
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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!!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-



vaşı kazanmalarına rağmen Yevmü Sellan 
denilen savaşta yenilerek Yemen'in haki
miyeti altına girdiler. VI. yüzyılın ikinci ya
rısında meydana gelen ve dönemin en bü
yük savaşı sayılan Yevmü Huzaz'da Rebia'
nın kumandanı, Rebia'nın kollarından Be
ni V ai!' in reisi Küleyb b. Rebia (Küleyb Va il) 
idi. Çok güçlü bir şahsiyet olan Küleyb dev
rinde Rebia kabileleri Yemen'in sultasından 
kurtulmak için onun etrafında birleştiler 
ve bu birleşme sonucunda savaşı kazandı
lar. Bu savaştaki başarısından sonra Kü
Ieyb bütün Meadoğulları ve Araplar'ın re
isi konumuna yükseldi. 

Cahiliye döneminde Rebia, birçok defa 
Mudar ile birlikte hareket etmiştir; bu se
beple kaynaklarda Rebia ile Mudar genel
likle birlikte anılmaktadır. Arap geleneğin
deki şeref ve üstünlük gayretleri bu iki 
kardeş kabile arasında da görülmektedir. 
İslam döneminde Rebia seçkin şairleriyle, 
Mudar ise Hz. Peygamber'in kendi soyla
rından olmasıyla övünüyordu. Kaynaklar
da Rebia ve Mudar hakkında bazı hadis
ler bulunmaktadır. Zehebi'nin uydurma ve 
münker olarak nitelediği bu hadislerde iki 
kabilenin ahirette şefaatte öncelikleri ol
duğu söylenmektedir. Yername'deki Akra
ba savaşında Rebialı Talha en-Nümeyri'
nin yine bir Rebialı olan Müseylimetülkez
zab'a gidip, "Sen yalancısın, fakat Rebia'
nın yalancısı Mudar'ın doğru sözlüsünden 
(Hz. Muhammed) bize daha yakındır" di
yerek onun yanında yer alması Rebia'nın 
üstünlük gayretlerini göstermektedir. 

Rebia'nın kollarından Bekir, Tağlib, Nemr 
ve Abdülkays hıristiyandı. Tağlib'in ve di
ğer bazı Rebia kabilelerinin coğrafi olarak 
Bizans'a yakın olması hıristiyan olmaların
da etkili olmuştur. Rebia'nın bazı kolları 
ise putperestti. Cahiliye devrinde taptıkla
rı putun adı Muharrak idi. Ayrıca Zü'l-Kea
bat (Zülka'beyn) adlı bir putları daha vardı. 

ResOl-i Ekrem, İslam'ı anlatmak mak
sadıyla, hac için Mekke'ye gelen kabileleri 
dolaştığında Hz. Ebu Bekir ve Ali ile bir
likte Rebia'ya da gitti. 8 (630) yılında Re
biaoğulları'nın da bulunduğu Bahreyn'e 
mektup yazarak kendilerini İslam'a davet 
etti. Bu davetler sonunda Rebia'dan Be
kir b. Vail oğulları ile Abdülkaysoğulları, 
Hz. Peygamber' e birer heyet gönderdiller. 
Resuluilah heyet mensupları ile konuşup 
kendilerine ikramda bulundu ve gönülle
rini alıcı sözler söyledi. Abdülkaysoğulları 
ertesi yıl Müslümanlığı kabul etti. 

Hz. Ebu Bekir döneminde irtidad eden 
kabileler arasında Rebialılar da vardı. Bah
reyn Rebialıları'nın yanı sıra Tağlib ve Be-

kir b. Vail'den de irtidad edenler oldu. Beni 
Rebia'nın kollarından Nemir b. Kasıt da 
dinden dönenler arasındaydı. İslam'ı öğ
renmek amacıyla Rebia'nın Beni Hanife 
kolu adına Medine'ye gelen heyette yer 
alan Müseylimetülkezzab irtidad edip pey
gamberlik iddiasında bulundu. Hz. Ebu 
Bekir, Halid b. Velid kumandasında gön
derdiği kuwetlerle Rebia'nın da içinde bu
lunduğu dinden dönen kabileleri şiddetle 
cezalandırdı. 

