
yan devletlerin S39'da (1144) şehri kuşat

tığını, yaklaşık üç yıl süren kuşatmanın 
ardından S42'de ( 114 7) M eriye'nin işgal 
edilip müslümanların kılıçtan geçirildiğini 
bildirmiş, kendisi de bu işgal sırasında 20 
Cemaziyelahir S42'de (16 Kasım ı 147) şe

hid edilmiştir. 

Eserleri. 1. İ~tibdsü '1-envar ve iltima
sü'l-ezhar ii ensabi'ş-şal).abeti ve ruva
ti'l-a§ar. Kısaca Kitabü'l-Ensab olarak bi
linen ve altı cilt halinde telif edilen eserde 
sahabe döneminden müellifin zamanına 
kadar yaşamış hadis ravileriyle muhaddis
lerin nesepleri ve hayatları hakkında bilgi 
verilmektedir. VII. (XII I.) yüzyıldan sonra 
hem Endülüs'te hem islam dünyasının di
ğer bölgelerinde şöhrete ulaşan İ~tibdsü'l
envar birçok alime kaynaklık etmekle bir
likte günümüze tam bir nüshası ulaşma
mıştır. Kitabın 1 ve V. ciltleri Fas'ta (Kara
viyyln, nr. 301/92, 303/40), lll. cildi TUnus'
ta (Darü'l-kütübi'l-vataniyye, nr. 1665) bu
lunmaktadır. Birçok alim tarafından ihti
sar edilen eserin İbnü'I-Harrat, Muham
med b. Ali ei-Ensarl ei-Mürsl, İbnü'I-Hay
dırl, İsmail b. İbrahim ei-Bilblsl'ye ait muh
tasarları günümüze kadar gelmiştir (Ha
med el-Casir, sy 65-66 119921. s. 138 vd.). 
Emilio Malina L6pez ve Jacinto Bosch Vila, 
Ruşatl'nin İ~tibdsü'l-envar'ı ile İbnü'I
Harrat ei-İşblli'nin muhtasarında yer alan 
Endülüs'le ilgili kısımları derlemiş, bu der
leme, müellifler ve eserleri hakkında bilgi 
veren bir giriş yazısıyla birlikte el-Ende
lüs ii İ~tibdsi'l-envar ve fi'l;)tişari İ~ti
basi'l-envar adıyla yayımlanmıştır (Mad
rid 1990). Muhammed Salim Haşim de bu 
çalışmanın sadece metin kısmını İ~tiba
sü'l-envar ve iltimasü 'l-ezhar ii ensa
bi'ş-şa]J.abe ve ruvati'l-a§ar ismiyle neş
retmiştir (Beyrut 1420/1999). z. İ?hôrü 
tesadi'l-i'ti~ad bi-beyani su'i'l-intiMd. 
Devrin Meriye kadısı müfessir İbn Atıyye 
ei-Endelüsl'nin İ~tibdsü '1-envar'a yaptığı 
eleştirilere cevap olarak kaleme alınmış
tır. 3. el-İ'lam bi-ma ti kitôbi'l-Mü'telit 
ve'l-mul;)telif li'd-Dare~utni mine'I-ev
ham (Kettanl, s. ı 16). 

Ruşatl'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri 
üzerine bazı makaleler yazılmıştır. Bunlar 
arasında Emilio Malina L6pez'in "Aimeria 
lslamica: Puerta de Oriente, Objetivo Mi
litar" ("Nuevos datos para su estudio en el 
'Kitab Iqtibas al-anwar' de al-Ruşatı", Ac
tas del XII Congreso de la U E A I, Malaga 
1984, Madrid 1986, s. 559-608), Jacinto 
Bosch Vila'nın "Una Nueva Fuente Para la 
Historia de ai-Andalus: el Kitab lqtibas al
anwar de Abü Mut:ıammad ai-Ruşatl" ile 
(Actas del XII Congreso de la U E A I, Ma-

