RAHATÜ LERVAH
desine kadar düşülürse bu perdede hüzzam çeşnili, hüseynl-aşirana düşülürse uş
şaklı, yegaha düşütürse rasttı asma karartar yapılabilir. Böylece hüseynl-aşiranda karcığar, yegahta suzinak dizileri oluşur. Fakat tam karara gidilirken dik-kürdl perdesinin atıtıp mutlaka segah perdesinin kazanıtmasını da burada hatırlatmak gerekir.
Hüseyni-asiranda

l<:arcıQar

dizisi

Vardakosta Ahmed Ağa'nın darbeyn usulündeki peşreviyte aksak semai usulündeki saz semaisi, Buhurlzade Mustafa ltrl
Efendi'nin zencir usutünde, "Unutturur gamı ot kamranı söytetsek" mısraıyta başta
yan bestesi, Tabi Mustafa Efendi'nin, "Hat
geldi ruh-i dilbere nevbet bize düştü" mıs
ra ıyta baştayan yürük semaisi ve Ahmed
Hüsameddin Dede'nin Mevtevl ayini bu
makamın örnekleri arasındadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Nota yazımında donanımına hicaz magibi 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 rahatülervah 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. Rahatütervah kendi dizisi çok çeşnili ve geniş bir
seyir alanına sahip olduğundan ayrıca genişletilmemiştir; ancak gerektiği takdirde
tiz taraftan hicaz ailesi gibi bir iki seslik
bir gen işleme yapılabilir.
kamı

Makamın

seyrine zirgüteli hicaz hariç hicaz ailesinin diğer makamlarından biriyle
başlanır. Bu ailenin üç makamında karışık
olarak gezinilip yarım karar sırasında kultanıtan hicaz türüne göre neva veya hüseynl 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.

Seydl, el-Matla', TSMK , III. Ahmed, nr. 3459, vr.
14', 33•; Abdülbaki Nasır Dede, Tedkik u Tah·
kik (nşr. Yalçın Tura). İstanbul 2006, s. 61; H aşim
Bey, Müsiki Mecmuası, İstanbul 1280, s. 39-40;
Suphi Ezgi, Nazari-Amelf Türk Musikisi, İstan·
bul 1933-40, ı , 169-170; IV, 251; Hüseyin Sadeddin Are!, Türk Masıkisi Nazariyatı Dersleri (haz.
Onur Akdoğu). Ankara 1991, s. 189-190; İsmail
Hakkı Özkan, Türk Müsikfsi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri, İstanbul 2006, s. 497500.
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Ebu Abdillah Muhammed
b. All er-Rahbi
(ö. 577/ 1 182)
İslam miras hukukuna dair
er-Ral;ıbiyye adlı

manzum eseriyle tanınan
Şafii fakihi
(bk. er-RAHBİYYE).
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Asıt adı Gunyetü'l-baJ:ıiş (Bugyetü'l-bazında

nazmedilmesinden dolayı ve yazarına nisbette daha çok el-Urcuzetü'r-Ral:ı -

4**aw~wr~tft~OOJwıur=s- Jgr ı
R~hatü l ervah
m akam ı

seyir
örneği

şerh

ve haşiye çave bazı şerhleriy
le birlikte birçok baskısı yapılmıştır. İlk defa İngiliz şarkiyatçısı Sir William Jones tarafından İngilizce çevirisiyle birlikte yayım
lanmış (The Mahomedan Law of Succession to the Property of lntestates, London
ı 782). 1876'dan itibaren Kahire'de ve İs
tanbul'da, ardından çeşitli yerlerde defalarca neşredilmiştir (Kah i re 1273, ı 276,
1280, 1295, 1303, 1323; istanbul 1302) .
Şinşevrl'nin şerhine Bacurl'nin yazdığı haŞiJ:eden yararlanarak nottarla zenginleşti
rifiniş Fransızca bir çevirisini J. D. Luciani
gerçekleştirmiş ( Traite des successions
musulmanes [ab intestatj extrait du commentaire de la Rahbia par Chenchouri,
de la glose d'el-Badjouri et d 'autres auteurs arabes, Paris 1890; Cezayir 1896), İn
gilizce bir çevirisi daha yayımlanmıştır (aiFara' id: the Law of fnheritance :in Islam,
Arabic text, paralle i translation and commentary in English, Singapur 1979).
lışması gerçekleştirifmiş

