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Bir mfısiki aleti. 
_j 

İslam aleminin hemen her yerinde ge
nellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan 
bir grup telli mOsiki aletinin genel adı olan 
rebab hem ayaklı kemane hem de lavta 

türünden tamamen veya yarı yarıya deri 
göğüslü çalgıların ismi olarak kullanılmış
tır. Ayaklı kemane türünden rebapların ilk 
örneği Orta Asya ıklığıdır. iranlılar ıklığa ke
man veya kemançe, Araplar rebap adını 
vermişlerdir. Rebap (rübab) adı İran kültür 
çevresinde yaylı çalgıların değil tamamen 
veya kısmen deri göğüslü , mızrapla çalı

nan lavtaların adı olmuştur. lklığ tipinde 
yaylı çalgılar Çin ve diğer Uzakdoğu ülkele
rinde de rağbet görmüş. bu ülkelerde fark
lı malzemelerden (mesela Çin'de bambu 
ve yılan derisi kullanılarak yapılan erhu) 
ayaklı kemaneler yapılmış ve değişik çal
ma teknikleri geliştirilmiştir. Ayaklı kema
ne türünden rebap İslamiyet'le birlikte En
donezya, Cava. Malezya gibi ülkelerde de 
benimsenmiş, birtakım bölgesel ölçü ve 
biçim farklılıkları olan bir çalgı tipine dö
nüşmüştür. Ürdün ve Irak'ın bazı kırsal böl
gelerinde bu türden tek telli, iri ve dört
gen gövdeli, deri göğüslü, silindirik saplı 
bir yaylı çalgı kullanılır. "Rebabü'ş-şair" adı 
verilen bu çalgıya diğer Arap ülkelerinde 
de farklı isimler altında rastlanır. Mesela 
Kuzey Afrika'da bu çalgıya "murabba", ol
dukça yaygın olduğu Lübnan'da ise "re
babe" denilmektedir. Rebabe aynı zaman
da Etiyopya'da kase biçiminde ses kutusu 
olan bir lirin adıdır. 

Belli başlı rebaplar şunlardır: 1. Türk re
babı . Organolojinin "ayaklı kemane" diye 
adlandırdığı çalgıların en tipik örneğidir. 
Çalgı tarihçileri kökenini Orta Asya Türk
leri'nin yaylı sazı olan ıklığa dayandırır. Hin
distan cevizi kabuğundan yapılan bu çal
gının kesik küre biçiminde bir gövdesi (ses 
kutusu) . ince deriden veya zardan bir göğ
sü (ses tablası). metal yahut ahşap bir mil 
aracılığı ile gövdeye takılan uzunca, silin
dirik bir sapı vardır. Göğsün sapa yakın ke
siminde yer alan hareketli eşik boynuzdan 
veya ağaçtan olabilir. İki yahut üç telli olan 
rebabın burguluğu, burguların iri olma
sı sebebiyle burgu (tel) sayısına ve sapın 
uzunluğuna oranla büyüktür. Sap burgu
luktan sonra gelen, genellikle soğan biçi
minde, bazan da Mevlevl sikkesi şeklinde 
bir figürle son bulur. M evievi mOsikisinde 
rağbetle kullanılan rebaba bu adın Mev
levller'ce verilmiş olduğu kabul edilir. Din 
dışı mOsikide keman veya kemançe adıyla 
kullanılan bu sazın bütün telleri at kılından 
veya ibrişimdendi. İki telli olan kemançe
nin telleri dügah ve neva. üç telli olanınki 
yegah. dügah ve neva perdelerine akort
Ianırdı. Keman ve kemançe adlarının sap 
uzunluğuna göre kullanıldığı (uzun sapl ı 