laga 1984, Madrid ı 986, s. 83-94) "el Kitab 
lqtibas al-anwar de Abü Mut:ıammad ai
Ruşatı. Analisis de la Obra y de !as Noticias 
Sobre ai-Andalus" (Mecelletü'l-Ma'hedi'l
Mışrf li'd-Dirasati'l-İslamiyye f1 Madrid, 
xxııı 1 ı 985- ı 986 J, Madrid 1986, s. 7 -13) ve 
Juan eastilla Brazales'in "El lqtibas al-an
war: Fuente para la reconstrucci6n de la 
o b ra geografica de ai-Razl" ( Qurtuba, V 
1 Cordoba 2000 ı. s. 41-67) adlı çalışmaları 

önemlidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbn Beşküval. eş-Şıla, Kahire 1966, 1, 297; Va

küt. Mu'cemü'l-büldan, 111, 45; İbn Hallikan. Vefe
yat, 111, 106-107; İbnü'I-Ebbar, el-Mu'cem (nşr. F. 
Codera). Madrid 1885, s. 217-222; Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XX, 258-260; a.mlf .. Te?kiretü'l
f:ıuffi'ı?-, IV, 1307-1308; Ebü'I-Fida İbn Keslr, el
Bidaye ve'n-nihaye (nşr. Ahmed Ebu Mülhim 
v.dğr.). Beyrut 1405/1985, Xll, 239; Süyütl, Lüb
bü'l-Lübab fi ta/:ırfri'l-ensab (nşr. M. Ahmed Ab
dülazlz- Eşref Ahmed Abdülazlz), Beyrut 1411/ 
1991, 1, 353; Makkarl, f'fefl:ıu'Hfb, IV, 462; Keş
fü'?--?-Uniln, ı, 134; Hediyyetü'l-'arifin, I, 456; Keh
hale, Mu'cemü 'l-mü'ellifin, VI, 90; Kettanl. er-Ri
saletü '1-müstetrafe, s. 115-116, 126; Zirikll, el
A'lam (Fethullah). IV, 105; Abdülkadir Zimame. 
"er-Ruşa(l el-Endelüsl", MMLADm., LXVII/3 (ı 992). 
s. 400-41 O; H amed ei-Casir. "Ensabü'r-Ruşati el
Endelüsl ve mu)}taşaratüh", RHM, sy. 65-66 
(I992). s. 131-150; Maribel Fierro, "al-Ru~a\i", 

EJ2 (ing.). vııı, 635-636; Muhammed Hişam en
Na'san. "er-Ruşa\1", Mevsıl'atü a'lami'l-'ulema' 
ve'l-üdeba'i'l-'Arab ue'l-müslimfn, Beyrut 14271 
2006, X, 300-303. ı:;t;:1 

IJll!l!l HAYArt YILMAZ 

ı 

L 

ı 

RÜŞENI 

(bk. DEDE ÖMER RÜŞENİ). 

RÜŞENİYYE 
(~.9..)'11) 

Halvetiyye tarikatının 
Dede Ömer Ruşeni'ye 

(ö . 892/1487) 
nisbet edilen ana kollarından biri. 

ı 

_j 

ı 

L _j 

Kurulduğu Azerbaycan'dan Anadolu'ya, 
Anadolu'dan Balkanlar, Suriye, Mısır, Ku
zey Afrika, Sudan, Habeşistan ve Güney 
Asya'ya yayılan Halvetiyye tarikatı, özel
likle ikinci pir Seyyid Yahya-yı Şirvanl'den 

sonra çeşitli koliara ayrılarak islam dünya
sının en yaygın tarikatı haline gelmiştir. 
Yahya-yı Şirvanl'nin halifesi Dede ömer 
ROşenl tarafından kurulan ROşeniyye, Hal
vetiyye'nin ilk ana koludur. Tarikatın silsi
lesi Dede ömer ROşeni, Seyyid Yahya-yı 
Şirvanl, Sadreddin-i Hıyavl, Hacı izzeddin 
Türkmanl, Ahi Mlrem Halvetl vasıtasıyla 
Halvetiyye tarikatının plri Ömer ei-Halve
tl'ye ulaşır. 

