
er-RaJ:ıbiyye üzerine kaleme alınan 
şerhlerin çoğunluğu Şafii mezhebine ait 
olmakla birlikte içlerinde Malik!, Hanefi ve 
Hanbeli mezhebine mensup alimierin yaz
dığı şerhler de mevcuttur. Bunlardan mat
bu olanların başlıcaları şunlardır: 1. Sıbtu'l

Mardini. ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Atıyye el-Kah
vet!' nin haşiyes iyle birlikte , Bulak 1284; 

Kah i re 13 I 5; nş r. Kemal Yusuf el-Hut, Bey
rut 1409/ 1989; nşr. Mustafa D!b el-Buga, 
Dımaşk 1408/ 1988) . Bu şerheyazılan pek 
çok haşiyeden Muhammed b. ömer el-Ba
karl'ninki en çok bilinenidir (Bulak 1284; 

Kahire 1277, 1298, 1303, 1304, 1305, 1310; 

nşr. 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 es
Sebti, ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Şinşevri'nin Fet
f:ıu 'l-J,:arfbi 'l-mücfb adlı eserinin kenarında , 

Kahire 1345) . Bunlardan başka Cemaled
din el- İsnevi, Muhammed b. İbrahim es
Sellami, Celaleddin es-Süyütl'nin şerhleri 
anılabilir. 

el-Manz;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 et
miş ; bunu Zekeriyya el-Ensari (el-Fetf:ıa
tü '1-insiyye), Sıbtu'l-Mardini ( el-Lüm'atü 'ş
Şemsiyye), Bedreddin Muhammed b. Mu
hammed el-Kereci el-Bekri (el-Levami'u 'l
Bedriyye), Mahmud b. Ali el-Bikai el-Gaz
zi (el-Minf:ıatü'l-Bit,:a'iyy e) ve Burhaned
din İ bn Ebu Şerif şerhetmiştir. Eser üze
rine ayrıca İbnü'l-Mukri el-Yemeni'nin Mul;)
taşarü'r-RaJ:ıbiyye adlı bir çalışması var
dır. 

er-RaJ:ıbiyye'ye dair son dönemde ya
pılan çalışmalardan bazıları şunlardır: Mu
hammed Şeybe el-Hamed el-Faki, Teysi
rü '1-mesd'ili'l-faraziyye bi-şerJ:ıi'l-Man

z;umeti'r-RaJ:ıbiyye (Kahire 1366/ 1946); 

Faysal b. Abdülaziz Aıü Mübarek, es-Se
biketü'?;-Zehebiyye 'ale'l-Manz;umeti'r
RaJ:ıbiyye (Kahire 1379/ 1959); Muham
med Sa'd b. Abdullah er-Rabati, el-Kald'i
dü'?;-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; Dımaşk 

1998); Muhammed Necib Hayyata, er
Ravzatü '1-behiyye 'ald metni'r-RaJ:ıbiy
ye (Halep 1411/1990) 
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RAHİBE 

(bk. RUHBAN). 

RAHIM 

(bk. RAHMAN). 

RAHİMEHULLAH 
( .dıl <lA>) ) 

Sahabeden sonraki 
alimler için kullanılan 

dua cümlesi. 

_j 

_j 

_j 

İmla meclislerinde hadis yazılırken ve
ya müzakere edilirken sahabeden sonra
ki alimlerden birinin adı geçtiğinde rahi
mehu!Hih (Allah ona rahmet 1 merhamet et
sin) demek müstehap ve mendup görül
müştür (Şemseddin es-Sehavi, lll, 259) . 

