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Bismillâhirrahmânirrahîm
Bizlere bu sayılı nefesleri lutfeden, bizi sahne-i âleme
getiren, bizi yetiştiren, besleyen, gözeten, iltifâtı ile "Ben
sizin Rabbiniz değil miyim" hitâbına muhatab tutan,
muhabbeti ile irşad yoluna koyan, merhametiyle Evliyâsının
hakîkat ilmini talim eden, cümlenin sâhibi, kâdiri ve sultânı
olan Cemâl sahibi, Rabbimiz Allah'a,
aczimiz kadar çok mâhmedet, minnet ve şükranlarımızı
yine O’nun inâyetiyle arz ederiz.
Zâtını zâtına ayna kıldığı, vücûdunu âlemlere rahmetinin
vesîlesi eylediği, ismini ismi ile yazdığı, ledün ilminin
muallim-i a’zamı, ahlâk-i seniyyenin menbaı, nübüvvet
tahtının şâhı, velâyet burcunun pâdişâhı, zâtı Ahmedî'sini
ancak ve ancak Allah-u Zü’l-Cemâl hazretlerinin hakkıyle
medh edebileceği, kâinâtın Efendisi
Hazreti Muhammed Mustafâ (S.A.V.) efendimize,
yine aczimizin ve noksanımızın kesreti nisbetinde
tazîmat, tekrîmat ve tahiyyâtımızı arz eder,
salâtu selâmımızı şân-ı habîbullah’a lâyık surette
dergâhına vâsıl etmesini
Rabbimiz Allah'dan niyaz ederiz.
Ve yine o Nur'dan tecellî etmis olan, şân-ı sultânîleri Kitâb-ı
Kerîm ile ilân, lisân-ı Mustafavî ile beyân ve nefesi Hazreti
İnsân ile izah buyurulan
Ehlibeyt-i Mustafâ ve Hânedân-ı Mürtezâ'ya ve onlardan
tezâhür etmiş olan Evliyâullah hazarâtına,
fakîrâne, miskînâne ve zelîlâne,
tazîmat, tekrîmat ve tahiyyât-u teslîmiyyetimizi
arz ederiz.
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Risaleye dair bir kaç kelâm
Ebu’l-Alemeyn Sultan Seyyid Ahmed er-Rıfâî hazretlerinin hayatı, öğretileri ve Rıfâî
tarîkatine dair daha kapsamlı bir çalışmaya hazırlık babında olan bu risale, Aziz Mürşidimiz
Kahraman Efendi Hazretlerinin teşvik ve himmetleriyle kaleme alınmıştır. Kendilerine daha
önce yazmış bulundukları bir mukaddimeyi bu risale için gözden geçirip lutfetmeleri, bazı
nutuklarını burada iktibas etmemize izin vermeleri, arşivindeki resimleri bizimle paylaşmaları ve
risaleyi büyük bir titizlikle okuyarak tashihlerde bulunmalarından dolayı müteşekkiriz. Elbetteki
hata ve eksikler bize aittir.
Velâyet üzre bu âleme tenezzülen gelen evliyâullah’ın muallimleri bizzat Hazreti Allah,
ilk okudukları kitab Levh-i Mahfûz, hâdimleri de Kalem-i Âlâ’dır. Binaenaleyh Hazreti Pîr
efendimizin zâhirî hayât-ı seniyyelerinde geçirdikleri ilim ve mârifetullahı tahsîl zamanları ve
keyfiyeti, içinde bulundukları Âlem-i Şehâdet’in tecellî seyrine muhalif bulunmamaktan ibarettir.
Daha henüz Hazreti Âdem Aleyhisselâm Arz’a kademlerini basmadan velâyetlerini ilân etmiş ve
Tabakâtü’ş-Şârânî’den naklen: “Hz.Âdem bu âleme gelmeden bu aleme ilk gelen Velî benim ve
her iki sancağımı bu aleme dikdim.” diye şân-ı valâlarını ilân buyurmuş olan Ebu’l-Alemeyn
efendimiz hazretleri hakkında ne söylense noksan kalır.
Hazreti İnsân’ın ne olduğu akl-ı maaş ile hakkıyle takdir edilemeyeceği gibi Hz. Pîr
efendimiz gibi Velâyet tecellîsi içinde ender-i nâdirattan olan İnsân-ı Ekmel zevâta ancak
Hazreti Allah-Muhammed-Ali âgâh ve ârifdir. Dolayısıyla yazacaklarımız ummandan belki bir
katre kadar dahi değildir. Hazreti Pîr efendimiz Cenâbı Seyyid Ahmed er-Rıfâî hazretleri
hakkında alınabilecek en sahih malûmat hakîkî vârislerinin fem-i muhsinleridir. Hazreti Pîr
efendimiz hakkında, hangi ünvan altında olursa olsun, kim ne yazarsa yazsın, yazılanlar ve
nakledinler eğer Cenâb-ı Pîr efendimizin kalbine silsile-i sahih ile kalbi rabt edilmiş zevâtın
tasdîkinden geçmiyorsa bizim için itibar edilir malûmatlar değildir.
On başlık altında kaleme aldığımız risalede Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretleri’nin
doğumundan Âlem-i Cemâla irtihallerine kadar olan zâhirî hayatlarından, ahlâkından,
menkıbelerinden, nasihatlerinden ve nutuklarından kesitler aktarmaya çalıştık. Hz. Pîr’in silsilei tarîkini verdikten sonra Rıfâî tarîkini Hz. Pîr’in kelâmıyla anlatmaya gayret ettik. Akabinde Hz.
Pîr’in halîfelerinden bazılarını zikredip Rıfâiyye tarîkinin kollarını arzettik. Son bölümde ise
Tarîkîn Sayyâdiyye ve İzzedînî kollarından İstanbul’a ve Şeyhimiz Kahraman Efendi’ye kadar
intikâlini anlatmaya çalıştık. Aynı bölümün sonuna 1925 yılına dek İstanbul’daki Rıfâî
dergâlarının isimlerini ve bulundukları semtlerin listesini ekleyerek risaleyi hitama erdirdik.
Elbette böylesi küçük bir risalenin noksanları olacaktır. Hakîkati arayıp bu yazıları
okuyanlardan ve bilhassa ehl-i hakîkatten noksanlarımızı niyetimizin hâlisâneliğine
bağışlamalarını niyaz eder, lutf ederek tashîhatta bulunacaklarını ümid ederiz. Kusur bizden, af
ve lutuf Hakk'tan, himmet Hakk'ın halîfesi Hazreti Pîrân Efendilerimizdendir.
Eyvallah, HU
Rıfâî bendeleri
6 Safer 1428
24 Şubat 2007
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Şüphesiz âl-i Rasûl’sün Yâ Rıfâî ced be ced
Bende-i bî çarenem geldim kapına yed be yed
‘Yâ mürîdî lâ tehaf’ dedin bize oldu sened
El-meded Pîrim Sultânım Yâ RIFÂÎ el-meded

Mukaddime
Tasavvuf “İnsân nasıl olunuru” öğreten ve bunu müeyyideleriyle yaşatan bir ilimdir.
Âdem Aleyhisselâm'dan bugüne kadar gelen bu husûsî ilmin menbaı, âlemlerin zuhûruna sebeb
teşkil eden Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalâtu ve’s-selâm’dır.
İnsanlık tarihinin her devrinde, her meslek dalından hakîkati arayanlar olmuş ve tecellî
eden bütün hakîkatler hep o menba-ı Mustafâ'dan beslenmiş, bunu idrâk edenler şehâdetinde
bulunmuş, idrâki müyesser olamayanlar o menbaa doğru iştiyâk ile yürümeğe devam
edegelmişlerdir. Hakîkatin önderleri olan peygamberler ve onların vârisleri olan velîler hep aynı
hakîkati, beşeriyyetin idrâk seviyesine göre ilân etmişler ve ilân ettikleri bu hakîkate muhatap
olabileceklere, husûsî izahlarda bulunmuşlardır. İşte bu husûsî kısım tasavvuf, sûfîlik, hakîkat
ilmi veya irfan olarak adlandırılmıştır. Bu yolu takib edenlere de hakîkata yol bulmuş manasında,
tarîk ehli -yol ehli- denilmiştir.
Bu hakîkatin menbaı ve muallim-i a’zamı olan Hazreti Muhammed (S.A.V.) bu sahne-i
âleme beden kalıbı ile de teşrif etmiş ve insanlığa cemiyet nizâmını tertib kurallarını (şerîat)
mükemmel haliyle tamamlamış ve ilân etmiş, insanın iç âleminin nizâmını tertib etmekte
tutacağı yolu (tarîkat) mükemmel hâliyle açmış ve talim etmişlerdir. İnsanın yaradılış gâyesine
dönmesi için bu gâyeyi tecellî ettiren Hazreti Allah bütün imkânları lutfetmiş, kulların kullar ile
kulların Allah ile olan münasebetlerini tertip edecek kuralları -şerîat'i- akıl sahiplerine, kulların
kullar ile kulların Allah ile aralarindaki yolu -tarîkat'i- de gönül ehline teklif etmiştir.
Hazreti Kur'ân'ın tâbiriyle ledün ilmi denilen bu ilim Hazreti Muhammed (S.A.V.)
efendimiz tarafından bizatihi Hazreti Ali efendimiz'e talim edilmiş ve Hazreti Ali efendimiz de
halîfesi olan zatlara, onlar da kendi halîfelerine talim etmiş ve her ictihâd kapısı açmak
mezuniyetine ermiş Allah ehli zâtların yolunda gidenler o zâtın ismi altında isimlendirilmişler ve
özde Tarîkat-i Muhammediyye-i Âliyye olan bu tarîk Allah'ın saltanatının tezâhürü olarak her
Pîr'in kendi rahmete vesile ismi ile anılır olmuştur. Bizlere kadar müteselsilen intikâl eden bu
tarîk-i tevhid’in isimlerinden bir tanesi de Rıfâiyye'dir.
Bu risalenin, Cenâb-ı Hakk’ın lutfuna sığınarak ve o lutfun taşıyıcısı olan, vâsılı ilallah
ve sâhibi tarîkat, Cenâb-ı Pîr Ebu’l-Alemeyn es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed el-Kebîr el-Rıfâî elHasanî el-Hüseynî el-Ensârî efendimiz hazretlerinin himmeti ile "Size hakkı tebliğ edip biz de
müslümanlardanız diyenlerden daha bahtiyâr kim vardır" fermân-i sübhânisini amel etmek
yolunda bir vesîle olmasını niyaz ederim.
el-Fakîr Kahraman er-Rıfâî, el-Kâdirî
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HU
Destûr Yâ Pîrim.
Destûr Yâ Şeyhim.
Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Allah yolunun delîli, Hakk’ın aziz velîsi, Hüdâ’nın kudret eli,
Rasûlullah’ın torunu, Hz. Ali’nin sırrı,
Seyyidü’s-Sâdât
Velâyet tahtının sultânı, Ehlullah’ın reîsi
aşk şerbetinin sâkîsi, şecâat mülkünün şâhı,
efendiler efendisi, şeyhler şeyhi, kutublar kutbu,
Allah’ın seçkin kulu, kerâmet denizinin okyanusu,
âlimlerin üstadı, şer’î ilimlerin denizi,
sâhibe’l-alemeyn
O Zât-ı Âlâ Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretlerini anlatmaya cür’et ettik.
Kabûle karîn olması niyâzıyla...

Dergehinin kıtmîriyim Pîrim Rıfâî el-medet
Kimsesizler sâye-i lutfunda olmuş sâyebân
Rahmet-i lutfun senin çok, dertliler dermânısın
El-medet ey Kutbu kevneyn, melce-i bîvâyegân
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1. Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretleri’nin
Doğumu, Tahsîli, Ahlâk-ı Cemîlesi ve Ailesi
Hz. Pîr efendimizin zuhurlarından evvelki bir hâdise, Seyyid Ebu’l-Vefâ hazretlerinin bir
müridinden şöyle nakledilmiştir:
Hasen köyünün (Karye-i Hasen) tüccarlarından biri dedi ki: Fırat kenarındaki köylerden birine
ulaştım ve bir eve gittim. O evde yaşlı bir adam vardı. “Beni kaldırın, zira Rıfâî’nin kokusunu
alıyorum” dedi. Ona “Hangi Rıfâî?” diye sordum. “Batîha’da çıkacak olan bir yiğittir, yüksek
değerli, üstün faziletli olacak bir zât. Bunlar onun müridleridir, onun mührü bunların alnındadır”
diye cevap verdi. Onun mührü nedir diye sorduklarında, onların alnında: (Tûbâ lehum ve hüsnü
meâb) “Ne mutlu onlara ve varılacak güzel yurt da onlar içindir.”1 yazıldığını görüyorum dedi.

