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Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kü
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AHMED er-RİFAİ 
(..s>-~)\ .....,..1) 

Seyyid Ahmed b. All ei-Mekkl 
b. Yahya er-Rifal 
(ö. 578 / 1182) 

Rifaiyye tarikatının kurucusu. 
_j 

512'de (1118). Bağdat' la Basra ara
sında kalan Bataih bölgesinde Ümmü
abide köyünde doğdu. Atalarından Ri
faa . el-Hasan ei-MekkT'den (ö. 33 ı / 9431 
dolayı RifaT nisbesini aldı. Şa'ranT ise 
et-Tabakatü'l-kübrô'sında ls 140). bu 
nisbenin aynı ismi taşıyan bir Arap kabi
lesine mensup olmasından ileri geldiğini 
yazar. Ancak onun hayatından bahse~ 

den ilk kaynaklarda böyle bir bilgi yok
tur. son devir kaynakları da bu görüşü 

kabul etmezler. Doğum tarihi bazı mü
elliflerce SOO ( 11 07) olarak verilmekle 
birlikte ilk kaynaklar 512 ( 1118) tarihi 
üzerinde ittifak etmişlerdir. 

Ahmed er-RifaT'nin Hz. Hüseyin so
yundan g~len bir seyyid olduğunda bü
tün kaynaklar birleşirler. imam Müsa ei
Kazım'ın oğlu İbrahim ei-Murtaza nesiin
den olan ceddi Rifaa el-Hasan ei-MekkT, 
Karmatiler'in sebep olduğu kargaşa ve 
isyanlar sırasında Mekke'den ispanya'ya 
hicret ederek İşbiliye'ye yerleşti. Torun
larından Seyyid Yahya. ailesiyle birlikte 
İşbiliye'den tekrar Hicaz'a dönmüş (450 / 
ı 058). daha sonra Basra'ya gitmişti. Ora
da kendisine Şiiler' le Sünniler arasındaki 
kavgalarason vermesi için Talibiyyün'un 
nakiblik görevi verilmiş, Basra. Vasıt ve 
Bataih bölgelerinde huzuru sağlamış

tı. Ahmed er-RifaT'nin babası olan Sey
yid Ali bu zatın oğludur; annesi ise Ebü 
Eyyüb ei-EnsarT'nin soyundan Fatıma 

ei-EnsarT'dir. Seyyid Ali de babası Sey
yid Yahya gibi Talibiyyün'un nakib*i 
iken Sünniler'le SatınHer arasında yeni 
bir mücadele başlamıştı. Durumu Halife 
Müsterşid'e arzetmek için Bağdat'a gi
den Seyyid Ali fitneye sebep olanların 

susturulması gerektiğini söylemiş, an
cak halife diğer siyasi meşguliyetlerini 
ileri sürerek bu hadiseye ilgi gösterme
mişti. Seyyid Ali Bataih'e dönerken Bağ
dat yakınlarında vefat etmiş (5ı 9/ ı ı25). 

on sene sonra da Halife Müsterşid Ba~ 
tınHer tarafından öldürülmüştür. 

Babası öldüğünde yedi yaşında olan 
Ahmed er-RifaT'yi, devrin büyük süfile
rindi:m dayısı Mansür ei-BataihT, annesi 
ve kardeşleriyle birlikte himayesine al
dı. Kur'an öğrenimini ve hıfzını tamam
ladıktan sonra. devrin alim ve mutasav
vıflarından Ali Ebü'I-Fazl ei-VasıtT ve di
ğer bazı alimlerden İslami ilimleri öğ 
rendi. Ebü İshak eş-ŞfrazT'nin Şafii fıkhı 
ile ilgili Kitôbü't-Tenbih'ini okudu. Bu 
kitaba yazdığı şerh Moğol istilası sıra

sında kaybolmuştur. Vasıti ona icazet 
verdi ve hırkasını giydirdi. "Herkes üs
tadıyla ben ise talebem RifaT ile iftihar 
ederim" diyen VasıtT. zahir ve batın ilim
lerine sahip bir alim ve süfT olduğunu 
belirtmek üzere ona "ebü'l-alemeyn" un
vanını verdi. Ahmed er-RifaT. VasıtT'nin 

