RA
Yahya b. Ziyad el-Ferra "ra"nın "Iam"a idgamın ı caiz görmüştür: " ~f ~ .._ ;ıJ ~"
(el-Hadld 57/28) gibi (İbn Yalş~ IV, 425-426)
" Ra"nın başta 1-n-m-v-s ve ayın harfleri
olmak üzere birçok harfle (sesle) yaptığı
dönüşüm l er (ibdaJ) eş anlamlı veya eşde 
ğer kelimelerin oluşumuna imkan vermiş
tir: R 1 l: abra~ / abla~ (alacalı); r 1 n: zOr 1
zün (put); r 1 z: t:ıacr 1 t:ıacz (engellemek) ;
r 1 m : ce~ 1 ceım (kesmek) ; r lv: rezn / vezn
(tartmak); r /y: dinnar/dinar (dinar). ~rratf
15irat (bir ağırlık ölçüsü); r 1ayın : reft 1'aft
(kırmak, ufalamak); ecmer e 1ecme'a (topladı); r 1 s: cir m 1 cism (cisim) gibi.
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~ İSMAİL DURMUŞ
RAB
( y }f)
L

Allah ' ın

isimlerinden biri.

_j

Sözlükte "bir şeyi yetkinlik noktasına varıncaya kadar kademe kademe inşa edip
geliştirmek" manasındaki r ab (rabb) kelimesi mübalağa ifade etmek üzere daha
çok sıfat gibi kullanİlır ve kelimeye hepsi
de Allah Teala hakkında olmak üzere "malik, seyyid, idare eden, terbiye eden, göze-
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tip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mabud" gibi anlamlar verilir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rbb" md : ibnü'l-Eslr, en-Nihaye, "rbb" md.). İbn Cerir
et-Taberi bumanaların malik, seyyid ve
muslih kelimelerinde yoğunlaştığını kaydeder. Malik "evreni yaratan ve yöneten",
seyyid "hakimiyetinde dengi ve benzeri olmayan", muslih de "lutfettiği nimetler vasıtasıyla yaratılmışların halini düzeltip geliştiren" demektir (Cami' u 'i-beyan, ı. 9394). Ebü'l-Beka el-Kefevi rab kelimesinin
Allah için kullanıldığında içerdiği manaları
şu şekilde sıralar: Rab "malik" anlamına
alındığı takdirde Allah'tan başka bütün
varlıklarla, "muslih" olarak düşünüldüğün 
de kendi başına mevcudiyeti bulunmadı 
ğından ısiaha elverişli olmayan arazların
dışındaki nesnelerle, "seyyid" diye açıklan 
dığında sadece akıllı ya ratıklarla, "mabud"
manası verilmesi halinde ise mükelleflerle
ilgili bir muhteva taşır (el-Külliyyat, s. 466)
Kur'an -ı Kerim'de rab kelimesi 962 yerde Allah'a doğrudan nisbet edilmektedir
(M. F Abdülbaki , el-Mu'cem, "rbb" md.)
Bunun dışında beş yerde "hükümdar" manasında Hz. Yusuf dönemindeki Mısır meliki için kullanılmış (Yusuf 12/23,41,42, 50),
bir ayette Hz. Musa devrindeki Firavun'un
tanrılık iddiasıyla kendisi hakkında kullanımı şeklinde (en-Naziat 79/24), bir ayette
de Allah'tan başka rab aranmamasının gerektiği vurgulanırken (el-En'am 6/ 164) zikredilmiştir. Rabbin çoğulu olan erbab da
birden fazla rab edinmenin eleştirisi çerçevesinde dört ayette yer almıştır (Al-i imran 3/64, 80 ; et-Tevbe 9/3 l; Yusuf 12/39).
Başta Hz. Musa olmak üzere geçmiş peygamberlerin bağlıları için kullanılan ribbiyyün , rabbaniyyQn (Rabbe bağlı olup ilmi
ve arneli yetkin derecede bulunanlar) dört
ayette geçmektedir (AI-i imran 3/79, 146:
el-Maide 5/44, 63). Kur'an'da rab çeş i tli
isimlere ve zamirlere, en çok da tekil ikinci şahıs zamirine muzaf olarak kullanılmış
tır. 242 yerde tekrarlanan bu hitabın 200'den fazlası Hz. Peygamber' e yöneliktir. "Sizin rabbiniz, onların rabbi" biçimindeki çoğul zamiriyle 243, "ey rabbim, ey rabbimiz" şeklindeki niyaz ifadesiyle 178 defa
geçmektedir. Rabbin sıfat tamlaması ve
mübteda-haber konumundaki cümle içi

bağlantılarının tamamına yakın kısmında
Allah'ın

azameti,

aşkınlığı, lutufkarlığı.

