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Kaşan yakınlarındaki Ravend kasabasın
da doğdu. Bir ulema ailesine mensuptur. 
Babasını küçük yaşta kaybettiğinden tah
siliyle dayısı Taceddin Ahmed b. Muham
med b. Ali ilgilendi. Muhtemelen 570-580 
(1174-1184) yıllarını dayısının yanında ge
çirdi ve onunla birlikte Irak'ın çeşitli şe

hirlerini gezdi, kendisinden hat ve tezhip 
dersleri aldı. Dini ilimleri Fahreddin Belhl, 
Bahaeddin Vezdl ve Safiyyüddin İsfahanl 
gibi alimlerden okudu. Son Irak Selçuklu 
sultanı ll. Tuğrul'un hat hacası olan diğer 
dayısı Zeynüddin Mahmud, sultanın biz
zat yazdığı mushaf için bir müzehhip ara
dığını duyunca yeğeni Ravendl'yi ona tak
dim etti. 585'te ( ı ı 89) dayısı Zeynüddin ile 
birlikte gittiği Mazenderan'da hastalandı 
ve altı ay sonra memleketine geri dönmek 
zorunda kaldı. Mazenderan dönüşü sıkın
tılı günler yaşayan Ravendl, bu sırada He
medan eşrafından Emir Seyyid Fahreddin 
Alaüddevle Arabşah'ın üç oğluna muallim 
tayin edildi. Altı yılını Hemedan'da bu aile
nin yanında geçirdi. RaJ:ıatü'ş-şudO.r'u yaz
ma düşüncesi de bu yıllarda doğdu; an
cak ll. Tuğrul'un vefatını ( 590/1 ı 94) takip 
eden yıllar karışıklık içinde geçtiği için bu
na imkan bulamadı. Bu ortamda inzivaya 
çekilip bilgi toplamakla meşgul oldu ve 
eseri 599'da (1202-1203) yazmaya başla
yıp bir iki yıl içerisinde tamamladı. ll. Tuğ-

rul'un ölümüyle Irak Selçukluları yıkıldığın
dan eserini o sırada Anadolu Selçuklu tah
tında oturan ll. Rükneddin Süleyman Şah'a 
takdim etmek üzere (Rahatü's-sudQr, ll , 
46 ı) Konya'ya gitti. ll. Süleyman Şah'ın da 
600'de (ı 204) vefatı üzerine kitabını ye
ni sultan ı. Gıyaseddin Keyhusrev'e it
haf etmek isteyen Ravendl bu fırsatı an
cak sultanın 603'te (ı 207) Antalya'yı fethi 
münasebetiyle yakaladığını belirtir (a.g.e., 
ı . 62-64). Ravendl'nin ifadelerinden, He
medan'a gelip 1. Keyhusrev'in cömertliğin
den ve alicenaplığından bahseden Cema
leddin Ebu Bekir b. Ebü'I-Ala er-Rumi adlı 
bir tacirin teşvikiyle Konya'ya giderek ese
ri sultana takdim ettiği anlaşılmaktadır 
(a.g.e., ll , 423-424; neşredenin girişi, s. 
XVIII). Ravendl, Antalya'nın fethinden bah
settiğine göre 603 (1207) yılından sonra 
ölmüştür. 

