
( 1385) yeni bir vakıf kurup Darürraha'ya 
ek gelirler vakfetmiştir. Bazı araştırmalar

da bu vakfiyenin muhtevası incelenmeden 
tarihinin 687 (1288) olarak okunduğu ve 
bunun Darürraha'nın asıl vakfiyesi kabul 
edildiği, böylece kuruluş tarihinin daha er
kene alınmaya çalışıldığı görülür. Alaeddin 
Ali bir divan, yedi köy ve toplamı on yedi 
feddan olan beş arazinin gelirinin önce va
kıfların tamirine harcanmasına, geriye ka
lanın yarısını erkek ve dörtte birini kız ev
ladına, diğer dörtte birini ise kölelerine, 
vefatından sonra türbesine, zaviyeye (Os
manlı dönemi vakıf kayıtlarına göre Ni
rürraha'ya) ve mübarek gecelerde pişirile
cek helva masrafına ayırmıştır. Darürra- . 
ha'nın Osmanlı dönemi boyunca faaliyet
te olduğu arşiv belgelerinden anlaşılmak
tadır. 721 ( 1321) tarihli vakfiyede vakıfın 
kendisinden sonra mütevelli olmasını iste
diği beşinci ve adını verdiği son kişi Abdül
vehhab'dır. Sivas'ta 728 (1328) tarihli ka
bir kitabesi bulunan Rükneddin Hattab'ın 
kardeşi Emir Hüseyin'in oğlu Çelebi Ab
dülvehhab bu şahıs olmalıdır. 

Rahatoğulları, daha sonra Darürraha'nın 
mütevellileri oldukları için Mütevellioğul
ları lakabıyla anılmaya başlanmıştır. Danı

bdt-ı Aşk adlı şiir kitabı bulunan ve 1909'
da vefat eden şair ömer İ hya Efendi, bi
rinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sivas'
tan milletvekili seçilen, bu görevine 1943'
te vefatma kadar devam eden ve Sivas'ta 
kendi adıyla anılan kütüphaneyi kuran Yu
suf Ziya Başara ile Meclis-i Meb'Qsan ( 1914-
1 918) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
( 1920-1939) milletvekilliği yapan, Vılayat-ı 
Şarkıyye Müdafaa-yı Hukük-ı Milliyye Cemi
yeti'ni İstanbul'da kuran yedi kişiden biri 
ve Türkiye İş Bankası'nın kurucu üyesi olan 
Mehmed Rasim Başara (ö. 1945) bu aile
nin meşhur şahsiyetleridir. Yine bu ailenin 

Rahatoğu l ları'ndan günümüze u laşmış 1827 tarihli Abdi Ağa 
Konağı (restorasyondan sonra) - Sivas 

bir yadigarı olan ve 1827'de inşa edilen Si
vas'taki Abdi Ağa Konağı son olarak Sivas 
Belediyesi tarafından restore edilmiş ve S 
Mayıs 2001 tarihinde hizmete açılmıştır. 
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i.J SADi S. KucuR 

AAHATÜLERVAH 
( e::f,)Yf 4>-f) ) 

LTürk musikisinde bir birleşik makam:J 

Sözlükte "ruhları rahatlatan (makam)" 
anlamına gelen rahatü'l-ervah Türk mü
sikisinin en eski makamlarındandır. Daha 
çok dini duyguların terennümünde kullanı

lan bu makam ırak perdesinde karar eden 
makamlar grubundandır. İnici bir seyir ta
kip eden rahatülervah makamının dizisi, 
hicaz ailesini meydana getiren makamlar
dan zirgüleli hicaz hariç diğer hümayun, 
hicaz ve uzzal makamlarının dizilerine ırak 

RAHATÜLERVAH 

perdesindeki segah dörtlüsü veya ırak ma
kamı dizisinin bir bölümünün eklenmesin
den meydana gelmiştir. 

Yerinde hümavun dizisi 

Yerinde hicaz dizisi 

Nevada 
rast besiisi 

Yerinde 
hicaz dörtlüsü 

Yerinde uzz3J dizisi 

Hüseynfde 
ussak dörtlüsü 

Yerinde 
hicaz besiisi 

ı rakta 
seg3h dörtlüsü 

ırak dizisinden bir bölüm 

Rahatülervah makamı dizileri 

Rahatülervah makamının başlangıç sey
rinde hakim olan hicaz ailesi makamları
dır. Bu sebeple makamın güçlüsü de ya
rım karar sırasında kullanılan hicaz çeşi
dine göre değişir. Bunlardan hümayun ve
ya hicaz kullanılıyorsa güçlü perdesi neva 
olacağından bu perdede hümayun için bQ
selikli, hicaz için rastlı, eğer uzzal kullanı
lıyorsa bu defa güçlü hüseynl perdesi ola
cağından bu perdede uşşaklı yarım karar 
yapılır. Bununla beraber makamın giriş 
seyrinde hicaz makamı çok kullanıldığı için 
neva perdesinde rastlı yarım karar daha 
çok tercih edilir. 

