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lifelerinden Mehmed Ruhi burada vefatı
na kadar uzun müddet faaliyet göstermiş, 
ardından şeyhlik görevini çocukları sürdür
müştür. 1703'te yanan dergilll lll. Ahmed 
tarafından tekrar yaptırılmış, ardından bir
kaç defa tamir geçirmiş, son olarak 1888'
de bazı ilavelerle yenilenmiştir. Edirne'de 
diğer Rümiyye tekkesinin isınail Rumi adı
na Kanüe fatihi olarak bilinen Sadrazam 
Damad ibrahim Paşa tarafından yaptırıl
dığı belirtilmektedir. Girit adasında biri 
Resmo'da, diğeri Kandiye'de olmak üze
re iki Rümiyye tekkesi kurulmuştur. Res
mo'daki tekkenin ada fethedilmeden ön
ce isınail Rumi tarafından açıldığı. burada 
görevlendirdiği halifelerinin gayri müslim 
halk tarafından şehid edilmesi üzerine Kö
rükçü Tekkesi'ni kuran halifesi Körükçü 
Mehmed Efendi'yi adaya gönderdiği kay
dedilmektedir (Mehmed Rif'at el-Kadirl, 
vr. 296a·bı. XIX. yüzyılda Resmo Tekkesi'
ne Abdüşşekür Efendi'nin halifelerinden 
Mehmed Sadık Baba gönderilmiş, onun 
vefatı üzerine yerine oğlu Mustafa Hakkı 
Efendi, ondan sonra da torun u Şerefeddin 
Efendi geçmiştir. Kandiye'deki tekke ise 
Tophane'deki Kactirlhane şeyhlerinin bi
rinden hilafet aldığı belirtilen Hanyalı Ali 
Efendi tarafından XVIII. yüzyılda kurulmuş
tur. Tekkenin XIX. yüzyılın son çeyreğinde 
faal olduğu görülmektedir. 

isınail Rumi'nin ihdas ettiği RQmiyye 
tacı kreme yakın beyaz renkte, üst orta
sında kendi çuhasından düğmeli ve sekiz 
terklidir. Tepe kısmında besınelenin on do
kuz harfini sembolize eden on dokuz tığ
lı ve yedi esmayı ifade eden yedi renkte 
ibrişimle dikilmiş, ortasında beş köşeli Sü
leyman mührünün olduğu KadirT gülü bu
lunmaktadır. Seyrü sülükte yedi esma usu
lünü esas alan Rürniyye'de ayrıca "fürQ es
ması" denilen vehhab, fettah, vedüd, va
hid, ahad, samed isimleriyle de zikir ya
pılmaktadır. Kactiriyye'de devran ile zikir 
usulü isınail Rumi tarafından başlatılmış
tır. Rumi'nin ayrıca KadirT evractına bazı 
ilaveler yaptığı belirtilmektedir. 

Rümiyye'nin merkezi olan Kactirlhane'
nin XVIII. yüzyıldaki zakirbaşıları Molla 
Mustafa Efendi ile Mahmud Efendi istan
bul'un tanınmış ilk KadirT müsikişinasları
dır. Yine bu dönemde yaşamış Bağdatlı 
Mehdi, Kadirlhane'ye mensup bir şair ve 
müsikişinastı. Tophane yakınlarındaki Ka
rabaş Tekkesi'nin şeyhi Hopçuzacte Meh
med Şakir Efendi de Kadirlhane'nin za
kirbaşısıydı. Şakir Efendi aynı zamanda us
ta bir tamburT ve çok başarılı bir beste
kardır. Kadirlhane şeyhlerinden Mehmed 
Şerefeddin Efendi güzel kıraati ve müsi-
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kişinaslığıyla Sultan Abdülaziz'in takdirle
rine mazhar olmuştur. Yerine geçen oğlu 
Ahmed Muhyiddin Efendi'nin devran ayi
ninde okunmak üzere otuz altı beste yap
tığı belirtilmektedir. Kadirlhane'nin 1925 
öncesi son şeyhi isınail GavsT Efendi de 
mOsikiye vakıftı. 

