
REC'AT 

rak gösterilen ayetterin hiçbirinin bu mez
hebin anladığı manada rec'ati ifade et
mediğini; ayrıca Hariciler, Mu'tezile, Ehl-i 
hadis, Mürcie ve Zeydiyye gibi İslami ke
simlerin de böyle bir anlayışı reddettiği

ni söyler ( el-İntişar, s. 95-97). Ehl-i sünnet 
alimleri de rec'atin imarnet anlayışına bağ
lı olarak ortaya çıktığını ve dini bir teme
linin bulunmadığını belirtmişlerdir. Onla
ra göre, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş dönem
de bazı toplulukların diriltildiğini bildiren 
beyanlar mevcut olmakla birlikte Şla'nın 
kabul ettiği tarzda rec'ati ifade eden her
hangi bir ayet mevcut değildir. Aksine, 
Kur'an'da inanıp iyi işler yapmak için ye
niden dünyaya gelmek isteyen kişiler hak
kında onların bu taleplerinin dikkate alın
mayacağını ve yeniden dünyaya gönderil
menin söz konusu olmayacağını bildiren 
ayetler (mesela bk. İbrahim 14/44; el-Mü'
minun 23/99-1 00) vardır (geniş bilgi için 
bk. Mahmud Şükrl el-Alusl, s. 200-203; 

N asır b. Abdullah b. Ali el-Gaffarl, Il. 925-
928) . 

Bazı şarkiyatçılar rec'atin Şilliğe Yahu
dilik ve Hıristiyanlık'tan geçtiğini ileri sür
müştür. Bunlara göre Kitab-ı Mukaddes'
te rec'at niteliğinde bazı beyanlar vardır. 

Mesela Tevrat'ta ve İncil'de İlyas'ın Elişa ile 
yürürken ateşten yapılmış, ateşten atlar 
tarafından çekilen bir arabanın gelip on
ları birbirinden ayırdığı, İlyas'ın göklere çık
tığı, Rabb'in büyük ve korkunç günü gel
meden önce peygamber olarak dünyaya 
geri döneceği gibi bilgiler (Krallar, 2/1-12; 

Malaki, 5-6; Markos, 9/2-13) bir bakıma 
rec'ati ifade etmektedir. Bu bilgiler Şla'ya 
intikal etmiş ve zaman içinde bazı rivayet
lerle beslenerek inanç halini almıştır. An
cak bu tür ilişkilendirmelerin batıni ve gall 
Şla grupları için bir dereceye kadar ger
çekliği bulunsa da isnaaşeriyye Şlası için 
bunu ispat etmek güçtür (Bulut, Vlll/1 
[2005], s. 140-141). Rec'at konusunda Şii 
alimleri tarafından kaleme alınan eserler
den bazıları şunlardır: İbn Şazan en-Nisa
bGrl. İşbô.tü'r-rec'a fi'l-]Jadiş; Ebü'n-Nadr 
Muhammed b. Mes'Gd el-Ayyaşl, Kitd
bü'r-Rec'a; Hür el-Amill, el-i]fii?: mine'l
hec'a bi'l-bürhdn 'ale'r-rec'a; Ahmed b. 
Hasan b. İsmail, er-Rec'a ve e]Jddişü
he'l-men]füle 'an dli'l-'işme; Ahmed b. 
Zeynüddin el-Ahsal, Kitdbü'r-Rec'a (Bey
rut 1414/1993; geniş bilgi için bk. Aga Bü
zürg-i Tahran!, X, 16H63). 
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RECEB 
( ~)) 

Hicri yılın yed inci ayı . 
_j 

Sözlükte "korkmak; saygı duymak, ta
zim göstermek" anlamlarına gelen recb 
kökünden türeyen receb kelimesi saygı 
duyulan ve savaşmanın haram kabul edil
diği dört aydan birinin adı olup dini gele
nekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. 
Cahiliye devrinde, receb ayı boyunca sa
vaştan ve baskınlardan uzak durulur, özel
likle ilk on gününde oruç tutulur, umre zi
yaretleri yapılır ve putlardan oluşan tann
lara "atlre" veya "recebiyye" denilen kur
banlar takdim edilirdi. Receb ayının daha 
önce Arab-ı baide (Ad ve SemOd) döneminde 

"hevber", Arab-ı aribedöneminde "esamm" 
(sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, 
mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu 
ayda kavga ve silah sesleri, imdat çağrı
ları duyulmadığı için bu adla anıldığı riva
yet edilir. Araplar'ın Mudar kolundan olan 
Kureyş gibi kabileterin receb ayına diğer 
kabilelerden daha fazla saygı göstermesi 
sebebiyle Hz. Peygamber'in bir hadisinde 
de geçtiği üzere (aş bk.) bu aya "receb-i 
Mudar'' denilmekteydi. öte yandan haram 
aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) 
peşpeşe geldiği için bunlara "serd" (birbi
rini takip eden) denilirken receb ayına tek 
olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir. 
Kaynaklarda receb ayı karşılığında başka 
isim veya sıfatlar da zikredilmektedir. Os
manlı belgelerinde receb (...,...) kısaltmasıy
la ve "şerif' , "mürecceb" gibi sıfatiarta bir
likte yazılmıştır. 

