
REBT' b. HUSEYM 

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 



Şafii'nin Rebl' b. Süleyman adlı iki talebesi 
olup mezhep literatüründe tek başına anı
lan Rebl'den maksat bu zattır. Diğer Rebl' 
kastedildiğinde Clii nisbesi mutlaka ek
lenir. Rebl' ei-Muradl ibn Vehb, Şuayb b. 
Leys, Abdurrahman b. Ziyade, Bişr b. Bekr 
et-Tinnlsl. Eyyub b. Süveyd er-Remll, Yah
ya b. Hassan, Esed b. Musa, Said b. Ebu 
Meryem ve Şafii'den fıkıh ve hadis başta 
olmak üzere çeşitli ilimler tahsil etti. Şafii 
ile tanışıp ondan ilim alması Şafii'nin 199 
(814-15) yılında Mısır 'a gelmesinden son
radır. Rebl' de Ebu Hanife'nin talebesi Mu
hammed b. Hasan eş-Şeybanl gibi hoca
sına son dört yıl talebelik etmiş. onun Ha
nefı birikiminin sonraki kuşaklara aktarıl
ması hususundaki önemli görevine ben
zer bir rolü Şafii mezhebi için ifa etmiştir. 

Şafii'nin Mısır'a gelişine kadar kendisini 
daha çok rivayet yönünden geliştiren Re
bl' onun gelişiyle birlikte fıkha gereken il
giyi göstermeye başladı. Kısa zamanda Şa
fil'nin ileri gelen talebeleri arasına girdi ve 
son dönem kitaplarının en güçlü ravisi ol
du. Öyle ki daha sonraları mezhep içinde 
rivayette Re bl'. dirayet ve usulde M üzen! 
tercih edilir hale geldi. Nevevl, Büveytl'yi 
hem M üzen! hem Rebl'e tercih ederse de 
(İbn Kadi Şühbe, ı. 39) Büveytl rivayet ko
nusunda Rebl'in kendisinden daha güçlü 
olduğunu belirtmiştir. Şafii'den Mısır'da 

rivayette bulunanların sonuncusu olan Re
bl' (a.g.e., I, 34) güçlü Mfızası dolayısıyla 
Şafil'nin, "Sen kitaplarıının ravisisin" iltifa
tına mazhar oldu. ibn Abdülber, Şafii'nin 
kitaplarını Rebl'den alanların sayısının Mu
hammed b. İsmail et-Tirmizi'nin tesbitine 
göre 200 civarında olduğunu belirtir. Ken
disiyle tanışmış olan hadis alimleri onu hem 
hafıza hem ahlak yönünden güvenilir ola
rak nitelemişlerdir. Ebu Abdullah Hüseyin 
b. Ahmed el-Esedl, Mena]pbü 'ş-Şati'i adlı 

eserinde anlatlığına göre Rebl' hacası Şa
fil'nin hadiste icazeti uygun bulmadığını , 

ancak kendisinin ona muhalefet ederek 
bunu onayladığını söyler (Sübkl, ll , ı 36). 

Fustat'taki Amr b. As Camii 'nde müez
zinlik yapan, bundan dolayı "Müezzin" la
kabıyla anılan Rebl'. ibn To! un Camii'nde 
ilk hadis imla eden kişidir. Şafii'nin mez
heb-i cedld çerçevesindeki eserlerinin en 
güçlü ravisi Rebl' ei-Muractl olduğu için is
lam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde Şa
fil'nin ilmi birikimini almak isteyenler ona 
akın etmiştir. Ebu Davud es-Sicistanl, ibn 
Mace, Ebu Zür'a er-Razi ( Şafii' nin eserle
rini Re b1"den istinsah edip Rey'e götür
müşt ür ), Ebu Hatim er-Razi ve oğlu ibn 
Ebu Hatim er- Razı. Nesa!, Zekeriyya b. 
Yahya es-Sad, ibn Ebu Davüd, Ebu Nuaym, 

Ebu Ca'fer et-Tahavl. Ebu Avane el-isfe
rayinl. İbn Cevsa, Ebü'I-Abbas el-Esam ( Şa
fii' nin el-Mebsut a dlı eserin in tek ravisi ve 
Müsnedü 'ş-Şa{i'fy i derleyen ki ş i dir) ve İbn 
Huzeyme ondan hadis rivayet edenler ara
sında yer alır. Rebl'in, "İbn Vehb'den sonra 
Mısır'da hadis rivayet eden her muhaddi
se hadis imla etmişimdir" sözü ondan ha
dis rivayet edenlerin ne kadar çok olduğu
nu gösterir. 19 Şewal 270 (20 Nisan 884) 
tarihinde vefat eden Rebl'in cenaze nama
zını Tolunoğulları Emlri Humareveyh b. 
Ahmed b. Tolun kıldırdı. 

