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Rifâa Râfi‘ b. Bedevî b. Alî b. Muhammed
et-Tahtâvî el-Hüseynî el-Hâþimî
(1801-1873)
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Mýsýrlý dil, edebiyat, tarih
ve coðrafya âlimi, mütercim.
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1216’da (1801) Mýsýr’ýn Cercâ (Gergâ) kasabasýnýn Tahtâ köyünde doðdu. Babasýnýn soyu Muhammed el-Bâkýr yoluyla Hz.
Hüseyin’e, annesinin soyu Hazrec kabilesine dayanýr. Ailesinden çok sayýda sûfî ve
âlim yetiþmiþtir. Adýný aldýðý annesinin dedelerinden Rifâa b. Abdüsselâm’ýn türbesi
bugün de ziyaret edilen mekânlardan biridir. Ýlk eðitimini dayýsý ve hadis âlimi Abdüssamed el-Ensârî, dil bilimci ve þair Ebü’lHasan Abdülazîz el-Ensârî, Þâfiî fakihi ve
sûfî Ferrâc el-Ensârî’den aldý ve Kur’ân-ý
Kerîm’i hýfzederek babasýnýn gözetiminde klasik dinî metinleri okumaya baþladý.
1817’de babasýnýn vefatýndan sonra Ezher
Üniversitesi’ne girdi; burada hadis, mantýk, belâgat ve aruz tahsil etti. Hayatýnda
önemli bir yeri olan hocasý Hasan el-Attâr
dinî ilimlerin yaný sýra astronomi, týp, matematik, coðrafya ve tarihle de ilgilenmesini saðladý. 1821’de Ezher’deki öðrenimini tamamlayýnca ayný yerde ders vermeye
baþladý. 1824’te orduda imam ve vâiz olarak görev yaptý. 1826’da Mehmed Ali Paþa tarafýndan Fransa’ya gönderilen kýrk kiþilik öðrenci grubunun baþýnda imam ve
vekilharç sýfatýyla Paris’e gitti. Burada Fransýzca’yý öðrendi, ayrýca mütercimlik eðitimi aldý. Felsefeden mineraloji, matematik ve mitolojiye kadar çeþitli alanlardaki
eserleri okudu. Özellikle Voltaire, Rousseau, Montesquieu ve Racine’in eserlerinden etkilendi. Bunlardan bazýlarýný Arapça’ya tercüme etti. Baþta Fransa’ya ait
gözlemlerini anlattýðý TaÅlî½ü’l-ibrîz fî
(ilâ) telÅî½i Bârîz olmak üzere muhtelif
eserler hazýrladý. Ayrýca Edme-Français Jomard, Silvestre de Sacy ve Armand Pierre
Caussin de Perceval gibi þarkiyatçý ve bilim adamlarýyla tanýþtý.
1831 yýlýnda Mýsýr’a döndü. Medresetü’ttýb’da mütercim ve Fransýzca öðretmeni,
1833’te Tura’da bulunan Topçu Okulu’nda
mütercim olarak görev yaptý. Ertesi yýl Mýsýr’da ortaya çýkan veba salgýný yüzünden
Tahtâ’ya gitti ve yaklaþýk altý ay orada kaldý. Bu sýrada çevirisine Paris’te baþladýðý
Précis de géographie universelle isimli coðrafya kitabýnýn ilk cildinin tercümesini tamamladý ve Mehmed Ali Paþa’ya sundu. Kendisine yüklü bir para ödendiði gi-

bi sað kol aðasý rütbesiyle ödüllendirildi.
Mehmed Ali Paþa’nýn tercüme okulu tasarýsýný 1834’te kabul etmesinin ardýndan
Tahtâvî bu okulla ilgili çalýþmalarý yürütmekle görevlendirildi. O sýrada Ýbrâhim
Efendi yönetiminde bulunan Medresetü’ttercüme’nin ismini Medresetü’l-elsün’e çevirdi (1835). Dilin yaný sýra tarih, coðrafya,
matematik, Fransýz hukuku ve fýkýh derslerinin okutulduðu okulun müfredatýný deðiþtirdi. Tahtâvî yönetimindeki okul ilk
mezunlarýný 1839’da vermeye baþladý, bu
vesileyle kendisine binbaþý piyade mülkiye rütbesi verildi. Tahtâvî burada yöneticilik, hocalýk, mütercimlik ve musahhihlik
gibi birçok iþi yaklaþýk on altý yýl yürüttü.