J:ıifi) 'an cümeli'l-mevariş olup recez tar-

-frı ijttfJ J] Jı jı~tr u ı JıJ Q uaı

er-RaJ:ıbiyye, manzum olması ve fıkhın
feraiz gibi karmaşık bir bölümünü başa
rılı bir tarzda özetlemesi, ayrıca mezhepler arası görüş ayrılıklarının çok olmadığ ı
bir konuyu içermesi sebebiyle sadece Şa
fii mezhebinde değil diğer mezhep çevrelerinde de şöhret bulmuştur. Eser, yazarları bilinse bile onlardan soyutlanarak adeta anonim bir niteliğe bürünen ve son asır
larda İslam ilim çevreterinde genellikle ezberlenmek üzere "mecmuatü mütCın" adıy
la bir araya getirilen temel ders kitaptarı (El{iyye, Süllem vb.) arasına girmiştir.
Özellikle XVII. yüzyılda ve daha sonraki dönemlerde yetişen alimierin yetişme aşa
masında o kudukları eserler listesinde erRaJ:ıbiyye'nin sıkça zikredildiği görülmektedir.

Eser üzerine onlarca

fakihi

İbnü'l-Mütefennine er-Rahbi'nin
(ö. 577 /1182)
İslam miras hukukuna dair

tm; ruEta ri pkmu r1' Ql:rfmJ r ı
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biyye (e l-Man?ümetü 'r-Raf:ıbiyye) diye
180 beyitten oluşmak
tadır. İbnü't-Mütefennine'nin (el-Mütekkı
ne, el-Mütkıne şeklinde kayıtlar da mevcut olup bu adlandırman ın kaynağı bilinmemektedir) künyesi Ebu Abdullah Muhammed 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 hocalarından Ebu Mansur İbnü'r-Rezzaz'ın öğ
rencisi olduğuna bakılırsa muhtemelen
eğitim amacıyla Bağdat'a gelmiş , fakat
daha sonra Rahbe'ye dönerek burada yaşamış ve 9 Zilkade S77'de ( 16 Mart ı 182)
vefat etmiştir.
meşhur olmuştur.

RAHLE
üzerine kaleme alınan
mezhebine ait
olmakla birlikte içlerinde Malik!, Hanefi ve
Hanbeli mezhebine mensup alimierin yazdığı şerhler de mevcuttur. Bunlardan matbu olanların başlıcaları şunlardır: 1. Sıbtu'l
Mardini. ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Atıyye el-Kahvet!' nin ha ş iye s iyle birlikte , Bulak 1284;
Kah i re 13 I 5; n ş r. Kemal Yusuf el-Hut, Beyrut 1409/ 1989; nşr. Mustafa D!b el-Buga,
Dımaşk 1408/ 1988) . Bu şerheyazılan pek
çok haşiyeden Muhammed b. ömer el-Bakarl'ninki en çok bilinenidir (Bulak 1284;
Kahire 1277, 1298, 1303, 1304, 1305, 1310;
n şr. Mustafa D!b el-Buga, Dımaşk 1408/
1988) z. Abdullah b. Muhammed eş-Şin
şevri, el-Fevd'idü'ş - Şinşevriyye fi Şer
J:ıi'l-Manz;umeti'r-RaJ:ıbiyye. Eserin en
yaygın şerhi olup pek çok haşiyesi arasın
da Bacurl'ninki öne çıkmaktadır (bk. ŞiN
ŞEVRI ). 3. İ bn Galbun el-Misrati, TuJ:ıfe
tü'l-il;)vdni'l-behiyye 'ale'l-Mu~addime
ti'r-RaJ:ıbiyye (nşr. es-Saih Ali Hüseyin,
Trablus 1399) . 4. Ebu Bekir b. Ahmed esSebti, ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Şinşevri'nin Fetf:ıu 'l-J,:arfbi 'l-mücfb adlı eserinin kenarında ,
Kahire 1345) . Bunlardan başka Cemaleddin el- İsnevi, Muhammed b. İbrahim esSellami, Celaleddin es-Süyütl'nin şerhleri
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er-RaJ:ıbiyye