Rümiyye'nin istanbul'un tarikat falklo
runa da katkıları olmuştur. istanbul halkı 
arasında yaygın bir şöhrete sahip olan "er
bain helvası" (irmik helvası) Kadirihane'de 
etvar-ı seb'ayı temsilen yedi derviş tarafın
dan belirli kurallar çerçevesinde ve Kur'an 
hatmi eşliğinde yılda bir defa yapılırdı. Bu 
helvanın yanı sıra diğer pek çok tarikat 
asitanesinde yapılan aşure de muharrem 
aşuresi ve safer aşuresi olmak üzere yıl
da iki defa pişirilirdi. Tekkedeki dervişler 
ve misafirterin yanı sıra civardaki komşu
lara dağıtılan bu helva ve aşureler ayrıca 
özel bir törenle saraya da gönderilirdi. 
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RUMMANi 
( -ilö}f) 

Ebü'l-Hasen All b. İsa b. All 
er-Rummanl el-Bağdadi 

(ö. 384/994) 

Arap dili ve belagatı alimi, 
Mu'tezile kelamcısı. 

.J 

Aslen Samerralı olup 296 (908) yılında 
Bağdat'ta doğdu . Nar veya nar satıcılığı
na ya da Vasıt şehrindeki Rumman Kas
rı'na izafetle RummanT, hacası ibnü'l-ih
şid'e izafetle ihşldi nisbeteriyle ve geçimi
ni eser istinsahıyla sağladığı için Verrak 
lakabıyla anılır. Zeccac, ibnü's-Serrac ve 
İbn Düreyd gibi dil alimlerinin derslerine 
devam etti. Nahiv ilminde Basra mekte
bine, kelam ilminde ibnü'l- ihşld'in önder
liğini yaptığı ihşidiyye Mu'tezile ekolüne 
mensuptur. Ebu Ali el-Farisi ve Ebu Said 
es-Sirafı gibi önde gelen dil, nahiv ve ede
biyat alimleri arasında sayılan, aynı za
manda önemli bir Mu'tezile ketarncısı olan 
Rummanl'nin talebeleri arasında Şeyh Mü
fıd, Ebu Hayyan et-Tevhldi, Ebü'l-Kasım 
Ali b. Ubeydullah ed-Dakiki, Ali b. Muhas
sin et-Tenühl, Hilal b. Muhassin es-Sablve 
Hasan b. Ali el-CevherT zikredilir. Rumma
nt terminolojisiyle birlikte mantık ilmini 
Arap nahvine ilk uygulayanlardan sayılır. 
Bu sebeple dönemindeki bazı nahiv alim
Ieri tarafından eleştirilmiş , Ebu Ali el-Fa
risT, "Eğer nahiv Rummanl'nin söylediği şey 
ise bizim ondan bir payımız yoktur, eğer 
bizim söylediğimiz ise bu takdirde onun 
bundan hiçbir nasibi yoktur" demiştir. Ba
zı kaynaklarda Rummani'nin ŞiT hatta Ra
fiz! olduğu zikredilirse de Bağdat Mu'te
zile alimleri arasında Resülullah'tan sonra 
en faziletli kişinin Hz. Ali olduğu görüşü
nün (Şia-i mufaddıla) yaygınlığı göz önü
ne alındığında onun ŞiTliğinin bu görüşle 
sınırlı kaldığı sonucuna varılabilir (Mazin 
el-Mübarek, s. 54-55) Çağdaşı ibnü'n-Ne
dim, Rummani'nin Şla taraftarı eserler ka
leme almasını bu mezhebi kabul etmesi
ne değil döneminde Şla'nın yaygın olması 
sebebiyle takıyye yapmasına bağlamakta
dır (İbn Hacer, IV, 248). 11 Cemaziyelewel 
384 (23 Haziran 994) tarihinde Bağdat'ta 
vefat eden RummanT, Şünlziyye Mezarlı
ğı'nda Ebu Ali el-Farisl'nin kabrinin yanı
na defnedildi. 

