
lerinde refref motifine yer verilmiştir. Na
hlfı'nin Mi'raciyye'si refrefın en geniş bi
çimde işlendiği eser olarak dikkat çekmek
tedir. Mi'raciyyelerdeki tarife göre refref 
gözlerin hiç görmediği kadar güzel, iki uf
ku kaplayacak kadar büyük yeşil bir örtü
dür: "Bil ki refref bir yeşil nesne ey hü
mam 1 Sed kılmış ol ufukaynı tamam" 
(Arif). Refref ayrıca altın bir döşek ve ya
nında meleklerin bulunduğu bir kürsü ola
rak tanımlanmıştır. Hz. Peygamber'in Mek
ke'den Kudüs'e burakla, buradan dünya 
semasına mi'racla, yedinci semaya melek
lerin kanatlarıyla , sidretü'l-müntehaya Ceb
rail'in kanadı ile ve oradan kabe kavseyne 
refrefle gittiğine dair rivayet (Eimalılı , V, 
3149) )N. yüzyıl şairlerinden Arif'in Mi'rac
name'sine şöyle yansımıştır: "Bil Resul' e 
oldu beş merkeb ey yar 1 Hazrete varın
ca diyem aşikar ll Beşini dahi sana takrlr 
edem 1 Dinle bu sözü girü ey muhterem ll 
Mescid-i Aksa'ya dek ewel Burak 1 Biri 
mi'rac göğe denlü bl-şikak ll Bil melekler 
kanadı biri dahi 1 oı yedinci göğe denlü ey 
ah 'i ll Biri Cebrail kanadıdır ey yar 1 Sidre
ye varınca bilgi! aşikar ll oı beşinci refref 
idi b'i-güman 1 Bindi ana dostuna oldu re
van". Abdülvasi Çelebi. "Melaik anda dur
muş idi sat saf 1 Getirdiler bana bir ulu 
refref 1 Ki anın gibi gözler gördüğü yok 1 
Anın hubluğunun vasfı igen çok 1 Oturdum 
üstüne götürdü derhal 1 Beni arşa eriştir
di be-her-hal" diyerek refrefin görevini ve 
güzelliğin i tarif eder. Hz. Peygamber mi'
racda Cebrail ile görüşürken refref huzu
runa gelip ona selam verir: "Söyleşirken 
Cebrail ile kelam 1 Geldi refref önüne verdi 
selam ll Aldı ol şah-ı cihanı ol zaman 1 Sid
reden götürdü ve gitti heman" (Süleyman 
Çelebi) 

Mi'raciyyelerde refrefin bir noktaya ka
dar yükselip daha ileriye gidemediği. Re
sOl-i Ekrem'in yüceliğine Cebrail ve diğer 
meleklerle birlikte hayran kaldığı özellikle 
vurgulanmaktadır. "Çünkü kaldı Cebrail 
anda ey yar 1 Refref oldu Hak'tan ol dem 
aşikar ll Ol Resul pes bindi refref üstüne 1 
Gitti anın ile o dem dostuna" (Arif) . Hz. 
Muhammed'in mi'racda sidretü'l-münte
haya gelişi ve bundan sonra Cebrail'i ve 
diğer melekleri geride bırakarak yükseli
şinin anlatıldığı kısımlarda arşa çıkarma 

özelliğine sahip olması sebebiyle refref ay
rı bir değer kazanmıştır. Serbestzade Ah
med Ham di ( ö. 1939) na'tlarında Hz. Pey
gamber'! "refref-süvar" olarak tanımlamış
tır: "Riyaz-ı leyle-i isra makam-ı kurb-ı ev 
edna 1 Sefer-gahında sen refref-süvar-ı 
la-mekan'isin"; "Oldun izzetle şeha refref
süvar-ı la-mekan 1 Kaddine mahsus bu hi!
' at ya hablb-i kibriya". 

Refref divan şiirinde yaygın biçimde iş
lenen, cennet ve cennetteki nimetler ye
rine sevgilinin mahallesini tercih etme şek
linde kendini gösteren anlayış çerçevesin
de de söz konusu edilmektedir. Bu tür be
yitlerde sevgilinin mahallesindeki taş ve 
toprak cennetteki refreften üstün görül
mektedir. Bu anlayışta sevgiliyle kastedi
lenin Allah olduğu ve ibadetin cennet için 
değil O'nun rızası için yapılması gerektiği 
inancı göz ardı edilmemelidir. 