Rebia-Mudar arasında rekabet olmasına 
rağmen düşmanlık yoktu. Rebia'nın düş
man saydığı kabile Temim idi. Rebia ile 
Temim arasındaki düşmanlık yaptıkları it
tifaklarda bile etkili olmuştur. Muaviye ve 
Yezid döneminde Rebialılar, Basra'da Ezd 
kabilesiyle ittifak kurduklarında Temim, 
Kays ile ittifak halindeydi. Bu iki büyük 
grup arasındaki rekabet ve düşmanlık çok 
uzun süre devam etmiştir. Emevller'in son 
dönemlerinde Yemen ile Mudar arasında
ki düşmanlıkta orta yol izleyen Rebia, Mu
dar ile yakınlığını, Ezd ile de ittifakını kul
lanarak bu iki kabile arasında ara bulucu
luk girişimlerinde bulunmuştur. 

Rebialılar genellikle Harici mezhebini be
nimsemişlerdi. 127 (744) yılına kadar bir
çok Harici isyanına Bekir b. Vail kolundan 
Beni Şeyban önderlik yapmıştır. Rebia'nın 
siyasi tavrı her dönemde farklı olmuştur. 
Mesela Hz. Osman'ın katillerinin bulunup 
cezalandırılması isteğiyle ortaya çıkımış, 
Yezid b. Mühelleb isyanına verdikleri des
tekle Emevi iktidarının tamamen karşı
sında yer almıştır. Bu olaylarda Rebia bir 
bütün olarak hareket etmemiştir. Aynı 
olayda bir bölgenin Rebialılar'ı ile bir baş
ka bölgenin Rebialılar'ının ters düştüğü de 
görülmektedir. 
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REBİA b. EBÜ ABDURRAHMAN 
( ~}f~ i$!..;,; ~)) 

Ebu Osman (Ebu Abdirrahman) 
Rebia b . Ebi Abdirrahman 

el-Medeni et-Teymi 
(ö. 136/753 [?]) 

Muhaddis ve fakih, tabii. 

Kendisinden hadis öğrendiği sahabi Saib 
b. Yezid'in 82 (701) yılında vefat ettiği dik
kate alınarak Medine'de 70 (689) yılı civa
rında doğduğu söylenebilir. Kureyş'in bir 
kolu olan Teym kabilesinden Münkediro
ğulları'nın mevlası idi. Babasının adının 
Ferruh olmasından Fars asıllı olduğu an
laşılmaktadır. Annesi kendisine hamiley
ken Horasan'a gazaya giden babasının Re
bia yirmi yedi yaşında iken geri döndüğün
deki karşılaşmaianna dair birçok kaynak
ta yer alan bir hikayeyi Zehebi tenkit ede
rek asılsız bulur, ancak içinde yer alan ba
zı ayrıntıların meydana gelmiş olabilece
ğini ifade eder (A'lamü'n-nübela', vı, 93-
95) Enes b. Malik ve Saib b. Yezid gibi sa
habllerle ve Said b. Müseyyeb, Kasım b. 
Muhammed b. Ebu Bekir, Salim b. Abdul
lah b. ömer, Abdullah b. Dinar, Ata b. Ebu 
Rebah, Said b. Cübeyr, Abdurrahman b. 
Ebu Leyla, İbn Ebu Müleyke, Süleyman b. 
Yesar, Ata b. Yesar, Vehb b. Münebbih, 
MekhOI b. Ebu Müslim eş-Şami gibi tabiin 
büyüklerine yetişen Rebia onlardan riva
yette bulundu. Kendisinden imam Malik, 
Süfyan es-Sevrl, Evzai, Leys b. Sa'd, Şu'be 
b. Haccac, Hammad b. Seleme, Yahya b. 
Said el-Ensari, kıraat imamı Nafi' b. Ab
durrahman, İbn İshak, İbnü'l-Mübarek, İb
nü'l-Münkedir, Süfyan b. Uyeyne gibi pek 
çok alim hadis rivayet etti. İbn Sa'd, on iki 
imamdan Muhammed el-Bakır ve Ca'fer 
es-Sadık'ın da onun Mescid-i Nebevi'de
ki ders halkasına katıldıklarını kaydeder. 
Emevi Halifesi Velid b. Yezid'in fetva sor
duğu Medine alimleri arasında yer alması 
ve Abbasi Halifesi Ebü'l-Abbas es-Seffah 
tarafından görevlendirilmek üzere Enbar'a 
davet edilmesi her iki hanedanla da iyi ge
çindiğini göstermektedir. Seffah'ın kadılık 
teklifini, ayrıca hediyesini kabul etmeyip 
Irak'ta kaldığı süre içinde hadis rivayet et
medi ve fetva vermedi. Resmi bir görev al
dığı bilinmemekle birlikte bazı alimlerle be-
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