
REBI' b. YÜNUS 

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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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-