ölümünden sonra dayısı Mansür ei-Ba
taihT'nin terbiye ve irşad halkasına gir
di. Rifaf'ye hilafet* ve "şeyhü'ş-şüyüh" 
unvanını vererek kendisine bağlı bütün 
tekkelerin şeyhliğini de tevdi eden Ba
taihT. Ümmüabide'deki tekkeye yerleşip 
müridierin irşad ve terbiyesiyle meşgul 
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olmasını istedi. Birkaç sene sonra böl
gesindeki şeyhlerin bazı ciddi tenkitleri
ne maruz kalmış, hatta erkek ve kadın 
müridierini aynı zikir meclisinde bir ara
da bulundurmak gibi sünnet dışı uygu
lamalarda bulunduğu iddiasıyla Hali
fe MüktefT'ye şikayet edilmişse de bu 
durum onun çalışmalarına ve tesirleri
nin yayılmasına engel teşkil etmemiş

tir. Müridierinin sayısının artması. o böl
gedeki şeyhlerin haset ve kıskançlığına 
sebep oldu. Ancak o birçok iftira, itharn 
ve hakaretlerle karşılaşmasına rağmen. 
büyük bir sabır ve tevazu göstererek ir
şad vazifesine devam etti. Kendisini çe
kemeyenler Halife MüktefT'ye, erkek ve 
kadın müridierini aynı zikir meclisinde 
bir arada bulundurduğu iddiasıyla şika
yet ettiler (ı ı 55 ). Durumu yerinde araş
tırmakla görevlendirilen memur. kana
atlerini halifeye, "Bu seyyid ve müridie
ri sünnet yolunda değillerse yeryüzün
de sünnet üzere hareket eden hiç kim
se kalmamış demektir" şeklinde açık

ladı. Bunun üzerine Halife, Ahmed er
Rifaf'ye, yaptırdığı tahkikattan dolayı 

özür dileyen bir mektup gönderdi. 

1160'ta bazı yakınları ve müridleriyle 
birlikte hacca gitti. Dönüşte Medine'yi 
ziyaret etti. Medine uzaktan görününce 
devesinden inip yürüyerek Ravza-i Mu
tahhara'ya girdi. RifaT'nin bu ziyaret sı
rasında zuhur ettiği ileri sürülen bir ke
rametiyle ilgili menkıbe oldukça meş
hurdur. Rivayete göre. Hz. Peygamber'in 
kabri önüne gelince "es-Selamü aleyke 
ya ceddT!" diyerek selam vermiş, orada 
bulunanlar Hz. Peygamber'in "Aieyke's
selam ya veledT!" sözüyle selama karşı
lık verdiğini duymuşlar; cezbeye gelen 
RifaT diz çöküp, "Uzakta iken benim ye
rime varıp toprağını öpsün diye sana 
ruhumu gönderiyordum; şimdi bu dev
let bedenime de nasip oldu ; uzat elini 
de dudaklarımla öpeyim" manasına ge
len meşhur şiirini okumuş ; bunun üze
rine Hz. Peygamber'in kabrinden dışarı
ya nürani bir el uzanmış ve Rifai bu eli 
öpmüş; aralarında Hayyat b. Kays el
Harran! ve Adi b. Müsafir gibi zatların 
da bulunduğu büyük bir topluluk hadi
seye şahit olmuşlardır. Ahmed er-Ri
faT'nin biyografisini yazan müellifler pek 
çok şahit ismi sayarak bu menkıbeyi 