Kur'an- ı Kerim'de receb kelimesi geç
memekle birlikte muhtelif ayetlerde ha
ram aylardan söz edilerek bu ayiara saygı 
gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 
2/194, 217; el-Maide 5/2 , 97; et-Tevbe 9/5, 

36). ResGl-i Ekrem haram ayları zilkade, 
zilhicce, muharrem ve receb olarak açıkla
mıştır (Buhar!, "Megazi", 77; Müslim, "~

same", 29) . Haram ayların farklı bir önem 
ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda iş
lenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlar
da işlenenlerden daha fazla mükafat ve ce
za verileceği yönünde genel kabul vardır. 

Receb ayının haram aylardan biri olma
nın ötesinde bir üstünlüğünün olup olma
dığı alimler arasında tartışılmıştır. Kay
naklarda receb ayının faziletine ve bu aya 
mahsus ibadetlere dair çok sayıda rivayet 
yer almaktadır. Klasik literatürde bu riva
yetleri derleyen müstakil eserler mevcut
tur. Ancak hadis alimleri bunların büyük 
çoğunluğunun uydurma, önemli bir kıs
mının da zayıf olduğunu bildirmiştir. Hz. 
Peygamber'in receb ayı girdiğinde, "Al
lahım, receb ve şabanı bize mübarek kıl 
ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua et
tiği yönündeki rivayet (Müsned, I, 259; Ebu 
Nuaym, VI, 269) zayıf hadisler içinde yer 
almakla birlikte bu ayın faziletiyle ilgili en 
çok güvenilen rivayetlerden biri kabul edi
lir. ResGl-i Ekrem'e isnat edilen, "Receb Al
lah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, Rama
zan ise ümmetimin ayıdır"; "Receb ayının 
diğer ayiara üstünlüğü Kur'an'ın diğer söz
lere üstünlüğü gibidir" şeklindeki sözlerle 
receb ayının ilk gecesinde veya herhangi 
bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teş
vik eden rivayetlerin sağlam dayanakları
nın bulunmadığı tesbit edilmiştir. 



Bu ayda yapılan bazı ibadet ve uygula
malar da alimler arasında tartışma konu
su olmuştur. Görüş ayrılıklarının temelin
de, alimierin zayıf da olsa bu tür rivayet
lerle nafile ibadetler konusunda amel edi
lip edilerneyeceği veya bu aya mahsus özel 
ibadetlerin nafile ibadetlerle ilgili genel 
hükümlerin kapsamına girip girmeyece
ğiyle ilgili anlayışları ve bid'at kavramı kar
şısındaki farklı tutumları yatmaktadır. Re
ceb ayına mahsus ibadetler içinde en çok 
tartışılanı bu· ayda oruç tutma mesele
sidir. Esasen belirli günler dışında her 
zaman oruç tutulabileceği ve haram aylar
dan biri olarak receb ayının bir özelliği ol
duğu kabul edilmektedir. Nitekim haram 
aylarda oruç tutmayı teşvik eden hadis
ler bulunmaktadır (Ebu DavOd, "Şavm", 
55; İbn Mace. "Şıyam", 43) İbn Ömer ve 
Hasan-ı Basri gibi sahabi ve tabillerin ha
ram ayların tamamında oruç tuttukları ri
vayet edilir. Hz. Peygamber'in receb ayında 
oruç tutmayı yasakladığı yönündeki ha
dis (İbn Mace. "Şıyam", 43) senedindeki 
zayıflık sebebiyle bu genel hükmü tahsis 
edici nitelikte görülmemektedir. Dolayısıy
la bazı alimler, konuyla ilgili zayıf rivayet
lerin birbirini desteklediğini ve nafile iba
detler hususunda bu tür hadisiere daya
nılmasının caiz olduğunu ileri sürerek re
ceb ayında oruç tutmayı müstehap sayar. 
Buna karşılık bazı alimler, Cahiliye döne
minde olduğu gibi ramazan ayını gölgede 
bırakacak şekilde receb ayına özel bir kut
siyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu 
bir ibadet olarak algılaması endişesinden 
dolayı bu ayda oruç tutmayı sakinealı gör
müştür. Bu alimler görüşlerini Hz. Ebu Be
kir, Ömer, İbn Abbas, İbn ömer gibi sa
habllerle bazı tabiln alimlerinin söz ve uy
gulamalarıyla temellendirmeye çalışırlar. 
Bazı alimler de özellikle receb ayının tama
mını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamış, 
birkaç gün oruca ara verilmesini ya da bu 
ayla birlikte başka bir ayda da oruç tutul
masını tavsiye etmiştir. İbn Abbas ve İbn 
ömer'in de bu şekilde davrandığına dair 
rivayetler nakledilmektediL 