Tam adı RaJ:ıatü'ş-şudO.r ve ayetü's
sürur olan esere müellif peygamberleri. 
ResGl-i Ekrem'i, ashap ve tabiln ile ule
mayı methederek başlar. Gıyaseddin Key
husrev'in lakap ve şeceresinden söz ettik
ten sonra kitabı nasıl yazdığım anlatır. Ra
J:ıatü'ş-şudur, esas itibariyle Selçuklular'ın 
tarih sahnesine çıkışlarından son Irak Sel
çuklu sultanı ll. Tuğrul'un ölümüne ka
dar gelen tarihlerini içerir. Sonradan ila
ve edilen bölümde ise (ll, 345-3 73) 590-
595 ( 1194-1199) yılları arasında meydana 
gelen olaylar hakkında bilgi verilir. Bu bö
lüm tamamen nakillerden ibarettir. Ese
rin en önemli bölümü Irak Selçuklu sul
tanları Arslanşah ile ll. Tuğrul dönemini 
(ı 160- ı ı 94) anlatan kısmıdır. Müellif bu 
bölümü yazarken birinci elden kaynaklara 
dayanarak ayrıntılı bilgiler vermiştir. Eser
de hattatlık hakkındaki bölüm (Il, 403-
410) hatt-ı mensubun mahiyetini göster
mesi bakımından dikkat çekicidir. Sade bir 
üslupla kaleme alınan esere eklenen şiir 
ve darbımesellerin dili ağırdır. Darbımesel
lerin hemen tamamı adı anılmadan Ebu 
Mansur es-Sealibl'nin Kitabü'l-Fera,id 
ve'l-]fald,id adlı eserinden iktibas edil

miştir. 

Ravendl sultana ve okuyuculara ahlaki 
öğütler vermek amacıyla eserine şiir, ve
cize ve atasözleri almış. ancak zaman za
man ölçüyü kaçırarak konu dışına çıkmış 
ve bu yüzden tenkide uğramıştır. Kitapta 
bulunan 2799 beyitten sadece 511 'i mü
ellife aittir. Diğerleri başta Firdevsl'nin 
Şahname'si olmak üzere çeşitli eserler
den alınmıştır. Ravendl'nin Selçuklu tari
hinin ilk dönemi için başvurduğu yegane 
kaynak Zahlrüddln-i Nlsaburl'nin Selcuk-
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name adlı eseridir (a.g.e., ı . 64). Bunun 
yanında Ebu Tahir-i Hatunl'nin Tdril]-i Al-i 
Selcu]f'undan da faydalanmıştır (1. ı 28-
129). Muhammed b. Muhammed el-Hü
seynl ei-Yezdl el-'Uraza fi'l-J:ıikayeti's 

Selcu]fıyye'yi, Reşldüddin Fazlullah-ı 

Hemedanl Cami'u 't-tevari{ı'in Selçuk
lular'la ilgili bölümünü ve Kadı Ahmed 
Gaffarl Tari{ı-i Cihanara adlı eserini ya
zarken RaJ:ıatü'ş-şudur'u kaynak olarak 
kullanmıştır. Daha önce bazı bölümleri ya
yımlanmış olan eserin (Storey, I, 257) ta
mamı Muhammed İkbal tarafından neş
redilmiştir (London ı 92 ı) . Mücteba Ml
novl bu neşri bazı ilavelerle tekrar yayım
lamış(Tahran 1333. 1 364 hş. , 1364/ 1985), 
eseri ayrıca Ali Ekber ilmi de neşretmiştir 
(Tahran ı 343 hş .). RaJ:ıatü'ş-şudur Ah
met Ateş tarafından aynı adla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (l-ll, Ankara ı 957- ı 960). ll. Mu
rad zamanında Yazıcızade Ali tarafından 
telif edilen Tarih-i Al-i Selcuk'un (TSMK, 
Reva n Köşkü. nr. ı 39 ı) ikinci bölümü Ra
J:ıatü'ş-şudur'un tercümesinden ibarettir. 
Ravendl. RaJ:ıatü'ş-şudur'da Ratiziler (ll , 
364) ve Usul-i Hüsn-i Hat (s. 409) adıyla 
iki eser daha kaleme aldığını. ayrıca 1. Gı
yaseddin Keyhusrev'e sunmak üzere pey
gamberler, evliya ve hükümdarların siret
lerini anlatan bir eser yazmak istediğini 
kaydeder (ll , 425) 
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Muhammed b. Hanefiyye'nin oğlu 
Ebu Haşim'den sonra 

imametin Ali evladından 
Abbas eviadına intikal ettiğini 

kabul eden Abdullah er-Ravendi 
(ö. IL/VIII. yüzyılın ilk yarısı) 
mensupianna verilen ad 
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RAVH b. ABDÜLMÜ'MİN 
( w-o~f ~ 0-! L:.9) ) 

Ebü'l-Hasen Ravh b. Abdilmü'min 
b. Abde (Kurre) el-Basri 

(ö. 233/847-48 [?]) 

