
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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Beyrut 1415/ 1994, s. 259-265; Ahmed b. Hüse
yin ei-Beyhaki, Menaf!:ıbü 'ş-Şii{i 'f ( nş r. Seyyid Ah
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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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at aldı. Musa el-Hadi dönemindevezir ta
yin edilen Rebl' bir süre sonra aziedilerek 
Dlvanü'l-ezimme katipliğine getirildi. Bu 
görevi sırasında ansızın hastalandı ve yedi 
gün sonra vefat etti ( 169/785 veya ı 70/ 

786) . Onun Musa el-Hadi tarafından zehir
letildiğine dair rivayetler bulunmaktadır. 
Oğlu Fazı da Abbas! vezirlerinden dir. 
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!!W AHMET A ÖIRAKÇA 

REBİ' b. ZİY.AD 
( ~l;j .:,.! &.}' ) 

EbCı Abdirrahman er-Rebl' 
b. Ziyad b. Enes el-Basri 

(ö. 53/673) 

Sicistan ve Horasan valisi, tabii. 
L ~ 

Kahtanller'den Beni Haris b. Ka'b'a (Bel
hihis) nisbetle Harisi nisbesiyle de anılmış. 

künyesinin Ebu Firas, dedesinin adının Re
bl' olduğu da zikredilmiştir (İbn Abdülber. 
I, 516; ibnü'I-Eslr, Üsdü 'l-gabe,II , 206) Ebu 
Firas en-Nehdl'ye ait bazı rivayetlerin Re
bl' b. Ziyad'a nisbet edilmesini doğru bul
mayan Mizzl ikisinin farklı kişiler olduğu
nu belirtir (Te~fbü'l-Kemal, IX, 78-80) . İbn 
Abdülber en-Nemerl onu sahabi kabul et
miş ( el-İstl"ab, ı . 516). sahabe hakkındaki 
bazı kaynaklarda da bu görüş tekrarlan
mıştır. Ancak Rebl'in ResGl-i Ekrem ile 
görüştüğü bilinmemektedir (BuhM. lll , 
268) 

Basra valiliği ve kadılığına 17 (638) yılın
da tayin edilen Ebu Musa ei-Eş'arl aynı yıl 
veya 19 (640) yılında onu Menazir'e kendi 
yerine kumandan olarak bıraktı. Rebl' Me
nazir'i fethetti. Sancaktan olan kardeşi 
Muhacir b. Ziyad orada şehid edildi. Bas
ra valiliğine getirilen Abdullah b. Amir (29/ 

650) 30 (650) yılının başında kendisini Si
cistan'a gönderdi; Rebl' orayı da ele geçir
di. Muaviye b. Ebu Süfyan. 46'da (666) Ab
durrahman b. Semüre'yi Sicistan valiliğin-
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den aziederek Rebl' b. Ziyad'ı tayin etti. 
Basra ve Kfıfe valiliğine getirilen Ziyad b. 

. Eblh SO (670) veya s 1 (671) yılının başında 
Rebl'i Sicistan'dan alarak Horasan'a gön
derdi. Rebl' ile birlikte Basra'dan ve Kfıfe' 

den 50.000 Arap ailesi Horasan'a göç et
ti. Rebl' b. Ziyad'ın iki buçuk yıl süren Ho
r asan valiliği sırasında Hasan-ı Basri ona 
katiplik yaptı. Horasan'ın ardından Belh'i 
barış yoluyla, Kuhistan'ı da savaşla fethe
den Rebl' b. Ziyad sırasıyla Menazir, Sicis
tan, Horasan, Belh ve Kuhistan fetihlerin
de kumandan olarak aktif rol oynadı. Hz. 
Ömer ve Osman tarafından başlatılan İran 
ve Horasan'ın fethini tamamlayarak aske
ri ve idari yeteneğini gösterdi. 

Rebl'in siyası ve askeri faaliyetlerinde 
ciddi, cesur ve mütevazi kişiliğiyle bilindi
ği kaydedilir. Bir defasında Ziyad'ın, "Eml
rü'l-mü'minln Muaviye'den mektup geldi, 
sana altın ve gümüşü muhafaza edip di
ğerlerini taksim etmeni emrediyor" deyin
ce Rebl'in, "Emlrü'l-mü'minlnin mektubun
dan önce Allah'ın emri var" diyerek gani
metierin beşte birini ayırıp geriye kalanı 
müslümanlara dağıtması onun dini has
sasiyetini göstermektedir. Kabilesini tem
silen Hz. Ömer'in huzuruna çıktığında ken
disine emlrü'l-mü'minln olarak çetin bir 
imtihandan geçtiğini söylemiş, Fırat kıyı

sında kaybolan bir koyundan bile kıyamet 
günü sorumlu tutulacağını hatırlatmıştır. 

