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li] AHMET GüNER SAYAR 

ı ı 
RİFAT SÜLEYMAN EFENDi 

(ö. 1139/1 726'dan sonra) 

L 
Bestekar, devlet adamı. 

_j 

istanbul Üsküdar'da doğdu. Adı Süley
man, mahlası Rifat'tır. Üsküdarlı diye de 
tanınır. On yedi yaşında hıfzını tamamla
yıp dini ilimlerde öğrenim gördükten son
ra kadılık makamına kadar yükseldi. Bu 
sebeple Kadı veya Molla olarak da anılır. 

lll. Ahmed devrinin mOsikişinasları arasın
da önemli bir yeri olan ve özellikle sesinin 
güzelliğiyle bilinen Rifat Süleyman Efen
di ayrıca bestelediği eserlerle meşhur ol
muş. daha çok din dışı besteleriyle tanın
mıştır. Esad Efendi onun beste, semai ve 
şarkı formunda yirmi kadar bestesinin bu
lunduğunu kaydetmiş (Atrabü '!-asar, vr. 
14•). Sadettin Nüzhet Ergun ise Rifat Sü
leyman Efendi'yi dini eser bestekarları ara
sında saydıktan sonra rahatülervah ma
karnındaki durağı ile eviç makamındaki 
ilahisinin güftesini vermiştir (Türk M us i
kisi Antolojisi, 1, I 25, 322. 323; ayrıca bk. 
Müstakimzade, vr. 107b). RifatSüleyman 
Efendi'nin vefat tarihi hakkında bilgi bu
lunmamakla birlikte Mehmet Suphi Ezgi, 
1139 ( 1726) tarihli bir fas ıl mecmuasında 
isminin geçmesi dolayısıyla onun bu tarih
te hayatta olması gerektiğini belirtmiştir 
(Nazari-Ameli Türk Musikisi, ı . 8 7). Beste
lerinden bazılarının güftesi kendisine ait 
olan RifatSüleyman Efendi'nin günümü
ze on bir bestesinin ulaştığı bildirilmekte
dir. Bunların altısı beste, diğerleri semai 
formundadır (BTMA, ll , 235). Suphi Ezgi 
onun kürdi, segah ve uşşak makamların
daki besteleriyle büselik aşiran yürük se
maisinin notalarını vermiştir ( Nazarf..Ameli 
Türk Musikisi, ı . 86-87, 90-92 , 175- 176; IV, 

66-68) . 
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Rİ HLE 

(bk. SEYAHATNAME). 

RİHLE 
( ;u.,. ,;ı ) 

Hadis öğrenmek için yapılan 
yolculuklara verilen ad. 

_j 

_j 

Sözlükte "yola koyulmak; bir şeyin sırtı
na binmek" anlamlarındaki rahl kökünden 
türeyen rihle kelimesi, terim olarak "ha
dis öğrenmek (talebü' l-hadls) veravi hak
kında bilgi edinmek için seyahate çıkma" 

manasında er-rihle fi talebi'I-hadis şek
linde kullanılır. Bu yolculuğa çıkan kimseye 
rahil, bu maksatla çok yolculuk yapanla
ra rahhale, ruhle, cevvale, tavvatü'l-eka
llm denir. Rihle muhaddislerle görüşmek, 

mevcut rivayetleri deriemek ve hadiste ilgi
li bilgilere ulaşmak amacıyla yolculuk yap
mayı da ifade eder. Tanınmış pek çok mu
sannif, önceki hadis mecmualarında mev
cut hadisleri dinlemek ve rivayet icazeti 
almak üzere uzun yolculuklara çıkmıştır 
(Sezgin, s. 37, 75-77) . Goldziher, rihleyi ilk 
üç asırda çeşitli . bölgelerdeki şifahl hadis 
kültürünü deriemek için yapılmış faaliyet
ler olarak kabul etmiş olup (Muslim Stu
dies, II , 165-167) onun bu değerlendirme
si, ilk üç asırdaki ilim yolculuklarını sadece 
şifahi rivayetlerle sınırlı tutması ve yerel 
hadis kültürünü toplama şeklinde algıla
ması dolayısıyla yanlıştır. 