mütevatir bir haber şeklinde değerlen
dirirler. Gaye tü 't-ta}ırir müellifi Abdü
laziz ed-DTrTnT. Hz. Peygamber'in sela
ma karşılık vermesinin ve kabrinden dı
şarıya nürani bir elin uzanmasının müm
kün olduğu hakkında devrin kadısına 
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ait bir fetvayı da zikreder. Celaleddin 
es-Süyüti bu haberi incelediği eş-Şere

fü'J-muhtem adlı risalesinde hadisenin 
tevatür derecesine ulaştığını söyler. Ri
fai şeyhlerinden Ebü'I-Hüda es-Sayyadi 
de bu menkıbe hakkında kaleme aldığı 
el-Kenzü'J-mutalsem if meddi yedi 'n
Nebf li-veledihi'l-gavş er-Rifô. ci adlı 
eserinde bu menkıbeye yer veren pek 
çok kitap ve müelliften iktibaslar yap
mıştır. Rifai'ye saygısı ve bağlılığı olan
ların bu menkıbeyi mütevatir haber ola
rak gösterme gayretlerine rağmen, biz
zat Rifai. prensip olarak keramete önem 
vermemiştir. 

Abbasi Halifesi Müstencid, Ahmed er
Rifai'ye bir mektup göndererek kendi
sine nasihat ve tavsiyelerde bulunma
sını istedi. Rifai'nin cevabi mektubunu 
beğenen halife ona ve dervişlerine bir
çok hediye gönderdi, bir sent! sonra da 
sarayına davet etti. Halife. maiyetinde
kiler ve Bağdat şeyhleri ona büyük bir 
saygı ve ilgi gösterdiler. İrşô.dü'J-müsli
mfn müellifi Farüsi, halifenin onu .ikinci 
ve üçüncü gün yalnız başına saraya da
vet ettiğini, babasının kabri civarında 

icra ettiği zikir meclisine kendisinin de 
katıldığını anlatır. Bu ve benzeri kayıt
lardan onun Abbasi halifelerinden hür
met gören. devrinin tanınmış ve itibarlı 

bir süfisi olduğu anlaşılmaktadır. ikin
ci defa hacca gittiği kaynaklarda ifa
de edilmekle birlikte tarih verilmemek
tedir. 

Ahmed er-Rifai, şiddetli bir ishal has
talığı sonunda 22 Cemaziyelewel 578'de 
(23 Eylül 1182) vefat etti. Türbesi Bağ
dat'ın güneyinde Vasıt yakınlarındadır. 
ilk eşi Hatice bint EbQ Bekir ei-Vasıti 
en-Neccari'den Fatıma ve Zeyneb adla
rında iki kızı. onun vefatından sonra ev
lendiği Rabia'dan Salih adlı bir oğlu ol
muş. ancak Salih evlenmeden vefat et
tiği için nesli kızları ile devam etmiş
tir. Fatıma'dan ibrahim ei-A'zeb (ö 609/ 
1212) ve Ahmedei-Ahdar (ö 645 / 1247) 
adlarında devirlerinde meşhur iki süfi, 
Zeyneb'den ise ikisi kız altısı erkek ol
mak üzere on tarunu olmuştur. Bunlar
dan izzeddin Ahmed es-Sayyad (ö 670 / 
ı 271 ) Rifaiyye'nin Sayyadiyye kolunun 
kurucusu olup tarikatın Irak, Hicaz. Ye
men. Mısır ve Suriye'de yayılmasında te
siri olmuştur. Ahmed er-Rifai'nin nes
li günümüze kadar devam etmiştir. Ri
fai aileler Suudi Arabistan. Irak. Suri
ye, Mısır. Lübnan gibi ülkelerde bulun
maktadır. 
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Mir,ô.tü'z-zamô.n 'da zikredilen ve D. 
S. Margoliouth tarafından tekrar edilen 
(bk iA, 1, 203-204) Rifai'nin kötü huylu 
bir karısı olduğu. ondan boşanabilme
'si için yakınlarının SOO dinarlık mihri 
aralarında topladıkları ve buna rağmen 
boşanamadığına dair rivayette adı ge
çen kadın onun değil. İrşô.dü '1-müsli
min müellifinin bildirdiğine göre. Şeyh 
Harbüni'nin karısıdır. Bu hadiseyi biz
zat Ahmed er-Rifai, bazı makamlara 
erişmek için eziyetlere tahammül et
mek gerektiğini belirtmek için anlat
maktadır. 

