
RABITATÜ'I-ALEMi'l-iSLAMT 

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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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-



leyerek reddetmiştir. Dünyev! nikahın ki
şiyi Hak'tan uzaklaştırdiğını söyleyen Ra
bia, Hak ile daim! beraberliğe işaret eden 
man ev! ve ruhanı nikah anlayışını benim
semiştir. 

Fer!düddin Attar' ın Rabia'yı "Hz. Mer
yem'in naibi" şeklinde tanıtınası ve Ra
bia'nın zühdü tercih edip bekar bir hayat 
yaşaması, Avrupalı yazariara onu Pelagia, 
Avilah St. Teresa gibi hıristiyan azizeleriy
le karşılaştırmasına yol açmıştır. Çağdaş 
Arap müelliflerden Abdurrahman Bedev!, 
Rabia'nın hıristiyan mistiklerden etkilendi
ğini ileri sürerken Abdülmün'im ei-Hifnl 
bu görüşü eleştirerek İslam 'da ve Hıristi
yanlık'taki aşk anlayışının tamamıyla fark
lı olduğunu, Rabia'nın vahdet-i vücüd te
melli ilah! aşk anlayışını benimsediğini vur
gulamıştır (el-'Abidetü'l-tıaşi'a, s. 86-96) . 

Rabia, yapmadığı şeyleri anlatırlar kor
kusuyla pek istemese de öğütlerinden fay
dalanmak isteyen birçok kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir. Rebah Kays! el-Basri, 
Zünnün ei-Mısr!, İbrahim b. Edhem, Süf
yan es-Sevr!, Şakik-ı Belh!, Malik b. Dinar 
gibi ünlü süfıler yanında Muaze ei-Adeviy
ye, hizmetinde bulunan Abde bint Ebu Şe
va!, Meryem ei-Basriyye ve Leyla ei-Kay
siyye gibi kadın süfılerle görüştüğü, hadis 
rivayetinde otorite olan Süfyan es-Sevr! ile 
görüşmesi sırasında onun kendisini Hakk'a 

Rabia ei-Adeviyye'ye izafe edi len türbe-Erzurum 

yakınlaşmaktan alıkoyan hadis rivayetiyle 
meşgul olmasını eleştirdiği kaydedilmek
tedir. Attar hiçbir kadına asla nübüwet 
gelmediğini söyleyen bir erkek grubuna. 
"Ben sizin en yüce rabbinizim iddiası (en
Naziat 79/24) kesinlikle hiçbir kadından sa
dır olmamıştır" diyen Rabia ei-Adeviyye'
nin "tacü'r-rical" olarak nitelenmeye layık 
olduğunu söyler. 

Rabia ei-Adeviyye, 180 (796) veya 185 
(801) yılında Basra'da vefat etti ve bura
da defnedildi. Çeşitli kaynakları inceleye
rek Rabia'nın ölüm tarihini ve kabrinin ye
rini tartışan Ömer Rıza Doğrul'a göre ona 
nisbet edilen, Kudüs'ün doğusunda ve Hz. 
İsa'nın semaya yükseldiği yerin civarında 
Tür-i Zeyta'daki kabir Ahmed b. Ebü'I-Ha
varl'nin eşi olan Dımaşklı Rabia bint İsma
il'e aittir. Doğru!, Şam'da Rabia'ya izafe 
edilen başka bir kabir daha bulunduğunu, 
bu kabrin de aynı hanım için yapılıp za
manla adının unutulmasından sonra Ra
bia ei-Adeviyye'nin şöhretinden dolayı ona 
nisbet edildiğini ileri sürer ( Hazret-i Rabi
atü'l-Adeuiyye, s. 215-226) . 

