RABiA ei~ADEViYYE
Hamle'ın ilahi aşk anlayışı birbirine benzer. Ancak Hallac, bir adım daha ileri giderek Allah'a aşık olan insanın aşk yolunda. 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 söyler. Rabia el-Adeviyye ismi İslam ve Batı
kültüründe ilahi aşkın sembolü haline gelmiştir. Basra'dan köle olarak satın alınıp
Erzurum'a getirildiğine ve kabrinin Hasan-ı Basri mahallesinde olduğuna inanıl
ması Rabia'nın Türk kültüründeki canlı izlerinden bir idir (Araz, s. 109).

Rabia el-Adeviyye Batı'da üzerinde ça' !ışma yapılan ilk kadın sOfidir. Julian Baldick'e göre sOfi tabakat kitaplarında anlatılan Rabia portresi ilk dönem hıristiyan
azizlerine dair menkıbelerden uyarlanarak
oluşturulmuş . Rabia'nın tarihsel kimliği efsanelerle örülü bir şekle büründürülmüş
tür. Rabia'ıiın şöhreti Haçlı seferleri yoluyla XIII. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya ulaş
mıştır. XVII. asır Fransız edebiyatında Rabia saf aşkın simgesi, hayır severliğin modeli olarak görülmüştür. Basra sokakların 
da bir elinde meşal e ile cenneti yakmaya,
bir elinde testi ile cehennemi söndürmeye giden Rabia, Fransız yazarı Jean-Pierre Camus'hüh bir hikayesine konu olmuş,
birçok Avrupalı yazarın eserler ine değişik
anlatımlarla girmiştir. XIX. yüzyılda İngil
tere'de yayı mlanan R. M. Milnes'in The
Sayings of Rabiah adlı şiir kitabı onun sözlerini toplayan eserlerdendir. Rabia el-Adeviyye hakkında birçok çalışma yapılmıştır.
Batı'da ilk akademik çalışma , R. Nicholson'un teşvikiyle Londra Üniversitesi'nde
doktora tezi olarak Margaret Smith'in
hazırladığı Riibi'a The Mystic and Her
Fellow-Saints in Isliim adlı kitaptır (Cambridge 1928.). Annemarie Schimmel'in takdiminin yer aldığı eserin ikinci baskısı
(Cambridge 1984) Bir Kadın Sufi Rabia adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. özlem Eraydın, istanbull991) . M. Smith'in
bu eseri Muslim Women Mystics. The
Life and Work of Riibi'a and other Women Mystics in Isliim ismiyle de yayım
lanmıştır (Oxford 200ı) . Batı dünyasında
Rabia hakkında yapılan diğer çalışmalar
şunlardı r : Charles Upton, Doorkeeper of
the Heart, Versions of Rtibi'a (Threshold
Books ı 988); Caterine Valdre, I de tti di Rabi' ii, Les chants de la reeluse (tre. Muhammed Dudaimah, Orbey:Arfuyen 2002) ;
Caterina Greppi, Rabia: La Mistica (Milana 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. Rabi'atü'l-'Adeviyye ve'l-J:ıayati'r-ru]J.iyye
fi'l-İslQm (Kahire ı 957); Abdülmün'im elCandll. Rabi'atü'l-'Adeviyye: 'Azra'ü'lBaşra, el-Betal (Kahire 1987) ; Reşld Selim
el-Garrah, ez-Zahide et-Ta'ibe Rabi'a. tü'l-'Adeviyye: Şehidat el-J:ıiıbbi'l-ilahi
(Bağdat 1988); Sernın Atıf ez-Zeyn, Rabi'atü'l-'Adeviyye: Dirase ve't-ta]J.İil (Beyrut 1988); Vi d ad Sekkaklnl, el- 'Aşılsa elMutaşavvife: Rablatü'l-'Adeviyye (Dı
maşk 1989; eser First Among Sufis: The
Life and Thought of Rabi'a al-'Adawiyya
adıyla Ne bil Safvet tarafından İngilizce '
ye çevrilmiştir 1Octagon Press ı 9821); Abdülmün'im eİ- Hifnl, el- 'Abidetü'l-.().{işi'a:
Rabi'atü '1- 'Adeviyye, İmametü '1- 'aşı]j:in
ve 'l-ma]J.zunin (Kahire ı99ı). Rabia hakkında Türkçe üç kitap yayımlanmıştır: Safi Hori, İslam Aleminde İlk Kadın Sufi
Olarak Tanman Rabiatü'l-Adeviyye (İs
tanbul 1970); Ömer Rıza Doğru!, Hazret-i
Rabiatü'l-Adeviyye (haz. inci Beşoğul,
istanbul 1976); Melih Yuluğ, Serencamı
Rabiatü'l-Adeviyye (İstanbul ı 980).
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Hz. P eygamber'in
üzerine
Ubeyde b . Haris kumandasında
gönderdiği seriyye
(1/623).
Kureyş kervanı
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Rabiğ, Mekke-Medine yolu üzerinde Ebva ile Cuhfe arasında Kızıldeniz sahiline 9
km., Mekke'ye 186 km. mesafede bir yerleşim birimidir. İslamiyet'in ilk döneminde Huzaa kabilesinin ikamet ettiği bu yer
Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Afrika ve Batı ülkeleriyle Suudi Arabistan'ın
bazı kuzey bölgelerinden Medine'ye uğra
madan Mekke'ye gidenlerin ihrama girdiği yerlerden biridir. Ancak Medine-Mekke
ve Cidde-Mekke'nin otoyollarla birbirine
bağlanmasından sonra mlkat yeri olarak
eskisi kadar kullanılmamaktadır.

