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doğrulayacak şekilde kullanılırdı.

Bu tür takdimeler cenazenin defni esve sonrasında icra edilen törenIerin bir parçasıydı. Ruh çağırma Homeros
döneminde Yunanlılar tarafından uygulanıyor, onların klasik literatüründe bu konuya sık sık değiniliyordu . Odysseus'un,
talihsizliğinin sebebini öğrenmek için Tiresias'a danışmak üzere Hades'i ziyaret
etmesi ( Odysseia, s. ı 97), Gılgamış ' ın
ölüler alemiyle ilgili bilgi almak amacıyla
ölen Enkidu'ya başvurması da (G ıl ga mı ş
De s ta nı , tabJet XII) birer ruh çağırma örneği olarak kabul edilmiştir. İskandinavya
lılar ve Almanlar arasındaki ruh çağırma
uygulamasına dair bilgilerin pek çoğunun
efsanelere dayandığı bilinmektedir. Ruh
çağırmanın Etrüskler arasında ve Roma
tarihinin ilk dönemlerinde bilinmediğ i veya en azından kayda geçirilmediği görülmektedir. Peru'nun fethinden kısa bir süre sonra yazılan İspanyol tarihlerinde İnka
lar ' ın ölülerle irtibat kuran iki özel kahin
sın ıfına sahip oldukları kaydedilir. Bunlardan bir grup ölen kimselerin mumyaları
ile meşgul olma, diğerleri ise çeşitli ruhi
varlıklara ve İspanyollar'ın put diye nitelendirdikleri tasvirlere başvurma konusunda uzmanlaşmıştı.
Ruh çağırma mitolojik anlatılar, efsaneler ve edebi metinlere konu olmuştur. Bu
tür metinlerde ölen kimselerle haberleş
me tasvir edilir veya onların mesajları anlatılır ; bunun yanında ruh çağırınayla ilgili
çeşitli teknikler hakkında bilgi verilir. Ruh
çağırma seansları esnasında ölünün bir
parçasının , çoğunlukla da kafatasının veya isminin kullanılması dikkat çekicidir.
Cevap , trans halinde karnından konuş
ma sanatı yoluyla gaibden haber veren
kimse tarafından uydurulan bir söyleşi
şeklinde olabileceği gibi bir işaretle de
açığa vurulabilir. Bu da bir falı yorumlamayı veya bir kuradan sonuç çıkarmayı
gerektirebilir. Yine ruh çağırma tekniğiy
le ilgili olarak Yeni Gine'nin Huon Gulf bölgesinde XIX. yüzyıl boyunca ve misyonerIerin bölgeye gelişinden önce bütün ölümler büyüye atfedilirdi. Ölüme sebep olan
büyücünün kimliği, ölen kimsenin ruhunu
büyü yoluyla çağıran falcı tarafından herhangi bir objeye yazılırdı. Daha sonra ruh
sorguya çekilir ve falcının elinde bulunan
objenin hareketinden "evet" veya "hayır"
cevabı alınırdı . Kullanılan en yaygın obje
sersemleştirilmiş bir yılan balığı olup onun
kıvranması "evet" cevabı olarak yorumlanırdı. Diğer objeler ters çevrilmiş bir kabuk veya elde tutulan bir bambu parçası
olabilirdi. Bu objelerin hareketleri bazı hilelere maruz bırakılır ve cevaplar çoğun-
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Haiti'de
hem koloni dönemindeki Avrupa etkisinden hem de Batı Afrika geleneklerinden
gelen bir uygulama mevcuttu. Ruh çağır
ma merasimleri ruhların mahiyetleri ve
yerleri hakkındaki yaygın inanca göre farklılık arzederdi.
Kitab-ı Mukaddes'te çok sayıda gaibden
haber verme tekniğinden bahsedilmiştir.
Ruh çağırma ya da ölüye danışma gaibden haber vermeyle ilişkilendirilmiş (Tesniye, ı 8/ ı ı; ı. Samuel, 28/8; ll . Krallar, 2 1/
6 ) ve yasaklanmıştır (Levi! il er, ı 9/3 ı, 20/6;
i şaya, 8/19, 20; ı. Tarihl er, ıo/13). Bununla beraber Saul'ün bir büyücü kadın vası
tasıyla Samuel'in ruhunu çağırtıp ne yapması gerektiğini sorması (1. Samuel, 28/
3-2 5) bir ruh çağırma örneği olarak kaydedilmiştir. Ruh çağırma Talmud'da da
diğer gaibden haber verme teknikleri arasında zikredilmiş ve sert biçimde eleştirii
mesine rağmen birçok ruh çağırma örneğinden bahsedilmiştir. Ruh çağırma yahudiler arasında nadiren uygulanmakla
birlikte yine de Rabbanl kaynaklarda ve
Ortaçağ yahudi geleneğinde iz bırakmış
tır. Hıristiyanlık'ta ruh çağırma ilk asırlar
dan itibaren kötü bir tatbikat olarak kabul edilmiştir. Pek çoğu Hıristiyanlık öncesine dayanan büyü ile ilgili inançlar Ortaçağ boyunca devam etmiştir. Ancak Ortaçağ sonları ile Rönesans başlarında büyücülere ağır işkenceler uygulanmıştır. Büyücülere yönelik suçlamalar arasında büyü yaparken şeytani güçlerin yardımına
başvurma ve büyü yoluyla ölen kimselerin
ruhlarını çağırma da yer almıştır.
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AHMETGüç