Hazreti Rıfâî efendimizin doğumlarından kırk gün evvel, Kâinâtın Efendisi (S.A.V.)
hazretleri, Hazreti Mansûr el-Batâihî’ye manâ âleminde gözükerek: “Ey Mansûr, seni
müjdelerim ki, kırk gün sonra Cenâb-ı Hakk kızkardeşine Ahmed er-Rıfâî isminde bir evlad
verecektir. Ben peygamberlerin reisi olduğum gibi o da evliyânın reisidir. Terbiyesi zamanı
geldiğinde onu Şeyh Ali'yyü’l-Kârî el-Vâsıtî’ye götürüp teslim eyle. Terbiyesine mukayyed
olsun. Çünkü Allah'ın indinde çok azizdir. Sakın gaflet etmeyesin.”diye ferman buyurmuş ve
kırk gün sonra Seyyid Ahmed er-Rıfâî hazretleri doğmuşlardır.
Seyyid Ahmed er-Rıfâî (K.A.S.) Hazretleri 1118 (hicri 512) yılında Receb ayının ilk
yarısındaki Perşembe günü, Irak’ın Vâsıt bölgesinde Batâih mıntıkasındaki Ümmü Ubeyde
köyünde dünyayı teşrif etmişlerdir. Ebced hesabı ile "beşîr" (müjdeleyen) ve "nûr-u nûr" doğum
tarihlerine delâlet etmektedir. Şeyh Seyyid Yahyâ hazretlerinin hâne-i saadetlerinde Seyyid Ali
Ebu’l-Hasan bin Yahyâ el-Mekkî hazretlerinin sulb-i pâkinden gelmişlerdir. Babası tarafından
Seyyid yani İmam Huseyn (A.S.)’ın mübârek soyundan, annesi tarafından hem Seyyid hem de
Şerîf yani İmam Hasen (A.S.)’ın soyundan ve yine annesi tarafından Ensârî yani Sahâbilerin
güzîdelerinden Hazreti Halid ibn Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin soyundan gelen Hazret’in
nesebleri şöyledir:

1

Râ’d Sûresi, 29.
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Pederleri Seyyid Ali Mekkî Rıfâî hazretleri tarafindan nesebleri:
*Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hz. (Ümmü Ubeyde’de medfun)
*Seyyid Ali Mekkî Rıfâî (Bagdat’ta medfun)
*Seyyid Yahyâ Nâkib (Basra’da)
*Seyyid Sâbit (İşbiliyye’de)
*Seyyid Ali Hâzim Ebu’l-Fevâris (İşbiliyye’de)
*Seyyid Ebû Ali Murtazâ (İşbiliyye’de)
*Seyyid Ebu’l-Fedâil İşbilî (İşbiliyye’de)
*Seyyid Rıfâ’a Hasen Mekkî2 (İşbiliyye’de)
*Seyyid Mehdî Mekkî (Mekke’de)
*Seyyid Muhammed Ebu’l-Kâsım (Mekke’de)
*Seyyid Hasen Kâsım Ebû Mûsâ3 (Mekke’de)
*Seyyid Ebû Abdullah Huseyin Abdurrahman Rızâ Katî’i Bağdâdî4 (Bağdat’ta)
*Seyyid Ahmed Sâlih Ekber (Bağdat’ta)
*Seyyid Mûsâ Sânî (Bağdat’ta)
*Seyyid İbrahim Murtazâ (Bağdat’ta)
*İmam Mûsâ Kâzım (Bağdat’ta)
*İmam Câfer Sâdık (Medîne’de)
*İmam Muhammed Bâkır (Medine’de)
*İmam Zeyne’l-Âbidîn Ali Seyyid-i Seccâd (Medine’de)
*İmam Huseyn Şâh-ı Şühedâ-i fî deşt-i Kerbela (Kerbela’da)
*Emîru’l-Mu’minîn Şâh-ı Velâyet Sırr-ı Hidâyet İmam Ali ibn Ebû Tâlib (Necef’te)
*Zevce-i İmâm-ı Ali ve İmamlar’ın Annesi Rasûlullah’ın kerîmesi
Cenâb-ı İmâm-ı Fâtıma Zehra (Medine’de)
*Cenâb-ı Habîb-i Edîb-i Kibriyâ, Sultân-ı Enbiyâ Ebu’z-Zehrâ, Ebu’l-Kâsım Nebiyyinâ ve
Seyyidinâ ve Şefîinâ ve Senedinâ ve Mürşidinâ ve Mevlânâ Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed
Mustafâ (S.A.V.).

2

Rıfâ’a oğullarından olan seyyidlerimizin ceddi olup, Hicaz’dan Magribe ilk hicret edendir.
Bağdat reîsi.
4
Hadis âlimi.
3
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Anneleri Seyyide ve Şerîfe Fâtımatu’l-Ensâriyye hazretleri tarafından neseb-i şerîfleri:
Hazreti Pîr’in anneanesinin babası cihetinden:
*Seyyid Ahmed er-Rıfâî
Vâlide-i muhteremeleri
*Seyyide ve Şerîfe Fâtıma Ensâriyye
Vâlide-i muhteremeleri
*Seyyide Râbi’a
Pederleri
*Seyyid Abdullah et-Tâhir
*Seyyid Ebû Ali Sâlim
*Seyyid Ebû Ya’lâ
*Seyyid Ebu’l-Berekât Muhammed
*Seyyid Ebu’l-Feth Muhammed
*Seyyid Emîr Muhammed el-Ester
*Seyyid Ubeydullah es-Sâlis
*Seyyid Abdullah
*Seyyid Ali Sâlih
*Seyyid Ubeydullah el-A’rec
*Seyyid Huseyn el-Asgar
*İmam Zeyne’l-Âbidîn Ali Seyyid-i Seccâd
*İmam Huseyn Şâh-ı Şühedâ ve ciğerpâre-i Cenâb-ı Zehrâ
ve Nûr-u dîde-i Cenâb-ı Murtezâ ve Mustafâ sallâllahu teâlâ aleyhi ve sellim.
Hazreti Pîr’in Vâlide-i Muhteremeleri Seyyide ve Şerîfe Fâtıma Ensâriyye hazretlerinin
babaanneleri cihetinden neseb-i şerîfleri:
*Seyyid Ahmed er-Rıfâî
Vâlideleri
*Seyyide ve Şerîfe Fâtıma Ensâriyye
Babaanneleri
*Şerîfe Aleviyye
Pederleri
*Şerîf Hasen
*Şerîf Muhammed
*Şerîf Yahyâ
*Şerîf Huseyin5
*Şerîf Kayyîm
*Şerîf İbrahim Tabataba
*Şerîf İsmail
*Şerîf İbrahim
*Şerîf Huseyin Müsenna
*İmam Hasen-i Müctebâ, Ebu’ş-Şühedâ, ciğerpâre-i Cenâb-ı Zehrâ ve Murtezâ, Nûr-u dîde-i
Cenâb-ı Muhammed Mustafâ sallâllahu aleyhi ve sellem.
5

Yemen ve Mekke hükümdârı.
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Hazreti Pîr’in Annesinin Babası cihetinden neseb-i şerîfleri:
*Seyyid Ahmed er-Rıfâî
Vâlideleri
*Seyyide ve Şerîfe Fâtıma Ensâriyye
Pederleri
*Şeyh Yahyâ Neccârî
*Şeyh Mûsâ Ebû’s-Sa’îd
*Şeyh Kâmil
*Şeyh Yahyâ
*Şeyh el-İmam es-Sûfî Muhammed Ebû Bekr Vâsıtî
*Mûsâ ibn Muhammed hazretleri
*Muhammed ibn Mansûr hazretleri
*Mansur ibn Hâlid hazretleri
*Hâlid ibn Zeyd hazretleri
*Zeyd ibn Mutt (Eyyûb) hazretleri
*Hâlid Ebû Eyyûb bin Zeyd el-Ensârî en-Neccârî es-Sahabî, Mihmandâr-ı Rasûlullah ve
Sancakdâr-ı Rasûlullah Hazretleri (İstanbul’da medfun).
Hazreti Gavs-ı Rıfâî, zübde-i Âl-i Rasûl
Meslek-i zî şânına hâdim olan pür nûr olur
Şedd olup bağla belin erkân-ı pîre TÂCİ’yâ
Hürmetine ceddinin, cürmün senin mağfûr olur6
Muhterem pederleri irtihâl eylediğinde yedi yaşında olan Ahmed er-Rıfâî hazretlerini,
devrin büyük şeyhlerinden ve evliyâullah’ın ulularından dayıları Şeyh Mansûr el-Batâihî, Cenâbı Rasûlullah efendimizin (S.A.V.) manevi emirlerine uyarak anneleri ve kardeşleriyle birlikte
himayesine almış, kendilerinin bakım ve hizmetlerini üstlenmişlerdir.
Hazret Kur’an öğrenimi ve hıfzını tamamladıktan sonra şer’î ilimleri tedris eder. Ebû
İshak eş-Şirâzî’nin Şâfiî fıkhı ile ilgili Kitâbu’t-Tenbîh adlı eserini okuyup bu kitaba bir şerh
yazdıysa da eser Moğol istilası sırasında kaybolmuştur. Fıkıh başta olmak üzere, hadis ve kıra’at
ilimlerini de tahsil eden Ahmed er-Rıfâî Hazretleri Şâfiî ulemâsından Ebû Bekr el-Vâsıtî’den
fıkıh ilminde icazet almıştır.
Şeyh Mansûr hazretleri idaresi altına aldığı yeğeninin terbiyetine çok büyük hassâsiyet
göstermiş ve şerîat ve tasavvuf tedris ettirip tarîkat hırkasını giydirdikten sonra, Hazreti
Rasûlullah (S.A.V.)’in emri gereğince Şeyh İbnü’l-Kârî Ebu’l-Fazl Ali el-Vâsıtî’ye teslim
etmişlerdir.
Hazreti Ahmed er-Rıfâî, Hazreti Vâsıtî'ye intisab etmişler ve kısa süre sonra hilâfet
almışlardır. Şeyh el-Vâsıtî, Hazreti irşâd seccâdesine oturtmuş, kendisinin zâhir ve bâtın

6

Hz. Şeyh Hayrullah Tâceddîn-i Rıfâî. Üsküdar Kurban Nasuh Baba Dergâhı postnişîni ve Hz. Hüdâî Âsitânesi
Zâkirbaşı.
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ilimlerine vâkıf olduğunu ilân edip, Hazret’e iki âlemin saltanat-ı mânevîsine sahip anlamında
Ebu’l-Alemeyn ünvanını vermiş ve dervişlerine hitâben şöyle buyurmuşlardır:
Seyyid Ahmed er-Rıfâî’den el alıp, bey'atlarınızı yineleyin. Eğer Hazreti Rasûlullah (S.A.V.)
efendimizin fermanlarına uymak sırrı olmasaydı ben dahi bey’at ederdim, görünüşte ben o’nun
şeyhi isem de hakîkatte o benim şeyhimdir.

Mansûr Hz. ise “hırkada ben onun şeyhiyim lâkin hakîkatte o benim şeyhimdir”
buyurmuşlardır. Şeyh Aliyyül Kârî el-Vâsıtî’nin dervişlerine hitâben vâki olan emirlerini ve Hz.
Mansûr’un bu sözlerini, büyük hadis âlimlerinden Şeyh İzzeddîn Ahmed el-Farûsî hazretleri
Nefha adlı eserinde Şeyh Mansûr el-Batâihî hazretlerinin kızkardeşinin oğlu Şeyh Bedr
hazretleri'nden rivayet ettiği hikâye ile teyid eder:
Şeyh Bedr demiştir ki: Ben bir gün vâlidemin pederi Şeyh Mansûr'un vaazında bulunuyordum.
Dersin bitiminde "ah eğer Şeyh efendimizin bir vesîle ile tenine tenim deyse o mübârek nûra
değmiş olmakla bu kirli vücudum o nûrdan nasiplense" diye hatırımdan geçirdim. Ben bu fikirde
iken Hz. Şeyh’in "Ey Bedr gel" diye hitab etmesiyle, hemen koştum, yüksek sesle bağırıp, bana
öyle bir şamar vurdu ki, kendileri de ben de bir tarafa düştük. Aklım başıma geldiği sırada Hz.
Şeyh "evet, evet" demekte idi. Biraz sonra o dahi ayılıp beni çağırdı. Ağlayarak gittim "Niçin
ağlıyorsun?" diye vâki olan sualine "nasıl ağlamayayım ki, bana bir şamar vurup yere
düşürdünüz" deyince: "Oğlum gel" diye seni çağırdığımda gayret-i ilâhiyye zuhûr etmiş ve sana
doğru gayb aleminden bir manevî ok atılmış idi. Sana vurduğum şamarla, seni okun isabetinden
kurtarıp, onu kendime çektim, cevabını aldım. Bu iltifatlarından cür'et ederek hemen kendilerini
kucakladım ve o manevî hâl içinde "evet, evet" demesinin hikmetini sordum. Cevaben: "Her
zaman yanıma gelen kızkardeşimin oğlu Seyyid Ahmed (Rıfâî)’yi bilirsin. Bu çocuğun, benim hiç
bilmediğim ve görmediğim bir makâma ulaşmış ve beni geçmiş olduğunu görüp kıskanmış idim.
O anda kalbime "Ey Mansûr, edebini takın. Ahmed bizim sevgilimizdir, kendisine istediğimiz
şekilde gaybî incelikleri öğretiriz. Kendisi Hazreti Muhammed'in manevî devletinin nâibidir. O,
peygamberin Mustafavî memleket diye adlandırılan manevî saltanat memleketinin arûsu (gelini)
ve Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) ümmetinin şeyhidir. Senin de şeyhindir. Buna "evet"
demelisin diye bir ses geldi. “Mülkümüzde istediğimiz gibi tasarruf ederiz” denildi.” Cevab
olarak "evet, evet" dedim idi. Senin işittiğin "evet"ler bunlardır. Seyyid Ahmed yaradılışta benim
şeyhimdir. Ben de hırka ile O'nun şeyhiyim." dediler.