şerhlerin çoğunluğu Şafii

anılabilir.

el-M anz;umetü 'r- RaJ:ıbiyye'yi İ bnü'l
Haim et-TuJ:ıfetü'l-(en-Nefef:ıatü'l-)~udsiy
ye fi'l;)tişdri'r-RaJ:ıbiyye adıyla ihtisar etmiş ; bunu Zekeriyya el-Ensari (el-Fetf:ıa
tü '1-insiyye), Sıbtu'l-Mardini (el-Lüm'atü 'ş
Şemsiyye), Bedreddin Muhammed b. Muhammed el-Kereci el-Bekri (el-Levami'u 'lBedriyye), Mahmud b. Ali el-Bikai el-Gazzi (el-Minf:ıatü'l-Bit,:a'iyy e) ve Burhaneddin İ bn Ebu Şerif şerhetmiştir. Eser üzerine ayrıca İbnü'l-Mukri el-Yemeni'nin Mul;)taşarü'r-RaJ:ıbiyye adlı bir çalışması vardır.
er- RaJ:ı biyye'ye

dair son dönemde yaMuhammed Şeybe el-Hamed el-Faki, Teysirü '1-mesd'ili'l-faraziyye bi-şerJ:ıi'l-Man 
z;umeti'r- RaJ:ıbiyye (Kahire 1366/ 1946);
Faysal b. Abdülaziz Aıü Mübarek, es-Sebiketü'?;-Zehebiyye 'ale'l-Manz;umeti'rRaJ:ıbiyye (Kahire 1379/ 1959); Muhammed Sa'd b. Abdullah er-Rabati, el-Kald'idü'?;-Zehebiyye bi-ŞerJ:ıi'l-Manz;umeti'r
RaJ:ıbiyye (Kahire 1381/1961) ; Ali Abduh
Yahya eş-Şeref , el-Le'dli'l-fıçlçliyye 'ald
metni'r-RaJ:ıbiyye (San 'a 1419; Dıma şk
1998); M uhammed Necib Hayyata, erRavzatü '1-behiyye 'ald metni'r-RaJ:ıbiy
ye (Hal ep 1411/1990)
pılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Yakut, Mu'cemü '1-büldan, lll, 35; Sübk!, Taba~at, VI, 156; İbn Kadl Şühbe, Taba ~atü 'ş-Şa
fi'iyye, ll, 17; KeşfU'?-?Unün, ll, 1211 , 1246-1247;
Cebertl. 'Aca'i.bü 'l-aşar, Beyrut, ts ., I, 339, 446;
Serk!s, Mu'cem, I, 574, 928; Brockelmann, GAL, I,
490-491 ; Suppl., I, 675 -676; ll, 155; lzal).u'l-meknün, ll, 414; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 99; Zirikll. elA'lam, VII , 166; Kehhiile . Mu'cemü'l-mü'ellifin,
Xl, 47; Ahmet Özel. Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 2006, s. 188-189.

~

M URTEZA

BEDİR

tap ettiği, muhaddislerin de birbirlerine.
"Allah bize ve size rahmet etsin, bizi ve sizi bağışlasın" diye dua ettikleri (Sem'ani, s.
ı Oı . 149) bilinmektedir. Hz. Peygamber'in,
"Allahım ! Başlarını kazıtarak ihramdan çı
kanlara rahmet et" demesi (Buh3rl, "I:Iac",
127; Müslim . "I:Iac" , 31 7; Ebu DavQd, "Menasik" ' 79) yaşayanların birbirine bu şekil
de dua etmesinin delili sayılmıştır.
İmla meclisinde hocanın söylediklerini
başkalarına

RAHİBE
L

(bk. RUHBAN).