İslam'da. Arapça'da "ruh çağırma" karşılığında

ilmü istinzali'l-ervah, ilmü istihzari'l-ervah ve ilmü'l-azaim tabirleri kul-

!anılır. " İimü da'veti'l-kevakib, şa'beze , il-

mü'l-hiyeli's-Sasaniyye, ilmü'l-istiane bihavassi'l-edviye ve'l-müfredat" ise ruh çağırmayla dolaylı ilgisi bulunan ve bir ölçüde onun evveliyatını oluşturan uygulamalara ait bilginin adıdır. Ruh çağırma için
Osmanlı literatüründe yaygın biçimde kullanılan terim ise huddamcılıktır. Bu tabirler birbirine yakın manalar ifade etse de
ayrıntıda farklı içerik taşır. Mesela belli bir
amaçla cin veya melek gibi gayri maddi
varlıklarla temasa geçmeye "ilmü'l-azaim"
(bk. AZAİM ), bunların bedenlenmiş şekil
leriyle temasa geçmeye ise "ilmü'Hstihzar" denilir (Taş köp ri za d e, ı , 366-367 ; Keş
fü '?·?Unün, I, 80) .
Cahiliye Arapları medyum tabiatlı insantakip eden "reiy" veya "tabi"' adında
cinlerin varlığına , kahinierin bunlardan aldıkları haberlere dayanarak kehanette bulunduklarına inanırlardı. Kur'an-ı Kerim'de
cin ve şeytanların gökten haber çalmalarına engel olmak için üzerlerine ateş şule
leri gönderildiği bildirilmekte (el-Hicr ı5/
ı 8; es-Saffat 37/ ıO; el-Cin 72/8-9) , şeytan
ların kışkırtma ve temaslarından Allah'a
sığınılması tavsiye edilmektedir (ei-Mü' minün 23/97-98 ). ResOl-i Ekrem de bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah bir işe
hükmettiği zaman önce arşı taşıyan melekler, arkasından gök ehli O'nu tesbih
eder. Sonra altıncı göğün ehli yedinci göğün ehline, 'Rabbiniz ne buyurdu?' diye
sorar. Nihayet haber dünya göğün ün halkına ulaşır. Şeytanlar kulaktan bir şeyler
kapmak isterler, bu duruma engel olmak
için üzerlerine gök taşları salınır. Duydukları haberleri aynen getirirlerse haktır, fakat tahrif edip ilaveler de yaparlar" (Buhar!, "Tefslr", 31; Müslim, "Selam", 124) . Hz.
Aişe'den gelen bir rivayette ResOluilah
meleklerin bulutlar içinde indiklerini ve
göklerde olup bitenleri aralarında konuş
tuklarını , bu esnada şeytanların kulak hır
sızlığı yaparak duydukları haberleri kahinIere ilettiklerini, kendilerinden de yüzlerce
yalan kattıklarını bildirmektedir (Buharl,
"Bed"ü'l-l].al)5", ll , " Tıb ", 45 ; Müslim, "Selam", 122, 123 ) Buharl'de geçen diğer bir
rivayette ( " Kitabü ' ş-Şalat", 75) Hz. Peygamber'in, namazını bozdurmak için onu
rahatsız eden cin taifesinden bir ifriti yakalayıp mescidin direklerinden birine bağ
lamak istediği, ancak Hz. Süleyman'ın kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir
gücü bağışlamasını Allah'tan istediğini hatırlayarak bundan vazgeçtiği belirtilmektedir. Ayet ve hadislerden cinlerle insanlar arasında irtibat kurulabileceği, insanların cinleri emir altına alarak kullanmaları
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. larının mümkün olduğu, Hz. Süleyman'ın
mucizevi biçimde onlara hükmettiği ve
ResCıl-i Ekrem'in onların suretini müşa
hede ettiği anlaşılmaktadır.
Bu ayet ve hadislerde yer alan, insanlarla cinler arasındaki ilişkinin imkanına
dair işaretlerden hareketle bazı alimler.
ruh çağırma seanslarında gerçekten gelen biri varsa bunun söz konusu işlemi yaptığını söyleyen medyumla irtibata geçen
cin olabileceğini söylemektedir. Böyle bir
işlemin söz konusu olmadığını kabul eden
bir kısım alimler ise cinlerle insanlar arasındaki ilişkinin Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesiyle sona erdiğini, dolayısıyla günümüzde böyle bir iletişimin olamayacağını belirtmektedir (bk.
İSTİRAK-ı SEM').