Kıraat alimi, 
kıraat-i aşere imamlarından 

Ya'kiib ei-Hadraml'nin 

L 
meşhur iki ravisinden biri. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
makla birlikte hoca-talebe ilişkileri hakkın
da verilen bilgilere bakıldığında Basra'da 
doğup yetiştiği ve bu çevrede yaşadığı söy
lenebilir. Hüzeyl'in mevlası olması dolayı
sıyla Hüzell nisbesiyle de anılan Ravh kı
raat ilmini Ya'küb el-Hadraml'den tahsil 
etti; kıraat-i seb'a imamlarından EbQ Amr 
b. Ala'nın talebeleri Ahmed b. Musa, Mu
az b. Muaz ve Ubeydullah b. Muaz'dan ba
zı okuyuşları rivayet etti. Kendisinden ka
dı Tayyib b. Hasan b. Hamdan, EbQ Bekir 
Muhammed b. Vüheyb es-Sekafi, Ebü'l
Hasan el-Hulvanl ve başkaları arz yoluyla 
kıraat öğrendi. Hadis aldığı hocaları ve ta
lebeleri hakkında Mizzl'nin verdiği listeye 
bakıldığında bu ilirnde de geniş bir çevre 
ile temasta olduğu anlaşılır. EbQ Avane el
Vasıtl, Hammad b. Zeyd, Ca'fer b. Süley
man ed-Dabbl, Riyah b. Amr el-Kaysi ha
dis rivayet ettiği kişilerden bazılarıdır. Ken
disinden rivayette bulunanlar arasında Ah
med b. DavQd el-Mekkl, Ebu Ya'la el-Mev
sıll, Abdullah b . Ahmed b. Hanbel, EbQ 
Zür'a er-Razi, Osman b. Said ed-Dariml'
nin isimleri zikredilebilir. Buharl Cdmi'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'inde onun bir rivayetine yer vermiş
tir ("Bed'ü'l-l;ı.all5", 8) Ravh'ın kıraat-i aşe

reyle ilgili eserlerde Ya'küb el-Hadraml'-
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nin kıraati için iki raviden biri olarak ter
cih edilmesi onun bu ilimdeki uzmarılığı
nın bir delili şeklinde görülebileceği gibi 
Buharl'nin Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde rivayeti
ne yer vermesi de güvenilirliği konusunda 
önemli bir husus olarak değerlendirilebi
lir. Ebu Hatim kendisini "sadOk" diye nite
lendirmiş. İbn Hibban onun biyografisine 
eş-Şi]fat'ında yer vermiştir. Ebu Amr ed
Danl'ye göre de sika bir alim olan Ravh için 
(İbnü'I-Cezerl, I, 285) Zehebl"mütkın" te
rimini kullanmıştır. Kaynaklarda Ravh b. 
Abdülmü'min'in genellikle 233'te (847-48) 

vefat ettiği belirtilmekle birlikte ölümü için 
234 ve 235 (849-50) tarihleri de zikredil
miş. İbn Hibban 233 yılını kaydettikten 
sonra "bu tarihten biraz önce veya biraz 
sonra" ifadesini kullanmıştır. 
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RAVH b. UBADE 
( ö~~ 0-! Ö) ) 

EbCı Muhammed Ravh 
b. Ubade b. Ala el-Kaysi el-Basri 

(ö . 205/820) 

