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RUHBAN 
( ül.:A}f ) 

Kur'an-ı Kerim'de 
kendilerini ibadete adayan 
hıristiyanlar için kullanılan 

bir terim. 
_j 

Arapça rahib kelimesinin çağulu olan 
ruhban, rahbe ve rahbaniyye (ruhbiiniyye) 
kökünden gelir. Rahbe "korkup çekinme, 
derin dini endişelerden dolayı ıstırap çek
me", rahbaniyye "yoğun bir dini kaygı ve 
korku ile kendini ibadete verme" anlamın
dadır; rahib de Allah'tan korkan ve uzlet 
halinde ibadet eden kişiyi ifade eder (Ra
gıb el-isfahani, el-Müfredat, "rhb" md.; Li· 
sanü'l-'Arab, "rhb" md.). Ruhban ve rah
baniyye kelimeleri Kur'an'da hıristiyan ge
leneğine atıfta dört yerde geçer (el-Mai
de 5/82; et-Tevbe 9/31, 34; el-Hadid 57/ 
27). Maide sOresinde kıssisin ile birlikte 
zikredilen ruhbana tefsirlerde "ibadetle 
meşgul olan, tevazu sahibi ve yumuşak 
huylu hıristiyan grubu" manası verilmiştir 
(Zemahşerl, II, 281; Ebü'l-Fida İbn Keslr, 
lll, 158). Bu ayette yer alan, "yahudilerden 
ziyade hıristiyanların sevgi bakımından 
müslümanlara daha yakın olduğu" şek
lindeki ifadenin gerekçesi olarak da onla
rın içinde kıssisin (bk KEŞİŞ ) ve ruhban 
sınıfının bulunması gösterilmiştir. Ayrıca 

bunlar müteakip ayette "Allah kelamını 
işittiklerinde ağlayan, yumuşak kalpli ve 
imanlı kişiler" olarak tanımlanmıştır (el
Maide 5/83). Tefsirlerde, söz konusu gru
bun Hz. Peygamber döneminde İslam'ı ka
bul eden Habeş necaşisi ve halkı olduğu 
da ileri sürülmüştür. 

Fahreddin er-Razi'nin bir yorumuna gö
re (Mefatrf:ıu'l-gayb, XII, 66). Hz. Muham
med'in peygamberliğini inkar eden yahu
dilere karşılık Allah'ın birliği konusunda da 
İslam'a aykırı inanca sahip olan hıristiyan
lara Allah'ın nisbi bir üstünlük atfetmesi
nin sebebi onların dünyevi iktidar. zevk ve 
arzulardan kendilerini uzak tutup ibade
te yönelmeleridir. Hıristiyan rahipleri, bü
tün kötülüklerin başı sayılan dünya hırsı
na kapılmayarak ahirete meylettiklerinden 
haset, düşmanlık ve insanlara eziyet eği
limi onlardan silinmiş, kendilerinde Hakk'a 
yönelme ve bağlanma iradesi oluşmuştur. 
Nitekim konuyla ilgili diğer bir ayette Hz. 
lsa'ya uyanların kalplerine şefkat ve mer
hamet yerleştirildiği ifade edilmiştir (el
Hadid 57/27). Bununla birlikte Kur'an'da 
ruhbanlık uygulamasının Allah tarafından 
farz kılınmadığı. hıristiyanların bunu Al
lah'ın rızasını kazanmak için kendilerinin 
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ortaya çıkardığı ve ona uymayı taahhüt et
tikleri belirtilmiştir (el-Hadid 57/27) Tef
sirlerde yer alan açıklamalara göre ruh
banlık, bir grup hıristiyanın dinde ortaya 
çıkan fitneden uzaklaşıp dağlara çekilerek 
ibadet etme ve nefis tezkiyesinde bulun
manın yanı sıra mağaralarda ve kuytu kö
şelerde yalnız yaşama, kadınlardan uzak 