ibnü'n-Nedlm. Rebl' ei-Muradl'nin Şa
fil'den el-MebsCıt adı verilen Kitabü'l
UşCıl'ü rivayet ettiğini , ondan da ibn Yusuf 
(EbO Bekir Ahmed b. Abdullah b. Seyf b. Said). 
Ebu Abdullah Muhammed b. Hamdan et
Taraifı, Esam en-Nisabun ve Abdullah b. 
Ebu Süfyan el-Mevsıll' nin naklettiğini be
lirtir ( el-Fihrist, s. 26 1 ). ibnü'n-Nedlm'in 
burada el-M ebsut ile kastettiği, matbu 
el-Üm içinde yer alan Risale de dahil Şa
fil'nin bütün eserleridir. Rebl'in Şafii'den 

rivayet ettiği eserler, bir yandan mezheb-i 
kadim adına aktarılan eserlerle mukaye
se imkanı verirken diğer yandan özellikle 
mezheb-i cedldi daha çok ihtisar ederek 
aktaran Müzenl'nin eserlerinde Şafii'nin 

müktesebatını kavrama ve aktarma ba
şarısını ve sadakatini ölçme imkanı ver
mesi açısından son derece önemli bir iş
lev görmüştür. Rebl' hocasının fıkhl gö
rüşlerini herhangi bir tasarrufta bulun
madan aktarmak suretiyle "nüsusü'ş-Şa

fil" olarak bilinen Şafii'nin Mısır dönemine 
ait kendi ibarelerinin sonraki kuşaklara in
tikaline yardımcı oldu. Şafii'nin fıkhl mük
tesebatının mezhepleşme sürecine girdi
ği dönemde bu metinler önemli rol oyna
mıştır. Şafii'nin hayatına dair pek çok ri
vayetin kaynağı da yine Rebl' b. Süleyman 
el-Muradl'dir. Özellikle "menakıbü'ş-Şfıfil" 
literatüründe çokça rastlanan bu rivayet
ler sayesinde Şafii'nin kişiliği daha da ay
dınlanmıştır. M üzen! ve Büveytl'den nak
ledilen bu çerçevedeki rivayetler Rebl'den 
yapılanlar kadar çok değildir. 
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Mi!! BiLALAYBAKAN 

REBI' b_ YÜNUS 

( __,..;"' ıJ. 6\'!}' ) 

Ebü'I-Fazl er-Rebl' b. Yunus 
b. Muhammed b. Abdiilah b. Eb! Ferve 

(ö. 169/ 785 [?]) 

Abbasi veziri. 
_j 

112 (730) yılında Medine'de doğdu. De
delerinden Ebu Ferve (Keysan), Hz. Osman'ın 

veya onun azatlı kölelerinden Haris ei-Haf
far'ın azatlısı idi. Bu sebeple ibn Ebu Ferve 
diye de anılır. Ziyad b. Abdullah el-Harisl 
tarafından köle olarak satın alınıp büyü
tüldükten sonra ilk Abbasl halifesi Ebü'l
Abbas es-Seffah'a takdim edilen Rebl', 
Halife Ebu Ca'fer el-Mansur döneminde 
Abbasl sarayında büyük bir nüfuza sahip 
oldu ve halife tarafından haciblik maka
mına getirildi. Mansur'un bundan ama
cı Horasanlılar'ın devlet içindeki etkileri
ni azaltmak, Ebu Müslim-i Horasanl'nin 
adamlarını bertaraf etmek ve Arap asıllı 
olanları iş başına getirmekti. Mansur'un 
güvenini kazanan ve haciblik görevini başa
rı ile yürüten Rebl' bir müddet sonra Ebu 
Eyyub ei-Muriyanl'nin yerinevezir tayin 
edildi ( ı 53/770) . Halife Mansur, Bağdat'ı 
kurarken şehri dört büyük mahalleye ayı
rıp bu mahallelerden birini Rebl'e ikta et
ti. Bu sebeple burası Katlatürrebl' adıyla 
bilinir. Mansur hac için gittiği Mekke'de 
vefat ettiğinde ( 158/775) Rebl ' onun ya
nındaydı. Bu sırada hilafetle ilgili doğabi

lecek sıkıntıların önüne geçmek için Man
sur'un oğlu Muhammed el-Mehdi adına 
biat aldı . Bir müddet sonra Halife Mehdi
Billah, Rebl'i vezirlikten aziedip hacib ola
rak görevlendirdi ve yerine Ebu Ubeydul
lah Muaviye b. Ubeydullah el-Eş'arl'yi ta
yin etti (ı 59/775-76) . Rebl' de yeni vezirin 
oğlu hakkındaki zındıklık ithamından do
layı onun aziedilmesinde ( 163/779-80) et
kin bir rol oynadı. Ancak çok arzu etmesi
ne rağmen vezaret makamına tekrar ka
vuşamadı. Mehdi-Billah'ın Masebezan'da 
vefatı üzerine ( 169/785) o sırada Cürcan'da 
bulunan Musa el-Hadi adına Bağdat'ta bi-
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