
ye zemin hazırlama yanında çıkar elde et
me ve istismar aracı olarak kullanılmaya 
elverişli bir yöntemdir. Dolayısıyla bunu 
caiz görmek mümkün değildir. Aksine si
hir, kehanet ve fal gibi günah sayılan bir 
davranış yahut aslı esası olmayan bir hu
rafe, batıl inanış veya hipnoz olarak değer
lendirmek gerekir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, VI, 140; İbn Haldun, Mukaddime (tre. 
Süleyman Uludağ). istanbul 1982-83, I, 368-379; 
ll , 1197 -1199; Katiyeci, Menazilü '1-erutı/:ı (nşr. 
Mecdi Fethi es-Seyyid). Kahire 1991 , s. 31-34; 
Tecrid Tercemesi, ll, 402-406; Taşköprizade. Mif
taf:ıu's-sa'ade, I, 366-370; Keşfü'?-?Unün, I, 80, 
159; T. Fahd. La diuination arabe, Strasbourg 
1966, s. 40, 49; a.mlf .. "Istinza1", Ef2 ( İng.), IV, 
264-265; Seyyid ei-Cümeyll, es-Sif:ır ue ta/:ızirü'l
erutıf:ı, Kahire 1993, s. 37-50, 113-115, 134-144, 
209-214; M. Abdülhad! Haydar, 'Aiemü'l-eroa/:ı, 
Beyrut 1999, s. 29-82; M. Ferld Vecdl, "istiJ:ıza

rü'1-ervaJ:ı fiürubba", ME, vııı [1937). s. 105-114; 
Mustafa et-Tayr, "er-RüJ:ı ve istiJ:ızarü'1-ervaJ:ı, 
2", a.e., XLI/6 (1969). s. 426-431 ; a.mlf .. "er
Rül:ı ve istiJ:ızarü'1-ervaJ:ı, 3", a.e., XLI/7 ( 1969) , 
s. 497-501 ; İbrahim Kemal Edhem, "Cinler ve Ruh 
Çağırma" (tre. Musta fa Tuncer). Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, 
Samsun 1997, s. 301-314; İlyas Çelebi. "RuhÇa
ğırma", lslamda inanç, ibadet ue Günlük Yaşa
y ış Ansiklopedisi, istanbul 1997, IV, 16-19; Ali 
Köse. "Hariku1ade", DiA, XVI, 185-188. 

L 

L 

Iii İLYAS ÇELEBİ 

RUHA 

(bk. ŞANLIURFA). 

RUHAVI 
( .ş,t,}f) 

Ebu Muhammed Abdülkadir b. Abdiilah 
er-Ruhavi el-Hanbeli 

(ö. 612/1215) 

Hadis alimi. 

_j 

-, 

_j 

Cemaziyelahir 536'da (Ocak 1142) Ru
ha'da (Urfa) doğdu. Hayatının büyük bir 
kısmı Harran civarında geçtiğinden Harra
n!, orada yaşayan Ebü'I-Fehm oğullarının 
azatlısı olduğu için Fehml nisbeleriyle de 
anılmış olup Avrupa menşeli bir aileye 
mensuptur. V. (Xl.) yüzyılın sonlarında is
lam dünyasına gelen Haçlılar'ın Harran böl
gesinde kurdukları Urfa Haçlı Kontluğu dö
neminde ( 1098-1144) Avrupa'dan bölgeye 
birçok hıristiyan ailesi göç etmiş. Ruhavi'
nin annesi, babası ve dedesi de bu sırada 
gelip buraya yerleşmiştir. 539'da (ı ı44) 
imadüddin Zengl, Urfa'yı fethedip Haçlı 
Kontluğu'nu ortadan kaldırınca müslü
manlara esir düşen Ruhavi'nin ailesi Har-

ran'da yaşayan Ebü'I-Fehm oğullarının kö
lesi durumuna gelmiş, ancak müslüman 
olduktan sonra azat edilmiştir. Müslüman 
olunca Ruhavi Abdülkadir, babası Abdul
lah, dedesi Abdurrahman ismini almış, 
annesi ise hıristiyan olarak kalmıştır. Bu 
sırada üç dört yaşında olan Ruhavi'nin an
nesinden ayrı kaldığı ve daha sonra onu 
sık sık ziyaret ettiği nakledilmektedir (İb
nü'l-Müstevfl, 1, 133) . 