İslam inancına göre yaratılış esnasında
insan bedenine üflenen ve ölüm anında
ondan ayrılan bir öz olan ruh insanın ölümüyle yok olmayıp bir başka aleme yükseltilir. Kur'an-ı Kerlm'de, "Allah nefisleri
-ruhları- öldükleri sırada, ölmeyenleri ise
uykularında alır. Ölümüne hükmettiğini tutar. diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir" buyurulmaktadır (ez-Zümer
39/42). Hadislerde de ölen kişilerin ruhlarının semaya yükseltildiği haber verilmektedir (Müsned, VI, 140; Müslim, "Tevbe",
46; İbn Mace, "Zühd", 30-31). Kur'an-ı Kerim ve hadislerden peygamberlerin meleklerle, bazı kahinierin de cinlerle irtibatının bulunduğu aniaşılmakla beraber insanların ölen kişilerin ruhları ile temas
kurduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla ruh çağırma seanslarında
ölen kişilerin ruhları ile irtibata geçildiği
ne dair iddiaların dini bakımdan mesnedi
bulunmamaktadır. Bu hususta farklı iki
görüş ileri sürülmektedir. Birinci görüş
ruh çağırma esnasında gelen varlığın cin
olduğu şeklindedir. İkinci görüşe göre ise
bu sırada dışarıdan herhangi bir varlık
gelmemekte, buna karşılık ruh çağırma
seansını yöneten medyum tabiatlı kişi senaryoyu kendi hayal dünyasında yaşamak
tadır.

Bazı İslam filozofları ve düşünürleri, insanlarda görülen olağan üstü halleri cinlerle temas yerine nefislerin beşeriyerten
kurtularak ruhaniyet veya hayal alemine
yönelmesi şeklinde açıklamaktadır. İbn Slna'nın "ittisal" olarak isimlendirdiği bu teoriye İbn Haldun "insilah" adını vermektedir. Ona göre beşeri nefisler üçe ayrılır.
Birinci sınıfta tabiatı gereği ruhani idrake
ulaşmaktan aciz olan nefisler, ikinci sınıf
ta evliyada olduğu gibi riyazet ve gayret
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sayesinde ruhani akıl ve bedendeki organIara ihtiyaç duymadan idrak eden nefisler, üçüncü sınıfta beşeriyete mahsus bedenden çıkarak en yüksek makamlardaki
meleklere katılma istidadında olan nebllerin nefisleri yer almaktadır. Bunlar, bir
an için bile olsa insani nefisten ayrılıp ruhaniyet illemine yükselme yeteneğine sahiptir. Nebllerden ve velilerden daha aşa
ğı düzeyde fıtrl yeteneğe sahip olan kahinler ise şeffaf cisimlere, hayvanların kemiklerine vb. şeylere başvurarak yarım insilahı gerçekleştirir, hissi veya hayall idrak hallerine ulaşır (Mukaddime, I, 368379) . İbn Haldun, tılsımcıların tılsımiarını
cismanl olan süfll tabiatlarının ruhani olan
ulvl tabiatlarla irtibatını kurma suretiyle
gerçekleştirdiklerini ileri sürdüklerini kaydetmekte, bunun için nefsi kuwetlendiren riyazete ihtiyaç duyduklarını söylemektedir.
Modern dünyada ruh

