
RiB'I b. HIRAS 

VI, 127). Rib'l hadis öğrenmek için bazı 
ilim merkezlerine giderek Hz. Ali, Ebu MO
sa el-Eş'arl, Abdullah b. Mes'Qd, Ebu Mes
'Qd el-Bedrl, Huzeyfe b. Yeman, Ebu Bek
re es-Sekafi ve İmran b. Husayn gibi saha
bllerden faydalandı. Suriye'ye gittiğinde 
Cabiye'de Hz. Ömer'in hutbesini dinledi. 
Ebu Zer el-Gıfarl'den hadis işitip işitme
diği ise ihtilatlıdır. Kendisinden Abdülme
lik b. Umeyr el-Kureşl, Ebu Malik el-Eşcal, 

İbnü'l-Mu'temir, Şa'bl gibi muhaddisler 
rivayette bulundu. 

Güvenilir bir muhaddis olan ve rivayet
leri Kütüb-i Sitte'de yer alan Rib'l aynı za
manda devrinin önde gelen zahidlerinden
di. Yalan söylememesiyle tanınan Rib'l'nin 
iki oğlu da Haccac'a isyan etmişti. RibT
nin doğru sözlülüğü Haccac'a hatırlatı
larak oğullarının saklandığı yer hakkın
da doğru bilgi verebileceği belirtilmişti. 
Haccac da ona adamlarını gönderip oğul

larının yerini sorduğunda Rib'l, "Allah yar
dımcıları olsun" diyerek ikisinin de evde 
olduğunu söylemiş, onun bu dürüstlü
ğünü gören Haccac oğullarını bağışla

mıştı. 

Bazı kaynaklarda Rib'l'nin Rebl' ve Mes
'Qd adında iki kardeşi bulunduğu kayde
dilmiş, fakat kendisi dört kardeş oldukla
rını belirtmiştir (abid ve zahid olarak bi
linen kardeşi Rebl'in öldükten sonra yü
zü açıldığında etrafında bulunanlara se
lam verdiğine dair rivayet ve tartışmalar 
için bk. İbn Sa'd, VI, 127; Zehebl. A'lamü'n

nübela', IV, 361; İbn Hacer, Teh?fbü't-Teh

?ib, III, 237). Bazı kaynaklarda Rib'l b. Hı
raş'ın karısının da (imreetü Rib'i b. Hıraş) 
hadis rivayet ettiği görülmekte (Müsned, 

VI, 357, 369), fakat bu hanımın kimliği 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Rib'l 
b. Hıraş 1 01'de (719) Küfe'de vefat etti. 
Cenaze namazını Zeyd b. Hattab'ın taru
nu ve Ömer b. Abdülazlz'in Küfe valisi mu
haddis Abdülhamld b. Abdurrahman kıl
dırdı. Onun 81,82 (701). 102 ve 104'te (722) 
öldüğü de kaydedilmektedir. 
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RİCALULLAH 
( .dıiJ~)) 

İlahi hakikatierin mazharı olup 
alemde tasarrufta bulunan 
gizli ve aşikar Allah erieri 

anlamında bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "erkek; mert, yiğit" anlamları
na gelen recül kelimesinin çağulu olan ri
dil ile "Allah" lafzından oluşan ricalu!Hih 
terimi tasawufta alemin yönetilmesinde 
belli görevleri bulunduğuna inanılan veli
leri ifade eder. Ricalü'l-gayb da ricalullaha 
yakın bir anlam taşır. Ancak ricalullah rica
lü'l-gaybdan daha kapsamlıdır. Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'ın günahtan arınan erieri 
sevdiğinden bahsedilmiş (et-Tevbe 9/108), 
ticaret ve alışverişin kendilerini Allah'ı zik
retmekten alıkoymadığı , Allah'a verdikle
ri sözü yerine getiren erler övülmüş (en
Nur 24/37; el-Ahzab 33/23), vahyin eriere 
geldiği belirtilmiştir (en-Nahl 16/43). Bun
dan dolayı tasawufta erlik kavramı önem 
kazanmış . dini hükümlere ve ahlak kural
larına bağlı kalan, bunları cesaretle uygu
layan kişilere er denilmiş, bu bağlamda 
velllere "Allah'ın erleri" (ricil.lullah) unvanı 
verilmiştir (ayrıca bk. ERENLER). Ricalulla
hın veliden farkı onların alemin yönetilme
sinde Cebrail, Mikail, İsrafıl ve müdebbirat 
(en-Nil.ziil.t 79/5) gibi isimler verilen me
leklerin görevlerine benzeyen görevleri ol
duğuna inanılmasıdır. 