Hadis hafızı. 
_j 

Basra'da doğdu. Kays b. Sa'lebe oğul
ları soyundan geldiği için İbn Sa'lebe diye 
anıldı. Hadis öğrenmek amacıyla Bağdat'a 
gitti ve oraya yerleşti; ömrünün sonuna 
doğru Basra'ya döndü. Hocaları arasında 
Salih b. Keysan, İbn Cüreyc. Abdullah b. 
Avn, İbn Ebü ArQbe, Evzai, İbn Ebü Zi'b, 
Şu'be b. Haccac, Süfyan es-Sevrl, Ham
mad b. Seleme, Hammad b. Zeyd, Malik 
b. Enes ve Süfyan b. Uyeyne'nin adları zik
redilir. Kendisinden Ali b. Medlnl, İbn Nü
meyr, İshak b. Rahuye, Ebü Kudame es
Serahsl, Ahmed b. Hanbel, EbQ Hayseme 
Züheyr b. Harb, Abd b. Humeyd, Bündar 
diye anılan Muhammed b. Beşşar, İbn Şey
be ve Bekkar b. Kuteybe gibi alimler fayda
landı. Ravh b. Ubade Cemaziyelewel 205'
te (Ekim 820) Basra'da vefat etti. Şewal 
206'da (Mart 822) veya 207'de (822) öl
düğü de kaydedilmektedir. 

Ali b. Medlnl, Ravh b. Ubade'nin kendi
ni sadece hadise veren büyük muhaddis
lerden olduğunu, bu sahada eserler ver
diğini. derlediği hadisleri rivayet ettiğini 
söylemiş, onun derlediği 1 OO.OOO'den faz-

la hadisi görüp ineelediğini ve bunlardan 
1 O.OOO'ini yazdığım belirtmiştir. Yahya b. 
Maln'e Ravh sorulduğunda onu övmüş, 
Yahya b. Said el-Kattan'ın onu tenkit et
tiği söylenince de bunu şiddetle reddet
miştir. Hadis otoriteleri Ravh'ı sika, sadOk, 
mahallühü's-sıdk, salih gibi ifadelerle de
ğerlendirmiştir. Abdurrahman b. Mehdi 
onun hakkında önceleri menfi kanaate sa
hip olmuş, fakat Ali b. Medini'nin kendisini 
uyarması üzerine Ravh'ın gıybetini yaptığı 
için pişman olup tövbe etmiştir. Ravh'ın 
bazı kişilerce tenkit edildiği, ancak bu ten
kitlere önem verilmediği belirtilmektedir. 

Nuaym b. Hammad'ın Basra'da kendi
sinden 50.000 hadis yazdığım söylediği 
Ravh'ın Kütüb-i Sitte'de ve diğer önemli 
hadis kitaplarında rivayetleri bulunmak
tadır. el-Cdmi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerinde Bu h ari 
onun kırk altı, Müslim doksan dokuz, Tir
mizi kırk iki, es-Sünen'lerinde Ebu Davüd 
yirmi iki, N esai dört, İbn Mace on sekiz riva
yetine yer vermiştir. Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde 800 rivayeti bulunmak
tadır. Ravh'ın ayrıca hadis, tefsir ve ah ka
ma dair çeşitli kitaplar tasnif ettiği belir
tilmiş, bunlar arasında es-Sünen ve'l-ai:ı
kdm ile Tefsirü'I-Xur'dni'l-kerim adlı ça
lışmalarından söz edilmiştir. 
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RA vi 
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Öğrendiği hadisi rivayet eden kimse 
anlamında terim. 

_j 

Sözlükte "su başına gidip su içmek; ha
dis nakletmek" anlamlarındaki rivayet kö
künden türeyen ravl (çoğulu ruvat), terim 
olarak "hadisi öğrenen ve onu eda terim
lerinden biriyle nakleden kişi" manasında 
kullanılır. Terim "hadisi ilk defa söyleyene 
nisbet ederek rivayet eden kimse", bazan 
da "hadis hakkında bilgisi olsun veya ol
masın onu senediyle rivayet eden kimse" 


