REGAiB GECESi
lüman toplumlarda özel zaman dilimleri
olduğuna inanılan, dini duyguların yoğun
biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur'an
okumanın. çeşitli hayırlar yaparak Allah'a
yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası
olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu konuda 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 Hükümdan el-Melikü'I-Kamil, Regaib namazının
camilerde kılınmasını ve bu gecenin kutIanmasını yasaklamıştır. Daha sonraki dönemlerde de benzer tartışma ve olaylar
meydana gelmiştir. Osmanlı devrinde Molla Fenari. Regaib gecesi hakkında olumlu
görüş belirtmiş, çeşitli dönemlerde bu konuda lehte ve aleyhte risaleler yazılmıştır
(Keşfü'?·?unun, bk. bibl.; lzaf:ıu 'l-meknun,
ll, 196). Farklı görüş ve uygulamalar günümüzde de va rlığını sürdürmektedir.
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REGAİBİYYE
(~lı:))

Regaib kandilinde okunmak üzere
yazılıp bestelenmiş

L

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 kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle mevlid türüne benzeyen manzumeler yazılmış ,
bunların bir kısmı kandil gecesi okunmak
üzere bestelenmiştir. Bu manzumelerde
ResGl-i Ekrem'in anne ve babasının birbirine layık temiz gençler oluşu . ahlaki özellikleri, evlenmeleri ve Hz. Peygamber'in ana
rahmine düşmesinin kainat için büyük bir
rahmet olduğu anlatılmaktadır.
Regaibiyyelerde daha çok mesnevi naise kı
ta, ilahi, gazel ve kaside gibi şekillerin tercih edildiği görülmektedir. İlk regaibiyyenin. mi'raciyyenin yazılıp bestelenmesinde
olduğu gibi (bk Mİ'AACİYYE) Üsküdar Doğancılar'daki Nasühi Tekkesi 'nde Haşim
Baba'nın (ö. 1197/ 1783) NayiOsman Dede
ile (ö . 1142/ 1729) dergahın şeyhi Ali Alaeddin Efendi'nin (ö. 1165/1752) bulunduğu bir sohbette mevlid ve mi'raciyye gibi
bir regaibiyyenin de yazılıp Regaib kandillerinde 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 Mat1au '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 Dede vefat ettiğinde Haşim Baba henüz on
bir yaşındadır. öte yandan Selahaddin Uş
şaki'nin Cemaleddin Uşşaki'ye Nayi Osman Dede'nin vefatından çok sonra 1154
( 1741 ) yılında intisap ettiği bilinmektedir.
Dolayısıyla bu üç kişinin bir mecliste bir
araya gelmeleri mümkün görünmemektedir. Bu rivayeti mi'raciyyenin bestelenmesinden çok sonra Ali Alaeddin Efendi'nin zamanında mi'raciyyenin bestelenmesindeki talebe benzer bir arzu üzerine
Salahi'nin kaleme aldığı şeklinde anlamak
gerekmektedir. Nitekim Hüseyin Vassaf da
bu kanaattedir (Sef[ne, IV, 72). Matlau'1fecr'i yayımiayan Mehmet Akkuş, bazı delillere dayanarak eserin 1142-1165 (17291752) yılları arasında yazılmış olduğu tah"
mininde bulunmaktadır. Selahaddin Uşşazım şeklinin kullanıldığı, bazılarında

ki daha sonra eserini Ra~imetü '1-'acd'ib
adıyla Arapça'ya ( 195
beyit), Destançe-i 'Acd'ib der Ley1e-i
Rega'ib adıyla Farsça'ya ( 197 beyit) çevirmiştir. 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 Etmek istermiş fakiri hissedar" beyitleri türün ilk örneğinin Salahi Efendi tarafından
ortaya konduğunu göstermektedir.

