
deki Azeri ağzı özelliklerine göre Şirvanlı 
bir Azeri Türkü olması muhtemeldir. Ne
slml'yi Halep veya Bağdat'ta tanıdığı, da
ha sonra irşad göreviyle Anadolu'yu gez
diği tahmin edilmektedir. Retü'nin vezne 
hakimiyeti ve Farsça'yı güzel kullanması 
onun iyi bir tahsil gördüğünü ortaya koy
maktadır. Fazlullah-ı Hurüfı'nin idamından 

(796/ı 394) sonra yayılan Hurüfılik kısa za
manda Anadolu ve Rumeli'de etkisini gös
termiştir. Neslml'nin telkini altında Fazlul
lah-ı Hurüfı'nin görüşlerini benimseyen Re
m özellikle Beşfıretndme adlı eserinde Hu
rüfıliğin esaslarını anlatmış, bu inancı be
nimsemesinin hayatında bir dönüm nok
tası olduğunu belirtmiştir. O güne kadar 
edindiği bilgilerle kendisine bir çıkar yol 
bulamamışken "rahmet-i fazl-ı Huda" ola
rak nitelendirdiği Neslml'yi tanıyınca içi
ne düştüğü ruhi buhrandan kurtulduğu
nu, önünde hakikat perdeleri ve sırların bi
rer birer açıldığını söyler. Neslml'nin, "Sen 
dahi Rüm ehlin agah eylegil 1 Onlara bu 
gizli razı söylegil" şeklindeki yönlendirme
siyle de Beşfıretndme'yi yazar. 

Eserleri. 1. Beşfıretnfıme. Fazlullah'ın 
Cdviddnnfıme, Mal).abbetndme ve 'Arş
nfıme adlı eserlerinin bir çeşit özü olan, 
Hurüfiliğin esaslarının anlatıldığı mesne
vide isimlerin faziletlerinin açıklanması, 
sözün aslının otuz iki harften meydana 
geldiği, Hz. Adem'in bunu Hak'tan öğren
diği, insanın yüzündeki yirmi sekiz hattın 
Kur'an'ın harfleri olduğu ifade edilmiştir. 
Retü ayrıca Neslml ile karşılaşmasını, Hu
rüfiliği öğrenmesini ve kendisine Neslml 
tarafından görev verilmesini de anlatmış
tır. Eser, "rah-ı Huda" tamlamasının kar
şılığı olan 811 yılının 1 Ramazanında (18 

Ocak 1409) tamamlanmıştır. Şair eserini 
halk arasında okunup yayılması için Türk
çe yazdığım söyler. Beşfıretnfıme Türk di-

li incelemeleri bakımından da önem taşır. 
"Failatün, failatün, failün" kalıbıyla yazıl
mış olan eser 1 SOO kadar beyitten meyda
na gelmiştir. Önemli nüshaları İstanbul Üni
versitesi (TY, nr. 77, 3 ı O), Topkapı Sarayı 
Müzesi (Emanet Hazinesi, nr. ı662), Süley
maniye (Hacı Mahmud Efendi , nr. 3041, 

3042), Mısır Milli (MecilmiTürkiTal'at, nr. 