Âlim, muhaddis, Şâfiî fâkihi ve müfessir olan Hazreti Pîr, dayısı el-Batâihî’nin dâr-ı
bekâya irtihali üzerine (v. 540/1145) onun yerine geçerek dergâhta postnişîn olur. Ümmü’lUbeyde’deki tekkeye yerleşip müridlerinin irşad ve terbiyesiyle iştigal eder. Tekkesi hem sâlikler
için bir riyâzethâne hem de ulemâ için bir medrese işlevi görür.
Zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek mertebelere ulaşan Hazret ahlâkının güzelliği, tabiatının
yumuşaklığı ve sünnet-i şer’iyye’ye riâyeti ve her türlü kemâliyle asrının mümtaz şahsiyeti
olarak herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştır.
İbrâhîm el-Kârzûnî Kitâbu’ş-Şecere adlı eserlerinde rivayet ederler ki:
Seyyid Ahmed er-Rıfâî hazretlerinin asrında bulunan yüce evliyâullah hazarâtı Hazreti
Peygamber'i (S.A.V.) rüyada görmüşler, o asrın bütün maneviyat erleri huzûr-u saadette imiş.
Sultânü’l-Enbiyâ (S.A.V.) efendimiz hazretleri bunlara hitaben : “Seyyid Ahmed İbnü’s-Seyyid
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Ebi’l-Hasen er-Rıfâî bu ümmetin şeyhi ve umum evliyâullah’ın seyyididir. Yâ Rabb, benim ona
muhabbetim vardır. Sen de ona muhabbet eyle.” buyurmuşlar.

Rasûlullah’tan anlatılan bir başka rivayet ise şöyledir:
Hazreti Pîr efendimizin ashâbından biri manâ âleminde Resulullah efendimiz (S.A.V.)
hazretlerini görür ve Efendimiz’den Hazreti Pîr’in halini sorar. Cenâb-ı Fahr-i Âlem şöyle
buyururlar: “Dünya hükümdarları ülkelerde ve bölgelerde söz sahibi oldukları gibi, o da hüküm
sahibidir. Eger bir kişiyi bir tarafa gönderirse, o kişi oradaki halkın nefs, mal ve çocuklarının
hâkimidir”

Aktâb-ı Erbaa’dan7 biri olan Hazret, orta boylu, esmer, siyah gözlü, güzel görünüşlü,
zarif yapılı, siyah sakallı, mütebessim idi. Giyimi kolay ve sade idi. Büyük olmayan siyah ve
beyaz sarık sararlardı. Sükûtunda azametli, konuştuğunda ise gayet sevimli idi. Konuştuğuında
insanı büyüleyen, sustuğunda konuşması istenilen, gönlü zengin, sözünde duran, sır saklayan,
ayıpları örten, açı doyuran, yoksulu giydiren, her hastayı ziyaret eden, cenazelere katılan,
fakirlerle hem-hâl olan, eziyete karşı sabırlı, herkese nasihat eden, insanların her işlerine koşan,
karşılaştığı kimselere selâmı ilk veren, yolda yürürken yere bakan, tevâzu sahibi bir şahsiyet idi.
Az konuşur ve “ben susmakla emrolundum” derdi.
Hulefâsından Şeyh Ya’kûb Kerrâz Hazretleri Hazreti Pîr Efendimizin Ümmü
Ubeyde’deki Âsitâne-i şerîflerinin o günkü vaziyetini şöyle anlatır:
Şeyhimiz büyük İmâm Şeyh Mansûr Batâihî hicrî 540 senesinde irtihal eylediklerinde, Seyyid
Ahmed er-Rıfâî efendimiz 30 yaşlarında idiler. İrşad makâmına oturmuş aradan geçen yedinci
senede, o seneki Muharrem ayının halvetine giren müridlerin sayısı 70.000 olarak tesbit
edilmiştir. Bu yedinci senede âsitâneyi genişletme çalışmalarına başlamıştır. Batâih ve Vâsıt’taki
herkes mal veya bedenleriyle genişletme çalışmalarına hizmet etmişlerdir. Revâkın (âsitâne
avlusunun) kemerleri hicri 550 senesinde 4000 adet idi. Biri diğerini kuşatır şekilde 4 halka
şeklinde bina edilmişti. Şaban ayı ortasındaki toplam ziyaretçi sayısı 100.000’i aşkındı. Seyyid
Ahmed er-Rıfâî Hazretleri hepsinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Revâkında hergün
20.000’e yakın müridi biraraya gelirdi. Sabah ve akşam onlara sofra kurdururdu, bu sofralara
ailesi ile beraber bizzat hizmet ederlerdi, sofralarda kalan ekmek kırıntıları kendilerine ait bir
sepet içinde toplar daha sonra bu kırıntıları su ile papara yaparak yerlerdi.
Âsitânelerinin o günkü Abbasî Emîr’inin gelirinden daha çok akarı olmasına rağmen,
kendileri ve aileleri fakir ve mütevazî bir hayat tarzını seçmişlerdi. Bütün gelirler âsitâneye ve
fukarâya harcanmaktaydı. Ebu’l-Alemeyn efendimiz hazretlerinin bütün zâhirî hayât-ı seniyyeleri
boyunca iki adet tennûreleri olmuş bunlardan birini bizzat dere kenarında yıkayıp kurutup
diğerini giyerlerdi. Kendileri hep sadelikden hoşlanırlardı.

İlk eşi Hatîce bint Ebû Bekir el-Vâsıtî en-Neccârî’den Fâtıma ve Zeyneb adlarında iki
kızı olmuştur. Seyyide Hatîce’nin vefatından sonra evlendiği muhterem eşleri Rabiâ’dan ise
Sâlih adlı bir oğlu olmuş ancak, Seyyid Sâlih evlenmeden vefat ettiği için Hazret’in nesli kızları
7

Tasavvuf ıstılahında kutub veya kutb-ul aktab(gavs), en büyük velîdir. Bütün ricâlin başı, Allah’ın izniyle kâinatta
tasarruf sâhibidir. (4 kutub: Abdülkâdir Geylanî, Ahmed er-Rıfâî, Ahmed el-Bedevî, İbrâhim ed Dessûkî veya
Abdüsselâm el Esmer Hazretleri’dir.) Hazreti Pîr, Pîrân içinde “Ahmedun” yani üç Ahmed diye de zikr edilen üç
Ahmed'den biridir. Diğerleri Seyyid Ahmed Abdülkâdir Geylânî ve Seyyid Ahmed el-Bedevî efendilerimizdir.
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ile devam etmiştir. Seyyide Fâtıma’dan İbrahim el-Azeb (v. 609/1212) ve Ahmed el-Ahdar (v.
645/1247) adlarında iki; Seyyide Zeyneb’den ise iki kız altı erkek torunu olmuştur. Bunlardan
İzzeddin Ahmed es-Sayyâd (v. 670/1271) Rıfâiyye’nin Sayyâdiyye kolunun kurucusudur. Rıfâî
aileler bugün Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Mısır, Lübnan gibi ülkelerde bulunmaktadır.

Alır hurşid-i feyzin ile her gün irtifâı
Sana bende olan Yâ Hazreti Ahmed er-Rıfâî
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2. Hz. Pîr Efendimizin Silsile-i Tarîki
Hz. Seyyid-i Kâinat Cenâb-ı Muhammed Mustafâ (S.A.V.)
Hz. Şâh-ı Velâyet İmâm-ı Ali’yye’l-Mürtezâ (K.A.V.)
Hz. Şeyh Hasen-i Basrî
Hz. Şeyh Habîb-i Acemî
Hz. Şeyh Dâvûd-u Tâî
Hz. Şeyh Ma’rûf-u Kerhî
Hz. Şeyh Sırrî-i Sakatî
Hz. Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî
Hz. Şeyh Ebû Bekr Şiblî
Hz. Şeyh Ali Acemî
Hz. Şeyh Ebû Ali Rûzebâdî
Hz. Şeyh Gulâm bin Türkân
Hz. Şeyh Ebû Fadl İbn Kâmeh el-Vâsıtî
Hz. Şeyh Ebû Fadl Ali Kârî el-Vâsıtî
Hz. PÎR Ebu’l-Alemeyn Gavsu’l-A’zamu’l-Muazzam eş-Şerîf, es-Seyyid Sultân Ahmed er-Rıfâî.
Kaddesallahu esrârahum.
................
Hz. Seyyid-i Kâinat Cenâb-ı Muhammed Mustafâ (S.A.V.)
Hz. Şâh-ı Velâyet İmâm-ı Ali’yye’l-Mürtezâ (K.A.V.)
Hz. İmâm-ı Hasen-i Müçtebâ (A.S.)
Hz. İmâm-ı Hüseyn-i Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ (A.S.)
Hz. İmâm Zeyne’l-Âbidîn (A.S.)
Hz. İmâm Muhammed Bâkır (A.S.)
Hz. İmâm Câfer es-Sâdık (A.S.)
Hz. İmâm Musâ Kâzım (A.S.)
Hz. İmâm Ali er-Rızâ (A.S.)
Hz. Şeyh Mârûf-u Kerhî
Hz. Şeyh Sırrî-i Sakatî
Hz. Şeyh Ebu’l-Mefâhir Muhammed Ruveym Bağdâdî
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Hz. Şeyh Ebu’l-Kâsım Sendüsî
Hz. Şeyh Muhammed Übey Kırmızî
Hz. Şeyh Ebû Said Yahyâ Neccârî
Hz. Şeyh Ebu’l-Mansûr Tayyîb
Hz. Şeyh Mansûr Batâihî
Hz. PÎR Ebu’l-Alemeyn Gavsu’l-A’zamu’l-Muazzam eş-Şerîf, es-Seyyid Sultân Ahmed er-Rıfâî.
Kaddesallahu esrârahum.
Bu silsile aynı zamanda Hz. Mârûf-u Kerhî efendimizden yukarı doğru Hz. Hasen-i Basrî
efendimizden Cenâb-ı İmâm-ı Ali efendimize ve Kâinâtın Efendisi Efendimiz (S.A.V.)
hazretlerinde müntehî olur. Hazreti Pîr efendimizin muhterem pederlerinden gelen şecereleri
aynı zamanda Tarîkat Silsilesi senedidir. Binaenaleyh Hz. Pîr efendimizin bu silsilesinde
Ehlibeyt’den gayrı kimse yoktur.

13

3. Tarîkat-i Rıfâiyye
Hazreti Pîr tarîkini şöyle özetler: “Bizim yolumuz Tarîkat-i Aleviyye ve Meslek-i
Murtazaviyye’dir ve bu yolun tasarrufu bugün bana verilmiştir.” Hazreti Pîr efendimizin yakın
hizmetlerinde bulunan hulefâsından, Şeyh Yakûb-u Kerrâz hazretlerinden nakledilen Cenâb-ı Pîr
efendimizin bir sohbet kaydının sonunda şu fermanda bulundukları haber verilmiştir:
“Rasûlullah (S.A.V.) irşad kapısını kudsî eliyle açmış ve bu asırda onu bana teslim eylemiştir.
İşte bugün Muhammedî-Rıfâî Sultanlığının ve onun Aleviyye-Murtazaviyye Tarîkatinin günüdür.
Allah bu sultanlığın ve bu tarîkatin kaynağı olan Rasûl (S.AV)’e, Ehlibeyti’ne, Ashâbına salât ve
selâm eylesin.” Bu nutk-u şeriflerinden sonra Oniki İmâm efendilerimizi hayırla yâd eyleyip
kürsüden indiler.

