
ALi b. RABBEN et-TABERI 

sal'in reddiyesiyle karşılaştırmış ve ese
rin yarısının eksik olduğunu. ibn Assal'in 
kitabından faydalanarak daha mükem
mel bir metnin meydana getirilebilece
ğini göstermiştir. 3. ed-Din ve'd-devle'. 
Ali b. Rabben'in müslüman olduktan son
ra islam'ın hak din, Kur'an'ın Allah ke
lamı ve Hz. Muhammed'in son peygam
ber olduğunu, Tevrat ve inciller'de Hz. 
Peygamber'in gönderileceğine dair yal
nız işaret değil sarahatin bulunduğunu 
ispat etmek maksadıyla kaleme aldığı 

bu eser. konu ve muhteva açısından er
Red 'ale'n-naşard'dan daha mükem
meldir. Eser. Adil Nuveyhiz tarafından 
geniş dipnotları ilavesiyle neşredilmiştir 
1 Beyrut ı 973). 

Ali b. Rabben'in günümüze intikal et
meyen veya henüz bulunamamış olan di
ğer eserleri şunlardır : Tuhfetü'l-mülı1k, 

fi'l-Emşal ve'l - dddb 'ald me~dhibi'l
Fürs ve'r-Rum ve'l - 'Arab, Mendti'u'l
e(ime ve'l-eşribe ve'l- 'a~iikir, Hıfzü's
sı]J_]J_a, Kitdb fi'l -]J_acdme, Kitôb fi ter
tibi'l-ag~iye, Kitdb fi'r-rukii, Kitô.bü İr
fakı'l-hayat, Kitôbü'l -Lü ' l ü 'e. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ali b. Rabben et-TaberL Firdeusü'/-hikme 
(nşr. M. Zübeyr es-SıddTkll, Berlin 1928, s. 1, 
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hamTdl. N, 239; İbnü'n-Nedlm. el-Fihrist, s. 
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Kıftl, il]barü ·1- 'ul~ma', Leipzig 1903, s. 31, 
167, 187; İbn Ebü Usaybia, 'Uyünü'/-enba' 
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Iii NECİP TAYLAN 

tü. Alaüddevle-i Simnanı ile mektuplaş
tı. Yüz otuz yıl yaşadığı rivayet edilen 
Ali Ramıtenı. büyük oğlu Hace ibrahim 
sağ olduğu halde, vefat ederken yerine 
halife olarak küçük oğlu Hace Muham
med'i bıraktı. Müridieri kendisine Ha
ce-i Büzürg (büyük hoca), Hace Muham
med'e ise Hace-i Hurd (küçük hoca) der
lerdi. Oğlu Hace Muhammed'den başka 
Hace Muhammed KülahdOz. Hace Mu
hammed Baverdi, Hace Muhammed Hal
lac. Hace Muhammed Baba Simması ad
lı dört halifesi daha vardır. Nakşiben

diyye tarikatının kurucusu Bahaeddin 
Nakşibend, Ali Ramıtenrnin halifelerin
den Muhammed Baba Simmasi'nin mü
rididir. 

Hace Azızan lakabıyla meşhur olan ve 
Azızan tarikatının kurucusu sayılan Ali 
Ramıtenı. zikir telkini konusunda ceh
rı ve hafi iki ayrı usul uygulamış, daha 
sonra Nakşibendiyye'de hafi zikir esas 
alınarak cehrı zikir terkedilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tibyan, ll, 273b; Reşahat Tercümesi, s. 53; 
Lamii, /'/efe hat Tercümesi, s. 413; Abdülmecid 
el-Hani. el-Hada 'ik u '1-uerdiyye, Kah i re 1308, 
s. 120; Nebhiinl, Keramatü '1-eu/iya', ll , 182; 

Hasan Lütfi Shushud, Masters of Wisdom of 
Central Asia, Oxford 1983, s. 30-32. 

Iii SüLEYMAN ULUDAG 

ALİ b. REBAH 
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L 
(bk. ULEY b. REBAH). 

..J 

ALİb.IDDVAN 
ı 

L 
(bk. İBN RlDVAN, Ali). 

..J 

ALİ er-mzA 
ı 

( l:.)\ ~) 

Ebü'l- Hasen Alier - Rıza 

b. Musa el- Kazım 
(ö. 203/819) 

İsnaaşeriyye'ye göre 
on iki imarnın sekizincisi. 