RÜŞENiYYE 

Aydın ilinden olduğu için şiirlerinde "RO
şen!" mahlasını kullanan Dede Ömer, Ana
dolu'daki ilk Halvetl şeyhlerinin önde ge
lenlerinden ağabeyi Alaeddin Rumi'nin (Ali 
Halvet!) tavsiyesiyle Bakü'ye giderek Yah
ya-yı Şirvanl'ye mürid oldu, kısa sürede 
sü!Okünü tamamlayıp hilafet aldı, Şirvanl 
kendisini irşad göreviyle Anadolu'ya gön
dermek istediyse de mürşidinden uzak 
kalmamak için yine onun rızasıyla Kara
bağ, Serdea ve Gence gibi civar bölgeler
de irşad faaliyetine başladı. Şeyhinin vefa
tından sonra onun yerine geçen ROşenl, 
Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın Teb
riz'i başşehir edinmesinin ardından ken
disini davet etmesi üzerine Tebriz'e gitti 
ve sultanın hanımı Selçuk Hatun'un yap
tırdığı dergaha yerleşti. Uzun Hasan'ın sa
rayında cuma günleri alim ve sanatkarlar
la yapılan toplantılarda daima en büyük 
saygıyı gören şeyh oldu. Uzun Hasan'ın ve
fatından sonra oğulları Sultan Halil ve Sul
tan Yakub zamanında da aynı itibarı gör
dü. Sultan Yakub ona çeşitli ihsanlarda bu
lundu ve Cihan Şah'ın eşi olan kızının yap
tırdığı hankahı (Cihan Şah Hankahı) ona 
tahsis etti. 

Yahya-yı Şirvanl'nin halifelerinden bazı
sının marifetullaha, bazısının cezbe-i ila
hiyyeye, bazısının zühd ve takvaya mazhar 
olduğu belirtilirken Dede Ömer ROşenl'
nin aşk-ı ilahiye mazhar olduğu kaydedil
miştir (Yusuf b . Ya'küb, s. ı 5). Nitekim 
onun birçok manzumesinde samimi ya
karışlarla ilahi aşk ve Allah'a yakınlık duy
gularını işlediği görülür. ROşenl, Muhyid
din İbnü'I-Arabl'nin çizgisini takip etmiş, 
özellikle Fuşuşü'l-l).ikem'deki bazı görüş
lerine yapılan itirazlara cevap vermiştir 
(Muhyl-i Gülşenl, s. 90). Onun tasavvuf an
layışında Mevlana Celaledôın-i Rumi'nin de 
ciddi etkisi vardır. Neyname adlı mesne
visi Mevlana'nın Me§nevi'sinin ilk on se
kiz beytinin tercümesi ve kısmen şerhi, 
Çobanname'si de Me§nevi'deki "Musa
Çoban" hikayesinin serbest bir çevirisidir. 
Dede ömer'in Mevlana'nın görüşlerini be
nimsemesi, ROşeniyye'den ayrılan Gülşe
niyye şubesiyle Mevleviyye tarikatı arasın
da daha sonra meydana gelen yakınlığın 
temelini oluşturmuştur. 

