekliflerini red
detmiştir. Rabia'nın bu tavrının kökeninde 
zühd anlayışı ve evliliğin ilahi aşkın önün
de perde olması düşüncesi vardır. Rabia 
ile birlikte Basra tasawuf ekolünün tem
silcilerinden olan Abdülvahid b. Zeyd'in Ra
bia'ya evlilik teklif ettiğinde ondan, "Git 
kendine kendin gibi birini bul. Bende hiç 
arzu işareti gördün mü?" cevabını aldığı ri
vayet edilir. Rabia'nın bu cevabı , kendisini 
ilahi aşktan uzaklaştıran her şeyden kaçın
ması gerektiğinin sembolik bir ifadesidir. 
Allah korkusunu esas alan zühd anlayışı

nın temsilcilerinden Hasan-ı Basri'nin de 
Rabia'ya evlilik teklifinde bulunduğu riva
yet edilirse de Hasan-ı Basri Rabia'dan yet
miş yıl önce vefat ettiğine göre bu rivaye
tin doğru olması mümkün değildir. Rabia 
ile evlenmek isteyenler sadece çevresinde
ki sufilerden ibaret değildir. O, Basra Emi
ri Muhammed b. Süleyman ei - Haşimi'nin 

evlilik teklifini de dünyayı arzulamanın elem, 
onu terketmenin huzur getireceğini söy-


