
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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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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raber Medine kadısının muhakeme mec
lisinde hazır bulunurdu. Enbar'da yahut 
dönüşünden sonra Medine'de 136 (753) yı
lında vefat etti. lrak'a gidişinin Ebu Ca'fer 
el-MansOr döneminde olduğu da rivayet 
edilmekte ve ölüm tarihi için 130, 133, 13S 
ve 142 (759) yılları da verilmektedir. 

Hadis ve fıkıh alanındaki birikimiyle geç 
dönem tabiln nesiinin önde gelen mücte
hid fakihleri arasında yer alan Rebla, ehl-i 
hadisin kalesi olarak görülen Medine'de 
yaşamasına rağmen ehl-i re'y ekolüne in
tisap etmiş ve bu ekolün önde gelen ilk 
temsilcilerinden biri kabul edilmiştir. imam 
Malik, onun Salim b. Abdullah ve Kasım 
b. Muhammed'den sonra Ebü'z-Zinad ile 
birlikte Medine'de yaşayan en büyük alim 
olduğunu ifade etmiştir. Re'y konusunda
ki derin vukufu sebebiyle "Rebiatü'r-re'y" 
diye meşhur olan Rebia re'yin dindeki öne
mini, "Nasıl ki Allah kitap indirdiği halde 
sünnete bir yer ayırmışsa Hz. Peygamber 
de sünnet vazettiği halde re'ye bir yer ayır, 
mıştır" sözleriyle dile getirmiştir. Re'y me
toduna başvurmanın kendisine hadis riva
yetinin sorumluluğundan daha kolay gel
diğini söylemiş, bin kişinin bin kişiden ri
vayet ettiğinin bir kişinin bir kişiden riva
yet ettiğinden daha hayırlı olduğunu ve tek 
kişinin rivayetinin sünnetin elden çıkma
sına sebep olacağını belirterek toplumda 
yerleşen dini kuralların delil olma açısın
dan gücüne vurgu yapmıştır. 

İbnü'n-Ned'im , Rebia'nın EbO Hanife'den 
ilim öğrendiğini, ancak ondan önce vefat 
ettiğini kaydederken bazı rica! kitapların
da EbO Hanife'nin Rebia'nın söylediklerini 
anlamakta zorlandığı rivayetine yer veri
lerek Rebla daha yüksek bir mevkide gös
terilir. Maliki' mezhebinin kurucusu imam 
Malik fıkhı Rebia'dan öğrendiği için esas 
itibariyle onun fıkhl birikimi bu mezhep 
içerisinde etkisini sürdürmüştür. Nitekim 
Deraverdl, imam Malik'in el-Muvatta'da, 
"Şehrimizde kendilerine yetiştiğim insan
lar böyle yapardı" ifadesiyle Rebia'yı ve İbn 
Hürmüz'ü kastettiğini belirtmiştir (EbO 
Hayseme Züheyr b. Harb, ll . 284). Bunun
la birlikte Malik, onun öğrencilerinden iken 
geçmiş bazı uygulamalara muhalefetinden 
dolayı Medine ulemasının ağır eleştirisine 
maruz kalması üzerine hocasını terketmiş 
ve onun ders halkasına katılanların çoğu 
Malik'in meclisine gitmeye başlamıştır. Da
ha hayatta iken Rebia'nın ictihadlarının ka
dılar tarafından dikkate alındığı bilinmek
tedir. 170-17 4 (786-790) yılları arasında 
Mısır kadılığı yapan Ebü't-Tahir Abdülme
lik b. Muhammed el-Hazmi el-Ensari'nin, 
aralarında Rebla' nın da bulunduğu Medi-
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ne ulemasının ictihadlarına göre hüküm 
verdiği kaydedilmektedir. Muhyiddin İb
nü'l-Arabl de el-FütCı]J.Qtü '1-Mekkiyye'
de fıkhi bir konuda Rebla'nın görüşünü ter
cih etmiştir. 

