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Rebap 

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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~ FiKRET KARAKAYA 

r- ı 

REBI' b . . HABiB 
( ~ IJ1 ceı}' ) 

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-



hibi bir muhaddis olarak Rebl' b. Hablb'i 
gördüklerini söylemişlerdir. Basra'da ken
disinden ilim tahsil edenler arasında Ebü'l
Münzir Beşir b. Münzir en-Nezvanl, Mü
neyyir b. Neyyir el-Ca'lanl. Musa b. Ebu 
Cabir el-Ezkevl, Ebu Süfyan Mahbüb b. 
Rahll el-Kureşi el-Basri ve EbQ Sufre Ab
dullah b. Sufre yer almaktadır. 

Re bl' in Sünni hadisçiteri arasında pek ta" 
nınmadığı, cerh ve ta' dil kitaplarında zik
redilmediği, bu yüzden bazı çağdaş araş
tırmalarda benzer isim taşıyan kişilerle ka
rıştırıldığı görülmektedir (Sezgin, Buhtirf'
nin Kaynakları, s. 43; Sandıkçı, s. 144). 
Onun yeterince tanınmamasıyla ilgili ola
rak yöneticilerin baskısı, zalim sultaniara 
yaklaşmaması, talebelerinden başkasıyla 
görüşmeyip uzleti tercih etmesi, İbazıy
ye'nin Haridier'in bir fırkası olarak görül
mesi ve bu mezhebe dair kaynakların az 
olması gibi sebepler gösterilmektedir. Ho
cası EbQ Ubeyde'nin ölümünün ardından 
Basra İbazlleri'nin başına geçen Rebf, Rüs
temller'in İbazıyye kolunun ikinci imamı 
Abdülvehhab b. Abdurrahman dönemin
de Abdülvehhab'ın danışmanlarından ve 
ilim ve fazilet bakımından en önde gelen
lerden biriydi. 1. (VII .) yüzyılın sonlarından 
itibaren uzun bir ömür süren Rebl' haya
tının son yıllarında Basra'dan asıl memle
keti olan Uman'a dönüp yerleşti ve muh
temelen 175-180 (791-796) yılları arasında 
orada vefat .etti. Rebfin 170'te (786) öldü
ğü de zikredilmiştir. 

Eserleri. 1. e1-Cô.mi'u'ş-şal;ıil;ı (el-Müs
ned). İbazıyye mezhebinin temel hadis kay
nağı olan eser İbazller'e göre isnadı en all, 
hatta Kur'an'dan sonra en sahih olan ki
taptır. Ancak Rebl'in vefatı ile eserini et
Tertib adıyla yeniden düzenleyen İbazl 
alimi EbQ Ya'küb ei-Vercelanl'nin vefatı (ö. 

570/1175) arasında dört yüzyıl gibi uzun 
bir zaman geçtiği ve kitabın sonraki ne
sillere intikali konusunda elde yeterli bilgi 
bulunmadığından İbazller'in bu görüşleri
ni ihtiyatla karşılamak gerekir. Eser dört 
cüzden oluşmakta ve 157 babda 1005 ha
disten meydana gelmektedir. Üçüncü ve 
dördüncü cüzler kitaba Vereelani tarafın

dan ilave edilmiştir. Üçüncü cüzde Rebl'in 
özellikle itikadl konularda tartıştığı kimse
lere karşı ileri sürdüğü delillerle bazı ayet
lerin tefsiri mahiyetinde rivayetler bulun
maktadır. 121 hadis ihtiva eden dördüncü 
cüzde Ebu Süfyan Mahbüb b. Rahll'in Re
bl' den naklettiği haberler, Rüsteml Dev
leti'nin üçüncü hükümdan EbQ Said Ef
lah b. Abdülvehhab'ın Ebu Yezld el-Hariz
ml'ye ait siyerinden rivayetleriyle Cabir b. 
Zeyd'in Hz. Peygamber'den naklettiği mür-