ALİ RAMITENİ 

(~i;~) 

ı L _j 

Büyük bir ihtimalle 153'te (770) Me
dine'de doğdu. Doğum yılını 148 (765) 

veya 151 (768) şeklinde gösterenler de 

L 

(ö. 715/1315) 

Hikegan • silsilesine mensup 
mutasavvıf. _j . vardır. Babası MOsa el-Kazım da Ebü'l-

Buhara yakınlarında bulunan Ramiten 
(Rameyten) kasabasında doğdu. Mah
mud incir Fağnevrye intisap etti. Ahmed 
Yesevi ve Seyyİd Ahmed Ata ile görüş-
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Hasan kOnyesiyle tanındığından Ali er
Rıza, karışıklığı önlemek için Ebü'l-Ha
san es-Sanı ve ayrıca EbO Bekir künye
leriyle anılmıştır. Kendisine Sabir, Ra
zi. V efi ve Rıza gibi çeşitli la kaplar veril-

miş olup bunlar· içinde en meşhur olanı. 
Halife Me'mun tarafından verilen er-Rı

za'dır. Halife bu lakabı ona ilim, ibadet, 
zühd ve takva gibi üstün meziyetleri do
layısıyla vermiştir. Kaynaklar. Ali'nin bu 
lakapla çağınlmaktan hoşlanmadığını ve 
sırf halifenin ısrarı karşısında bunu ka
bul etmek zorunda kaldığını kaydeder. 
Babası MOsa el- Kazım. Şii isnaaşeriy
ye'nin yedinci imamıdır. Annesi ise Ha
beşistanlı veya Sudanlı bir cariye (ümmü 
veledl olup adı hakkında çeşitli rivayet
ler vardır (Sükeyne. Ümmü'l-benTn. Şehd, 
Neciyye, Necme, Şakra' vb l Çocuklarının 
sayısı ve adları kesin olarak bilinmemek
tedir. Sadece Muhammed el- Cevad'ın 
onun oğlu olduğunda ittifak vardır. Ay
rıca Hasan. Ca'fer, ibrahim, Hüseyin, 
Muhammed el-Kani' ve Aişe adlarında 
daha başka çocuklarının bulunduğu nak
ledilmekteyse de bu bilgiler kesin de
ğildir (bk. Muhsin el-Emin, ll. 13) Soyu, 
oğlu Muhammed el-Cevad ile devam et-

· miştir. 

Ali er-Rıza Mescid- i Nebevl'de il im mec
lisi kurup hayatını öğretimle geçirmiş, 

fetvalar vermiş ve ömrünün son yılları

na kadar siyasetten uzak kalmıştır. An
cak 816 yılında halife Me'mOn'un dave
tiyle Merv'e gitmesinden sonra. isteme
yerek de olsa siyasete karışmıştır. Me'
mOn, Ali er- Rıza'nın Merv'e gelmesini 
sağlamak için Reca b. Ebü'd - Dahhak'i 
Medine'ye gönderdi. Merv'e gitmek üze
re Reca ile birlikte yola çıkan Ali er-Rı
za. sırasıyla Mekke, Küfe, Nibac. Bas
ra. Erbuk, Horasan, Nısabur ve Serahs'a 
uğradı. Şii rivayetlere göre Nısabur'da 
suyu az akan ve bugün Aynü'l- Kehlan 
adı verilen bir pınara uğrayınca suyu ço
ğalmıştır. Şifler bu pınarı mukaddes sa
yıp hala ziyaret ederler. Ali er-Rıza Nı

sabur'da muhaddis EbO Zür'a er- Razı 
ve Muhammed b. Eslem et-Tası ile kar
şılaştı ve onlara hadis rivayet etti. Merv'e 
ulaştığında kendisini iyi karşılayan Me'
mOn, yakın çevresi ile sayıları 33.000'i 
bulan Abbasoğulları'nı topladı. Bunlara 
yaptığı konuşmada veliahtlığa Ali er-Rı
za'dan daha layık birini bulamadığım 

belirterek onu veliaht ilan etti (817). 
Önce bu görevi kabul etmek istemeyen 
Ali er-Rıza iki ay direndiyse de sonunda 
Me'mOn'un ısrarına dayanarnadı ve ha
life tarafından hazırlatılan ahidnameyi 
imzalamak zorunda kaldı. Daha sonra 
Me'mOn, sahih kabul edilen rivayete gö
re kız kardeşi Ümmü Habıbe'yi Ali er-