Yahya b. Said el-Ensarl, Rebla'dan daha 
zeki birini görmediğini , Basra Kadısı Sev
var b. Abdullah el-Anberl, Hasan-ı Basri ve 
İbn Sir'in dahil Rebia'dan daha bilgilisini ta
nımadığını, İbnü'l-MacişOn sünneti Rebla'
dan daha iyi bilen birine rastlamadığını, 
Ubeydullah b. Ömer de onun zor mesele
leri halleden dönemin en büyük alimi ol
duğunu ifade etmiştir. Hocası Kasım b. 
Muhammed, kendisine sorulan soruların 
cevabını Kur'an ve Sünnet'te bulamadığı 
zaman Rebla'ya veya Salim'e sorulmasını 
tavsiye ederdi. Leys b. Sa'd ise imam Ma
lik' e gönderdiği mektupta görüşüne katıl
masa bile Rebla'nın sağlam bir muhake
me gücüne, beliğ bir lisana ve ahlaki er
demlere sahip çok iyi bir kimse olduğunu 
söylemiştir (Fesevl, I, 690). Malik, Rebia öl
dükten sonra fıkhın tadı kalmadığını, Ah
med b. Hanbel de sika bir ravi olmakla bir
likte Ebü'z-Zinact'ın daha alim sayıldığını 
belirtmiştir. Sika bir ravi olduğu hususun
da ittifak edilmekle birlikte İbn Sa'd ve 
Yahya b. Main gibi muhaddisler, çok ha
dis rivayet ettiği halde re'y metoduna baş
vurması sebebiyle hadisçilerio ondan çe
kindiğini kaydetmiş, Süfyan b. Uyeyne de 
onun hadisi sağlam rivayet edemediğini 
söylemiştir. Rivayet ettiği hadisler Kütüb-i 
Sitte'de, el-Muvatta'da ve Müsned gibi 
hadis kaynaklarında yer almaktadır. Re
bia'nın naklettiği hadislerin en önemlile
rinden biri Enes b. Malik'ten aktardığı Hz. 
Peygamber'in hilye-i şerifıdir (Buharl, "Me
na~ıb", 20; "Libas", 66). 

Kelam tartışmalarının yeni şekillenme
ye başladığı bir dönemde yaşayan Rebla'
nın bu konudaki bazı meselelerle ilgili ka
naatleri bilinmektedir. Mesela müteşabih 
ayetleri te'vilsiz kabul etmek gerektiği
ni, rahmEının arşa istiva ettiği hakkında
ki ayetle (Taha 20/5) ilgili bir soruya cevap 
olarak Allah'ın nasıl istiva ettiğinin akılla 
bilinemeyeceğini, Hz. Peygamber'in göre
vinin tebliğ etmek ve ümmetin görevinin 
de uymak olduğunu söylemiştir. Kader tar
tışmalarına katılanları eleştirmiş, Gaylan 
ed-Dımaşki ile Allah'ın kötülükleri dileme
si konusunu tartışmıştır (EbO Nuaym, lll, 
260). Hitabeti güçlü bir kimse olarak bili
nen Rebla bazan etrafındakileri bıktıracak 
kadar uzun konuşmayı severdi; öyle ki ho
cası Kasım b. Muhammed'in meclisine ge
lenler meclisi Rebia'nın yönettiğini sanırdı. 
ilmi her faziletin aracı saymış, halkın alim-

!erin emirlerini tutup yasakladıklarından 
vazgeçmeleri gerektiğini, bilgisiz kimsele
re fetva sorulmaya başlandığı için İslam'a 
büyük zarar verildiğini söylemiş, zühdün 
başının helal mal biriktirip hak ettiği yere 
harcanması, sabrın nihai mertebesinin de 
musibete uğrayan kişinin musibet öncesi 

· gündeki gibi davranması olduğunu belirt
miştir. 

İbnü'n-Nedlm, Rebla'nın herhangi bir 
eserini bilmediğini kaydederken lll. (IX.) 
yüzyılda Rebla'ya ait bir fıkıh eserinden fu
kahanın istifade ettiğini belirten Fuat Sez
gin, Abdullah b. Vehb'in el-Muvattta'ı ile 
el-Müdevvene'de bu eserden doğrudan 
iktibasta bulunulduğunu, hatta imam Ma
lik'in Rebia'dan gelen rivayetlerle birlikte 
onun pek çok görüşünü ihtiva eden el
Muvatta' adlı eserinde o kitabı kullanmış 

olduğunu ileri sürer. Rebia'nın fıkhi görüş
lerine özellikle Maliki' kaynakları ile Muham
med b. Nasr el-Mervezi ve Zekeriyya b. 
Yahya es-Saci'nin eserleri gibi klasik dö
nem hilafıyat literatüründe yer verilmiştir 
(bir kısım fıkhl görüşleri için bk. İbn Ab
dülber en-Nemerl, XXX, 69 [fihristi) Ta
berani, Ifadi§ü Rebi'a adıyla onun riva
yet ettiği hadisleri bir araya getiren bir 
derleme yapmıştır (Zehebl, Te?kiretü 'l-/:ıuf

f~. lll , 914) 
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