. durma gibi meşakkatli bir hayat tarzına 
katianmasını ifade etmektedir. Rivayete 
göre Hz. isa ile Hz. Muhammed'in peygam
berlikleri arasındaki fetret döneminde hı
ristiyanlara zalim krallar hükmetmiş, bun
lar Tevrat'ı ve İncil'i değiştirmiştir. Bunun 
üzerine bazı hıristiyanlar zalim yöneticile
re karşı mücadele etmiş, dinlerinde fitne 
ortaya çıkmasından korkunca dağlara çe
kilip uzlet hayatı yaşamaya başlamıştır (Ze
mahşerl. VI, 52; Fahreddin er-Razi, XXIX, 
245; ayrıca bk. MANASTIR). 

Kur'an'da bu grup içerisinden iman 
edenlere mükafatlarının verildiği , fakat 
bunların çoğunun fasık olup yoldan çıktığı 
belirtilmektedir (el-Hadid 57/27) . Müfes
sirlere göre iman edenlerden maksat. fıt
neden kendilerini uzak tutup Allah rızası
nı kazanmak amacıyla ihdas ettikleri ruh
hanlığı hakkıyla yerine getirenlerdir. Fasık 
olarak nitelendirilenler ise ruhbanlık ko
nusunda Allah'a verdikleri söze riayet et
meyenler, yani kendi başlattıkları ruhhan
lığa hakkıyla uymayanlardır (Zemahşeri, VI, 
53; ayrıca bk. ibnü'l-Arabi, s. 97-98). Bura
daki "hakkıyla uymama" ifadesi İslam nok
tasından hareketle ya da ruhbanlık mü
essesesinin uygulanma biçimiyle açıklan

mıştır. Buna göre söz konusu ayet ruh
hanlığa teslls inancını karıştırmaları veya 
Hz. Peygamber'in risaletine ulaştıkları hal
de ona iman etmemeleri ya da sonraki ne
sillerin ruhbanlıktan sapmaları, ruhhanlı

ğı Allah rızası için değil dünya hayatı için 
yapmaları şeklinde yorumlanmıştır (Fah
reddin er-Razi, XXIX, 246). 

Maide sOresinde (5/82) kıssisin ve ruh
handan dolayı hıristiyanlar övülmüşken son
raki ayetlerde (5/87-88) müslümanlar, Al
lah'ın helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri ken
dilerine haram kılmamaları ve bu şekilde 
haddi aşmamaları hususunda uyarılmıştır. 

Bu konuda tefsirlerde zikredilen bir hadi
se göre Hz. Peygamber bazı müslüman
ların ruhban hayatı yaşamaya başlaması 
üzerine şöyle buyurmuştur: "Hem oruç tu
tun hem yiyin, hem ibadet edin hem uyu
yu n. Ben hem oruç tutuyorum hem iftar 
ediyorum. hem ibadet ediyorum hem uyu
yorum; ben et yiyorum ve kadınlarla evle
niyorum; benim sünnetimden uzaklaşan 
benden değildir" (Buharı, "NikaJ.:ı", 1; Müs-

!im, "NikaJ.:ı", 5; Zemahşerl, ll, 283; Falı
reddin er-Razi. XII, 70) . 

Fahreddin er-Razi'ye göre Allah'ın müs
lümanlara ruhban hayatını yasaklaması çe
şitli sebeplere dayanmaktadır. Dünya ha
yatına aşırı derecede meyletmek insanı 
Allah'a ve ahirete yönelmekten alıkoyma

sı sebebiyle hoş karşılanmamakla birlikte 
dünya nimetlerinden tamamen el çekmek 
de insanın kalbinde ve zihninde güçsüzlü
ğe yol açacağından Allah'ı bilmesi yolun
da ona engel oluşturur. Zira maddi lez
zetlerin tadılması manevi lezzetleri ara
maya vesile olduğundan gerekli sayılmış
tır. Nefsin maddeyle meşgul olması duru
munda manevi mutluluğun elde edilerne
mesi söz konusu olsa da bu ancak zayıf 
nefisler için geçerli olup kamil nefisler ay
nı anda hem maddi hem manevi olanla 
meşgul olabilme özelliğine sahiptir. Dola
yısıyla maddi olanı tamamen terkedip yal
nız manevi olana yönelmek aslında güç
süzlüğün işaretidir. Ayrıca ruhban hayatı 
neslin sona ermesine ve dünyanın harap 
olmasına yol açar (Mefatrf:ıu'l-gayb, XII, 
70-71; ayrıca bk. UZLET; ZÜHD). 