Bütün kaynaklar pek çok müridi ol
duğunu. tekkesine her gün binlerce ki
şinin geldiğini . sabah akşam bunlara ye
mek verildiğini yazar. Tekkesinin vakıf, 

hediye ve bağış yoluyla çok büyük geliri 
olduğu da ifade edilmektedir. 

Kaynaklar onu alim, muhaddis, Şafii 
fakihi ve müfessir bir sQfi olarak tanı
tırlar. Ahmed er-Rifai'nin menkıbe ve 
eserlerinde görülen tasawuf ve tarikat 
anlayışı Kitap ve Sünnet'e tamamen uy
gundur. Buna göre islam. "zahir" ve "ba
tın"ı ile bir bütündür. Batın zahirin özü, 
zahir batının zarfıdır : zahir olmasa ba-
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(TOrk ve 
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Eserleri 

MUzesi) 

tın da olmazdı. Kalp cesetsiz olmaz. kal
bi olmayan ceset ise çürür. Tasawuf ta
tın ilmidir. Tarikat şeriat demektir. Der
viş olmak için toplumdan uzaklaşmak 
gerekmez. Müridier dünyevi meşguli

yetlerini terketmeksizin, helal ve ha
rama dikkat ederek ve gafletten uzak 
kalmak suretiyle hak yolunda ilerleye
bilirler. Tasawuf baştan sona "edep"
ten ibarettir ve bütün edepler Hz. Pey
gamber'in sünnetine tabi olarak elde 
edilir. 

Kaynakların zül, meskenet, fakr. inki
sar ve tevazu sahibi olarak tanırtıkları 
Ahmed er-Rifai, Allah'a bu faziletlerle 
vasıl olduğunu . bunları tasawufi yolu
nun birer esası olarak tercih ve tesbit 
ettiğini söyler. Menkıbeleri içinde onun 
fevkalade tevazuunu gösteren birçok 
hikaye yer almaktadır. Menakıbnamele
rin. birkaç keramet istisna edilirse he
men hemen daima onun ahlakını ve in
sani münasebetlerdeki tevazuunu gös
teren hikayelere yer vermeleri dikkat 
çekicidir. Bu menkıbeler ve eserlerinde 
ifade edilen fikirler. onun sQfi şahsiyeti 
ve tarikat pirleri arasındaki özelliklerini 
ortaya koyan ana çizgilerdir. 
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Dört büyük kutub* dan biri kabul edi
len Ahmed er-Rifafnin kutbiyyet maka
mına Abdülkadir-i Geylani'den sonra 
yükseldiğini kaynaklar yazar. Gavsiyyet 
(bk. GAVS) ve kutbiyyet aleminin kendi
sine daha önce de teklif edildiği. ancak 
bu vazifeden affedilmesini istediği, bu
nun üzerine aynı vazifenin Abdülkadir-i 
Geylani'ye verildiği, onun ölümünden 
sonra tekrar kendisine tevcih edilince 
kabul ettiği ve on altı sene bu makam
da bulunduğu kaydedilmektedir. 

Kurmuş olduğu tarikat bir süre Ri
faiyye, Ahmediyye ve Bataihiyye adla
rıyla anılmakla birlikte sonraları sadece 
Rifaiyye adı kullanılır olmuştur. 

