
ROYANT, Muhammed b. Harun 

ortak tabii ravilerinin rivayet adetleri açı
sından karşılaştırıldığında da ilginç sonuç
lar elde edilmektedir. Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned'inde Şa'bl'nin altı rivayetine 
yer verirken Ruyanl ondan on dokuz ha
dis nakletmiş, böylece hadislerin farklı ta
riklerini ortaya çıkarm ıştır. Bazı kaynak
larda Ruy2ml'nin fıkha dair el-Gurer ve'd
dürer'i ile el -Müntel]ab min J:ıadişi Ebi 
Küreyb adlı çalışmalarından söz edilmek
tedir. Ayrıca Cüz' fihi tezvicü Ffitıma bint 
Resulillah bi -'Ali b. Ebi Tali b 'aleyhi
me 's-selam adlı eser de (nşr Selahaddin 
el-Müneccid, Beyrut, t s. ) Muhammed b. 
Harun er-Ruyanl'ye nisbet edilmektedir. 
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RÜZBARI 
( IŞ) ~~.9}1) 

EbCı Ali Ahmed b. Muhammed 
b. el-Kasım er-RCızbarf 

(ö. 322/ 934) 

İlk dönem sfifilerinden. 
_j 

Bağdat yakınlarındaki Ruzbar'da doğ

du. Adı bazı kaynaklarda Muhammed b. 
Ahmed şeklinde kaydedilir. Bağdat'ın ileri 
gelen ailelerinden birine mensup olduğu 
anlaşılan Ruzban'nin İran şahlarının soyun
dan geldiği, babasının emir veya vezir oldu
ğu rivayet edilir. Cüneyd-i Bağdadl, Ebü'l
Hüseyin en-Nuri, İ bnü'l-Cella, Ebu Muham
med el-Cerlrl , Ebü'l-Hasan Bünnan ve Ebu 
Ali el-Katib gibi sufilerin sohbetinde bu
lundu. Serrac ve Kuşeyrl, Ruzban'nin, "Ta
sawuftaki şeyhim Cüneyd, fıkıhtaki ho
cam Ebü'l-Abbas b. Şüreyh (Süreye). dil ve 
gramerdeki hacarn Sa'leb, hadisteki üsta
dım İbrahim el-Harbl'dir" dediğini kayde
der. Süleml onun hadis hafızı olduğunu 
belirtir. Ruzbarl'yi fütüwet ehlinin tem
silcilerinden kabul eden Ferldüddin Attar 
onu zühd ve tasawufun önderi, hali yüce 
ve feraseti isabetli bir sufi şeklinde tanı
tır. Hücvlrl ve Kuşeyrl de kendisini parlak 
ifadelerle över. Bağdat'tan ayrılarak Mı-
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sır'a yerleşen Ruzbarl burada vefat etti 
ve Karafe Mezarlığı'nda Zünnun el-Mıs
rl'nin yakınlarına defnedildi. 

Tasawuf tarihinde önemli bir yeri olan 
ve Cüneyd mektebinin önde gelen temsil
cilerinden sayılan Ruzban, tasavvufu "uzak
ta olmanın acısını tattıktan sonra yakın
laşmanın lezzetine ermek ve safiyet bul
mak", "salikin bulanıklıktan sonra duru
luğa ulaşması" , "kovsa dahi sevgilinin ka
pısı önünde diz çökmek ve oradan ayrıl
mamak" şeklinde tarif eder. Ona göre ki
şinin faydasız şeylerle uğraşması Allah 'ın 

ondan yüz çevirmiş olmasının alametidir. 
Bir kötülük yaptıktan sonra ihsana kavuş
mak, yapılan hatalara müsamaha edildi
ğini sanarak tövbe ve pişmanlığa yanaş
mamak ve günahkar olduğu halde cezasız 
kalışını Allah'ınrahmeti sanmak kadar bü
yük bir gaflet yoktur. Ruzbarl, "Bir sufi beş 
gün açlığa tahammül edemez ve açım der
se onu hemen çarşıya götürün ve maişe

tini çalışarak kazanmasını emredin" diye
rek nefsani arzuları terk amacıyla müca
hede ve riyazet yoluna giren sufilerin baş
kalarından hiçbir şey beklememeleri ge
rektiğine dikkat çekmiştir. 

