RAVENDT, Muhammed b. Ali
124; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğ
rafYa Yazıcıllğı, İstanbul 1998, s. 126-127; Cl. Cahen. "Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı", TAD, VII/
12-13 (1969). s. 205-218; Affan Seljuq. "Saljuqid
Period and the Persian Historiography", /C, Ll/3
(1977), ·s. 181-184; Carole Hillenbrand. "Rawandi", EJ2 (İng). VIII, 460-461.
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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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Ebü'l-Hasen Ravh b. Abdilmü'min
b. Abde (Kurre) el-Basri
(ö. 233/847-48 [?])
Kıraat

nin kıraati için iki raviden biri olarak tercih edilmesi onun bu ilimdeki uzmarılığı
nın bir delili şeklinde görülebileceği gibi
Buharl'nin Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde rivayetine yer vermesi de güvenilirliği konusunda
önemli bir husus olarak değerlendirilebi
lir. Ebu Hatim kendisini "sadOk" diye nitelendirmiş. İbn Hibban onun biyografisine
eş-Şi]fat'ında yer vermiştir. Ebu Amr edDanl'ye göre de sika bir alim olan Ravh için
(İbnü'I-Cezerl, I, 285) Zehebl"mütkın" terimini 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 zikredilmiş. İbn Hibban 233 yılını kaydettikten
sonra "bu tarihten biraz önce veya biraz
sonra" ifadesini kullanmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebu Hatim, el-Cerl). ue 't-ta'dfl, lll, 499; İbn
Hibban, eş-Şil~at, VIII, 244; Mizzi. Teh?fbü'l-Kemal, IX, 246-247; Zehebi, Ma'ri{etü'l-l).urra' (AI tıkulaç). 1, 427-428; İbnü'I-Cezeri. Gayetü'n-Nihaye, ı, 285; İbn Hacer. Teh?fbü't-Teh?fb, lll, 296.
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alimi,

kıraat-i aşere imamlarından

Ya'kiib ei-Hadraml'nin
meşhur iki ravisinden biri.
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RAVH b. UBADE
( ö~~ 0-! Ö) )
_j

fazla bilgi bulunmamakla birlikte hoca-talebe ilişkileri hakkın
da verilen bilgilere bakıldığında Basra'da
doğup yetiştiği ve bu çevrede yaşadığı söylenebilir. 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, Muaz b. Muaz ve Ubeydullah b. Muaz'dan bazı okuyuşları rivayet etti. Kendisinden kadı Tayyib b. Hasan b. Hamdan, EbQ Bekir
Muhammed b. Vüheyb es-Sekafi, Ebü'lHasan el-Hulvanl ve başkaları arz yoluyla
kıraat öğrendi. Hadis aldığı hocaları ve talebeleri hakkında Mizzl'nin verdiği listeye
bakıldığında bu ilirnde de geniş bir çevre
ile temasta olduğu anlaşılır. EbQ Avane elVasıtl, Hammad b. Zeyd, Ca'fer b. Süleyman ed-Dabbl, Riyah b. Amr el-Kaysi hadis rivayet ettiği kişilerden bazılarıdır. Kendisinden rivayette bulunanlar arasında Ahmed b . DavQd el-Mekkl, Ebu Ya'la el-Mevsıll, 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'-

Hadis

L

Basra'da

doğdu.

hafızı.

Kays b. Sa'lebe

Nuaym b. Hammad'ın Basra'da kendisinden 50.000 hadis yazdığım söylediği
Ravh'ın Kütüb-i Sitte'de ve diğer önemli
hadis kitaplarında rivayetleri bulunmaktadır. el-Cdmi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerinde Bu h ari
onun kırk altı, Müslim doksan dokuz, Tirmizi kırk iki, es-Sünen'lerinde Ebu Davüd
yirmi iki, Nesai dört, İbn Mace on sekiz rivayetine yer vermiştir. Ahmed b. Hanbel'in
el-Müsned'inde 800 rivayeti bulunmaktadır. Ravh'ın ayrıca hadis, tefsir ve ah kama dair çeşitli kitaplar tasnif ettiği belirtilmiş, bunlar arasında es-Sünen ve'l-ai:ı
kdm ile Tefsirü'I-Xur'dni'l-kerim adlı çalışmalarından söz edilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

EbCı Muhammed Ravh
b. Ubade b. Ala el-Kaysi el-Basri
(ö . 205/820)

Hayatı hakkında
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la hadisi görüp ineelediğini ve bunlardan
1O.OOO'ini yazdığım belirtmiştir. Yahya b.
Maln'e Ravh sorulduğunda onu övmüş,
Yahya b. Said el-Kattan'ın onu tenkit ettiği söylenince de bunu şiddetle reddetmiştir. Hadis otoriteleri Ravh'ı sika, sadOk,
mahallühü's-sıdk, salih gibi ifadelerle değerlendirmiştir. Abdurrahman b. Mehdi
onun hakkında önceleri menfi kanaate sahip 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 tenkitlere önem verilmediği belirtilmektedir.

_j
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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, Hammad b. Seleme, Hammad b. Zeyd, Malik
b. Enes ve Süfyan b. Uyeyne'nin adları zikredilir. Kendisinden Ali b. Medlnl, İbn Nümeyr, İshak b. Rahuye, Ebü Kudame esSerahsl, 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 faydalandı. Ravh b. Ubade Cemaziyelewel 205'te (Ekim 820) Basra'da vefat etti. Şewal
206'da (Mart 822) veya 207'de (822) öldüğü de kaydedilmektedir.

Ali b. Medlnl, Ravh b. Ubade'nin kendini sadece hadise veren büyük muhaddislerden olduğunu, bu sahada eserler verdiğini. derlediği hadisleri rivayet ettiğini
söylemiş, onun derlediği 1OO.OOO'den faz-

ibn Sa'd, et-Tabakat, VII, 296; Yahya b. Main,
et-Tarfl], ll, 168-169; Buhar!, et-Tarf/]u'l-kebfr,lll,
309; Ukayli, eQ.-Pu'afa', ll, 59; İbn Ebu Hatim. elCerl). ue't-ta'dfl, lll, 498-499; ibnü'n-Nedim. elFihrist (Teceddüd). s. 283; Hatib, Tarfl]u Bagdad,
lll, 437; Vlll, 401-406; Bad. et-Ta'dfl ue't-tecrfi).
li-men /]arrece lehü '1-Bu/]arf fi.'l-Cami'i'ş-şai).fi).
(nşr. EbO Lübabe Hüseyin). Riyad 1406/1986, ll,
574; Mizzi, Teh?fbü '/-Kemal, IX, 238-245; Zehebi, A'lamü'n-nübela', IX, 402-407; a.mlf., Tarfl]u'l-İslam: sene 201-210, s. 155; a.mlf .. Mfzanü'l-i'tidal, ll, 58-60; İbn Hacer. Teh?fbü'tTeh?fb, lll, 293-296; Keş{ü';ı:-;ı:unun, ı, 427, 448;
Hediyyetü'L-'ari{i.n, ı, 371.
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Öğrendiği hadisi rivayet eden kimse

L

anlamında

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