Bu dua bazan "rahmetullahi aleyh" şeklin
de de kullanılmıştır. Kur'an'daki, "Bunların 
arkasından gelenler şöyle derler: Rabbi
miz! Bizi ve bizden önce geçmiş imanlı kar
deşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman 
edenlere karşı kin bırakma! Rabbimiz! Sen 
çok şefkatli, çok merhametlisin" mealin
deki ayet ( el-Haşr 59/ 1 O) Selef hakkında 
rahmet okumanın delili kabul edilmiştir 
(Cemaleddin el -Kas ım\', xvı, 104) . Rah
met kelimesi Allah'a nisbet edildiğinde ku
luna nimet vermesi ve ona lutufta bulun
ması anlamına gelmekte olup (Ragıb el-is
fahan\', el-Müfredat, "rl:ım" md.) dua cüm
lesi olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmemek
te, fakat hadislerde çokça kullanılmakta
dır. Hz. Peygamber'in, "Allah bize ve Mü
sa peygambere rahmet etsin" şeklindeki 
duası (Müslim, "Feza'il" , 172) bu örnekler
den biridir (ayrıca bk. Wensinck, el-Mu'cem, 
"rl:ım" md) . 

"Rahimehullah" duası, yaklaşık IV. (X.) 
yüzyıla kadar sadece vefat edenler için de
ğil 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-

RAHLE 

tap ettiği, muhaddislerin de birbirlerine. 
"Allah bize ve size rahmet etsin, bizi ve si
zi bağışlasın" diye dua ettikleri (Sem'ani, s. 
ı O ı . 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, "Me
nasik" ' 79) yaşayanların birbirine bu şekil
de dua etmesinin delili sayılmıştır. 

İmla meclisinde hocanın söylediklerini 
başkalarına nakleden talebe derse giriş 

faslım bitirdikten sonra hadis yazdıran ho
caya 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 sevindirmedi
ğini 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, 
257-258). 
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Genelde diz çökerek veya bağdaş kura
rak önüne oturulup üzerinde kitap okunan 
açılır kapanır yahut üzerinde yazı da yazı
labilen düz tab lah, sabit ayaklı (ders rah
lesi) şekillerde yapılan küçük bir kürsü, 
masa türüdür. Daha çok Kur'an 'ı yerden 
yüksek tutarak gereken saygıyı göster
mek ve başlangıçta çok ağır olan mushaf
ları rahat 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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tadır. Arapça kaynaklarda açılır kapanır 
rahlelere genellikle kürsl, kürsiyyü'l-mus
haf, üzeri düz ders tahtelerine ise minda
de (ö~!) veya minassa (~i) denildiği 
görülmektedir. 

Rahleye dair en eski rivayet Ömer b. Ab
dülazlz'le (ö. 101/720) ilgilidir. Halife, mev
las ı Müzahim'e bir rahl (veya "ricl" , İbn 
Sa'd, V, 366; krş . İbn Asakir. XLV, 219) sa
tın almasını söylemiş, onun bu siparişi bey
tülmale ait bir tahtadan bizzat yapması 
üzerine de fiyatını tesbit ettirip değer bi~ 
çilen yarım dinar yerine hazineye 2 dinar 
ödenmesini istemiştir (a.g.e., a.y.) . Batı'
da 800-810 yıllarına tarihlenen bir resim
deSaint Matthieu'nun (Matta) sandalyede 
otururken önündeki tek ayaklı , eğik tab
Ialı rahle benzeri yüksek bir sehpada İn
cil'ini yazarken tasvir edildiği görülmekte
dir (Janson, I, 295, lv. 386) . . 

Rahle denilince ilk akla gelen, tek parça 
kalın bir tahtadan dişli-geçme olarak ya
pılmış iki kanatlı, açılır kapanır (X şeklinde) 
tiplerdir. Bunlar abanoz, pelesenek, meşe, 

şimşir, ceviz, karaağaç ve kiraz gibi daya
nıklı sert ağaçlardan, 4-4,5 cm. kalınlığın
da bir tahtanın menteşe vazifesi gören geç
me dişierin oyulacağı yere kadar (genellik
le l/3) ortadan ikiye biçilmesi ve dişierin 
oyularak kanatların belli bir açıdan fazla 
açılmayacak derecede (yaklaşık ll 0°) çap
raz duracak şekilde tesbit edilmesi sure
tiyle meydana getirilir. Safedl, "kürsiyyü'n
nesh" dediği rahlelerin kanatlarının birbi
rine geçen dişlerinden bahsederken onla
rı, İskenderiyen şair EbO MansOr Zafir b. 
Kasım el-Haddad'ın ayrılık zamanı sevgiii
Ierin parmak parmağa kenetlenmiş elle
rine bemetir (el-Valf, XVI, 526-527). Ayak 
kısmının olduğu gibi bırakılıp çeşitli tek-
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niklerle süslendiği veya mihrap yahut ke
mer şeklinde oyularak ağır ağaçlardan ya
pılan rahlenin hafifletildiği görülmektedir. 