Eserleri. 1. el-lfikemü'r-Rifd 'iyye. 
Kendisinin telif ettiği günümüze kadar 
intikal etmiş tek eseri olup küçük bir 
risaledir (Şam, ts.) . Müridierinden Ab
düsseml' ei-Haşiml'ye ithafen yazılan bu 
eseri, Ebü'I-Hüda es-Sayyadl Kald,idü'z
zeberced 'ald Hikemi'r-Riİd 'i adıyla 
şerhetmiş (Beyrut 1885). Muallim Naci 
bu eserden aldığı Rifal'nin sekiz hikmet
li cümlesini şerhederek Hikemü'r-Ri
tdf adıyla yayımiarnıştır (İstanbul 1304). 
Geylanizade Seyyid Muhammed Seyfed
din, eseri Terceme-i lfikem-i Rita 'iyye 
c,ıdıyla Farsça'ya tercüme etmiştir (İstan
bul -1302) el-lfikemü'r-Rifd 'iyye, Türk
çe'ye de birkaç defa çevrilmiş, son ola
rak Hak Yolcusunun Düsturlan adı 

altında aşağıda verilen iki eseriyle bir
likte yayımlanmıştır (tre. Yaman Arıkan, 
İstanbul 1985, s. 39-100) _ 2. el-Burhdnü'l
mü, eyyed. Sohbetlerinden derlenmiş
tir. Birçok konuya temas etmekle bir
likte tevhid, sema. iradi ölüm, şeriat

tarikat münasebetleri daha geniş ola-

rak işlenmiştir. Müteşabih ayetler me- -
selesinde imam Şafii. Malik b. Enes, Ebu 
Hanife. İbn Hanbel ve Ca'fer es-Sadık'ın 
sözleri zikredilmiş, kelamcıların görüş

lerine yer verilmemişti r. Muhtelif baskı
ları olan eserin (İstanbul 130 ı ; Şam. ts ) 
Türkçe'ye ilk tercümesi Kudsizade Kadri 
tarafından yapılmış (istanbul 1313). son 
olarak Delilleriyle Ma'rifet Yolu adıy
la yayımlanmıştır (tre. H. Kamil Yılmaz. 
istanbul 1985) 3. el-Mecdlisü 's-seniy
ye. Menakıbnamelerde nakledilen mec
lisierin sonradan Mustafa Reşld er-Ri
fal tarafından derlenmiş şekli olup ye
di meclis ihtiva eder. Meclisler tasav
vufl sohbet ve mev'izalardan ibarettir. 
Eser. Kudsizade Kadri tarafından Mecd
lis-i Hazret-i İmam Rifdf adıyla tercü
me edilmiştir (İstanbul 1313). 4. Erba 'u
ne J:ıadfşen. Kırk hadisi kendisinden iti
baren Hz. Peygamber'e kadar ulaşan bir 
senedie vermektedir (Şam. ts )_ Hisale
deki hadisler Kütüb-i Sitte ve meşhur 
hadis kitaplarında mevcuttur. Türkçe 
tercümesi Hak Yolcusunun Düsturlan 
adlı kitabın içinde yer almaktadır (s . 
9-36). S. Hdletü ehli'l-haki~a ma 'al
lah. Yukarıda geçen kırk hadisin şerhi
dir. 549 ( 1154) yı li Receb ayından itiba
ren her perşembe günü bir hadisin ta
sawufl şerhini yaptığı sohbetlerinde tu
tulan notların. müridierinden EbO Şü

ca' b. Men h ec tarafından derlenmesin
den meydana gelmiştir (Mısır 1315. Ha
lep 1962). Tasawuf ve hadis münasebeti 
bakımından dikkat çekici olan bu eser, 
Onların Alemi adıyla Türkçe'ye tercü
me edilmiştir (tre. Abdü lkadir Akçiçek, is
tanbul 1964) 6. en-Nizdmü'l-l]dş li-eh
li'l-il]tişaş. Kaynaklarda adı geçmeyen 
bu eserin üs!Obundan Ahmed er-Rifaf
nin sohbetlerinden derlendiği anlaşıl