64) ve Millet (Ali Emir! Efendi, Manzum, 
nr. 942-943 [vr 7b-8a]) kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. Kitap üzerinde Mehmet Yiğit 
bir doktora tezi hazırlamıştır (bk. bibl) 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
ilk nüshanın sonunda Fazlullah'ın öleceği 
vakti, katilini ve öldürüleceği şehri önce
den tahmin ettiğine dair mensur bir kısım 
bulunmaktadır (vr 50b-5J a). lşkurt Dede 
Salavatnfıme adlı eserinde Hurüfılik esas
larını anlatırken başta Fazlullah olmak üze
re Hurüfıler'den ve Hurüfıliğe ait eserlerle 
Beşdretndme'den söz etmektedir. XVII. 
yüzyılda kaleme alınan bu eser Hurüfıliğin 
bu devirde hala etkili olduğunu gösterme
si bakımından dikkat çekicidir. 2. Genend
m e. Değişik yazmalarda hacmi 1 44-169 
beyit arasında değişen ve "mef'ülü, me
failün, feülün" kalıbıyla yazılmış olan bu 
mesnevide Hurufilik inancı Beşfıretnfı
me'de olduğu kadar önde değildir. Ese
rin başında Hz. Peygamber'in övgüsüyle 
birlikte Fazlullah'ın ve Peygamber'in ken
disinin üstadı olduğunu belirtmiştir. Bu 
iki üstadın sözlerinden dört kitabın sırla
rının çözülebileceği ifade edilerek kişinin 
bu dünyada olgunlaşamadığı takdirde öbür 
dünyada hiçbir şey elde edemeyeceği , asıl 

bu dünyada sırattan geçebilmek ve nef
se köle olmamak gerektiği, Hakk'ın sure
tini insan yüzünde görebilenlerin her ih
tiyaca sözle ulaşabileceği anlatılmaktadır. 
Süleymaniye (Hekim Ali Paşa, nr 639) ve 
Millet (Ali Em !ri Efendi, Tarih, nr 941, vr. 

Refii'nin 
Genename'sinin 
ilk iki sayfası 
(İbrahim Olgun 
özel kütüphanesi) 

REFiK BEY ei-AZM 

ı b-20b) kütüphaneleriyle bazı Avrupa kü
tüphanelerinde (Flügel, I, 720; Götz, ll, 
183) nüshaları bulunan eserin Millet Kü
tüphanesi'nde kayıtlı nüshasının (Manzum, 
nr. 94 ı) 1 b yüzünde başlıkta "H aza Divan" 
ve hemen altında "Genc-i Nihan min Ma
kalat-ı Monla Reffi" kaydı bulunmaktadır 
ki bu Genename'nin Genc-i Nihfın adıy
la da anıldığını göstermektedir. Bu nüsha 
diğerlerinden daha hacimli görünmekte
dir. İsmail Hikmet Ertaylan'ın tıpkıbasımı
nı yaptığı eser (Huru!f Edebiyatı Örnekleri, 
Genename-i Re{i'f, istanbul 1946), N esimi 
Divanı içinde de yayımlanmıştır (istanbul 
ı260 , S. 9-ı4) 
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~ GüNAYKUT 

ı ı 

REFiK BEY el-AZM 
(~,~~)) 

(ö. 1925) 

L 
Suriyeli siyasetçi ve fikir adamı. 

_j 

1865 veya 186Tde Şam'da doğdu . XVIII. 
yüzyılda Suriye bölgesinde üst düzey gö
revler yapan Türk asıllı Azınzadeler aile
sine mensuptur. Babası Mahmud el-Azm 
edip, şair ve Şazell tarikatına mensup 
bir sufi idi. Küçük yaşta babasını kaybe
den Refik Bey düzenli bir eğitim göre
medi. Şeyh Tevfik ei-Eyyübi'den Arapça 
dersi aldı, Şam'da bulunan Osmanlı ida
recileriyle irtibat kurarak Türkçe öğrendi. 
1884'te öğrenim görmek üzere gittiği Mı
sır'da hastatandı ve ertesi yıl Şam'a dön
dü. 1890'1arın başında Tahir ei-Cezairl, Se
rım el-Buhari ve Şeyh Muhammed Ali Müs
lim gibi alimierin toplantılarına katılmaya 
başladı. Tahir ei-Cezairi'nin evinde tanıştı
ğı Esad Bey Derviş et-Trablusl'nin Osmanlı 
ordusundaki Abdülhamid muhalifi subay
larla bağlantılı olarak kurduğu Düstur ad-
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lı gizli cemiyete üye oldu. Bu yıllarda siya
sete ilgi duymaya başladı ve Cemaleddin 
el-Kasım! gibi ıslah hareketinin Suriye'deki 
önde gelen temsilcileriyle yakınlık kurdu. 
1894'te tekrar Mısır'a gitti. Burada Mu
hammed Abduh ve M. Reşld Rıza'nın çev
resinde bulundu. el-Ehram, el-Mul;rat
tam, el-Mü'eyyed, el-Liva' gibi gazete
lerle el-Mu]ftetaf, el-Hilô.l, el-Menar, el
Mevsil'at gibi dergilerde siyasal ve sosyal 
konularda makaleler yayımladı. el-Mü'ey
yed gazetesinin sahibi Şeyh Ali YOsuf, si
yaset ve fikir adamlarından Mustafa Ka
mil Paşa, Muhammed Ferld, Fethi ZağlOl, 
Kasım Emin gibi isimlerle tanıştı. Abdul
lah Cevdet, Reşld Rıza ve Ahmed Saib ile 
birlikte Osmanlı halklarının birliği çerçeve
sinde Meşrutiyet'in ilanını hedefleyen ŞO