Eserleri. Rummanl'nin kaynaklarda 1 00 
kadar eseri zikredilmekle birlikte bunla
rın pek azı günümüze ulaşmıştır. 1. el-lfu
dud fi'n-nafJv. Müellifin bu muhtasar ese
rinde ispat yerine kab, nefıy yerine sel b, 
ayrıca mevzQ ve mahmQI, süret ve madde, 



cins ve nevi gibi mantık terimlerini kul
lanması eleştirilmişse de onun bu davra
nışı, bazı şarkiyatçılar tarafından evrensel 
bir gramerin terimlerini belirleme girişi
mi olarak değerlendirilmiştir (Carter, s. 
218-21 9). Eser birkaç defa yayımlanmıştır 
(nşr. Mustafa Cevad- Yusuf Ya 'küb Mesku
n1', Resa'il fi'n-naf:ıv ve'l-luga içinde, Bağ
dad I 969. s. 37-50; nşr. İbrahim es-Sam er
ra!, Risaletan fi'l-luga içinde, Arnman 1984, 

s. 63-88) . z. Me'ani'l-]J.uruf (Kitabü'l-Hu
rüf). Arap dilindeki edatlara dair olan ese
re (nşr. Abdülfettah İsmail Şelebl. Kahire 
1973; Cidde 1401/1981 ) Ali b . FaddiH el
Mücaşil bir şerh yazmıştır. Kitabın bazı kı
sımları Menazilü'l-]J.uruf adıyla daha ön
ce neşredilmiş olup (nşr. Muhammed Ha
san AI Yas!n, Bağdad 1955) aynı adla baş
ka neşirleri de yapılmıştır ( nşr. Mustafa Ce
va d- Yusuf Ya'küb Meskunl, Resa'il fi'n
naf:ıv ve'l-luga içinde, Bağdad 1969, s. 51-

78; nşr. Rana Muhammed Nasrullah- ih
san el-ilahi, Lahor 1972; nşr. İbrahim es
Samerral, Risaletan fi'l-luga içinde, Am
man 1984). 3. en-Nüket ii i'cazi'I-Kur'dn 
(nşr. Abdülallm , Delhi 1934; nşr. Muham
med Halefullah-Muhammed Zağlul Sel
lam. Şetaşü resa'il fi i'cazi'l-Kuran içinde, 
Kahire 1955, s. 105-144; Kahire 1387/1968. 

s. 73-113). Eser Farsça'ya tercüme edilmiş
tir (Tahran 1382). Rummanl, Kur'an'ın i'ca
zını benzerinin telif edilmesi hususunda 
meydan okunması (tehadcfı). buna rağmen 
fiilen yazılamamış olması, ediplerin böyle 
bir eseri meydana getirme gücünün elle
rinden alınması (sarfe). Kur'an'ın erişilmez 
belagatı, alışılmışın dışında edebi bir tar
za sahip olması, gelecekten haber verme
si, diğer peygamberlerin mucizeleriyle mu
kayese edilebilir olması şeklinde yedi açı
dan incelemiştir. Ancak onun eserinin bü
yük bir kısmını belagata ayırması ve diğer 
i'caz şekillerini risalenin sonunda kısaca 
açıklaması Kur'an'ın i'cazında temel unsur 
olarak belagatı gördüğüne işaret eder. 
Rummanl "en güzel lafızlarla mananın kal
be ulaştırılması" diye tanımladığı belagat 
için üst, orta ve alt olmak üzere üç seviye 
belirlemiş, Kur'an'ın belagatını üst düzeye 
oturtmuş ve belagatı i'caz, teşbih, istia
re. ses ahengi, ayet sonlarındaki ses uyu
mu, cinas 1 tecanüs, bir kelime kökünün 
değişik vezinlere dönüşmesi, lma, müba
lağa, sözün terkip ve telifindeki güzellik 
olmak üzere on kısma ayırmıştır. 4. Şer]J.u 
Kitabi Sibeveyhi. Eserin bazı kısımları 
günümüze kadar gelmiş (Sezgin, IX, ı 12) 

ve bazı bölümleri yayımlanmıştır (nşr. Mazin 
el-Mübarek, "Mişal min ŞerJ::ıi'r-Rummfm! 
'ala Kitabi S!beveyhi", MMİADm., XXXVIIII 