ROşeniyye daha çok Azerbaycan çevre
siyle Tebriz ve civarında yayılmıştır. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'ya da geldiği ve Er
zurum, Diyarbekir gibi şehirlerde yayıldığı 
kaydedilmektedir (Sarı Abdullah Efendi, s. 
142). Halvetiyye'de seyrü sü!Okyedi isimle 
(la ilahe illallah. Allah. hQ, hak. hay, kay
yum, kahhar) yapılırken Rüşeniyye'de De
de ömer'in beş isim daha (vehhab, fettah, 
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RÜSENiYYE 

Dede ömer Rüsenf'nin eserlerinden olusan mecmuanın ilk 
sayfası (Süleymaniye Ktp. , Dügümlü Baba, nr. 419/2) 

vahid, ahad, samed) ilavesiyle on iki isimle 
yapılmaktadır. Bazı kaynaklarda bu on iki 
isim "la ilahe illallah, Allah, hCı, hak, hay, 
kayyCım, samed, baslr, gafCır, kahhar, ve
dCıd, vehhilb" şeklinde kaydedilmiştir (Ha
rlrlzade, ll , vr. 68b). Halvetiyye tarikatında 
on iki isimle seyrü sülCıkü ilk defa Dede 
Ömer RGşenl tamamlamış, müridierini de 
bu usulle yetiştirmiştir. Önde gelen halife
lerinden İbrahim Gülşenl ile oluşan Gülşe
niyye ve Muhammed Demirtaşi ile mey
dana gelen Demirtaşiyye kollarında da bu 
usul takip edilmiştir. Sıkı bir zühd ve riya
zet esasına dayanan ve Halvetiyye gibi 
Sünni bir çizgiyi takip eden RCışeniyye'de 
on iki isimle seyrü sülük yapılmasını J. 
Spencer Trimingham'ın Şii İsnaaşeriyye ile 
irtibatlandırma gayretinin ilmi bir daya
nağı yoktur. 
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ıııııııı REŞAT ÖNGÖREN 

Osmanlı bürokrasisinde 
L tayin işleriyle uğraşan kalemin adı. _j 

Sözlükte "baş; kişi , şahıs" anlamındaki 

re's kelimesinin çağulu olan ruüs Osman
lılar'da bu anlamından hareketle tayinleri 
ilgilendiren bir terim olmuştur. Osmanlı 

bürokrasisinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar 
birtakım resmi tayinierin kaydedildiği def
terleri ifade eder. XVII. yüzyıldan itibaren 
bazı tayinler için verilen tezkireler de bu 
adla anılmış ve XVII. yüzyılın sonlarına doğ
ru tayinierin bürokratik işlemlerinin yapıl

dığı kalemin adına dönüşmüştür. 

Osmanlı Devleti'nin hem takip ettiği mer
keziyetçilik politikası gereği, hem de alınan 
resim ve harçların iyi bir gelir kaynağı ol
ması dolayısıyla ülke toprakları içerisin
deki bütün görevlerin tayini ya da tasdiki 
merkez tarafından yapılmaktaydı. Bu gö
revlendirmelerin tirnar sistemini ilgilen
direnler dışındaki önemli bir kısmının bü
rokratik işlemlerinde ruCıs temel aşama
lardan birini oluşturmaktadır. Divan-ı Hü
mayun'da vezlriazamın ve seferle görevli 
serdarların gerçekleştirdiği tayinler ve ma
aşlarda yapılan artışların (terakki) kararı 
ruCıs defterine kaydedilirdi. Tayin işlemle
rinde temel senet niteliğinde olan bu def
ter ler önemleri dolayısıyla doğrudan rel
sülküttab tarafından tutulurdu. Hatta bu 
özelliği sebebiyle kiltipler arasında bu def
terler "RuCıs-ı Abdurrahman Çelebi" (Mü
himme Defteri, TSMK, Koğuş l ar, nr. 888, 

s. 176•), "Mahmud Çelebi RuGsu" (BA, MD, 
nr. VII, hk. 190) gibi ifadelerle dönemin re
lsülküttabına izafetle anılmaktaydı. Göre
vin nihai tasarruf belgesi mahiyetindeki 
berat, bu defterdeki kayıttan çıkarılan ru
Cıs tezkiresi veya kısaca ruCıs adı verilen, 
relsülküttabın imzasını taşıyan belgeye 
dayanılarak görevin bağlı bulunduğu ka
lemlerden verilirdi. RuCıs ile tayin işlemi 
gerçekleşen ulGfeliler 1 maaşlılar, ilk ma
aşlarını relsülküttabın bu kayıtlara göre 
düzenlediği ibtida tezkiresiyle büyük rGz
namçe kaleminden alırlardı. Maaş artışla
rında berat gerekmez, ancak yine relsül-