ra-yı Osman! Cemiyeti'nin (Cem'iyyetü'ş
şOra el-Osmaniyye) kurucuları arasındayer 
aldı. Bu cemiyetin Şubat 1907'de Arapça 
ve Türkçe olarak yayımlamaya başladığı eş
Şura el-'O§maniyye adlı gazetenin Arap
ça kısmını hazırladı . İttihat ve Terakki Ce
miyeti ile ŞOra-yı Osman! Cemiyeti'nin bir
leşme çabalarının sonuçsuz kalmasına rağ
men İttihatçılar'ı desteklemeye devam et
ti. KanOn-ı Esasi'nin tekrar uygulamaya 
konulmasını ( 1908) sevinçle karşıladı ve 
destek olmak amacıyla bir ara Şam'a git
ti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. 
Bir süre sonra İttihat ve Terakki'nin politi
kasından rahatsız olmaya başladı. Balkan 
Savaşı hezimetinin ardından Reşld Rıza ile 
birlikte İttihat ve Terakki yönetimine karşı 
Cem'iyyetü Arabiyye'yi kurdu. 

1912 yılı sonlarında yönetirnde adem-i 
merkeziyet esasını savunan Hizbü'l-lamer
keziyyeti'l-idareti'l-Osmaniyye adlı partinin 
kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığı
nı üsttendi (partinin kuruluş amacı, prog
ramı ve faaliyetleri için bk. el-fVTenar, XVII 
3 11913 J, s. 226-231) Haziran 1913'te Pa
ris'te toplanan Arap Kongresi'ne partisi 
adına iki temsilci gönderdi. Bu kongrenin 
ardından İttihatçılar'la ilişkileri daha da 
zayıfladı. Bir dünya savaşının çıkacağını ve 
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Osmanlı Devleti'nin savaşa gireceğini kuv
vetle muhtemel gördüğünden Arap top
raklarının adem-i merkeziyetçi bir yapıda 
da olsa artık Osmanlı çatısı altında kala
mayacağı kanaatine vardı. Mısır'daki in
giliz yetkilileriyle Araplar' ı Osmanlı yöne
timine karşı harekete geçirmek için mü
zakerelerde bulundu. 1916'da, Osmanlı 
hakimiyetindeki Arap bölgelerinde ingil
tere himayesinde bir Arap hilafeti kurmak 
amacıyla girişimlerde bulunduğu iddiasıy

la dlvanıharpte gıyaben yargılandı ve suç
lu bulunarak idama mahkum edildi, ancak 
Mısır'da olduğundan hüküm infaz edile
medi. Osmanlı yönetimi sonrasında Arap
lar'ın bir çeşit federatif yönetim altında 
birleştirilmesi yönünde Şerif Hüseyin nez
dinde girişimlerde bulundu. Arap birliği