_j

RAHIM
L

(bk. RAHMAN).
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RAHİMEHULLAH

( .dıl <lA>)

L

nakleden talebe derse giriş
bitirdikten sonra hadis yazdıran hocaya dönerek, "Allah sana rahmet etsin ,
hangi hocalardan hadis rivayet edeceksin?"
diyerek hadis dersini başlatır (Nevevl, s.
169) Yahya b. Eksem kadılık, başkadılık,
vezirlik görevlerinde bulunduğunu , fakat
talebenin, "Allah sana rahmet etsin, hangi
hocalardan hadis rivayet edeceksin?" sözü
kadar hiçbir şeyin kendisini sevindirmediğini söylemiştir (Hat\'b e l -Bağdadl, ll, 71)
Abbas! halifeleri Me'mün ve Mansur'un da
hadis rivayet ederek bu duayı almayı çok
istedikleri ve bunun özlemini duydukları
nakledilmiştir (Şemseddin es-Sehav\', lll,
faslım

)

Sahabeden sonraki
alimler için kullanılan
dua cümlesi.

_j

257-258).
BİBLİYOGRAFYA :

İmla meclislerinde hadis yazılırken ve-

ya müzakere edilirken sahabeden sonraki alimlerden birinin adı geçtiğinde rahimehu!Hih (Allah ona rahmet 1 merhamet etsin) demek müstehap ve mendup görülmüştür (Şemseddin es-Sehavi, lll, 259) .
Bu dua bazan "rahmetullahi aleyh" şeklin
de de kullanılmıştır. Kur'an'daki, " Bunların
arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman
edenlere karşı kin bırakma! Rabbimiz! Sen
çok şefkatli, çok merhametlisin" mealindeki ayet (el-Haşr 59/ 1O) Selef hakkında
rahmet okumanın delili kabul edilmiştir
(Cemaleddin el - Ka s ım\', xvı, 104) . Rahmet kelimesi Allah'a nisbet edildiğinde kuluna nimet vermesi ve ona lutufta bulunması anlamına gelmekte olup (Ragıb el-isfahan\', el-Müfredat, "rl:ım" md.) dua cümlesi olarak Kur' an-ı Kerim'de geçmemekte, fakat hadislerde çokça kullanılmakta
dır. Hz. Peygamber'in, "Allah bize ve Müsa peygambere rahmet etsin" şeklindeki
duası (Müslim, "Feza'il" , 172) bu örneklerden biridir (ayrıca bk. Wensinck, el-Mu'cem,
"rl:ım" md) .
"Rahimehullah" duası, yaklaşık IV. (X.)
yüzyıla kadar sadece vefat edenler için değil yaşayanlar için de kullanılmıştır. Ahmed
b. Mehdi'nin Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam
ile konuşmaya başlarken ona, " Ey Ebu
Ubeyd! Allah sana rahmet etsin" diye hi-

Hatib el-Bağdadl, el-Cami' li-ai]La~ı'r-ravf ve
adabi's-sami' (nşr. Mahmud et-Tahhan). Riyad
1403/1983, II, 71; Sem'ani. Edebü'l-imla' ve'l-istimla' (nşr. M. Weisweiler). Beyrut 1401/1981, s.
101 , 103, 149; ibnü's-Salah, 'UIO.mü'l-l).adfş (nşr.
NOreddin ltr). Dımaşk 1406/ 1986, s. 242-243;
Nevevl, İrşad ü tullabi'l-l).a~a'i~ (nşr. NO redd in
Itr). Dımaşk 1408/1988, s. 145, 169; Şemseddin
es-Sehiivl, Fetl).u 'l-mugiş ( n şr. Ali Hü seyin Ali).
Beyrut 1412/1992, lll, 73-74, 256-259; Cemaleddin ei-Kasıml, Te{sfrü'l-~asım1: Mel).asinü 't-te'vfl
(nşr. M. Fuad Abdülbaki), Kahire 1376/1957, XVI,
ı 04.
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Genelde diz çökerek veya bağdaş kurarak önüne oturulup üzerinde kitap okunan
açılır kapanır yahut üzerinde yazı da yazı
labilen düz tab lah, sabit ayaklı (ders rahlesi) şekillerde yapılan küçük bir kürsü,
masa türüdür. Daha çok Kur'an 'ı yerden
yüksek tutarak gereken saygıyı göstermek ve başlangıçta çok ağır olan mushafları r ahat okuyabilmek ihtiyacından doğ
muştur. Rahle isminin binek hayvanları
nın semer 1 eyeri için Arapça'da kullanılan
rahl 1 rahal kelimesinden geldiği sanılmak-
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