olanına keman, kısa sap lısına kemançe adı ve-
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rildiği) tahmin edilebilir. Mevlevller'in reba
bı nasıl akort ettiği kesin olarak bilinme
mekteyse de din dışı mOsikide kullanılan 
kemançeye göre daha pest akortlandığı 
söylenebilir. Hebabın Mevlevl mOsikisinde 
özellikle taksim sazı olarak kullanıldığı ve 
pest akortlu rebabın çok esrarlı ve etkile
yici bir ses verdiği göz önünde bulunduru
lursa bu durum daha iyi anlaşılır. Bu sazda 
pest akordu tercih edildiği ve. hemen he
men bütün nağmelerin -çoğunlukla yegah 
perdesine akortlanan- en tiz telde çalındı
ğı için sazın ses alanını genişletmek ama
cıyla sapı uzattimak zorunda kalınmış. bu 
ise rebabın zaten zör olan çalınışını daha 
da zorlaştırmıştır. Rebabı at kılı demeti 
olan yegah telinin ses alanı bir buçuk ok
tav kadardır (yegah-muhayyer arası). İb
rişim üzerine bakır veya gümüş sarılarak 
yapılan diğer tel 1 teller kaba yegaha ka
dar pest ses verebilir. Bu teller ne kadar 
iyi malzemeden ve özenle yapılırsa yapıl
sın tını ve hacim bakımından at kılı telin
den farklıdır. Bu sebeple tının birden bi
re değiştiği ve sesin daha zayıf çıktığı için 
yegah telinde başlayan bir nağmenin de
vamını sargılı tellerde çalmak kulağı ra
hatsız eder. Son dönemde geleneksel ya
pısıyla rebap çalan mOsikişinas sayısı ol
dukça azdır. Bazı sanatkarlar da ilk defa 
EyyObl Mustafa Sunar'ın kullandığı mo
dern rebabı seçmiştir. Mustafa Sunar'ın 
rebabı sapı kısaltılıp dört telli hale getiril
miş. silindirik sap yerine en azından tel
Ierin bulunduğu yüzü viyolonsel tuşu gibi 
yapılmış metal teli i bir çalgıydı. Sunar'
dan sonra bu yapıda bir rebabı öğrenci
si Sabahattin Volkan kullanmıştır. Günü
müzde Mehmet Refik Kaya kendi tasarı
mı olan uzun saplı, uzun dayama çubuk
lu ve sapı perdeli bir rebap kullanmakta. 
icraya bir oktav pestten katılmaktadır. Ke
mal Caba, rebabının birer at kılı demeti 
olan üç telini Hızır Ağa'nın Tefhimü'l-ma
kamôt'ında tasvir edilen keman gibi ye
gah, dügah ve neva perdelerine akortla
maktadır. 

2. Mısır rebabı. Türk rebabına çok ben
zer. Mısır'ın özeiiikle NObe (Nübye) bölge
sinde yaygındır. Türk rebabına oranla göv
desi (cevizi) daha küçük olup genellikle at 
kılından iki tel takılır. Çalgının genel yapısı 
ve yayı Türk rebabıyla kıyaslandığında da
ha ilkeldir. 

3. Mağrib rebabı. Türk rebabından ta
mamen farklıdır. Sapı ve gövdesi aynı ağaç 
parçasından yontularak ve oyularak yapı
lır. Uzun gövdesinin orta kısmı yayın daha 
kolay çekilebilmesi için daha dardır. Çalgı-
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nın boyu 50-60 cm. kadardır. Üzerinde ud 
kilfeslerini andıran oymaların bulunduğu 
tuşun altı da büyük ölçüde boştur. Göğsü 
deriden, telleri bağırsaktandır. İki teli ge
nellikle beşli aralıkla akortlanır. Yayı Mısır 
rebabınınki gibi çok kavisli ve kısadır. Eşi
ği çoğunlukla ortadan yarılmış bir kamış 
parçasıdır. Kırılmaması için yarım silindir 
biçimindeki bu kamış eşik küçük bir çu
bukla desteklenir. İrice olan burgular ge
riye yatık olan burguluğa yandan girer. 
Düşey olarak ve dize dayanarak çalınan 
Mağrib rebabı günümüzde Fas ve Ceza
yir'de kullanılmaktadır. Tunus'ta ise yerini 
büyük ölçüde Batı kemanına bırakmıştır. 
Endülüs yoluyla Avrupa'ya geçen bu çalgı 
kısa zamanda Batı Avrupa ülkelerinde "re
bec, rubeb" gibi adlarla yaygınlaşmıştır. 
Güney Avrupa'da daha çok diz üzerinde 
düşey konumda ve tırnaklarla çalınan re
becler Kuzey Avrupa'da göğse dayanarak 
ve parmak uçlarıyla teliere basılarak çalı
nıyordu. Keman ve viol ailesinden yaylı çal
gılar bu rebeclerden türemiştir. Armudi 
Türk kemençesinin atasının da Mağrib re
babı olması muhtemeldir. 

4. Irak rebabı. Türk ve Mısır rebahın
dan pek farklı değildir. Daha çok "covz, 
coze, joze" adıyla anıldığı Irak'ta bu çalgı 
"çalgı-yı Bağdadl" denilen saz heyetinin en 
önemli unsurlarındandır. Irak cozesinin en 
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önemli farkı, hindistan cevizi kabuğundan 
yapılan diğer rebaplara göre sırtının daha 
fazla kesik olmasıdır. Pek çok Irak cozesi
nin gövdesi hindistan cevizi kabuğundan 
bir kasnağa deri gerilerek yapılmış gibi
dir; ses kutusu o kadar sığdır. 

