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EbO MansOr Reb!bü'd-devle 
(İmadüddevle , İmadüdd!n) 
Muhammed b. Ebi Şüca' 

Zahlridd!n Muhammed b. el-Hüseyn 
el-Hemedanl er-ROzraver! 

(ö. 513/1119) 

L 
Abbas! ve Selçuklu veziri. 
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Muhtemelen 468'de (1075-76) doğdu 

(Bündarl, s. 79) . Babası Ebu Şüd\' er-Ruz
raverl, Abbas! Halifesi Kaim-Biemrillah ile 
Muktedi-Biemrillah'ın vezirliğini yapmıştı. 

Reblbüddevle iyi bir eğitim aldı ve saray 
terbiyesiyle yetişti. Henüz on iki yaşında 
iken Halife Muktedi-Biemrillah tarafından 
kendisine "Reblbüddevle" lakabı verilerek 
hi!' at giydirildL 480 Muharreminde (Nisan
Mayı s ı 08 7), Muktedi-Biemrillah'ın Sultan 
Melikşah'ın kızı Mah-Melek Hatun ile ev
lenmesi münasebetiyle İsfahan'dan yola 
çıkan çeyiz alayını karşılamakla görevlen
dirildi (a.g.e., s. 79) . Babası 481 'de (ı 089) 

hac farlzasını ifa etmek üzere Bağdat'tan 
ayrılınca Nakibü'n-nükaba Tırad ez-Zeyne
bl ile birlikte babasına vekalet etti (ibnü'l
Eslr, X, 168) S07'de ( 1113) Halife Müstaz
hir-Billah tarafından vezir tayin edildi (a.g.e., 

X, 498) Daha sonra Selçuklu Sultanı Mu
hammed Tapar, ölümünden yaklaşık bir 
buçuk ay önce devlet adamlarının halife
lik sarayında terbiye görmüş birinin vezir 
tayin edilmesinin uygun olacağını söyle
meleri üzerine (BündM, s. 113-11 4) Re
blbüddevle'yi Bağdat'tan İsfahan'a getir
tip Hatlrülmülk'ün yerine vezir tayin etti 
(Zilkade 511 1 Mart 1118) Muhammed Ta
par'ın ardından Selçuklu tahtına çıkan oğ
lu Mahmud, kendisini ilk tebrik edenler
den biri olan Reblbüddevle'yi vezirlik ma
kamında bıraktı. Reblbüddevle 28 Reblü
lahir S13'te (8 Ağustos 1119) Hemedan'da 
vefatma kadar bu görevini sürdürdü. Onun 
Reblülewel S13'te (Haziran-Temmuz 1119) 

öldüğü de rivayet edilir (İbnü ' l-Eslr, X, 
560) Oğlu Ebu Şüca' Muhammed'i Hali
fe Müsterşid-Billah vezirliğe getirmiştir 
(a.g.e., X, 560) Reblbüddevle, Darülhilafe'
nin inşa katibi olan Sedldüddevle İbnü 'l-

En bari tarafından yeteneksiz bir vezir ol
duğu gerekçesiyle hicvedilmiş (Ahbarü'd

devleti's-SelcO.kıyye, s. 58), buna karşılık 
bazı şairler tarafından övülmüştür (Abbas 
ikbal, s. 172 vd ı 
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REBİÜIAHİR 

(bk. REBİÜLEWEL). 

REBİÜLEWEL 
( J~':ri&.J) 

Hicri yılın üçüncü ayı. 