Tasvir! sanatlarda XIII. yüzyıl Bağdat 
okulundan itibaren ortaya çıkan (Janson, . 
I, 277) açılır kapanır tip rahlelerin bugüne 
gelen en eski örnekleri yine XIII. yüzyıla 
aittir ve Anadolu Selçuklu yapısıdır. Bun
lardan İstanbul Türk ve İslam Eserleri Mü
zesi' nde muhafaza edilen (Envanter nr. 
24 7). 66 x 29 cm. boyutlarında ceviz bir 
rahlenin üst tezyinat panolarının bordO
ründeki derin oyma sülüs kitabede Ebü'I
Feth Keykavus b. Keyhusrev Burhan adı 
geçmektedir (I. veya. II. Keykavus olduğu 
konusu tartışmalıdır). Ortalardaki kareler 
içinde birbirini tamamlayan dua cümleleri 
yer alır. Mihrap oymalı ayak panolarında 
üst üste yerleştirilmiş patınet motifleri
nin iki yanma eğri kesim ve yuvarlak de
rin oyma tekniğiyle işlenen düğmeli rOmi
ler yerleştirilmiştir (Çulpan, lv. ı , rs. ı , A-B). 
Selçuklu Veziri Sahib Ata tarafından 678'
de ( 1279) Mevlana Dergahı'na vakfedildiği 
anlaşılan ve halen Konya Mevlana Müze
si'nde bulunan rahlenin (Envanter nr. 332) 
mihrap şeklindeki oyuğu kısmen kafes işi 
ve eğri kesim düğmeli rOm!, patınet ve kıv
rık dal motifleriyle süslenmiştir. Alt pano
ların üst kısmında bir kitabe şeridi yer alır. 

Bu rahlenin en önemli özelliği üst panonun 
iç kısmına lakeyle yapılan, ortada çift baş
lı kartat ve kenarlarda aslan motiflerinin 
oluşturduğu hükümdarlık arınası görü
nümündeki süslemedir (Çulpan, lv. 2, rs. 
2, 2A; Riefstahl, s. 361-373). 

Osmanlı döneminde rahleler oyma ve 
kafes işi (ajur) teknikleri yanında sedef, 
fildişi, mors dişi , bağa, kemik, kıymetli 
maden veya farklı renkte ahşap gibi mal
zemelerle yapılan kakma ve mozaik şek-

Çesitli 
ra h le 
örnekleri 
(İstanbul 
Türk İnşaat 
ve Sanat 
Eserleri 
·Müzesi) 

Cihangir Albümü'nde yer alan bir minyatürde açılır kapanır 

bir rahlenin yapım ı nı gösteren detay (Washington Freer Gal
lery of Art, D. C. nr. 54.116) 

linde sedef ve bağa kaplamalarta da süs
lenmiştir. Kafes işi tekniği uygulanmış açı
lır kapanır bir örnek XVII. yüzyıl başlarına 
ait olup İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'ndedir (Envanter nr. I04) . Ayakla
rının arası geniş bir dikdörtgen şeklinde 
tamamen oyulan rahle, zencirek motifli 
bordürterin içinde on iki köşeli yıldızların 
merkez oluşturduğu kafes işi geometrik 
süslemelerle bezenmiştir (Çulpan, lv. 23, 
rs. ı 7) Osmanlı açılır kapanır rahleleri için
de kaplama tekniğinde geometrik motif
lerle süslenmiş rahleler daha çok XVIII. 
yüzyıl ve sonrasına aittj r. Bunlardan Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan ör
nek (Envanter nr. 78) ince bir sedef ve ba
ğa işçiliğine sahiptir (a.g:e., lv. 27). Tanzi
mat sonrasındaki Batı tarzı tezyinat rah
lelerde de görülür. Topkapı Sarayı Müze
si Şehzadeler Dairesi'nde mevcut (Envan
ter nr. 8/496). XIX. yüzyıla ait dört ayaklı 
ders rahlesi şeklinde olan fakat üzerinde, 
yazı yazmaya imkan vermeyen açılmış ki
tap görünümünde sabit bir kitap koyma 
yeri bulunan bir rahlenin üst yüzü kadife 
kaplıdır. Bu kadife kaplama, sırmayla iş
lenen dal ve çiçekler ortasında karşılıklı 
Abdülmecid tuğralarıyla tezyin edilmiştir 
(a.g.e., lv. 34, rs. 37) . Osmanlı rahlelerinin 
şeklen buna benzeyen, ancak üzerindeki 
kitap koyma yerinin açılır kapanır biçimde 
ortadan menteşeli olması sebebiyle altla
rın daki. dayanakların katlanarak kanatla
rın özel yuvalarına yatırıldığı, böylece üst 