ba-

ve merhameti, rızık verici, yol gösterici, yardım edici ve koruyucu

ğışlayıcılığı , şefkat
oluşu

ifade edilmektedir.

Rab ismi İbn Mace ve Tirmizi'nin rivayet
ettiği esrna-i hüsna listelerinde yer almamıştır. Bu durum doksan dokuz ismin, sıh-

hatinden şüphe edilmeyen esrna-i hüsna
hadisine bir ravi tarafından sonradan ilave
edilmesinden kaynaklanmış olmalıdır. İbn
Hacer'in Kur'an'dan çıkardığı esrna-i hüsna listesinde ise rab mevcuttur (DİA, Xl ,
407-408). Çeşitli hadislerde rab "sahip" anlamıyla, ayrıca Allah'ın ismi olarak geçer
(Wensinck, el-Mu'cem, "rbb" md.). Ezanın
ardından, "Ey bu yetkin davetin ve kesintisiz devam eden namaz ve niyazın sahibi
Allahım!" diye başlayan dua onlardan biridir (Buhan, "Ezan" , 8; Müslim. "Müsafı
rin", 200). Hz. Peygamber kölenin efendisi için "rabbim" demesini menetmiş , bunun yerine "efendim, sahibim" anlamın 
daki kelimelerin kullanılmasını istemiştir
(Müsned, ll, 316; Müslim, "Elfaz", 13-15).
Alimler rab isminin "sahip" ve "ıslah edici" manaları üzerinde durmuş. kelimenin
"sahip" anlamında insanlara da nisbet edilebileceğini, ancak bu durumda sınırlı ve
nisbi bir anlam taşıdığının belirtilebilmesi
için "rabbü'd-dar" (evin sahibi) gibi tamlama halinde kullanılması gerektiğini belirtmiştir (İbn Kuteybe, s. 9; Matürld!, II.
278) Ebü Abdullah el-Halimi, rab ismine
"yarattığı şeyi onun için mukadder kıldığı
yetkin derecesine ulaştıran" manası verdikten sonra insanın sperm döneminden
itibaren ihtiyarlık devresine kadar geçirdiği gelişme merhalelerini örnek olarak zikretmiştir (el-Minhac, I, 205).
Kur'an - ı Kerim'de ilahi isim olarak Al lah Iafzından sonra en çok kullanılan kelime rabdir. Ayetlerdeki konumundan anlaşılacağı üzere bu ismin içerdiği şefkat ,
merhamet ve geliştirerek yaşatma fonksiyonları (rububiyyet), peygamberlerden
münkirlere kadar bütün şuurlu canlıları
ve evrendeki diğer varlıkları kuşatmakta 
dır. Bütün ilahi sıfatları kapsadığı kabul
edilen Allah Iafzı bir bakıma ulühiyyetin
zati- aşkın yönünü temsil ederken rab ismi O'nun yaratılmış aleme yönelik fiili tecellilerine işaret eder. Bu ismin yer aldığı
doksan dört sürenin muhtevasına bakıl
dığında bunlarda ilahi inayetin tekrar edildiği ve bu inayet iklimine çağrı yapıldığı
görülür. Bu çerçevede kulların "rabbi, rabbena" ile başlayan niyazlarında Allah'a yönelen talepleri anne şefkatini andıran ilahi inayet tecellileriyle karşılanır. ResülulIah'ın bir beyanı da bu bakış açısını desteklemektedir. Hz. Ömer'in naklettiğine göre bir gün ResOl-i Ekrem, annelerinden ayrı kalmış çocukların arasında dolaşan bir
kadının bir çocuğu bağrına basıp emzirdiğini görünce etrafındakilere , "Ne dersiniz, çocuklara karşı bu kadar şefkatli olan
şu kadın kendi yavrusunu ateşe atar mı?"