Bu makam asma kararlar bakımından 
zengindir. Hicaz ailesi makamlarının asma 
kararları bu makamda da aynen kullanı
lır. Bunlar nlm-hicaz ve dik-kürdlde çeşni
siz, dügahta hicazlı, rast perdesinde nik
rizli asma kararlardır. Ayrıca neva ve hü
seynl perdeleri de asma karar olarak kul
lanılabilir. Bu perdelerden hangisinde güç
lü olarak yarım karar yapılmışsa diğer hi
caz dizilerinin güçlü perdeleri bu defa üzer
lerindeki çeşnilerle asma karar perdesi ola
rak yer alır. Esasen hicaz ailesi makamları 
sık sık birbirine geçme özelliği taşır ve bi
rinin güçlüsü diğerleri için asma karar per
desi olur. Yerindeki hicaz çeşnisiyle ırak per-
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desine kadar düşülürse bu perdede hüz
zam çeşnili, hüseynl-aşirana düşülürse uş
şaklı, yegaha düşütürse rasttı asma karar
tar yapılabilir. Böylece hüseynl-aşiranda kar
cığar, yegahta suzinak dizileri oluşur. Fa
kat tam karara gidilirken dik-kürdl perde
sinin atıtıp mutlaka segah perdesinin kaza
nıtmasını da burada hatırlatmak gerekir. 

Hüseyni-asiranda l<:arcıQar dizisi 

Nota yazımında donanımına hicaz ma
kamı gibi si için bakiye bemotü, fa ve do 
için bakiye diyezinin yazıldığı makamda 
gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. 
Portenin 1. çizgisindeki bakiye diyezli mi'yi 
(acem-aşiran) yeden olarak kullanan ra
hatülervah makamının dizisini meydana 
getiren perdeler pestten tize doğru ırak, 
rast, dügah, segah veya dik-kürdl. çargah 
yahut nlm-hicaz, neva, hüseynl, eviç veya 
acem, gerdaniye ve muhayyerdir. Rahatü
tervah kendi dizisi çok çeşnili ve geniş bir 
seyir alanına sahip olduğundan ayrıca ge
nişletilmemiştir; ancak gerektiği takdirde 
tiz taraftan hicaz ailesi gibi bir iki seslik 
bir genişleme yapılabilir. 

Makamın seyrine zirgüteli hicaz hariç hi
caz ailesinin diğer makamlarından biriyle 
başlanır. Bu ailenin üç makamında karışık 
olarak gezinilip yarım karar sırasında kul
tanıtan hicaz türüne göre neva veya hü
seynl perdelerinde üzerlerinde bulunan çeş
niyte yarım karar yapılır. Bu seyir sırasında 
gerekli yerlerde gereken asma karartar 
gösterilir. Yine karışık gezinildikten sonra 
nihayet ırak dizisi veya ıraktaki segah çeş
nisine geçilip ırak perdesinde segah çeş
nisiyte tam karar yapılır. 

Vardakosta Ahmed Ağa'nın darbeyn usu
lündeki peşreviyte aksak semai usulünde
ki saz semaisi, Buhurlzade Mustafa ltrl 
Efendi'nin zencir usutünde, "Unutturur ga
mı ot kamranı söytetsek" mısraıyta başta
yan bestesi, Tabi Mustafa Efendi'nin, "Hat 
geldi ruh-i dilbere nevbet bize düştü" mıs
raıyta baştayan yürük semaisi ve Ahmed 
Hüsameddin Dede'nin Mevtevl ayini bu 
makamın örnekleri arasındadır. 
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IJllll!!l İSMAİL liAKKr ÖZKAN 

ı -, 
RAHBI 

( ~JI) 

Ebu Abdillah Muhammed 
b. All er-Rahbi 
(ö. 577/ 1 182) 

İslam miras hukukuna dair 
er-Ral;ıbiyye adlı 

manzum eseriyle tanınan 
Şafii fakihi 

L 
(bk. er-RAHBİYYE). 