ı 

_j 
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Karneri yılın saferden sonra gelen üçün
cü ayına rebiü'l-ewel (birinci rebl') , dördün
cü ayına da rebiü'l-ahir (sonuncu rebl') ve
ya reblü's-sani (ikinci rebl') denir. Sözlükte 
"bahar. bahar yağmuru, bolluk ve bere
ket" gibi anlamlara gelen rebl' Arapça'da 
hem ay hem de mevsim adı olarak kulla
nılır. Bu kelimenin "bir yerde ikamet et
mek, bahar mevsiminde bir yerde konak
lamak; bahar evi, mahalle, yurt" manala
rındaki "rba" kökünden türediği ileri sü
rülmektedir. Araplar'ın havanın mutedil, 
su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yer
de konaklayıp hayvanlarını otlatmaları se
bebiyle söz konusu iki aya bu adların ve
rildiği ve bu ayların o zamanlar "rebl"' diye 
adlandırılan güz mevsimine rastladığı nak
ledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı 
mevsim için de rebl' kelimesini kullanmış
lar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği ba
har mevsimine reblülewel, meyvelerin ye
tişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebl
üssanl adını vermişlerdir. Bazı kaynaklar
da eskiden Araplar'ın seneyi altı zaman di
limine ayırdıkları. iki ayına "reblülewel", iki 
ayına "sayf", iki ayına "kayz", iki ayına "re
blüssanl". iki ayına "harlf", iki ayına da "şi -

REBiÜLEVVEL 

ta" dedikleri belirtilmektedir. Reblülewel 
ve reblüssanlnin genellikle "ay" manasma 
gelen "şehr" kelimesiyle birlikte kullanıl
ması da bunların mevsim anlamlarıyla ka
rıştırılmasını önleme amacına bağlanır. Ka
mer! yılın güneş yılına göre kısa sürmesi 
sebebiyle karneri ayların belirli mevsim
lerde sabit olmadığı ve belli aralıklarla yı
lın her mevsimine rastladığı göz önünde 
bulundurularak bu ayların mevsimlerle ir
tibatının ilk İsimlendirme itibariyle oldu
ğuna özellikle dikkat çekilir. Bu durumu 
Araplar'ın ünlü "nesi" uygulamasıyla ilişki
lendiren müellifler de vardır (bk. NESI) . Hic
rl takvim de yer alan ay isimlerinin İslam'
dan önce konulduğu bilinmektedir. Kay
naklarda reblülewelin Arab-ı baide (Ad ve 
SemOd) döneminde "murid", Arab-ı aribe 
döneminde "huvan 1 hawan" diye, reblüs
sanlnin aynı dönemlerde "mülzim" ve "su
van 1 busan 1 vebsi!m" olarak adiandınidığı 
nakledilir. Osmanlı belgelerinde reblülev
vel ( IJ) , reblülahir ise (J) kısaltmasıyla gös
terilmiştir. 

İslam tarihinde reblülewel ayının önem
li bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel ka
bule göre Reblülewel ayının 12'sinde Pa
zartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün 
kutlanması müslüman toplumlarda bir 
mevlid geleneği oluşturmuştur (bk MEV

LİD). İslam tarihinde bir dönüm noktası 
sayılan hicret de reblülewel ayında ger
çekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. 
Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sı
ğınan ve 1 Reblülewel'de buradan ayrılıp 
Medine'ye doğru yola çıkan Resul-i Ekrem 
8 Reblülewel Pazartesi günü Kuba'ya var
mış ve burada Kuba Mescidi'ni inşa et
miştir. 12 Reblülewel'de Medine'ye hare
ket etmiş, Ranuna vadisinde ilk cuma na
mazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medi
ne'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i 
Nebevl'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Pey
gamber'in ahirete irtihalinin de reblülev
vel ayında olduğu konusunda görüş birliği 
vardır. Meşhur olan rivayete göre Resül-i 
Ekrem 12 Reblülewel Pazartesi günü ve
fat etmiştir. Hz. Peygamber'in doğum, hic
ret ve vefatının reblülewel ayında ve pa
zartesi gününde olması bazı araştırmacı 

larca, reblülewel ayının Araplar'da bolluk 
ve bereket ayı sayılması ve eski medeni
yetlerde pazartesi gününün ayın yaratıl
dığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırı
larak İslam'da ibadet vakitlerinin belirlen
mesi bakımından ayın önemli bir yeri ol
duğu, hilalin müslümanlar için sembolik 
bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insa
nın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği 
ifade edilmiştir (Ahmad Hassan al-Zayat. 
XXXII [196JJ, s. 1) 
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li! HAC! MEHMET GüNAY 