Muhtemelen ruhhanlığa hakkıyla riayet 
etmeyen ve fasık olarak nitelendirilen ki
şilere atıfla Tevbe sOresinde (9/3 ı, 34) hı
ristiyanların ruhbanı rab edindikleri ve ruh
ban sınıfının insanların mallarını haksız şe
kilde yiyip onları doğru yoldan saptırdık
ları belirtilmiştir. Müfessirlere göre bura
da söz konusu edilen "ruhbanı rab edin
me", Allah'ın koyduğu hükümler yerine 
ruhbari sınıfının hükümlerinin esas alın
ması , bu sınıfın helalleri haram, haram
ları helal kılması durumunda hıristiyan 

ların bunu kabul edip onlara uymasıdır. 
"Haksız yere mal yemek''ten maksat ise 
ruhban sınıfından bazılarının dini konular
da hüküm verirken maddi menfaat karşı
lığında kuralları hafifletmesi veya rüşvet 
alıp mal biriktirmesidir (Zemahşeri, lll, 36; 

Fahreddin er-Razi, XVI, 41-42; Ebü'l-Fida 
İbn Keslr, IV, 77). 

Ruhban ve rahbaniyye kavramları çer
çevesinde Hıristiyanlık'taki ruhhanlık mü
essesesiyle ilgili olarak Kur'an'daki ayet
leri ve tefsirlerde yer alan değerlendirme
leri iki noktada toplamak mümkündür. 1. 
Allah tarafından emredilmediği halde sırf 
Allah'ı hoşnut etmek amacıyla hıristiyan
ların uzlet hayatı uygulamasının onları dün
ya hırsından ve buna bağlı kötülüklerden 
alıkoyduğuna işaret edilmiştir. z. Ruhhan
lığın hakkıyla yerine getirilmemesi ve ruh
ban sınıfının dini konularda mutlak otori
teye sahip kılınması ise kınanmıştır. 



Hıristiyanlık'ta uygulandığı şekliyle iki ay
rı ruhban sınıfı veya kavramı mevcuttur. 
Manastırlarda uzlet hayatı yaşayan ve 
keşiş diye isimlendirilen ruhbandan ayrı 
olarak kiliselerde görev yapan rahipler ve
ya papazlar hıristiyan cemaati adına ha
reket eden din görevlisi sıfatıyla ibadeti 
yönetme, dini konular hakkında insanları 

bilgilendirme ve kutsal metni yorumlama 
yetkisine sahiptir. Bir cemaat adına bil
hassa sunak ve kurban ritüeliyle bağlan
tılı biçimde görev yapan din adamı (rahip) 
kavramı başka dinlerde de mevcut olup 
Hıristiyanlık'taki rahiplik uygulaması esa
sen yahudi geleneğinde mabed ritüeliyle 
görevli olan din adamı uygulamasına (ko
henlik) dayanır. 

"Din adamı" manasında rahip bazı din
lerde tevarüs, bazılarında seçme 1 seçilme 
veya görevlendirme yoluyla belirlenmiştir. 