ii 1ey1eti'r-Rega'ib

Matlau'1-fecr'in Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Kütüphanesi'ndeki nüshasında
yer alan (Muzaffer Ozak, nr. ll/7, vr. 193 8 ) ,
"TUhfe-i zeyn-i makam eden edlb 1 La'llza.de ola makbQI-i habib" beytine göre eser
La'IIzade adlı bir kişi tarafından bestelenmiştir. Bu kişinin aynı devirde yaşamış süfı müellif La'IIzade Abdülbaki Efendi olabileceği akla gelmekteyse de onun bestekarlık yönünün bilinmemesi bu ihtimali
zayıflatmaktadır. Bazı araştırmacılar, eserin Müstakimzade'nin Mecmua-i İ1dhiy
ydt'ında Eyüp türbedarı olar ak kaydedilen
(Sağman. s. 211) Na'llzade İbrahim (ö.
1180/1766) tarafından beste l endiğini belirtmişlerdir (Özcan, s. 42-43). Eserin yeni
tesbit edilen ve Uşşaki'nin şeyhlik yaptığı
Tahir Ağa Tekkesi'nden Süleymaniye Kütüphanesi'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 desteklemektedir. 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 sebep olan kişinin Şeyh İbrahim isimli bir
zat olduğunu göstermektedir. Muzaffer
Ozak nüshasında beyitlerin kenarına makamların adları yazılmıştır. Mesela ilk altı
beytin kenarında uşşak, uşşak, acem, arazbar, tahir ve uşşak gibi makam adlarının
kaydedilmiş olması eserin mOsiki yapısı
hakkında bir fikir vermektedir. Arif Süleyman da (ö. 1183/1769) 127 beyitlik Farsça
bir regaibiyye kaleme almıştır. Süleymaniye 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 girmesine sebep olmuş görünmektedir (Süleymaniye Ktp , Esad Efendi, nr. 3585).
Türkçe ikinci regaibiyye Edirne Müftüsü Fevzi Efendi'ye aittir. Müellif Envdrü'1kevdkib ii 1ey1eti'r-Regaib adlı bu manzumesini 1898 yılında kaleme almıştır. Tamamı 126 beyitten meydana gelen mazumede dokuz beyitlik girişten sonra re-

REHAVT
gaib konusu dört fasıl halinde anlatılmış
"Rahm-i pake geldi çün hayrü'l-enam 1
Gönlümüzden açılıp cümle gamam 1 Ede
mevla bizleri şad ü bekam 1 Diyelim gel essalatü ve's-selam" kıtasıyla birbirine bağ
lanan fasılların sonunda yirmi bir beyitlik
bir münacat hanesi yer almış. burada eserin telif tarihiyle yazarın adı zikredilmiştir.
Regaib kandilinde okunması için ilk defa
bir manzume kaleme aldığını söyleyen Fevzi Efendi'nin Selahaddin Uşşakl'nin eserinden haberdar olmadığ ı anlaşılmaktadır. Bu
regaibiyyelerin dışında son devirde bazı şa 
irler de regaib konusunda şiir l er yazmış
lardır. Üsküdarlı Safi'nin "Leyle-i Regaib"
adlı şiiriyl e Receb Vahyl'nin na't özelliğin
deki dörtlüğü ve Kemal! Efendi'nin on üç
beyitlik na'tı bunların en bilinenleridir. Regaib kandili tekkelerde özel meclisler tertip edilerek ihya edilmiş, bu esnada okunan ilahilerin bir kısmı Türk dini mOsikisi
literatüründe receb ilahileri adıyla anılmış 
tır. Ayrıca tevşlh ve na'tlar yanında Hz.
Peygamber'i konu alan çeşitli ilahiler de
bu toplantılarda okunmuştur.

tır.

ne sıçranarak rastta karar edilir. Sadece
bir nağme hareketi olan bu durumu ayrı
bir makam olarak değerlendirmenin ilmi
ve sanatsal bir tarafının bulunmadığını belirtmek gerekir. Çünkü aynı nağme hareketi rastın pest taraftan genişlemesinin bir
neticesi olup sayısız rast eserde de kullanılmıştır. Buna göre rehavl makamının söz
konusu olduğu yerde asıl birleşik rehavl
makamı anlaşılmalıdır. Birleşik Rehavi
Makamı. Bu makam seyir bakımından çı 
kıcı veya çıkıcı-inici olarak kullanılabilir.
Rast makamının mutlak çıkıcı seyirli olmasına karşılık birleşik rehavlnin çıkıcı
inici de olabilmesi makamı teşkil eden
ikinci dizinin gereğidir. Çünkü birleşik rehavl makamının dizisi yerindeki rast makamı dizisine yerinde bayatı makamı dizisinin katılmasıyla meydana gelir. Seyre
bu dizilerden (makamlar) biriyle başlanır
ve sonunda mutlaka rast dizi ve makamı
ile karar edilir. Karar sırasında yegah perdesine rast dörtlüsü ile düşmek adettir.
Yerinde ussak-bayati dizisi
Yerinde
uşsak dörtlüsü
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Yerinde rast
besiisi

