ROHT-i BAGDADT
Hıristiyanlık'ta uygulandığı şekliyle

iki ayveya kavramı mevcuttur.
Manastırlarda uzlet hayatı yaşayan ve
keşiş diye isimlendirilen ruhbandan ayrı
olarak kiliselerde görev yapan rahipler veya papazlar hıristiyan cemaati adına hareket eden din görevlisi sıfatıyla ibadeti
yönetme, dini konular hakkında i nsanları
bilgilendirme ve kutsal metni yorumlama
yetkisine sahiptir. Bir cemaat adına bilhassa sunak ve kurban ritüeliyle bağlan
tılı biçimde görev yapan din adamı (rahip)
kavramı başka dinlerde de mevcut olup
Hıristiyanlık'taki rahiplik uygulaması esasen yahudi geleneğinde mabed ritüeliyle
görevli olan din adamı uygulamasına (kohenlik) dayanır.
rı

ruhban

sınıfı

"Din adamı " manasında rahip bazı dinlerde tevarüs, bazılarında seçme 1 seçilme
veya görevlendirme yoluyla belirlen miştir.
Rahiplerin tevarüsle belirlendiği geleneklerde (Yahudilik, Zerdüştllik, Brahmanizm)
bunların evlenmesi gerekli görülmüş ve bu
sın ıf umumiyetle belli bir isim veya soyadı taşımıştır (kohen, khoury, destur vb.)
Hıristiyanlık'ta olduğu gibi seçilme yoluyla elde edilen r ahiplikte ise bekarlık esas
olsa da (Roma Katolik kilisesi) beka rlığın
zorunlu olmadığı uygulamalar da mevcuttur (Doğu hıristi yan kiliseleri) Birçok gelenekte (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 birlikte Afrika kabilelerinde, Şinto dininde,
eski Yunan ve Roma dinlerinde, pagan Kuzey Avrupa geleneklerinde cemaatin dini
lideri konumundaki rahibelere rastlamak
mümkündür.
Yahudi geleneğinde Kudüs Mabedi'ne
bağlı olarak faaliyet gösteren ve Levi oğ
lu Har un soyundan gelen kohenler, kurban kültünü icra etmenin yanı sıra dini
ve hukuki konularda eğitmenlik, hakimlik
ve yöneticilik görevlerinde bu l unmuş, bazı dur umlarda kehanet ve tedavi işleriyle
ilgilenmişti r. Hıristiyanlık'ta da yahudilerden oluşan ve kendilerini "yenilenmiş İs
rail" olarak gören ilk hıristiyanlar aynı mabedde kohenliği kabul ederek ibadet etmiştir. Yeni bir hıristiyan kohenliği fikri ise
mabedin yıkılmasından sonra yahudi soyundan gelmeyen hıristiyanların çoğalma
sıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Milattan sonra ll. yüzyılın başlarından it ibaren Evharistiya sakramenti (Komünyon ya da ekmek
ve şarap ayini) kurban kültünün, yeni İsrail
konumundaki hıristiyan kilisesiyle kilise yöneticileri de ma bed ve ko henlik sistemi-

nin

unsurları

olarak görülmeye

başlan

Yeni Ahid'de "hı r istiyan cemaatinin yönetici ve ileri gelenleri" manasında Grekçe episkopos (denetleyici), presbuteros (ihtiyar) ve diakonos (hizmetçi) kelimeleri bazan birbirinin yerine kullanılmıştır (Resulleri n İ ş leri, 14/ 23; 20/ 17, 28; Timoteos'a
Birinci Mektup, 3/ 10). Daha sonraki dönemlerde gelişen kilise h iyerarşisinde en
başta yönetici ve denetleyici konumundaki piskoposlar (episkopos). onun altında
ayini yürüten kıdemli din görevlisi durumundaki pr esbiterler yahut kıdemli papazlar (presbuteros), en altta ise hizmetçi
konumundaki diakonlar veya papaz yardımcıları (diakonos) yer almıştır.
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Daha çok terkibibendiyle
diva n şairi.

tanınan
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Adı

Osman olup Bağdat'ta doğdu . Bağ
ctadi nisbesi kendisine "Ruhi" mahlasıyla
ş iir yazan on kadar ş a ir den ayırm a k için
sonradan ve rilmiştir. Yakın arkadaşı, tezkire sahibi Ahdl'nin verdiğ i bilgiye göre babası, Ayas Paşa m aiyetinde Kanuni Sultan Süleyman ' ın ordularıyla Bağdat'a giderek 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 askerlik mesleğinde ilerleyerek kendisine bir kasabanın dirli ğinin verildiği anlaşılmaktadır
(Tanyaş,

s. 14). Bağdat valisi olan paşalara
kasideleri bu döneme ait olmaSerazat bir ruha sahip olan Ruhi as-

sunduğu
lı dır.