çağırma

uygula-

maları ilk defa Amerika, İngiltere, Fransa

ve Kanada gibi ülkelerde görülmüştür
(M. Ferld Vecdl, Vlll [1937]. s. 105-114).
Ünlü ruh hekimi Mazhar Osman Uzman'ın
"alafranga cincilik" dediği bu tür olaylar
günümüzde parapsikoloji ve metapsişik
adı altında araştırılmaktadır. Evrende varlıkları materyalistler gibi sadece üç boyutlu madde aleminde görülenlerden ibaret
saymayan bu çevreler bilinen tabiat kanunlarıyla açıklanamayan hayalet görme,
tıbbi yollar dışında şifa verme, telepati, telekinezi, ektoplazm, materyalizasyon ve
radyestezi gibi normal ötesi parafizik, parapsişik veya psikofizyolojik olayları araş
tırma konusu edinmiştir. Bu çalışmalara
katılanlar arasında, ruh çağırma kapsamı
na giren olayların gözlemlenerek metapsişik adı altında bilime dahil edilmesini savunan Fransız fizyologu Charles Richet, telepati ve kristestezi (gizli duyu) olaylarını
açıklayabilecek bir duyu ötesi algı yeteneğinin varlığını kanıtlamaya çalışan Joseph
B. Rhine, İngiliz bilim adamlarından Krookes ve Sir Oliver Lodge sayılabilir. Bu tür
faaliyetlerin Türkiye'deki öncüsü ise Bedri
Ruhselman'dır. Ona göre evrende ruhsal
idare mekanizması adı verilen bir merkez
bulunmakta olup ruhlarla temas bu mekanizma vasıtasıyla sağlanmaktadır. Dünya daima yüksek ruh alemlerinden gelen
yardım ve irşadlarla aydınlanmaktadır.
Yüksek varlıklar, zemine ve zamana göre
dünyadaki insanların alıcılık kabiliyetleri
nisbetinde onları aydınlatır. Her devirde o
devrin anlama yeteneğine göre çeşitli alı 
cı-verici vasıtalara dayanarak yüksek ruh

alemlerinden tebliğler gönderilmektedir.
Spiritizma seanslarında değişik yöntemler uygulanmakta olup bunlarda operatör,
medyum ve rehber olmak üzere üç odak
bulunmaktadır. Operatör, hipnotizma veya manyetizma uygulayıp medyumu uyutan ve birtakım telkinlerle ruhunu vücudundan dışarıya çıkararak başka boyutlara gönderen kişidir. Rehber ise bu tecrübede medyuma tebliğde bulunan ve yardım eden ruhtur. Bazı ruh çağırıcıları bu
işlemi medyumun ruhunu başka boyutlara yükselterek yaptıklarını, bazıları ise çağırdıkları yabancı bir ruhun medyumun
vücuduna girip operatörün sorduğu sorulara medyumun organlarını kullanarak
cevap vermesi şeklinde icra ettiklerini ileri sürmektedir.
Geçmişte pozitivizmin etkisiyle parapsikolojik olayları tecrübe etmeyi patolojik bir
durum olarak değerlendiren bilim günümüzde bu anlayıştan büyük ölçüde sıyrıl
mış ve normal ötesi olayları bir vakıa olarak kabul etmeye ve açıklanamadıkları için
reddedilmemeleri gerektiğini savunmaya
yönelmiştir. İlgili literatürde bu tür olayların çoğunlukla gözbağcıların, sahte medyumların ve hakkabazların mahareti şek
linde gösterildiği kabul edilmekle beraber
Fax kardeşler, Daniel Douglas, E. Garret,
W. Rudi Schneider, Rosemary, Brown gibi medyum ve metapsişikçilerin yaşadık
ları normal ötesi olayların üzerindeki esrar perdesinin hala kalkmadığı bilinmektedir.

Paranormal olayları bir vakıa olarak kabul etmede birleşen din alimleri ve bilim
adamları onları izahta birbirinden ayrıl
maktadır. Bir kısım bilim adamı paranormal olaylar karşısında agnostik bir yol izleyerek herhangi bir görüş beyan etmezken parapsikologlar ve metapsişikçiler bu
tür olayları cüzi ruhla evrensel ruh arasındaki ilişkiyle açıklamaya çalışmaktadır.

