
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, 



Divanda Ruüs Kalemi 'nden, maliyede başmuhasebe , Ana
dolu ve istanbul kalemlerinden ve Defterhane'den çı karıl 

mış derkenarlarla sadrazam buyruldusu bulunan arzuhal 
(BA, RuOs Kalemi, Dosya nr. 238/72) 

bu yüzyılın ortalarından itibaren belirli bir 
tasnife tabi tutulup ayrı ayrı defterlere 
kaydedilmeye başlandı, bu gelişme belge
lere de yansıdı. Ruus emri adı verilen bel
geler üzerinde bu kaleme mahsus işaret
ler zikredilen dönemden itibaren kullanıldı. 
XVIII. yüzyılda bu kalemin defterleri daha 
zengin bir muhtevaya sahip oldu. Özellikle 
merkez teşkilatındaki tevcihatın işlendiği 
defterlerde makama, isme, payeye göre 
bölümler oluşturuluyor, boşta kalan eski 
mansıp sahipleri için de ayrı bölüm tan
zim ediliyordu (ruus defterleri için bk. Baş
bakanlık Osmanil Arşiui Rehberi, s. 72-84 ). 

Ruus Kalemi'nin amirine ruus kesedan adı 
veriliyordu. Belgelerde ismine ancak XVII. 
yüzyıl sonlarında rastlanan bu görev XVIII. 
asırda yıllık tevcihat sistemine tabi idi. 
Bu göreve Divan-ı Hümayun Kalemi içeri
sinde yetişmiş katipierden tayin yapılırdı. 
Küçük ruznamçeci sefere gönderildiğin
de merkezdeki vekaletine ruus kesedar
ları tayin edilirdi (BA, A.RSK, nr. 1571 , s. 
29) 

XVIII. yüzyılda kalemde işlem gören bel
gelerden imamet, hitabet, müezzinlik, kay
yımlık gibi cihetlerden 1 kuruş; kitabet ve 
ci bayetten 2 kuruş; tevliyetlerden 1 o ak
çenin altı için 4, 1 O akçe için S, 20 akçe 

için 1 o ve 40 akçe için 20 kuruş; zaviye
darlıklardan 4 kuruş; kapıcılık, matbah-ı 

amire Ve helvacı neferlerinden 1 kUFUŞ ; 

cerrah mülazımlarından 2,5 kuruş; 4 ak
çenin üzerindeki cibayet ve kitabetlerden 
4 akçenin katına göre 2, 3, 4 ve S kuruş ; 

nezaretlerden 2 kuruş harç alınırdı. Aylık 
toplanan harç relsülküttab, ruus keseda
rı ve katipler arasında eşit olarak paylaş
tırılırdı. 
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Iii RECEP A IDSHALI 

RUVEYM b. AHMED 
( ..~.o> l ~ ~.9) ) 

Ebü Muhammed Ruveym 
b. Ahmed el-Bağdad! 

(ö. 303/915-16) 

İlk sufilerden. _j 

Bağdat'ta doğdu. Beni Şeyban kabile
sine mensuptur. Dönemin ünlü sufilerin
den Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Muhammed 
el-Ceriri, İ bn Ata, Ebu Osm an el-Hiri ve 
Ebu Said el-Harraz ile görüştü. İbn Hafif, 
Ca'fer el-Huldl ve Ebu Abdullah b. Mu
hammed er-Razi kendisinden faydalandı. 
Hatlb el-Bağdadl'nin devrin imamlarından 
biri olarak zikrettiği Ruveym, Davud ez
Zahirl'nin mezhebine mensup bir fakihtir 
( Tarli].u Bagdad, Vlll, 430) Feridüddin At
tar onun bir dönem kadılık yaptığını ve ha
lifenin güvenini kazandığını söyler ( Tezki
retü 'l-euliya, s. 506 ). Ruveym'in hadis ve 
kıraat ilimleriyle de meşgul olduğu kayde
dilir. Kıraat hacası aşere imamlarından Ha
lef b. Hişam' ın meşhur iki ravisinden bi
ri olan İdrls b. Abdülkerlm'dir (Sülem!, s. 

RUVEYM b. AHMED 

ı 80) Bağdat'ta vefat eden Ruveym Şunl
ziyye Kabristanı'na defnedildi. 

Tasawufu, "Senin hiçbir şeye malik ol
maman, hiçbir şeyin de sana malik olma
masıdır" şeklinde tarif eden Ruveym, Cü
neyd gibi temkinli bir tasawuf anlayışını 
benimsemiştir. Bu tavrı tercihinde fakih
liğinin yanında faal olarak sosyal hayatın 
içinde yer almasının da etkisi olmalıdır. 
Kaynaklarda Ruveym'in adı , Cüneyd'in ya
nında Muhasibl ve Amr b. Osman el-Mek
ki gibi isimlerle bir arada zikredilmekte ve 
bu grubun içinde yer alan sufilerin ilimle 
hakikatleri (şeriatla tasawufu) telif ettikleri 
belirtilmektedir (Kuşeyr!, s. 87 ) Ruveym 
temkin konusunda Cüneyd ile aynı görüş
leri paylaşmakla beraber fakr, tevekkül ve 
halvet gibi meselelerde ondan ayrılır. 

Marifet, muhabbet, fakr, tevekkül, sıdk, 

sema, velayet gibi konular üzerinde öz
gün fikirleri olan Ruveym'in bunlara dair 
sözlerinden çok azı bugüne ulaşmıştır. Ta
lebelerinden İbn Hafif' e söylediği, "Tasav
vuf yolunda yapılması gereken ilk şey ca
nını feda etmektir, bunu göze alamıyorsan 
bu yola girip de sufilerin saçma sapan söz
leriyle hiç uğraşma!" cümlesi Ruveym'in 
tasawuf anlayışını özetler mahiyettedir. 
Onun bu titiz yaklaşımı mutasawıfları ten
kit noktasında önem arzetmektedir. Ru
veym, sufilerin gerekli durumlarda bir
birler ini eleştirmeleri halinde hayır üzere 
bulunacaklarını söyler; hatalı düşünceler 
ve uygulamalar karşısında eleştiri meka
nizmasını işietmeyip adeta bir uzlaşma 
hali sergileyecek olurlarsa helak olacakla
rını belirtir (Sülem!, s. 181 ; Şehabeddin 

es-Sühreverdl, s. 112). 

Hakim kelimesini "veli" anlamında kul
lanan Ruveym, velllerin tavırlarının dini 
hükümlerin uygulanması noktasında önem 
arzettiğini özellikle vurgulamaktadır. Ona 
göre sufiler, bilhassa velayet makamına 
nail olanlar dini emirler in hayata geçiril
mesi aşamasında halk için kolaylığı esas 
almalı , bunları kendilerine tatbik ederken 
özenli davranmalıdır ( Kuşeyrl , s. ı 08) Ru
veym, döneminin tartışma konularından 
biri olan fakrı "maddi hiçbir şeye sahip ol
mamak" şeklinde yorumlamaz; ona göre 
fakir sırrını koruyan, nefsini gözetleyen ve 
Allah 'ın farzlarını ifa eden kimsedir. Ru
veym'in fakirliği maddi açıdan değil ma
nevi yönüyle değerlendiren bu yaklaşımı
nın sonucu olarak zenginlerle bir arada bu
lunmayı tercih etmesi ve mutasawıfların 
fakr meselesindeki genel anlayışına mu
halif davranması eleştirilmiştir (Hücvlrl, s. 
237) . Onun fakr konusundaki görüşleriy-
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