1841’de hazýrlýk okulu, 1845’te muhasebecilik okulu ve 1847’de Medresetü’þ-þerîati’l-Ýslâmiyye, Medresetü’l-elsün ile birleþtirildiðinden Tahtâvî’nin yetki ve sorumluluk alaný da geniþledi. Öte yandan 1836’da medreselerin yeniden düzenlenmesinden sonra Dîvânü’l-cihâd’ýn yerini alan Dîvânü’l-medâris’e üye seçildi. 1841’den itibaren hocasý Hasan el-Attâr’ýn ilk editörlüðünü yaptýðý el-Vešåßi£u’l-Mý½riyye gazetesinin yönetimi ve redaksiyonu iþiyle
vazifelendirildi ve gazete Türkçe-Arapça
olarak çýkmaya baþladý.
Tahtâvî çalýþmalarýndan dolayý Mehmed
Ali Paþa ve oðullarý tarafýndan mükâfatlandýrýldý. 1844’te kaymakam, 1847’de emîr
alayý rütbesinin verilmesinin ardýndan bey
unvanýna sahip oldu ve döneminde daha
çok Rifâa Bey olarak tanýndý. Ayrýca kendisine Mehmed Ali, Ýbrâhim, Said ve Ýsmâil
paþalar tarafýndan arazi hediye edildi (Cemâleddin eþ-Þeyyâl, s. 141). I. Abbas Hilmi, Mýsýr valisi olunca Fransýz danýþmanlarýn görevlerine son verdiði gibi birçok
okulla birlikte Medresetü’l-elsün’ü de kapattý. Tahtâvî’yi de Medresetü’s-Sûdân’ý
kurma göreviyle Hartum’a gönderdi (1850).
Tahtâvî burada kaldýðý dört yýl boyunca
baþlamýþ olduðu çeþitli tercümeleri tamamladý.
1854’te Mýsýr valisi olan Said Paþa tekrar Fransýz danýþmanlar edinirken Tahtâvî’yi de Kahire’deki Avrupa Bürosu’nun yöneticiliðine getirdi, ardýndan Medresetü’rricâl adlý askerî okula müdür vekili tayin
etti. 1856-1860 yýllarý arasýnda el-Medresetü’l-harbiyye’de müdür ve hoca olarak
görev yaptý. Bu okula daha sonra tercüme, muhasebe, mühendislik ve mimarlýk
bölümleri ilâve edildi. Tahtâvî’nin oðlu Bedevî Fethî Bey bu okulun mezunlarýndandýr. 1860’ta tuðgenerallik rütbesine yükseltilen Tahtâvî okulun ayný yýl kapatýlma-
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sýnýn ardýndan bir süre açýkta kaldý. 1863’te Mýsýr valiliðine tayin edilen Ýsmâil Paþa’nýn Dîvânü’l-medâris’i tekrar faaliyete
geçirmesiyle birlikte Tahtâvî de buraya üye
ve yeniden açýlan Tercüme Kalemi’ne müdür oldu; bazý Fransýz kanunlarýný tercüme etti. 1870’te Dîvânü’l-medâris tarafýndan neþredilmeye baþlanan Rav²atü’lmedâris dergisinin editörlüðüne getirildi
ve ölümüne kadar altý sayýnýn editörlüðünü yaptý. 27 (veya 29) Mayýs 1873’te Kahire’de vefat etti.