Rahiplerin tevarüsle belirlendiği gelenek
lerde (Yahudilik, Zerdüştllik, Brahmanizm) 
bunların evlenmesi gerekli görülmüş ve bu 
sın ıf umumiyetle belli bir isim veya soya
dı taşımıştır (kohen, khoury, destur vb.) 
Hıristiyanlık'ta olduğu gibi seçilme yoluy
la elde edilen rahiplikte ise bekarlık esas 
olsa da (Roma Katolik kilisesi) bekarlığın 

zorunlu olmadığı uygulamalar da mevcut
tur (Doğu hıristiyan kiliseleri) Birçok ge
lenekte (yahudi, hıristiyan, Hindu, Budist, 
Taoist, Zerdüşt) rahiplik modern döneme 
kadar büyük ölçüde erkeklerle sınırlı bir 
uygulama olmuş, kadınlar ise mabede bağ
lı yardımcı roller üstlenmiştir. Bununla bir
likte Afrika kabilelerinde, Şinto dininde, 
eski Yunan ve Roma dinlerinde, pagan Ku
zey Avrupa geleneklerinde cemaatin dini 
lideri konumundaki rahibelere rastlamak 
mümkündür. 

Yahudi geleneğinde Kudüs Mabedi'ne 
bağlı olarak faaliyet gösteren ve Levi oğ
lu Harun soyundan gelen kohenler, kur
ban kültünü icra etmenin yanı sıra dini 
ve hukuki konularda eğitmenlik, hakimlik 
ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, ba
zı durumlarda kehanet ve tedavi işleriyle 

ilgilenmiştir. Hıristiyanlık'ta da yahudiler
den oluşan ve kendilerini "yenilenmiş İs
rail" olarak gören ilk hıristiyanlar aynı ma
bedde kohenliği kabul ederek ibadet et
miştir. Yeni bir hıristiyan kohenliği fikri ise 
mabedin yıkılmasından sonra yahudi so
yundan gelmeyen hıristiyanların çoğalma
sıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Milattan son
ra ll. yüzyılın başlarından it ibaren Evha
ristiya sakramenti (Komünyon ya da ekmek 
ve şarap ayini) kurban kültünün, yeni İsrail 
konumundaki hıristiyan kilisesiyle kilise yö
neticileri de ma bed ve ko henlik sistemi-

nin unsurları olarak görülmeye başlan
mıştır. 

Yeni Ahid'de "hıristiyan cemaatinin yö
netici ve ileri gelenleri" manasında Grek
çe episkopos (denetleyici), presbuteros (ih
tiyar) ve diakonos (hizmetçi) kelimeleri ba
zan birbirinin yerine kullanılmıştır (Resul
leri n İ ş leri, 14/ 23; 20/ 17, 28; Timoteos'a 
Birinci Mektup, 3/ 1 0). Daha sonraki dö
nemlerde gelişen kilise hiyerarşisinde en 
başta yönetici ve denetleyici konumun
daki piskoposlar (episkopos). onun altında 
ayini yürüten kıdemli din görevlisi duru
mundaki presbiterler yahut kıdemli pa
pazlar (presbuteros), en altta ise hizmetçi 
konumundaki diakonlar veya papaz yar
dımcıları (diakonos) yer almıştır. 
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RÜHI-i BAGDADi 
( ~~ ~~ ,:s>t;) ) 

(ö. 1014/ 1605-1606) 

Daha çok terkibibendiyle tanınan 
diva n şairi. _j 

Adı Osman olup Bağdat'ta doğdu . Bağ

ctadi nisbesi kendisine "Ruhi" mahlasıyla 

şiir yazan on kadar şairden ayırmak için 
sonradan verilmiştir. Yakın arkadaşı, tez
kire sahibi Ahdl'nin verdiği bilgiye göre ba
bası, Ayas Paşa m aiyetinde Kanuni Sul
tan Süleyman'ın ordularıyla Bağdat'a gide
rek orada yerleşen Rumelili bir sipahi idi. 
Buna göre Mecmua-i Teracim'de onun 
941 'de ( 1534) doğduğunun kaydedilmesi 
(Mehmed Tevfik, vr. 21 ' ) şüphe ile karşılan
malıdır. Şiirlerinden, bir dönem için baba 
mesleğini seçip sipahilik yaptığı ve asker
lik mesleğinde ilerleyerek kendisine bir ka
sabanın dirliğinin verildiği anlaşılmaktadır 