Rıza ile. kızı Ümmü'l-Fazl'ı da Ali er-Rı
za'nın oğlu Muhammed el-Cevad ile ev
lendirdi: bayrağın ve askerlerinin üni
formasının rengini Abbasi rengi olan si
yah yerine yeşil e çevirdi: kendisinin ve 
Ali er-Rıza'nın adını taşıyan altın ve gü
müş paralar bastırdı. Me'mOn'un veli
ahtlığa Ali evladından birini getirmesi, 
özellikle Bağdat'taki Abbasller 'in ayak
lanmasına ve Me'mOn'u aziedip amcası 
İbrahim b. Mehdi'ye biat etmelerine yol 
açtı (817). Haberi duyan Me'mOn, yanın
da Ali er-Rıza olduğu halde bir ordu ile 
Bağdat'a doğru yola çıktı. TOs'un NOkan 
kasabasına geldiklerinde Ali er-Rıza faz
la üzüm yemesi veya Şii kaynaklara gö
re Ali b. Hişam tarafından verilen zehir
li bir narı yemesi. başka bir rivayete gö
re ise hizmetçinin hazırladığı ve bizzat 
halifenin sunduğu zehirli nar suyunu iç
mesi sonucu aniden hastalandı. üç gün 
sonra da öldü (29 Safer 2031 5 Eylül 8 ı 8) 
Ali er-Rıza'nın ölümüne son derece üzü
len ve göz yaşları döken Me'mOn. cena
ze namazını bizzat kıldırarak onu baba
sı HarOnürreşid'in yanına defnetti. Daha 
önce TGs adını taşıyan bu yöreye, Ali er
Rıza'nın hatırasını yaşatmak için Meş
hed adı verildi. Ali er- Rıza'ya ölümün
den sonra birçok mersiye yazılmış, son
raları kabri üzerine içi değerli maden
lerle tezyin edilen bir türbe yapılmış ve 
burayı ziyaret etmek Şiller'ce, günümü
ze kadar yaşatılan kutsal bir görev ka
bul edilmiştir. 

Ali er-Rıza hadis. fıkıh ve tıp alanında 
isim yapmıştır. Hadiste kaynağı babası
dır. Ondan da oğlu Muhammed el-Ce
vad, EbO Osman el-Mazeni, Abdüsse
lam b. Salih el-Herevi, EyyOb b. MansOr 

Ali er·Rıza'nın minvatürü 

(Sübf:ıatü '1-al]b~r. Avusturya Milli' Ktp., COD. AF 50, vr. 94
) 

en-NisabOri. Ahmed b. Amir et-Tai, Ab
dullah b. Abbas ei-Kazvini gibi raviler 
hadis rivayet etmişlerdir. Ancak bu ra
vilerin çoğu hadis ilminde zayıf kabul 
edilen aşırı Siller'dir (bk. İbn Hacer, VII, 

387-389) Nitekim kendisine isnad edi
lerek nakledilen hadisler hayret verici
dir. Bu hadislerden birine göre güya Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuş: "Göğe çı

karıldığım zaman (Mi'rac gecesi) terim 
yere düştü ve gül ondan bitti. Kim be
nim kokumu almak isterse gülü kokla 
sın" (İbn Hibban, II , 106) İbnü'I-imad, 
ilim ve fazilet sahibi olan Ali er-Rıza' nın 

