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AAVENDİYYE 
( ::ı.;:..u~f}f) 

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 

L 
(bk. KEYSANiYYE). 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Ebu Hatim, el-Cerl). ue 't-ta'dfl, lll, 499; İbn 
Hibban, eş-Şil~at, VIII, 244; Mizzi. Teh?fbü'l-Ke
mal, IX, 246-247; Zehebi, Ma'ri{etü'l-l).urra' (AI 
tıkulaç). 1, 427-428; İbnü'I-Cezeri. Gayetü'n-Niha
ye, ı, 285; İbn Hacer. Teh?fbü't-Teh?fb, lll, 296. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

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. el
Cerl). ue't-ta'dfl, lll, 498-499; ibnü'n-Nedim. el
Fihrist (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; Ze
hebi, A'lamü'n-nübela', IX, 402-407; a.mlf., Ta
rfl]u'l-İslam: sene 201-210, s. 155; a.mlf .. Mf
zanü'l-i'tidal, ll, 58-60; İbn Hacer. Teh?fbü't
Teh?fb, lll, 293-296; Keş{ü';ı:-;ı:unun, ı, 427, 448; 
Hediyyetü'L-'ari{i.n, ı, 371. 
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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" 



şeklinde müsnidin karşılığı olarak tarif edil
mektedir. Ravi kelimesinden fıkhü 'r-ravl . 

adaletü'r-ravl, bid'atü'r -ravl. fısku 'r-ravl, 

cehiiletü'r -ravl; çağulu olan ruvattan da 
t esmiyet ü'r-ruvat . t abakatü'r-ruvat. ha
Iü'r-ruvat (ahviilü'r-ruvat ). büldanü'r -ruvat 
(evtanü'r-ruvat ve büldanühüm) gibi terim
ler ortaya çıkmıştır. Ravi ayrıca kıraat ilmi
nin terimlerinden olup "kıraatleri imam
lardan doğrudan veya başkası aracılığı ile 
alıp nakleden kişi " anlamında kullanılmış
tır (bk. KIRAAT). Ravi kelimesi, "Hz. Pey
gamber'den duyup öğrendiklerini başka
larına öğreten ve aktaran kişi" manasında 
islam'ın ilk günlerinden itibaren kullanılı
yordu. ResOluilah sözünü dinleyip anlayan
ların onu başkalarına öğretmesini teşvik et
miş (Müsned, 1, 437; Ebu Davüd, "<ilim", 
10), sahabiler de ResOl-i Ekrem'den duy
duklarını diğer müslümanlara öğretmeyi 
dini bir görev kabul etmiştir, 

1. (VII.) yüzyılın ikinci yarısında ravilik bü
yük önem kazanmıştır. Hadislerin yaygın 
olarak rivayet edilmeye başlandığı bu dö
nemde hayatta olan Abdullah b. Amr b. 
As, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, 
Ebu Said el-Hudrl, Cabir b. Abdullah , Enes 
b. Malik gibi sahabiler yalancılara karşı ha
disleri koruma konusunda büyük çaba har
camıştı r. Bu sahabilerin öğrencileri olan 
Ebü'I-Aliye er-Riyahl, Said b. Müseyyeb, 
İbrahim en-Nehai, Şa'bl ve Muhammed b. 
Slrln gibi muhaddisler hadiste sened sor
maya ve ravilerin durumunu araştırmaya 
yönelmiştir. ll. (VIII.) yüzyıl boyunca İ bn Şi
hab ez-Zührl, Yezld b. Ebu Hablb, Eyyüb 
es-Sahtiyanl, Hişam b. Urve. Abdullah b. 
Avn, Evzai, Şu 'be b. Haccac. Süfyan es
Sevrl, Malik b. Enes, Hammad b. Zeyd, 
Abdullah b. Mübarek, Yahya b. Said el
Kattan, Abdurrahman b. Mehdi ve Şafii 
gibi hadis otoriteleri raviler üzerindeki araş
tırmalarını sürdürerek hadislerin senedin
de adları geçen raviler hayatta ise her zor
luğu göze alarak hadisi onlardan öğrenme
ye çalışmıştır. Ravilerin güvenilir olup ol
madığı tesbit edilirken biyografileri yazıl
mış ve ravilerle ilgili müstakil bilim dalları 
ve telif türleri ortaya çıkmıştır. 