Haternkari 
ra h le 
m ursa 
Türk ve Islam 
Eserleri 
Müzesi, 
Envanter, 
nr. 22901 

yüzeyin yazı yazmaya elverişli hale getirildi
ği bir de karma tipi bulunmaktadır (a.g .e., 
lv. 28, rs. 27, lv. 57, rs. 73) . 

Mısır'da görülen bir rahle tipi de vaiz 
kürsüsü ile birlikte onun bir bölümü ola
rak yapılanlardır. Bu t iplerde normal bir 
vaiz kürsüsünün bir yanı vaizin vaaz verir
ken kitabını koyacağı, battal boy ağır mus
hafların da konulabileceği büyüklükte "V" 
şeklinde yapılmış ve bu rahleli kürsüler ya
p ıl dıkları asrın üslCıbuna uygun biçimde 
tezyin edilmiştir (a.g.e. , lv. 59-60, rs . 77-
80; Hasan Abdülvehhab, I, 227 , 228; II, 
I IO, lv. 165) 

Semerkant'ta eskiden Blbl Hanım Ca
mii'nin içinde iken binanın bir kısmının yı
kılmasıyla dışında kalan taştan yapılmış 
büyük ve sabit rahle çok ilgi çekici bir mi
mari eser niteliğindedir (Lentz- Lowry, s. 
87, figür 26). Parke taş döşeli yüksekçe bir 
platformun ortasında dokuz kare prizma 
mermer ayağa oturtulmuş, 2,30 x 2 m. 
boyutlarındaki mermer bir tabla üzerine 
yatık vaziyette karşılıklı yerleştirilen iki mer
mer dik üçgen prizmanın kitap koyma ye
rini teşkil ettiği rahle bilinen en büyük rah
ledir. Tablanın kenarları fazla derin olma
yan mukarnaslarla, kitap koyma yerinin 
dik yüzleri kitap cilt kapağı görünümün
de süslemelerle ve kenarları yazı kuşakla
rıyla kaplanmıştır. Üzerine konulan musha
fın ancak ayakta okunmasına imkan ve
ren rahle, yazılardan anlaşıldığına göre Ti
m u rlu Hükümdan Uluğ Bey (1447-1449) 
tarafından o yıllarda yazılmış çok büyük 

bir mushafı tazim için özel olarak yaptırıl

mıştır (a.g.e., s. 84) . 
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RAHMAN 
( ~jf) 