RECA 
(so~_,Jf) 

Kulun 
Allah'ın rahmetine güvenerek 

ümit içinde olması 
anlamında tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "ümit, emel, beklenti, istek" 
gibi anlamlara gelen redi kelimesi tasav
vufta "kulun ilahi rahmetin genişliğine 
bakrnası, rabbinin lutfunu kendine yakın 
hissetmesi, sonucun iyi olacağını düşünüp 
sevinmesi, eelali cemal gözüyle görmesi" 
şeklinde tanımlanmıştır (Kuşeyrl, s. 318). 
Kur'an'da Allah'ın rahmetini ümit etme 
reca kökünden türeyen fiillerle ifade edil
miştir (ei-Bakara 2/2 18; el-isra 17/57). AJ
Jah'a kavuşmayı ümit edip buna göre ha
zırlık yapanlar övülmüş, Allah'a kavuşma

yı ummayıp kötülükte devam edenler ye
rilmiştir (Yunus 10/7, Il , 15; ei-Kehf 18/ 
110; el -Ankebut 29/5) . Reca hadislerde de 
Kur'an 'daki anlamıyla kullanılmıştır. Hz. 
Peygamber'in, "AIIahım! Rahmetini ümit 
ediyorum" diye dua ettiği (Ebu Nlvud, 
"Edeb", ı O ı ), can çekişen biri hakkında , 

"Allah ona umduğunu verir, korktuğundan 
emin kılar" dediği rivayet edilmektedir (Tir
mizi, "Cena'iz", ll ; İbn Mace, "Zühd", 3 1). 

Recanın rehbet, rağbet, muhabbet, te
menni, emn, havf, yeis gibi dini ve tasa
vufi kavramlarla ilişkisi vardır. Sufiler ge
nellikle reca ve havfı hal olarak kabul et
mişlerdir. Nitekim ilk sQfi müelliflerden 
Serrac bu iki kavramı eserinin haller kıs
mında anlatmıştır ( el-Lüma', s. 91 ). Ebu 
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Talib ei-Mekkl ise rediyı tasawufi makam
lar arasında saymıştır. Gazzall'ye göre re
ca süiGk ehlinin makamı, taliplerin halidir. 
Tasawuf yolunun bir menzilinde bulunan 
bir sQfiye göre hal olan reca başka bir men
zilinde bulunana göre makam olabilir (İf:ı
ya'ü 'u lümi 'd-d1n, IV, 138). Havf ve reca 
biri diğerini gerektiren iki manevi haldir, 
aralarında zıtlık yoktur. Havfın zıddı Al
lah 'ın mekrinden ve azabından emin ol
ma, recanın zıddı ümit kesme (yeis) hali
dir. Her mürnin havf ve reca halini yaşa
yabilir. Kur'an okuyan bir kimsenin azap 
ayetleri gelince korkması havf, rahmet 
ayetleri gelince ümitlenınesi reca halidir. 
Bazı salikierde reca, bazılarında havf hali 
baskın olabilir. Mesela Hasan-ı Basri'de 
korku ve hüzün, Yahya b. Muaz'da reca 
baskındı. Dua ve niyazlarında hep Allah'ın 

rahmetinden ve affının genişliğinden bah
settiği için Ferldüddin Attar, Yahya b. Mu
az'ı "reca halinin Kabe'si" diye niteler (Tez

kiretü 'l-evliya, s. 386). 

SQfiler recanın çeşitli şekillerinden bah
setmişlerdir. Güzel iş yapan kişinin Allah'
tan sevap beklemesi, yaptıklarından piş
man olan günahkarın affedileceğini ümit 
etmesi recanın makbul iki şeklidir. Kötü
lük yapmaya devam eden bir kişinin Al
lah'tan af beklernesi ise sahte bir recadır 
(Kuşeyrl, s. 318). Reca hali kulun Allah 
hakkında hüsnüzan sahibi olmasıyla da 
ilgilidir. Bir hadiste, "Allah kulunun zannı 
üzeredir" buyurulmuştur (bk. Buharı, "Tev
J:ıld" , 15; Müslim, "Tevbe", 1). Kul rabbini 
rahmet, kerem ve af sahibi olarak tasav
vur ederse Allah bu zannına göre tecelli 
ve muamele eder. "Rahmetim gazabıını 
geçmiştir" sözü de (Buhar!, "TevJ:ı!d ", 55; 
Müslim , "Tevbe", 14) daha fazla ümitli ol
mayı gerektirir. 

