
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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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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le tevekkül hakkındaki kanaatleri birbiriy
le uyum arzeder. Zira ona göre tevekkül 
va'd-i ilahiye güvenmektir (Serrac, s. 50). 

Ruveym süfilerin sema yaparken birta
kım gaybl manalar müşahede ettiklerini, 
bu manaların vecd sahibini kendilerine yö
nelttiğini, onun da bu nimetten dolayı fe
rahlık ve zevk duyduğunu. daha sonra ara
ya bir perde çekildiğinde yaşadığı zevk ve 
şevkin hüzne dönüştüğünü, bu hali tecrü
be edenlerden bazılarının ağladığını. bazı
larının da üstlerini başlarını yırttığını söy
lemiştir. Onun bu ifadeleri vecd halinin ilk 
psikolojik tahlillerinden biri olması bakı
mından önemlidir (Kuşeyrl, s. 459) . Hüc
vlrl. Ruveym'in sema konusuna dair eser
ler kaleme aldığını ve bunlardan birinin 
adının Gaıatü'l-vacidin olduğunu söyle
mektedir. Hücvlrl'nin ifadelerinden bu ese
ri gördüğü anlaşılmaktadır (Keşfü 'l-mah

cüb, s. 237). 
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RUVEYS 
(~~)) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. el-Mütevekkil el-Lü'lül el-Basri 

(ö. 238/852) 

Kıraat-i aşere 

imamlarından 

Ya'küb ei-Hadraml kıraatinin 
meşhur iki ravisinden biri. 

_j 

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakla bir
likte hoca-talebe ilişkileri dikkate alındı
ğında Basra'da veya çevresinde doğduğu
nu ve eğitimini bu şehirde aldığını söyle
mek mümkündür. Ruveys lakabıyla anıl
masının sebebi bilinmiyorsa da "re's" (baş) 

kelimesinin ism-i tasgiri olan ve her şeyin 
en yüksek noktası için kullanılan bu keli
menin onun kıraat alanındaki üstünlüğüy
le ilgili olduğu düşünülebilir. Kaynaklar Bas
ralı Ya'küb ei-Hadraml dışında başka bir 
hacasından söz etmemekte ve Had ram!'
nin en önde gelen talebesi olduğunu be
lirtmektedir. EbQ Amr ed-Dan! de onun 
Ya'küb ei-Hadrami'nin en iyi öğrencisi ol
duğunu söylemiştir. Ya'küb'un önde gelen 
talebelerinden Ebü Hatim es-Sicistanl, Ru
veys'in hocasının önünde Kur'an'ı defalar
ca hatmettiğini ve her dersin sonunda ho
casının onun okuyuşuyla ilgili takdirlerini 
ifade ettiğini belirtmiştir (İbnü'I-Cezerl. II, 
235). Kıraat-i aşereyle ilgili kaynaklarda 
Ya'küb ei-Hadraml kıraatinin iki ravisin
den birinin Ruveys olduğunda ittifak edil
mesi onun bu kıraatin zaptı ve rivayeti ko
nusunda uzman sayıldığını göstermekte
dir. Basra'da vefat eden Ruveys'ten EbQ 
Bekir Muhammed b. Harun et-Temmar ve 
Şafii fakihi Zübeyr b. Ahmed ez-Zübeyr! 
gibi şahsiyetler istifade etmiştir. 
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RÜY-i IRAK 
( Jf_r IS~J) 

Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Rüy-i ırakı Seydl ve Abdülbaki Nasır De
de terkipler arasında zikreder. XV. yüzyıl
dan sonra uzun süre kullanılmadığı anlaşı
lan bu makamAhmetAvni Konuk(ö. 1938) 
tarafından yeniden caniandınimaya çalı
şılmıştır. Irak perdesinde karar eden bir
leşik makamlar grubuna dahil olan rüy-i 
ırak makamının seyri inicidir. Dizisi, yerin
deki segah makamı dizilerine ırak perde
sindeki hicaz ve segah dörtlülerinin eklen
mesiyle meydana gelmiştir. Tam karar ırak
taki segah dörtlüsüyle yapılır (segah dizisi 
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Rüy-i ırak 
makamı 

seyir ömeği 

Rüv-ı ırak 

makamı 

dizileri 

ırakta hicaz 
dörtlüsü 

~ ~r~J j j(IJJ 
ırakta segah 

dörtlüsü 

şematik olarak yazılmıştır, ayrıntılar için 
bk. SEGAR). 

Rüy-i ırak makamının güçlüsü segah ma
kamı gibi neva perdesidir. Esasen rüy-i ırak 
makamının asma kararlar, donanım, per
de isimleri. genişleme ve seyir gibi özellik
leri aynen segah makamı gibidir. Araların
daki fark sadece karar perdesinin değişik 
oluşundan ibarettir. Karar perdesi değişti
ğine göre yedenin de değişmesi tabiidir: 
rüy-i ırak makamının yedeni acem-aşiran 
(bakiye diyezli fa) perdesidir. Karar perdesi 
üzerinde bulunan segah dörtlüsünün ses
leri ise ırak, rast, dügah ve segahtır. 

Bu makamın ırakta segah ile değil hi
caz dörtlüsü ile karar ettiğini ileri sürenler 
de olmuştur. Bu konuda Kantemiroğlu'
nun Kitabü İlmi'l-musiki ala vechi'l
hurufat adlı eserindeki tarif önemlidir: 
"Segah perdesinden hareket edip tlz ve 
nerm perdelerde tamam segah makamı
nı gösterir. Ondan sonra gelip tamam per
deler ırak perdesinde karar kılar"_ "Tamam 
perdeler ile" ibaresi kararın hicazlı değil 
segahlı olduğunu gösteren bir ifadedir. 
Çünkü bu perdedeki hicaz dörtlüsünün 
üçüncü sesi bir ara perde olan kürdldir. 
Neyzen Emin Dede'nin (Yazıcı) bu makam
daki peşrevi ve Ahmet Avni Konuk'un M ev
levi ayini de ırakta segahlı karar etmekte 
olup ıraktaki hicaz sadece bir geçkiden 
ibarettir. Çok az kullanılmış olan rüy-i ırak 
makamına yukarıda zikredilen peşrev ve 
Mevlevl ayini örnek olarak verilebilir. 
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