4 [I 383/1 963]. s. 639-650; nşr. ve tre. Edith 
Ambros, Kitab Sibawaihi von ar-Rummanl 
in Edition und Übersetzung, Wien 1979; 

nşr. Mütevelll Ramazan Ahmed ed-Demi
r!. Şerf:ıu Kitabi Sibeveyhi: Kısmü'ş-şarf, 
el-cüzü'l-evvel, Kahire 1408/1988; Man
sure 141311993). Rummanl eserinde gö
rüşlerini üzerine dayandırdığı kıyası hü
kümlerin tesbitinde ölçü kabul etmiş, Bas
ra ekolüne mensup olduğu halde kıyas ge
reği beş meselede Kufe görüşünü destek
lemiş ve kıyasları için sağlıklı semaa ve 
kabul görmüş rivayetlere dayanmıştır. Ma
zin el-Mübarek, er-Rummani en-Na]J.
vi ii çlav'i şer]J.ihi li-Kitabi Sibeveyhi 
adıyla bir çalışma yapmıştır ( Dımaşk ı 383/ 

1963, ı416/ı995; Beyrut ı974). s. el-Ca
mi' ii 'ilmi'l-Kur'an (el-Cami'u'l-kebir 
fi tefsiri'l-Kuran). Kur'an'ın dil ve belagat 
açısından tefsiri olup Abdülmelik b. Ali 
Müezzin el-Herevl (ö 489/1096) tarafından 

ihtisar edildiği belirtilmektedir. Eserin ba
zı kısımları günümüze ulaşmıştır (Sezgin, 
VIII, ı ı 3). Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Tey
muriyye, Tefsir, nr. 20 ı) Tefsirü'l-Kur'an 
adıyla Rummani'ye nisbet edilen yazma
nın (a.g.e., VII I, 270; EJ2 [İng .]. VIII , 614) 

Zemahşerl ve Nesefi tefsirinden bazı par
çalar olduğu tesbit edilmiştir (Zekeriyya 
Said Ali, XIV/2 [1413/ı993]. s. 213-2ı5). 

6. el-Elfa?:ü '1-müteradifetü '1-müte]J:ari
betü'l-ma'na. 142 fasıldan oluşan eserde 
eş anlamlı kelimeler ve terkipler örnekler
le açıklanmaktadır (nşr. Muhammed Mah
mud er-Rafil, Kahire 132111903; nşr. Fet
hullah Salih Ali el-Mısrl, Mansure I 407/ 

ı 987). Muhammed Hasan Awad, son dö
neme ait bazı kaynaklar (Brockelmann, 
ı. ı 75; Hediyyetü'l-'arif[n, ı. 683) dışında 

Rummani'ye böyle bir eserin nisbet edil
memesi, üs!Gbunun farklı olması ve İbn 
Millik et-Tai'nin el-Elfa?:ü '1-mul]telife ti'l
me'ani'l-mü'telife adlı eseriyle benzerlik 
göstermesi gibi sebeplerle kitabın sonraki 
dönemlerde yazılmış olabileceğini ileri sür
müştür. 7. Şer]J.u'l-Uşulli'bni's-Serrac. 

Bazı kısımları günümüze ulaşmıştır (Hacı 
Selim Ağa Ktp., nr. 1077/3, vr. 326-368) 

Rummanl'nin kaynaklarda zikredilen 
Arap diliyle ilgili diğer eserlerinden bazı
ları şunlardır; el-Mesa'ilü'l-müfrede min 
Kitabi Sibeveyhi, Nüketü Sibeveyhi, 
Agrazu Sibeveyhi, el-Ijilaf beyne Si
beveyhi ve'l-Müberred, Şer]J.u'l-Mu]J:
teçlab li'l-Müberred, Şer]J.u Mul]taşa
ri'l-Cermi, Şer]J.u Me'ani'z-Zeccac, Şer
J:ıu'l-Mucez li'bni's-Serrac, Şer]J.u'l-Cü
melli'bni's-Serrac, el-icaz ii şer]J.i'l
iza]J. (li-Ebi 'Aif el-Farisi), Şer]J.u Mesa'i
li'l-Al]feş el-kebir, Şer]J.u Mesa'ili'l-Al]-
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feş eş-şagir, el-l:fududü'l-aşgar, el-l:fu
dudü'l-ekber, et-Taşrif, el-İşti]J:a]J:u'l
kebir, el-İşti]J:a]J:u'ş-şagir, el-Ijilaf bey
ne'n-na]J.viyyin, el-Beldga. Kelama dair 
eserlerden bazıları da şunlardır: el-Esma' 
ve'ş-şıfat li'llahi 'azze ve celle, Şer]J.u'l
esma' ve'ş-şıfat li-Ebi 'Ali, Mesa'ilü A]J.
med b . İbrahim el-Başri, el-Mecalis 
fi'sti]J.]fa]J:ı'g;-g;em, er-Red 'ale'l-Mesa'i
li'l-Bagdadiyyat li-Ebi Haşim, er-Red 
'ale'd-Dehriyye, el-Aşla]J.u'l-kebir, el
Aşla]J.u'ş-şagir, Nüketü'l-uşul, Şer]J.u'l

