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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. 



Devlet hizmetlerinin yanı sıra ilmi ça
lışmalar yapan ve kaynaklarda ressam 
olduğu kaydedilen Ahmed Rifat Efendi, 
tarihe ve ahlaka dair bazı eserler kale
me almış, fakat daha çok Lugat-ı T<iri
hiyye ve Coğrafiyye' adlı kitabı ile ta
nınmıştır. Bu eser. aslında meşhur şa
hıslar ve müelliflerin biyografileri. önem
li olaylar. tarih boyunca kurulmuş dev
letler. milletler ve belli başlı şehirlerin 

tarihi coğrafyaları hakkında alfabetik 
maddeler halinde bilgiler verdiğinden 

dolayı kapsamlı bir tarih ve coğrafya 

sözlüğü sayılırsa da, öteki ilim ve fenle
re dair pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi 
bakımından genel bir ansiklopedi niteli
ği taşımaktadır. Lugat-ı Tdrihiyye ve 
Coğrafiyye, Osmanlılar'da XIX. yüzyılda 
hazırlanmasına ferdi olarak teşebbüs 
edilip tamamlanabilmiş ansiklopedi ça
lışmalarının iyi bir örneği kabul edilebi
lir. Bazı yanlış ve eksikliklerine rağmen, 
günümüzde bile müracaat kitabı olma 
özelliğini koruyan eser. ilk iki cildi 1299. 
son beş cildi ise 1300 tarihinde olmak 
üzere. yedi cilt halinde İstanbul'da ba
sılmıştır. 

Ahmed Rifat Efendi'nin diğer eserleri 
şunlardır: 1. Nakdü 't-tevdrih. Yaratılış
tan 1878 yılına kadar gelen bir genel 
tarihtir. Kronolojik olarak özet bilgiler 
veren bir el kitabı olup kaynak eser ni
teliğini taşımamaktadır (istanbul ı 296). 
2. Tasvir-i Ahlak. Alfabetik bir ahla
ki terimler sözlüğüdür (istanbul ı 305). 
Eser. aynı zamanda Latin harfleriyle de 
neşredilmiştir (istanbul ı 975). 3. Bergü
zdr. Kınalızade'nin Ahidk-ı AJdf'sinden 
özetiediği bir kitaptır 1 H anya ı 29 ı). Bu 
eser Bergüzdr-ı Ahlak adıyla iki kere 
daha basılmıştır(i stanbul 1315, 1318). 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

AHMED-i RÜMİ 
( .fJJ ..ı..>f ) 

(ö 750/1349 [?]) 

Hindistan'da 
Mevleviliği yaymaya çalışan 
Anadotulu bir sufi ve müellif. 

_j 

Hayatı hakkında kendi eserlerinden 
çıkarılan bazı malumatın dışında bir şey 
bilinmemektedir. Bu yüzden o çok de
fa Osmanlı dönemi müelliflerinden Ah-

med-i ROmi-yi Akhisari iö ı 041 1 ı 63 ı -

32) ile karıştırılmlş, hatta Deka ,iku'l
J:ıa~a ,i~ gibi bazı eserleri de Akhisa.rf'ye 
nisbet edilmiştir (bk. Osmanlı Müelli{le· 

ri, ı . 26). Halbuki bunların aynı şahıs ol
malarına imkan yoktur. Zira, eserlerini 
720 ( 1320) ve 727'de ( 1327) yazmış 
(bk A lphons C M. Hamer, Studia lrani· 
ca, lll , 238) ve bu eserlerinden biri 924'
te ( 1 518) istinsah edilmiş bulunan Ah
med-i ROmf'nin. 1041'de (1631-32) ölen 
Akhisari olması düşünülemez. Katip Çe
lebi'ye dayanarak (bk. Keş{ü '?·Zunan, ll , 
1362) onun 717'de (1317) ölen Ahmed 
b. Muhammed er-ROmi ei-Hanefi ile ay
nı kişi olduğu da ileri sürülmüştür. An
cak bu da gerçekle bağdaşmaz: zira eli
mizde Ahmed-i Rumi'ye ait olan ve Ah
med b. Muhammed'in ölümünden on yıl 
sonra yazılmış bulunan bir eser vardır. 
Ahmed-i Rumi'nin Sultan Veled'in taru
nu Muzafferüddin Ahmed Paşa iö. 740/ 
ı 340) olduğunu söyleyenler de olmuş
tur (bk. Massignon. s. 1 1 1 ). Bu da doğru 
değildir: çünkü kaynaklarda Ahmed Pa
şa'nın yazariiğı ile ilgili herhangi bir bil
gi yoktur. 

Ahmed-i Rumi Deka ,iku'l-J:ıaka ,ik 
adlı eserini yazdığı sırada (720/ ı 320) el
li yaşında olduğuna göre (bk. Alphons 
C M. Hamer, Studia lranica, lll , 234) 670 
( 1271 -72) yılında doğmuş olmalıdır. 