kerl görevlerden

ayrılınca

diyar diyar douygun ortamlar ar adı,
ancak hiçbir yerde yerleşemedi. Bu yıllar
da şairlik yeteneğ i farklı tecrübe ve dulaşarak meşrebine

mıştır.

yuşlarla gelişti. şiirinin konuları arasında

sosyal hayat ve eleştiri önemli bir yere sahip oldu, tasavvuf alanında da ilerledi. Esrar Dede, Ruhi'nin Mevlevl olduğunu, seyahati sevdiğini. istanbul'a giderek bir müddet Galata Mevlevlhfınesi'nde kaldığını, daha sonra Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip Hicaz'a ve Şam ' a gittiğini yazmaktadır. Onun bu seyahatlerinde Anadolu şehirleriyle istanbul önemli bir yer tutar. Bunun sebebi babasının buralarda bulunmuş olması yanında Osmanlı ülkesinde şairlerin gördüğü itibar olmalıdır. Ancak gezdiği yerlerde umduğuhu bulamadığ ı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Kendi ifadesine göre devlet ve sanat büyükleriyle
tanışmak, onlara hizmet etmek, takdirlerini kazanmak için Necef. Kerbela, Dımaşk
ve Erzurum'u dolaştı. Şiirlerinde, dolaştığı
yerlerde karşılaştığı r iyakar insanlardan,
rüşvet yolunu tutan kadılardan, mürüvvetsiz beylerden ve kendi talihinden sık
sık şikayette bulundu. 1602-1604 yılları
arasında Şam kadısı olan Azmizade Mustafa Haleti'nin himayesini kazandı. Ruhi kalenderane bir hayatı çeşitli zorluklar içinde
geçirerek Şam'da vefat etti. Ölümüne Buhurlzade Mustafa ltrl Efendi, "Gitti Ruhi
ade m iklimine ah" mısraını ( ı o14 ı tarih
düşürmüştür.

Vahdet-i vücud anlayışını benimseyen
Ruhi tasawufu şiirine bir malzeme olarak
kullanan kalender, hoş edalı, derviş gönüllü bir şairdir. Divanındaki if adelerine dayanarak onu Mevlevl, Bektaşi ve Hurufi
sayanlar olmuşsa da bir tarikata intisap
ettiği bilinmemektedir. Ruhi'ye göre asıl
hüner hayatta "rengln-eda" sahibi olabilmektir. Bilhassa şiir ve şair hakkında gazellerinde sık sık tanımlamalar yaparken
nazımda sözün kudretini ön planda tutar.
Ona göre kelimeler cansız birer varlık, sevgiyi anlatmak için en güçlü vasıta olan şiir
bir sihir, şair ise bunlara can veren bir sihirbazd ır. Nüktedan, gerçekten sanatkar
ve kudretli bir şair olan Ruhi bu özelliklerine mukabil şiirinde asla büyüklük taslamamıştır. Onun mısralarında samimilik,
sadelik ve lirizm hakimdir. Okuyucuya pürüzsüz, konuşma diline yakın bir ifadeyle
meramını kolayca anlatmış, özellikle toplumun aksayan yönlerini çok iyi teşhis etmiş , çağının kusur l arını , insanların mal
mülk hırsını iğneleyici bir üslupla ortaya
koymuştur. Arapça ve Farsça'yı şiir yazabilecek derecede bilmesine rağmen dil ve
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R0h1-i Bağdad1 divanının ilk iki

sayfası

(Süleymaniye Ktp. , Naliz

Paşa,

nr. 902)