Hicretten sonra Kureyş müşrikleri ResUl-i Ekrem'e ve müslümanlara düşman- ·
lıklarını devam ettirdiler. Mekke'de İslam'ı
ilk kabul edenlerden olan ve Habeşistan
dönüşü Medine'ye hicret imkanı bulamayan Mikdad b. Amr müşriklerin ticarı veya askeri bir sefer hazırlığı içinde olduğu
nu Hz. Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine ResOluilah hicretin 8. ayının başlarında
(Şevval ı 1 Nisan 623), Medine'ye sı ğınan
müslümanları tehdit eden Kureyşliler'i bundan vazgeçirmek ve Mekke müşriklerine
ait ticaret kervanlarının müslümanların
aleyhinde kullanılmasını engellemek üzere Ubeyde b. Haris kumandasında tama- mı muhacirlerden oluşari altmış veya seksen kişilik bir müfrezeyi Rabiğ ' in iç taraflarına sevketti. Sancaktarlığıni Mistah b.
üsase'nin yaptığı birliğin amacımüslüman
ların kendilerini savunabilecek güçte olduğunu ispat· etmek, bir saldırı halinde kendilerinin de Mekke'nin güvenliğini zor duruma sokabileceklerini ve Mekke-Suriye ticaret bağlantısını kesebileceklerini göstermekti.
Ubeyde b. i-ıaris~in emrindeki birlik, Cuh~
fe tarafında Seniyyetülmerre'nin aşağısın-

RA'D SÜR ESİ
da sahil yolunu takip ederek Rabiğ vadisinde Ahya adıyla anılan suyun yanında konakladı ve burada Kureyş kervanıyla karşılaştı. 200 kişiden oluşan Kureyş kervanı
nın başında Ebu Süfyan b. Harb bulunuyordu. Kervanın başında İkrime b. Ebu Cehil veya Mükrez b. Hafs'ın olduğu rivayet
edilirse de bu doğru değildir. Her iki taraf
birbirine ok atmakla yetindi , müslüman
birliğinin üç katı olan müşrikler savaşa tutuşmayarak geri çekildi. Bu karşılaşmada
ilk oku Sa'd b. Ebu Vakkas atmış ve bütün
okiarı isabetli kullanınıştı ( Vakıdl, ı. 10).
Bu sebeple müşri kler müslümanlara yardımcı kuwetler geldiğini zannederek telaşlandı ve süratle uzaklaştı. Sa'd b . Ebu
Vakkas Ubeyde b. Haris'e Kureyş kervanı 
nın takip edilmesini teklif ettiyse de Ubeyde bunu kabul etmedi ve kayıp vermeden
Medine'ye döndü. Müslümanlara ulaşmak
için müşriklere katılmış olan ve Seniyyetülmerre'de müslümanların tarafına geçen
Mikdad b. Amr ile Utbe b. Gazvan da onlarla beraber Medine'ye gitti (İbn Hişam,

rf ( Hatib). VII, 84; NGreddin el-Halebi, insanü '1lll, 136-137; L.
Caetani, islam Tarihi (tre. Hüseyin Cahid). İstan
bul 1924-27 , lll, 195; Köksal, islam Tarihi (M edine). I, 333-338; Hamidullah, islam Peygamberi (Tuğ). I, 455; Elşad Mahmudov, Sebep ve So'uyCın, Beyrut, ts. (Darü'l-ma 'rife).

nuçları Açısından

Hz. Peygamber'in

Savaşlan

(doktora tezi, 200 5), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , s. 42-44; "R.abig!:ı", EJ2 (İng.), VIII, 356.
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L Kur'an-ı Kerim'in on üçüncü süresi. _j

ll, 234)