Rifâa et-Tahtâvî gerek tercüme ve telif
eserleriyle gerekse yetiþtirdiði talebelerle Osmanlý ve Mýsýr’ýn düþünce hayatýnda
önemli bir yer iþgal eder. Kendisi ve talebeleri birçok kitabý Avrupa dillerinden Arapça ve Türkçe’ye tercüme etmiþtir (Gibb,
IV/4 [1928], s. 748). Eserlerinde Batý edebiyatýný, eðitimini, siyasal ve sosyal kültürünü ele almasý ve bunlarý Mýsýr þartlarýyla karþýlaþtýrmasý itibariyle Tahtâvî, Mýsýr
Batýlýlaþma hareketinin ve XIX. yüzyýl Mýsýr aydýnlanmasý denilen “nehda” hareketinin önderlerinden kabul edilir. Onun fikrî geliþmesinde en önemli rolü hocasý Hasan el-Attâr’ýn yönlendirmesiyle Fransýz
düþüncesi oynamýþtýr. Fransa’daki gözlemlerinden oluþan TaÅlî½ü’l-ibrîz adlý eseri,
XIX. yüzyýl Fransa’sýný tanýtan seyahatnâme türünde Arapça tek eser olma özelliðini 1850’li yýllara kadar korumuþtur. Eserde XIX. yüzyýl Fransa’sýnýn gelenekleri, içtimaî ve siyasî hayatý, bunlarýn Mýsýr’dakilerle karþýlaþtýrýlmasý, Fransýzlar’ýn örf ve
âdetleri, kadýn-erkek iliþkileri, yabancýlara karþý davranýþlarý, Fransa halkýnýn dinî
hayatý, Fransýz düþüncesi ve tanýk olduðu
1830 devrimiyle ilgili olaylar anlatýlmýþtýr.
Tahtâvî eserleri, tercümeleri ve talebeleriyle Batý-Doðu arasýnda bir nevi köprü vazifesi görmüþtür. Mýsýr’da vatan kavramýnýn siyasal içerikle kullanýlmaya baþlanmasýnda onun önemli rolü bulunmaktadýr.
Tahtâvî’nin, Mýsýr tarihini müslümanlarýn
Mýsýr’ý fethiyle deðil firavunlar dönemiyle
baþlatmasý Arap tarih yazýcýlýðýnda bir ye95
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nilik kabul edilir. Eðitim alanýndaki görüþlerini 1872’de kaleme aldýðý el-Mürþidü’lemîn li’l-benât ve’l-benîn isimli kitabýnda toplamýþtýr. Eðitimin önemini vurgulayan Tahtâvî bu hususta kýz-erkek ayýrýmý yapmaz. Kýzlarýn eðitimi konusunda
çabalarý modern anlamdaki ilk kýz okulunun Ocak 1873’te açýlmasýyla sonuçlanmýþtýr. Tahtâvî, Arap dili ve edebiyatýnýn
geliþmesinde de önemli katkýlarda bulunmuþ, Fransýzca’dan çeviri yaparken terimleri bazan Arapçalaþtýrmýþ, karþýlýðýný bulamadýklarýnda Fransýzca terimleri Arapça’ya adapte etmiþtir. Onun Fénélon’dan
tercüme ettiði Mevâšý£u’l-eflâk fî vešåßi£i Telîmâk (Les aventures de Télémaque) adlý eser Batý dillerinden Arapça’ya çevrilen ilk edebî eserler arasýnda yer
alýr.
Eserleri. A) Seyahatnâme, Tarih, Coðrafya. 1. TaÅlî½ü’l-ibrîz fî (ilâ) telÅî½i Bârîz (ed-Dîvânü’n-nefîs bi-îvâni Bârîs). Ýlk

defa A. Caussin de Perceval tarafýndan
“Relation d’un voyage en France” adýyla
özetlenip Arapça bazý bölümleriyle birlikte
yayýmlanmýþ (JA, XI [Paris 1833], s. 222251), daha sonra Bulak’ta (1250, 1265; Kahire 1323), ayrýca Ahmed el-Allâm, Ahmed Ahmed el-Bedevî ve Enver Lûka tarafýndan dil ve gramer açýsýndan düzeltilerek Kahire’de (1958) neþredilmiþtir. Fransýzca tam tercümesini Anouar Louca L’or
de Paris: Relation de voyage, 18261831 adýyla yayýmlamýþtýr (Paris 1988). Seyâhatnâme Tercümesi baþlýðýyla Rüstem
Besim (Bulak 1255), Paris Gözlemleri
adýyla Cemil Çiftçi (Ýstanbul 1992) tarafýndan Türkçe’ye çevrilen eseri Daniel L. Newman An Imam in Paris: Account of a
Stay in France by an Egyptian Cleric
1826-1831 ismiyle Ýngilizce’ye tercüme etmiþtir (London 2002). 2. el-Kenzü’l-muÅtâr fî keþfi’l-arâ²î (iktiþâfi’l-ar²i) ve’l-bi¼âr (Malta 1833; Kahire 1250). Tahtâvî’nin
soru-cevap tarzýnda yazdýðý beþerî ve siyasî coðrafyaya giriþ niteliðinde bir ders
kitabýdýr. 3. el-Me½âbî¼u’l-münîre fî tevârîÅi’l-šurûni’l-aÅîre (Bulak 1266). 4.