Tarîkatin güzergâhı baştan sona “EDEB” ile örülüdür. Edeb bütün hayır ve meziyetlerin
toplamıdır. Edeb, güzel ahlâk, îsâr, başkalarını kendine tercih etmek, ferâgat ve fedâkârlıktır.
“Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan
Giy o tâcı emin ol her belâdan”
Bu yolda aşk, muhabbet olmaksızın da yürünemez. Aşk kelimesinin aslı “ışk” olup
sarmaşık manâsına gelir. Sarmaşık nasıl sarıldığı yeri istîlâ ederse, aşk da girdiği kalbi öylece
istîlâ ettiğinden, şiddetli sevgiye aşk denilmiştir. Kur’ân’daki “eşedd-i hubb” lafzı da buna işaret
etmektedir. Yine “Allah onları, onlar da Allah’ı severler” ayetiyle de muhabbetin önce Hakk’tan
zuhûr ettiği teyid edilmiştir. Ahmed er-Rıfâî Hazretleri sâlik’in Allah aşkına erebilmesi için zikre
devam etmesi, Allah’ın nimet ve ihsânını tefekkür etmesi, Allah dostlarıyla olan bağını kavî
kılması, Allah’ın emirlerine itaat etmesi ve Allah’dan muhabbet talebiyle duada bulunması
gerektiğini söyler. Buyurmuşlardır ki: “Aşkı mumdan öğrenin. Renginin sarılığı, gözyaşı ve
bedenini yakması sebebiyle o, âşıkların şeyhidir.”
“Ey gözü yaşlı, yüzü sarı mum
Musîbete uğramış âşıklar zümresinin başı
Zamanın Ferhâd’ı sensin, yakıyor ve eritiyor,
Şîrîn’in sohbetinden daha ne kadar uzak kalacaksın?”
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Hz. Pîr irşad buyururlar ki bütün edebler bu muhabbetle Hz. Peygamber (S.A.V.)’in
sünnetine tâbi olarak elde edilir. Bu yolun temel prensibi Kur’ân ve sünnet-i seniyye’ye sıkı
sıkıya bağlı olmaktır. Gerçek bir derviş, her hâlinde Hz. Peygamber (S.A.V)’e tâbi olan ve
kulluk makâmını en yüksek makam ittihâz eden, benimseyen kimsedir. Pîrimiz bu konuda şöyle
buyururlar:
Dâimâ, lâfda, işte, ahlâkta ve her hâlde Peygamber (S.A.V.)’in ahlâkıyla
ahlâklanmalıdır. Bu edeb ile insanın iç âlemi mutmain olur. Muhammed aleyhisselâm bir
rahmet kapısıdır. Takva erbâbı bu kapıdan girerler. Peygamberimiz (S.A.V.) tam ve kâmil
hükümler, geniş siyaset ve keşifler, temiz ve güzel ahlâk ve fevkalâde edeb sahibi olarak
veciz ve fasih lisan ile risâlet ve nübüvvet nurunu parlatmış ve insâniyet âlemine hidâyet
kapısını açmıştır.
Hz. Muhammed (S.A.V.) sûret ve manâda Allah’ın emri ve tevliyeti altında olup hareket
ve sekenatta kendisinden bir şey sadır olmayıp hepsi Allah’tan zuhûr etmiştir. Çünkü
Muhammed (S.A.V.) mahviyet-i vücûd içinde bulunduğundan (vema rameyte iz-rameyte
velâkinnallahe ramâ) mazhariyetine nâildir. İşte bu tecellîye mazhar olduğundan bu
hitâbete mazhar olmuş ve yaptığı fiilden de nefsi berî kalmıştır. Bu hakîkati görüp
Muhammed (S.A.V.)’de cârî olan bu tasarrufu anlayanlar zuhûr mahallini bilirler, bu
sûretle hakîkat meydana çıkar. Nâil olunan hidâyetin Cenâb-ı Allah’tan geldiğine ve
insanın elinden bir şey gelmediğine vâkıf olur, bu surette sırr-ı kadere de ittilâ eder.
Allah’ın hidâyeti, bütün hakîkatleri sana keşf eden, irşad eden, hak yolunu gösteren
hidâyettir. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in risâleti kıyamete kadar bâkî ve şerîatı müebbeden
cârî olacaktır. Risalet ahkâmı hayat ve mematta birdir. Bütün insanlık diğer şerîatleri
fesh eden şerîat-i Ahmediyye ile muhatabdır.
Hz. Peygamber (S.A.V.)’e şerefiyle mütenasib saygı göstermek gerekir. Zira halk ile
Hâlik’in arasında vâsıta ve berzah O’dur. O zât-ı Muallâ Allah’ın habîbi ve rasûlü,
mahlûkâtın ekmelidir. Hakk’dan haber verir, Hakk’a delâlet ve davet eder. Kim ki o’na
tâbi ve vâsıl olur Allah’a da vâsıl olur.
Ahmed er-Rıfâî Hazretleri, insan nev’inin eşrefi nebîlerdir, bunların eşrefi de
Peygamberimiz Muhammed Mustafâ aleyhisselâmdır buyurduktan sonra, bunlardan sonra
insanların eşrefi’nin ehl-i beyt-i Rasûlullah olduğunu beyan ederler.
Ardından Allah dostları evliyâlara olan muhabbetin ehemmiyetini vurgulayan Hz. Pîr
şöyle buyuruyorlar:
Evliyâ-ı kirâm hazarâtını da hürmetle ve hayırla yâd etmelidir. Yek-diğerine üstünlük
tevcih etmemelidir. Allah bunları muhtelif derecât ile faziletlendirmiştir. Bunu kimse
bilemez. Bu hususta davalı olmaktan çekinmek edeb icabıdır.
(Nahnü evliyâukum fi’l-hayâti’d-dünyâ ve fi’l-âhire) hitâbının muhatabı evliyâdır.
Kendilerine yakın olunuz, bereketlerine nail olursunuz. Bunlar hizb-u ilâhî’dir, bunlar
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Allah ile icra-i meveddet ederler. Bunlar için kıyamet gününde korku yoktur. Evliyâ’ya
düşmanlıktan çekininiz zira bunlara düşmanlık Allah’a düşmanlık gibidir.
Evliyâdan istimdad ederseniz görülecek muaveneti kendilerinden itikad etmemelisiniz, bu
itikad şirktir. Ancak Allah’ın evliyâdan olan kullarına muhabbeti olduğundan istimdadı
bu muhabbet üzerine yapıp dilekleriniz Allah’dan olmalıdır. Bunları Allah sevdiği için
kendilerine muhabbeti vesile ederek kulunun ettiği istimdad Allah nezdinde hâsıl
olmaktadır.
Dînî vecibeleri tahsil edip öğrendikten sonra bu zatların sohbetinde bulunmanızı tavsiye
ederim. Sıdk-ı safâ, zevk-i vefâ, taleb-i mevlâ bunlardadır. Bu tür hasletler ders okumakla
elde edilemez. Hâl ve kâli nefsinde toplayan kâmil bir şeyhin irşad ve sohbetine
mevkuftur.
Hz. Peygamber’in mucizatı ümmetinde zuhûr ederek evliyâ indinde kerâmet olmuştur.
Kerâmeti göstermek hususunda evliyâ-i kirâm pek korkarlar. Evliyâlar Hakk yolunda
köprü hükmündedirler. Halk, Allah tarafına onlardan geçip giderler. Hâlis amel ve ihlas
ehli onlardır. Allah bunları mâsivânın alâkalarından kurtarmış yakınlık şerefiyle
müşerref kılmıştır. Onların yürekleri üzerinde perde yoktur, mazhar oldukları esrâr-ı
ilâhiyyeyi izhâr etmekten çekinirler.
Müridlerine hitâben buyurmuşlardır ki:
Kerâmet ve olağanüstü şeyler arzulama, çünkü evliyâ, kadının ay hâlini gizlediği gibi
kerâmetleri gizler. Devamlı kapısında ol ve kalbini Allah’ın Rasûlüne yönelt. Allah’ın
yüce kapısından, seni irşad eden şeyhin vasıtasıyla yardım dile. Şeyhine samimiyetle,
arkasından herhangi bir istek ve menfaat göstermeksizin hizmet et. Onunla dâima edeb
üzere ol. Arkasından da bir şey söyleme. Kendini ona hizmette şartlı kıl. Şeyhinin evinde
hizmetini çoğalt. Huzûrunda fazla konuşma. Ona vakar ve saygı ile bak. Onu küçümseme
ve hakîr görme. Tarîkat kardeşlerine devamlı öğütte bulun. Onların kalplerini birleştirici
ol. İnsanların arasını düzelt. İnsanları, gücün yetebildiği ölçüde, kendi üslûbun ile Allah
için topla. İnsanları fakirlik makamına girmeleri için sıdk ile isteklendir. Sûfiler yolunda
beraber yürü. Kalbini, Allah’ın zikri ile imar et, yapını onun fikri ile kur. Niyetini
samimiyet ile aydınlat ve Allah’tan yardım dile. Allah’ın musîbetlerine sabırlı ol.
Allah’dan hoşnut ol. Her hâlukârda “elhamdulillah” de. Allah’ın salâtı ve selâmı üzerine
olan Rasûl-ü Ekrem’e çokça salavât getir. Kendinden bir şehvet veya kibir oluşursa Allah
için nâfile olarak oruç tut. “Allah’ın ipine sıkı sıkı sarıl.” Evinde otur. Çarşıya ve
eğlence yerlerine fazla gitme. Bil ki kim eğlenceyi terk ederse, gerçek eğlence ve
ferahlığa ulaşır. Misafirine ikram et. Ailene, çocuğuna, eşine ve yanında çalışanlara
merhametli ol. Ahiret için iyi şeyler yap. Dünyadaki işlerinde, ahiret işlerine yönelik ol.
İşte bu öğütlerim sana, tarîkatıma giren herkese, tarîkat kardeşlerime, bütün
müslümanlara ve âşıklaradır ki, Yüce Allah onların sayısını arttırsın. Allah onların açık,
gizli, küçük, büyük, bütün günahlarını bağışlasın. Allah’a tövbe ediyorum. Şüphesiz O,
Tevvâbu’r-Rahîm’dir.
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Hazret ümmetin âlimlerine gereken saygının ihmal edilmemesi konusunda da bizleri
şöyle uyarmaktadır.
Âlimlere ve fâkihlere evliyâ ve ârifler gibi saygı göstermek gerektir. Çünkü yol birdir.
Bunlar da şerîatın zâhirine varis olmuşlardır. Allah’a vâsıl olmak bu şerîat ahkâmının
icrasına bağlıdır. Şerîatın ahkâmına uymayan ibâdet ve muvâceheden hiç bir fayda hâsıl
olmaz. Onun için ulemânın hukûkunu ihmal etmemelidir. Cümlesi hakkında iyi zanda
bulunmalıdır.
Bazı mutasavvuflar kendilerinin ehl-i bâtın olduklarını iddia edip ulemâya ehl-i zâhir
derler. Siz bu fikirde olmayınız. İslâm dini öyle bir kül’dür ki bâtın zâhirinin içinde ve
zâhir de bâtının zarfıdır, birbirini cem ve tevhid etmişlerdir. Çünkü zâhir olmasa idi
içindeki bâtın olmazdı. Bâtın da olmasa zâhire mahal kalmazdı. Vücud olmasa yürek olur
muydu? Yürek cesedin ruhudur.
Buna göre İslâm, zâhir ve bâtını ile bir bütündür. Bâtın zâhirin özü, zâhir bâtının zarfıdır; zâhir
olmasa bâtın da olmazdı. Tıpkı kalbin cesetsiz olmayacağı, kalbi olmayan cesetin de çürüyeceği
gibi, tarîkat de şeriatsız olmaz. Nitekim Hazret “Gizli ve açık tuttuğunuz yol şerîat üzerine
olmalıdır” buyururlar.
Hakk’a giden yolu şöyle tavsif eder:
Ben nefsimle benliğimle mücedele ettim, gittiğim yollarda hakîkati anladım ki, Hz.
Peygamber (S.A.V.)’in sünneti üzerine yapılan amelden başka makbûl-i ilâhi bir yol
yoktur. Hakk yolunda gitmek bir memlektten bir diğerine gitmek gibidir. Yollarda inişli
yokuşlu bağlı, bahçeli yerler görülür. Ancak gidilecek memleket daha ileride olup bunlar
yol üzerinde birer uğraktır. Kim ki bu yolda bir durakta hoşlanır kalır, yahut bir yokuşta
yorulur, durur, yani ya zahmetten usanır veya bağ bahçelerle meşgul olup kalırsa
menzile varamaz. Hakk yolu da işte böyledir. Tesadüf edilecek güçlükler kendisine mâni
olmaz ve lezzet-i şehvet onu işgal etmezse maksûduna vâsıl olur. Halkın kendisine
teveccühünden başı döndüğünde Allah’dan kendisini bu ikbal çevirir veyahut sülûkun
meşakkatlerine dayanamayan, Rabb tarafından geri döndürülür. Bu hallerde gâye ve
maksadın elden gideceği ve yolda kalınacağı şüphesizdir. Amma acısına tatlısına
bakmayarak, yorgunluğuna katlanarak her güçlüğe galebe ederek yola devam edilirse
(fevzen azîma) hükmüne mazhar olunacağı muhakkaktır.
Lâkin bu yol ancak bir mürşid rehberliğinde alınabilir. Mürşid veya şeyh mânevi bir eğitim
görmüş, irşâd, icâzet ve liyâkate hâiz, Hz. Peygamber (S.A.V.)’e ulaşan bir silsileye sahip
kişidir. Hazret bu kimse hakkında:
İttiba edilecek şeyhin kâmil olmasına dikkat ediniz. Şeyhin kâmil veya noksan hâli her ne
ise batından batına mürid ve dervişânında zuhûr eder. Şeyhin hâli kemâl ise mürid kâmil
olur, terakki ve ıttıla eder, eğer şeyhin hâli noksan ise müridin nâkıs olup zeval
bulmasına sebeb olur.
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buyurmaktadırlar. Bu yolda bir kimse kâmil bir şeyhin yanında ve gözetiminde bulunmadan
onun meclisindeki rûhâni havayı soluyup davranışlarını özümsemeden manevî dünyasını imar
edemez ve dolayısıyla kemâle eremez. Nitekim, nasıl meyveler güneşten aldıkları gıda ile
olgunlaşırsa, insanlar da aynı şekilde halkasında bulundukları güçlü şahsiyetlerin manevi
ilkiminde pişerler. Şeyh nefs eğitiminde tuzaklarla dolu vadiden geçip ve başkalarını da geçirdiği
için meselenin uzmanı olmuş, bu konuda ma’rifet kazanmıştır. Ahmed er-Rıfâî hazretleri
ma’rifeti şöyle anlatır:
Ma’rifet, sahibinin bahçesine diktiği ağaç gibidir. Onun cevherlerinin kıymeti yüce,
dallarının meyve veren kısımları tatlı meyveli, yaprakları güzel, sahibi çiçeğin
güzelliğinden dolayı mutlu, değerinden dolayı ona karşı şefkatli, ona gelecek felaketleri
engeller, ondan belaları kovar. Yüce Allah’ın mü’min kulunun kalb bahçesine diktiği
ma’rifet ağacı böyledir.
Elbette kalbin Sultân’a saray olması için belli bir tasfiyeden geçmesi gerekir ki bu da ancak bir
kâmil mürşid ile mümkündür:
“Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecelli ede Hakk
Pâdişah girmez saraya hâne ma’mur olmadan”
Çünkü kalb keşf ve ilham merkezi olup Hakk’ın tecellîgâhıdır:
“Ka’be bünyâd-ı Halîl-i Âzer est
Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekber est”8
Nefsi terbiye, kalbi tasfiye etmiş hakîkî bir sûfî’yi şöyle anlatır Hazret:
Sûfî, vehimlerden, şüphelerden uzak olan, kişiliğinde, vasıflarında ve fiillerinde Allah’ın
birliğini gösteren kimsedir. Çünkü o, zanna dayalı bilgiden kurtulabilmek ve boynundan
taklid kemendini çıkarabilmek için yakîni bir bilgiyle “O’nun benzeri hiç bir şey yoktur.”
Ayetini bilen kişidir. Sûfî, Hz. peygamber (S.A.V.)’in sünnetine uygun olanı yapar.
Vakitlerini nefsine ait işlerini düzenlemek için harcamaz. O bilir ki, düzenleyici olan
Hakk Teâlâ’dır. O, işleri sebebiyle kimseye sığınmaz. Allah’dan başka kimseden de
yardım istemez.