Muhaddisler serreddeki ravileri tabaka
lar halinde inceleme yöntemini geliştirmiş
ler, en hayırlı nesillerin kendi çağdaşları ile 
onları takip eden iki nesil olduğunu belir
ten hadisi (Buhar!, "Şehadat", 9; Tirmizi , 
"Fiten", 45) esas almışlar ve ilk üç taba
kayı sahabe, tabiln , tebeu't-tabiln olarak 
belirlemişlerdir. Sahabe nesli hadis rivaye
ti açısından adil kabul edilmiştir. Zehebl 
ravi sahabilerin 1 SOO civarında olduğunu 

söyler (Tecrfdü esma'i 'ş-şaf:ıabe, mukaddi
me, l, s. c). Sahabe dönemi, vahyin başlan
gıcından (m. 610) en son sahabinin vefat 
ettiği 11 O (728) yılına kadar devam eder. 
Tabiln nesliyle onlardan sonra gelenlerin 
güvenilir olup olmadığına araştırma so
nucunda karar verilir. Başta hadis olmak 
üzere İslami ilimierin tedvln, tasnif ve neş
rinde önemli görev alan bu ikinci kuşak 
ravilerin sayısı belli olmayıp muhadramlar 
da tabillerden sayılır. Bu dönem Hz. Pey
gamber'in vefatından (11/632) 180 (796) 
yılına kadar devam eder. Tebeu't-tabiln de
nilen üçüncü nesil ravilerinin de sayısı bi
linmemektedir. imam Malik'in el-Muvat
ta'ı ve Abdürrezzak b. Hernınarn es-San
' ani'nin el-Muşannefi başta olmak üze
re hadis edebiyatının ilk ciddi ve sistemli 
ürünleri tebeu't-tabiln döneminde (728-
835) tasnif edilmiştir. Ardından gelen dör
düncü nesil ravileri 260'ta (873) , beşinci 

nesil ravileri 300 (912) yılında sona er
mektedir. Hadis tarihinde Kütüb-i Sitte 
müellifleri olarak bilinen altı hadis imaını 

dördüncü ve beşinci tabaka ravileri ara
sında yer alır. Zehebl, sahabeden başlaya
rak kendi dönemine kadar (730/ 1329) ya
şayan 2424 hadis hafızı ve ravisini yirmi se
kiz ta bakaya ( el-Mu'fn, s. 1 7 vd ) , İbn Ha
cer el-Askalanl ise ilk üç asra ait beş ravi 
tabakasını isnaddaki yakınlıkları , hocaları, 

akranları ve daha başka ortak noktaları 
dikkate alarak on iki tabakaya ayırmıştır. 

Bir hadisin sıhhatini tesbitte en önemli 
unsur ravidir. Senedde yer alan ravilerden 
biri veya birkaçı güvenilir değilse sıhhat 
için gerekli sayılan diğer ölçülere bakılmak

sızın hadisin sahih olmadığına hükmedi
lir. Ravilerin güvenilir olması kendilerinde 
bazı özelikierin bulunmasıyla mümkündür. 
bunlarda adalet ve zabt sıfatlarıdır. Tama
mı adalet sahibi kabul edilen sahabe dı
şındaki ravilerde aranan adalet vasfında 
m üslüman olmak, bulQğa ermiş olmak, 
akıllı olmak, takva sahibi olmak ve mürüv
vet (kötü davranışlardan uzak durmak) gibi 
özellikler bulunur. Bunlardan birinin yok
luğu halinde ravi güvenilirliğini kaybeder. 
Adalet sahibi ravinin hadisine itibar edi
lebilmesi için onun zabt vasfına da sahip 
olması gerekir. Zabt vasfında unutkan ve 
dalgın olmamak, ezberden rivayet ediyor
sa hadisi kusursuz bir şekilde ezberlemiş 
olmak. kitaptan rivayet ediyorsa kitabını 
dikkatli bir şekilde yazmış , kontrol etmiş 
ve korumuş olmak, mana ile rivayet edi
yorsa hadis metninde değiştirdiği kelime
lerin manalarını iyi bilmek ve hadisin ma
nasında herhangi bir değişikliğe yol açma-