Rabia'nın zühd hareketinin tasavvufa dö
nüşüm sürecinde önemli bir yeri bulun
maktadır. Rabia'nın önderliğinde gelişen 

tasawufı çizgide korku, kaygı ve hüzün 
yerine sevgi, ümit ve iyimserliğe ağırlık ve
rildiği görülür. Süfı müellifler sadece mu
habbet ve aşk konusunda değil tövbe, 
zühd, hüzün, rıza. tevazu gibi tasawuf 
kavramlarının açıklanmasında da Rabia'
nın sözlerine başvurmuşlardır. Onun bu 
tasawufı haller hususunda geliştirdiği ta
vır kişinin bütün fiilierinin gerçek failinin 
Allah olduğu düşüncesidir. "Çok günahım 
var, eğer tövbe edersem Allah tövbemi 
kabul eder mi?" sorusuna verdiği, "Hayır! 
Eğer O senin tövbeni kabul ederse sen an
cak o zaman tövbe edebilirsin" şeklindeki 
cevap (Kuyeşrl, s. 192) onun bu tavrını gös
teren dikkat çekici bir örnektir. İ lk dönem 
zahidlerinde çokça görülen ağlama ve hü
zün Rabia için de söz konusudur. "AIIahım, 
benden razı ol!" diye dua eden Süfyan es
Sevrl'ye, "Kendisinden razı olmadığın zat
tan senden razı olmasını isternekten utan
mıyor musun!" dediği kaydedilir (Kelaba
zl, s. 153) İyi ve kötü arnelierin gizlenme
si gerektiğini düşünen Rabia'nın, "Amel
lerimden biri başkası tarafından görülse 
onu yapılmamış sayarım" sözü onun ilk dö
nem süfılerindeki melamet tavrına sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Rabia el-Adeviyye ilah! aşk konusunda 
şöyle münacatta bulunur: "Ey rabbim! Se
ni iki sevgi ile severim. Sevginin biri be-

RABiA ei-ADEViYYE 

nim aşk ve iştiyakımdan, diğeri senin se
vilmeye layık olduğundan dır. Benim aşk ve 
iştiyakımdan gelen sevgim senden başka
sını bırakıp sadece senin zikrinle meşgul 
olmayı , senin sevilmeye layık olmandan 
gelen sevgim de bana müşahede merte
besini ihsan buyurmuş olmandır. Şu hal
de hamd ve şükran ne bana mahsustur 
ne de övülmüş olma ciheti bana aittir. Her 
iki yönden de şükür ve hamd sana mah
sustur." Rabia'ya göre birinci aşk olan he
va sevgisi mümkün olmakla birlikte bir ek
sikliği içerir. Zira kulun Hakk' ın dışındaki 

şeylerin kaygısıyla veya herhangi bir men
faat ümidiyle Hakk'ı sevmesi gerçek ilah! 
aşk değildir. Gerçek aşk Allah'a aittir (el
hubbü lillah) Allah kulu sevmedikçe ku
lun Allah'ı sevmesi mümkün değildir. Bu 
sevgide herhangi bir ikilik veya menfaat 
kaygısı yoktur. Rabia'nın ilah! aşk anlayışı
nın ibadete bakışında da yansımasını bul
duğu görülmektedir. "AIIah'a ne cehen
nem korkusu ne de cennet sevgisiyle iba
dette bulunurum. Eğer korkudan dolayı 
amel işlersem kendimi kötü bir ücretli sa
yarım . Ben O'na aşk ve şevkimden dolayı 
ibadet ederim" sözü bu bakımdan önem
lidir. Bir münacatında da şöyle demekte
dir: "İiahl! Eğer ben sana cehennem kor
kusuyla ibadet ediyorsam beni cehennem 
ateşinde yak! Eğer cennet ümidiyle sana 
kullukta bulunuyorsam beni ondan mah
rum et! Eğer sana olan sevgimden dolayı 
sana ibadet ediyorsam o zaman senin ezell 
cemalinden beni mahrum etme!" 

