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li] AHMET VEFA ÇüBANOGLU 

RAK i B 
( ~}!) 

Allah'ın 

isimlerinden (esma-i hüsna) biri. 
_j 

Sözlükte "gözetlemek, kontrol etmek; 
beklemek, intizar etmek" anlamındaki rakb 
(ruküb, rekabet ) kökünden türeyen rakib 
kelimesi "gözetleyip kontrol eden" demek
tir (Lisanü'l-'Arab, "rl5b" md .). Kur'an'da 
raklb ismi beş ayette geçmektedir. Bun
lardan biri Hz. Şuayb ' ın iman etmeyen 
kavmine hitap ederken kullandığı , "Ger
çekleşecek akıbeti bekleyin, ben de sizin
le birlikte beklemekteyim" mealindeki ifa
desinde yer almakta (Hud ı 1/93), biri de 
"insanın her söylediği şeyi dinleyip gözet
leyen ve yazan melek" manasında kullanıl

maktadır (Kaf 50/t8ı . Rakib isminin zat-ı 
ilahiyyeye nisbet edildiği üç ayetin biri, Hz. 
Isa'nın kendisinden sonra ümmetinin ye
gane gözetleyicisinin Allah olduğunu vur
gulayan niyazında geçmektedir (ei-Maide 
5/1 17). Diğer iki ayetin birinde Allah'ın in
sanları, diğerinde ise her şeyi gözetleyici 
olduğu bildirilmektedir (en-N isa 4/l; el
Ahzab 33/52ı. "Senin rabbin her an gözet
lerne yerindedir" mealindeki ayet de (el
Fecr 89/14 ı içerik olarak rakib ismini açık
Iamaktadır. Rakib sadece Tirmizi'nin es-

ma-i hüsna rivayetinde yer almakta ("Da'a
va.t", 82). İbn Hacer'in Kur'an'dan derledi
ği doksan dokuz isim listesinde de bulun
maktadır (DİA, XI, 408) 

Alimler rakib ismine genellikle "koru
yup gözeten" (hafız) manası vermişlerdir. 
Hiçbir şey bunun kapsamı dışına çıkmaz, 

dolayısıyla Allah'tan gizli kalmaz. O'nun 
bir an bile gaflet etmesi düşünülemeye
ceğinden gözetim ve kontrolü altında bu
lunan bir mahlukun oluşumu , varlığını sür
dürmesi veya yok olup ortadan kalkması 
hususunda herhangi bir aksaklığın mey
dana gelmesi söz konusu değildir. Allah 
kullarının bütün hallerini bilmekte ve on
ların nefeslerini saymaktadır (Kuşeyrl. s. 
63ı Alimler rakib isminin geniş içeriğinde 
hakkıyla bilme, türüne göre bilgiye konu 
teşkil eden şeyi görme veya işitme , onu 
gözetip koruma unsurlarının bulunduğuna 
dikkat çekerler. Bu açıdan rakibin alim, ba
slr, semf, şehld, müheymin ve hafız isim
lerinin özü olduğunu söylemek mümkün
dür. Rakib isminin kuldaki tecellisi, onun 
bütün davranışlarının sürekli biçimde Al
lah tarafından gözetlendiğinin bilincini ta
şımasıdır. Bu çizgi üzerinde yürüyen kul 
İstikametten ayrılmamaya özen gösterir 
(bk. MURAKABEı. Rakib alim, seml', baslr 
isimlerinin çizgisinde düşünüldüğü takdir
de zatl, taalluku ve tecelli alanı açısından 
bakıldığında ise fiili isim ve sıfatlar grubu
na girer. 
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RAKiK el-KA YREV ANi 
( ~'9.r.A!' ,j;.S.) ) 

Ebu İshak İbrahim b. el-Kasım 
er-Rakık el-Kayrevan! 