Tasawufta Cebrail aklı, refref Allah'a 
ulaşmaya yegane vasıta olan ilahi aşkı sem
bolize eder. Muhyiddin ibnü'I-Arab'i'ye gö
re burak Allah sevgisinin. refref ilahi aşkın, 
sidretü'l-münteha imanın simgeleridir. Bu 
noktaya ulaşılınca perde kalkar ve sırlar 
keşfolunur. Aklı temsil eden Cebrail'in sid
rede kalıp bir adım ileriye giderneyişi ve 
refrefin daha yüksek mertebeye çıkışı bu
na bağlanır: "Akıl Cibrll, refref aşk. aşkla 
açtı perr ü bal" (Kemalf Efendi ). Bu anla
yış doğrultusundaki beyltierin akıl ve aşk 
tezadıyla örüldüğü görülmektedir. Divan 
şairleri methiye türü şiirlerinde refref çev
resinde oluşan birikimden yararlanmıştır. 
Övülen kimsenin yaratılış bakımından iki 
cihan sırlarını yüklenen refrefe benzetil
mesi bu tür ifadelerdendir. 
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REGAİB GECESi 
(.,..ıl.z}l~) . 

Receb ayının ilk cuma gecesi. 
_j 

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, 
bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibe
nin çağulu olan regaib kelimesi hadis ve 
fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükafat, 
faziletli amel", özellikle Malik! fıkıh kaynak
larında sünnetin mukabili olarak "müste
hap, nafile ibadet" manalarında kullanıldı
ğı gibi (İbn EbO Şeybe, ll, 49; İ bn Abdü lber 
en-Nemeri, I, ı 27; Hatta b, l l, 79) hicrltak
vime göre yedinci ay olan recebin ilk per
şembesini cumaya bağlayan geceye ad ol
muştur (ayrıca bk. KANDiL) . 

Regaib gecesi. Kur'an'da saygı gösteril
mesi istenen ve hadislerde -gün belirti!-

REGAiB GECESi 

m eden- oruç tutulması tavsiye edilen ha
ram aylardan (e l-Bakara 2/2 ı 7; ei-Maide 
5/2. 97 ; EbO DavOd. "Şavm", 55; İbn Ma
ce. "Şıyam", 43) receb ayında bulunmak
la birlikte özellikle tasawufi eserlerde yer 
alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde 
ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk per
şembe günü oruç tutup gecesinde Regaib 
namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap 
olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bu
lunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız ol
duğu hadis alimlerince belirtilmiştir. ib
nü'I-Cevz'i. Regaib orucu ve namazıyla il
gili hadisin Zahid Ebü'I-Hasan NOreddin 
Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö 

414/1 024) tarafından uydurulduğunu ve 
hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediği
ni belirtir ( el-Mevzu'at, ll , 4 7). Ayrıca isra 
ve mi'rac olayının Regaib gecesi meydana 
geldiğine dair rivayetin de aslı bulunma
maktadır (ibn Kesir, ll l , 109; Bedreddin el
Ayni, IV, 39) Regaib gecesiyle ilgili özel iba
det ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya 
çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil ola
rak kutlanmasına Kudüs'te 448 (1056), 

Bağdat'ta 480 (1 087) yılında başlanmış. 
Gazzall de bütün Kudüs halkının bu gece
yi ihya ettiğini söylemiştir (İf:ıya', ı . 203) . 

EbO Talib ei-Mekkl gibi bazı mutasawıflar 

Regaib gecesinden söz etmeyip receb ayı
nın ilk gecesini ihya etmenin müstehap 
olduğunu belirtselerde (Kutü'l-kulub, ı. 

12 ı ) bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf 
ya da uydurma olduğu hadis alimlerince 
tesbit edilmiştir. 

islam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. 
Peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerin
de Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil 
geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesi
riyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede 
özel bir ibadet yapmanın dinde yeni iba
det ihdası anlamına geleceğini, ResOl-i Ek
rem tarafından genel olarak bid'atların 
yasaklanmasının yanı sıra (Bu han, "Şulb", 
5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet 
yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, 
"Şıyam", 147, 148), bu sebeple Regaib gü
nü ve gecesinde muayyen ibadetler yap
manın dinen sakinealı olduğunu belirt
miştir. Bir kısım alimler ise genel anlam
da fazileti ayet ve hadislerde belirtilen 
receb ayının bir gecesi olması dolayısıy

la Regaib'in de faziletli gecelerden sayıla

cağını. namazın en üstün ibadet olup ak
şamla yatsı arasında nafile namaz kılma
nın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadis
ler. sahabi ve tabii sözleri (Tirmizi, "Şalat" , 