nin kurulmasından ümidini kestikten son
ra ingiltere desteğinde Suriye'nin bağım
sızlığı için çalışmaya başladı. Aralık 1918'
de teşkil edilen Hizbü'l-ittihadi's-SOrl'nin 
kurucuları arasındayer aldı. Suriye'nin Fran
sız yönetimine girmesine karşı mücadele 
etmek üzere oluşturulan bu partiden sağ
lığının bozulması üzerine ayrıldı. Hayatının 
son yıllarını uzlet içinde geçirdi. Vefatın
dan önce kitaplarını üyesi olduğu ei-Mec
mau'l-ilmiyyü'l-Arabl bi-Dımaşk'a bağış

ladı. 

Müslümanların içinde bulunduğu zor 
durumdan ancak islami eğitim, hür irade 
ve akıl yoluyla kurtulabileceklerini söyleyen 
Refik el-Azm'a göre İslam belli bir yöne
tim biçimi öngörmemiş, yönetimi müslü
manların hür iradeleriyle belirlemelerini 
istemiştir. Hulefa-yi Raşidln'in şura yoluy
la seçilmesi bunun en açık delili olduğu 
halde Emevller döneminde hilafet salta
nata dönüştürülmüştür. Arap olmayan un
surların islam'a girmesi istibdadı doğur
muş , dinle siyaset birbirine karışmış, hila
fet siyasi bir kurumken zamanla dini bir 
hüviyet kazanmıştır. Refik Bey, islam dün
yasının Avrupalılar tarafından tehdit edil
diği bu dönemde Türkler'in ve Araplar'ın 
tek başına buna karşı koyamayacaklarını 
düşünerek Osmanlı birliği altında toplan
manın gereğine inanmış, ancak İttihat ve 
Terakki'nin uyguladığı merkeziyetçi yöne
tim anlayışı ve Araplar'a karşı sergilediği 
güvensiz tutum onu Osmanlı birliği fikrin
den uzaklaştırmıştır. 191 O'lu yıllardan iti
baren giderek Arap milliyetçiliğine yönel
miş ve daha dar anlamda Suriye vatan
perverliği anlayışını savunmaya başlamış

tır. 

Eserleri. 1. Eşherü meşahiri'l-İslô.m 
fi'l-f,ıurilb ve's-siyase (HI, Kahire 1903-

1 909; I-IV, Kah i re 192 1-1922) Huleta-yi Ra-

şidln 'in yanı sıra Halid b. Vel'id, Sa'd b. EbO 
Vakkas ve Amr b. As gibi meşhur sahabl
leri konu alan eser, bir tarih kitabı olmak
tan ziyade zor durumda bulunan çağdaş 
müslümanlara geçmişteki başarılarını ha
tırlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. 2. 
Mecmil'atü a§arı Reiil;r Be k el- 'A?m 
(Kahire 1344/1925). Müellifin bazı risale 
ve makaleleriyle çeşitli konuşmalarını içe
ren eser kardeşi Osman el-Azm tarafın
dan derlenmiştir. Eserde yer alan risale ve 
makaleler şunlardır: "Kitabü's-Sevanil:ıi'l

fikriyye fı'l-mebal)işi'l-'llmiyye", "Kitabü Ta
rlbi's-siyaseti'l-islamiyye". "Risaletü'l-ca
m{ati'l-İslamiyye ve'l-'aşabiyyeti't-Tür
kiyye", "et-Tedvln fi'l-İslam" , "Esbabü su
~Oti'd-devleti'I-Ümeviyye" , "t5ai:a'ü'l-ferd 
ve ~ai:a'ü'l-cema'ati fi'l-İslam" (bu maka
leyi Mehmed Akif "Müslümanlık'ta Perdin 
Hakimiyeti ile Cemaatin Hakimiyeti" adıy
la Türkçe'ye çevirmiştir; Sırat-ı Müstakfm, 