_j 

ı -, 
er-RAHBİYYE 

( ~}!) 

Şafii fakihi 
İbnü'l-Mütefennine er-Rahbi'nin 

(ö. 577 /1182) 
İslam miras hukukuna dair 

L 
manzum risalesi. 

_j 

Asıt adı Gunyetü'l-baJ:ıiş (Bugyetü'l-ba-
J:ıifi) 'an cümeli'l-mevariş olup recez tar-
zında nazmedilmesinden dolayı ve yazarı-
na nisbette daha çok el-Urcuzetü'r-Ral:ı-

tm; r u Eta ri pkmu r 1' Ql:rfmJ r ı 

4**aw~wr~tft~OOJwıur=s- Jgr ı 

-frı ijttfJ J] J ı jı~tr u ı JıJ Q uaı 
R~hatü l ervah 

makam ı 

seyir 
örneği 
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biyye (e l-Man?ümetü 'r-Raf:ıbiyye) diye 
meşhur olmuştur. 180 beyitten oluşmak
tadır. İbnü't-Mütefennine'nin ( el-Mütekkı
ne, el-Mütkıne şeklinde kayıtlar da mev
cut olup bu adlandırman ın kaynağı bilin
memektedir) künyesi Ebu Abdullah Mu
hammed b. Ali b. Muhammed b. Hasan 
er-Rahbl'dir. Katib Çelebi risateyi yanlışlık
ta başka bir kişiye ait gösterir. Rahbl, Bağ
dat'la Rakka arasında Fırat kıyısında yer 
alan Rahbetü Malik b. Tavk'ta 497'de (ll 04) 
doğdu. Bağdat Nizarniye Medresesi hoca
larından Ebu Mansur İbnü'r-Rezzaz'ın öğ
rencisi olduğuna bakılırsa muhtemelen 
eğitim amacıyla Bağdat'a gelmiş , fakat 
daha sonra Rahbe'ye dönerek burada ya
şamış ve 9 Zilkade S77'de ( 16 Mart ı 182) 

vefat etmiştir. 

er-RaJ:ıbiyye, manzum olması ve fıkhın 
feraiz gibi karmaşık bir bölümünü başa
rılı bir tarzda özetlemesi, ayrıca mezhep
ler arası görüş ayrılıklarının çok olmadığı 

bir konuyu içermesi sebebiyle sadece Şa
fii mezhebinde değil diğer mezhep çevre
lerinde de şöhret bulmuştur. Eser, yazar
ları bilinse bile onlardan soyutlanarak ade
ta anonim bir niteliğe bürünen ve son asır
larda İslam ilim çevreterinde genellikle ez
berlenmek üzere "mecmuatü mütCın" adıy
la bir araya getirilen temel ders kitapta
rı (El{iyye, Süllem vb.) arasına girmiştir. 

Özellikle XVII. yüzyılda ve daha sonraki dö
nemlerde yetişen alimierin yetişme aşa
masında okudukları eserler listesinde er
RaJ:ıbiyye'nin sıkça zikredildiği görülmek
tedir. 

Eser üzerine onlarca şerh ve haşiye ça
lışması gerçekleştirifmiş ve bazı şerhleriy
le birlikte birçok baskısı yapılmıştır. İlk de
fa İngiliz şarkiyatçısı Sir William Jones ta
rafından İngilizce çevirisiyle birlikte yayım
lanmış (The Mahomedan Law of Succes
sion to the Property of lntestates, London 
ı 782). 1876'dan itibaren Kahire'de ve İs
tanbul'da, ardından çeşitli yerlerde defa
larca neşredilmiştir (Kah i re 1273, ı 276, 

1280, 1295, 1303, 1323; istanbul 1302) . 

Şinşevrl'nin şerhine Bacurl'nin yazdığı ha
ŞiJ:eden yararlanarak nottarla zenginleşti
rifiniş Fransızca bir çevirisini J. D. Luciani 
gerçekleştirmiş ( Traite des successions 
musulmanes [ab intestatj extrait du com
mentaire de la Rahbia par Chenchouri, 
de la glose d'el-Badjouri et d 'autres aute
urs arabes, Paris 1890; Cezayir 1896), İn
gilizce bir çevirisi daha yayımlanmıştır (ai
F ara' id: the Law of fnheritance :in Islam, 
Arabic text, paralle i translation and com
mentary in English, Singapur 1979). 


