RAGIB et-TABBAH
bası . Şeyh

Hilall'nin Halep'teki zaviyesine
giderdi. Ragıb et-Tabbah. Şeyh Muhammed el-Arif'ten hat dersleri aldı. MansOriyye Medr esesi'nde Arapça' nın yanı sı
ra Türkçe. Farsça ve Fransızca öğrendi. On
dört yaşında iken babası ve amcasıyla birlikte gittiği Hicaz'da çeşitli ilim adamları
nın sohbetlerine katıldı. Hanefi fakihi Muhammed ez-Zerka, Halep fetva emini ve
Rızaiyye Medresesi müderrisi Beşir el-Gazzl'den dini ilimleri öğrend i. Gençlik yılla
rında Arap ülkelerini gezip Abdülkadir elMağribl, Şeyh Behcetü'l-Baytar, Kamil elKassab, Mekkl el-Kettanl gibi şahsiyetler
le tanıştı. Davud Çelebi, lsa İskender elMa'!Of. Ahmed Teymur Paşa gibi alimler
ve bazı şarkiyatçılarla mektuplaştı. Beyrut.
Mısır, Dımaşk ve Halep'te yayımlanan dergi ve gazetelerde makaleler yazdı. Bir yandan da eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdü. Şemsülmaarif Medresesi'nde Arapça. inşa ve dini ilimler konusunda ders verdi. 1921'de açılan Hüsreviyye Medresesrnin müfredat programını çağdaş bir anlayışla hazırlamaya çalıştı. Bu medresede
siyer, hadis, İslam kültür ve medeniyeti tarihi derslerini okuttu. 1922'de Halep'te kurduğu matbaada çok sayıda ilmi eser neş
retti. 1923'te Dımaşk'taki el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Arabl'ye, 1930'da Cem'iyyetü'l-asari'l-kadlme'ye, 1931'de el-Lecnetü'l-idariyye'ye, 1935'te Haydarabad-Dekken'deki
Cem'iyyetü'l-maarifi'n-Nu'maniyye'ye üye
seçildi. 1937'de el-Medarisü'l-ilmiyyetü'ddlniyye'nin müdürlüğüne getirildi. 1938'de Cem'iyyetü'l-birr ve'l-ahlakı'l- İslamiyye
reisliğine , Halep Külliyyetü ' ş-şerla dekanlığına . son olarak da Halep'teki Rabıtatü'l
ulema başkanlığına seçildi, bu görevini ölümüne kadar sürdürdü. 30 Haziran 1951'de Halep'te vefat etti. Çok sayıda öğrenci
yetiştiren Ragıb et-Tabbah'ın icazet verdiği öğrenciler arasında Nasırüddin el-Elbanl ile Men On! de yer almaktadır.

Eserleri. 1. İ'ldmü'n-nübelô.' bi-tô.rfl;]i
f:Iale be'ş-şehb ô. ' (I-VII, Halep 1342-1 345/

1923- ı 926; n ş r. Muhammed Kemal, Dım aşk
1988 ). Halep'e dair yazılmış tarih kitapları

ve şehir hakkında bilgi veren genel eserlerden kronolojik sırayla baryseden bir gi- ,
rişle iki bölümden oluşur. Eserde Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın Halep'i fethettiği 16 (637)
tarihinden 1325 (1908) yılı sonuna kadar
şehri idaresi altında tutan devletler. emirler, melikler, bunların zamanında meydana gelen olaylarla cami, medrese, kilise,
hamam ve diğer m imari eserler. Halep'e
ait örf ve ~detler, halkın ahlak ve yaşayı
şı , el sanatları gibi konular anlatılmış, Halepli veya Halep'te doğmuş yahut Halep'-
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büddin et-Taberi'nin es-Simtü'§-§emin if
ümmehô.ti 'l-mü'minfn (H alep 1328, 1346; Kahire 1402/ 1982; Beyrut
14 18/1997). Hakim en-Nisaburl'nin el-Medl;]al (el-Medljal fi 'ilmi 'l-f:ıadfş, Hal ep 1353/
ı 933 ), Hazimi'nin el-İ'tibô.r (Hal ep 1346/
1927), Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin Mişkô.
tü'l-envô.r if mô. ruvi ye 'ani'llô.hi mine'lal;]bô.r (H alep 1346; Kah i re 1369) ve Abdülganl b. İsmail en-Nablusl'nin el-Kevkebü 's-sô.rf if J:ıa~i~ati'l-cüz'i ~l-İl;]tiyô.rf
(Halep ı 349/193 1) adlı eserlerini n eşre hamenô.~ıbi

sık sık

Rag ı b

et -Tabbah

zırlamıştır.