Rihlenin meşruiyetine, genellikle Kur'an-ı 
Kerim'de anlatıldığı üzere Hz. Musa'nın yol 
arkadaşı gençte birlikte ilim uğrunda yol
culuk etmesi (el-Kehf 18/60-82) ve bir be
devinin ResOl-i Ekrem'e gelerek elçisinin 
söylediği sözleri tahkik etmesi (Müslim, 
"Iman", 12) delil gösterilmiştir. Buharlise 
el-Cami'u'ş-şal;il;'inde ("1lim", 26). bir 
kadının Ukbe b. Haris'e hem kendisine hem 
yeni evlendiği hanımına süt emzirdiğini 
söylemesi üzerine onun bu iddiayı ResOl-i 
Ekrem'e sormaya gelişini rihleye delil gös
terir. Rihlenin akli dayanağı ise elde edilen 

ali isnadlar sayesinde seneddeki ravi sayı
sının azalması sebebiyle rivayetteki yanıl

gı ihtimalinin de azalacak olmasıdır. Öte 
yandan bazı hadis alimleri, daha çok ravi
nin tenkidiyle meşgul olmanın münekkidi 
daha derin araştırmaya ve titiz davranma
ya sevkedeceği gerekçesiyle nazil isnadı 
makbul saymış , fakat daha fazla rivayet 
toplamak amacıyla yapılan rihleyi gerek
siz bulmuştur. Rihlenin ali isnad elde edil
mesi yanında bir diğer faydası da meş

hur hadis hafızlarıyla tanışarak onlardan 
faydalarımaktır (Hatlb el-Bağdadl. el-Ca
mi', Il , 223). 

Rihlenin ilk uygulamaları ResOl-i Ekrem 
dönemine kadar gider. Hz. Muhammed'in 
peygamber olduğunu duyan bazı kimse
ler onu tanımak, Kur'an'ı, islam esaslarını 
ve yeni dinin tatbikatını öğrenmek mak
sadıyla yanına gelirler, ihtiyaç duydukları 
bilgileri öğrendikten sonra kabilelerine dö
nüp oradakilere anlatırlardı. Her ne kadar 
bu seyahatler İslamiyet'i öğrenmeye yöne
lik ise de bu vesileyle hadis de öğrenilir ve 
diğer insanlara öğretilirdi. Bilinen anlamıy
la rihle faaliyeti başlamadan önce özellik
le hac ve umre ziyareti dolayısıyla Hicaz'a 
gelenler, gerek yolculukları sırasında ge
rekse mukaddes topraklarda hadis ehliy
le karşıtaşıp onlardan hadis öğrenirlerdi. 
Rihlenin daha çok rivayet almak veya riva
yeti teyit etmek amacıyla yapılması tabi
in dönemine rastlar. Ancak bazı çağdaş 
müelliflerin iddialarının aksine (Hamza Ab
dullah Mellbarl, s. 87-88) Hz. Peygamber'in 
vefatından sonra hadis öğrenmek için hac 
güzergahı dışında yolculuk yapılması işi ba
zı sahabilerle sınırlı değildir. Ashabın ken
di aralarındaki yolculukları, ResOlullah'tan 
bizzat duydukları haberleri arkadaşlarının 
bilgisiyle kontrol etme ve duymadıkları bir 
haberi ilk ağızdan dinleme düşüncesine 
dayanmaktaydı. ResOl-i Ekrem'in ilim öğ
renmeye teşvik etmesi ve ashabın bir tek 
hadis için bile seyahate çıkması tabiin nes
Iini etkilemiş , onların bu uygulaması VI. 
(XII.) yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. 

Hadislerin ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda 
büyük ölçüde hadis külliyatı şeklinde der
lenmesinden sonra da rivayetin geçerli ola
bilmesi için hadislerin bizzat hocadan alın
ması şartı aranmış ve bu amaçla rihlele
re devam edilmiştir. Hıfz, kitabet ve icaze
tin birbirini takviye edecek biçimde varlı
ğını sürdürmesinde rihle çok önemli katkı
lar sağlamış. ancak zamanla yazma işinin 
belirli esaslara bağlanması, icazetle kitap
tan rivayete izin verilmesi, kitaba olan gü
venin artması gibi hususlar rihlelerin azal
masına yol açmış ve EbO Abdullah İ bn 