sel rivayetler mevcuttur. Eser ilk defa Zen
gibar'da yayımianmış ( 1304), daha sonra 
Abdullah b. Humeyd es-Saliml ei-Umanl 
(Kahire 1349) ve Muhammed İdrls (Bey
rut-Dımaşk 1415/1995) tarafından neş
redilmiştir. İlk iki cüzündeki hadisleri Ab
dullah b. Humeyd es-Salim! üç cilt halin
de şerhetmiş, bu şerhin ilk iki cildi Kahire'
de ( 1326), lll. cildi Dımaşk'ta (nşr. izzeddin 
et-Tenühl, 1383/1963) basılmıştır. EbQ Ya'
küb ei-Vercelanl'nin et-Tertib'ini Ettafey" 
yiş Tertibü 't-Tertib adıyla yeniden düzen
lemiş (Cezayir 1326), e1-Cô.mi'u'ş-şal;ıil;ı 
üzerine yapılan haşiyeleri İbazl fakihi Ab
dülazlz es-Semlnl Mu]]taşaru l;ıavô.şi't
Tertib adlı eserinde özetlemiştir. Z. Ba'
zu '1-el;ıô.dişi'n-nebeviyye ve '1 -ô.şô.ri'1-
merviyye 'an ba'zi'ş-şal;ıô.be elieti 1ehô. 
ta'allu]f bi'1-'a]fide. Vereelani tarafından 
e1-Cô.mi'u'ş-şal;ıil;ı'in lll. cüzüne konulan 
bu rivayetlerin esasen e1-Cô.mi'u'ş-şal;ıil;ı 
ile ilgisi yoktur. 3. Kitô.bü'1-Aşô.r. Rebl'in 
şeyhi Dımarn b. Saib ve Cabir b. Zeyd'den 
rivayet ettiği haberlerle fıkhl görüşleri içe
ren eserin birinci kısmına ait bir nüshası 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(nr. 21582 B, vr. 73-80; ayrıca bk. Sezgin. 
GAS, I, 93) 4. İcô.bô.t (Es' ile) fi'1- 'ibô.dô.t 
ve'1-mu'ô.me1ô.t ve'1-al;ıvô.li'ş-şa}]şiyye. 
Eseri Rebl'den talebesi Ebu Ganim ei-Ho
rasanl e1-Müdevvene adlı eserinde riva
yet etmiştir. 
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Iii B üNYAMiN ERUL 

L 

REBI' b. HUSEYM 

REBI' b. HUSEYM 
(~..;,-!&.}!) 

Ebu Yezid er-Rebi' b. Huseym 
b. Aiz es-Sevr! et-Temimi el-Kilfi 

(ö. 65/685 [?]) 

Muhaddis tabii, zahid. _j 

Mekke'deki Athal dağı civarında yaşayan 
Sevr b. Abdümenat kabilesine mensup olup 
soyu Mudar vasıtasıyla Adnan'a kadar uza
nır. Hz. Peygamber dönemine yetişmekle 
birlikte onu göremediği için muhadramün
dan sayılır. Abdullah b. Mes'Qd'un Küfe'
deki talebelerindendir. Ondan tefsir, kıra
at. hadis ve edebi ilimler öğrendi; hem on
dan hem de Ebu Eyyüb ei-Ensarl ile Ab
durrahman İbn Ebu Leyla ve Amr b. Mey
mün'dan hadis nakletti; Resülullah'tan da 
mürsel olarak rivayette bulundu. Kendisin
den hadis nakledenler arasında İbrahim 
en-Nehai, Bekir b. Maiz el-KOfi. Şa'bl ve 
oğlu Abdullah yer alır. Rivayetleri Ebu Da
vüd'un es-Sünen'i dışında Kütüb-i Sitte'
de mevcuttur. Hadis tenkitçilerinin övgüy
le söz ettiği Rebl' hakkında Şa'bl "doğru
luk madeni" ifadesini kullanmış, Yahya b. 
Main sika olduğunu söylemiştir. 

Rebf b. Huseym'in Hz. Ali'ye yakınlığı ko
nusunda Şia literatüründe çelişkili bilgiler 
bulunmaktadır. Bazı Şia kaynaklarına gö
re Re bl', Hz. Ali'nin Kazvin valisi olarak gö
rev yapmış, Sıffin Savaşı'na Rey bölgesin
den 4000 askerle katılmış. Hz. Ali'yi Mua
viye ile savaşmaya teşvik etmiştir. Diğer 
bazı kaynaklarda ise bu bilgilerin doğru 
olmadığı, İbn Mes'Qd ve talebelerinin Hz. 
Ali'nin Muaviye ile savaşmasına karşı çık
tığı, dolayısıyla Rebl'in de aynı görüşte ol
duğu belirtilir ve İbn Mes'Qd'un talebele
rinden aralarında Rebl'in de bulunduğu 
400 kadar kişinin Hz. Ali'ye giderek müslü
manlarla değil kafirlerle savaşmak istedik
lerini söylemeleri üzerine Hz. Ali'nin ken
dilerine Rebl'i kumandan tayin edip onla
rı Kazvin bölgesine gönderdiği kaydedilir. 
Rebl' hakkında olumsuz ifadeler kullanan 
Şia müellifleri. onun Hz. Peygamber döne
minde İslam'a girmeyip daha sonra müs
lüman olmasını aleyhinde bir delil kabul 
ederler. Hatta bazı Şia kaynaklarında Rebf, 
Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınanlar arasın
da sayılır. Sahabe içindeki ihtilaflarda hem 
taraflardan birini destekleyen hem taraf
sız kalanların çok ağır itharniara maruz kal
maları yüzünden Rebl' de bazıları tarafın
dan Rafizllik'le, bazıları tarafından Harici
lik'le suçlanmıştır. Bütün bu çelişkili riva
yetler değerlendirildiğinde Rebfin sahabe 
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