Medyumun bedeninden ayrılan ruhun çağ
rılan kişinin suretinde göründüğünü iddia
edenler de vardır. Allah'ın yarattığı varlık
ların içinde melek ve cinlerin de bulunduğunu dikkate alan din alimleri ise insanlarla ruhani varlıklar arasında ilişki kurulabileceğini, ruh çağırma olaylarının da bu
yolla gerçekleşmesinin mümkün olduğu
nu söylemektedir. Ancak bu konuda yaygın kanaat insanlarla ölülerin ruhları arasında herhangi bir iletişimin bulunmadı
ğı şeklindedir.

Sonuç olarak ruh çağırma inanç açısın
dan şirke düşmeye , amel yönünden ise
kahinlik, sihir vb. büyük günahları işleme-

RUHAVI
ye zemin hazırlama yanında çıkar elde etme ve istismar aracı olarak kullanılmaya
elverişli bir yöntemdir. Dolayısıyla bunu
caiz görmek mümkün değildir. Aksine sihir, kehanet ve fal gibi günah sayılan bir
davranış yahut aslı esası olmayan bir hurafe, batıl inanış veya hipnoz olarak değer
lendirmek gerekir.
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RUHAVI
( .ş,t,}f)
Ebu Muhammed Abdülkadir b. Abdiilah
er-Ruhavi el-Hanbeli
(ö. 612/1215)

L

Hadis alimi.

_j

Cemaziyelahir 536'da (Ocak 1142) Ruha'da (Urfa) doğdu. Hayatının büyük bir
kısmı Harran civarında geçtiğinden Harran!, orada yaşayan Ebü'I-Fehm oğullarının
azatlısı olduğu için Fehml nisbeleriyle de
anılmış olup Avrupa menşeli bir aileye
mensuptur. V. (Xl.) yüzyılın sonlarında islam dünyasına gelen Haçlılar'ın Harran bölgesinde kurdukları Urfa Haçlı Kontluğu döneminde ( 1098-1144) Avrupa'dan bölgeye
birçok hıristiyan ailesi göç etmiş. Ruhavi'nin annesi, babası ve dedesi de bu sırada
gelip buraya yerleşmiştir. 539'da (ı ı44)
imadüddin Zengl, Urfa'yı fethedip Haçlı
Kontluğu'nu ortadan kaldırınca müslümanlara esir düşen Ruhavi'nin ailesi Har-

ran'da yaşayan Ebü'I-Fehm oğullarının kölesi durumuna gelmiş, ancak müslüman
olduktan sonra azat edilmiştir. Müslüman
olunca Ruhavi Abdülkadir, babası Abdullah, dedesi Abdurrahman ismini almış,
annesi ise hıristiyan olarak kalmıştır. Bu
sırada üç dört yaşında olan Ruhavi'nin annesinden ayrı kaldığı ve daha sonra onu
sık sık ziyaret ettiği nakledilmektedir (İb
nü'l-Müstevfl, 1, 133) .
Ruhavi ilk öğrenimine Ruha'da başladı ,
tahsil için Musul'a gitti. Yirmi
yaşlarında iken hadis ilmine ilgi duydu ve
bu sebeple seyahatlere çıktı. isfahan, Herat, Hemedan, Merv. Nlşabur. Sicistan,
Bağdat, Vasıt, Basra, Musul, Dımaşk. İs
kenderiye ve Mısır başta olmak üzere islam dünyasının belli başlı merkezlerine uğ
rayarak devrin hadis otoritelerine ulaşma
ya çalıştı. Kendilerinden hadis dinlediği hocalan arasında Hasan b. Abbas er-Rüsteml, Ebu Zür'a Tahir b. Muhammed ei-Makdisl. Abdürrahlm b. Ali el-Haccı. İbn Sa'dun
ei-Kurtubl, Ebü'I-Aia ei-Hemedanl, Ebü'IKasım İbn Asakir, Ebu Tahir es-Silefı. Ebu
Musa ei-Medlnl ve Cemmam gibi alimler
bulunmaktadır. Dımaşk'ta iken hacası
Ebü'I-Kasım İbn Asakir'in Tari)Ju medineti Dımaş]f'ını istinsah etmiş ve eserin
tamamını kendisine okumuştur (İbn Receb. ll, 84). İskenderiye'de bir yandan Ebu
Tahir es-Silefı'nin ders halkasında hadis
dinlerken diğer yandan hocasının izniyle
talebeye hadis akutması onun emsali arasında temayüz ettiğini göstermektedir. Ruhavl'nin yetiştirdiği pek çok talebe arasın
da İbnü's-Salah eş-Şehrezurl. İbn Nukta,
Zekiyyüddin Muhammed b. Yusuf ei-Birzall, Ebu İshak İbrahim b. Muhammed
es-Sarlfınl. Ziyaeddin el-Makdlsl. Yusuf b.
Halll ed-Dımaşki. Mecdüddin İbn Teymiyye, Ebu Zekeriyya İbnü's-Sayrafı. Abdullah b. Mahmud ei-Mevsıll ve İbn Hamdan
ardından