RA Vi 

mak gibi hususlar yer alır. Bu özellikler
den biri veya birkaçında kusuru bulunan 
ravilerin hadisine itibar edilmez. Adalet ve 
zabt özelliklerine sahip olan raviye "sika" 
(güvenilir) denir ve rivayet ettiği hadisle 
amel edilir. Bu vasıfları değersiz kılacak ni
telikte kusuru veya kusurları varsa "me
tain-i aşere" denilen on tenkit noktası açı
sından durumu araştırılır ve kusuruna uy
gun ifadelerle değerlendirilerek cerhedilir 
(ravinin kusurları için bk. DİA, VII, 397) 

Ravinin hadisine itibar edilebilmesi için 
güvenilirliği yanında rivayet ettiği hadis
leri muhaddislerce belirlenmiş olan sekiz 
muteber hadis alma ve nakletme yolların
dan biriyle almış olması gerekir (bk TA
HAMMÜL). Özellikle noktalama ve hare
kelemenin yaygın olmadığı ilk dönemler
de hadisi doğru okuma, tahriften koru
ma ve yanlış yapmayı önleme açısından 
büyük önem taşıyan bu usullerden biriy
le hadisi alıp nakletmeyen ravinin rivayeti 
değersiz kabul edilir. 

Toplam ravi sayısı hakkında kesin bilgi 
bulunmamakla birlikte rivayetleri kaynak
larda yer alan ve rica! kitaplarında cerh 
ve ta' dili yapılan 20.000 civarında ravi bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Bunların 
büyük çoğunluğu rivayet asrı kabul edilen 
ilk üç asırda yaşamıştır. Rivayetlerin ki
taplara yazılıp sahih, zayıf ve uydurmala
rının tesbit edilmesinden sonra hadisler 
artık kitaplardan alınmaya başlandığı için 
IV. (X.) yüzyıldan sonra cerh ve ta'dll pren
siplerine göre değerlendirilecek ravi kal
mamıştır. 

Hadis rivayetini meslek edinen ravilerin 
belli dereceleri vardır. Hadis öğrenimiyle 
meşgul olup rivayette bulunabilecek konu
ma gelenlerin ilk derecesi ravi veya müs
nid mertebesidir. Ravi veya müsnidin gö
revi sadece rivayet etmekten ibaret oldu
ğu için rivayet ettiği hadislerin sened ve 
metinleri hakkında fazla bilgi sahibi olma
s ı beklenmez. Kü tü b -i Sitte, Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'i , Taberanl'nin el
Mu'cemü'l-kebir'i, Beyhaki'nin es-Sü
nen'i gibi hadis kitaplarının metinlerini, 
senedierini ve senedierde yer alan ravile
rin cerh ve ta'dll durumlarını öğrendiğinde 
ravi muhaddis mertebesine yükselir. Farklı 
görüşler bulunmakla birlikte bir muhad
dis 100.000 hadisi sen ed ve metinleriyle 
ezberler, ricalin i de hayattan, cerh ve ta'dll 
durumlarıyla birlikte öğrenirse "hEıfız", ay
nı şekilde 300.000 hadisi bilecek konuma 
gelirse "hüccet", sünnetin tamamına va
kıf olursa "hakim" unvanını alır. Hakim un
vanına sahip raviler arasında en yüksek 
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seviyeye ulaşana "emirü'l-mü'minin fi'l-ha
dis" denilir. 

Cerh ve ta'dil kurallarına göre tenkide 
tabi tutulan raviler bazı terimlerle değer
lendirilmiştir (bk. CERH ve TA'DİL). Bu te
rimlerden hareketle çeşitli tasnifler yapıl
mıştır. En ayrıntılı kabul edilen İbn Hacer 
el-Askalani ve Süyuti'nin on iki mertebeli 
ravi tasnifini temelde üç grupta toplamak 
mümkündür. 1. Sika raviler. Bunlar ada
let ve zabt bakımından kusursuz olan ve
ya rivayetlerini terketmeyi gerektirmeye
cek derecede az kusuru bulunan raviler
dir. Bu ravilerin yaptığı cerh ve ta'diller 
kabul edilir, rivayetleri delil olarak kullanı
lır. Z. Zayıf raviler. Adalet ve zabt yönün
den araştırılan ravi adalet yönünden ha
dis rivayetine ehil bulunmazsa cerhedilir 
ve rivayeti terkedilir. Adalet yönünden ri
vayete ehil ise zabt açısından durumu araş
tırılır. Zabt bakımından ravilerin durumla
rı farklılık gösterir. Bunlar arasında hata 
ve gafletinin çokluğu yüzünden rivayeti 
terkedilenler olduğu gibi hata ve gafleti
nin azlığı sebebiyle sadece zayıf kabul edi
lenler de vardır. Bu raviler kesin biçimde 
terkedilmemekle birlikte rivayet ettikleri 
hadisler delil olarak kullanılmaz. Zayıf ra
vilerin rivayetlerinin haram ve helal ko
nusunda delil olarak kullanılamayacağına 
dair muhaddisler arasında görüş birliği var
dır. Ancak onların terglb ve terhib, zühd 
ve adab, megazi ve rikak konusundaki ri
vayetleriyle amel etmekte bir sakınca gö
rülmemiştir. 3. Metruk raviler. Hadis mü
nekkitlerine göre yalan söyleyen, yalanla 
itharn edilen, bid'ata davet eden, sefahate 
düşkün olan. çokça yanılan, güvenilir ra
vilere aykırı rivayette bulunan, rivayet et
tiğini iyi bilmeyen ve hatasından dönme
yen ravi terkedilir ve hiçbir rivayeti kabul 
edilmez. 