Rabia'nın düşünceleri Ma'rüf-i Kerhl, Mu
hasib!. Bayez!d-i Bistam!, Zünnün el-Mıs
rY. Cüneyd-i Bağdadl, Hallac-ı Mansur gibi 
süfıleri etkilemiştir. " Dışarı çık da ilahi sa
natı seyret!" diyen cariyesine. "Sen de içeri 
gir de sendeki sanatkarı temaşa et!" şek
lindeki cevabında ve, "Bende varlık yok ki 
evleneyim" gibi sözlerinde vahdet-i vücu
dun izlerini görmek mümkündür. İyi cımel
ler inin ortaya çıkmasını oniarın boşa git
mesi olarak görecek kadar melamlmeş

rep, Allah'tan dünyalık bir şey için dua et
meye utanacak ve dünyanın maliki olma
yan insanlardan bir şey istemeyecek ka
dar edep sahibi, Allah'a sadece Allah ve 
sevilen olduğu için ibadet edilmesini iste
yecek kadar Hak aşığı olan Rabia'nın ta
sawuf anlayışı Ebü Talib ei-Mekkl, Kuşey
rl. Sühreverdl. Gazzall ve Muhyiddin İbnü'I
Arabl gibi süfı müelliflerce farklı şekiller
de yorumlanmıştır. Ebü Talib ei-Mekkl, 
Kutü 'l-l:mlı1b'un muhabbet bahsinde Ra
bia'yı Süfyan es-Sevrl'den daha üstün bir 
mertebede görerek onu "hulle" (Allah ile 
dostluk) makamına yerleştirir. Rabia ile 
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Hamle'ın ilahi aşk anlayışı birbirine ben
zer. Ancak Hallac, bir adım daha ileri gi
derek Allah'a aşık olan insanın aşk yolun
da. kendini feda etmesini savunur. İbnü'l
Arabl, Rabia'nın Abdülkadir-i Geylani ve 
Şibll ile aynı mertebeyi paylaştığını, bu 
mertebenin sevgi ve ibadeti sadece Allah'a 
tahsis edenlerin mertebesi olduğunu söy
ler. Rabia el-Adeviyye ismi İslam ve Batı 
kültüründe ilahi aşkın sembolü haline gel
miştir. Basra'dan köle olarak satın alınıp 
Erzurum'a getirildiğine ve kabrinin Ha
san-ı Basri mahallesinde olduğuna inanıl
ması Rabia'nın Türk kültüründeki canlı iz
lerinden bir idir (Araz, s. 109). 

Rabia el-Adeviyye Batı'da üzerinde ça-
' !ışma yapılan ilk kadın sOfidir. Julian Bal
dick'e göre sOfi tabakat kitaplarında an
latılan Rabia portresi ilk dönem hıristiyan 
azizlerine dair menkıbelerden uyarlanarak 
oluşturulmuş. Rabia'nın tarihsel kimliği ef
sanelerle örülü bir şekle büründürülmüş
tür. Rabia'ıiın şöhreti Haçlı seferleri yoluy
la XIII. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya ulaş
mıştır. XVII. asır Fransız edebiyatında Ra
bia saf aşkın simgesi, hayır severliğin mo
deli olarak görülmüştür. Basra sokakların

da bir elinde meşale ile cenneti yakmaya, 
bir elinde testi ile cehennemi söndürme
ye giden Rabia, Fransız yazarı Jean-Pier
re Camus'hüh bir hikayesine konu olmuş, 
birçok Avrupalı yazarın eserler ine değişik 
anlatımlarla girmiştir. XIX. yüzyılda İngil
tere'de yayımlanan R. M. Milnes'in The 
Sayings of Rabiah adlı şiir kitabı onun söz
lerini toplayan eserlerdendir. Rabia el-Ade
viyye hakkında birçok çalışma yapılmıştır. 
Batı'da ilk akademik çalışma , R. Nichol
son'un teşvikiyle Londra Üniversitesi'nde 
doktora tezi olarak Margaret Smith'in 
hazırladığı Riibi'a The Mystic and Her 
Fellow-Saints in Isliim adlı kitaptır (Cam
bridge 1928.). Annemari e Schimmel'in tak
diminin yer aldığı eserin ikinci baskısı 
(Cambridge 1984) Bir Kadın Sufi Ra
bia adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. öz
lem Eraydın, istanbull991) . M. Smith'in 
bu eseri Muslim Women Mystics. The 
Life and Work of Riibi'a and other Wo
men Mystics in Isliim ismiyle de yayım
lanmıştır (Oxford 200ı) . Batı dünyasında 

