
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 
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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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arasındaki ihtilafları tasvip etmeyip taraf
sız kalmaya çalıştığı, Hz. Ali'nin halifeliğini . 
meşru kabul etmesine rağmen onun müs
lümantarla savaşmasını onaylamadığı an
laşılmaktadır. Kabrinin Horasan civarında 
olması da Rebi'in oraya savaş için gittiği
ni belirten rivayetleri teyit etmektedir. 

62-65 (682-685) yılları arasında vefat et
tiği kaydedilen Rebi' b. Huseym'in ölüm se
bebi hakkında farklı rivayetler vardır. Evi
nin önünde otururken yüzüne isabet eden 
bir taşın açtığı yara yüzünden öldüğü ve
ya Hz. Hüseyin'in şehid edildiğini duyunca, 
"Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizliyi açığı 
bilen Allahımı Kullarının ayrılığa düştükle
ri şeyler hakkında aralarında sen hüküm 
vereceksin" mealindeki ayeti okuyup (ez
Zümer 39/46) evine kapandığı, bir süre son
ra da vefat ettiği zikredilmiştir. Rebi'in me
zarı iran 'ın TGs şehrinde TGs ırmağı kıyı
sındadır. Safevi Hükümdan ı. Abbas me
zarının üstüne bir türbe yaptırmış, Rıza 
Şah Pehlevi de bu türbeyi tamir ettirmiş
tir. Bölge halkı onu Hace Rebi' diye anmak
ta ve kabrini ziyaret etmektedir. 

Rebi' b. Huseym'in çok az konuştuğu, 
geceleri ibadetle geçirdiği, kendisi muhtaç 
olduğu halde elindekileri yoksullara verdi
ği , ağzından kötü söz işitilmediği, gıybet 
etmediği, son derece mütevazi olduğu nak
ledilmektedir. Abdullah b. Mes'ild'un ona, 
"Ey Ebu Yezid! Resillullah seni görseydi 
çok severdi. Ben seni her gördüğümde 
Allah 'a saygılı ve alçakgönüllü kimseleri 
(muhbit!n) hatırlıyorum" dediği belirtilmiş
tir. Tabi'in döneminin sekiz büyük zahidin
den biri olan Rebi' b. Huseym'in güzel söz
leri vardır: "Hayır söyle, hayır işle , salih arne
le devam et. Ömür kısa, kalbini katılaştır
mal Duyduk deyip duymazdan gelenler
den olma. Hayırlı bir iş yaptıktan sonra ha
yırlı bir başka şey daha yapmaya çalış; gün 
gelir daha çok hayır yapsaydım diye hayıf
lanırsın. Kötü bir iş yaptıysan hemen ar
dından hayırlı bir iş yap, çünkü güzel dav
ranışlar kötülükleri siler. ilim konusunda 
işi ehline havale et. Daha önce hiç tatma
dığın ölümü sıkça hatırla. Sakladığın sır
lar Allah'a aşikardır. Günahlar birer has
talıktır, ilacı ise dönmernek üzere tövbe 
etmektir." 
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REBI' b. SÜLEYMAN ei-cizi 

(bk. CİZİ). 
_j 

1 ~ .. ~ ı 
REBI' b. SULEYMAN el-KATTAN 

( wıi:.Aıı wl.cı..;J..ı ~)! ~J ) 

Ebu Süleyman el-Kattan Rebf' b. Süleyman 
b. Ataillah ei-Kureşi en-Nevfeli 

(ö. 334/945) 

L 
Muhaddis, Maliki fakihi. 

_j 

288'de (90 ı ı doğdu . itk eğitimini alim bir 
zat olan babasından aldı . Kur'an-ı Kerim'i 
ezberledikten sonra garibü'I-Kur'an, kıra
at ve tefsir gibi ilimiere yöneldi; garibü'l
hadis, rica! ve ilel alanında öğrenim gör
dü; fıkıh ve şiirle de uğraştı. Hadis hafızı 
Ahmed b. Nasr'dan fıkıh, Ebu Ziyad'dan 
hüsn-i hat, Ebu Ali ei-Mekfilf'tan lugat ve 
nahiv tahsil etti. Kayrevan'da İbnü'I-Leb
bad ei-Kayrevani ve Ebü'I-Arab'dan, Mı

sır'da Ebu Abdullah ei-Humri, Me'miln, 
Ebu Muhammed b. Rüşeyd'den, Mekke'de 
Ebu Said ibnü'I-A'rabi, İbn Şazan ei-Cel
lab, Ebu Muhammed b. Yezid ei-Mukri'den 
faydalandı. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Galyiln ile fıkhi münazaralar yaptıkları ifa
de edilmektedir. ei-Mescidü'l-cami'de (Ca
miu'l-Kayrevan) ders veren Rebi'in en meş
hur talebelerinden biri Maliki fakihi İbn 
Ebu Zeyd'dir. 

