
RÜHU't-TA'LTK 

müellif nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde kayıtlı olup (Hazine, Envan
ter nr. 2325) 235 x 125 mm. boyutlarında 
koyu vişne çürüğü renginde, sıvama altın 
rumi bezeli, zencerekli, deri ciltli, on altı 
varaktır. Unvan sayfası klasik tarzda tez
hip edilmiştir. Tek şerit zencerekle sınır
lanmış, tepe kısmı mavi tığlarla tamam
lanmış, dış bordür sürme altın hatayi mo
tiflidir. Hatime sayfası ve bölüm başlıkları 
da sürme altınla çift tahrir tarzında tez
hiplenmiştir. Eserin 1217'de (ı 803) Tar
suslu Ahmed Hulüsi Efendi tarafından is
tinsah edilen nüshası Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesi'nde olup (nr 264) 1967'de 
Esat Fuat Tugay tarafından bağışlanmış
tır. 225 x 142 mm. boyutlarında vişne çü
rüğü rengi deri ciltti on altı varak, sayfada 
on yedi satır, aharlı kağıda ince ta'lik hat
la yazılmıştır ve tezhiplidir. Bu nüsha Ay
nur Maktat tarafından sanatta yeterlilik 
tezi olarak hazırlanmış ve değerlendiril.
miştir (Mektabf İbrahim Efendi'nin Rü

hu't-ta'l'ik Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, 

1995, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sa
natlar Fakültesi) . 
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Iii AYNUR MAKTAL 

RÜHULEMİN 

( ..:r-o~' c'}' ı 
Kur'an'da 

Cebr~lil hakkında 
kullanılan bir isim. 

_j 

Ruh kelimesiyle "dürüstlüğüne güveni
len" anlamındaki eminden oluşan er-rü
hu'l-emin terkibi ilah! vahyi peygamber
lere ulaştırmakla görevlendirilen Cebrail'i 
ifade eder (Lisanü'l- 'Arab, "rvl:ı" md.; Ka

mus Tercümesi, IV, 548). Kur'an'ın alem
lerin rabbi tarafından indirildiğini beyan 
eden ayetten sonra, "Onu senin kalbine 
Rühulemln indirmiştir" denilmektedir (eş
Şuara 261192- ı 94) . Burada geçen Ruhule
min'den Cebrail'in kastedildiğini, "Cebrail'e 
düşman olan kimse şunu bilsin ki Kur'an'ı 
Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur" 
mealindeki ayet açıkça göstermektedir (el
Baka ra 2/97). Bu hususta İslam alimleri 
görüş birliği içindedir (İbn Keslr, VI, 58). 

Hadis kaynaklannda Hz. Peygamber'in Ceb-
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rail'i Rühulemln diye andığına dair kesin 
bir delil bulunmamakla birlikte bir riva
yette İbn Abbas'ın Hz. Aişe'ye İfk Hadi
sesi'yle ilgili olarak, "Senin masumiyetini 
Rühulem'in getirdi" demesine dayanılarak 
(Müsned, I, 276) sahabe arasında Cebra
il'in Rühulem'in ismiyle de anıldığı söyle
nebilir. 

Cebrail'in Rühulemln diye nitelendirilme
sinin sebepleri üzerinde duran alimler, 
onun ruh olarak anılmasını hayatın kayna
ğının ruh oluşuna veya onun ruhtan mey
dana gelişine dayandırır. Buna göre var
lık ruhla hayat kazandığı gibi din de Ceb
rail'in getirdiği vahiyle başlayıp devam et
miştir. Bir başka yoruma göre Cebrail, in
sanlar gibi ruh ve bedenden meydana gel
meyip maddesi bulunmayan (latif) ruhtan 
yaratıldığı için böyle isimlendirilmiştir (Fah
reddin er-Razi, XXIV, I42; A!Gsl, IX, 162). 

Nitekim soyut varlıklar olan melekler de 
çeşitli ayetlerde ruh şeklinde ifade edil
miştir (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "rvl:ı" 

md.). Onun emin olarak nitelendirilmesi 
de Allah'tan aldığı mesajları peygamber
lere iletmesinde güvenilir olmasıyla bağ
lantılı görüldüğü gibi Allah katında belirli 
bir mevkiye sahip bulunması, şerefli kılın
ması ve m ele-i a'lada kendisine itaat edil
mesi şeklinde de yorumlanmıştır (Fahred
din er-Razi, XXIV, 142; İbn Keslr, VI , 58) . 