Havf ve reca hallerini bir kuşun iki ka
nadına benzeten sGfiler biri olmadan di
ğerinin işe yaramayacağını (Serrac, s. 91; 
Kuşeyrl, s. 319; Gazzall, IV, 138), kulun bu 
iki hal arasında (beyne'l-havf ve'r-reca) bu
lunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı

ları havf, bazıları reca halinin daha üstün 
olduğunu söylerse de Gazzall böyle bir dü
şünceyi anlamsız bulur. Ona göre bu iki 
halin üstünlüğü içinde bulunulan duruma 
göre değişir. Aç için ekmek, susuz için su 
daha gerekli olduğu gibi günahkar için 
korku, takva sahibi için reca daha iyi ola
bilir. Havf ve reca müminlerin manevi has
talıklarını tedavide kullanılan iki ilaçtır, han
gisinin kullanılacağını hastanın durumu be
lirler. Bununla beraber kaynağı muhabbet 
ve rahmet olan reca esası üzerine kulluk 
etmek korku esasına göre kulluk etmek-

ten daha üstündür (Gazzall, IV, 142) . 

Reca halinin bir tahlilini yapan Gazza
ll'ye göre ilim, hal, amel recanın üç teme
lidir. Önce bilgi lazımdır, hal bilginin neti
cesidir. Kişiyi arnele ve faaliyete hal sevke
der. Havf kişinin gelecekle ilgili olumsuz 
beklentilerinin kalpte meydana getirdiği 
üzüntü, reca olumlu beklentilerden kalp
te hasıl olan hazdır. Bir şeyin reca olması 
için o şeyin gerçekleşebilmesinin birtakım 
sebepleri bulunmalı, gerçekleşme ihtima
li de fazla olmalıdır. Bu sebepler Kur'an ve 
hadislerdeki haberler, vaadler ve müjdeler 
düşünülerek ulaşılan bazı hususlar olabilir. 
Böyle sebepler yoksa veya zayıfsa ümide 
kapılmak bir avuntudan başka bir şey de
ğildir. Sebeplerin varlığı da yokluğu da bi
linmiyorsa onunla ilgili beklentiler temen
ni adını alır. Allah iman eden, hicret eden 
ve Allah yolunda cihad yapan mürninler
den bahsettikten sonra, "İşte Allah'ın rah
metini umanlar bunlardır" buyurmaktadır 

(el-Bakara 2/2 18). Bu ayet ve hadisler havf 
ve recanın teşebbüse ve faaliyete geçme
nin sebebi olduğunu göstermektedir. Ümit
sizlik ve güven hali teşebbüsü engeller. 
Gazzall, reca ve havf sahibi mümini her 
türlü önlemi aldıktan sonra toprağa to
hum atıp ürün vermesini bekleyen çiftçi
ye, temenni ve avuntu sahiplerini de ço
rak araziden ürün bekleyen akılsız kişile
re benzetir. Havfın kötülüklerden pişman 
olan günahkar kulun hali, recanın amel ve 
ibadetine bağlı müminin hali olduğunu , 

müminde her iki halin de mutlaka bulun
ması gerektiğini söyler. Havf ve reca hal
lerinin değişken hisler olduğuna dikkat çe
ken Gazzarı zaman ve şartlara bağlı olarak 
biri yükselişe geçerken diğerinin aşağıya 
indiğini, bazan da bunun aksinin gerçek
leştiğini, korku ile ümit arası ifadesinin bu 
iki nokta arasında gidip gelmek anlamına 

geldiğini belirtmiştir. 
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