küttab tarafından artışın işlendiği ruCıs 
defterlerindeki kayda göre "izdiyad tezki
resi" verilir, bu tezkire, maaşı arttırılan ki
şinin bağlı bulunduğu kalemin defterleri
ne işlenerek yürürlüğe girerdi. UICıfelilerin 
bir başka ulCıfeli göreve nakillerinde de ay
nı şekilde intikal tezkiresi düzenlenirdi. 

RuCıs Kalemi'nden vezaret, beylerbeyilik, 
sancak beyilik görevlerinin dışında kalan 
merkez ve taşradaki yüksek seviyeli me
muriyetler, kale müstahfızlığı ve dizdar
lıkları , bunların maiyetinde bulunan kişi
ler, iskele ve esnaf kethüdalıkları, Darüssa
ade ağasının denetiminde olan Haremeyn 
vakıfları dışında nezareti sadrazam, şey
hülislam, istanbul, Galata ve Üsküdar ka
dısı, Babüssaade ağası, Saray-ı Cedld ağa
sı, Enderun kilercibaşısı gibi yüksek rüt
beli kişilere verilmiş vakıflarla diğer vakıf
ların nezaret, tevliyet, kitabet, imarnet gi
bi cihetlerinin tayinleri bu kalemden veri
len ruCıs ile yapılmaktaydı. Bunlardan baş

ka maaşını Küçük RCıznamçe Kalemi'nden 
alan çavuş, katip, müteferrika, hassa mi
marları , hassa hekimleri gibi görevlilerle 
sipah, silahdar, cebeci, topçu ve top ara
bacı gibi askeri zümre mensupları da gö
revlerini ancak kendilerine RuCıs Kalemi'n
den verilecek ruCıs tezkiresiyle tasarruf 
edebilirlerdi. Herhangi bir hizmete bağlı ol
maksızın "hallerine merhameten" gümrük 
veya başka bir gelir kaynağından maaş bağ
lanması uygun görülen fakirlere, geçimini 
temin edemeyen bazı eski devlet görevli
lerinin eşleri ve çocukları gibi kişilere ma
aş bağlanması işlemleri yine bu kalemden 
yapılmaktaydı. ilmiye teşkilatında göreve 
başlama işlemi için gerekli belgeye de ru
Cıs deniyordu. Medrese tahsilini tamamla
yıp mülazim olanlardan yedi senelik mü
lazemet süresinden sonra girdikleri ruCıs 
imtihanını başaranlar ruCıs alırlardı. Bun
lar ibtida-i hilric medreselerine tayin edil
dikleri için ruGslarına ibtida-i hilric ruCısu 
deniyordu. 

XVII. yüzyıl ortalarına kadar ruCıs işlem

leri Divan-ı Hümayun Kalemi'ndeki katip
ler tarafından yapılıyordu. Babtali'nin te
şekkülüyle birlikte daha önce Divan-ı Hü
mayun'da dar bir mekanda hizmet veren 
kiltipler Babtali'de büyük odalarda görev 
yapmaya başladılar. Muhtemelen ruCıs iş
lemleri de bir grup kiltip tarafından ayrı 
bir odada yapılmaktaydı. Yüzyılın sonuna 
doğru bu oluşum ruCıs kesedarının neza
retinde RuCıs Kalemi adını aldı. Bu kale
min defterleri ve belgeleri XVII. yüzyıl or
talarından itibaren önemli bir uzmaniaş
mayı yansıtmaktadır. Daha önceleri ruCıs 
defterlerine karışık olarak yazılan tayini er, 


