
gaib konusu dört fasıl halinde anlatılmış
tır. "Rahm-i pake geldi çün hayrü'l-enam 1 
Gönlümüzden açılıp cümle gamam 1 Ede 
mevla bizleri şad ü bekam 1 Diyelim gel es
salatü ve's-selam" kıtasıyla birbirine bağ
lanan fasılların sonunda yirmi bir beyitlik 
bir münacat hanesi yer almış. burada ese
rin telif tarihiyle yazarın adı zikredilmiştir. 
Regaib kandilinde okunması için ilk defa 
bir manzume kaleme aldığını söyleyen Fev
zi Efendi'nin Selahaddin Uşşakl'nin eserin
den haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
regaibiyyelerin dışında son devirde bazı şa

irler de regaib konusunda şiir ler yazmış

lardır. Üsküdarlı Safi'nin "Leyle-i Regaib" 
adlı şiiriyle Receb Vahyl'nin na't özelliğin
deki dörtlüğü ve Kemal! Efendi'nin on üç 
beyitlik na'tı bunların en bilinenleridir. Re
gaib kandili tekkelerde özel meclisler ter
tip edilerek ihya edilmiş, bu esnada oku
nan 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. 
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Türk musikisinde bir makam. 
__j 

Rast perdesinde karar eden makamlar 
grubuna dahil olan rehavl makamını Kan
temiroğlu rast makamına tabi olan, an
cak "ismi olup cismi olmayan" bir makam 
diye ifade eder. Basit Rehavi Makamı. Bü
tün özellikleriyle bir rast makamı olan bu 
makamda karara yakın yegah perdesine 
kadar inilip bu perdeden segah perdesi-

ne sıçranarak rastta karar edilir. Sadece 
bir nağme hareketi olan bu durumu ayrı 
bir makam olarak değerlendirmenin ilmi 
ve sanatsal bir tarafının bulunmadığını be
lirtmek gerekir. Çünkü aynı nağme hare
keti rastın pest taraftan genişlemesinin bir 
neticesi olup sayısız rast eserde de kulla
nılmıştır. 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 ol
masına karşılık birleşik rehavlnin çıkıcı
inici de olabilmesi makamı teşkil eden 
ikinci dizinin gereğidir. Çünkü birleşik re
havl makamının dizisi yerindeki rast ma
kamı dizisine yerinde bayatı makamı di
zisinin katılmasıyla meydana gelir. Seyre 
bu dizilerden (makamlar) biriyle başlanır 
ve sonunda mutlaka rast dizi ve makamı 
ile karar edilir. Karar sırasında yegah per
desine rast dörtlüsü ile düşmek adettir. 

Yerinde ussak-bayati dizisi 

Yerinde Nevada 
uşsak dörtlüsü büselik besiisi 

Yerinde rast Nevada rast 
besiisi dörtlüsü 

Yerinde rast makamı dizisi 

Makamın güçlü perdesi her iki dizinin 
ortak güçlüsü olan neva perdesi olup bu 

perdede rast veya büselik çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Rast ve bayatı gibi iki 
ayrı makam dizisinin birbirine katılmasın

dan meydana gelen birleşik rehavl maka
mının asma kararlarının çoğu her iki dizi 
ve makam için ortaktır. Zira rast dizisi 

REHAVT 

içinde ikinci dereceden itibaren eviç yeri
ne 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 güç
lüdeki yarım karar hangi çeşni ile (rast ve
ya buselik) yapılmışsa diğeri asma karar 
olarak yer alabilir. Bunların dışında bayati 
makamının özelliği olan acem perdesinin 
zaman zaman gösterilmesi ve yine baya
tinin gereği olan nevada hicaz, çargahta 
nikriz çeşnileri de asma kararlara ilave edi
lir. Nota yazımında birleşik rehavl maka
mının donanımına da rast makamı gibi si 
için koma bemolü, fa için bakiye diyezi ya
zılır, gerekli değişiklikler eser içinde göste
rilir. Rast dizisiyle karar etmesi şart olan 
rehavl makamının yedeni de rastın yede
ni olan ırak perdesidir. Esasen rast maka
mına çok daha yakın olan rehavl maka
mında bayatl, seyir sırasında bir geçki gi
bi yer alır. Birleşik rehavl makamının sey
rine makamı meydana getiren dizilerden 
biriyle durak veya güçlü civarından başla
nır. Bu dizilerin birinden diğerine geçile
rek 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 rast
ta karar etmek adettir. 

ltrl'nin berefşan usulünde, "Yine ey rOh-i 
musawer kafes-i tende misin?", Şeyda Ha
fız'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 ber
helak-i ma" mısraıyla başlayan yürük se
maisi ve NOman Ağa'nın düyek usulünde, 
"Ey padişahım şevketin" mısraıyla başla
yan şarkısı bu makamda bestelenmiş eser
lerden bazılarıdır. 
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REHBET 

(bk. RAGBET ve REHBET). 