BİBLİYOGRAFYA :

te ölmüş önemli kişilerin hayatları hakkın
da bilgi verilmiştir. Eserin içinde İbnü 'l
Adlm'in Kitô.bü 'l-İnşô.t ve 't-tal)arrf'si de
yayımlanmıştır (IV, 78 vd .). Ragıb et-Tabbah, İ'lô.mü'n-nüb elô.'nın sonuna 19081926 yılları arasında meydana gelen olayları , Halepli meşhur aileleri, bu tarihler arasında vefat eden ünlü kişilerin hayatı ve
eserleri hakkındaki bilgiler i de eklemiştir.
2. Zül~arn eyn ve s eddü'ş-Şfn m en h üv e ... v e eyne hüve .. . ( n ş r. Ebu Ubeyde
Meşh ur b. Hasan Alü Sel man, Küveyt 1424/
200 3). 3. el-Env ô.rü 'l-celiyye min mul;]taşari'l- e§bô.ti 'l-f:Iale biyye (Hal ep 1351/
1932). Yusuf el-Hüseynl el-Hanefi ei-Halebl'nin Kitô.y etü 'r -rô.v f v e 's-sô.mi' ve hidô.yetü 'r-rô.'f v e's-sô.mi', Abdülkerlm b.
Ahmed eş-Şerabatl'nin İnô.le'ü 't -tô.libfn
li-'avô.li'l -mul)addi§fn, Abdurrahman Abdullah el-Hanbeli el-Halebi 'nin M enô.rü '1is'ô.d if tur~i'l-isnô.d adlı eserlerinin muhtasarıdır. 4. el-Mişbô.J:ı 'alô. Mu~addime 
ti İbni'ş-Şalô.J:ı . İbnü 's-Salah eş-ŞehrezQ
fı' nin hadis usulü hakkındaki eseriyle Zeynüddin el-lraki'nin şerhine yapılan ta'likat
olup her iki eserle birlikte yayımlanmıştır
(Halep 1350 ; Beyrut 1993 ). S. er-Ravzi y yô.t. Hamdanller'den Seyfüddevle'nin ünlü şairi Sanevberl'nin çeşitli kaynaklardan
derled iği şiirlerini ihtiva eder. 6. e§-Şe~a
te tü 'l-İslô.miyye (Halep 1369/ 1950). İslam
kültür ve medeniyetinden, tefsir, fıkıh ve
hadis alanındaki çalışmalardan, fıkhl mezheplerden ve dört Sünni mezhebin İslam
ülkelerine yayılışından . tasavvuf, tarih, şiir
ve edebiyat alanındaki çalışmalardan ve
son dönem'deki fikir hareketlerinden bahseder. 7. el-Metô.libü'l-'aliyye fi'd -dürusi'd-dfn iyye (Halep 133 0)
Ragıb

et- Tabbah ' ın dergilerde yayımla
makaleler i risaleler halinde basılmıştır. Tercemetü K emô.liddfn b. el'Adfm, el -Medô.ris fi 'l-İslô.m, Mô. Cema' ahu min şi'ri 'l-edf/;J 'Ömer b. I:Iabfb
el-f:Ialebf v e es-Siyô.se fi'l-Kur'ô.n bunlar arasında zikredilebilir. Ayrıca Muhibnan

bazı

Ragıb et-Tabbah , İ'lfı mü 'n -nübelfı' bi- tfıri
I:Ji Halebe 'ş-şehbfı', Halep 1342/1923, 1, 2-10;
a.mlf.. Zül~arneyn ve seddü 'ş-Şin men hüve ...
ve ey ne hü ve ... ( n ş r. Ebu Ubeyde Meşhu r b. Hasan Alü Selman). Küveyt 1424/2003, neşre denin
girişi , s. 10-19; Serkls, Mu'cem, ll, 1655-1656;
Brockelmann , GAL Suppl. , lll, 430; Zirikli. eiA'Ifım, VI , 359 ; Kehhale. Mu'cemü 'l-mü'ellifin,
IX, 305; Ma'a'l-Mektebe, s. 112; Ali Tantavl, Zikreyfıt, Cidde 1409/1989, VII, 92; VIII , 145; Abdülvehhab es-Sabun!, 'Uyünü 'l-mü'ellefat (n şr. Mahmud Fa hOrl), Halep 1413/1 992, 1, 81; Ramazan
Şeşen . Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı,
İstanbul 1998, s. 269; Seyyid Alev! b. Abbas eiHasenl. Fih ris tü 'ş-ş üy u l]. ve'l-esfınfd, I baskı yeri
yok J1423/2003, s. 160- 161.
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ABDÜLKERİM Ö ZAYDIN

RAGBET ve REHBET
( ~_y ı _,~_i f)

L

Arzu ve kaygı anlamında
bir tasavvuf terimi.