sayılabilir.
Hayatının ilerleyen dönemlerinde Erbil'de oluşturduğu ders halkasında bir müddet hadis okutan Ruhavi buradan Musul'a
geçerek derslerine Muzafferiye Darülhadisi'nde devam etti; ancak darülhadisin
yıktınlması üzerine ömrünün sonuna kadar yaşayacağı Harran'a gidip yerleşti. İl
ml seyahatleri süresince derlediği ve bir
kısmını kendi el yazısıyla istinsah ettiği
zengin kütüphanesini evinin yanındaki caminin kütüphanesine bağışladı (Yaküt, lll,
ıo6) . Ruhavi Cemaziyelewel 612'de (Eyı ü 1 ı 2 ı 5) Harran'da vefat etti, cenaze namazını Fahreddin İbn Teymiyye kıldırdı ve
Babülkebir yakınında bir yere defnedildi.
Onu yakından tanıyan ve biyografisini ya-

zan İbnü'I-Müstevfı, Harran ve civarını yönetmiş olan Kökböri'nin kendisine itibar
ettiğini ve zaman zaman ziyaretine gittiğini söyler ( nırrtıu irbil, ı. 133).
Kaynaklarda imam, hafız . muhaddis,
müverrih ve musannif gibi sıfatlarla anı
lan Ruhavi çok hadis yazması ve hadis rivayetinde titiz davranmasıyla tanınmıştır.
Hadis öğrenmek için yanına gelenlerin ancak uzun bir süre sonra usulüne intibak
edebildikleri belirtilmektedir. Talebelerinden İbn Nukta onun alim ve salih şahsi
yetiyanında hadiste çetin bir kişi olduğu
nu, beraberinde uzun zaman bulunmayanların kendisinden faydalanamadığını
ifade etmektedir. Yusuf b. Halll ed- Dımaş
ki de onun güvenilir olduğunu, çok hadis
dinlediğini. yaşadığı dönemde hadis ilminin zirvesine ulaştığını ve birçok eser kaleme aldığını söylemektedir. Ebu Şame eiMakdisl ve Münzirl. Ruhavi'nin dünyaya
kıymet vermeyen zühd ve takva sahibi bir
kişi olduğunu kaydetmektedir (İbn Receb,
ll , 84-85)

Eserleri. 1. el-Erba'une'l-büldaniyye
(ei-Erba'üne'l-mütebayinetü '1-esanfd, Erba'üne'l-büldani'l-mütebayineti'l-esanfd
ve levaf.ıi~uha ve müte'alle~atüha, Kitabü '1-Erba'ine'l-mütebayineti '1-isnad ve 'lbilad). Ruhavi bu eserinde, uğradığı kırk
beldede karşılaştığı ve kendilerinden hadis rivayet ettiği kırk hocasının kırk farklı
hadisini kırk farklı senedie nakletmiş. senedlerdeki ravilerle hocaları hakkında bilgi vermiş, ayrıca hadislerin metni üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Daha önceleri bir benzerinin kaleme alınma
dığı belirtilen eserin (Zehebl. A'lamü 'nnübela', XX:ll, 72; Taril]u'I-İslam, s. 105) bir
ve iki ciltlik nüshaları olduğu ve bazı kısım
larının günümüze ulaştığı zikredilmiştir
(Kettanl, s. 197). 2. el-Madi]J. ve'l-memdu]J.. Şeyhülislam Hace Abdullah Herevi
ile onu metheden ve onu methedenleri
metheden alimierin hayatiarına dair bir
eserdir. 3. el-Fera'iz ve'l-]J.isab.
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