
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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te, bu tarih Atrabü'l-asar'ın İstanbul kü
tüphanelerindeki sekiz nüshasında 1103 
( 1692). bir nüshada 1113 ( 1701 ) olarak zik
redilmektedir (Şeyhülislam Esad Efendi 
!haz. Hakkı Tekin], s. 88). 

Receb Çelebi'nin dini ve din dışı saz ve 
söz eseri olarak 1 000 civarında bestesi ol
duğu bildirilmekteyse de bunlardan çok 
azı günümüze ulaşmıştır. Öztuna peşrev, 
beste ve semai formlarında toplam sekiz 
adet eserini sıralamaktadır (BTMA, II, 222), 

Suphi Ezgi de uşşak makamındaki nakış 
yürük semaisinin notasım vermektedir (f'fa

zarf-Amell Türk Musikisi, III, 206-209). 
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RECEB PAŞA, Müşir 
(1842-1908) 

Osmanlı kumandanı, vali. 
_j 

Manastır'ın Debre vilayetine bağlı Mat 
kazasının Hoca köyünde doğdu. İlk eğiti
minin ardından askeri liseden mezun ol
du ve merkezi Bağdat'ta bulunan Altıncı 
Ordu'da göreve başladı ( 1864). On bir yıl 
Bağdat'ta kaldıktan sonra piyade mirala
yı olarak Üçüncü Ordu'ya tayin edildi. Mir
liva rütbesiyle 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa
vaşı'na katıldı. Hersek bölgesinde Kara
dağlılar'la yapılan savaşta gösterdiği ba
şarılardan dolayı Mecidi nişanı ile ödüllen
dirildi. Eski Zağra'nın işgalden kurtarılma
sında ve Şıpka muharebelerinde büyük ya
r arlılıklar gösterdi. Daha sonra ferik rüt
besiyle Orhaniye Fırkası'nda görevlendiril
di (3 Aralık 1877). Doksanüç Harbi'nin ar
dından Yanya bölgesinde güvenliği sağla
maya çalıştı. Altıncı Ordu meclis reisliğine 
tayin edildi (22 Eylül 1879) ve aynı ordu
nun kumandanlığını vekaleten yürüttü. 
Daha sonra Üçüncü Ordu 6. Fırka Komu
tanlığı 'na getirildi (19 Mayıs 1881). Daha 
sonra müşir oldu ( ı 9 Ağustos 1886). Üçün
cü Ordu'ya bağlı bulunan Selanik Kosova 
ve Havalisi Umum komutanlığı boyunca 
( 1886- ı 889) Yunan, Bulgar ve Karadağ lı-
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lar'ın sebep olduğu karışıklıklarla uğraştı. 
Kosova bölgesinde asayişi sağladı. Sınır ih
lalleri ve eşkıyalık eylemlerini önemli ölçü
de azalttı. Derviş Paşa'nın girişimleriyle Be
şinci Ordu müşirliğine getirildi (24 Nisan 
1889). Bu görevinde özellikle kıyı bölgele
rin güvenliğinin sağlanması için karakol, 
kale inşaatı, yeni silahların temini ve ge
rekli yerlere yerleştirilmesi gibi çalışmalar 
yaptı. Bu arada merkezi idareye karşı ge
len ve kendi aralarında da çatışmakta olan 
Suriye'nin Havran bölgesindeki Dürziler'in 
yol açtığı olayları önlemeye çalıştı. Bağdat 
ve çevresinde meydana gelen karışıklık
ların artması üzerine Altıncı Ordu müşir
liğine tayin edildi (22 Şubat 1891) Yedi yıl 
boyunca bölgedeki karışıklıkları önemli öl
çüde azalttığı gibi halkın büyük ölçüde 
teveccühünü kazandı. Ardından Trablus
garp'a gönderildi (2 Temmuz 1898) . 

Receb Paşa. Trablusgarp'taki fırka ko
mutanlığı ( 1898- ı 908) ve vali vekilliği (I 904-

1 908) sırasındaki icraatı ile şöhret buldu. 
İtalya uzun süreden beri Trablusgarp'ı ele 
geçirmek için çalışmaktaydı ve Trablus
garp limanlarında deniz ticaretini büyük 
ölçüde elinde bulundurmaktaydı. Trablus
garp ve Bingazi'de kurduğu Banco di Ro
ma aracılığıyla büyük araziler satın alıyor
du. Başta Receb Paşa olmak üzere kendi 
emellerine engel olmaya çalışan bölge yö
neticileri üzerinde sürekli baskı oluştura
rak Osmanlı hükümeti nezdinde şikayet
te bulunuyordu. Receb Paşa İtalyanlar'la 
mücadele edip gizli faaliyetlerini İstanbul'a 
bildiriyor ve gerekli tedbirlerin alınması için 
büyük gayret gösteriyordu. Bu arada baş
ta silahların yenilenmesi ve halka silah da
ğıtılması olmak üzere dış tehditlere karşı 
caydırıcı tedbirler aldı. Denizden gelecek 
saldırılara karşı muhtelif yerlerde istih
kamlar kurulması için gayret gösterdi. San
co di Roma'nın gayrı meşru yollarla arazi 
alma faaliyetlerini önlemeye çalıştı ve ban
kanın Trablusgarp-Bingazi'de şube açma
sına engel oldu. Osmanlı hükümetinin ban
kanın Trablusgarp'ta şube açmasına izin 
vermesi üzerine Ziraat Bankası'nın bura
da daha aktif olması için gayret gösterdi 
ve halkın arazilerini Banco di Roma'ya kap
tırmaması içiı:ı mücadele etti. Receb Pa
şa'nın bu çabaları İtalyanlar üzerinde et
ki yaptığı gibi bölgenin işgalini de gecik
tirdi. Ancak onun buradan ayrılmasından 
kısa bir süre sonra Trablusgarp İtalyanlar 
tarafından işgal edildi. 

Receb Paşa'nın bölgeye sürgün olarak 
gönderilen insanlara iyi davranması, onla
rı Trablusgarp'ta tutması ve çeşitli görev
lerde istihdam etmesi İttihat ve Terakki 

Cemiyeti üzerinde büyük etki yaptı ve Os
manlı inkılapçı aydınları arasında tanınma

sına vesile oldu. 1902'de girişilen ll. Ab
dülhamid'in tahttan indirilmesi planında 
Receb Paşa'nın da adı geçti. Prens Saba
haddin, İsmail Kemal ve Fazlı beylerin için
de yer aldığı bu plana göre Receb Paşa, 
Trablusgarp'tan göndereceği askerlerle ha
rekata destek olacaktı ; ancak paşanın son 
anda vazgeçmesi üzerine plan neticesiz 
kaldı . Il. Meşrutiyet'in ilanından sonra 14 
Ağustos 1908'de İstanbul'a gelen Receb 
Paşa büyük bir törenle karşılandı. l l. Ab
dülhamid'in karşı çıkmasına rağmen İtti
hatçılar'ın baskısıyla Harbiye nazırlığına 
tayin edildi ( 15 Ağustos) . Ancak bir gün 
sonra geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Pa
şanın ll. Abdülhamid tarafından öldürül
düğü şayiaları büyük tepkilere yol açtıysa 
da yapılan otopside bunun asılsız olduğu 
ortaya çıktı. Dürüst kişiliğiyle tanınan ve 
ailesine herhangi bir miras kalmayan Re
ceb Paşa'nın cenaze masrafları devlet ta
rafından karşılanmıştır. 
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