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" şefkat

ve merhamet etmek"
re'fet kökünden türeyen raOf
kelimesi "kalbi dayanamayacak derecede
merhametli" demektir. Dil atimleri re'fetin rahmetten daha güçlü bir şefkat duygusunu ifade ettiğini belirtir. Rahmet. "hoş
lanmasa bile kişinin başkasına iyilik yapması" anlamına da geldiği halde re'fet gönülden kopan bir istekle şefkat gösterme içeriğine sahiptir. Rauf Allah'a nisbet
edildiğinde "ileri derecede şefkatli ve merhametli" manası kastedilir (Lisanü'l-'Arab,
"ı"e f" md. ; Kamus Tercümesi, "ı:"ef" md.;
Ebü ' l-Ka s ım ez-Zecdkl. s. 91). Ebü'l-Beka
el-Kefevl'ye göre rahmet daha çok kişiye
sevinç verici imkanlar sağlamayı , re'fet ise
ondaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ifade
eder (el-Külliyyat, s. 47 ı).
manasındaki

Kur'an-ı Kerim'de iki ayette re'fet. on bir
ayette rauf kelimesi geçmektedir. Re'fet
kelimelerinden biri, suç işleyen kimselere
hak ettikleri cezaların verilmesi sırasında
acıma duygusuna kapılarak adaletin ihlal
edilmemesi gerektiği bağlamında geçmekte (en-N Gr 24/2 ). diğeri ise (el-Hadld
57/ 27) Hz. lsa'ya tabi olanların kalplerine
şefkat ve merhamet hislerinin yerleştirildi
ğini belirten ayette "ca'l" yardımcı fiiliyle
zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmektedir. Rauf
kelimesinin yer aldığı on bir ayetin birinde Hz. Peygamber'den söz edilirken müminlerin sıkıntıya maruz kalmasının kendisine çok ağır geldiği ve onun mürninlere çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli olduğu anlatılırken rahlm kelimesiyle beraber kullanılmakta, böylece rauf-rahim
sıfatları ResGlullah'a da izafe edilmektedir (et-Tevbe 9/ ı 28) . Rauf sıfatının Allah'a
nisbet edildiği on ayetin ikisinde O'nun
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kullarına çok şefkatli olduğu belirtilirken
tek başına kullanılmakta , diğerlerinde ise
rahfm isminin önünde geçmektedir (M . F.
~bd ülbaki . el-Mu'cem, " ı:"ef' md) Rauf,
lbn Mace ile Tirmizi'nin rivayet ettikleri
doksan dokuz esrna-i hüsna listesinde yer
almıştır ("Du<a"', ıo ; "Da<avat", 82 ).
Bazı

alimler rauf ile rahlm arasında fark
gözetmezken çoğunluk raGfun rahlmden
daha ileri derecede şefkat ve merhamet
içerdiğini kabul eder (Zeccac, s. 62). Matürldl, "Allah kullarına çok şefkatlidir" mealindeki ayetin tefsirinde (Al-i imran 3/30)
ilahi re'fet ve rahmetin iki çeşidi olduğu
nu belirtir. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın bütün
insanları kuşatan lutfu, onları şuurlu birer
canlı olarak yaratıp yetenekler vermesi,
Allah'a karşı işledikleri suçlardan dolayı hemen cezalandırmayıp tövbe etmelerine
fırsat tanımasıdır. ikincisi sadece Allah'ın
mürnin kullarıyla ilgili olup onların kusurlarını bağışlaması ve işledikleri iyi arnellere fazlasıyla mükafat vermesidir ( Te'vllatü 'l-Kur'an, ll, 287-288) . Bazı esrna-i hüsna alimlerinin rauf isminin muhtevasını incelerken kullandıkları üslGp, onların ilahi
re'fetle annenin eviadına karşı taşıdığı derin şefkat duygusu arasında paralellik kurduklarını göstermektedir. Anne yüreği evladına ağır bir işin yüklenmesine ve onun
tahammülü güç bir sıkıntıya maruz bıra
kılınasına nasıl rıza göstermezse ilahi re'fet de şefkate layık olan insanların maddi
ve manevi sıkı ntılara uğramasına müsaade etmez (Ebu Bekir ibnü'l-Arabl. vr. 8 ı b;
Fahreddin er-Razi . s. 341- 342) . EbG Abdullah el-Halim! rauf isminin bir tecellisi
olarak Allah'ın, kullarını onlara zor gelecek
şeylerle mükellef tutmadığını söylemekte, yolcuların, hastaların bazı veeibelerinin hafifletildiğini veya tamamen kaldırıl
dığını buna örnek olarak zikretmektedir
( el-Minhfic, I. 20 ı ) . Allah 'ın zat! sıfatları
içinde yer alan rauf rahman, rahlm, latlf
ve vedGd isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
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RAUF YEKTA BEY
(1871-1935)