204; İ bn Mace, "itametü'ş-şalat" , 185; Ta
beri, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müs-
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lüman toplumlarda özel zaman dilimleri 
olduğuna inanılan, dini duyguların yoğun 
biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ede
rek kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur'an 
okumanın. çeşitli hayırlar yaparak Allah'a 
yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası 
olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu konu
da birinci görüşü savunan Maliki fakihi İz
zeddin İbn Abdüsselam ile ikinci görüşü 
savunan hadis alimi İbnü's-Salah arasında 
bir münazara gerçekleşmiş (münazaranın 
tam metni için bk. Sofuoğlu, VII [ 1992[, s. 
17-45), alimierin birçoğu İbn Abdüsselam'a 
hak vermiş. bunun üzerine Eyy(ıbi Hüküm
dan el-Melikü'I-Kamil, Regaib namazının 
camilerde kılınmasını ve bu gecenin kut
Ianmasını yasaklamıştır. Daha sonraki dö
nemlerde de benzer tartışma ve olaylar 
meydana gelmiştir. Osmanlı devrinde Mol
la Fenari. Regaib gecesi hakkında olumlu 
görüş belirtmiş, çeşitli dönemlerde bu ko
nuda lehte ve aleyhte risaleler yazılmıştır 
(Keşfü'?·?unun, bk. bibl.; lzaf:ıu 'l-meknun, 
ll, 196). Farklı görüş ve uygulamalar günü
müzde de varlığını sürdürmektedir. 
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Regaib kandilinde okunmak üzere 
yazılıp bestelenmiş 

manzumelere verilen ad. 
_j 

Hz. Peygamber'in ana rahmine düştüğü 
kabul edilen receb ayının ilk cuma gecesi, 
bilhassa Türk-İslam kültüründe cami ve 
tekkelerde özel programlarla Regaib kan
dili olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle mev
lid türüne benzeyen manzumeler yazılmış, 

bunların bir kısmı kandil gecesi okunmak 
üzere bestelenmiştir. Bu manzumelerde 
ResGl-i Ekrem'in anne ve babasının birbi
rine layık temiz gençler oluşu . ahlaki özel
likleri, evlenmeleri ve Hz. Peygamber'in ana 
rahmine düşmesinin kainat için büyük bir 
rahmet olduğu anlatılmaktadır. 

Regaibiyyelerde daha çok mesnevi na
zım şeklinin kullanıldığı, bazılarında ise kı
ta, ilahi, gazel ve kaside gibi şekillerin ter
cih edildiği görülmektedir. İlk regaibiyye
nin. mi'raciyyenin yazılıp bestelenmesinde 
olduğu gibi (bk Mİ'AACİYYE) Üsküdar Do
ğancılar'daki Nasühi Tekkesi 'nde Haşim 
Baba'nın (ö. 1197/ 1783) NayiOsman Dede 
ile ( ö . 1142/ 1729) dergahın şeyhi Ali Ala
eddin Efendi'nin (ö. 1165/1752) bulundu
ğu bir sohbette mevlid ve mi'raciyye gibi 
bir regaibiyyenin de yazılıp Regaib kan
dillerinde okunınası temennisinden doğ
duğu nakledilir. Rivayete göre bu vazife 
orada bulunan Selahaddin Uşşakl'ye ( ö. 

1197/1783) verilmiş, o da kısa zamanda 
içinde bir mi'raciyyenin yer aldığı Mat-
1au '1-fecr adlı 213 beyitlik mesnevisini 
kaleme alarak o toplantıda bulunanların 
katıldığı bir mecliste okumuş ve onların 
takdirini kazanmıştır. Ancak bu rivayet 
doğru olmamalıdır. Zira Nayl Osman De
de vefat ettiğinde Haşim Baba henüz on 
bir yaşındadır. öte yandan Selahaddin Uş
şaki'nin Cemaleddin Uşşaki'ye Nayi Os
man Dede'nin vefatından çok sonra 1154 
( 17 41 ) yılında intisap ettiği bilinmektedir. 
Dolayısıyla bu üç kişinin bir mecliste bir 
araya gelmeleri mümkün görünmemek
tedir. Bu rivayeti mi'raciyyenin bestelen
mesinden çok sonra Ali Alaeddin Efen
di'nin zamanında mi'raciyyenin bestelen
mesindeki talebe benzer bir arzu üzerine 
Salahi'nin kaleme aldığı şeklinde anlamak 
gerekmektedir. Nitekim Hüseyin Vassaf da 
bu kanaattedir (Sef[ne, IV, 72). Matlau'1-
fecr'i yayımiayan Mehmet Akkuş, bazı de
lillere dayanarak eserin 1142-1165 ( 1729-
1752) yılları arasında yazılmış olduğu tah" 
mininde bulunmaktadır. Selahaddin Uşşa-