Ruhavi ilk öğrenimine Ruha'da başladı , 

ardından tahsil için Musul'a gitti. Yirmi 
yaşlarında iken hadis ilmine ilgi duydu ve 
bu sebeple seyahatlere çıktı. isfahan, He
rat, Hemedan, Merv. Nlşabur. Sicistan, 
Bağdat, Vasıt, Basra, Musul, Dımaşk. İs
kenderiye ve Mısır başta olmak üzere is
lam dünyasının belli başlı merkezlerine uğ
rayarak devrin hadis otoritelerine ulaşma
ya çalıştı. Kendilerinden hadis dinlediği ho
calan arasında Hasan b. Abbas er-Rüste
ml, Ebu Zür'a Tahir b. Muhammed ei-Mak
disl. Abdürrahlm b. Ali el-Haccı. İbn Sa'dun 
ei-Kurtubl, Ebü'I-Aia ei-Hemedanl, Ebü'I
Kasım İbn Asakir, Ebu Tahir es-Silefı. Ebu 
Musa ei-Medlnl ve Cemmam gibi alimler 
bulunmaktadır. Dımaşk'ta iken hacası 
Ebü'I-Kasım İbn Asakir'in Tari)Ju medi
neti Dımaş]f'ını istinsah etmiş ve eserin 
tamamını kendisine okumuştur (İbn Re
ceb. ll, 84). İskenderiye'de bir yandan Ebu 
Tahir es-Silefı'nin ders halkasında hadis 
dinlerken diğer yandan hocasının izniyle 
talebeye hadis akutması onun emsali ara
sında temayüz ettiğini göstermektedir. Ru
havl'nin yetiştirdiği pek çok talebe arasın
da İbnü's-Salah eş-Şehrezurl. İbn Nukta, 
Zekiyyüddin Muhammed b. Yusuf ei-Bir
zall, Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
es-Sarlfınl. Ziyaeddin el-Makdlsl. Yusuf b. 
Halll ed-Dımaşki. Mecdüddin İbn Teymiy
ye, Ebu Zekeriyya İbnü's-Sayrafı. Abdul
lah b. Mahmud ei-Mevsıll ve İbn Hamdan 
sayılabilir. 

Hayatının ilerleyen dönemlerinde Erbil'
de oluşturduğu ders halkasında bir müd
det hadis okutan Ruhavi buradan Musul'a 
geçerek derslerine Muzafferiye Darülha
disi'nde devam etti; ancak darülhadisin 
yıktınlması üzerine ömrünün sonuna ka
dar yaşayacağı Harran'a gidip yerleşti. İ l
ml seyahatleri süresince derlediği ve bir 
kısmını kendi el yazısıyla istinsah ettiği 
zengin kütüphanesini evinin yanındaki ca
minin kütüphanesine bağışladı (Yaküt, lll, 
ıo6) . Ruhavi Cemaziyelewel 612'de (Ey
ı ü 1 ı 2 ı 5) Harran' da vefat etti, cenaze na
mazını Fahreddin İbn Teymiyye kıldırdı ve 
Babülkebir yakınında bir yere defnedildi. 
Onu yakından tanıyan ve biyografisini ya-
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zan İbnü'I-Müstevfı, Harran ve civarını yö
netmiş olan Kökböri'nin kendisine itibar 
ettiğini ve zaman zaman ziyaretine gitti
ğini söyler ( nırrtıu irbil, ı. 133). 

Kaynaklarda imam, hafız . muhaddis, 
müverrih ve musannif gibi sıfatlarla anı
lan Ruhavi çok hadis yazması ve hadis ri
vayetinde titiz davranmasıyla tanınmıştır. 

Hadis öğrenmek için yanına gelenlerin an
cak uzun bir süre sonra usulüne intibak 
edebildikleri belirtilmektedir. Talebelerin
den İbn Nukta onun alim ve salih şahsi
yetiyanında hadiste çetin bir kişi olduğu
nu, beraberinde uzun zaman bulunma
yanların kendisinden faydalanamadığını 
ifade etmektedir. Yusuf b. Halll ed-Dımaş
ki de onun güvenilir olduğunu, çok hadis 
dinlediğini. yaşadığı dönemde hadis ilmi
nin zirvesine ulaştığını ve birçok eser ka
leme aldığını söylemektedir. Ebu Şame ei
Makdisl ve Münzirl. Ruhavi'nin dünyaya 
kıymet vermeyen zühd ve takva sahibi bir 
kişi olduğunu kaydetmektedir (İbn Receb, 
ll , 84-85) 

Eserleri. 1. el-Erba'une'l-büldaniyye 
(ei-Erba'üne'l-mütebayinetü '1-esanfd, Er
ba'üne'l-büldani'l-mütebayineti'l-esanfd 
ve levaf.ıi~uha ve müte'alle~atüha, Kita
bü '1-Erba'ine'l-mütebayineti '1-isnad ve 'l
bilad). Ruhavi bu eserinde, uğradığı kırk 
beldede karşılaştığı ve kendilerinden ha
dis rivayet ettiği kırk hocasının kırk farklı 
hadisini kırk farklı senedie nakletmiş. se
nedlerdeki ravilerle hocaları hakkında bil
gi vermiş, ayrıca hadislerin metni üzerin
de değerlendirmelerde bulunmuştur. Da
ha önceleri bir benzerinin kaleme alınma
dığı belirtilen eserin (Zehebl. A'lamü 'n
nübela', XX:ll, 72; Taril]u'I-İslam, s. 105) bir 
ve iki ciltlik nüshaları olduğu ve bazı kısım
larının günümüze ulaştığı zikredilmiştir 
(Kettanl, s. 197). 2. el-Madi]J. ve'l-mem
du]J.. Şeyhülislam Hace Abdullah Herevi 
ile onu metheden ve onu methedenleri 
metheden alimierin hayatiarına dair bir 
eserdir. 3. el-Fera'iz ve'l-]J.isab. 
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