REBT' b. HUSEYM
arasındaki ihtilafları

tasvip etmeyip tarafkalmaya çalıştığı, Hz. Ali'nin halifeliğini .
meşru kabul etmesine rağmen onun müslümantarla savaşmasını onaylamadığı anlaşılmaktadır. Kabrinin Horasan civarında
olması da Rebi'in oraya savaş için gittiği
ni belirten rivayetleri teyit etmektedir.
sız

62-65 (682-685) yılları arasında vefat etkaydedilen Rebi' b. Huseym'in ölüm sebebi hakkında farklı rivayetler vardır. Evinin önünde otururken yüzüne isabet eden
bir taşın açtığı yara yüzünden öldüğü veya Hz. Hüseyin'in şehid edildiğini duyunca,
"Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizliyi açığı
bilen Allahımı Kullarının ayrılığa düştükle
ri şeyler hakkında aralarında sen hüküm
vereceksin" mealindeki ayeti okuyup (ezZümer 39/46) evine kapandığı, bir süre sonra da vefat ettiği zikredilmiştir. Rebi'in mezarı iran'ın TGs şehrinde TGs ırmağı kıyı
sındadır. Safevi Hükümdan ı. Abbas mezarının üstüne bir türbe yaptırmış, Rıza
Şah Pehlevi de bu türbeyi tamir ettirmiş
tir. Bölge halkı onu Hace Rebi' diye anmakta ve kabrini ziyaret etmektedir.
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tiği

Rebi' b. Huseym'in çok az konuştuğu,
geceleri ibadetle geçirdiği, kendisi muhtaç
olduğu halde elindekileri yoksullara verdiği , ağzından kötü söz işitilmediği, gıybet
etmediği, son derece mütevazi olduğu nakledilmektedir. Abdullah b. Mes'ild'un ona,
"Ey Ebu Yezid! Resillullah seni görseydi
çok severdi. Ben seni her gördüğümde
Allah 'a saygılı ve alçakgönüllü kimseleri
(muhbit!n) hatırlıyorum" dediği belirtilmiş
tir. Tabi'in döneminin sekiz büyük zahidinden biri olan Rebi' b. Huseym'in güzel sözleri vardır: "Hayır söyle, hayır işle , salih arnele devam et. Ömür kısa, kalbini katılaştır
mal Duyduk deyip duymazdan gelenlerden olma. Hayırlı bir iş yaptıktan sonra hayırlı bir başka şey daha yapmaya çalış; gün
gelir daha çok hayır yapsaydım diye hayıf
lanırsın. Kötü bir iş yaptıysan hemen ardından hayırlı bir iş yap, çünkü güzel davranışlar kötülükleri siler. ilim konusunda
işi ehline havale et. Daha önce hiç tatmadığın ölümü sıkça hatırla. Sakladığın sır
lar Allah'a aşikardır. Günahlar birer hastalıktır, ilacı ise dönmernek üzere tövbe
etmektir."
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REBI' b. SÜLEYMAN ei-cizi
(bk. CİZİ).
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REBI' b. SULEYMAN el-KATTAN
( wıi:.Aıı wl.cı..;J..ı ~)! ~J )
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Ebu Süleyman el-Kattan Rebf' b. Süleyman
b. Ataillah ei-Kureşi en-Nevfeli
(ö. 334/945)
L