ki daha sonra eserini Ra~imetü '1- 'acd'ib 
ii 1ey1eti'r-Rega'ib adıyla Arapça'ya ( 195 

beyit), Destançe-i 'Acd'ib der Ley1e-i 
Rega'ib adıyla Farsça'ya ( 197 beyit) çevir
miştir. Mesnevide yer alan, "Hikmet ile bu 
Ieall-i izam 1 Bulmamış bu ana dek silk-i 
nizarn 11 Galiba te'hlr ile ol gird-gar 1 Et
mek istermiş fakiri hissedar" beyitleri tü
rün ilk örneğinin Salahi Efendi tarafından 
ortaya konduğunu göstermektedir. 

Matlau'1-fecr'in Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanesi'ndeki nüshasında 
yer alan (Muzaffer O zak, nr. ll/7, vr. 1938

) , 

"TUhfe-i zeyn-i makam eden edlb 1 La'llza
.de ola makbQI-i habib" beytine göre eser 
La'IIzade adlı bir kişi tarafından bestelen
miştir. Bu kişinin aynı devirde yaşamış sü
fı müellif La'IIzade Abdülbaki Efendi ola
bileceği akla gelmekteyse de onun beste
karlık yönünün bilinmemesi bu ihtimali 
zayıflatmaktadır. Bazı araştırmacılar, ese
rin Müstakimzade'nin Mecmua-i İ1dhiy
ydt'ında Eyüp türbedarı olarak kaydedilen 
(Sağman. s. 211) Na'llzade İbrahim (ö. 

1180/1766) tarafından bestelendiğini be
lirtmişlerdir (Özcan, s. 42-43). Eserin yeni 
tesbit edilen ve Uşşaki'nin şeyhlik yaptığı 
Tahir Ağa Tekkesi'nden Süleymaniye Kü
tüphanesi'ne intikal eden nüshasında (nr. 
304/1 ı son beytin. "TUhfe-i zeyn-i makam 
eden edlb 1 Na'llzade ola makbül-i habib" 
şeklinde oluşu bu görüşü desteklemekte
dir. öte yandan bu nüshanın "Hatime vü 
Tesmiye" bölümündeki, "Nazma bais Şeyh 
İbrahim'i hak 1 Bahr-i lutf-i rahmetine ede 
gark" beyti (vr. ll bl eserin yazılmasına se
bep olan kişinin Şeyh İbrahim isimli bir 
zat olduğunu göstermektedir. Muzaffer 
Ozak nüshasında beyitlerin kenarına ma
kamların adları yazılmıştır. Mesela ilk altı 
beytin kenarında uşşak, uşşak, acem, araz
bar, tahir ve uşşak gibi makam adlarının 
kaydedilmiş olması eserin mOsiki yapısı 
hakkında bir fikir vermektedir. Arif Süley
man da ( ö. 1183/1769) 127 beyitlik Farsça 
bir regaibiyye kaleme almıştır. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bir yazmasının (Da
mad İbrahim Paşa, nr. 411) sonundaki, 
"Şod bi-hamdillah tamam in saniha 1 Rüh-i 
pak-i Mustafa ra Fatiha" beytinde geçen 
"saniha" kelimesi, kütüphane katalogları
na eserin diğer nüshalarının bu isimle gir
mesine sebep olmuş görünmektedir (Sü
leymaniye Ktp , Esad Efendi, nr. 3585). 

Türkçe ikinci regaibiyye Edirne Müftü
sü Fevzi Efendi'ye aittir. Müellif Envdrü'1-
kevdkib ii 1ey1eti'r-Regaib adlı bu man
zumesini 1898 yılında kaleme almıştır. Ta
mamı 126 beyitten meydana gelen ma
zumede dokuz beyitlik girişten sonra re-