Rebi'in iki defa hacca gittiği, ilkinde ha
dis öğrenmeye ağırlık verdiği, 324'te (936) 

yaptığı ikinci haccı sırasında daha çok ta
sawuf ehliyle beraber olmaya çalışarak 
ibadet ve zühd hayatına yöneldiği, re'y ile 
karar verilebilecek konuları terkederek ba
tıni ilimiere rağbet ettiği, bu sebeple hak
kında bazı dedikoduların çıktığı ifade edil
mektedir. Kerametlerinden de söz edilen 
ve ilk dönem silfılerinden Ebü'I-Hasan es
Saiğ'in sohbet halkasına katıldığı bilinen 
Rebi'in tasawuf konusunda Ebu Ali ei-Ka
tib, E bil Ali er-Rilzbari ve daha başkaların
dan istifade ettiği belirtilmektedir. Zühd ve 
rekaik konusunda zamanında "İfrikıyye'nin 
dili" olarak tanımlanmıştır. 

Mehdiye muhasara edildiğinde Fatımi
ler'in Hz. Ebu Bekir ve ömer gibi sahabi
lere ta'n etmelerinden dolayı diğer bazı 
Maliki alimleri gibi Rebi' de Rafiziler'e kar
şı Hariciler'in yanında yer aldı ve İbazi lide
ri Ebu Yezid en-Nükkari'yi desteklemek için 
onunla bir anlaşma yaptı. Savaş hazırlıkla
rı sürerken bir cuma namazının ardından 
Kayrevan halkından bir grupla birlikte si
lahlanarak atma binen Rebi' boynuna bir 
mushaf astı, eline de iki adet kırmızı (ve
ya sarı) alem aldı. Bunlardan birinde bes
ıneleyle birlikte "la ilahe iliallah Muham
medün Resillullah" ibaresi, diğerinde, "Yar
dım Allah 'tan ve fetih Şeyh Ebu Yezid'in 
eliyle yakındır. Allahımi Peygamberine ve 
onun ashabına sövene karşı vetine yardım 
et" cümleleri yer atmaktaydı (Kadi iyaz, II , 
320). Rebi', yolculuk boyunca cihad ayet
lerini okuyar ak ve hitabelerini sürdürerek 
yanındakileri cihada hazırladı. Kuşatmanın 
bir sonuç vermemesi üzerine Camiu'I-Kay
revan'daki fıkıh dersi halkasını yeniden 
oluşturdu. Bu dönemdeki derslerini takip 
edenler arasında Ebü'I-Ezher b. Muattib, 
Muhammed b. Ahmed es-Süyilri, ömer b. 
Muhammed el-Gassal ve Abdullah b. Ec
dab! gibi şahıslar bulunmaktaydı. Mehdiye 
muhasarası sırasındaki tutumu sebebiyle 
Rebi'den intikam almak isteyen Fatımiler, 

kendisini yakalayıp bir yere hapsettikten 
sonra S Safer 334'te (16 Eylül 945) Vadil
malih'te öldürdüler ve kesik başını halife
ye götürdüler. Kardeşi Ahmed'in Rebi' için 
mersiyeler yazdığı belirtilmektedir. 
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REBI' b. SÜLEYMAN ei-MURAoi 
( ı..s~'.rJ' wl.cı..;J..ı ~)! ~}' ) 
Ebu Muhammed er-Rebi' 

b. Süleyman b. Abdilcebbar b. Kamil 
el-Mısri el-Muradi 

(ö. 270/884) 

İmam Şafii'nin talebesi. 
_j 

173 veya 174 (790 veya 791) yılında doğ
du. Aslen Mısırlı olmasına rağmen Yemen
li Murad kabilesine vela yoluyla bağlı ol
duğu için Muradi nisbesini almıştır. imam 