Literatür. Muhaddisler, ll. (VIII.) yüzyıl

dan itibaren ravilerin hayatını ve güveni
lirlik derecesini ele alan eserler yazmış
lardır. Bu konudaki ilk çalışmalar Leys b. 
Sa'd, Abdullah b. Mübarek ile Velid b. Müs
lim'in et-Tari]]. adlı eserleridir (ibnü'n-Ne
dim, s. 252, 284; Zehebl. Te?kiretü'l-f:ıuf
ftl?, 1, 303). lll. (IX.) yüzyılın başından itiba
ren ravilerin çeşitli tasniflere tabi tutul
masıyla birlikte pek çok eser meydana ge
tirilmiş olup bunları şöylece gruplandır
mak mümkündür: 1. Tabakat türü eser
ler. Bunlar ravileri sadece sahfıbe, tabiin 
ve tebeu't-tabiin gibi gruplara ayırarak 
ele alan çalışmalardır. Heysem b. Adi'nin 
Kitabü Tabaifali men reva 'ani'n-nebf 
min aşl:;fıbih, Ebu Hatim er-Razi'nin Ta-. 
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ba]fatü't-tabi'fn, Müslim b. Haccac'ın Ta
ba]fatü'ş-şaf:ıabe ve't-tabi'in adlı eser
leri bunlar arasında sayılabilir. Bazı müel
lifler de sahabeden başlayarak kendi za
manlarına kadar yaşamış olan ravileri ta
bakalar halinde incelemiştir. Bunlardan İbn 
Sa'd'ın et-Taba]fatü'l-kübra'sı , Halife b. 
Hayyat'ın et-Taba]fiit'ı ve Berdid'nin Ta
ba]fatü'l-esma'i'l-müfrede mine'ş-şa
J:ıabeti ve't-tabi'in ve aşJ:ıabi'l-J:ıadiş'i 
günümüze ulaşan çalışmalardır. Z. Sika ra
vileri tanıtan eserler. Ebü'l-Hasan el-İcli ve 
İbn Hibban'ın eş-Şi]fat'ı, İbn Şahin'in Ta
rfl:J.u esma'i 'ş-şi]fiit' ı ve Zehebi'nin Te~
kiretü'l-J:ıuffa:?'ı bu türün zamanımıza in
tikal eden örnekleridiL 3. Zayıf ravileri ta
nıtan eserler. Buhari. Ebu Zür'a er-Razi ve 
Nesai'nin az sayıdaki zayıf raviyi tanıtan 
eçl-l)u'afa' adlı muhtasar eserlerinden 
sonra İbn Hibban Kitfıbü'l-Mecruf:ıin, İbn 
Adi el-Kamil ii çlu'ata'i'r-rical, İbn Şahin 
Tari]].u esma'i'çl-çlu'affı' adıyla daha ha
cimli eserler kaleme almış, Zehebi Miza
nü'l-i'tidal ve el-Mugnf fi'çl-çlu'ata'sın

da, İbn Hacer el-Askalani Lisanü'l-Mi
zan'ında zayıf ravileri toplamayı hedefle
miştir. 4. Sika ve zayıf ravileri tanıtan eser
ler. Hicri ilk beş asırda bu alanda kırktan 
fazla eser kaleme alındığı bilinmektedir 
(Ekrem Ziya ei-Ömeri, s. ıo4-ı09) . Yahya 
b. Main'in Kitfıbü't-Tarf{J'i, Buhfıri'nin et
Tarfl:J.u'l-kebir'i, Fesevi'nin el-Ma'rife ve't
tfırf]].'i ve İbn Ebu Hatim'in el-CerJ:ı ve't
ta'dil'i bunlar arasında en çok bilinenlerdir. 
s. Belli bölgelerin ravilerini tanıtan eserler. 
Bunların en önemlileri Bahşel'in Tari{Ju 
Vasıt, Ebü'ş-Şeyh'in Taba]fatü 'l-muf:ıad