Allah ' ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "merhamet etmek, severek ve 
acıyarak korumak" anlamındaki rahmet 
(ruhm, merhamet) kökünden türeyen rah
m an kelimesi "şefkat ve merhamet eden, 
acıyan" demektir. Kelimenin kök manasın
da "yufka yürekli olmak, acımak, birinin 
üzüntüsüne ortak olmak" gibi beşeri-duy
gusal unsurlar bulunduğundan Allah'a nis
bet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lu
tufve ihsanda bulunan" şeklinde anlam ve
rilmiştir (Ragıb el-isfahan!. el-Müfredat, 
"rJ:ım" md.; İbnü ' l-Es!r, en-Nihaye, "ri:ım" 
md.; Lisanü'l-'Arab, "ri:ım" md.). Bazı lu
gat alimleri rahman kelimesinin İ branice 
olduğunu ileri sürmüş. ayrıca Cahiliye dö
neminde tevhid inancı çerçevesinde kulla
nılmasının Yahudiliğin etkisini gösterdiği 
iddia edilmiştir ( Cevad A li, VI, 3 ı , 3 7-41; 
Yıldırım , sy 4 11980]. s. 25-29, 33-40) . Fa
kat alimierin büyük çoğunluğu birinci id
diayı reddetmiş, rahlm gibi rahmanın da 
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"rahmet" kökünden türediğini belirtmiş
tir (mesela bk. Fahreddin er-Razı. s. 164-
166). Arapça ile İbranice arasındaki yakın
Iıkise bilinen bir husustur. Kelimenin Ca
hiliye döneminde tevhid inancı çerçevesin
de kullanılmasını ise tabii görmelidir, çün
kü bütün ilahi dinler tevhid ilkesinde bir
leşmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de rahmet kavramı Tev
rat'a, Kur'an'a, Hz. Peygamber' e ve insan
lara nisbet edilmiştir. Allah 'a izafe edilen 
rahmet kavramı 119 yerde fiil kalıbında, 
doksan iki yerde rahmet şeklinde geçmek
tedir. Rahman ismi elli yedi, rahlm ismi 
-Hz. Peygamber'e nisbet edildiği (et-Tev
be 9/128) bir yer hariç- 114 yerde tekrar
lanmıştır. Dört ayette "erhamü'r-rahimln" 
(merhamet edenlerin en merhametlisi). iki 
ayette "hayrü'r-rahimln" (merhamet eden
lerin en hayırlı s ı) terkipleri geçmektedir. 
Rahman ismi altı ayette rahlm ile birlik
te, diğer yerlerde tek başına kullanılmış
tır. Rahlm ise yine esrna-i hüsnadan olan 
gafCır, aziz, rauf, tewab, ber, vedCıd isim
leri ve bir yerde rab ismiyle birlikte, üç 
ayette de müminlerle ilişkili olarak zikredil
miştir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "ri:ım" 
md.). Bu iki ismin Kur'an'daki kullanılışia
rından hareketle rahmanın Allah lafzı gibi 
zat! isim yerinde, rahlmin ise sıfat konu
munda olduğunu söylemek mümkündür. 
Rahlmin birlikte geçtiği diğer ilahi isimler 
daha çok onun muhtevasını pekiştirmek
tedir. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl, Kur'an'da 
Allah'a nisbet edilen rahmet kavramının, 
yer aldığı metin bağlamında iman, İslam , 
nübüwet, Kur'an, mağfiret, cennet gibi 
manevi; yağmur, rızık, çeşitli nimetler gi
bi maddi lutuf ve ihsan karşılığında kulla
nıldığını belirtir (Nüzhetü 'l-a'yün, s. 331-
334) 

Rahman ve rahlm isimleri İ bn Mace ile 
Tirmizi'nin r ivayet ettikleri · esrna-i hüsna 
listelerinde yer almış ("Du<a"' , ı O; "Da<a

vat" , 82). ayrıca muhtelif hadislerde Al
lah'a nisbet edilmiştir (Wensinck, el-Mu'

cem, "ri:ım" md.). Bir kutsl hadiste Cenab-ı 
Hakk'ın , "Ben rahmanım, hısım ve akraba
Iık da adımdan ayırdığım rahlm kelime
siyle anılmıştır. Akrabalık ilgisini sürdüren
le ben de ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi 
kesenlerden ben de ilgimi keserim" bu
yurduğu rivayet edilmiştir (Müsned, I, 191 , 
194; Ebu Davüd, "Zekat" , 4 5; Tirmizi, "Birr", 
9) Abdullah b. Ömer'den nakledildiğ,ine 
göre Hz. Peygamber'in sohbet meclislerin
den kalktığı sırada ashabı için yaptığı du
anın son kısmı şöyledir: "Ailahım! Dünya 
hayatını varlık amacımızın ve ilmi gücümü-
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