(Tanyaş, s. 14). Bağdat valisi olan paşalara 
sunduğu kasideleri bu döneme ait olma
lı dır. Serazat bir ruha sahip olan Ruhi as-

ROHT-i BAGDADT 

kerl görevlerden ayrılınca diyar diyar do
laşarak meşrebine uygun ortamlar ar adı, 
ancak hiçbir yerde yerleşemedi. Bu yıllar
da şairlik yeteneğ i farklı tecrübe ve du
yuşlarla gelişti. şiirinin konuları arasında 

sosyal hayat ve eleştiri önemli bir yere sa
hip oldu, tasavvuf alanında da ilerledi. Es
rar Dede, Ruhi'nin Mevlevl olduğunu, seya
hati sevdiğini. istanbul'a giderek bir müd
det Galata Mevlevlhfınesi'nde kaldığını, da
ha sonra Konya'da Mevlana Türbesi'ni zi
yaret edip Hicaz'a ve Şam'a gittiğini yaz
maktadır. Onun bu seyahatlerinde Anado
lu şehirleriyle istanbul önemli bir yer tu
tar. Bunun sebebi babasının buralarda bu
lunmuş olması yanında Osmanlı ülkesin
de şairlerin gördüğü itibar olmalıdır. An
cak gezdiği yerlerde umduğuhu bulama
dığı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Kendi ifa
desine göre devlet ve sanat büyükleriyle 
tanışmak, onlara hizmet etmek, takdirle
rini kazanmak için Necef. Kerbela, Dımaşk 
ve Erzurum'u dolaştı. Şiirlerinde, dolaştığı 

yerlerde karşılaştığı r iyakar insanlardan, 
rüşvet yolunu tutan kadılardan, mürüv
vetsiz beylerden ve kendi talihinden sık 
sık şikayette bulundu. 1602-1604 yılları 
arasında Şam kadısı olan Azmizade Mus
tafa Haleti'nin himayesini kazandı. Ruhi ka
lenderane bir hayatı çeşitli zorluklar içinde 
geçirerek Şam'da vefat etti. Ölümüne Bu
hurlzade Mustafa ltrl Efendi, "Gitti Ruhi 
ade m iklimine ah" mısraını ( ı o 14 ı tarih 
düşürmüştür. 

Vahdet-i vücud anlayışını benimseyen 
Ruhi tasawufu şiirine bir malzeme olarak 
kullanan kalender, hoş edalı, derviş gönül
lü bir şairdir. Divanındaki ifadelerine da
yanarak onu Mevlevl, Bektaşi ve Hurufi 
sayanlar olmuşsa da bir tarikata intisap 
ettiği bilinmemektedir. Ruhi'ye göre asıl 
hüner hayatta "rengln-eda" sahibi olabil
mektir. Bilhassa şiir ve şair hakkında ga
zellerinde sık sık tanımlamalar yaparken 
nazımda sözün kudretini ön planda tutar. 
Ona göre kelimeler cansız birer varlık, sev
giyi anlatmak için en güçlü vasıta olan şiir 
bir sihir, şair ise bunlara can veren bir si
hirbazdır. Nüktedan, gerçekten sanatkar 
ve kudretli bir şair olan Ruhi bu özellikle
rine mukabil şiirinde asla büyüklük tasla
mamıştır. Onun mısralarında samimilik, 
sadelik ve lirizm hakimdir. Okuyucuya pü
rüzsüz, konuşma diline yakın bir ifadeyle 
meramını kolayca anlatmış, özellikle top
lumun aksayan yönlerini çok iyi teşhis et
miş , çağının kusurl arını , insanların mal 
mülk hırsını iğneleyici bir üslupla ortaya 
koymuştur. Arapça ve Farsça'yı şiir yaza
bilecek derecede bilmesine rağmen dil ve 
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