Ubeyde b. Haris'in daha geç bir dönemde hicretin 2. yılı Reblülewel ayında (Eylül 623) görevlendirildiği rivayetinin yanın
da (Hallfe b. Hayyat, s. 33) onun İslam tarihinde Kureyş üzerine gönderilen ilk müfreze birliğinin kumandanı olduğu da nakledilir (İbn Hişam. II , 237; Belazür!, I, 477).
İhtilatın sebebi, Hz. Peygamber tarafın
dan Hamza b. Abdülmuttalib ile Ubeyde
b. Haris'in aynı günde ve yerde görevlendiriimiş olmasıdır (İbn Hişam, II, 238) . Hamza hicretin 1. yılı Ramazan ayında (Mart
623), Ubeyde ise Şewal ayında (Nisan 623)
yola çıkmıştır. Ancak Rabiğ'de müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında ufak çaplı
da olsa ilk defa bir çatışma meydana geldiği için öncelik Ubeyde b. Haris'e verilmiş
olabilir. Ubeyde b. Haris Seriyyesi adıyla da
anılan bu seriyyede Ubeyde ve beraberindekilerin Hz. Ebu Bekir tarafından bir şi 
irle övüldüğü ve Kureyş kabilesinin meş
hur şairi Abdullah b. Ziba'ra'nın ona cevap verdiği belirtilirse de bunları eserine
alan İbn Hişam, bu beyitlerin Hz. Ebu Bekir'e ve Abdullah'a atfedilmesinin doğru
olmadığını söylemektedir (es-Sire, ll, 235237) .
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Adını on üçüncü ayetinde geçen ve "gök
gürültüsü" anlamına gelen ra'd kelimesinden alır. Kırk üç ayet olup fasdası ' ) ' ~ ' y"
".:.ı , J , J , t. harfleridir. Tamamının Mekk1 veya Medeni olduğu söylendiği gibi bazı bölümlerinin Mekke döneminde ve bir
bölümünün Medine'denazil olduğu da belirtilmiştir. Bununla birlikte üslübu ve içerdiği konular dikkate alındığında sürenin
Mekke döneminde indiği şeklindeki görüş
ağırlık kazanı r. Mekke devrinde nazil olan
ve hurüf-ı mukattaa ile başlayan Yunus,
Hud, Yusuf ve İbrahim süreleri arasında
yer alması da buna i şaret eder. Sürede,
Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine
dair çeşitli delillerin öne çıkarılması ve Hz.
Peygamber'i Mekkeli müşriklerin baskıla
rına karşı teselli eden bir üslübun hakim
olması, sürenin Resülullah'ın amcası Ebu
Talib ile hanımı Hz. Hatice'nin vefatından
sonra müşriklerin eziyetlerinin arttığı dönemde nazil olma ihtimalini kuwetleridirmektedir.

müşriklerin ResGl-i Ekrem'den maddi-hissi
mucizeler istediği ifade edilir. Resülullah 'ın,
geçmiş dönemlerde olduğu gibi hissi mucize gösterilmesinin ardından inanmadık
ları için ümmetieri helak edilen peygamberlerden olmadığı, onun görevinin hakyola dönmeleri için insanları uyarmaktan ibaret bulunduğu anlatılır. Allah'ın engin ilim
ve kudretine çeşitli örnekler verilir. 11 .
ayette Cenab-ı Hakk'ın meşru düzenlerini
bozmayan toplurnlara lutfettiği nimetlerinin devam edeceği belirtilir; Allah'ın birliğine vurgu yapılır, insan onuruyla bağdaş
mayan putperestlik eleştirilir. Allah'ın daveti ne olumlu cevap verenler için ebedl
alemde en güzel mukatatın hazırlandığı ;
olumsuz davranış sergileyenlerin karşıla 
şacakları kötü akıbetten kurtulabilmek için
yeryüzünün tamamını fedaya razı oldukları ifade edilir (ayet: 6- 18).

.Sürenin ikinci bölümünde, Hz. Peygamber'e gönderilen vahyin hak olduğunu kabul eden ile bu apaçık gerçek karşısında
kör gibi davranan kimsenin asla eşit olmayacağı dile getirilir ve bunu ancak aklından faydalanmasını bilenlerin anlayabileceği ifade edilir. Sözü edilen akıl sahiplerinin nitelikleri şöylece sıralanır: Bezm-i
elestte Allah'a verdikleri itaat sözünde duranlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeylere riayet edenler, rablerinden korkanlar, kıyamet günü Allah'ın huzurunda
hesap vermeyi önemseyenler, rablerinin
_rızasını elde etme uğrunda sabır gösterenler, namaz kılanlar, Allah'ın lutfettiği
nimetlerden başkalarını faydalandıranlar,
kötülüğü iyilikle savanlar. Bu kimselerin
cennet ehli olduğu ve oraya babalarından,
eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla
birlikte girecekleri haber verilir. Buna karşılık bezm-i elestte Allah'a verdikleri sözü

Ra' d sOresinin ilk ayetleri

Ra'd süresinin muhtevasını üç bölüm halinde ele almak mümkündür. Asıl konusu
ulühiyyet olan birinci bölümde Hz. Peygamber'e indirilen vahyin gerçekliğine vurgu yapan ilk ayetten sonra m uhatapların
dikkati evrenin yaratılışı ve işleyişine çekilir; bu arada tabiata hakim olan düzenle
bunun insan hayatının devamına yönelik
işleyişine değinilir; ardından iman hayatın
da Em önemli engeli oluşturan ahiretin inkar edilişinin şaşılacak bir davranış olduğu
belirtilir(ayet : 1-5) Daha sonra Mekkeli
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