
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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kım benzerlikler bulunmakla birlikte ay
nı eser sayılrnalarını imkansız kılan pek 
çok fark vardır. Nitekim kırk fasıllık bu 
eserin baştan altı faslı Deka'iku'l-J:ıa
]f.a 'ik'te olduğunun aksine, ayet ve ha
disler yerine süff imam ve şeyhterin söz
leriyle başlar. XVI. fasılda Kuran'ın mah
lük olup olmadığına dair (bk. · HALKU'I

KUR'AN) Mu'tezile ile Sünniler'in karşıt 
görüşleri yer alır (eserin yazmaları için 
bk. Alexander-von Kegl , ZDf\10, LX 1 ı 9061. 
s. 549-592, Su pp!. Persan, nr. ı ı 51 
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i TAHSiN YAZlCI 

ı 
AHMED b. SALiH et-TABERİ 

ı 

( ..s_,.:kıl c:ı~ .:r. ..ı...>-1 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Salih 
et-Taberl el-Mısrl 

(ö. 248/862) 

Mısırlı hadis hafızı. 
L _j 

Babası Taberistanlı bir asker olduğu 
için İbnü't-Taberi diye de tanınır. Mı
sır'da doğdu. Hicaz, Yemen. Irak ve Su
riye bölgelerinde hadis tahsil ettikten. 
kıraat ilmini de Verş ve Kalün'dan öğ
rendikten sonra Mısır'a döndü, ilmini 
orada yaymaya başladı. Muhaddis ve 
hafız* olduğu kadar kari*, fakih ve na
hivci olarak da kabul edilir. İle!* ve ih
tilafü'l-hadis* konularında mütehassıs
tı. Özellikle Mısır ve Hicazlı hadis alim
leri kanalıyla gelen hadisleri çok iyi bi
liyordu. 
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Henüz kırk yaşına gelmeden hadis ri
vayet etmeye başladı. Mısır merkez ol
mak üzere Bağdat. Şam. Antakya ve di
ğer birçok yerde ders verdi. Adil oldu
ğunu iki şahit ile ispat edenlere ve saka
lı çıkmış bulunanlara hadis rivayet edi
yordu. Sakalsız olmasına rağmen ken
disini imtihana tabi tuttuğu ve başarılı 

olduğuna inandığı EbO Davüd'un oğlu 

Abdullah'a da rivayette bulunmuştur. 

Zühli ve EbO Zür'a ed-Dımaşkl gibi bir
çok büyük muhaddisin hadis rivayet et
tiği Ahmed b. Salih'ten Buhari de yirmi 
sekiz hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Bu
harf onun güvenilir bir muhaddis oldu
ğunu ve kendisine yöneltilen tenkitlerin 
hiçbir delile dayanmadiğını söylemiştir. 
Bütün kaynaklar İbnü 't-Taberi'nin sika* 
olduğu noktasında müttefiktir. Ancak 
kibirli oluşu, yegane kusuru olarak zik
redilir. Her ne kadar Nesai onu cerhet
miş ise de bu cerh*, Nesai'yi meclisin
den kovduğu için aralarındaki kırçınlık
tan ileri geldiğine hükmedilerek, itibar 
görmemiştir. İbn Main'in cerhi ise ger
çekte ona değil. hadis uydurmakta ma
ruf olan Mekke şeyhi Ahmed b. Salih eş
Şemmüni'ye (Şemmüml) yöneliktir. Zira 
İbnü't-Taberi birçok konuda İbn Main 
seviyesinde görülmüş, hatta Mısır ve Hi
cazlılar'ın rivayet ettiği hadisleri İbn Ma
in'den daha iyi bildiği kabul edilmiştir. 
Ahmed b. Salih'in sağlam ve güvenilir 
bir muhaddis olduğunu gösteren bir hu
sus da İbn Zebale'den yüz bin kadar ha
dis yazdıktan sonra onun hadis uydur
duğunu anlayınca bütün hadislerini ter
ketmesidir. · 

Kaynaklarda Kitô.bü's-Şahôbe adlı bir 
eserinden bahsedilmektedir. İbnü't-Ta
beri Mısır'da vefat etmiştir. 
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i KEMAL SANDlKÇI 

ı 
AHMED SARHAN 

ı 

L 
(bk. SARBAN AHMED). 
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ı 
AHMED es-SA vi 

ı 

L 
(bk. sA vi, Ahmed b. Muhammed). 

_j 

ı 
AHMED b. SELEME 

ı 

(;w_, .:r. ..ı...>-1) 

Ebü'l-Fazl Ahmed b. Selerne b. Abdiilah 
el-Bezzaz (Bezzar) en-Nisaburi 

(ö. 286/899) 

L 
Tanınmış hadis hafızı. 

_j 

imam Müslim'in Belh ve Basra'ya yap
tığı yolculuklarda ona arkadaşlık etti. 
Kuteybe b. Said; İshak b. Rahuye, Os
man b. EbO Şeybe, EbO Küreyb, Ahmed 
b. Meni' gibi birçok meşhur alimden ha
dis aldı. Devrin ünlü muhaddisi Kuteybe 
b. Said'in yanına gidip ondan hadis oku
mak istediği zaman. çok sevdiği oğlun
dan ayrılmak istemeyen babası. bu se
yahatin gerekli olup olmadığı hususunu 
da İshak b. Rahuye ile istişare etti. is
hak b. Rahüye'nin, Ahmed'in kendisin
den çok şey öğrendiğini, ancak Kutey
be'nin de farklı kişilerden elde ettiği bil
gileri bizzat ondan öğrenmesinin isa
betli olacağını söylemesi üzerine. mem
leketi dışında hadis tahsil etmesi için 
babası ona izin verdi. Kendisinden de 
EbO Zür'a er-Razi. ibn Vare. EbO Hatim 
er-Razi gibi hocaları ve EbO Hamid b. 
Şarkı. Yahya b. MansOr ve diğer öğren
cileri hadis rivayet etmişlerdir. Adil ve 
emin olmasının yanı sıra hadiste hüc
cet* unvanına da sahip bulunan Ahmed 
b. Selerne'nin Müslim'in Sahlh'ine ben
zer bir müstahrec*i olduğu bilinmekte
dir. ŞaJ:ıiJ:ı adı da verilen bu eser günü
müze ulaşmamıştır. 232 (846-47) yılında 
Bağdat'ta hadis imla* ettiğini Hatib ei
Bağdadi kaydetmektedir. Sık sık gidip 
hadis okuttuğu Bağdat'ta vefat etti. 
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i İSMAiL L . ÇAKAN 

AHMED-i SERHENDİ 

(bk. iMAM-ı RABBANİ) . 

AHMED b. SiNAN 
( .:ıL- .:r. ..ı...>-1 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Sinan 
b. Esed el-Kattan el-Vasıti 

(ö. 259/872-73) 
Tanınmış hadis hafızı. 

_j 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Veki' b. Cerrah, Abdurrahman b. Mehdi. 
Yahya b. Said el-Kattan ve imam Şafii 
gibi devrinin şöhretli muhaddislerinden 