Ma'une, er-Rü'ye fi'n-na]J:z 'ale'l-Eş'a
ri, Na]J:zü't-te§li§ 'ald Ya]J.ya b. 'Adi, 
el-İmame, Şıfatü'n-nefs, el-İrade, el
Esbab, Edilletü't-tev]J.id, Ma]J:aletü'l
Mu'tezile, Tafzilü 'Ali. Rummanl ayrı
ca Kur'an ilimleri, fıkıh usulü, mantık ve 
tartışma adabı gibi konularda şu eserleri 
kaleme almıştır: el-Mul]taşar ii 'ilmi's
süveri'l-]J:ışar, el-Müteşabih ii 'ilmi'l
Kur'an, Garibü'l-Kur'an, el-Elifat fi'l
Kur'an, Uşulü'l-fı]J:h, el-Kıyas, el-Man
tı]J:, Edebü'l-cedel, Uşulü'l-cedel. 

Said el-Efganl, Rummani'ye nisbetle 
Tevcihü i'rabi ebyatin mülgazeti'l-i'rab 
adlı bir eseri baş tarafına müellifle ilgili bir 
inceleme ilave ederek yayıma hazırlamış
sa da basılmış nüshaların henüz dağıtımı 
yapılmadan eserin Hasan b. Esed el-Fari
ki'nin Şer]J.u'l-ebyati'l-müşkileti'l-i'rab'ı 
olduğu anlaşılmış ve kitabın iç kapak sayfa
sında buna işaret edilmiştir ( Dımaşk 1377/ 

1958) 
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l!ii!J SEDAT ŞENSOY 

L 

L 

RUMUZ 

(bk. REMİZ). 

RUMÜZi 
(.S)~)) 

(ö. 990/1582'den önce) 

Osmanlı şairi, tarihçi. 

_j 

---, 

_j 

927 (1521) yılı civarında istanbul'da doğ
du. Adı Mustafa' dır. Mustafa All Efendi 
onu Molla Rumüzi ve Muammayl şeklin
de anar. Eserinden medrese tahsili gördü
ğü , Arapça ve Farsça bildiği anlaşılmakta
dır. Bilinen ilk görevi başdefterdarlık vari
dat katipliğidir. Ahdl. tezkiresinde onun 
Varidatl Mustafa Çelebi diye şöhret ka
zandığını belirtir. Daha sonra sipahi bölü
ğüne geçti. Ardından Mısır Defterdarlığı'n
da muhasebeci oldu. Mısır'da üç beyler
beyi döneminde bu görevini sürdürdük
ten sonra Yemen defterdarlığına getiril
di. Koca Sinan Paşa tarafından Yemen is
yanlarının bastırılması sırasında anlaşma 

sağlamak üzere 977'de ( 1570) imam Mu
tahhar'a elçi olarak gönderildi. Muhteme
len Sinan Paşa ile birlikte Yemen'den ay
rıldı ve onun yanında Tunus seferine ka
tıldı (982/1574) . 990 (1582) yılından önceki 
bir tarihte öldüğü anlaşılmaktadır. 