RAB Af
diye sormuş , onlar " hayır !" diye cevap verince şöyle demiştir : "Allah'ın kullarına olan
merhameti bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha çoktur" (Buhar!. "Edeb",
ı 8: Müslim. "Tevbe", 22) Allah ' ın özellikle
insana ve genel olarak kainata yönelik isim
ve sıfatlarından olan rabbin başta rahman ,
rahlm. gafGr, vedOd. rezzak ve malikü 'lmülk olmak üzere birçok isimle anlam tamamlama ve dengeleme ilişkisi vardır.
Bazı esrna-i hüsna kitaplarında ve Kur'an
tefsirlerinin özellikle Fatiha sOresinde rab
ismi hakkında geniş bilgi verilir. Bu konuda
müstakiı çalışmalar da yapılmıştır. Ebü'lA'la el-MevdOdl'nin el-Muş talaJ:ı a tü 'l-er
ba' a ti 'l-Kur'an adlı eserinin ikinci bölümü bu isme ayrılmıştır (Ar. t re. M uhammed Kaz ım Sibak, Dım aş k , t s., s. 34-94:
tre. Osman Cil ac ı - İ s m a il Kaya, Ku r'a n'a
Göre Dört Terim, ista nbul 1982, s. 35 -88 )
Yakup Çiçek ve Fahrettin Yıldız'a ait HamdRab başlıklı kitapçığın ikinci bölümü de bu
konuyla ilgilidir ( İ st a nbul 1986 ). R. D. Wilson. Kur'an'da geçen "Allah" ve "rab" isimlerinin dökümünü ayetlerin indiği dönemlere göre karşılaştırmalı olarak gösteren bir
çalışma yapmıştır ("The Use of the Terms
'Allah ' and 'Rab' in the Koran ", fvlW, Xl/2

[ 1920 j, S.

ı 76 - ı 83 )
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BEKiR T OPALOG LU

O TASAVVUF. Allah ' ın zatı, a 'yan-ı sabiteye nisbetle kadii- ve mürld gibi ilahi
isimlerin. harid varlıklara (ekvan) nisbetle
rezzak ve hafiz gibi rabbanl isimlerio menşeidir. Mülk ve melekOt aleminin tamamı
na "hazret-i rubObiyyet" denir. Rab Allah 'ın
rubObiyyet makamındaki umumi ve özel
bir ismidir. Allah tier şeyi "rab" ismiyle terbiye eder. her şey varlığını O'ndan alır. yap-

tığını

O'nunla yapar. ihtiyaç duyduğu hususlarda O'na müracaat eder (Ka şa n l. s.
ı 47, 148). RubObiyyet makamı kayırma ve
sığınma makamı olduğundan bu makamda Allah 'a "ya rab! " diye dua edilir (Gazzall, lll , 14).
Mülk ve melekOt alemindeki her varlık
rabbanl isimlerden bir ismin sOretidir. Allah , her varlığı a'yan-ı sabitesine uygun bir
veya birden fazla ismiyle terbiye eder, yetiştirir ve geliştirir. Bir varlık veya kul hangi isimle terbiye ediliyorsa bu isim o varlığın veya kulun rabbidir. Çünkü o şey veya kişi varlığını ve niteliklerini isimden almaktadır (Tehanevl . ı. 526; Abdülkerlm elcm. 1, 4 1; Ebü'l-Ala el-N ifl, s. 19, 85-96) Bu
isme "rabb-i has" denir. Her bir rabb-i has.
terbiye ettiği varlıktan (m erbOb) razı olduğu gibi o varlık da rabb-i hassırrdan razıdır.
Her varlık kendi rabb-i hassının abdidir.
Her kul rabbanT ve ilahi isimlerden bir
veya birkaçının mazharı olduğundan mazharı olduğu isme nisbet edilerek mesela "Abdü'I-kadir" . "Abdü'I-azlz", "Abdü 'lmün'im" gibi manevi bir isim alır. Abdülkadir Allah ' ın kudret. Abdülaziz izzet, Abdülmün'im nimet ismine mazhar olmuş
kimsedir. izzet ismine mazhar olan bir kimseyi Allah izzet tecellisiyle aziz kıldığından
her şeye galip gelir, daima aziz olur; adi
ismine mazhar olduğu için "Abdü'l-adl" denilen bir kul daima adalet üzere bulunur.
O adi 1 muksıt isminin kuludur. bu isimle
terbiye edilir. Bu sebeple adi ismi onun
rabb-i hassı ve terbiyecisidir. Gazzall el Ma]fşadü 'l-esna'da. Fahreddin er-Razi Levami'u 'l -beyyinat'ta , Muhyiddin ibnü'lArabl el-FütCıJ:ıatü 'l-Mekkiyye' de kulların ilahi isimlerden aldıkları nasiplere dikkat çekmişlerdir. Bu isimler insanlara anne ve babalarının verdiği isimler olmayıp
Allah ' ın belli kimselere bahşettiği belirgin
niteliklerin ve karakterlerin adıdır. Bu niteliklere sahip kişilere tasawufta "abadile" (kullar) adı verilir. i kramı seven bir kul
ad ı Abdülkerlm olmasa da karakter olarak
Allah 'ın kerim isminin abdidir. bu isim onun
rabbidir. Rab-merbOb ilişkisi budur. Bu
anlamda Allah ' ın her ismi bir "rab"dir, rabbü'l-erbab bütün ilahi isimleri cami' olması sebebiyle Allah'tır. Allah bütün isimlerin
menşei. gayelerin gayesidir. bütün talepler ona yönelir" ifadesiyle bu hususa işaret