maktadır. Tasawufl mev'iza ve nasihat
lardan meydana gelen eser el-lfikem 
ve Erba 'une hadişen ile birlikte yayım
lanmıştır (Şam, ts , s. 57-92). Türkçe'ye 
ilk tercümesi Mehmed Nazım tarafın
dan yapılan eserin (İstanbul 1328). yeni 
bir tercümesi Hak Yolcusunun Düs
turlan adıyla yayımlanan kitap içinde
dir (s 103-189). 7. el-Eş'dr. Bazı şiirleri 
Ebü'I-Hüda es-Sayyadl'nin Ahmed er-Ri
fal hakkında yazdığı ~ılddetü '1-cevdhir 
adlı geniş biyografide bir araya getiril
miştir. Bu şiirler Kenan Rifal'nin Ahmed 
er-Rifdf (İstanbul 1340) isimli eserinde 
de bulunmaktadır. 8. el-Ahzdb ve'l-ev
rdd. İrşddü '1-müslimfn 'in yazarı FarQsl, 
Ahmed er-Rifal'nin 662 hizbinin mevcut 
olduğunu söylüyorsa da, muhtelif eser
ler içinde (bk izzeddin Ahmed es-Sayyad. 

AHMED er-RiFA1 

s. 91-1 12; Ebü'I-Hüda es-Sayyadl. Ktlade· 
tü '1-cevahir, s. 246-2714; Kenan Ri fa ı: ek, s. 
1-1 03) bunların ancak bir ,kısmı bir ara
ya getirilmiştir. 

Bu eserlerden başka. Muhammed Si
raceddin er-Rifal iö 885 / 1480) bazı söz
lerini Rahfku'l-kevşer min keldmi'l
gavs er-Ritô.'f el-ekber (Beyrut 1887). 
Ebü'I-Hüda es-Sayyadl ise bazı söz ve 
meclislerini el-Fecrü'l-münfr ( İ stanbul 

1300) ve Kitdbü Külliyydti'l-Ahmediy
ye (Kahire 1316) adlı kitaplarda bir ara
ya toplamışlardır. Kaynaklarda ismi ge
çen Tarfku 's-sd, irfn il allah adlı eseri 
günümüze ulaşmamıştır. 

Ahmed er-Rifai hakkında kaleme alı

nan başlıca eserler şunlardır: 

1. Abdülkerlm b. Muhammed er-Rafil 
ei-Kazvinl (ö 623/ 1226)_ Sevddü'l- 'ay
neyn if mend~ıbi'l-gavş Ebi'l- 'Ale
meyn (Kahire 1301, 31 sayfa) Ahmed 
er-Rifai hakkında kaleme alınan göre
bildiğimiz en eski eser olup müellifinin 
ifadesine göre 588'de ( 1192) yazılmış
tır. Ahmed er-Rifal'nin hayatı. şahsiyeti 

Ahmed er-Rifai ile ilgil i Ebü Bekir b. Abdullah' ı n en

Necmü 's-sacr tr Iceramali üsta?i'f-kebir er-Ri{a.cr adlı 

eserin ilk sayfas ı (Süleymaniye Ktp ., Hasib Efendi, nr. 423) 
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ve nesebi hakkında kısa ve özlü bilgiler 
ihtiva eder. Sonraki eserlerde ismi geç
mekte ve ondan nakiller yapılmaktadır. 
2. Abdülazlz b. Ahmed ed-Dirini (ö. 694 / 
1295) Kitdbü Gayeti't-taJ:ırir (Kahire 
1315. 28 sayfal Müellif bu küçük risale
yi, bir şahsın. Ahmed er-Rifal'nin Beni 
Rifaa adlı bir Arap kabilesine mensup 
olduğuna dair sözlerini reddetmek ve 
onun seyyid olduğunu ispat etmek için 
yazmıştır. Elimizdeki ilk kaynaklardan 
biridir. 3. Ümmü'1-berdhin ii ba 'tı me
nd~ıbı su1tdni'1- 'ariiin eş-şeylJi'l-kebir 
es-seyyid AJ:ımed er~Riid 'i (Süleymani
ye Ktp. , Şehid Ali Paşa, nr. 1123). İlk me
nakıblardan biri olduğu anlaşılan eseri 
Brockelmann anonim olarak zikreder. Yi
ne Brockelmann'ın Behcetü'ş-şeylJ AJ:ı