Muhaddis, Maliki fakihi.
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288'de (90 ı ı doğdu . itk eğitimini alim bir
zat olan babasından aldı . Kur'an-ı Kerim'i
ezberledikten sonra garibü'I-Kur'an, kıra
at ve tefsir gibi ilimiere yöneldi; garibü'lhadis, rica! ve ilel alanında öğrenim gördü; fıkıh ve şiirle de uğraştı. Hadis hafızı
Ahmed b. Nasr'dan fıkıh, Ebu Ziyad'dan
hüsn-i hat, Ebu Ali ei-Mekfilf'tan lugat ve
nahiv tahsil etti. Kayrevan'da İbnü'I-Leb
bad ei-Kayrevani ve Ebü'I-Arab'dan, Mı 
sır'da Ebu Abdullah ei-Humri, Me'miln,
Ebu Muhammed b. Rüşeyd'den, Mekke'de
Ebu Said ibnü'I-A'rabi, İbn Şazan ei-Cellab, Ebu Muhammed b. Yezid ei-Mukri'den
faydalandı. Ebu Abdullah Muhammed b.
Galyiln ile fıkhi münazaralar yaptıkları ifade edilmektedir. ei-Mescidü'l-cami'de (Camiu'l-Kayrevan) ders veren Rebi'in en meş
hur talebelerinden biri Maliki fakihi İbn
Ebu Zeyd'dir.
Rebi'in iki defa hacca gittiği, ilkinde hadis öğrenmeye ağırlık verdiği, 324'te (936)
yaptığı ikinci haccı sırasında daha çok tasawuf ehliyle beraber olmaya çalışarak
ibadet ve zühd hayatına yöneldiği, re'y ile
karar verilebilecek konuları terkederek batıni ilimiere rağbet ettiği, bu sebeple hakkında bazı dedikoduların çıktığı ifade edilmektedir. Kerametlerinden de söz edilen
ve ilk dönem silfılerinden Ebü'I-Hasan esSaiğ'in sohbet halkasına katıldığı bilinen
Rebi'in tasawuf konusunda Ebu Ali ei-Katib, Ebil Ali er-Rilzbari ve daha başkaların
dan istifade ettiği belirtilmektedir. Zühd ve
rekaik konusunda zamanında "İfrikıyye'nin
dili" olarak tanımlanmıştır.

Mehdiye muhasara edildiğinde Fatımi
ler'in Hz. Ebu Bekir ve ömer gibi sahabilere ta'n etmelerinden dolayı diğer bazı
Maliki alimleri gibi Rebi' de Rafiziler'e karşı Hariciler'in yanında yer aldı ve İbazi lideri Ebu Yezid en-Nükkari'yi desteklemek için
onunla bir anlaşma yaptı. Savaş hazırlıkla
rı sürerken bir cuma namazının ardından
Kayrevan halkından bir grupla birlikte silahlanarak atma binen Rebi' boynuna bir
mushaf astı, eline de iki adet kırmızı (veya sarı) alem aldı. Bunlardan birinde besıneleyle birlikte "la ilahe iliallah Muhammedün Resillullah" ibaresi, diğerinde, "Yardım Allah 'tan ve fetih Şeyh Ebu Yezid'in
eliyle yakındır. Allahımi Peygamberine ve
onun ashabına sövene karşı vetine yardım
et" cümleleri yer atmaktaydı (Kadi iyaz, II,
320). Rebi', yolculuk boyunca cihad ayetlerini okuyar ak ve hitabelerini sürdürerek
yanındakileri cihada hazırladı. Kuşatmanın
bir sonuç vermemesi üzerine Camiu'I-Kayrevan 'daki fıkıh dersi halkasını yeniden
oluşturdu. Bu dönemdeki derslerini takip
edenler arasında Ebü'I-Ezher b. Muattib,
Muhammed b. Ahmed es-Süyilri, ömer b.
Muhammed el-Gassal ve Abdullah b. Ecdab! gibi şahıslar bulunmaktaydı. Mehdiye
muhasarası sırasındaki tutumu sebebiyle
Rebi'den intikam almak isteyen Fatımiler,
kendisini yakalayıp bir yere hapsettikten
sonra S Safer 334'te (16 Eylül 945) Vadilmalih'te öldürdüler ve kesik başını halifeye götürdüler. Kardeşi Ahmed'in Rebi' için
mersiyeler yazdığı belirtilmektedir.
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REBI' b. SÜLEYMAN ei-MURAoi
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Ebu Muhammed er-Rebi'
b. Süleyman b. Abdilcebbar b. Kamil
el-Mısri el-Muradi
(ö. 270/884)
L

İmam Şafii'nin talebesi.
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173 veya 174 (790 veya 791) yılında doğ
du. Aslen Mısırlı olmasına rağmen Yemenli Murad kabilesine vela yoluyla bağlı olduğu için Muradi nisbesini almıştır. imam