menin saki nealı olduğu belirtilmiştir. Hatta ariflerden biri rubObiyyetin sırlarını ifşa etmeyi küfür saymıştır. Sehl b. Abdullah et-Tüsterl rubObiyyetin sırrı ortaya çık
sa nübüwetin batı! olacağını söyler (Gazza ll. I, ı 05). Hakim et-Tirmizl'ye göre rubObiyyetin niteliklerini bilmenin yolu ubOdiyyetin niteliklerini bilmektir (S üleml. s.
2 ı 9) . Ebu Said el-Harraz, "Nefsini bilmeyen kişi rabbini nasıl bilebilir?" diyerek kişinin nefsini bilmesinin önemine diklkat
çekmiştir (a.g.e. , s. 2 3 ı ). Hadis olarak rivayet edilen, "Nefsini bilen rabbini bilir"
ifadesinde (Aci On!, ıı . 262) ve Harraz'ın sözünde geçen "rab" ile rabb-i has kastedilmekte. bu ifadelerle ancak rabb-i hassını
bilen kişinin nefsini bileceği aniatılmak istenmektedir. Kur'an-ı Kerlm'deki, "Rabbanl olunuz" ifadesini (Al-i im ran 3/79 : elMaide 5/44) sOfı müellifler "RubObiyyeti bilen, hayırlı işler yapan alimler olun uz" şek
linde yorumlamışlardır (Serrac, s. 168; Aynülkudat ei-H emedanl, s. 290 : Şa' ra n i, ı ,
95). Bazı mutasawıflar "rabbanl" diye nitelendirilmiştir (S ül eml, s. 309). Rabtani
ilim Gazzall'nin de belirttiği gibi kaynağı
rab olan ledün ilmidir (İJ:ıya', lll, 23 ) Ruhun rabbin emrinden oluşu (el-isra 17/85)
ona rabbanllik niteliğini kazandırmış ve
"rabbanl latife" şeklinde tar if edilmesine
sebep olmuştur.
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Ebü Süleyman Muhammed b. Abdiilah
b. Ahmed er-Rabal
(ö.

edilmiştir.
SOfıler rabtani ilim veya alim, rubObiyyetin sırrı . nefis-rubObiyyet, rubObiyyetubOdiyyet ilişkileri üzerinde önemle durmuşlardır. RubObiyyetin sırları mükaşefe
ilminin konusu kabul edilmiş . özel ve mahrem bilgiler sayıldığından bu sırları ifşa et-
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Muhaddis.
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ibn Zebr olarak da bilinir. Babası Dımaşk'
ta ve Mısır'da kadılık yapan , pek güvenilir
bulunmamakla birlikte hadise dair kitaplar yazan ve el-M ünte]fa min al].bari'l-
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