yalan söylemesinin mümkün olmadığını 
ifade ederek ondan bu nevi hadisleri ri
vayet edenlerin yalancı olduğunu kay
deder (bk Şe?erat, ll, 6) Kur'an'ı üç gün
de bir hatmettiği rivayet edilen Ali er
Rıza. ayetler üzerinde düşünmek gerek
tiğini söyler, kendisine sorulan sorulara 
ayetlerle cevap verirdi. Mescid-i Nebe
vi'de fetva vermeye başladığında henüz 
yirmi yaşındaydı. Hadis bilmemenin di
ni konularda birçok hataya yol açacağı
na dikkat çekerdi. "Allah Adem'i kendi 
sOretinde yarattı" anlamındaki hadiste 
ne kastedildiğini soran birine. bu hadi
sin baş tarafının bulunduğunu, sadece 
son kısmı alınarak anlaşılmasının müm
kün olmadığını söylemiş ve hadisin ta
mamını şu manadaki ifadelerle naklet
miştir: "Birbirine söven iki adamdan bi
ri diğerine, 'Allah seni de yüzü senin gi
bi olanları da kahretsin !' deyince Hz. 
Peygamber bu adamı, 'Öyle söyleme! 
Allah Adem'i onun sOretinde yarattı' di
yerek ikaz etmiştir. İşte hadisin tama
mı bundan ibarettir" (Muhsin el-Emin, ll, 
14). Bu açıklamasıyla Ali er-Rıza hadis
teki zamirin Allah yerine değil. insan ye-
rine kullanılmış olduğunu ifade etmiş
tir. Ali er-Rıza. diğer bazı açıklamalarıy
la da ilk bakışta peygamberlerin ismet 
sıfatını zedeler gibi görünen bazı nasları 

- yoruma tabi tutarak bu konudaki tered-

~~>:ıQ[;~~~~~;:~7/~~ dütleri gidermiş (bk a.g.e., ll , 22), Kur'an'ı 
yaratılmış (mah iOk) kabul edenleri tekfır 
etmiş, kader problemine de bazı hadis
lerin ışığı altında açıklık getirmiştir (bk. 
Zehebi, IX, 387) 

Kaynaklarda ahlak ve faziletine dair 
verilen bilgilere göre iyi huylu, alçak gö
nüllü ve son derece cömertti: az yer. az 
uyur, daha çok ilim ve ibadetle meşgul 
olurdu. Babası MOsa el-Kazım tarafın
dan imam tayin edildiği hususunda Şii 

kaynaklarda birçok rivayet yer alır (bk. 
Azizullah el-Utaridi, ı . Mukaddi me, s. ı 8-
37) Bazı Şiller, MOsa el-Kazım'ın ölmedi-

ALi er-RlZA 

ğini ileri sürerek Ali er-Rıza'nın imame
tini kabul etmek istememişlerse de ima
miyye'nin büyük çoğunluğu babasının 

183 (799)- yılında ölümünden sonra onu 
imam olarak tanımış ve hicri ll. asırda 
mezhebin müceddidi kabul etmişlerdir. 
Şii kaynaklar. MOsa el-Kazım'ın , kendi
sinden sonra oğlu Ali er-Rıza'yı imam 
tayin ettiğine dair çeşitli nakiller yapar. 
Ali er-Rıza'nın imamlık dönemi yirmi yıl 
sürmüştür. Siller onun hakkında birçok 
keramet naklederler. Mesela hastaları 

iyileştirmek, bazı olayları vukuundan ön
ce haber vermek, eline dökülen suyu al
tına dönüştürmek, dua ederek yağmur 
yağdırmak ona isnat olunan kerametier
den birkaçıdır. Bazı tabakat kitapları ile 
tasawufa dair kaynaklar Ali er - Rıza' 

nın meşhur sOfi Ma'rüf-i Kerhi'nin üs
tadı olduğunu kaydederler. Ali er- Rıza '

nın Merv'e gidişine kadar doğup büyü
düğü yer olan Medine'nin dışına çıktığı 
bilinmediğine göre bu rivayeti şüphe ile 
karşılamak gerekir. Nitekim İbn Teymiy
ye de söz konusu rivayetin uydurma ol
duğunu söyler (bk. Minhacü's·sünne, ll, 

125-126). 

Ali er- Rıza'ya nisbet edilen eserler 
şunlardır: t. Müsned. imarnın akaid, fı
kıh, tefsir ve ahiakla ilgili görüşlerini ih
tiva eden eser. Azizullah ei-Utaridi ta
rafından iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Tahran 1406) 2. Şa]Jifetü 'r-Rıid . Ehl-i 
beyt'in rivayet ettiği hadislerden ibaret 
olan bu mecmua Leknev'de (1883) ve 
Lahor'da ( 1302) basılmıştır. 3. Fıkhü'r