S. Endonezya, Malezya ve Cava rebabı. 
Türk rebabından çoğunlukla ahşap olan 
iri gövdesiyle ayrılır. Genellikle yürek biçi
minde olan gövde hindistan cevizi kabu
ğundan yapılan rebaplara kıyasla oldukça 
sığdır. İki telli olup eskiden ibrişim teller 
kullanıldığı halde günümüzde metal tel
ler yaygınlaşmıştır. 

6. Uygur rebabı (ravap). Yarım küre bi
çiminde ahşap gövdesine çoğu zaman yı
lan derisi gerilmiş uzunca saplı bir lavta
dır. Sapında perdeler bulunur. Gövdenin 
sapla birleştiği yerde sapın iki yanında 
boynuzu andıran iki uzantı vardır. Sincan 
dışında Kaşgar rebabı adıyla da anılır. Tel 
sayısı üç ise de daha fazla tel takılan re
baplar da mevcuttur. Teller metaldir ve 
ikişerlidir. Benzer çalgılara Özbekistan ve 
Tacikistan'da rastlanır. Kenzü 't-tuJ:ıafta 
(XIV. yüzyıl) çizimi bulunan rebap da Uy
gur rebabını andırır. Uygurlar günümüzde 
bas rebap da kullanmaktadır. 

7. Afgan rebabı (rubab). iri, uzun, derin 
gövdesi ve kısa sapı aynı ağaç parçasın
dan yontularak ve oyularak yapılır; Afga
nistan'ın simgesi gibidir. Göğsü deriden, 
melodi telleri bağırsaktandır. Çok sayıda 
metal ahenk telinin burguları sapın göğ
se yakın kısmında bulunur. Gövdenin de
riyle kaplı bölümünde iki yanda -keman
dakini andıran- iki girinti vardır. Hiçbir iş
levi olmayan bu girintHer rebabın başlan
gıçta yayla çalındığını düşündürmektedir. 
Yemen çalgısı "kanbus" da Afgan rebahı
na benzer, ancak gövdesinde bu girintHer 
yoktur. 

8. Pakistan rebabı (robob, robab, rabob). 
Afgan rebabının Pakistan'da değişmesiy
le ortaya çıkmıştır. Daha çok "sarod" adıy
la anılır. Afgan rebabının uzun. derin göv
desi saradda yarım küre biçimini almış, 
sap uzamış, saptaki perdeler kalkmış, an
cak sapla gövdenin birleştiği yerde kema
nınkini andıran iki girinti muhafaza edil
miştir. Sap bir metal plakayla kaplanmış. 
burguluğun arkasına basık küre biçimin
de ikinci bir ses kutusu takılmıştır. Dört 
çift çelik melodi teline ek olarak çok sayıda 
metal ahenk teli vardır. Bunların akordu 
çalınacak eserin makamına göre değişti
rilir. Benzer bir çalgı yine sarod adıyla Hin
distan'da da yaygın olarak kullanılır. 
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REBI' b . . HABiB 
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Ebu Amr er-Rebt' b. Habib 
b. Amr el-Ezdi el-Ferahidi el-Basri 

(ö. 180/796 [?]) 

el-Cami<u 'ş-şaf:ıif:ı 
adlı müsnediyle tanınan 

L 
İbazıyye imamı. 

_j 

Aslen Umanlı olup gençlik döneminde 
tahsil için Basra'ya gitti ve uzun yıllar ora
da kalarak Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu Ke
rime et-Temimi, Dırnam b. Saib el-Basri, 
Ebu Nuh Salih b. Nuh ed-Dehhan el-Basri, 
Cabir b. Zeyd, Ca'fer b. Semmak el-Abdi 
gibi hocalardan ders aldı ve hadis rivayet 
etti. Rebi' ile Cabir b. Zeyd'in (ö. 93/711-
12) vefat tarihleri arasında seksen yıldan 
fazla bir zaman bulunmasına bakarak on
ların görüşmesine ihtimal vermeyen, do
layısıyla Cabir b. Zeyd'in Rebl'in babası Ha
bib b. Amr'ın hacası olduğunu söyleyenler 
de vardır (Crone - Zimmerman, s. 306). Bir 
kısım Basralılar, ali isnadları olan takva sa-