Cebrail'in bu şekilde anılması müşriklerin, 
"Kur'an'ı Muhammed'e bir insan öğreti
yar" gibi iddialarına da (en-Nahl 16/103) 

reddiye anlamı taşır. Böyle bir nitelemey
le onun vahyi Allah'tan aldığı gibi resulü
nün kalbine indirdiği ortaya konulmakta
dır. Özellikle Mekke döneminde inen ayet
lerde Cebrail'in ismiyle değil Rühulem'in, 
Rühulkudüs, şedldü'l-kuva (üstün güç sa
hibi, en-Necm 53/5) gibi vasıflarla anılma
sında bu sonuncu noktaya işaret edilmiş 
olmalıdır (Ateş, VI, 321). 
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RÜHULKUDÜS 
(...,..~tn)) 

Kur'an-ı Kerim'de 
Cebrail için kullanılan bir isim. 

Ruhu'I-kudüs tabiri Kur'an-ı Kerim'de 
üçü Hz. isa (el-Bakara 2/87, 253; el-Maide 
5/1 10), biri Kur'an'la (en-Nahl 16/102) ilgi
li olan dört ayette geçmekte, dördünde de 
Cebrail kastedilmektedir. Hz. isa hakkın
daki ayetlerde onun Rühulkudüs ile des
teklendiği, Nahl süresinde (16/102) ilahi 
vahyin Ruhulkudüs vasıtasıyla indirildiği 
bildirilmektedir. Kur'an'da ruh kavramı "er
ruh" şeklinde tek başına kullanıldığı gibi 
değişik terkiplerle Allah'a nisbet edilerek 
veya rGhu'l-kudüs, er-rGhu'l-emln gibi ta
birlerle Cebrail, ilah! vahiy, ilah! vahiy ola
rak İncil, Kur'an ve Hz. isa için kullanıl
mıştır (bk RUH; RÜHULEMIN) 

Kur'an-ı Kerim'de sadece ruh kelimesiy
le birlikte geçen kudüs "yüce olmak, te
miz olmak, kutsal olmak" manasma gelir. 
"Temiz ruh, bereket ruhu, mukaddes ruh" 
anlamındaki Ruhulkudüs'le ilgili çeşitli yo
rumlar söz konusudur. Bazılarına göre ku
düs kelimesi kuddüs gibi Allah'ın isimle
rindendir; dolayısıyla Ruhulkudüs, "rGhul
lah" demektir. Bu görüşü savunanlar, Hz. 
isa RGhulkudüs ile desteklendiği ve Ru
hulkudüs de Allah'ın ruhu olduğu için Hz. 
isa'ya ruhuilah (en-N isa 4/171) denildiğini 
belirtirler. Bir rivayete göre Ruhulkudüs, 
Allah'ın ism-i a'zamıdır, Hz. İsa bununla 
ölüleri diriltmişti. "İşte böylece sana da 
emrimizden bir ruh vahyettik" mealindeki 
ayette (eş-Şura 42/52) ruhla Kur'an kaste
dildiğine göre isa'nın desteklendiği Ruhui
kudüs'ün İncil olduğu da ileri sürülmüş
tür. Ancak yorumlar içinde en doğrusu
nun RGhulkudüs'ün Cebrail olduğuna dair 
rivayet olduğu belirtilmektedir (Elmalılı, 
I, 342-344; ayrıca bk. CEBAAİL) . Cebrail'e 
ruh denilmesi Allah katında mertebesi
nin yüce olduğunu açıklamak ve onu şe
reflendirmek içindir. Beden nasıl ruhla di
riliyorsa din de vahyi getiren Cebrail ile ha
yat bulmaktadır. Ayrıca ruhani bir varlık 
olduğu için de Cebrail'e bu isim verilmiş
tir. 

Meryem suresinde ( 19/1 7) Hz. Meryem'e 
isa'nın müjdelenmesi olayı anlatılırken, "On
larla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz 
de ona ruhumuzu gönderdik. Meryem'e 
düzgün bir insan şeklinde göründü" de
nilmekte olup burada geçen "ruhumuz" 
(rOhana) ifadesiyle Cebrail'in kastedildiği 
kabul edilir. Esasen Kur'an'da Hz. Meryem'e 