Yerinde rast

Nevada
büselik besiisi

Nevada rast
dörtlüsü

makamı

dizisi

Makamın güçlü perdesi her iki dizinin
ortak güçlüsü olan neva perdesi olup bu
perdede rast veya büselik çeşnisiyle yarım karar yapılır. Rast ve bayatı gibi iki
ayrı makam dizisinin birbirine katılmasın 
dan meydana gelen birleşik rehavl makamının asma kararlarının çoğu her iki dizi
ve makam için ortaktır. Zira rast dizisi

içinde ikinci dereceden itibaren eviç yerine acem perdesi kullanmak şartıyla bir
uşşak- bayatl dizisi zaten mevcuttur. Söz
konusu asma kararlar çargahta çargahlı,
segahta segah veya ferahnaklı , dügahta
uşşaklı asma kararlarla rast makamının
yegahtaki rastlı asma kararıdır. Ayrıca güçlüdeki yarım karar hangi çeşni ile (rast veya buselik) yapılmışsa diğeri asma karar
olarak yer alabilir. Bunların dışında bayati
makamının özelliği olan acem perdesinin
zaman zaman gösterilmesi ve yine bayatinin gereği olan nevada hicaz, çargahta
nikriz çeşnileri de asma kararlara ilave edilir. Nota yazımında birleşik rehavl makamının donanımına da rast makamı gibi si
için koma bemolü, fa için bakiye diyezi yazılır, gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. Rast dizisiyle karar etmesi şart olan
rehavl makamının yedeni de rastın yedeni olan ırak perdesidir. Esasen rast makamına çok daha yakın olan rehavl makamında bayatl, seyir sırasında bir geçki gibi yer alır. Birleşik rehavl makamının seyrine makamı meydana getiren dizilerden
biriyle durak veya güçlü civarından başla
nır. Bu dizilerin birinden diğerine geçilerek gezinilip güçlü neva perdesinde rast
veya büselik çeşnisiyle yarım karar yapı
lır. Yine karışık gezinilerek gerekli asma
kararlar da gösterildikten sonra mutlaka
rast dizisiyle rast perdesinde tam karar
yapılır. Karar sırasında yegaha rastlı düşü
lüp oradan segah perdesine atianarak rastta karar etmek adettir.
ltrl'nin berefşan usulünde, "Yine ey rOh-i
musawer kafes-i tende misin?", Şeyda Hafız'ın remel usulünde, "Zannetme benim
gibi sana bende bul ursun" mısralarıyla baş
layan besteleri; Hafız Post'un. "Dile maye-i
safadır hatt-ı ruh-i yar derler" mısraıyla baş
layan ağır semaisi; Abdülkadir-i Meragi'nin, "Ger siyehl çünln büved çeşm-i tü berhelak-i ma" mısraıyla başlaya n yürük semaisi ve NOman Ağa ' nın düyek usulünde,
"Ey padişahım şevketin" mısraıyla başla
yan şarkısı bu makamda bestelenmiş eserlerden bazılarıdır.
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Türk musikisinde bir makam.
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Rast perdesinde karar eden makamlar
grubuna dahil olan rehavl makamını Kantemiroğlu rast makamına tabi olan, ancak "ismi olup cismi olmayan" bir makam
diye ifade eder. Basit Rehavi Makamı. Bütün özellikleriyle bir rast makam ı olan bu
makamda karara yakın yegah perdesine
kadar inilip bu perdeden segah perdesi-
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