Rumüzi'nin en önemli eseri Yemen def
terdarlığı sırasında yazdığı Name-i Fü
tlih-ı Yemen'dir (Tarih-i Feth-i Yemen, Fü
tüh-ı Yemen). Kitapta, Yemen valilerinin 
kötü idareleri yüzünden Osmanlı yöneti
mine karşı direnen, hatta Portekizliler'le 
iş birliği yapan Zeyd! imamı Mutahhar'ın 

974'te (ı 567) başlattığı isyanı bastırmak
la görevli Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa'nın 
Yemen'deki fetihleri anlatılmaktadır. Bu
radaki olayları yakından izleyen Rumüzi 
mesnevi tarzındaki eserini Sinan Paşa'nın 
emriyle kaleme almıştır. Yemen'de cere
yan eden olayların da ilave edildiği, Sinan 
Paşa'nın nezareti altında hazırlanan eser
de ZeydTier'e karşı kazanılan her zafer için 
bir tarih düşürülmüş ve Sinan Paşa bunla-
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rı bizzat tashih etmiştir. Üç bölümden olu
şan eserin 3070 beyitlik birinci bölümü 
başlangıçtan Sinan Paşa'nın fetihlerine ka
dar gelen bir Yemen tarihidir. 14.511 be
yitlik ikinci bölümde Sinan Paşa'nın 976-
978 (1569-1571) yılları arasında Zeydller'e 
karşı Yemen'de sürdürdüğü mücadele, 
3000 beyitlik üçüncü bölümde Tunus'taki 
Halkulvadi Kalesi'nin İspanyollar'dan alını
şı (982/1574) anlatılmaktadır. RumOzl. Ye
men'de bulunan 200'den fazla şehir ve 
kalenin fethini anlatırken bölgenin adetle
ri, inançları , kültür seviyesi, yaşayış tarzı, 
iktisadi ve coğrafi durumu hakkında kendi 
müşahedelerine dayanan bilgiler vermiş
tir. Eserde Sa'dl-i Şlrazl'nin Bostan ve Gü
listan'ından iktibaslar bulunduğu gibi Sa'
leöı'nin tefsiri, Hüseyin Vaiz-i Kaşifı'nin Me
vakıb adıyla Türkçe'ye tercüme edilen tef
siri, Beyzavl'nin tefsiri. Hatlb et-Tebriz!'
nin Mişkdtü'l-meşabl]J.' i ve Muhammed 
b. Ali ei-Kaffal'in Cevami'u'l-kelim'inden 
yararlanılmıştır. Yemen'in fethinden dö
nüşte Mekke'de Kutbüddin ei-Mekkl ile 
görüşen Sinan Paşa eserin bir nüshasını 
ona vererek mensur bir Yemen tarihi yaz
masını istemiş, bunun üzerine Mekkl, el
Ber~u'l-Yemdni ti'I-fet]J.i'l-'Oşmani adlı 
eserini kaleme almıştır. 

Name-i FütUh-ı Yemen'in bilinen yaz
ma nüshaları Topkapı Sarayı Müzesi (Re
van Köşkü, nr. 1297) , Süleymaniye (Da
road İbra him Paşa, nr. 33), istanbul Üni
versitesi (TY. nr. 6045) ve Millet (Ali EmlrT 
Efendi , Manzum. nr. 131 1) kütüphanele
rinin yanı sıra İsmail E. Erünsal'ın özel kü
tüphanesinde bulunmaktadır. İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki nüshasının 
minyatürleri araştırmalara konu olmuştur 
(Fehmi Edhem Karatay- !van Stchoukine, 
Les manuscrits orientaux illustres de la 
bibliotheque de l'universite de Stanbul, 
Paris 1933, s. ı 1-14) . Eser, Hulusi Yavuz 

Rumüzi'nin 
Tarih-i 
Feth-i Yemen 
adlı eserinin 
unvan sayfas ı 

(İÜ Ktp., TY, 
nr. 6045) 

Rumüzi'nin Tarih-i Feth-i Yemen adlı eserinde Ta 'ker Ka
lesi'nin zaptını tasvir eden minyatür tiü Ktp., TY. nr. 6045. vr. 
118b) 

tarafından "Fetihname-i TOn us ve Halku'l
vad" bölümü hariç Yemen'de Osmanlı 
İdaresi ve Rumilzi Tarihi ismiyle ten
kitti basım halinde yayımlanmıştır (HI, An

kara 2003). Rumüzi düşürdüğü tarihleri ve 
muammalarını Muammeyat adlı eserin
de toplamıştır (Süleymaniye Ktp., İbra 

him Efendi , nr. 567; İÜ Ktp., TY, nr. 1890). 
Ahdl onun bu husustaki maharetini öve
rek üç muammasını eserine almıştır. 
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