Rıid. Müellife nisbeti şüpheli olan bu 
eser ona ait olduğu ileri sürülen fıkhi 
görüşleri ihtiva etmektedir. Kitap Tah
ran'da yayımlanmıştır (I 2741. 4. er-Risd
letü '?-?ehebiyye ii usuli 't-tıb. Halife 
Me'mOn için yazdığı tıbba dair bir eser
dir. s. Kasd ' id ii medhi Ehli'l-beyt. 6. 
c İl elü '1-.af:ı.kdmi 'ş-şer c i w e. M u hammed 
b. Sinan'ın sorularına verdiği cevaplar
dan ibarettir. 7. el- cİlel. Fazi b. Şazan'ın 
rivayet ettiği bir eserdir. 8. Maf:ıiu'l-İs
ldm ve şerd ' i cu'd -din. Me'mOn adına 
yazdığı risaleleri içine almaktadır. 9. Ce
vdmicu'ş-şerica. Me'mOn için yazdığı 

bu risaleyi İbn Şu'be TuJ:ıafü'l- cukiil ad
lı eserinde rivayet etmiştir. to. Ducd'ü'l
Yemdni. tt. İtmdmü'ş-şerica. t2. Şe
ra' i cu'l-İsldm. 

İbn Babeveyh ei-Kummi cUyunü al]
bdri'r-Rıid, Muhammed Bakır el-Mecli
si AJ:ıvdl-i Hatret-i Rıid adıyla Ali er
Rıza hakkında birer monografı hazırla
mışlardır (b k. Brockelmann, ll, 573; Sez
gin, 1, 535 -536) 
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Iii A. SAİM KıLAVUZ 

ALİ mzA- yi ABBAS İ 

(bk. mzA-yi ABBASİ) . 

ALİ RizA-yi ABBASI 

( ..s-'~ ..si...:._; Js- ) 
Safeviler' den 

L Şah Abbas döneminde 
(1587 -1629) 

eser veren aklam-ı sirte 
ve bilhassa nesta'likte ünlü 

İranlı hattat. 

_j 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
belli değildir. Tebriz'de doğdu ve orada 
Ala Bfg Tebriz! unvanı ile tanınan Mol
la Alaeddin Muhammed Tebrlzfden ak
lam-ı sitte*, Muhammed Hüseyin Tebri
z!' den de nesta'lik dersleri aldı. 1 585'te 
Tebriz'in Osmanlı hakimiyetine girmesi 
üzerine Kazvin'e yerleşti ve yaklaşık altı 
yıl kadar Kazvin Camii'nde yazı dersleri 
verdi: katiplikle ve ayrıca kıta • yazmak
la meşgul oldu. 1590-1591 yıllarında Sa
fevl kumandanlarından Ferhad Han Ka
ramanlu'nun hizmetine girerek onun ka
tipliğini yaptı. İki yıl süreyle onunla bir
likte Horasan ve Mazenderan'daki se
ferlere katıldı. Şöhreti yayılmaya başla
yınca 1 593'te I. Şah Abbas kendisini is
fahan'a davet etti. Ali Rıza. sarayda şa
hın özel hattatlığına ve daha sonra Sa-
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dıkr Blg Afşar yerine saray kütüphane
sinin müdürlüğüne getirildi. Bu tarih
ten sonra eserlerinde daha önce kullan
dığı Tebriz! unvanını terkederek şaha 
intisabı dolayısıyla Abbas! unvanını kul
lanmaya başladı. Barış ve savaş zaman
larında daima şahın yanında bulundu 
ve lutuflarına mazhar oldu. Hatta kay
naklar. şahın geceleri çok kere elinde 
altın bir şamdan tutarak hattatın yazı 
yazmasına yardımcı olduğunu kayde
derler. 1 002'de ( 1 593-94) şah adına re
simlerle de süslenmiş olan Hirkatnô.me 
adındaki murakka'*ın yazıları·nı yazdı. 
Şahın ölümünden sonra Kazvin 'e dön
düğü tahmin edilen sanatkarın ölüm ta
rihi kesin olarak belli değildir. Peyda
yiş-i lj.att u lj.attô.tô.n müellifinin hatta
tın 1 052 ( 1642) yılında hayatta olduğu
nu söylemesi doğru değildir. Bu yanlış
lık, hattatın Rıza Abbas! ve Aga Rıza Ab
bas! adlı nakkaşlarla karıştırılmasından 
ileri gelmektedir. Kaynaklarda ölümüy
le ilgili değişik tarihler verilmekte ise 
de Mehdi Beyanı Ali Rıza'nın 1038'de 
(1628-29) henüz hayatta olduğunu ka
bul etmektedir. 