Receb ayında kurban kesmeyle ilgili ben
zer tartışmalar bulunmaktadır. Alimierin 
çoğunluğu , Cahiliye devrinde mevcut olup 
İslam'ın ilkyıllarında da geçerli sayılan bu 
uygulamanın Hz. Peygamber'in, "Atlre yok
tur" hadisiyle (Buh3rl, "'Al5I~", 3-4; Müs
lim , "E<,iabl", 38) neshedildiği görüşünde
dir. Bazı alimler ise atlrenin meşru olduğu
nu gösteren başka rivayetlere dayanarak 
(Ebu Davud. "E<,iabl", ı ; Tirmizi, "E<.fabl". 
18) bunun müstehap olduğunu söylemiş, 
Resul-i Ekrem'in bu uygulamayı tama-

men kaldırmayıp sadece zorunlu bir iba
det sayılması niteliğini kaldırdığını, ayrıca 
bu kurbanın putlar için değil Allah için ke
silmesini vurguladığını belirtmişlerdir. Öte 
yandan Abdullah b. Ömer'in Hz. Peygam
ber'in receb ayında umre yaptığına dair 
verdiği bilgi Hz. Aişe tarafından hatalı bu
lunmuştur (Buhar!. '"Umre", 3; Müslim, 
"I:Iac", 219). Bununla birlikte Hz. Ömer ve 
İbn Ömer gibi sahabllerle ilk dönemde ya
şayan bazı alimierin receb ayında umre 
yapmalarını delil gösteren alimierin ço
ğunluğu bu ayda umre yapmayı müste
hap kabul etmiştir. 

Recebin ilk cuma gecesi müslüman top
lumların dini kültüründe Regaib kandili 
olarak kutlanır. Hadis alimleri bu gecenin 
regaib diye adlandırılmasının ve bu gece
de kılınması adet haline gelen regaib na
mazıyla ilgili rivayetlerin mevzQ olduğu hu
susunda birleşmektedir. Buna rağmen İb
nü's-Salah ve Ali el-Karl gibi alimler bu 
geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve 
hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı gör
müştür. Receb ayında kutlanan geceler
den biri de Mi'rac gecesidir. Mi'rac hadi
sesinin gerçekleşme tarihiyle ilgili farklı ri
vayetler bulunmakla birlikte müslüman
ların çoğunluğu mi'racı Receb ayının 27. 
gecesinde kutlamaktadır. 
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Iii] HAcı MEHMET GüN AY 

RECEB ÇELEBİ, Çömlekçizade 
(ö. 1103/1692) 

Türk musikisi bestekarı, hanende. 
L ~ 

İstanbul'da doğdu. Babası ve ilk dönem
lerinde kendisi çömlekçilik işiyle uğraştı
ğından "Çömlekçizade" diye tanınmıştır. 
Bazı kaynaklarda Derviş ve Abrlii (ibrikçi) 
şeklinde de geçmektedir. İyi bir mOsiki eği
timi aldı ve sesinin güzelliği sayesinde En
derun'da başhanendeliğe kadar yükseldi. 
Huzurunda birçok defa okuduğu IV. Meh
med tarafından takdir edildi. Bir arşiv bel
gesinde başhanende ve bestekar Receb 
Çelebi'nin mOsiki tatimi için hanesine dört 
cariye verildiği ve masrafiarına karşılık ol
mak üzere günlük 60 akçe ödendiği belir
tilmektedir (Uzunçarşılı, XLI/16 1 ı 19771. s. 
91, 99). Receb Çelebi'nin adı, XVII. yüzyıl
da Osmanlı sarayında Hafız Post ve Bu
hQrlzade Mustafa ltrl gibi mOsiki üstatla
rı arasında zikredilmekte (a.g.e., XLI/161 
119771. s. 95). Mustafa ltrl kadar meşhur 
olduğu bildirilmektedir. Ayrıca Seyyid Nuh 
ve Ali Ufkl Bey gibi tanınmış mQsikişinas
ların çağdaşıdır. Aynı zamanda usta bir 
nefirl olan Receb Çelebi pek çok öğrenci 
yetişti rm iştir. 

Hacca gitmek için çıktığı yolculukta Mı
sır yakınlarında iken 11 03'te ( 1692) gemi
de vefat ettiği ve cesedinin denize atıldı
ğı belirtilmektedir (Atrabü'l-asar ln şr. M. 
Veled İzbudakj, sy. 6 ı 1311 J, s. 280). Ölü
müyle ilgili olarak bazı kaynaklarda farklı 
tarihler verilmektedir. Mehmet Suphi Ez
gi'nin, "İştiharı IV. Mehmed zamanıdır" 
dedikten sonra eserinde vefat yılını 1 003 
( 1595) olarak kaydetmesi ( Nazari-Amelf 
Türk Musikisi, IV, 33) bir matbaa hatası 
olmalıdır. Ayrıca Yılmaz Öztuna onun 1701 
(BTMA, ll, 222). Nazmi Özalp 1710'da (Türk 
Müsikfsi Tarihi, ı , 409) öldüğünü belirtmek-
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