Envârü tevfîšý’l-celîl fî aÅbâri Mý½r ve
tev¦îšý Benî Ýsmâ£îl (Bulak 1285). Mýsýr’ýn firavunlar döneminden müslümanlarýn fethine kadarki tarihine dairdir. 5.
Menâhicü’l-elbâbi’l-Mý½riyye fî mebâhici’l-âdâbi’l-£a½riyye (Kahire 1286,
1330). 6. Nihâyetü’l-îcâz fî sîreti sâkini’l-¥icâz. Tahtâvî’nin Rav²atü’l-medâris dergisinde tefrika edilen bu eseri
Hz. Peygamber’in hayatýna dair olup vefatýndan sonra oðlu Ali Fehmî Rifâa tarafýndan neþredilmiþtir (Kahire 1291, 1990).
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Eserde Ali b. Muhammed el-Huzâî’nin
TaÅrîcü’d-delâlâti’s-sem£iyye’sinin özeti de yer almaktadýr (s. 305-531). 7. edDevletü’l-Ýslâmiyye ni¾âmühâ ve £amâlâtühâ. Abdurrahman Hasan Mahmûd ve
Fârûk Hâmid Bedr tarafýndan Nihâyetü’lîcâz’a ilâve edilerek yayýmlanmýþtýr (Kahire 1990).
B) Þiirleri ve Diðer Eserleri. 1. Cemâlü’l-Âcurrûmiyye (Bulak 1280). Ýsmâil Paþa zamanýnda açýlan yeni okullarda Ýbn
Mâlik’in el-Elfiyye’sinin yerine okutulmak
üzere el-Âcurrûmiyye esas alýnarak hazýrlanan manzum küçük bir gramer kitabýdýr. 2. et-Tu¼fetü’l-mektebiyye li-tašrîbi’l-lu³ati’l-£Arabiyye (Kahire 1286/
1869). Silvestre de Sacy’nin et-Tu¼fetü’sseniyye’sinden (Paris 1831) etkilenerek
yazýlmýþtýr. 3. Æa½îde va¹aniyye Mý½riyye (Bulak 1272). Kendisini Sudan’dan geri çaðýran Hidiv Said Paþa’ya ithafen yazdýðý þiirlerden oluþur. 4. Æa½îde va¹aniyye Mý½riyye. Hidiv Ýsmâil Paþa’ya ithafen yazýlan bir kasidedir (Kahire 1281). 5.
Mušaddime va¹aniyye Mý½riyye (Bulak 1283). 6. el-Kevâkibü’n-neyyire fî
leyâlî efrâ¼i’l-£Azîz el-mušmire (Bulak
1289). Tevfik Paþa’nýn evliliðini tebrik için
yazýlan þiirlerden oluþur. 7. TaÅmîsü ša½îdeti’þ-Þihâb Ma¼mûd (Kahire 1309).
8. Tehniße £îdiyye va¹aniyye (Bulak, ts.).
9. Tehniße va¹aniyye li’l-vizâreti’s-seniyye (Bulak, ts.). 10. Dîvânü Rifâ£a e¹ªah¹âvî (nþr. Tâhâ Vâdî, Kahire 1979,
1984). 11. el-Mürþidü’l-emîn li’l-benât
ve’l-benîn (Kahire 1289). 12. el-Æavlü’s-sedîd fi’l-ictihâd ve’t-tašlîd (Kahire 1287).
C) Tercümeleri. 1. Na¾mü’l-£uš†d fî
kesri’l-ûd (Paris 1827). Agoub’un (Agop
Paþa ?) La lyre brisée adlý kitabýnýn tercümesidir. 2. Co³râfiyye ½a³¢re (Bulak
1830). Mehmed Ali Paþa’nýn emriyle ders
kitabý olarak Fransýzca’dan çevrilmiþtir. 3.