8

Kâbe, İbrahim Peygamber’in binâ ettiği taş bir yapıdır / Kalb ise Hakk’ın nazargâhı ve O’nun eseridir.
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Der-i lutfunda ümmidim bîhad
Meded Yâ Gavs-ı Rıfâî Ahmed
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4. Hz. Pîr’in Nasihatlarından Bazıları
Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretleri, etrafındaki insanlardan devrin halîfesi Halife elMüstencid Billah el-Abbâsî’ye kadar herkese öğüt vermiş ve yol göstermiştir:
Ölümü asla unutmayınız. Çünkü ölümü hatırdan çıkarmak gaflete sebep olur.
Ey Âdemoğlu, ölüm senin sırlarını açacaktır. Kıyamet senin haberlerini verecektir. Ölüm
senin şu arkasında saklandığın perdeleri yırtacaktır. Ufak bir günah işlersen
küçüklüğüne bakmayıp kime isyan ettiğini düşün. Sana ihsan olunan rızkı az da olsa
kimin ihsan ettiğini iyi bil. Ufak günahları bile küçük görme, hangi günah ile Allah’a âsi
olduğunu bilemezsin.
Âdemoğlu, bir kere olsun isyanda bulunup da Allah’n gazabını düşünerek isyanı
terkedebildin mi? Muhtaçlara malından vererek ihtiyaca yetiştin mi? Sana zulüm
edenleri af ile karşılayabildin mi? Sana hıyânet kaydında olanlara insaf ettin mi?
Evlâtlarını terbiye ettin mi? Komşularını hoşnud edebildin mi?
Allah insanoğlunun zâhirine ve nesebine bakmaz. Allah’ın nazargâhı gönüllerdir. Allah
bu hasletlerle kulundan râzı olur.
Bir başka hitâbında da:
Kendini bilen kimse kimseden üstünlük iddiasında bulunamaz. Ne ile iftihar ediyorsun?
Babanla mı? Babamız olan Âdem aleyhisselâmın ekseri evlâtları kâfirdir. Bunun gibi
birçok enbiyâ-i mürselîn’in evlat ve zürriyetleri de...
İlminle mi? Şeytan mezâhirin sahîfelerini kâmilen okumuştur. Ne haldedir?
Mal ile mi? Kârun mal belâsıyla dûçâr-ı helâk olmuştur.
Mülk ile mi? Firavun mülkünün gadab-ı İlâhî’ye karşı ne fâidesi olmuştur?
Halbuki öbür tarafta şu hâdiselere bakalım:
Allah’a dayanmasıyla İbrahim aleyhisselâm ateşle helâktan kurtuldu.
Allah’a meskenet göstermesiyle Mûsâ aleyhisselâm Firavun’a gâlib geldi.
Sıdk ile Mevlâ’ya iltica edip (la ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn)
dedikten sonra Yûnus aleyhisselâm şan ve şerefini kurtardı. Yine kazâ-i İlâhiyye’ye arz-ı
teslimiyet ve inkiyattan sonra Yûsuf aleyhisselâmın güvenci boşa çıkmadı.
Rasuller, enbiyâlar, evliyâlar, sıddîklar ve sâlihler hep bu yoldadır.
Gençleri irşad ettiği bir hutbesinde de şöyle buyurmuşlardır:
Ey oğlum, şüphesiz dünya hayaldir ve içindekiler de yok olacaktır. Ey oğlum, dünya
dünyayı isteyenlerin; ahiret de ahireti isteyenlerindir. Sen sen ol, sakın yalan iddiada
bulunma.
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Ey oğlum, yediğini yokeder, giydiğini eskitir, ettiğini bulursun. Sevgililerden uzak
kalmanın zamanı da muhakkak gelecektir. Dünyanın öncesi, zayıf ve yorgunluk, sonu ise,
ölüm ve kabirdir. Eğer dünyanın sakinleri kalıcı olsaydı, meskenleri hiç yıkılmazdı. Öyle
ise kalbini Allah’a bağla, Allah dışındakilerden uzak kal. Bütün durumlarında Allah’a
teslim ol. Fakirlere alçakgönüllü davran. Şerîat uğrundaki hizmetinde dost doğru ol.
Niyetini vesvese ile kirlenmekten koru. Kalbinin insanlara meyletmesine engel ol.
Allah’ın kapısında kuru ekmek ye, tuzlu su iç; fakat Allah’ın dışındaki kapıdan, taze et ve
bal dahi yeme. Geçiminde, şerîatın helâl kazanç yolunda bir sebebe sıkıca sarıl, bunun
için hileyi terket.
Ey oğlum, fakirlerin gönüllerini kırmaktan sakın, akrabalarını ziyaret et, onlara karşı
cömert ol. Sana haksızlık eden kimselere alçak gönüllü ol. Vezirlerin ve hükümdarların
kapılarına fazla müracaat etme (çünkü seni alçaltır). Fakirlere ve kabirlere ziyareti
arttır. Halk ile tatlı konuş. Onlara seviyelerine göre hitab et. Huyunu düzelt ve insanlarla
güzel bir şekilde bir araya gel. Cahillerden uzak ol. Yetimin ihtiyaçlarını gider ve onlara
cömertçe davran. Fakirlerden terkedilmiş kimselere ziyareti çoğalt ve devamlı yap.
Dullara karşı hizmetkâr ol. Merhamet et ki, merhamet göresin. Allah ile ol ki, Allah’ı
seninle göresin. Yoldaşınla, bütün söz ve fiillerinde samimi ol. Hakk yolunda insanlara
yol göstermek için çaba göster.
Dervişlerine buyurmuşlardır ki:
Allah’ın emrini yüceltmekte, yaratıklarına şefkatte ve Rasûlulllah (S.A.V.)’in sünnetine
uymada, Allah’a giden yol olarak, itaatkarlık, fakirlik ve alçak gönüllülükten daha
yakınını ve kolayını görmedim.
Bizim yolumuz, takva ve ihlas yoludur. Kim ameline gösteriş ve kötü niyet karıştırırsa
bizden uzaklaşır ve ayrılır.
Benim yolum, bid’atsiz bir din, tembelliği kabul etmeyen bir çaba, gösterişsiz bir amel,
Allah’ın (C.C.) gayriyle meşgul olmayan bir kalb, şehveti firenlemiş bir nefstir.
Amellerin en üstününün iyi ahlâk olduğunu söyleyen Hz. Pîr bizleri şöyle irşad ediyor:
İyi ahlâk Allah’ın farzlarından sonra ibadetlerin en âlâsıdır. Kulluk kapısında kula
yakışacak feragatle durmaktır. Allah’a iltica ederken mütevazi olmalı, korku ve haşyet,
aczi itiraf ve meskenet içinde bulunmalıdır. Amelinden, nefsinden ayrılarak Allah
kapısına dest-i zilletle varırsan belki kabûle mazhar olursun.
Manâsız ve faydasız olan sözlerden kendini arındırırsan her kelâmın Arşa yükselir.
Ağzınızdan çıkacak kelâma dikkat ediniz. Allah’ın gazabına mûcib her şeyden kalbi
muhafaza ederek lisanı edeble kullanınız. Lisan bir arslan olup zabtedersen kurtulursun,
yoksa o seni helâk eder. Ârifin sözleri insanın içine cila verir, sükûtu ise mazarratı def
eder.
Allah’a yakınlık kazananlar şüphesiz Allah’tan çok korkarlar ve bunların elbette edebleri
ziyade olur. Allah’ın emirlerine hakkıyla itaat ona yakınlık icabâtındandır. Nehiylerinden
çekinmek Allah korkusundandır.
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Çalışmadan, iyi amel sahibi olmadan Allah’a yaklaşmak imkânsızdır. Allah’ın yoluna
nefs ve hevâ ile de gidilmez, zira daha ilk adımda iken nefs seni dalâlete sürükler.
Şunu bil ki mal olsun, evlat olsun, hesap, neseb, ilim, servet, kerâmet, meziyyet, âmâl-i
sâliha ve hasene hatırına ne gelirse bunların hepsi bir hâtırdan ibarettir. Eğer Mevlâ’ya
hamd ve şükür edip mezellet ve meskenetle mukâbele edersen kurbiyet-i İlâhî’ye nâil
olursun. Eğer gaflet ve tekebbür ile mukâbele edersen kendine fenâlık etmiş olursun.
Derviş olmanın toplumdan uzaklaşmak olmadığını söyleyen Hazret, müridler dünyevî
meşguliyetlerini terketmeksizin, helâl ve harama dikkat ederek ve gafletten uzak kalmak
suretiyle hak yolunda ilerleyebilirler buyurmaktadır.
Dünya ve nefs ile iştigal etmeyin, büsbütün ihmâl edin, bir dağ başına çekilin diyemem.
Ancak dünya için çalıştığını dahi Allah’a takarrub için bir hizmet haline koymalısın
derim. Ben size diyemem ki maîşet sebeplerinden ayrılıp ticaret ve sanat yolundan
uzaklaşınız. Bunlar geçim vesilesidir. Ancak bu işlerin içinde haram ve gaflete
düşmeyiniz. Yine diyemem ki insanları ihmâl ediniz. Ancak bunlar sizi Cenâb-ı Hakk’dan
ırak ve işgal etmesin. Güzel giyinmeyin de diyemem ancak fukarâya gösteriş ve tekebbür
etmeyiniz. Üstünüz başınız temiz olsun, lâkin süs için güzel giyinerek endamlarınızı tezyin
etmeyiniz.
Hâl ve hareketlerinizde kahır ve gadr, zulüm ve kibir olmasın. Üstünlük ve yükseklik
kastedilmesin. Vaaz ve nasihat yolunda iyi muâmele lazımdır. Sünnet-i Nebeviyye’nin
kokusu bundadır.
Allah’ı seven kimse kendini alçak gönüllülüğe alıştırır. Allah’tan başka bir şeye rağbet
etmez. Kulluk bir sıfattır ki onunla ittisaf eden kulun efendisinden başkasına itibarı
kalmaz. Kulluğun kemâli hürriyettir. Hürriyet ise mâsivâya boyun eğmekten kurtulmaktır.
Gurur ve kibrin mûcibi helâktır. Halkı hakîr, kendini büyük görenler için Allah tarafına
yol yoktur. Hepimiz birer aciz mahluklarız. Mebdeimiz bir murdar su, nihayetimiz daha
murdar bir lâşe değil midir? Cismâniyetimizin şeref-i cevheri akıl iledir. Eğer akıl insan
nefsini kayıt altına alıp hudûdu tecavüz ettirmez ise akıldır, yoksa ona akıl denmez.
Cevher de öyle olur. Artık insan cevhersiz bir kesâfetten ibaret kalır ki bu hâlde âli bir
mertebeye geçemez ve lâyık da olamaz.
Dünyadan sakınmanızı tavsiye ederim. Bilmelisiniz ki dünya bir hayâldir ve dünyada ne
varsa serîü’l-zevaldir. Dünya ehlinin himmeti dünya için masrûf, ahiret erbâbının
himmeti ahirete mâtufdur. Allah korkusu hikmetlerin başıdır. Dâima havf ve recâ
arasında bulunmalısınız. Havf bildiği günahından dolayı yüreğin Allah’tan korkmasıdır.
Recâ ise güzel vâd ile yüreğin itminanda bulunmasıdır. Hakkıyla iman etmiş bir kul için
ümit ve recâ ile korku birbirine denk olmalıdır. Allah günahları af, tövbeleri kabul
edicidir ama aynı zamanda şedîdü’l-ikâb’dır. O halde Allah’ın kapısına tövbe ve istiğfar
ederek yaklaşmalı ve huzuruna rızasına uygun iyi amellerle varmalıdır.
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Çok veciz bir şekilde özetlendiği gibi; terk-i dünyâ, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk
anlayışıyla dünyaya dalmamalı, ukbâya aldanmamalı, varlığa sevinmemeli, gönlü gerçek
sâhibine açmalıdır. Hazret halk içerisindeki halleri konusunda da müridlerini şöyle irşad
etmişlerdir:
Hz. Ali “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker kâidesi cihâdın efdalidir”
buyurmuşlardır. Kim ki fesad ve fitne yaratan kimselerin hâlini tahkir ve tenkid eder ve
bu yolda mücadeleyi de Allah için ederse Allah’ın lutfuna mazhar olur. Bir Âdem
münkirattan bir şey görür de inkâr etmezse kendisi de ona şerîk olur. Bir gıybet haberini
dinleyen ve müdafaa etmeyen adamın hâli gıybete iştirakten başka bir şey değildir.
Şerîat’in çekinilmesini emrettiği günahların hepsinde bu kâide bilâ istisnâ geçerlidir. Bu
hususta aslolan şiddet ve üstünlük iddiasında olmamak şartıyla yumuşaklık ve tatlılıkla
vaaz ve nasihatta bulunmaktır. Ma’rûf olan amellerin hepsini yapmazsanız dahi Emr-i
bi’l-Ma’rûf’u icra ediniz. Menhiyâtın hepsinden ictinab etmezseniz dahi Nehy-i ani’lMünker’de bulununuz. Peygamberimiz (S.A.V.)’den bize emir böyledir. Ebedî kapıların
anahtarı Allah’ın Rasûlüne uymaktır.
Ârifler, halk sevinirken kendileri dâimî hüzün içindedirler. Fakat asla yese düşmeyerek
mukadder yaşarlar, pek az söyler, pek çok ağlarlar, pek az gülerler hakîki sevgililerinden
başka istedikleri yoktur. Ayıp ve günahların mahvından başkasına kıymet ve ehemmiyet
vermezler.
Seni ilgilendirmeyen şeyle meşgul olma. Gaflet yolundan nefsini geri tut ve büyüklük
taslayacağın yerlerden uzak kal. Katiyyen hased etme; çünkü hased, hataların
kaynağıdır. Nitekim şeytan, Hz. Âdem’e hased ettiğinde, ona büyüklük tasladığında; ona
secde etmeyi reddettiğinde ve ona ve eşi Havva’ya: “Şüphesiz ben, siz ikinize tavsiyede
bulunucuyum” diye yemin ederek, yalan söylediğinde, Şeytan, Allah’ın rahmetinden
uzaklaştırılmıştır. Görüldüğü gibi yalan, büyüklenmek ve hased, kulun Rabb kapısından
atılma sebebidir. Bu sebeple Allah’a giden yolda nefsini kontrol et, bil ki herkesin rızkı
bellidir. Şayet bunu anlarsan üzülmezsin. Bil ki sen muhâsibsin. Bunu kavradığın zaman
yalancı olmazsın. İnsanlara küçültücü gözle bakma. Çünkü nasıl yol edinirsen, o şekilde
önünde yol bulursun, senin bir gözün varsa başkalarının da gözleri vardır. Dilini de
halka karşı tut, çünkü halkın da dili vardır.
Gâibden ne gelirse ve gökten ne inerse iyi karşılamak ve razı olmak gerekir. Elinizden
geldiği kadar halkın işlerini görmeğe çalışınız. Büyüklerin düşkünlerine merhamet edin,
zengin iken fakir olanların hallerine acıyın ve onlara çok sadaka verin.
Ve hepimizi uyarmışlardır ki:
Bizim ricallerimiz her nefeste nefsin muhasebesini yapmayanları deftere kayıt etmiyorlar.
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5. Hz. Pîr’in Menkıbelerinden
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Hz. Pîr’in bir çok menkıbeleri mevcut olup en meşhur ve mütevâtir olanı Hac zamanında
Fahr-i Âlem (S.A.V.)’in ravza-i mutahharasını ziyareti esnasında gerçekleşmiş olan el öpme
hâdisesidir. 1160 yılında bazı yakınları, hulefâ ve dervişlerinden bir çoğu ile birlikte hacca giden
Hz. Pîr dönüşte Medine-i Münevvere’yi ziyaret eder. Medine uzaktan görününce devesinden inip
yürüyerek Ravza-i Mutahhara’ya girer. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in kabr-i şeriflerinin
önüne gelince:
- es-Selâmu aleyke ya ceddî
diyerek selam vermiş ve orada bulunanlarla birlikte Hz. Peygamber (S.A.V.)’in:
- aleyke’s-selâm yâ veledî
sözüyle karşılık verdiğini duymuş ve diz çöküp:
Fî hâleti’l-bu’di rûhîy küntü ursiluhâ,
Tukabbilu’l-arda annî ve hiye nâibetî
Ve hâzihî devletu’l-eşbâhi kad hadarat
Femdud yemînike key tehzâ bihâ şefetî9
diye niyaz edince Peygamber Efendimiz (S.A.V.) mübarek ellerini uzatmış ve Ahmed er-Rıfâî
Hazretleri o mübarek eli öpmüşlerdir. Peygamber Efendimizin mübarek ellerini tutarken
Peygamberimiz (S.A.V.):
Ey Ahmed, Minbere çıkıp nasihat eyle ve siyah kisve giyin ve evlâtlarına siyah kisve
giydir. Cenâb-ı Hakk semâvâtın sakinlerini seninle nef’alandırdı. Bu beyat senin ve
kıyâmete kadar zürriyetin içindir”
buyurdular ve bu hitâbı orada yakın bulunanların tamamı işitmiştir. Seyyid Ahmed er-Rıfâî
hazretleri bundan sonra Bâbu’s-Selâm’da eşiğe yatmış dışarı çıkanlaran üstüne basıp geçmelerini
istemiştir. Avamdan çiğneyip geçenler olduysa da ârifler başka kapılardan çıkmışlardır. Hz.
Rifâî, ağlayarak şöyle niyaz etmiş ve bizleri irşad buyurmuştur:
“Allahümme zidnî temkînen ve iymânen ve marifeten bike ve nebiyyike sallâllahu aleyhi
ve sellem. (Allahım, temkînimi ve imânımı, kendine ve Rasûlüne olan marifetimi arttır.)”
Cemaat dağıldıktan sonra eşikten doğrulan Hz. Pîr, Efendimize müteveccihen:
Ey ced-i a’zamım. Ben îfâyı şükr edemedim bu ni’met-i celîleye mukâbil, risâlet-i
Muhammediyye’ni itiraf eden umûm ehl-i tevhîdin, üzerime basmalarını arzu ederim”
deyip bayılmışlardır.
9