IV/82-84 11 7 Mart 1326 - 1 Nisan 1326 1) , 

"Risaletü'l-cami'ati'l-İslamiyye ve Urubba" 
(bu ri sale de ittihad-ı islam ue Avrupa adıy

la Türkçe'ye tercüme ed ilmiştir Itre. İbra 

him Halil, istanbul 13271) . Refik el-Azm'ın 
diğer eserleri de şunlardır: el-Beyan fi't
temeddün ve aşf,ıabi'l-'ümran (Kahire 
1304); Risale ii beyani keyfiyeti intişa
ri'l-edyan ve kevni'l-İslô.m ]fame bi'd
da've 1ô. bi's-seyf (Kahire 1313); Kitabü 'd
Dün1si'l-f,ıikemiyye li'n-naşi'eti'l-İsla
miyye (Kahire 1317,2. bs., Dımaşk 19 10) ; 

Kitô.bü Tenbihi'l-efhô.m ila metalibi'l 
f,ıayati'l-ictima'iyye ve'l-İslô.m (Kahire 
1318); Mine'd-dürilsi'l- 'ilmiyye: Men

hecü'l-İslam fi'l-f,ıürriyye ve'l- 'adi ve'I
musavat ii çlav'i'l-Kitô.b ve's-Sünne (Ka
hi re 1425) . 
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REFiK EFENDi, Mehmed 

L 
(bk. MEHMED REFiK EFENDi). 
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REFiK HALiT KARA Y 

L 
(bk. KARAY, Refik Halit). 
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REFIUDDİN ed-DiHLEVI 
( -.s~ ...VI ~.VI c-)J) 

Refluddln Abdülvehhab b. Ahmed 
b. Abdirrahlm ed-Dihlevl ei-HırCıkı 

(ö . 1233/ 1818) 

L 
Hindistanlı alim. 

_j 

1163 (1750) yılında Delhi'de doğdu . Ba
bası Şah Veliyyullah ed-Dihlevi olup şece
resi Hz. Ömer' e dayanır. İlk eğitimini baba
sından ve yakın çevresinden aldı. Kur'an-ı 
Kerim'i ezberleyerek kıraat öğrendi, ba
basının hadis derslerine devam etti. Kar
deşleriyle birlikte dönemin meşhur Urdu 
edebiyatçısı Mir Derd'den Urduca öğrendi. 
On üç yaşındayken babasının ölmesi üze
rine yetiştirilmesiyle ağabeyi Abdülaziz ed
Dihlevi ilgilendi. Akrabası Muhammed Aşık 
b. Ubeydullah Pultl'den dini ve t asawufi 
eğitim gördü. Yirmi yaşlarında öğrenimi
ni tamamlayıp eser telif etmeye ve fetva 
vermeye başladı . Şah Abdülaziz'in rahat
sızlanması sebebiyle Rahimiyye Medrese
si'nin yönetimini üsttendi ve burada hoca
lık yaptı. Öğrencileri arasında yeğeni is
mail Şehid'in yetişmesinde önemli rolü var
dır. Şah Abdülaziz'in aksine siyasifaaliyet
lerde aktif olarak yer almayan Dihlevi 6 
Şewal 1233 (9 Ağustos 1818) tarihinde ko
leradan öldü ve Delhi'deki aile kabristanı
na defnedildi. Rahman Ali'nin onun ölü
mü için verdiği 1249 (1833) yılı (Te?kire-i 
'Ulema' -i Hi nd, s. ı 96 ) doğru değildir. Re-

fiuddin Dihlevl'nin ilmi geleneğini sürdü
ren oğlu Şah Muhammed MahsCısullah . 

Seyyid Ahmed Han 'ın hocalarındandır. 