Rabia hakkında yapılan diğer çalışmalar 
şunlardır : Charles Upton, Doorkeeper of 
the Heart, Versions of Rtibi'a (Threshold 
Books ı 988); Caterine Valdre, I de tti di Ra
bi' ii, Les chants de la reeluse (tre. Mu
hammed Dudaimah, Orbey:Arfuyen 2002) ; 
Caterina Greppi, Rabia: La Mistica (Mi
lana 2003) . Arap dünyasındaki çalışma

lar: Abdurrahman Bed evi, Şehidetü 'le 'ış-
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Jsi'l-ilahi: Rabi'atü '1- 'Adeviyye (Kah i re 
ı962 , 2. bs.); TaM Abdülbaki SürOr. Ra
bi'atü'l-'Adeviyye ve'l-J:ıayati'r-ru]J.iyye 
fi'l-İslQm (Kahire ı 957); Abdülmün'im el
Candll. Rabi'atü'l-'Adeviyye: 'Azra'ü'l
Başra, el-Betal (Kahire 1987); Reşld Selim 
el-Garrah, ez-Zahide et-Ta'ibe Rabi'a-

. tü'l-'Adeviyye: Şehidat el-J:ıiıbbi'l-ilahi 
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Rabiğ, Mekke-Medine yolu üzerinde Eb
va ile Cuhfe arasında Kızıldeniz sahiline 9 
km., Mekke'ye 186 km. mesafede bir yer
leşim birimidir. İslamiyet'in ilk dönemin
de Huzaa kabilesinin ikamet ettiği bu yer 
Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Af
rika ve Batı ülkeleriyle Suudi Arabistan'ın 
bazı kuzey bölgelerinden Medine'ye uğra

madan Mekke'ye gidenlerin ihrama girdi
ği yerlerden biridir. Ancak Medine-Mekke 
ve Cidde-Mekke'nin otoyollarla birbirine 
bağlanmasından sonra mlkat yeri olarak 
eskisi kadar kullanılmamaktadır. 

Hicretten sonra Kureyş müşrikleri Re
sUl-i Ekrem'e ve müslümanlara düşman- · 

lıklarını devam ettirdiler. Mekke'de İslam'ı 
ilk kabul edenlerden olan ve Habeşistan 
dönüşü Medine'ye hicret imkanı bulama
yan Mikdad b. Amr müşriklerin ticarı ve
ya askeri bir sefer hazırlığı içinde olduğu
nu Hz. Peygamber'e bildirdi. Bunun üzeri
ne ResOluilah hicretin 8. ayının başlarında 
(Şevval ı 1 Nisan 623), Medine'ye sığınan 

müslümanları tehdit eden Kureyşliler'i bun
dan vazgeçirmek ve Mekke müşriklerine 
ait ticaret kervanlarının müslümanların 
aleyhinde kullanılmasını engellemek üze
re Ubeyde b. Haris kumandasında tama- -
mı muhacirlerden oluşari altmış veya sek
sen kişilik bir müfrezeyi Rabiğ'in iç taraf
larına sevketti. Sancaktarlığıni Mistah b. 
üsase'nin yaptığı birliğin amacımüslüman
ların kendilerini savunabilecek güçte oldu
ğunu ispat· etmek, bir saldırı halinde ken
dilerinin de Mekke'nin güvenliğini zor duru
ma sokabileceklerini ve Mekke-Suriye tica
ret bağlantısını kesebileceklerini göster

mekti. 

Ubeyde b. i-ıaris~in emrindeki birlik, Cuh~ 
fe tarafında Seniyyetülmerre'nin aşağısın-