Ebu Talib el-Mekki ve Hücvlrl gibi süfi 
müellifler ricalullahtan çeşitli şekillerde 
bahsetmiştir (J)iltü 'l-~ulab, II, 154-155; 
Keşfü'l-mal:ıcilb, s. 269). Muhyiddin İbnü'l
Arabl'den sonra ricalullah ve ricalü'l-gayb
dan söz eden mutasawıflar genellikle onun 
bu konuya ilişkin sınıflandırmasını esas al
mıştır. İbnü'l-Arabl'ye göre ricalullah (ku
tub, imaman. evtad, abdal) dinin dayandığı ve
layet. nübüwet, risalet ve imandan iba
ret dört temel hakikati duyu ve şehadet 
aleminde temsil eder. Bu dört hakikatin 
ruhi-batını yönü Adem, İbrahim, Isa ve Hz. 
Muhammed, zahir yönü Isa, İlyas, İdrls ve 
Hızır tarafından temsil edilir. Ricalullah du
yu ve şehadet aleminde bu peygamber
lerin naibleridir. Ricalullah ilimlerini İsra
fil, Mikail, Cebrail ve Azrail vasıtasıyla di
nin zahir yönünü temsil eden yaşayan re
sullerden alır ve alemde çeşitli tasarruf
larda bulunur. 

Ricillullahın birçok sınıfı vardır, bu sı
nıflardan her biri belirli yetkilere sahiptir 
ve her birinin bir unvanı mevcuttur. Her 

bir sınıf varlıktaki ilahi hakikatierin ve fiil
Ierin şahıs durumuna gelmiş halidir. Hak 
bu şahıslar vasıtasıyla alemde fiilierini ic
ra eder. Zira her bir ilahi hakikatin tecelli 
edip fiil haline gelmesi için en yetkin te
celligah insandır. Ricalullah ricalü'l-aded 
ve ricalü'l-meratib olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Rica1ü'1-aded, varlık hiyerarşisinde 
kendilerine tahsis edilen müstakil görev
leri yerine getirdiğinden sayıları sabittir. · 
Rica! hiyerarşisindeki değişiklikler belli bir 
usul dahilinde gerçekleşir. Mesela en üst
te yer alan kutub vefat ettiğinde iki imam
dan kutbun kalbine yönelik tarafta bulu
nanı kutbiyyet makamına geçer. Mutlak 
anlamda kutub Hz. Muhammed'dir. Ru
hanl açıdan bütün ricalü'l-aded Muham
med! ruha dayanır. Pelekler alemiyle pa
ralellik gösteren ricalü'l-aded hiyerarşisi 
şu şekildedir: Bir kutu b ya da gavs (kalem 
alemi), iki imam (kutubla birlikte "üçler" 
adını alır), kuzeyde-güneyde, doğuda-ba

tıda bulunan dört evtad (arş). her biri bir 
bölgede görev yapan yedi abdal (hareketli 
felekler). kendileri vasıtasıyla şeriat bilgi
lerinin vazedildiği on iki nükaba (burçlar fe
leği) , arşı taşıyan melekler gibi sekiz adet 
nüceba ( makamları kürsi), bir havari, kırk 
recebiyyün, bir hatm, üç yüz mustafa ya 
da mücteba, kırk gayret-i ilahiyye ricali, 
kırk selamet makamı ricali, beş tarikat 
melikleri ricali, üç saf hayır ricali (İbnü'l
Arabi, II, 12; bk. ABDAL; KUTUB; RiCALÜ'l

GAYB). 

Ricalü'l-aded bulunduğu makam ve va
zifeleri itibariyle çeşitli şekillerde adlandı

rılır. Ricalü'l-feth (keşf er! eri) saatler ade
dince yirmi dört kişidir. İçlerinde gece ya 
da gündüz herhangi bir saatte kendisine 
bilgi ve marifetlerin açıldığı kimseler var
dır. Farklı farklı yerlerde bulunur, asla bir 
araya gelmez1er. Bunlardan Yemen'de iki, 
Şark ülkelerinde dört, Mağrib'de altı kişi 
vardır. Ricalü'l-iştiyak aynı zamanda beş 
vakit namaz ricali de (ricil.lü's-salaviH) ol
duğundan beş kişidir; her biri bir namaz 
vaktine tahsis edilmiştir. Müşahede maka
mında olduklarından daima zevkten daha 
derin olan iştiyak içindedirler. Ricalü'l-ey
yami's-sit haftanın günlerinde tasarruf
ta bulunur. Buradaki günlerden kasıt Al
lah'ın alemi yarattığı günlerdir. Her bir gün 
Hakk'ın belli bir sıfatının tecellisinden iba
rettir. Pazar işitmeden (semi'). pazartesi 
hayattan (hay), salı görmekten (basir), 
çarşamba iradeden (mürid), perşembe 
kudretten (kadir), cuma ilimden (alim), 
cumartesi kelamdan (mütekellim) var ol
muştur. Cuma insanlığın yaratıldığı gün ol-