Anadolu'nun neresinde doğduğu belli 
değildir. Hindistan'a ne zaman gittiği 

de bilinmemektedir. Aricak ed-De~a,ik 
fi't-tari~ adlı eserinde (XXXVII. fası li de
niz kenarında Alana adlı bir şehirden 
söz etmektedir ki tavsifinden buranın 
Alanya olduğu anlaşılmaktadır. Alanya'
dan deniz ve kara yolu ile Hindistan'da 
Gaiıj'ın doğusunda, Leknev ve Zaferabad 
civarındaki Avad'a (Oudh)' gitti. Ümmü'l
kitdb adlı eserinde (XXXII fasıl) bu şeh
ri tasvir eder. Hindistan'da öylesine bü
yük bir ün sağladı ki hükümdar onu sa
raya ,davet ettiği halde o bu daveti ka
bul etmedi: kırk sekiz beyitlik bir kasi
de yazıp kendisini davet için gelenler
le hükümdara gönderdi. Bu arada Ben
gal'e gitti. Buradan arkadaşlarına yaz
dığı bir kasidede Bengal'deki emir ve 
onun hizmetçilerinden memnun kalma
dığını bildirmekte, devlet adamlarıyla 

alimierin kıskançlıklarından dert yan
maktadır. Ahmed-i Rumi'nin ölüm tari
hi belli olmamakla birlikte en geç 750 
( 1349) tarihlerine kadar yaşadığı tah
min edilmektedir. 

Eserleri. 1. De~a,iku'l-J:ıa~a,i~. Fars
ça kadar Arapça'ya da vakıf olduğu an-
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laşılan Ahmed-i Rumi'nin Farsça eserle
rinin başında Deka ,iku 'l-J:ıa~a ,i~ ad-
lı kitabı gelmektedir. Bu ad mevcut el 
yazmalarının çoğunda burada kaydedil
diği gibi ise de bazılarında Ha~a, i~ u 'd
deka,ik ve Haka,ik ve Deka,i~ biçi
minde geçmektedir. Ancak kitabın ter
tip ve muhtevasına bakıldığında bu son 
ad daha doğru gibi görünmektedir. Sek
sen fasıldan ibaret olan eserde her fas
lin başında yer alan ayet ve hadislerin 
"hakaik". bunları açıklamak üzere anla
tılan fıkralarla Meşnevi ve Divan-ı Ke
bir'den alınmış parçaların da "dekaik" 
diye adiandınidığı ve eserin adının bu
radan geldiği kabul edilebilir. Müellif 
eserin önsözünde. Allah'a hamd ve Pey
gamber'e salat ve selamdan sonra Mev
lana'nın soyunu baba tarafından Hz. 
EbO Bekir'e. anne tarafından da ünlü 
sOfi İbrahim Edhem'e bağ lar . Etrafın
dakilerin kendileri için ahirette kurtul
ma vesilesi olur ümidiyle bir kitap yaz
masını istediklerini anlatır. Eserde her 
fasıl bir ayet veya hadisle başlar. Meş
nevi ve Divan-ı Kebir'den parçalar nak
ledildikten sonra konu ile ilgili dini ve 
ahlaki nitelikte fıkralar anlatılır. Bazı · 
yazarlarca (mesela Füruzanfer) Meşne
vf'nin şerhi olarak tanıtılan bu eserin 
böyle bir niteliği yoktur. Kitabın Türki
ye ve dünya kütüphanelerinde çok sayı
da yazmaları vardır. Türkiye'deki başlıca 
yazmaları şunlardır : Millet Kütüphane
si, Ali Em iri. Farsça Eserler. nr. 978: Sü
leymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2248 ( i stinsahı 924); Şehid 

Ali Paşa . nr. 1349: İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi, FY. nr. 942: Mevlana Mü
zesi, nr. 2102, 2103 (dünya kütüphane
lerindeki diğer yazmaları için bk. Alphons 
C. M. Hamer. Studia l ranica, lll, 248-249). 
2. ed-De~a ,* ift-tari~. Bir tarikat ada
bı kitabı niteliğindedir. Meşnevi'nin et
kisi ile konulara çok defa " bişnev" (din
le!) hitabı ile başlanır. Meşnevi veznin
de (remel) yazılmış olan bu eser sema 
için zaman, mekan ve ihvan*a ihtiyaç 
olduğunu bildirmekle beraber tarikat 
adabı ile ilgili olarak burada verilen bil
giler Türkiye'deki uygulamalardan fark
lıdır. Alphons C. M. Hamer ed-Deka,i~ 
fi't-tari~'ın Kahire 'de Oarü'l-kütüb, nr. 
S9'da kayıtlı bir yazma nüshasını geniş 
olarak tanıtmıştır (bk. Studia lranica, lll , 
233 vd .). 3. Ümmü'l-kitdb. Kırk bölüm
den oluşan bu eser bazı yazarlar (mese
la Blochet) tarafından bir "kırk hadis" 
kitabı olarak kabul edilmiş ve Deka, i
~u'J-ha~a ,W le birleştirilmek iste~miş
tir. Ancak bu iki eser arasında birta-
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