(ö. 425/1034'ten sonra) 

Tarihçi, edip ve şair. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 362 
(972) yılından sonra doğduğu tahmin edil
mektedir. İbnü'r-Rakik olarak da kaydedil
mekle birlikte çağdaşı İbn Reşlk ei-Kayre
vanl onun Rakik lakabıyla bilindiğini söy-

RAK]K ei-KAYREVANl 

ler (Ünmu;;;ecü'z-zaman, s. 55). Zirller'den 
Mansur b. Bulukkln, Nasırüddevle Badls b. 
Mansur ve Muiz b. Badls döneminde uzun 
süre nedimlik, katiplik ve Divan-ı İnşa reis
liği yaptı. Bu sebeple kaynaklarda "el-ka
tib en-nedim" lakabıyla anılır. 388'de (998ı 
Badls b. Mansur tarafından hediyelerle Fa
tım! Halifesi Hakim-Biemrillah'a elçi gön
derildi ve iki yıl Mısır'da kaldı. Kendisi şiir
lerinde Mısır'da unutulmayacak günler ya
şadığını, burada geçirdiği bir günün bir 
ömre bedel olduğunu ve Kayrevan'a gü
zel hatıralarla döndüğünü ifade eder (İbn 
Reşil~ el-Kayrevani, s. 56 vd.; Ma krizi. ı. 

3 70-3 71 ı. Muhtemelen 417 ( 1 026) veya 
425 (1034) yılından sonra Kayrevan'da ve
fat etti. Uzun süre sarayda kalması ve 
devlet yazışmalarını bizzat yürütmesi se
bebiyle Zirller hakkında belgelere dayalı 
bilgiler vermesi onun tarihçi olarak öne
mini arttırmıştır. İbn HaldOn onu İfrlkıye 
bölgesinin ve Kayrevan'da kurulan devlet
lerin başlıca tarihçisi diye niteler ve son
raki tarihçilerin bu konularda eserini te
mel kaynak kabul ettiklerini söyler (Mu

kaddime, I. 203ı İbn Reşl!5. ei-Kayrevanl 
de Rakik'in sözleri kolay anlaşılan ince ruh
lu bir şair ve rivayetlerine güvenilir bir ta
rihçi olduğunu söyier ( ÜnmO?ecü 'z-zaman, 
s. 55ı. Şiirlerinde çeşitli konulara yer ve
ren Rakik ei-Kayrevanl, bazı şiirlerinde ilk 
gençlikyıllarını boş geçirip içki meclislerin
de bulunmuş olmaktan duyduğu pişman

lığı dile getirmekte, ayrıca başta Zlrl Hü
kümdarı Badls b. Mansur olmak üzere dö
nemin ileri gelen şahsiyetlerini övmekte
dir. 

Eserleri. 1. Tarib-u İfri]fıyye ve'l-Mag
rib (Af)baru İfrikıyye, Tarif) u '1-~ayrevan). 
Birçok ciltten oluştuğu kaydedilen eserin 
tamamı zamanımıza ulaşmamıştır. Günü
müze kadar gelen kısım , Kuzey Afrika'
nın Ukbe b. Nafi 'in ikinci valiliği sırasında 
fethedilişinden ( 62/681 ı Ağiebi Hüküm
darı Abdullah b. İbrahim'in tahta çıkışına 
( 196/8 12 ı kadarki tarihini ihtiva etmekte
dir. İbn İzarl'nin ondan 41 S (1 024) yılına ait 
bir olayı nakletmesi ( el-Beyanü 'l-mugrib, 
ı . 272) eserin bu yıllara kadar gelen geniş 
bir tarih kitabı olduğunu göstermekte
dir. İzzeddin İbnü'I-Eslr, Ahmed b. Abdül
vehhab en-Nüveyrl, İbnü'I-Ebbar, İbn İza
rl. İbn Haldun, Hasan el-Vezzan, Abdüla
zlz b. Şeddad bu eserden yararlanmıştır. 
Ebü's-Salt ed-Danl bu esere bir zeyil yaz
mıştır. İlk defa Münci ei-Ka'bl tarafından 
yayımlanan Tô.rib.u İfri]fıyye'yi (Tunus 
ı 968 ı daha sonra Abdullah Ali ez-Zeydan 
ve İzzüddin Ömer Musa neşretmiştir (Bey
rut 1990) 2. Kutbü's-sürur ii evşafi'l-
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RAKiK ei-I<AYREVANI 

(enbi?eti ve'l-)l].umur. içki meclisleri, şa
rabın tarihçesi, haram oluşu ve şarapla il
gili çeşitli görüşler hakkındadır (nşr Ah
med el-Cü nd!, Dımaşk I 389/l969ı NCı

reddin el-Mes'Qdl'nin (ö. 619/1222ı kitap
tan yaptığı seçmeleri Abdülhafiz MansOr 
yayımiarnıştır (Tunus 1976ı. Rakikel-Kayre
vanl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır: er-Rô.J:ı ve'l-irtiyô.J:ı, Ki
tô.bü'n-Nisô.', Na~mü's-sülUk ii müsô.
mereti'l-müiUk, el-Egiini, el-İl]tişô.rü'l
bô.ri' li't-tô.ril]i'I-Cô.mi'. 
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[!lbJ NADiR ÖZKUYUMCU 

1 ı 

RAK iM 

L 
(bk. ASliAB-ı KEHF). 