duğu için günlerin en faziletlisidir, hafta
nın diğer günlerini kendisinde cemeder. 
Ricalü'I-gayb sayıları artıp eksilmeksizin on 
kişidir. Hak onları arz ve semasında gizle
diği için halk tarafından bilinmezler. Rah
man sıfatının tecellisi kendilerine galip gel
diğinden huşQ içerisindedirler; Al lah'tan 
başkasını müşahede etmezler. Ricalü'l 
alemi'l-enfils Hz. DavQd'un kalbi üzeredir; 
halleri, ilimleri ve merteteleri Davüd pey
gamberdekilerle birleşmiştir. Bunlar belli 
gruplara ayrılır. Allah'ın isimlerinin tecel
lilerini yansıtmaları itibariyle kuwet, hey
bet, tahakküm ricali adını alırlar. Ricalü'I 
gaybın bunlardan bir zümre olduğu söy
lenmiştir. Ricalü tahti'l-esfel Allah'tan al
dıkları nefesin ehli olup kendilerinde olan
dan başka nefes tanımazlar. 

Ricalullahın ikinci kısmı olan mertebe
ler ricalinin sayıları artıp eksilebilir. Bulun
dukları manevi makam ve mertebeye gö
re çeşitli isimler alan bu rica! zahir-batın

had-matıa· ve abidler-süfiler-melamller 
şeklinde iki kısma ayrı lır. Her ayetin zahiri, 
batını , haddi ve matlaı bulunduğuna dair 
hadise işaretle bu mertebelerden her bi
rinin ricali olduğu gibi ricalin her birinin 
kendisine bağlı ve etrafında döndüğü bir 
kutbu bulunmaktadır. Zahir ricali mülk ve 
şehadet aleminde tasarruf sahibi olan ve
lllerdir. Onlar, "Allah'a verdikleri sözü ye
rine getirenlerdir" ayetinin (el-Ahzab 33/ 
23) gereğini yaparlar. Satın ricaligayb ve 
meleküt aleminde tasarrufta bulunur. Kut
sal kitapların derunl milnaların da, alemin 
sözlerinde, harflerin ve isimlerin dizilişin
de sıradan insanın idrak ederneyeceği sır

ları keşfederler. Had ricali ateş kaynaklı 
ruhlar alemi olan berzah ve ceberüt ale
minde tasarruf sahibi olup "a'rilf ricali " 
olarak da isimlendirilir. Hakk' ı müşahede 

edenlerle O'ndan perdelenenler arasında
ki sınırda (had) bulunduklarından cennet 
ve cehenneme ya da rahmet ve azaba yö
nelik idrakleri vardır. Onlar her şeyi kap
sayan rahmet in ricalidir. Her mertebeye 
girebilir ve öğrenebilirler. Matla' ricalinden 
olan veliler ise ilahi isimlerde tasarruf sa
hibi olan kimselerdir. İlahi isimlerin gereği 
olan fiilierin ve diğer üç sınıfın (had. batı n. 
zahi r) tasarrufu altında bulunan her şe
yin zuhur etmesine vesile olabilirler. Mat
la' ricali insanların en büyükleri olup "me
lamller" diye adlandırılır. Melamller zahir, 
batın ve had ricalinden üstün olmakla bir
likte batınlarını gizlerler. 

Ricalü'I-meratibden abidler sadece mu
amelatla ilgilenir, milrifetleri olmayıp hal 
ve makam sahibi değildirler. Süfiler ise hal, 

makam ve keramet ehlidir; ilahi sır ve ke
şiflere dair bir şeye nail olduklarında bunu 
halka keramet olarak izhar ederler. Zira 
Allah'tan başka bir şey görmezler. 

Ricalü'I-meratibden ricalü'I-ma (su eren
leri) ve ricalü'l-besais ( ı ssız çöllerdeki erenler) 
halkın tanımaktan uzak olduğu Allah erle
r idir. Ricalü 'I-ma, denizierin ve nehirlerin 
diplerinde yaşayan ve orada Allah 'a iba
dette bulunan gizli bir topluluktur. Rica
Iü'I-besais insanlara bir an görünüp kay
bolur. Daha çok dağlarda , kırlarda. vadi
lerde ve nehir kenarlarında yaşarlar; şe
hirleri mekan tutanları da vardır. Makam
ları yücedir ve kendilerine hata isnat edil
mez. Fukara, evliya, zühhad, ümena, kur
ra, ahbab, muhaddesün, ahilla, sümera. 
verese ve efrad (mukarrebOn) rica l ullahın 

sahip oldukları çeşitli manevi özelliklere 
göre adlandırılan gruplarıdır. 