_j

Sözlükte rağbet "ümit ve arzu etme, isteme, yönelme. ihlasla yalvarıp yakarma",
rehbet ise "korkma, endişe etme, çekinme" anlamına gelir. Rehbet kökünden türeyen terehhüb korku saikiyle Allah 'a en
mükemmel şekilde kulluk etmektir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rgb", "rhb"
md.leri) . Kur'an-ı Kerim'de Zekeriyya ve
Yahya peygamberlerden. "Onlar hayırlı iş
lerde koşuşur, ümit ederek (regaben) ve
kaygı duyarak (reheben) dua ederlerdi. bize karşı pek saygılı idiler" (el -Enbiya 2 1/
90) diye bahsedilmekte ve davranışları örnek olarak gösterilmektedir. Sadece Allah'tan korkmak gerektiğini belirten ayetlerde rehbet kökünden tiiller kullanılmış (eiBakara 2/ 40; en-Nahl 16/51 ), kulun Allah 'ın
vaadlerine rağbet etmesi, bu vaadierin gerçekleşeceği ümidiyle dua edip ona yönelmesi istenmiştir ( e l - in şira h 94/8) . Rağbet
ve rehbetle Allah'a dua etmek hadislerde
de tavsiye edilmiştir (Müsned, III, 32 ı ; Buhan, "Da'avat", 5; Müslim , "Zikir" , 56; Ti rmizi, "Da<avat", 16; Ebu Davud , "Edeb",

RAHATFEZA
98) Hz. Peygamber'in bir defasında namazı biraz uzattığını gören sahabller bunun sebebini sorunca, "Rağbet namazı kıl
dım" cevabını almışlardı (Tirmizi. "Fiten",
14; İbn Mace. "Fiten", 9). ResGl-i Ekrem
büyük bir arzu ile Allah Teala'dan bazı şey
Ieri talep ettiğinden bu namazı rağbet namazı diye nitelendirmiştir. Hz. Ömer'in,
ölüm döşeğinde iken kendisinden sonraki
idari ve siyasi durumu kastederek dünyadan umutlu ve kaygılı olarak (ragib ve rahib) ayrılmakta olduğunu söylediği rivayet
edilir (Buhar!, "AJ:ıkam", 51; Müslim, "İma
ret", ll)
Tasawuf kaynaklarında rağbet ve rehbetin havf-reca, kabz-bast, heybet-üns
gibi çeşitli şekil ve dereceleri olduğundan
bahsedilir. Allah'ın mekrinden emin olma
(em n) ve yeis kavramları da bu hususlarla
ilgilidir (bk. MEKR; YEİS). Süfiler genellikle
rağbeti recadan daha kuwetli bir ümit hali olarak görmüşler, rehbeti de recanın neticesi ve semeresi diye kabul etmişlerdir.
Kuşeyrl rağbeti fena ve beka halleriyle irtibatlandırır. Zühd dünyaya rağbet etmemek, ona ilgi göstermemektir. Dünyaya
rağbet etme halinin fenası ahirete rağbe
tin bekasını gerektirir. Kul dünyaya uzak
durduğu (zahid olduğu) nisbette ahirete
rağbet eder, onu ister. Rağbet ve rehbet
havf ve recanın gereği olarak abidlerin kalplerinde baskın his olarak bulunur (er-Risale, s. 207,211,212, 217).

Hace Abdullah-ı Herevi rağbet ve rehbetin üç türünden bahseder. Ehi-i hayır veya
ehl-i haber adını verdiği zümrenin rağbeti
ilimden kaynaklanır ve sahibini çalışıp çabalamaya sevkeder. Bu zümre ruhsatlardan kaçınır, azimetiere göre hareket eder.
Ehl-i halin rağbeti Hak'tan başka hiçbir
şeye ilgi duymasına imkan vermez. Ehl-i
müşahedenin rağbeti ise saf ve halistir.
Bunlar sadece Hakk'a rağbet eder, masivadan ilgiyi keserler. Gazzall de nefis, kalp
ve sırla ilgili olmak üzere rağbetin üç şek
linden söz etmiş ve nefsin sevaba, kalbin
hakikate, sırrın Hakk'a rağbet ettiğini söylemişti r. Ona göre rehbet kulun ezell takdirin kendi aleyhinde olabileceğini düşü
nüp endişelenmesidir (if:ıya', l , 84)
Muhyiddin İ bnü'l-Arabl de Gazzall gibi
üç türü olduğunu söyler. Ona göre rağ betin birinci şekli sevap ummaktır ;
bu rağbetin mahalli nefis olup daha çok
sıradan halk için söz konusudur. Kalbin
rağbeti hakikate, sırrın rağbeti Hakk'adır;
verııerin ve ariflerin rağbeti bu kısma girer.
Muhyiddin İbnü'l-Arabl rehbet konusunda da insanları üç gruba ayırır. Bazıları ,
Allah'ın günah işleyenler ve kötülük ya-

panlarla ilgili tehditlerinin gerçekleşmesin
den, bazıları haklarındaki ilahi hüküm ve
ilmin olumsuz yönde değişeceğinden (erRa 'd 13/39), bazıları da haklarındaki ilahi
hükmün ezelde olumsuz olması ihtimalinden ve bunun değişmeyecek olmasından
(Kaf 50/29) korkarlar. İbnü'l-Arabl aynı hususların rağbet haline sebep olabileceğine
dikkat çekmiştir ( el-Füta/:ıat, II , 70 ı)
BİBLİYOGRAFYA :