L

Musiki nazariyatçısı ve yazan,
bestekar, neyzen.
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S Muharrem 1288 (26 Mart 1871) tarihinde İstanbul Aksaray'da Muhtesib Karagöz mahallesinde (günümüzde istanbul
Belediye Sarayı'n ın giriş kapısının bulunduğu yer) doğdu . Babası Harbiye Nezareti MektGbl Seraskeri Kalemi birinci mümeyyizi Ahmed Arif Bey, annesi ikbal Hanım'dır. Asıl adı Mehmed Rauf olup Relsülküttabzadeler diye anılan bir aileden
gelmektedir. Üç dört yaşlarındayken annesini. yedi yaşında babasını kaybedince
vaslliğini İstanbul'un tanınmış ailelerinden
Altunizadeler üstlendi. Simkeşhane İbtidal
Mektebi'nin ardından Aksaray'daki MahmGdiyye Rüşdiyesi'ni 28 Temmuz 1884 tarihinde bitirdikten on gün sonra Divan-ı
Hümayun Kalemi'nde kiltip yardımcılığı göreviyle memuriyete başladı. Nisan 188S'te
görevi Kayıtlar Odası 'na nakledildL Fransızca öğrenimi için girdiği Lisan Mekteb-i
Arısi'nden dört yıl sonra mezun oldu. 1894'te kısa bir süre için gittiği Halep'ten dönüşünde Divan-ı Hümayun'daki vazifesine
tekrar başladı. Burada hat derslerine devam etti ve icazet aldı . Hacası Nasih (NasOhl) Efendi tarafından kendisine "Yekta"
mahlası verildi. Bu arada özel hocalardan
Arapça ve Farsça öğrendi. 13 Mart 189S'te salise rütbesi almasının ardından 29 Kasım 189Tde başmüsevvidliğe , bir ay sonra
da saniye sınıf-ı sanisine terfi etti. 3 Mayıs 1906'da ikinci rütbeden mütemayizliğe , S Şubat 1908'de başkatip muavinliği
ne, yedi ay sonra mümeyyizliğe getirildi.
Bu arada dördüncü rütbe Osman! (ı 900)
ve M eeld! (ı 903) nişanlarıyla taltif edildi.
1922'de yapılan düzenleme sonunda
van-ı Hümayun beylikçi muavinliğinden
emekli edildi. 1913 yılında ıstılahat-ı İlmiy
ye Encümeni üyeliğinde bulunan RaufYekta Bey, Darülelhan ' ın kuruluşundan (ı 9 ı 7)
Alaturka Bölümü'nün lağvına kadar (1926)
burada Türk m Gs ikisi nazariyatı ve Şark
mOsikisi tarihi okuttu, Medresetü'l-eimme ve'l-hutaba'da mOsiki dersleri verdi.
1926 yılından vefatma kadar İstanbul Konservatuvarı Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini
Tasnif ve Tesbit Heyeti başkanlığında bulundu. 8 Mart - 1 1 Nisan 1932 tarihleri
arasında Kahire'de toplanan Arap MOsikisi Kongresi'ne Mesut Cemi! ile birlikte
katıldı. Yakalandığı tifo hastalığından kurtulamayarak 8 Ocak 193S'te Beylerbeyi'nde vefat etti, Kuzguncuk'taki Nakkaşte-
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