_j 

1 ı 

RAKKA 
( :Jjl) 

L 
Kuzey Suriye'de tarihi bir şehir. 

_j 

Aynı adı taşıyan idari bölüm ün (muhafa
za) merkezi olup el-Cezlre bölgesinin Di
yarımudar kısmında Suriye, Mezopotam
ya ve Anadolu'yu birbirine bağlayan, Fırat 
nehrinin Belih suyu ile birleştiği noktaya 
1 O km. uzaklıkta bulunan stratejik bir nok
tada, tarihi Tuttu! (Teli Bia) harabelerinin 
güneyinde Suriye Kralı Seleukos I. Nikator 
(m.ö. 305-28oı tarafından Nikephorion adıy
la kurulmuştur. Şehir daha sonra Seleukos 
ll. Kallinikos'un (m.ö. 246-226ı genişletme

si dolayısıyla Kallinikon, Bizans imparato
ru I. Leon'un yeniden inşa ettirmesi sebe-
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biyle Leontopolis adını almıştır. Arapça'da 
"su baskıniarına uğrayan yer" anlamındaki 
Rakka ismi, sık sık Fırat'ın yükselen suları 
altında kaldığı için İslam fethinden sonra 
Araplar tarafından verilmiştir (Yaküt, III, 

59ı 

18 (639) yılında iyaz b. Ganm kumanda
sındaki İslam ordusu tarafından barış yo
luyla fethedilen Hakka'yı Hz. Ali, Suriye Va
lisi Muaviye ile savaşmak üzere Sıffin'e gi
derken karargah olarak kullandı ( 36/656 ı, 
Ammi:lr b. Yasirve -bir rivayete göre- Vey
sel Karani gibi savaşta ölen askerlerinden 
bazılarını oraya yakın bir yere defnettirdi. 
Surlarla çevrili müstahkem bir şehir olan 
Rakka, Emevller zamanında Irak'taki Ha
ricller'e ve Bizans'a karşı çıkılan seferlerde 
üs olarak kullanıldı ve önemli gelişmeler 
gösterdi. Hişam b. Abdülmelik, Fırat'ın kar
şı kıyısına iki sarayla nehrin üzerine bir köp
rü yaptırdı. Abbasller döneminde Mansür, 
Hakka'nın 200 m. kuzeybatısında Bağdat 
gibi yuvarlak planlı yeni bir şehir inşa et
tirdi ( 155/772) ve buraya Rafika adını ver
di. Rakka en parlak dönemini, burayı vefa
tma kadar yaklaşık on üç yıl süreyle yazlık 
başşehir olarak kullanan HarOnürreşld'in 
saltanat günlerinde yaşadı ve ülkenin Bağ
dat'tan sonraki en büyük şehri haline gel
di. Zamanla eski Rakka ile Rafika birleşti 

ve Rafika adı unutuldu. 

Abbasller'in zayıflamaya başlamasından 
itibaren Suriye ve Mısır'da kurulan hane
danlardan Tolunoğulları, Hamdanller, Zen
gller ve EyyQbller'in hakimiyetine giren, 
hanedanlar kadar hanedan kolları arasın
da da sık sık el değiştiren, bu arada 316 
(928) yılında Karmatller'in eline geçen Rak
ka, 632'de (1234-35ı Anadolu Selçuklula
rı'nın ve 6SS'te ( 1257ı tekrar EyyObller'in 
yönetimine girdi. Bağdat'ın düşüşünden 
( 656/1258 ı sonra el-Cezlre'yi de işgal eden 
Moğollar tarafından yakılıp yıkıldı ve hal
kı kılıçtan geçirildi. izzeddin İbn Şeddad o 
tarihlerde şehrin neredeyse insansız kal
dığını söyler (el-A'laku'l-l].atire, 111/1, 82ı 
AynicalOt Savaşı'nın (658/126oı ardından 
Memlükler'in hakimiyetine geçen Rakka, 
773'te (1371ı bu defa da Timur'un saldı
rısına uğradı ve adeta yine halkının ta
mamını kaybetti; daha sonra şehirde bir 
süre Memlük-Akkoyunlu mücadelesi ya
şandı. 