Sen’den uzakta iken ruhumu gönderiyordum,
bana vekâleten Sen’in topraklarını öpsün diye.
Şimdi bu devlet bedenime de nasib oldu,
acaba mübarek elini uzatmaz mısın ki öpeyim
(Ya Rasûlallah)
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Bu menkıbe Ahmed er-Rıfâî Hz.’nin peygamber efendimize neseben irtibatı ve gavsiyet
mertebesine delil kabul edilmiştir. O yıl hac için doksan binden fazla kimse bulunmuş ve
bunların arasında Şeyh Hayât b. Kays el-Harrânî, Adî b. Müsâfir-i Şâmî, Abdulkâdir Geylâni Hz.
gibi birçok evliyâullah, ulemâ, fukahâ ve muhaddisûn bulunmuş ve bu hususta müstakil kitaplar
yazılmış, sesin işitilmesi ve elin görülmesi hakkında bir çok fikirler ileri sürülmüştür.
Muhaddislerden Abdü’s-Semîü’l-Hâşimiyyü’l-Vâsıtî Sivâdü’l-Ayneyn adlı eserinde bu hâdiseye
şahit olduğunu ve bir çok evliyânın da bu mevhibeye nâil olduklarını yazar ve şöyle devam eder:
“Ahmed er-Rıfâî’nin nerelere kadar irtika ettiğini bilen olmayıp ancak teveccüh eylediği
cihet hakkında haber alınmıştır. Müşârünileyh beşerî alâka ve nefsin eteklerinden o kadar
sıyrılmıştır ki tarif ve tavsif mertebelerinden geçmiştir. Zamanında bütün evliyâlar
kendisinden istimdad ederlerdi. Kerâmeti el’ân câridir.”
Hz. Pîr, huzûr-u saâdetteki iltifat sırasında aldıkları emir gereğince siyah sarık
sarmışlardır. Bugün de tarîkat-ı âliyyelerine intisab edenler siyah sarık sararlar. Tabakâtü’şŞernûbî’de Hazreti Ahmed Şernûbî şöyle buyururlar:
Allah Seyyid Ahmed er-Rıfâî’ye Doğu ve Batı’yı gösterdi, kendisini üstünlükte geçen
hiçbir salih kul görmedi. Ayrıca bütün salih kulların görüntüleri ona gösterildi. Sonra
Levh-i Mahfûz’a bakdı, yeryüzüne ilk gelenin kendisi olduğunu gördü ve sırrını gizledi.
Kalbinden şöyle bir seslenişe şahit oldu: “Bütün dünyada ben varım. Velîlerin ilki benim.
Bütün dünya benim emrimdedir. Allah’ın iradesi olmadan hiç kimse ona sahip olamaz.”
Ona tâbi olanlara da şöyle demeye başladı: “Korkmayın, mahzun da olmayın, tüm
yeryüzü sizindir.” Sonra Levh-i Mahfûz’a baktı Kabe örtüsünün siyah olduğunu gördü ve
dedi ki “Ey müridlerim, size vasiyet ederim ki bu siyah rengi kendinize Rıfâîliğin bir
alâmeti kılın, yolculuklarınızda onunla yürürsünüz. Ayrıca içine beyaz renkten de bir eser
katın. Zira beyaz bütün işlerin başıdır.” Ardından müridlerine şunları tavsiye etti: “Ey
bana tâbî olanlar, bunu yolcuların kendisi ile yürüyebileceği bir nişan yapın ve önünüzde
götürün. Ayrıca onu taşıyan kimse, Allah’ı zikr eden kimsenin sevabını kazanır. O günde
kim bu sözümü tutarsa, Allah’ın izni ile korunur ve seyyid olur.”
BURHAN hadisesi de keza buradan kalmıştır. Şöyle ki, Hz. Pîr efendimiz Ravza-ı
Mutahhara’da 90.000 civarında hüccâcın önünde Rasûlullah efendimiz (S.A.V.) hazretlerinin
yed-i beyzâyı Risâletpenâhîlerini takbil edip ve Hitâb-ı Nebevî’ye muhatab olduklarında ve bu
sadâyı oradaki cümle hâzirûn duyduğunda, Ravza’ya bakan sokakta bulunan hüccâc’dan bu hâle
takat getiremeyenler olur ve âdeta kendilerini kaybederler. Bu esnada bilinçsizce çadırların demir
kazıklarını çıkartıp, çarşıda tezgahlarda duran kesici cisimleri ve ateş korlarını alıp, bedenlerine
rastgele bu kesici cisimleri batırmaya ateşleri yemeye başlarlar. Hazreti Pîr efendimizin
Rasûlullah efendimiz (S.A.V.) hazretleri ile olan görüşmeleri hitâma erdikden sonra arkalarına
dönüp baktıklarında bu kişilerin vücutlarına vurdukları kesici aletlerden vücutlarının ziyan
görmediğini, ateşin yakmadığını müşahade ederler. Bu hâl, bir cephesi ile Rasûlullah
efendimizin mucizesi, bir cephesi ile de Hz. Pîr efendimizin kerâmeti olan buluşmanın bereketi
idi. Cenâb-ı Pîr efendimiz hemen kumun üzerine mübarek elleri ile Hz. Ali efendimizin Kasîde-i
Celcelûtiyye’sinde bulunan bazı harfleri ve şekilleri çizip bu kumu avuçlarına alarak o cezbe
halindeki kimselerin üstüne doğru serperler ve bu hâl onlardan zâil olur. Hepsi kendine gelir. Hz.
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Pîr efendimiz o esnada ellerini kaldırarak “Yâ Rabbî, bu günün şerâfetinin bir hatırası olarak bu
hâl benim yolumdan gelen meşâyihe burhân olsun” meâlinde dua buyururlar. İşte bugün ve
kıyamete kadar, Rıfâî meşâyihi -ateş’e girse yanmaz, kılınç ve benzeri kesici aletler kesmez olur,
şiş gibi cisimler vücuda girse acı vermez, tahribat yapmaz, zehir içse tesir etmez gibi- burhân
denilen hâli zikir meydanlarında icab ederse gösterirler.
Her Rıfâî şeyhi burhan göstermek salâhiyetine sahiptir. Bunun için husûsî bir ön hazırlık
olmadığı gibi husûsî bir terbiye veya eğitim süreci de gerekmez. Şeyh efendinin Hz. Pîr’den
itibaren silsile vesilesi ile kendisine kadar intikâl etmiş izin buna kâfidir. Bazı kimselerin
söyledikleri gibi, Rıfâî burhânının, Hint fakirlerinin veya diğer bazı mistiklerin gösterdikleri
acayipliklerle benzerliği yoktur. Zira bir Rıfâî şeyhi Allah’a inanmayan bir kişinin dahi
vücudunda burhan gösterebilirken, Hint fakirleri veya diğer mistikler ancak kendi vücutlarında
bu fevkaledikleri gösterebilirler. Yine bunlar bu fevkaladelikleri daha doğrusu istidrac hallerini
gösterebilmek için uzun zaman nefslerine bazı eziyetler ederler ve uzun süreli bir terbiyeden
sonra bunu kendilerine tatbik edebilirler. Oysa Rıfâî şeyhi burhan göstermek salâhiyetini şeyh
olduğu gün alır ve Kalb-i Hz. Seyyid er-Rıfâî’den o Şeyh efendinin kalbine bu sır tevdî edilir.
Bugün maalesef televizyonlarda Rıfâîlik adı altında zikirleri, tarîkin asırlardan beri gelen
estetik ve mûsikî birikiminden yoksun, burhanları adeta boy gösterisi ve seyr edenlere mezbaha
soğukluğu veren haller, Rıfâî tarîki namına misal olarak gösterilmektedir. Oysaki burhan bu
yolun bir saltanatıdır. Kim ne derse desin icab ettiği zamanlarda, usûlüne uygun bir tarz ve
estetikte icrâ edilir. Tabîi ki Rıfâiyye gibi hemen hemen bütün Turûk-u Âliyye’nin silsilelerinin
kendisine müntehi olduğu bir yolu yalnızca şişle gösteriler yapan bir yolmuş gibi tanıtmaya
çalışmak bu gayrette olanların farkında olmadan düştükleri bir vebâl olduğu gibi buna alet
olanlar da daha büyük bir vebâlin sorumlusu olmaktadırlar.
Tarîkat-i Âliyye-i Rıfâiyye’de en büyük burhan Hâl-i Muhammedî, Ahlâk-ı Muhammedî
ve Sırr-ı Alevî’dir. Diğer burhanlar tarîkin en küçük alâmetlerindendir. Kaldı ki Hz. Pîr
efendimiz, halîfelerinden bir memlekete tayin edecekleri postnişînin gittiği belde, âlimlerin çok
olduğu bir yer ise, o halîfeye bulunduğu yerde ilim ile burhan göstermelerini emir
buyurmuşlardır. Eğer halîfenin gideceği belde ilmin pek revaçta olmadığı bir belde ise halka
herkesçe malûm olan Rıfâî burhanı göstermelerini emir buyurmuşlardır.
Burhan, yalnız sebebe takılıp müsebbibü’l-esbâbı kabul etmek istemeyenlere karşı, ateş
eğer Allah yak derse yakar yoksa yakmaz, kılıç eğer Allah kes derse keser yoksa kesmez gibi bir
dersi vermek için lutf edilmiş bir ikrâm-ı velâyet-i Hazreti Rıfâî’dir. Tarîkat-i Kâdiriyye’nin bazı
kollarında, Bedeviyye ve Sâdiyye’de de burhan icrası olabilmektedir, ancak bu yolların hepsi
burhan göstermek için Hazreti Pîr Ahmed er-Rıfâî’nin destûruna muhtaçtır.
“Oldu Gavs-ı Muazzam mazhar-ı bezm-i kabûl
Destini sundu ana kabr-i şerîfinden Rasûl
Yed-be-yed irâs-ı feyz itdi Muhammed Ahmed’e
Olmadı bir ferde lâyık böyle âli bir vusûl”
***
Yine çok meşhur bir başka menkıbe ise şöyledir:
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Bir gün Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine birisi gelmiş ve “Yâ Hazret Aşk nedir?” diye
sormuş. Hazret bu soruyu selâmıyla birlikte Seyyid Ahmed er-Rıfâî’ye sormalarını bildirmiş. O
zât da Ahmed er-Rıfâî Hazretlerini ziyaret edip selâmı arzettikten sonra soruyu sormuş. Ahmed
er-Rıfâî Hazretleri yerinden kalkarak “Aşk ateştir, Aşk ateştir” diye döne döne gözden gâib
olmuş. Bu hâl karşısında şaşkınlık içerisindeyken Abdülkâdir Geylânî Hazretleri zuhur edip o
zâta “Ahmed er-Rıfâî kardeşimin gâib olduğu yerin etrafını belleyip oraya gül suyu dök” demiş.
Adam denileni yapmış. Biraz sonra Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretleri döne döne aynı yerde
görünmüş. Bu zât Bağdat’a döndüğünde durumu Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine arzetmiş.
Hazret o şahsa “Aşkı gördün mü? Ahmed er-Rıfâî kardeşim bir çok evliyânın aşamadığı bir
mertebeyi aştı” buyurmuşlardır.
Seyyid Ahmed er-Rıfâî Hazretleri, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine fevkalâde
hürmetkârâne davranmış ve müridlerine de “kim ki Bağdat şehrine varıb da Hazreti Pîr’in
türbesini ziyaret etmezse o, Allah ve bizim yanımızda makbul değildir”. Kezâ Hz.Pîr Gavs-ül
Azam Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî efendimizde aynı sözü Hz.Pîr efendimizin ziyâreti hakkında
buyurmuşlardır, Hakerenler aynı Nur’un tezahürü olup müteaddid bedenlerde tek bir can
olduklarından birbirleri ile muameleleri böyle bir muhabbet ve hörmet üzeredir.
***
Hazreti Pîr efendimizin menkıbelerinden bir diğeri ise şöyledir:
Konuşmak için kürsüye çıktığında, ilim onun kalbine ve diline bir deniz gibi akardı.
Onun sohbetlerinde bedenler titrer, kalpler huşû duyar, sîneler nurlara açılır, gözlerden yaşlar
akardı. Başkasından böyle bir şey ne duyulmuş, ne de bir kitapta nakledilmişdir. Bu ancak
Allah’ın ona açmış olduğu husûsî bir fetih ve ona verdiği üstün bir hikmettir. Çeşitli dallardaki
ilim ehli kişiler onun sağında, solunda, önünde dağlar gibi dururlar, binlercesi sohbetine
gelirlerdi. Allah-u Teâlâ, onun kalbine hikmet ve ilim kaynaklarını, ona has olarak denizler gibi
ikram etmiş “Hikmetini dilediğine verir” ayetinde vurgulandığı gibi lutfuyla ona ihsan etmiştir.
İmam Cemâluddîn Hatib Haddâdî şöyle der:
Asrında bütün faziletler Seyyid Ahmed er-Rıfâî üzerinde toplanmıştır. Ders için
kürsüsüne oturduğu zaman, büyük âlimler, önde gelen faziletli kişiler, çeşitli ilim ve
marifet sahibi zatlar, onun etrafını saf saf kuşatırlardı. Konuşmaya başladığında, Kelâm
bilginlerini hiç itiraza mecal kalmayacak şekilde susturur, inkârcıları şaşkına çevirir,
ârifleri hayrete gark eder, sâlikleri raksa getirir, huşû sahiplerini ağlatır, temkin
sahiplerini hayrete düşürürdü. Ceddi Rasûl’ün (S.A.V.) vârisi olarak, kendisine
“cevâmiu’l-kelîm”10 ihsan edilmişti.
***