ıııııru

anlatırnda sactetiği

tercih edip külfetli sözlerden kaçınmıştır. İçtenlik ve lirizmin hakim olduğu gazellerinde rindane bir üslup
vardır. Çoğunlukla aruz vezninin düz kalıp
larını tercih eder ve bunları hatasız kullanır. Şiirlerinde en çok oğlu Fazli ile de dost
olduğu bilinen hemşehrisi FuzQii'nin etkisi
ve aynı coğrafyada kendisiyle benzer bir
hayatı yaşayan FuzQii'ye bağlılığı hissedilir. Öte yandan Hurufi şairi Nesimi'yi hem
meşrep hem söyleyiş yönünden önemsediği görülür.
Ruhi'nin günümüze ulaşan eseri KülliyRuhi-i Bağdddi adıyla 1287de ( ı870) İstanbul'da basılan divanıciır. Arı
cak burada kaside, tarih ve gazelleri eksiktir. Divanın ilmi neşrini gerçekleştiren
Coşkun Ak (bk. bibl.) çeşitli nüshalar üzerinde yaptığı inceleme sonunda şaire ait
ikisi manzum mektup olmak üzere kırk
kaside, değişik kişiler için yazılmış altı mersiye, bir terkibibend, bir terciibend, üç muaşşer, iki müsemmen, yedi müseddes, bir
muhammes, doksan dört tarih, iki murabba, üç değişik beyitti manzume, bir muamma, sekiz gazelin tahmisi, 1115 gazel ,
yirmi sekiz rubai, yirmi altı kıta ve padişahı öven dokuz beyitlik bir manzume tesbit etmiştir. Ruhi'nin ölümsüz eseri hiç
şüphesiz terkibibendidir. Hayatının sonlarına doğru yazdığı anlaşılan, Hakim Mehydt-ı Eş'dr-ı
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med Efendi, Cevri, Sami, Fehim, Sünbülzade Vehbi, Abdi, Rilşid Efendi, Şeyh Galib,
Leyla Hanım, Ziya Paşa, Kazım Paşa ve
Muallim Naci gibi pek çok şairin nazire
yazdığı ve bazılarıyla birlikte basıldığı (istan bul ı 304) terkibiben d sahasında eşsiz
kabul edilmektedir. Ruhi'nin tenkitçi ve
alaycı yönünü gözler önüne seren on yedi benttik bu eserde şair gerçek dervişle
re karşılık riyakar, kalpleri paslı, imanı zayıf kişilerden de bahsetmiş, cömert geçinen, ellerinden bir dirhemi atınınca kıya
metler koparanlara çatmış, daima mihnet ve meşakkat içinde bulunan rindlerin
hali için Allah'a serzenişte bulunmuştur.
Ayrıca felekten şikayet ederek dünyanın
faniliğini anlatmış, paranın gücünü, insanların paraya esir oluşunu dile getirip mürüwetsiz kişilerden ihsan bekleyenlere, hırs
ve tamah sahibi kişilere, şan ve şöhret
düşkünlerine, alim geçinen cahillere, sahte mürşidlere çatarak dünyada değer verilen boş şeylere lanet yağdırmıştır. Terkibiben d, onun bizzat gözlem ve tecrübelerini aktarmak bakımından önemli olduğu gibi XVI. yüzyıl toplumunun aksayan
yönlerini göstermesi bakımından da değerli bir belge niteliğindedir.
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ve ilim adamı.

_j

Fahreddin er-Razi'nin soyundan geldiği
belirtilir. Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi'nin beş oğlundan biri olup Muhyiddin Mehmed Şah'ın küçüğüdür. Kaynaklarda Mevlana Fazı!, Fazı! Çelebi ve Ruhi olarak da
geçmektedir. Asıl adı Fazıl, mahlası Ruhi
olmalıdır. Ruhi Çelebi tahsilini kısa sürede
tamamladıktan sonra müderris olarak görevlendirildi. Bu arada hac farizasını yerine
getirdi. Çok genç yaşta Sultan ll. Bayezid'in ve Osmanlı devlet adamlarının dikkatini çekti. 909-917 ( 1503-1S11) yıllarına
ait in'amat kayıtlarında "müşaherehoran"
içinde zikredilen şairler arasında adı geçen
Ruhi'nin Ruhi Çelebi ile aynı kişi olup olmadığı konusunda bir açıklıkyoktur (Erünsal,
sy 10- ı ı 1198ı], s. 306-336). Onun bir süre
müderrislik yaptıktan sonra Divan-ı Hümayun'da katip sıfatıyla çalışmaya başla
dığı belirtilmektedir. Tarihinde müşahede
lerine dayanan ayrıntılı bilgiler, Ruhi Çelebi'nin "küçük kıyamet" diye nitelendirilen
915 (1509) İstanbul depreminden hemen
sonra ll. Bayezid ile Edirne'ye gittiğini göstermektedir. Latifi'ye göre Rodos adası
nın fethi sırasında (928/1522) İstanbul'da
vefat etti ve Zeyrek Yokuşu'nda babası-