İpek yolu üzerinde yer alan ve ipek tica
reti açısından önemli merkezlerden biri 
olan Rakka bütün Ortaçağ boyunca de
vamlı el değiştirmiş, büyük yıkımiara ve 
katliamlarasahne olmuştur. Rakka 923'
te ( 15 ı 7ı Osmanlı topraklarına katılarak 

Diyarbekir eyaletine bağlı bir sancak mer-

kezihaline getirildi. 994'te (1586) eyaJet 
merkezine dönüştürülen şehir, XVII. yüz
yılın sonlarından itibaren devletin aşiret

leri iskan siyasetiyle ilgili olarak yeniden 
önem kazandı. Bölgedeki Arap kabileleri 
arasında . süregelen mücadeleler, yapılan 
eşkı.'lalıklar ve hac kafilelerinin yağmalan
ması dolayısıyla, bir yandan bu duruma 
son vermek bir yandan da Anadolu'da dü
zeni bozan bazı Türkmen aşiretlerini ce
zalandırmak amacıyla bu aşiretler Rakka 
bölgesine gönderildi. Arap kabileleriyle 
Türkmen ve Kürt aşiretleri arasında çıka

bilecek çatışmaları önlemek için de bütün 
tarafiara Rakka Mukavelesi adı altında bir 
sözleşme senedi imzalattırıldı. Ancak ko
nar göçer Türkmenler'in yerleşik hayata 
geçirilebilmesinin de hedeflendiği bu is
kan siyaseti, gönderilenlerin neredeyse ta
mamının geri dönmeye çalışmaları ve bu
nun engellenmesi üzerine eşkıyalığa baş
lamaları sebebiyle istenilen sonucu ver
medi. 

1832'de İbrahim Paşa'nın Suriye'yi iş
gal ettiği yıllarda Mısır'ın idaresine geçen 
Rakka, Mısır ordusunun Suriye'yi tahliye
sinin ardından tekrar Osmanlı hakimiye
tine girdi. Tanzimat döneminde yapılan 
düzenlemelerde Halep eyaletine bağlı bir 
sancağın merkezi oldu. 1864'te vilayet dü
zenlemesine kadar bir ara müstakil mu
tasarrıflık olarak yönetildL 191 Tde İngiliz
ler tarafından işgal edilen şehir 1920 An
kara İtilafnamesi'yle Fransa mandasına ve
rildi. Il. Dünya Savaşı"nda müttefiklerin iş
gali altında kaldı. 1946'da Fransızlar'ın Su
riye'den çekilmesiyle bağımsızlığını kaza
nan Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bir mu
hafaza merkezi haline getirildi. 1968'de ku
zey Fırat üzerinde bir baraj kurulmasından 
itibaren hızla büyümeye başlayan Rakka 
230.000 nüfuslu (2004ı önemli bir tarım 
ürünleri ticaret merkezidir. Bir şeker fab
rikasının bulunduğu şehirde özellikle do
kuma sanayii gelişmiş durumdadır. 

Çok zengin bir tarihi mirasa sahip olan 
Hakka'da 1907'de başlatılan kazılar sonu
cu bir kısmı şehirdeki arkeoloji müzesin
de sergilenen pek çok tarihi eser bulun
muştur. Özellikle IX-XIV. yüzyıllar arasında 
üretilen ve şehrin adıyla tanınan seramik
ler çok kıymetli dir. XVI. yüzyılda Osmanlı
lar tarafından yenilenen S km. uzunluğun
daki surların kalıntıları günümüze ulaşmış 
ve bazı kısımları tamir edilmiştir. Halen 
şehrin ayakta duran tarihi yapıları içinde 
en eskisi Harünürreşld'in harabe halindeki 
sarayı, en tanınmışı ise 770'li yıllarda ya
pılan ve XII. yüzyılda yenilenen ulucami
dir. Yakınındaki bir Türkjandarma kara-


