RUVEYM b. AHMED
le tevekkül hakkındaki kanaatleri birbiriyle uyum arzeder. Zira ona göre tevekkül
va'd-i ilahiye güvenmektir (Serrac, s. 50).
Ruveym süfilerin sema yaparken birtagaybl manalar müşahede ettiklerini,
bu manaların vecd sahibini kendilerine yönelttiğini, onun da bu nimetten dolayı ferahlık ve zevk duyduğunu. daha sonra araya bir perde çekildiğinde yaşadığı zevk ve
şevkin hüzne dönüştüğünü, bu hali tecrübe edenlerden bazılarının ağladığını. bazı
larının da üstlerini başlarını yırttığını söylemiştir. Onun bu ifadeleri vecd halinin ilk
psikolojik tahlillerinden biri olması bakı
mından önemlidir (Kuşeyrl, s. 459) . Hücvlrl. Ruveym'in sema konusuna dair eserler kaleme aldığını ve bunlardan birinin
adının Gaıatü'l-vacidin olduğunu söylemektedir. Hücvlrl'nin ifadelerinden bu eseri gördüğü anlaşılmaktadır (Keşfü 'l-mah
cüb, s. 237).
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kelimesinin ism-i tasgiri olan ve her şeyin
en yüksek noktası için kullanılan bu kelimenin onun kıraat alanındaki üstünlüğüy
le ilgili olduğu düşünülebilir. Kaynaklar Basralı Ya'küb ei-Hadraml dışında başka bir
hacasından söz etmemekte ve Had ram!'nin en önde gelen talebesi olduğunu belirtmektedir. EbQ Amr ed-Dan! de onun
Ya'küb ei-Hadrami'nin en iyi öğrencisi olduğunu söylemiştir. Ya'küb'un önde gelen
talebelerinden Ebü Hatim es-Sicistanl, Ruveys'in hocasının önünde Kur'an'ı defalarca hatmettiğini ve her dersin sonunda hocasının onun okuyuşuyla ilgili takdirlerini
ifade ettiğini belirtmiştir (İbnü'I-Ceze rl. II,
235). Kıraat-i aşereyle ilgili kaynaklarda
Ya'küb ei-Hadraml kıraatinin iki ravisinden birinin Ruveys olduğunda ittifak edilmesi onun bu kıraatin zaptı ve rivayeti konusunda uzman sayıldığını göstermektedir. 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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Ya'küb ei-Hadraml kıraatinin
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Hayatı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte hoca-talebe ilişkileri dikkate alındı
ğında Basra'da veya çevresinde doğduğu
nu ve eğitimini bu şehirde aldığını söylemek mümkündür. Ruveys lakabıyla anıl
masının sebebi bilinmiyorsa da "re's" (baş)

Rüy-i ırakı Seydl ve Abdülbaki Nasır Dede 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 birleşik makamlar grubuna dahil olan rüy-i
ırak makamının seyri inicidir. Dizisi, yerindeki segah makamı dizilerine ırak perdesindeki hicaz ve segah dörtlülerinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Tam karar ırak
taki segah dörtlüsüyle yapılır (segah dizisi
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Rüy-i ırak makamının güçlüsü segah magibi neva perdesidir. Esasen rüy-i ırak
makamının asma kararlar, donanım, perde isimleri. genişleme ve seyir gibi özellikleri 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 sesleri ise ırak, rast, dügah ve segahtır.
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Bu makamın ırakta segah ile değil hicaz dörtlüsü ile karar ettiğini ileri sürenler
de olmuştur. Bu konuda Kantemiroğlu'
nun Kitabü İlmi'l-musiki ala vechi'lhurufat adlı eserindeki tarif önemlidir:
"Segah perdesinden hareket edip tlz ve
nerm perdelerde tamam segah makamı
nı gösterir. Ondan sonra gelip tamam perdeler 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 makamdaki peşrevi ve Ahmet Avni Konuk'un M evlevi 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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