10

Az kelimeyle çok ve kapsamlı manâlar içeren ifadeler veya bir kelime ile birden ziyade derin en derun manâlar
ifade etmek.
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Tevatürle rivayet olunur ki: Büyük velîlerden Şeyh Zeyd b. Abdullah el-Gaydakî elHâşimî, Mefhar-i Mevcûdât (S.A.V.) efendimiz hazretlerini manâ aleminde görüp “Yâ
Rasûlallah, bu asırda en büyük şeyh kimdir ve hangi kavimdendir” diye sual ettiğinde
Efendimiz'den (S.A.V.) “Ey Zeyd, akrabalarından Ahmed er-Rıfâî'dir” cevabını almıştır.
***
Hâce Takyeddin el-Vâsıtî’den nakledilir ki:
Seyyid Ahmed er-Rıfâî hazretlerini bir defa Batâih’de birçok dervişler arasında büyük bir
ihtişam ile görüp bu hâli inkar eden Şeyh Muhammed el-Kavsî’ye manevî âlemde Rasûlullah
(S.A.V.) efendimiz hazretleri gözükür. Efendimiz manâda, Hazreti Rıfâî hakkında çok yüksek
iltifat ve övgülerini bildirip Muhammed el-Kavsî’ye şöyle hitâb etmişler: “Oğlum Seyyid Ahmed
er-Rıfâî ilm-i hakîkattir. Müridlerini sözden ziyade hâliyle terbiye eder. Her kim onu severse,
beni de sever. Her kim ona eziyet ederse muhakkak bana eziyet etmiş olur.” Muhammed elKavsî uyandığında titreyerek Hazreti Rıfâî’nin huzuruna gider ve Hazreti Pîr kendisini görünce,
tebessüm buyurarak manâsını tasdik edercesine “Kâmil er, mürîdini sözden ziyade hâliyle
terbiye eder” buyurmuşlardır.
***
Zamanımızda doğudan batıya kadar yeryüzünde ne kadar evliyâullah varsa hepsi Hazreti
Ahmed er-Rıfâî’den istimdat (manevi yardım) ederler, O da Rasûlullah (S.A.V.)’den ve İmâm-ı
Ali'den (K.A.V.) feyz alıp imdad eyler. Onun imdadının kudreti kıyamete kadar kesilmez ve bu
hâl bütün inkar edenlere rağmen soyundan gelen mübarek zatlarda devam eder. 11

11

Hazreti Pîr'in soyundan demek sadece kanından gelenler demek olmayıp, birinci derecede kanından geldiği gibi
aynı zamanda yolundan da gelenler ve ikinci derecede soyundan zâhiren gelmese de silsilesine bağlı Şeyhler
hazarâtı da manevi zürriyetidir.

29

6. Hz. Pîr’in Nutuklarından
Tarîkatımız üç şey üzerine binâ edilmiştir: İstememek, verileni reddetmemek, mal biriktirmemek.
Benim fiillerimden istifâde etmeyen kişiler, sözlerimden nasıl istifâde edecek.
Dört zamanda müridinin yanında olamayan şeyh, kemâl sahibi ve seccâdenişîn olamaz: Ölüm
anında, Münker ve Nekîr melekleri kabir suâli sorarken, Sırat’tan geçerken ve Mîzan’da ameller
ölçülürken.
Bizim meclislerimiz gam ve mâtem meclisleridir. Çünkü derviş kaçırdığı günlere dâima üzülür.
Elde etmeye gücü yettiği halde kaçırdığı faziletlere hasret çeker. Allah’tan ümitlidir, hem de
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korkar. Vuslattan bahsedilince ümitvâr olur, ayrılığı duyunca korkar. Onu çağırdıkları her
zaman gider, onu reddettikleri zaman ağlamakla meşgul olur.
Tarîkatte güçlü olan derviş, nefsi üzerinde güç sâhibidir. Onun derviş huylu olması gerekir. Bu
huylardan birisi, bir şey bildiğini iddia etmemektir, yoksa nefsi onu helâke yaklaştırır. Bir diğer
huy, sabırlı olmak ve Allah’tan başka herşeyden ümîdi kesmektir. Diğeri, sırları gizlemek ve
kendisi gibi bir mahlûka şikayet etmemektir. Diğeri, halk Allah’ın kapısından kaçmasın diye,
suâli (dilenmeyi) terk etmiş olmakla birlikte suâl etmektir (dilenmektir). Diğeri, fakir olmakla
birlikte zengin gibi davranmaktır. Diğeri, yaptığı işi Allah için yapmaktır.
Derviş sâbit kadem olmalı, hercâi ve zayıf karakterli olmamalıdır.
İsterim ki hiç kimseyi tanımayayım, hiç kimse de beni tanımasın. Yeter ki selâmet ehli zümresine
katılayım.
Benim ticâretim dul kadınlar ve yetimlerdir. Kârımı onlara hizmet etmekte görüyorum. Bir yetimi
ağlarken görsem bütün uzuvlarım titremeye başlar.
Âfetlerden selâmette kalmak istiyorsanız Ümmü Abîde (Ubeyde)’nin revakından çıkmayın.
Dervişlere hizmet etmek yakînin sıhhatini arttırır.
İş sizin zannettiğiniz ve düşündüğünüzden daha ağır ve daha zordur.
Talihli bir İnsân’ın sohbetine ulaşıp da kurtuluşa erişemeyen kişiye şaşılır, belki de o kurtuluşa
hiç ulaşamayacaktır.
Bir dervişe ya da fakire fakirliğinden dolayı eziyet eden kişi Allah-u Teâlâ ile harbe girmiştir.
Kur’ân’ı korku ve acizlik içinde okuyun. Çünkü onu okuyan birçok kişi vardır ki Kur’ân onlara
lânet eder.
Allah’a giden en kısa yol, O’nun emirlerine saygı göstermek ve mahlûkâtına karşı şefkatli
olmaktır.
Bazen Cenâb-ı Hakk dostları için gayrete gelir, kıskanır ve diğer bazı insanları helâk eder.
Dostlarına lütuf nazarıyla bakar ve rahmet eder.
Sadece üzerinde nasihati kabul etme alâmetleri gördüğün kişiye nasihat et. Çünkü “nasihat”
kabul edilmeyince “nadîhat” (terlemek, boşuna yorgunluk) olur.
Allah-u Teâlâ kulunda üç özelliğin olmasını ister: 1. Allah’ın vaadine güvenmelidir 2. Allah’ın
kaderi sebebiyle başka şeyleri gönlünden çıkarmalıdır 3. Allah’ın kapısını çalmakla meşgul
olmalıdır.
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Allah korkusundan nefis muhasebesi, nefis muhasebesinden Allah-u teâlâ’yı murâkabe (tefekkür)
ve murâkabeden de sürekli Allah ile meşgul olma hâli elde edilir.
Kendi mahremi olmayan bir kadına bakan kişinin Allah katında hiçbir mâzereti yoktur ve
Allah’a karşı cür’et göstermiş olur.
Bir ihtiyacı olan ve Ümmü Abîde’ye gelemeyen kişi Ümmü Abîde yolunda Allah için iki üç adım
yürüsün ve talebini istesin. Allah-u Teâlâ o ihtiyacını giderir.
Dünya işi ister küçük olsun ister büyük, onu ikinci plana bırakmak gerekir. Ahiret işinden kaçış
ve istiğnâ yoktur. Ahiret işinden başka işlerle uğraşmak kişinin kendi üzerine yüklediği bir
sıkıntıdır.
Bir kişi Mekke, Medîne ya da sâlih insanları ziyâret etmiş, ancak bu ziyâretin etkisi dîninde ve
inancında görülmüyorsa, bu durum o ziyâretin makbul olmadığının delilidir.
Vâkıa-i Kerbelâ’nın yalnızca zâhirdeki tecellîlerinde takılıp kalmayın, bâtınî esrarına da âgah
olmaya gayret gösterin.
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7. Hz. Pîr’in İrtihâlleri ve Türbesi
Seyyid Abdürrahîm Hazretleri şöyle nakleder:
Hz. Seyyid’in Firdevs-i Âlâ’ya yerleşmesinden (intikalinden) birkaç gün önce ona sordum;
Sizden sonra sizin hakkınızda ne diyeyim ve sizden bize miras olarak ne kalacak? Buyurdu ki:
“Bütün halkı kendinden daha üstün görmeden uyumazdı. Sorduğun miras ise sana malumdur, ben
dünyevî bir mala sahip değilim ki benden sonra size kalsın. Evet size mahlûkâtın gönlünü miras
bırakıyorum.” Hz. Seyyid bu sözü söyleyince ben Şeyh Yakûb’un yanına gittim ve ona bu
durumu anlattım. O: Mahlûkâtın gönlünü sadece sana mı, yoksa senin zürriyetine de mi miras
olarak bırakmıştır? diye sordu. Ben dönüp Hz. Seyyid’e gittim, Şeyh Yakub’un sözünü ona
aktardım. Buyurdu ki: “Ey oğlum, sana ve senin nesline bıraktım.” Ben Şeyh Yakûb’un yanına
gittim, ona durumu haber verdim. Doğru söylüyor, onun zamanında mevcud olan gönülleri sana
vermiştir, dedi. Ben tekrar döndüm, Hz. Seyyid’e gidip durumu hazrete arz ettim. Buyurdu ki:
“Babaların bellerinde olan zürriyetlerin gönülleri sana ve senin zürriyetine verilmiştir.”