Fi’l-me£âdini’n-nefîse li-tedbîri me£âyiþi’l-Åalâßiš (Bulak 1248). Cyprien Prosper Brard’ýn eserinin tercümesidir. 4. Æalâßidü’l-mefâÅir fî ³arîbi £avâßidi’l-evâßil
ve’l-evâÅir (Bulak 1249). Ýki bölümden
oluþan eserin birinci bölümünün Moeurs
et usages des nations adlý bir eserin tercümesi olduðu tahmin edilmektedir. Ýkinci bölüm, Georg Bernhard Depping’in
Aperçu historique sur les moeurs et
coutumes des nations baþlýklý eserin çevirisidir. 5. et-Ta£rîbâtü’þ-þâfiye li-mürîdi’l-co³râfiyye (Bulak 1250, 1838). 6. elCo³râfiyyetü’l-£umûmiyye (Bulak, ts.
[1834]). Conrad Malte-Brunn’un Geographie completaire universelle isimli ese-

rinin ilk cildinin tercümesidir. 7. Bidâyetü’l-šudemâß ve hidâyetü’l-¼ukemâß
(Bulak 1254, 1282). Tahtâvî ile birlikte Mustafa Efendi ez-Zerâbî, Muhammed Abdürrâzýk ve Medresetü’l-elsün öðrencilerinden bazýlarýnýn tercüme ettiði Yunan,
Hint, Arap, Acem vb. milletlerin tarihi ve
kültürüyle ilgili bir eserdir. 8. Kitâbü Æudemâßi’l-felâsife (Bulak 1252; Kahire
1256). 9. el-Man¹ýš (Bulak 1254). Dumarsais’nin La logique adlý eserinin çevirisidir. 10. Mebâdißü’l-hendese (Bulak 1291;
Kahire 1258). Andrien-Marie Legendre’nin
Eléments de géometrie baþlýklý eserinin
tercümesidir. 11. el-Æånûnü’l-medenî elifrencî (I-II, Bulak 1283, 1293). Tahtâvî ile
öðrencisi Abdullah es-Seyyid tarafýndan
yapýlan Fransýz Medenî Kanunu’nun tercümesidir. 12. Æånûnü’t-ticâre (Bulak
1285). 13. Mevâšý£u’l-eflâk fî vešåßi£i
(aÅbâri) Telîmâk (Beyrut 1867). Bu eser
Mýsýr ve Arap romancýlýðýnýn geliþiminde
bir hareket noktasý teþkil etmiþtir. Rifâa’nýn bunlardan baþka coðrafya, madenler
ve hendeseyle ilgili bazý eserlerinin yaný sýra (Serkîs, I, 943-947) yayýmlanmamýþ kitaplarý da vardýr. el-Me×âhibü’l-erba£a ve
Þenferâ’ya ait Lâmiyyetü’l-£Arab üzerine
yaptýðý þerh bunlardandýr. Müellifin eserleri ayrýca el-A£mâlü’l-kâmile li-Rifâ£a
Râfi£ e¹-ªah¹âvî adýyla Muhammed Amâre tarafýndan yayýmlanmýþtýr (I-V, Beyrut
1973-1981).
Rifâa et-Tahtâvî hakkýnda Karl Stowasser, Shehu Ahmad Saîd Galadanci, Ýsrael
Altman, John Ricardo Cole, Salwa Ali Rida Sawi, Lâmia Mahmûd Zekî, Ahmed Ahmed Seyyid Ahmed yüksek lisans ve doktora tezleri hazýrlamýþ; Fethî Rifâa et-Tahtâvî, Nu‘mân Âþûr, Abdülhamîd Hilâl Abdülazîz, Raouf Abbas Hamed, Semîr Ebû
Hamdân, Ýhlâs Fahrî Ýmâre, Ahmed Ahmed Bedevî, Cemâleddin eþ-Þeyyâl, Sâlih
Mecdî, Rüþdî Sâlih, Bedrâvî Zehrân, Muhammed Ýmâre, Hüseyin Fevzî en-Neccâr,
Süleyman Hatîb ve Sâmî Süleyman Ahmed
monografiler yazmýþtýr. Ayrýca müellifle ilgili çok sayýda makale yayýmlanmýþ olup
bunlarýn yazarlarý arasýnda Leon Zolondek,
Nadye Ebû Zehre, W. Walter, Ýmâd Þâhîn
ve Juan R. I. Cole yer alýr (Goldschmidt,
s. 419-423; Abdülcebbâr er-Rifâî, s. 327330).
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Hac döneminde
hacýlara yemek daðýtma görevi.