med er-Rifd 'i adıyla Said b. Halid es
Silll tarafından yazıldığını ifad_e ettiği 

eserle, bazı küçük farklılıklar bir tarafa 
bırakılırsa, aynı olduğu görülmektedir. 
678 ( 1279) tarihlerinde veya daha önce 
yazılmış olması muhtemel olan eser. Ri 
fal hakkındaki rivayetleri ve bazı söz
lerini ihtiva eden geniş bir menakıbdır. 
Şehid Ali Paşa nüshasında adı verilme
yen ve Brockelmann tarafından başka 
bir isimle zikredilen müellifini. Rifal kay
naklarına dayanarak Kasım b. Muham
med b. Haccac şeklinde tesbit etmiş bu
lunuyoruz. 4. izzeddin Ahmed es-Sayyad 
(ö 670 / 1271) e1-Ma'driiü'1-Muham
mediyy'e if vezd, iii'1 -AJ:ımediyye (İs
tanbul 1305) Müellif. Rifal'nin tarunu ve 
Rifaiyye'nin Sayyadiyye kolunun kuru
cusudur. Eserin yazılış tarihi belli değil
dir. Rifal hakkında yazılan en eski ve· 
muteber eserlerden biridir. s. Ahmed b. 
İbrahim ei-Farüsl (ö 694 / 1294) İrşd
dü'1-müs1imin 1i- tari~ati şeylJi'l-müt

ta~in (İstanbul 1307) Rifal ile ilgili eser
lerin en sistemati ği olup birçok yeni bil
gi ihtiva eder. Müellif. Rifal'nin müridi 
Ömer ei-Farüsl'nin torunudur ve r iva
yetlerinin şifahl kaynağı umumiyetle de
desidir. 6. Abdurrahman Ebü'I-Ferec ei
Vasıtl (ö 744 / 1343) Tabakiitü lJırka
ti's-suiiyye e1-müsemmd Tiryd~u'1-

muhibbin (Kahire 1305) Müellif, yukarı 

da ad ı geçen İrşddü'1-müs1imfn yazarı
na intisap etmiş bir mutasawıftır. Ah- . 
med er-Rifal'nin Halife Müstencid'e gön
derdiği mektup sureti gibi bazı yeni bil
gi ve malzemeyi ihtiva eder. 7. Abdul
lah Muhammed Siraceddin ei-Mahzüml 
(ö. 885 / 1480) Sıhdhu'1-alJbdr (istanbul 
1306) Yukarıda adı geçen eserlerden ol
dukça sonra yazılmakla birlikte, müelli
fin yaşadığı devre kadar Rifal'nin soy ve 

~30 

tarikatından gelenlerden bahsettiği ve 
bizim göremediğimiz birçok eserden 
faydalandığı için Rifal menkıbe ve kay
mikları arasında mühim bir yer tut
maktadır. 8. Ebü Bekir b. Abdullah ei
Ayderüsl (ö 914 / 1508) en-Necmü's
sd 'i if kerdmdti üstd?J.'1-kebfr er-Rifd 'i 
(Süleymaniye Ktp ., Hasib Efendi. nr. 423) 
Üslüp itibariyle diğer menakıblardan bir 
hayli farklıdır. Bazı rivayetler ilk kay
naklara göre oldukça değişikliklere uğ
ramıştır. Menakıbın ilk yarısında Ana
dolu'da faaliyet gösteren bazı Rifailer'in 
adları geçmektedir. Heidelberg Kütüp
hanesi'ndeki (nr A 179/ 2). Şiid'ü'}:es
~iim ii sireti gavşi'l-endm adlı kitabın 
en-Necmü 's-sd 'i' nin bir başka nüshası 
olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Ni
tekim matbu nüsha da (Kahire 1970) Sü
leymaniye ve Heidelberg nüshalarının . 