Ricalullah ve ricalü'I-gayb fikirinin Kur'an 
ve hadise dayanmadığı, bu düşüncenin ta
sawufa Rilfizllik'ten ve Satınilik'ten geç
tiği ileri sürülmüştür. İbn Haldün (Mu/!:ad
dime, s. 445) ve Takıyyüddin İbn Teymiy
ye bu görüşte olanların başında gelir. İbn 
Teymiyye kutub, gavs, evtad, abdal, nüce
ba gibi terimierin ayet ve hadislerde geç
mediğ ine , sadece abdal konusunda Hz. 
Ali'den gelen zayıf bir hadis bulunduğuna, 

bunun da büyük ihtimalle Hz. Peygam
ber'in sözü olmadığına, ilk müslümanlar 
ve saygın meşayih arasında bu tür sözle
re rastlanmadığına, sadece orta halli ba
zı meşayihin bir rivayet olarak bu gibi hu
susları naklettiğine dikkat çeker (Mecmü'a
tü 'r-resa'il, ı . 57-61 ). Daha ziyade Muhyid
din İ bnü'l-Arabl'den sonra yaygınlık kaza
nan ve etki alanı genişleyen r icalullahla il
gili görüşlerin tasawufa Şii-Batıni mez
heplerden ve dış kaynaklardan geçtiği hu
susu üzerinde günümüz araştırmacıları da 
önemle durmaktadır. Kamil Mustafa eş
Şeybl kutub, abdal, nükaba, nüceba gibi 
kavramların tasavvufa Şiilik'ten geçtiği gö
rüşünü savunmuştur (eş-Şıla beyne't-ta
şavvuf, s. 457-464; ayrıca bk. M. Celal Şe
ref, s. 358). 
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IMI S ü LEYMAN ULUDAG 

RiCALÜ'l-GA YB 
( ~f J~.)) 

Alemde tasarruf sahibi 
L gizli ve aşikar veliler topluluğu. _j 

Sözlükte "erkek; mert ve yiğ it" anlam
larındaki recül kelimesinin çağulu rica! ile 
gayb kelimelerinden oluşan r icalü'l-gayb 
tabiri Farsça'da merdan-ı gayb, merdan-ı 
Huda; Türkçe'de gayb erenleri, üçler ye
diler kırklar şeklinde ifade edilir. Ricalü'l
gayba Arapça'da mesturun, mektumun. 
ahfiya (örtülü, gizli ve saklı olanlar) gibi 
isimler de verilir. Ricalullah kavramı rica
lü'I-gaybdan daha geniş kapsamlı olmak
la birlikte ricalü'I-gayb yerine de kullanıl

maktadır (bk RİCALULLAH) Ricalü'l-gayb 
tabiri tasawufta birkaç anlama gelir. Bi
rinci anlamda arzda ve semada Hak'tan 
başka yerlerini kimsenin bilmediği , alçak 
sesle konuşan , utangaç. yeryüzünde vakar
la yürüyen, kendilerine rastlayanlara se
lam verip geçen ve huşü içinde yaşayan 
veliler zümresini ifade eder. Muhyiddin İb
nü'l-Arabl'ye göre mürnin ve dindar cin 
taifesiyle (el-Cin 72/ l ı, ı 2, I 5) bilgilerini 
ve rızıklarını şehadet aleminden değil gayb 
aleminden alan veliler ricalü'I-gayb olarak 
kabul edilmiştir (el-FütaMt. ll, ı 4) Yaygın 

tasavvuf anlayışına göre ricalü'I-gaybın şa

hısları değil manevi halleri gizlidir. Böyle
ce velayetin batıniliğine vurgu yapılmıştır. 
Ricalü'I-gaybdan olan velllerin halleri gizli 
olduğu için yapıp ettikleri herkes tarafın

dan kolaylıkla anlaşılmaz. Maddi varlıkları 
bakımından insanlar arasında bulunsalar 
da manevi yönden sıradan insanların id
rak ederneyeceği fonksiyonlara sahiptir
ler. Bununla birlikte ricalü'I-gayb birbirini 
tanımaktadır. 

· Ricalü'l-gayb telakkisine göre Allah, dün
yanın cismanl düzenini sağlamaları için ba
zı insanların çeşitli görevler üstlenmesini 
takdir ettiği gibi alemdeki manevi ve ru
hanl düzenin korunması, hayırların temi
ni, kötülüklerin giderilmesinde sevdiği ba
zı kullarını görevlendirmiştir. Herkes tara
fından kolayca tanınmadıkları veya gizli 
olan hakikatlere, sırlara vakıf oldukların

dan ricalü'I-gayb adı verilen bu seçkin ki-

8~ 