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Sözlükte “yardým etmek, desteklemek;
baðýþlamak” anlamlarýna gelen rifâde kelimesi, Câhiliye döneminde “hac günlerinde Kâbe’yi ziyaret için gelenlerin yemek
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý” mânasýnda kullanýlmýþtýr. Câhiliye devri Araplarý arasýnda misafirperverliðin çok yaygýn olmasý, Ýslâmiyet’ten sonra da Mekke ve Medine halkýnýn þehirlerine gelen yabancýlara yemek
ikram etmeyi sürdürmesi rifâde geleneðinin köklü bir geçmiþi olduðunu göstermektedir. Câhiliye döneminde önceleri, Kâbe’yi ziyarete gelenler Mekke halkýndan
toplanan yardýmlarla oluþturulan bütçeden aðýrlanýrken daha sonra bu görevi,
onu bir itibar ve þeref vasýtasý olarak gören zenginlerle Mekke ve Kâbe yönetiminde etkili olan kabile reisleri üstlenmiþtir.
Daha çok hurma ve kuru üzümden ibaret
olan yemeðin ana malzemesine zamanla
et, ekmek, yað, buðday ve arpa eklenmiþtir. Ýlk defa deve etinden yemek yaptýrýp
hacýlara daðýtan kimsenin Mekke’ye putperestliði sokan Amr b. Lühay olduðu rivayet edilir.
Rifâde hizmeti, Hz. Peygamber’in dördüncü dedesi Kusay b. Kilâb tarafýndan bir
kurum haline getirilmiþtir. Kinâne ve Kudâa kabilelerinin yardýmýyla Mekke’ye hâkim olan Kusay, Kâbe hizmetleriyle ilgili

düzenlemeler yaparken Kureyþliler’e, “Sizler Allah’ýn komþularý ve harem ehlisiniz,
hacýlar ise Tanrý’nýn misafirleri ve O’nun
evinin ziyaretçileridir. Onlar ikram edilmeye en lâyýk olan misafirlerdir, buradan ayrýlýncaya kadar onlara yemek hazýrlayýn,
içecek ikram edin. Ýmkânlarým bunun tamamýný karþýlamaya yetecek olsaydý bunu
bizzat kendim yerine getirirdim” demiþ
(Ýbn Sa‘d, I, 60), Kureyþliler, Kusayy’ýn bu
teklifini kabul ederek mallarýndan bir kýsmýný bu iþ için ayýrmýþtýr. Rifâde hizmeti
için Kureyþliler’den her yýl para ve mal toplanarak bir bütçe oluþturulmasý bu olaydan sonra gelenek halini almýþtýr. Bütçeye katýlmanýn üst sýnýrýnýn 100 miskal aðýrlýðýndaki Bizans parasý olduðu rivayet edilir. Bu uygulamayla Mekke’ye gelen herkesin aðýrlanmasý hedeflenmiþse de malî
durumu iyi olmayanlara öncelik tanýnmýþtýr. Haccýn ilk günlerinde Mekke yollarýnda ve þehrin belli yerlerinde oluþturduðu
özel mekânlarda develer kestirip hazýrlattýðý yemekleri hacýlara ikram eden Kusay
(Ya‘kubî, I, 259), yaþlandýðý zaman oðlu
Abdüddâr’a hacýlara yemek yedirme hizmetini sürdürmesini vasiyet etmiþtir. Ezraký, Kusayy’ýn bu görevi öbür oðlu Abdümenâf’a verdiðini kaydederse de (AÅbâru Mekke, I, 110) bu bilgi diðer kaynaklar
tarafýndan teyit edilmemektedir. Bir süre sonra baþta Abdümenâf olmak üzere
Hâþim, Muttalib, Nevfel ve Abdüþems sayý ve itibar bakýmýndan daha üstün olduklarýný ileri sürerek bu görevlerin Abdümenâfoðullarý’na verilmesi gerektiðini belirtmiþ ve onlara karþý mücadeleye giriþmiþtir (bk. HÝLFÜ’l-MUTAYYEBÎN). Sonunda rifâdenin de aralarýnda bulunduðu bazý görevlerin Abdümenâfoðullarý’na verilmesi
kararlaþtýrýlmýþ, böylece rifâde görevi, zenginliði ve cömertliðinden dolayý Abdümenâf b. Kusayy’ýn oðlu ve Hz. Muhammed’in
büyük dedesi Hâþim’e geçmiþtir.