bazı ufak farklarla aynısıdır. 9. Şifa' ü '1-
es~iim if sireti gavşi'l-endm (Süleyma
niye Ktp , Ayasofya, nr. 3461 ). Tiryd~u'1-
muhibbfn'de adı geçen bu Farsça ese
rin. Ahmed er-Rifal'nin sağlığında yazıl
dığını, müellifin kitabı takdim için Ri
fal'ye getirdiğinde onun ölüm haberini 
aldığını en-Necmü 's-sd 'i adlı eserden 
öğreniyoruz. Ancak Tiryd~u'1-muJ:ıib

bin'den ve Abdullah ei-Yafil'nin (ö 768 / 
1366) Iju1dşatü'1-mefdlJir'inden iktibas
lar yapıldığına göre Ahmed er-Rifal'nin 
sağlığında yazıldığı söylenen menakıb 

olması mümkün değildir. Bazı yönleriy
le en-Necmü's-sd 'i'ye benzeyen eserin 
başka bir nüshasını görmeden müellifi 
ve adı hakkında kesin bir hüküm ver
mek mümkün değildir. 10. Ebü'I-Hüda 
es-Sayyadl (ö. 1909) Kı1ô.detü '1-cevô.hir 
( Beyrut ı 30 ı ) Birçok kaynaktan istifade 

· edilerek hazırlanan bu kitap. Ahmed er
Rifai hakkında en geniş biyografik eser
dir. Bu Rifal şeyhinin eserinden hare
ketle geçmiş devirlerde yazılan eserle
rin izini tesbit etmek mümkündür. 11. 
Kenan Rifal (ö 19501 Ahmed er-Rifdi 
(İstanbul 1340) Ahmed er-Rifal hakkında 
Türkçe yazılmış en geniş biyografi kita
bıdır. İlk doksan sayfası Rifal'nin hayatı, 
menakıbı ve sözlerine, 121-169. sayfa
ları tarikatın adab ve erkanına ayrılmış. 
sonundaki 103 sayfalık ekte ahzab* ve 
evn'l.d* harekeli olarak verilmiştir. 

Yukarıda sayılan bu eseriere Ahmed 
b. İbrahim ei-Farüsl'nin en-Nefhatü '1-
miskiyye (istanbul 130!). Ali b. Hasan 
ei-Vasıtl'nin (ö 733 / 1333) Iju1ô.satü'1-
iksir (Kahire 1306) adlı eserleri de ilave 
edilmelidir. 
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AHMED RİFAT EFENDi, Topal 

(bk. RİFAT EFENDi. Topa!). 

AHMED RİFAT EFENDi, 
Yağlıkçızade 

(ö. 1895) 

Ta nzimat dönemi ansildopedi yazarı , 
ahlakçı ve tarihçisi. 

ı 

__j 

ı 

__j 

istanbul'da doğdu . Daha çok Yağlıkçı
zade adıyla tanınan Şabanzade ailesin
den lspartalı Mehmed Emin Efendi'nin 
oğludur. Küçük yaşta maliyeye girdi. bu
rada yetişti ve sırasıyla Bahriye muha
sebeciliği. idare-i Bahriyye reis l iği, Girit 
defterdarlığı, İzmir Rüsümat müdürlü
ğü. Isiahat Komisyonu üyeliği. Esham-ı 

Fevkalade müdürlüğü, Selanik defter
darlığı gibi memuriyetlerde bulunduk
tan sonra Muhasebat-ı Atlka muhase
beciliğinden emekli oldu. 1895 yılı baş

larında vefat etti. Kabri Fatih'te Emir 
Buhar! Tekkesi'ndedir. 