Müsned, III, 321; Süleml, Tabakat, s. 223; Kuer-Risale (nşr. Abdülhallm Mahmud), Kahire 1966, s. 102, 207 , 211, 212, 217; Herevl. Menazilü's-sa'irfn, İstanbul 1310, s. 15; Gazziil1. İi).ya',
Kahire 1358/1939, 1, 84; IV, 140; a.mlf., Ta'rffü'l-İi).ya' (İ/:ıya' içinde). ı , 84; İbnü'l-Arab1. el-Fütcıi).at, ll, 701; İbn Kayyim ei-Cevziyye, Medaricü 'ssalikfn, Kahire 1403/1983, ll, 57.
şeyrl,
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SüLEYMAN ULUDAG

AAH
(bk. TARİKAT).

L
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AAHATFEzA
( lj ..:-->1.))
Türk musikisinde
bir birleşik makam.

L
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Türk mOsikisinin en eski makamların
dan biri olup çeşitli dönemlerde hicaz-ı
muhi:ilif. hüseynl-aşiran perdesinde karar
etmesinden dolayı hicaz-aşiran ve son ola-

Rahatfeza

ma kam ı

dizileri

Yerinde hümavun di zisi
Nevada
büselik beşl!si
1

Yerinde
hicaz dörtlüsü

rak ri:ihatfezi:i diye adlandırılmıştı r. Rahatfeza isminin TanbOri İsmet Ağa tarafın
dan verildiği söylenir. Durağı hüseynl-aşi
ran perdesi ve seyri inici olan makamın
dizisi, hicazailesini meydana getiren makamlardan zirgüleli hicaz hariç diğer üçüne; hümayun, hicaz ve uzzal dizilerine hüseynl-aşiran perdesindeki hüseynl beşlisi
nin veya dizisinin bir bölümünün katılması
ile meydana gelmiştir.
Makamın

birinci mertebe güçlüsü , yakarar sırasında seyre hakim olan hicaz
çeşidine göre neva veya hüseynl perdesidir. Eğer o esnada hakim makam hicaz ise
neva perdesinde rastlı, hümayun ise yine
nevada bu defa bGselikli, eğer uzzal ise hüseynlde uşşaklı yarım karar yapılır. İkinci
mertebe güçlüsü ise dügah perdesidir.
rım

Asma karar bakımından zengin olan rahatfeza makamında bu kararlar daha çok
hicaz ailesi makamları gibidir. Neva ve hüseynl perdelerinden hangisi güçlü olarak
kullanılmışsa diğeri asma karar olarak kullanılabilir. Bundan başka diğer bütün hicaz
ailesinde olduğu gibi nlm-hicaz ve dik-kürdl perdelerinde çeşnisiz, dügah perdeSinde
hicazlı , rast perdesinde nikrizli asma kararlar yapılabilir. Hüseynl-aşiran perdesindeki hüseynl beşlisine geçilince ırak perdesinde segah ve ferahnaklı asma karar
yapılır. Eğer yerindeki hicaz çeşnisi kullanı
larak ırak perdesine kadar düşülürse ırak
ta hüzzamlı asma karar yapılmış olur. Yine
hicazı değiştirmeden hüseynl-aşirana iniidiğinde bu perdede karcığar, aynı şekilde
yegaha kadar düşüldüğünde bu perdede
basit süzinak dizileri meydana gelir ve bu
makamların o perdelerdeki şedlerine geçilmiş olur. Çünkü hüseynl-aşirandaki kalış
uşşaklı, yegahtaki ise rastlıdır. Fakat bunlar az kullanılır.
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ırakta hüzlzam beşiisi

1
1

Yegahta rast besiisi

Yegclhta

basıt

sOzinak dizisi

rağbetin

Nota yazımında donanımına hicaz magibi si için bakiye bemolü, do ve fa
için bakiye diyezi yazılır. Yegah perdesine
rast beşiisiyle düşülerek genişleyebilen rahatfeza makamının yedeni yegah perdesi
olup makamın dizisini meydana getiren
perdeler pestten tize hüseynl-aşiran, ırak,
rast, dügah, büselik veya dik-kürdl, nlmkamı
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