Hâþim de Kureyþliler’den mal toplama
geleneðini sürdürmüþ, rifâde ve sikaye
görevleri için harcanan paranýn dörtte birini kendi malýndan karþýlamýþtýr (Ýbn Habîb, s. 27). Bu konuda yaptýðý hizmetlerle Mekke ve çevresindeki Arap kabileleri
arasýnda büyük itibara sahip olan Hâþim,
kýtlýðýn hüküm sürdüðü bir yýl Dýmaþk’tan
getirttiði ekmekleri et suyunda tirit yaparak hacýlara ikram etmiþ, bundan dolayý asýl adý Amr olmakla birlikte “Hâþim”
(kýran, ufalayan, parçalara ayýran) lakabýyla meþhur olmuþtur (Ýbn Sa‘d, I, 62-63; Belâzürî, I, 67). Rifâde hizmetini Hâþim’den
sonra küçük kardeþi Muttalib üstlenmiþ,

ondan da Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e geçmiþtir.
Abdülmuttalib’den sonra rifâde görevi
oðlu Ebû Tâlib’e intikal etmiþtir (Ezraký,
I, 112). Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda da bu görevi
yürüten Ebû Tâlib malî durumu bozulunca kardeþi Abbas’tan önce 10.000, ertesi
yýl 15.000 dirhem borç almak zorunda kalmýþtýr. Üçüncü yýl borcunu ödeyemeyince
rifâde ve sikaye görevlerini Abbas’a devretmiþ (Belâzürî, I, 64), Abbas bu görevleri Mekke’nin fethine kadar sürdürmüþtür. M. Watt, Abdümenafoðullarý’nýn rifâdenin de aralarýnda bulunduðu Kâbe hizmetlerini üstlenme konusundaki çabalarýný ve hizmetlerini maddî çýkar elde etmek amacýyla iliþkilendirir (Hz. Muhammed Mekke’de, s. 26). Böylece Hâþim’in
harcamalarýn bir kýsmýný kendi malýndan
karþýladýðýný ve Ebû Tâlib’in borçlandýðý için
bu görevleri kardeþine devrettiðini göz ardý eder.
Resûl-i Ekrem, Mekke’nin fethinden sonra rifâdeyi þahýslarýn uhdesinden alýp bir
kamu görevi haline getirmiþtir. 9 (631) yýlýnda hac emîri olarak görevlendirdiði Hz.
Ebû Bekir’e hacýlara yemek hazýrlatmasý
için bir miktar mal veren Hz. Peygamber
Vedâ haccýnda bu görevi bizzat üstlenmiþtir (Ezraký, I, 112, 194-195). Rifâde görevi Hulefâ-yi Râþidîn döneminden itibaren
Mekke’ye hâkim olan halife ve devlet baþkanlarý tarafýndan yürütülmüþtür (a.g.e.,
I, 112). Ýbn Kesîr rifâdenin zaman zaman
kesintiye uðradýðýný, Abbâsîler’in ilk yýllarýnda bu görevin sürdürülebilmesi için masraflarý beytülmâlden karþýlanmak üzere bazý kiþilerin görevlendirildiðini kaydeder (elBidâye ve’n-nihâye, II, 193). Sonraki dönemlerde rifâde hizmetinin hac mevsimlerinde Medine’de de sürdürüldüðü görülmektedir. Haremeyn fakirlerine ikram edilmek üzere Mekke ve Medine imaretlerinde piþirilen bir çeþit çorba olan deþîþe rifâdenin deðiþik bir uygulamasýdýr (bk. DEÞÎÞE). Takýyyüddin el-Fâsî (ö. 832/1429), halife ve sultanlarýn emriyle hac mevsimlerinde Mekke ve Mina’da yemek piþirilerek insanlara daðýtýldýðýný kaydeder (Þifâßü’l-³arâm, II, 141). Eyüp Sabri Paþa bu uygulamanýn Osmanlý döneminde de sürdürüldüðünü, Mina’da bulunan Osmanlý askerlerine ve özellikle fakir hacýlara Mekke Emirliði tarafýndan et ve erzak daðýtýldýðýný, Müzdelife’den Mekke’ye dönülen ikinci günün
akþamýnda büyük bir ziyafet düzenlendiðini, 1873 yýlý hac mevsimindeki bu ziyafete Mekkeliler ve hacý adaylarýyla birlikte
kendisinin de katýldýðýný söyler (Mir’âtü’lHaremeyn, I, 327).
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