Refiuddin ed-Dihlevl Hint alt kıtasının, 
özellikle Delhi'nin siyasi ve idari bakımdan 
çok karışık olduğu bir dönemde yaşamış
tır. Bu devirde İngilizler, Hint alt kıtasını 
büyük ölçüde kontrol altına almış bulunu
yor, ayrıca bölgede misyonerlik faaliyetleri 
çok yoğun biçimde devam ediyordu. Dih
levl tefsir ve ketarndan başka Arap ede
biyatı , mantık ve matematik alanlarında 
ileri seviyeye ulaşmıştı . Arapça yazdığı şiir
leri oldukça başarılı sayılır. Babası gibi Ha
nefi mezhebine bağlı olan Refiuddin ha
disle amel etme fikrini benimsemekteydi 
(Hali d Zaferullah Daud i, s. 159 ) işterini 
planlı biçimde yürütmeyi başaran Refiud
din bu sayede vaktini iyi değerlendirme im
kanı bulmuştur (M İ s hak Battl. ı . 250-25 1 ). 

Eserleri. Dihlevi Arapça, Farsça ve Ur
duca yirmi civarında eser kaleme almıştır. 
Manzum çalışmaları ise dağınık haldedir. 
1. Tercüme-i Kur'dn-ı Kerim. Urduca ilk 
Kur'an mealierinden olup 1222 (1807) yılın
da hazırlanmıştır; küçük kardeşi Abdülka
dir'in tercümesi 120S'te ( ı 791 ) basılmıştı . 

Bazı yerlerde bu konunun karıştı rı ldığı gö
rülmektedir (geniş bilgi için bk. Sa liha Ab
dül hakim Şerefeddin , s. 192; Seyyid Ha
mld Şattarı . s. 141-l43). Çevirinin Dihlevl 
tarafından mı yoksa talebesi Seyyid Necef 
Ali (Focdar Han) tarafından mı hazırlandığı 
hususu tartışmalıdır. Eserin, onun talebe
sine verdiği Kur'an tercümesi derslerine 
ait notların derlenmesi sonucu oluşmuş ve 
kendisinin bu metin üzerinde düzeltme
ler yapmış olması kuwetle muhtemeldir 
(M Sa lim Kasımi v. dğ r, s. 22-23; Sa li ha 
Abdülhaklm Şerefeddin , s. 194; Ahlak Hü
seyin Kasım i . s. 58 ; Cem l l Calibl. ll, ı 050 ). 
Satır arası tercüme yöntemine göre ha
zı rlanan çevirinin dili metne sadakatten 
dolayı biraz ağırdı r (örnekler içi n bk. Sey
yid Ham id Şattart, s. 1 59- 182; M. EyyQb Ka
diri, s. 59-69) Bu sebeple tercüme daha 
çok bilgili ve kültürlü kesime hitap etmek
tedir. Eser hazırlanırken Şah Veliyyullah'ın 
Fe tf:ıu 'r-raf:ıman li tercem eti'l-K ur'an 
adlı Farsça çevirisinden geniş ölçüde yarar
lanıldığı anlaşılmaktadır. Annemarie Schim
mel'e göre Şah Refiuddin'i ve kardeşi Şah 
Abdülkadir'i Kur'an ' ı Urduca'ya çevirmeye 
sevkeden amil Benjamin Schultze'un Ki
tab-ı Mukaddes'i 1725 yılında Tamilce'ye, 
1741 'de Urduca'ya çevirmiş olmasıdır (ls

lam in the lndian Subcontinent, s. 18 1 ). 
Schimmel'in bu iddiasını tutarsız bulan Riz
vi'nin görüşlerine (Shah Abd al-Aziz, s. ı 04) 
bütünüyle katılmak mümkün değildir. Zi-
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ra bölgeye gelen Cizvit ve Protestan mis
yonerleri o dönemde müslüman halka yö
nelik yoğun bir faaliyet göstermekte. is
lam'a ve Kur'an'a dair eserter yayımtamak
taydı ( Birı şık, Oryanta list Misyoner/er, s. 
5 ı -1 27) Eserin ilk baskısı Tercüme-i Şah 
Reti'u'd-din adıyla yapılmış (l - ll , Kalküta 
1251-1254/ 1835- 1839). daha sonra bazıla
rı babasının Farsça ve kardeşi Şah Abdül
kadir'in Urduca çevirileriyle birlikte olmak 
üzere birçok defa basılmıştır (baskıl a rı için 
bk. Saliha Abdülhaklm Şerefeddin . s. 192; 