RE HİN 
(~_,JI) 

Bir malın bir alacağa karşılık 
ayni teminat olmasını sağlayan akid 

ve bu akde konu olan mal 
anlamında fıkıh terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "devamlı ve sabit olma; elde 
tutma, hapsetme" anlamlarındaki rehn kö
künden türeyen rehin kelimesi terim ola
rak bir alacak karşılığında teminat işlevi 
görmek ve gerektiğinde bedelinden bu 
hakkı tahsil etmek üzere bir malın alacaklı 
tarafından alıkonulmasını sağlayan akdi 
veya teminat işlevi gören malı ifade eder. 
Hanefiler'in tanımında malın fiilen alıkon
ması (hapis) unsuru özel bir öneme sahip
tir. Teminat altına alınacak hakkın niteli
ğiyle ilgili görüş ayrılıklarının da (aş. bk) re
hin tariflerini etkilediği görülür. Rehin ve
rene rahin, rehin alana mürtehin, rehin
le teminata bağlanan hakka merhun bih, 
rehin verilen mala merhun ya da rehin de
nilir. Kur'an-ı Kerim'de rehn kökünden tü
remiş kelimeler iki yerde sözlük anlamın
da (et-Tür 52/21 ; ei-Müddessir 74/38 }, bir 
yerde borç ilişkisinin teminat altına alın
masıyla ilgili olarak (ei-Bakara 2/283) ge
çer. Hadislerde daha çok rehin akdinin sağ
ladığı haklar bağlamında kullanılır (Wen
sinck, el-Mu'cem, "rhn" md.) . 

Rehin, uzun veya kısa vadeli alacakların 
teminat altına alınmasını sağlayan yollar
dan biri olarak eski bir tarihe sahip oldu
ğu gibi islam öncesi Arap toplumunda da 
yaygın biçimde uygulanmıştır. Bu toplum
da rehin, borcun zamanında ödenmemesi 
durumunda alacaklının rehin konusu malı 
doğrudan mülkiyetine geçirmesiyle sonuç
lanabiliyordu (Cevad Ali, V, 622) islam hu
kukunda rehinin meşruiyeti kitap, sün-
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net ve icma delillerine dayandırılır. Rehi
nin Kur'an'daki dayanağı, "Eğer yolculuk 
halinde iseniz ve katip bulamazsanız o tak
dirde borç karşılığında kabzedilmiş rehin
ler -alırsınız-" mealindeki ayettir (ei-Bakara 
2/282) Fakihlerin çoğunluğu ayetin deva
mında karşılıklı güvenin bulunması duru
munda rehine gerek olmadığının belirtil
mesi vb. deliller ışığında buradaki talebin 
zorunluluk ifade etmediği sonucuna var
mıştır (Şafii, 111 ,166; İbn Kudame, IV, 262) 
Yine ilk bakışta ayetten, rehine yolculuk 
halinde borcu kaydedecek kişinin (katip) 
bulunmaması durumunda başvurulacağı 
izlenimi edinilse de rehinin meşruiyeti için 
sefer halinde bulunmanın şart olmadığı 
görüşü hakimdir; zira ayetteki bu kayıt. o 
dönemde rehine genellikle borç senedi dü
zenleme imkanının bulunmadığı yolculuk
ta ihtiyaç duyulmasıyla ilgilidir (Şafii, lll , 
166; İbn Rüşd, 11 , 230; Ali Haydar, ll , 210). 
Hz. Peygamber'in bir yahudiden veresiye 
satın aldığı tahıl için zırhını rehin bırakmış 
olması da (Buharl. "Rehn", 2, "Selem", 6. 
"Büyü'", 14, 33) rehin akdinin meşruiye

tinin yolculuk haline münhasır olmadığını 
gösterir. Buna karşılık ayeti lafii olarak yo
rumlayan Zahiriler rehinin meşruiyetinin 
sefer haliyle sınırlı olduğu görüşündedir 
(İbn Hazm. VI. 362) ResOl-i Ekrem, bizzat 
rehin vererek toplumdaki rehin uygulama
sını takrir etmekle birlikte bu akdin Cahili
ye dönemindeki bazı sonuçlarını değiştirip 
yeniden düzenlemiştir. Özellikle, "-Borca 
karşılık- rehine zorla sahip çıkılamaz" ha
disiyle (İbn Mace, "Rühün", 3; el-Muvatta', 
"AkZıye" , 12) rehin alanın borcunu tahsil 
edemediğinde rehine miUik olması kura
lına son vermiştir. Başlangıçtan itibaren 
hiçbir islam alimi farklı görüş belirtmedi
ğinden rehinin meşruiyeti icma deliliyle de 
desteklenmiştir. 