dişin bi-İşbahfın, Ebu Nuaym el-İsfahfıni'
nin, A{Jbfıru İşbahdn, Hatib el-Bağdfıdi'
nin Tari{] u Bagdad ve İbn Asakir'in Tari
{] u medineti Dımaş]f adlı kitaplarıdır. 6. 
Belli kitapların ravilerini tanıtan eserler. 
Çok sayıda eserin kaleme alındığı bu alan
da Darekutni Ricalü'l-Bu{Jari ve Müs
lim, İbn Mencuye Ricfılü ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim 
adlı eserlerinde bir veya iki kitabın ravile
rini, Cemmaili el-Kemal, Zehebi el-Kaşif, 
İbn Hacer el-Askalani Teh~ibü't-Teh~ib'
de Kütüb-i Sitte ravilerini tanıtmışlardır. 
Bunlardan başka Müslim b. Haccac ken
dilerinden sadece bir kişinin rivayette bu
lunduğu ravilere dair el-Münferidat ve'l
vuf:ıdan, Zehebi ravilerin vefat tarihlerini 
gösteren el-İ'lfım bi-vefeyati'l-a'lfım, İbn 
Hacer el-Askalani müdellis ravileri tanıtan 
Ta'rifü ehli't-ta]fdis bi-meratibi'l-mev
şuffne bi't-tedlis, Burhfıneddin el-Halebi 
ömrünün sonuna doğru hfıfıza kaybına 
uğramış güvenilir ravilere dair el-İgtibfıt 
bi-men rumiye bi'l-i{Jtilfıt adlı eserleri 

kaleme almış, ayrıca daha özel birtakım 
ravi gruplarını tanıtmak için çeşitli kitap
lar yazılmıştır (bk. DiA, XV. 55-58). 

Bunların yanında ravilerin çeşitli durum
larına dair eserler kaleme alınmıştır. Ram
hürmüzi el-MuJ:ıaddişü'l-faşıl beyne'r
ravi ve'l-va'i isimli eserini (nşr. Muham
med Acdk ei-Hatib, Beyrut 1391/ı97ı; 
ı 404/1984) rivayet adabına uymayaniara 
karşı hadis ravilerini uyarmak ve korumak 
maksadıyla kaleme almış, Hatib ei-Bağ
dadi el-Cami' li-al].lfı]fi'r-ravf adlı eserin
de (nşr. Muhammed Re'fet Said, Küveyt 
1401/198ı ; n şr. MahmOd et-Tahhan, Ri
yad ı403/ ı 983) hadis ravilerinin öğretim 
esnasında uymaları ve uygulamaları ge
reken kurallar üzerinde durmuş, Süyuti 
Tedribü'r-ravf'de daha önce ele alınma
yan birçok konuyu yazarak ravilere yar
dımcı olmayı hedeflemiştir. İbn Hibbfın'ın 
'İlelü '1-a{Jbfır ve ma'rifetü ruvati'l-aşar'ı 
(Riyad 1422/200 ı). Zehebi'nin Ma'rifetü'r
ruvati'l-mütekellem fihim bi-ma 1fı yu
cibü'r-redd'i (nşr. EbO Abdu llah İbrahim 
Suayday idris, Beyrut 1406/ ı 986). İbn Ha
cer el-Askalani'nin Kitfıbü'l-lşar bi-ma'
rifeti ruvati'l-Aşar'ı (nşr. Ali b. Selim el
Abbadi, Riyad ı 4 ı 7 / ı 997). günümüzde ya
pılan çalışmalardan Addab Mahmud el
Hameş'in Ruvatü'l-J:ıadiş'i (Riyad 1407/ 
ı 987) ve Abdullah Karahan'ın Hadis Ra
vilerinin Güvenilirliği (Bursa 2005) adlı 
eseri ravilere dair yapılan pek çok çalışma
dan bazılarıdır (ayrıca bk. RİCAIÜI-HADJS) 
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