KOfeli sahabi Hucr b. Adi'nin Hz. Ali ta
raftarlığı sebebiyle Muaviye'nin emriyle öl
dürüldüğünü ( 5!/6 71 ) duyan Re bl' b. Zi
yad'ın çok üzüldüğü , Hasan-ı Basri ile bir
likte bu olaya karşı büyük bir tepki gös
terdiği belirtilir. Bazı kaynaklarda onun bu 
olaydan sonraki cuma günü minbere çıka
rak cemaatten yapacağı duaya amin de
melerini istediği, Allah'tan ruhunun kabze
dilmesini dilediği ve aynı gün vefat ettiği, 
yerine de oğlu Abdullah'ın geçtiği kayde
dilir. Diğer bazı kaynaklarda Rebl'in Hucr 
b. Adi'nin katiedilmesine üzüldüğü için öl
düğü, Hucr'un da S3'te (673) katiedildiği 

zikredilmiştir (Belazürl. s. 596) . Rebl' b. 
Ziyad'ın Hz. ömer, Übey b. Ka'b ve Ka'b ei
Ahbar'dan, ayrıca tabiln neslinden Mutar
rif b. Abdullah, Hafsa bint Slrln, Ebu Mic
lez LahiJ5, b. Humeyd'den rivayetleri vardır. 
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ımı ZEKERiYA GüLER 

REBIA (Beni Rebia) 
(~;~) 

L Araplar' ın dört ana kolundan biri. _j 

Kabilenin ceddi Rebla 'nın soyu babası 
Nizar b. Mead vasıtasıyla Adnan'a ulaşır. 

Adnan ve Kahtan'dan sonra Araplar'ın nis
bet edildiği dört ana koldan biri olan Re
bla'nın (diğerleri Mudar, Kudaa ve Yemen) 
Esed, Tağlib, Vail, Bekr, Şeyban, Hanife, 
Abdülkays, Kasıt ve Ahmes gibi birçok ko
lu bulunmaktadır. 

Nizar'ın çocukları Arabistan'a dağıldı
ğında Rebla, Gamrızlkinde denilen dağın 
eteklerine, Necid'deki Zatüırk adlı bölge
ye ve Tihame'nin aşağı bölgelerine gidip 
yerleşti. Kardeşleri iyad'ın ayrılmasından 
sonra Tihame'de sadece Rebla ve Mudar 
kaldı. Nüfusları artıp bölge kendilerine dar 
gelmeye başlayınca Rebla, Necid ve TIM
me bölgesinin iç kesimlerine yöneldi; bu 
yayılma süreci Arap yarımadası dışına ta
şarak İslam döneminde de devam etti. Ka
bile mensupları Emevller ve Abbasller dö
neminde Kfıfe, Basra ve Kayrevan gibi ye
ni şehirlerde yerleşip mahalleler kurdu. 
Kaynaklarda geçen Diyarırebla, Arap ya
rımadasının kuzeyinde Musul'dan Fırat hav
zasına kadar uzanan Musul, Nusaybin, Sin
car ve Cizre gibi yerleşim yerlerinin bulun
duğu bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölge 
Rebla'nın büyük kollarından Vail, Bekr ve 
Tağlib'in yurduydu. Wellhausen, Emevller 
döneminde Rebla denildiğinde bu kabile
nin kollarından Bekir b. Vail oğullarının kas
tedildiğini belirtir. Sürekli genişiernekten 
dolayı kabile içerisinde zamanla anlaşmaz
lıklar ortaya çıktı; Beni Amir b. Haris ile 
Beni Abdülkays arasındaki çekişme iç sa
vaşa yol açtı. iç savaş sonrasında Rebla'
nın diğer bazı kolları Necid, Hicaz ve Ye
men'in çeşitli bölgelerine dağıldılar. Beni 
Abdülkays Bahreyn'e gidip yerleşti; Bekr, 
Tağlib, Aneze ve Dubey'a kabileleri Necid, 
Hicaz ve Tihame'de yayıldı. Kabilenin bazı 
kolları da Mısır'a gitti. 

Rebla kabilelerine başkanlık yapmış güç
lü bir kabile olan Tağlib'in reisi Rebla b. 
Haris b. Züheyr ve oğlu Vail, Kahtanller'in 
Yemen koliarına karşı giriştikleri birçok sa-