Hukuk Sistematiğindeki Yeri ve işlevi. 
Borçlunun borcunu zamanında ve eksik
siz olarak ifa etmemesi tehlikesine karşı 
alacaklıya tanınan garantiler (teminat) Ka
ra Avrupası hukuk sisteminde genellikle 
şahsi ve ayni olmak üzere iki kısma ayrı
lır. Bir üçüncü kişi borçlu sıfatıyla alacak
lı için bir teminat oluşturuyor ve alacaklı

nın tatminini üzerine alıyorsa bu durum
da -garanti verenin zirnıneti ve şahsıyla 
ilgili- şahsi bir teminat söz konusu olur ki 
bu tü rün tipik örneği kefalettir. Eğer ala
cak doğrudan doğruya bu iş için tahsis 
edilen bir malın kıymetiyle teminat altına 
alınıyorsa bu takdirde ayni teminattan bah
sedilebilir; bu da temelde rehindir. Borç 
ödenınediği durumda alacaklı, teminat 
gayesine tahsis olunan malın satış bede-

li üzerinden alacağını elde edebilir. Fıkıh 
literatüründe ayni ve şahsi teminat terim
leri açık olarak kullanılmamakla birlikte 
kefaletin şahsi bir hak olan alacağın talebi 
(mütalebe), rehinin ise alacağın bir malın de
ğeri üzerinden elde edilmesi yoluyla farklı 
şekillerde teminat (vesika) görevi gördü
ğü vurgulanmakta ve şahsi-ayni teminat 
ayırırnma paralel bir sınıflamaya gidilmek
tedir (Debbusi'nin "el-Esrar fi'l-Usul ve'l
Fürü'" Adlı Eseri, ll, 1039; Serahsl, XIX, 
35; Ali Haydar, ll , 212) . Kara Avrupası hu
kuk sisteminde şahsi teminatların borç
lar hukukunda incelenmesine karşılık re
hin akdi ve bu akidden doğan rehin hak
kı, başkasına ait bir mal üzerinde teminat 
fonksiyonu gören ve hukuk tekniği açı
sından özellik arzeden bir ayni hak olma
sı yönüyle eşya hukukunda ele alınır. Re
hin hakkı, eşya üzerinde ayni nitelikli yet
kiler vermesi bakımından ayni bir hak ol
makla birlikte kapsamı bakımından sınır
lı , varlığı bir alacağın varlığına bağlı olması 
bakımından da fer'i bir ayni haktır. Borç
lunun rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ta
kibi ise icra ve iflas hukukunun konusu
dur. Rehin akdi ve bundan doğan hakla il
gili hükümler fıkıh eserlerinde "rehn" baş
lığı altında müstakil bir bölümde incelen
diği gibi borçlunun rehinin paraya çevril
mesi yoluyla takibi de bu bölüm ün yanı sı
ra kısmen "teflis" başlığı altında ele alınır. 

Rehin bir yandan alacaklının alacağını te
minat altına almasına, diğer yandan ye
terli nakde sahip olmayan kişilerin ihtiyaç 
duydukları malları ve -bazı doktrinlerde
hizmetleri veresiye olarak temin etmele
rine yani acil kredi ihtiyacını karşılarnala
rına imkan sağladığından (Ali Haydar, 11. 
21 ı , 212) çağlar boyunca ekonomik hayat 
için canlandırıcı etkiye sahip hukuki bir 
müessese olmuştur. Rehinin önemli bir 
fonksiyonu da borçlunun iflası veya ölü
mü halinde rehinli alacaklıyı diğer alacak
lılara nisbetle öncelikli konuma getirme
sidir (aş . bk) 

Rehin Akdinin Kuruluşu. Rehin, sözleş

melerle ilgili genel hükümlere tabi olarak 
kurulan ve rehin veren açısından bağlayı
cı (lazım) iken mürtehin açısından bağla
yıcı sayılmayan bir akiddir. Bazı mezhep
lerde tarafların ehliyeti bakımından farklı 
yaklaşımlar bulunmakla birlikte rehin ak
di genellikle teberru niteliğinde görülür. 
1. Tarafları. Hanefi doktrininde rehinin ta
raflarında aranacak genel şartlar bakımın
dan satım sözleşmesi model alınır. Buna 
göre rehin akdinin taraflarının bulfığ çağı
na ermiş ve reşid olmaları gerekmez; mü
meyyiz küçük ve sefih kanuni temsilcisi-