Ruzbarl mürid, murad ve muhib arasın
daki farka işaret etmiştir. Ona göre mü
rid, Hakk'ın kendisi için irade etmiş oldu
ğu şeyden başkasını nefsi için irade etme
yen, murad ise iki cihanda O'ndan başka 
bir şeyi irade etmeyen kişidir. Hakk'ın ira
desine razı olanın kendi iradesini terket
mesi lazımdır. Muhib ve aşığın iradesi ol
madığından muradı da yoktur. Havf ve re
ca arasındaki dengenin önemini vurgula
yan Ruzbarl havf ve recayı kuşun iki ka
nadına benzetir. Ayrıca nimete şükrü de 
nimet olarak kabul etmiş, sabretmeyenin 
rıza mertebesine, şükretmeyenin de ke
male ulaşamayacağını belirtmiştir. 

Şeriatla hakikat birlikteliğinin önemine 
dikkati çeken Ruzbarl, tasawuf yolunda 
yürümeyi sırat üzerinde yürümeye ben
zeterek bu yolda yapılan hataların kişiyi 
cehenneme sürükleyeceğini söylemiştir. 

Sufi yamalı ve eski elbise giyen, heva ve 
hevesine uymayan, dünyaya değer verme
yen ve Hz. Peygamber'in yolunu tutan ki
şid ir. Ruzba.rl rızayı tasawufi makamların 
başlangıcı , muhabbeti ise sonu olarak ka
bul etmiş; tevhidi, "Teşbih , red ve ta'tlli 
terkettiğini ispat eden kalbin istikamet 
üzere bulunması ve muhayyile ne şekilde 
tasavvur ederse etsin Allah'ın söz konusu 
tasavvurdan beri olduğunu bilmesidir" şek
linde tanımlamıştır. Ona göre gerçek se
ma sevgiliyi temaşa ve müşahede merte
besine ulaştıran sırları keşfen bilmektir. 

Emredilene uymayı muhabbet çerçevesin
de zikrederek benliğinden sıyrılmayan ki
şilerin aşk sahasına ayak basamayacağını 
belirten Ruzbarl haram yemenin, harama 
bakmanın ve gıybet etmenin, kötü arka
daşlar edinmenin ve nefsin arzularına ku
lak vermenin insanı felakete götüreceğini 
söyler. 

Kelabazl ve Hatlb el-Bağdadl onu eser 
veren sufiler arasında sayar, ancak bu eser
ler günümüze ulaşmamıştır. Döneminde
ki sufilerle mektuplaştığı bilinen Ruzban'
nin bazı şiirleri kendisiyle görüştüğü riva
yet edilen Serrac tarafından kaydedilmiş
tir ( el-Lüma', s. 43 I. 45 I) . Ruzbarl'nin Su
riye'de yaşayan yeğeni Ebu Abdullah b. 
Ata er-Ruzbarl de ( ö . 369/979) döneminin 
ünlü sufilerindendir. Fuat Sezgin'in Ruz
barl'ye nisbet ettiği eserler (GAS, ı. 663 ) 
muhtemelen yeğeni Ebu Abdullah'a ait
tir. 
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RÜZBİHAN-ı BAKLİ 

(bk. BAKLİ) . 

RÜZBİHANİYYE 
(~~j.9}1) 

Rfizbihfuı- ı Baldi'ye 
(ö. 606/ 1209) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. BAKLİ) . 

RÜZNAMÇE 
( ~Uj.9J) 

Osmanlı bürokrasisinde 
çeşitli kalemlerde tutulan 

bir tür defterin adı . 
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Kelime Farsça'da "günlük'' anlamına ge
len rumarneye küçültme eki ilavesiyle oluş
turulmuştur. Ruznameden farklı olarak Os
manlı bürokrasisinde günlük işlemler için 