Kaynakların hemen çoğu Ali Rıza'nın, 
çağdaşı ve iranlılar'ın en meşhur hatta
tı olan Mlr İmad'ın 1615'te I. Şah Abbas 

Ali Rıza-yi Abbasi'nin nesta'lik bir kıtası 
(iü Ktp ., lbnillemin, nr. 130-250) 
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tarafından öldürülmesinde rolü olduğu
nu ileri sürerler. Bu husus bugüne ka
dar aydınlığa kavuşmamışsa da şahın 

İmad'a karşı teveccühünün azaldığı, bu
na rağmen Ali Rıza 'ya karşı çok iyi dav
randığı bir gerçektir. Yalnız şahın imad'a 
teveccühünün azalması üzerine Ali Rı 

za 'yı nesta'lik öğrenmeye teşvik ettiği 

inancı da hakikate uymamaktadır. Bu
nun gibi bazılarının onu İsfahanlı olarak 
düşünmeleri de şöhretin zirvesine ora
da ulaşmış olmasından ileri gelmekte
dir. Bazı kaynaklar hattata Sahnevaz la
kabını verip uzun ömründen dolayı da 
"şeyhülhattatln" diye nitelendirmişlerse 
de o esas itibariyle Abbas! unvanı ile şöh
ret bulmuştur. 

Eserlerinde Ali Rıza -yi Tebrlzl. Ali Rı

za. Ali Rıza-yi Abbası. Ali Rıza el-Abbasf 
imzalarını kullanan hattatın en tanınmış 
talebeleri oğlu Bedlüzzaman ile Mahmüd 
Katib ve Ni'metullah Meşhedl'dir. 

Ali Rıza. aklam-ı sittede iran'ın en kuv
vetli hattatı sayılır. Cell-sülüs ve sülüsle 
yazılmış eserlerinde harflerin anatomi
si, fizyolojisi, ölçüleri ve satıra oturuşla
rı tekamül etmiş yazı kaidelerine tama
men uygundur . Bunlarda Osmanlı-Türk 
hattatlarının tesirini sezmemek müm
kün değildir. Harfler ve harflerin mey
dana getirdiği kelimeler topluluğu. üze
rinde bulunduğu yapı ile imtizaç halin
dedir. Osmanlı-Türk celf-sülüsünü andı
ran yazıları bilhassa Hace Rebl' ve Mes
cid-i Luffullah ' ın kitabelerinde açıkça gö
rülmektedir. Nesta · likte ise ewelki üs
tatlardan Malik-i Deyleml ile Mlr Ali He
revl'nin yolunda yürümüş ve bu yazıyı 
Mfr imad'a yakın bir derecede yazmıştır. 

Eserleri. a) Sülüs ve celi-sülüs. Kazvin 'de 
bugün polis merkezi olarak kullanılan All 
Kapu adlı sarayın ana kapısı kitabesi, 
İsfahan'da Şah Camii ile Lutfullah Ca
mii'nin inşa kitabeleri ve kubbe kasnak 
yazıları. Meşhed'de Asitane-i Rızavl'nin 

doğu ve batı köşelerinde ı. Şah Abbas 
tarafından yapılan eyvanların kitabesi 
(iki kitabe), Meşhed 'de Hace Rebl' Tür
besi'nin içinde ve dışınd~ki kitabeler. Ali 
Rıza'nın iran'da gelip geçen eel! - sülüs 
hattatlarının en önemlisi olduğu anlaşı
lan bu yazılarda Osmanlı-Türk cell-sülü
süne büyük bir benzerlik sezilmektedir. 
Hattatın sülüs ve nesih yazılarından çok 
az örnek kalmıştır. Fezaill. Atlas-ı lf.at 
adlı eserinde bir kıta nesih yazısı örneği 
neşretmiştir (s. 350). b) Nesta'lik. Bu ya
zı ile yazılmış eserlerin çoğu murakka' 
ve kıtalardan ibarettir. Önemli olanlar
dan bazıları şunlardır : Risdle-i <Ayniy-