Seyyid Ham id Şattarl , s. 144; World Bibli
ography, s. 574-582, 666; Ahmed Han, s. 
83-97) 2. Tefsir-i Reti'i. Urduca kaleme 
alınan eser Bakara suresinin tefsirini 
içermekte olup Refiuddin'in verdiği tefsir 
derslerinin talebesi Seyyid Necef Ali tara
fından derlenmesiyte meydana gelmiştir 
(Delhi 1272/ 1855; bk. Saliha Abdülhakl m 
Şerefeddi n . s. ı 94; Cem l l Ca l ibi , ll. ı 050). 
Tefsirin dili ve anlatımı Kur'an tercüme
sinin aksine açık ve anlaşılır bulunmuştur 
(Enver Sedld, s. 168). 3. Tetsiru ayeti 'n
nilr (Brocke lmann , GAL Supp l., ll , 850 ; 
ayrıca bk. Ahlak Hüseyin Kasıml. s. 6 ı; M. 
Salim Kı dval, s. 383). 4. Tekmilü'ş-şına'a 
(Tekmilli-şma'ati 'l-e?hfin). Mantık, tahsil 
(yeti şme döneminde okuduğu eserler). me
bahis mine'l-umCıri't-amme ( bazı metafizik 
konular). tatbiku'l-ara' ( mezhepterin uygu
l amala rı nda i ht il afl ı konula rın ortaya ç ı

kı ş sebebi) bölümlerini içermekterdir. Ba
zı yazmaları bulunan eserin (Brockelmann. 
GAL Suppl. , ll , 850) bir kısmını Sıddlk Ha
san Han kitabında nakletmiştir (Ebcedü 'l
'ulam, I, 203-2 18, 38 1-392,393, ayrı ca bk. 
tür.yer.). 5. Mukaddimetü 'l-'ilm. insan 
zihninde nesne ve olaylarla ilgili bilgilerin 
oluşum biçimiyle ilgili bir risaledir; bazı kı
sımları Sıddlk Hasan Han tarafından nak
ledilmiştir (a.g. e., ı . 199-203) 6. Kıyamet

name (Ma /:ışername) (Lahore 1339; Hay
darabad, ts.). Halk arasında yaygın olan 
kitabın A.şar-ı Maf:ışer ve A.şar-ı Kıya
met adıyla manzum ve Kıyametname 

(De'bü 'l-al]iret) adıyla mensur Urduca ter
cümesi bulunmaktadır. 7. Mecmil'a tis'a 
resa'il (Del hi 131 4) . Din ve tasawuf ko
nularına dair Farsça risaleterin bir araya 
getirilmiş şeklidir. 8. Fetava (Delhi 1322) 
9. Leta'if-i ljamse. 10 . Demgu 'l-batıl. 

Tasawufun güç konuları ile Şah Veliyyul
lah'ın vahdet-i şühCıd düşüncesinin açıkla

masını içeren eser Arapça ve Farsça kale
me alınmıştır ; aynı zamanda Mevlana Gu
lam Yahya'nın Kelime tü'l-J:ıak adlı ese
rine reddiyedir. Şah Refiuddin bu kitabını 
Esrarü 'l-mef:ıabbe adıyla ihtisar etmiştir 
(Dan iş name-i Edeb-i Farsf, IV, ı 265 ı. 11. Es-
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