Nakledilir ki, Seyyid Abdurrahîm (K.S.) Hz. Seyyid’e sordu:
Senden sonra senin hakkında ne diyeyim? Dedi ki : “Bu âciz dayın hakkında, kendi
yapmadığı şeyi insanlara emretmezdi, de.” Sonra şu âyeti okudu: “Yapmayacağınız
şeyleri niçin söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük
nefretle karşılanır.”12
Ahmed er-Rıfâî Hazretleri şiddetli bir ishal hastalığı sonunda 12 Cemaziyelevvel 578’de
(2 Eylül 1182) Âlemi Cemâl’e irtihal eylemişlerdir. Bu âlemdeki son demlerinde son derece
zayıflamışlar, hiçbirşey yemez olmuşlardı, yakîn hizmetinde bulunan Şeyh Yâkub Hazretleri
hazrete sürgü veriyordu, yemek yememelerine rağmen hazretin vücûdundan beyaz bir sıvı
çıkıyor ve miskden daha güzel bir koku salıyordu, Şeyh Yâkub Hazretleri Hz.Pîr’e bunun
sebebini sordu ve şu cevâbı aldı” Ey Yâkub, Rabbime dûa etmişdim, Yâ Rabbi şu demde
Ümmet-i Muhammed’in başına gelmesi mukadder olan belâ ve musibetleri bana ver ,Rabbim bu
recâmı kabul buyurdu işte gördüğün gibi ortada birşey kalmadı bu çıkan sıvıda eriyen
kemiklerimdir” buyurdular. Türbesi Bağdat’ın güneyinde Vâsıt yakınlarındadır. Abbasîler
döneminde yapılan türbesi bir kaç kez tamirat görmüştür. Zaman içinde yıkılan türbe Sultan II.
Abdülhamid zamanında 1869 yılında Ebu’l-Hüdâ Efendi’nin delâletiyle câmi ve tekkeyle birlikte
yeniden inşa edilmiştir.

12

Es-Saff Sûresi, 2-3.
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8. Hz. Pîr’in Eserleri
Hz. Pîr’in nasîhat ve irşadlarını ihtiva eden hitâbeleri ve bir çoğu gerek hâli hayat-ı
dünyevilerinde gerek irtihallerinden sonra toplanan nutukları kitab ve risale haline getirilerek
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neşredilmiştir. Bunlardan en meşhurları: el-Burhânü’l-Müeyyed Şerafeddin ibn Abdüssemi’ elHâşimî tarafından, Mecâlis-i Ahmediyye Abdülazîm el-Vâsıtî tarafından, ve Kitâbu’l-Hikem
halîfelerinden Abdüssemi’ el-Hâşimî tarafından kaleme alınmıştır. Yirmiye yakın eser rivayet
edilmiştir:
1. el-Hikemü’r-Rıfâiyye. (Türkçe’ye son çevirisi: Hak Yolcusunun Düsturları adlı kitab
içinde, Yaman Arıkan tarafından, İstanbul, 1985. s. 39-100)
2. en-Nizâmü’l-Hâs li-ehli’l-İhtisâs (Hak Yolcusunun Düsturları içinde Türkçe’ye
çevrilmiştir. İstanbul, 1985. s. 103-189)
3. Hadîs-i Erbaîn Şerhi. (Hak Yolcusunun Düsturları içinde Türkçe’ye çevrilmiştir.
İstanbul, 1985. s. 9-36)
4. el-Burhânü’l-Müeyyed (Son olarak H. Kâmil Yılmaz tarafından Delilleriyle Marifet Yolu
adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. İstanbul, 1985)
5. el-Mecâlisü’s-Seniyye Hâletü ehli’l-Hakîka ma’Allah (Abdülkadir Akçiçek tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir. İstanbul, 1964)
6. el-Eş’ar (Ken’an Rıfâî Hz. bu şiirleri “Ahmed Rıfâî” adlı eserinde yayımlamıştır,
İstanbul, 1340)
7. el-Ahzab ve’l-Evrâd (Bu eser de Ken’an Rıfâî Hz. nin “Ahmed Rıfâî” adlı eserinin ekinde
sunulmuştur. İstanbul, 1340. s. 1-103)
8. Mecâlis-i Ahmediyye
9. Kitâbu’l-Hikem
10. Ahzâbu’r-Rıfâîyye – kayıp
11. es-Sırâtu’l-Müstakîm fî Tefsîri Maânî bismillahirrahmânirrahîm – kayıp
12. er-Rivâye - kayıp
13. et-Tarîk ilallah –kayıp
14. el-Akâidü’r-Rıfâiyye – yazma.
15. Tefsîru sûreti’l-Kadir – kayıp
16. Şerhu Tenbîh (Şirâzî’nin Şâfiî fıkhına şerh)
17. Rahîku’l-Kevser
18. El-Behçe fi’l-Fıkh

9. Hz. Pîr’in Halîfeleri ve Rıfâî tarîkatinin kolları
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Hz. Pîr efendimiz’den bizzat tarîkat hırkası giymiş yüzlerce zevât-ı kirâm vardır.
Bunların en meşhur olanlarının isimleri şöyledir:
Hz. Şeyh Muhammed
Hz. Şeyh Fethüddîn-i Mekkî
Hz. Şeyh İbrâhim A’zeb
Hz. Şeyh Mücerredü’l-Ekber
Hz. Şeyh Ebu’l-Hasen Ali el-Harîrî
Hz. Şeyh Yakûb-u Kerrâz
Hz. Şeyh Ömer Ebu’l-Ferec-i Fârûsî
Hz. Şeyh Abdüssemî el-Hâşimî
Hz. Şeyh Abdülazîm el-Vâsıtî
Hz. Şeyh Seyyid Ali ibn Osman
Hz. Şeyh Seyyid Abdülmuhsin
Hz. Pîr-i Sânî Seyyid Ahmed İzzeddin es-Sayyâdî
Hz. Şeyh Hâce Ahmed el-Yesevî-Türkistânî-Hutenî
Hz. Şeyh Mahmud Hayrânî
Hz. Şeyh Hayat bin Kays Harrânî
Ve daha niceleri...
* Hz. Pîr Seyyid Ahmed el-Bedevî efendimizin silsilesi de Şeyh Ali bin Nuaym el-Bağdâdî Hz.
ile Hz. Pîr efendimize müntehî olur.
* Hz. Pîr Seyyid Hasen-i Şâzelî efendimizin silsilesi de Şeyh Abdüsselâm Meşiş Hz.’den, Şeyh
Abdurrahman el-Medenî Hz. ve Şeyh Ebû Ahmed Cafer bin Seyyid Bulâd el-Huzâî vasıtasıyla
Hz. Pîr efendimize müntehî olur.
* Hz. Pîr Seyyid Hasen-i Şâzelî efendimizin silsilesi Şeyh Abdüsselâm Meşiş Hz.’den Şeyh
Beriyy Irâkî Hz.’ne ve bu zât ile Hz. Pîr efendimize müntehî olur.
* Hz. Pîr Seyyid Hasen-i Şâzelî efendimizin silsilesi Şeyh Abdüsselâm Meşiş Hz.’den Şeyh
Beriyy Irâkî Hz.’ne ve bu zât’dan Şeyh Ali bin Nuaym el-Bağdâdî Hz. ile Hz. Pîr efendimize
müntehî olur.
* Hz. Pîr Seyyid İbrâhim ed-Dussûkî efendimizin silsilesi Şeyh İzzeddîn Ahmed el-Fârûsî
Hz.’den Şeyh Ebû İshak İbrâhim el-Fârûsî Hz.’ne ve bu zâtdan Şeyh Ömer el-Fârûsî Hazretleri
ile Hz. Pîr efendimize müntehî olur.
* Hz. Pîr Muhammed Zeyneddîn el-Hâfî efendimizin silsileleri Şeyh Zâhirüddîn Îsâ el-Mısrî
Hz.’den Şeyh Abdüsselâm Kuleybî Hz.’ne ve bu zât’dan Şeyh Ebu’l-Feth Vâsıtî Hz. ile Hz. Pîr
efendimize müntehî olur.
* Hz. Pîr Sadeddîn el-Cibâvî efendimiz ve pederleri Şeyh Mezîd eş-Şeybânî Hz. bizzat Hz. Pîr
efendimizden tarîkat hırkası giymişlerdir.
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* Hz. Pîr Hâce Ahmed el-Yesevî efendimiz de bizzat Hz. Pîr efendimizden tarîkat hırkası
giymişlerdir.
Tarîkat-i Âliyye-i Bedeviyye, Şâzeliyye, Dussûkiyye, Zeyniyye, Sâdiyyye ve Yeseviyye
silsileleri Hz. Pîr efendimiz Cenâb-ı Seyyid Ahmed er-Rıfâî’ye merbut olduğundan bu tarîkler
Rıfâiyye’nin feyzi ve sırrından neş’et edip müstakil Pîr’lik ahz eylemiş tarîklerdir.
Rıfâiyye Tarîkatinin Kolları ve Müessisleri
1. Sayyâdiyye: Şeyh Ahmed İzzeddin es-Sayyâdî
2. İzzeddînî: Şeyh Seyyid Ahmed İzeddîn el-Basrî
3. Kiyâliyye: Şeyh İsmail el-Keyyâlî
4. Nûriyye: Şeyh Nûreddîn el-Hudeysî
5. İzziyye: Şeyh Hüseyin el-İzzî
6. Fenâriyye: Şeyh Şemseddin el-Fenârî
7. Burhâniyye: Şeyh Burhâneddîn İbrahim
8. Fazliyye: Şeyh Cemâleddîn b. Fazl-ı Hindî
9. Cendeliyye: Şeyh Cendel b. Muhammed er-Rıfâî
10. Cemîliyye: Şeyh Cemâleddîn Irâkî
11. Dîrîniyye: Şeyh İzzüddin ed-Deyrînî
12. Atâiyye: Şeyh Muhammed Atıyye er-Rıfâî
13. Sebsebiyye: Şeyh Süleyman es-Sebsebî
14. Katnâniyye: Şeyh Seyyid Hasan el-Katnânî
15. İmâdiyye: Şeyh İmâmeddîn el-Ekber
16. Ma’rûfiyye: Şeyh Ma’rûfî
17. Ulvâniyye: Şeyh Ahmed el-Ulvân
18. Harîriyye: Şeyh Ebul Hasan Ali el Hariri
19. Aziziyye: Şeyh Hüseyin Aziz
20. Vasıtiyye:
21. Cebertiyye:
22. Aclaniyye:
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(Üsküdar Asitane’sinde Şıfa Kıyamı: Devsiye)

10. Tarîkat’in İstanbul’a gelişi, bize kadar intikâli
ve
İstanbul Rıfâî Tekkeleri
Hz.Pîr efendimiz İstanbul’un fethinden üçyüz sene evvel burada kendi tarîklerinin intişâr
edeceğini haber vermişlerdir. Hz. Pîr’in hulefâlarından Yakûb-u Kerraz hazretleri, Hazret’ten şu
sözlerini naklediyor:
Ey Yakûb, Hakk Subhânehu ve teâlâ Hazretlerine kasem ederim ki, sâlikân-ı tarîkatimden biri,
gerek zâhirî ve gerek bâtınî bir ezâya duçar olursa, bu ezâdan derhal müteessir olurum ve ezâyı
kalbimde hissederim. Hevâ-i aşk-u muhabbet her ne vakit Kostantiniyye üzerinden esecek olsa
eserini omuzlarımın arasında bulurum. Azîz olan Rabbim ve teâlâ ve tekaddes hazretleri, tarîkime
sülûk edenlerin cümlesini benden soracak; bana temessük ve ilticâ eden, gerek benim, gerek
zürriyetim ile muâhadede bulunan fukarâ-i tarîkattan yevm-i kıyamette indallah mes’ûlüm”

Muhammed Hadîdî’yle Türk diyârına
Hezâr sâlında kâlâvel gelenlerdir Rifâîler
Sitanbul’da tarîkat-i Muhammed-i Rifâiyye
Huzûriyle erenlerin verenlerdir Rifâîler
Şarâb-ı aşk-ı Hayder’den içenlerdir Rifâîler
Bu dehrin kîl u kâlinden geçenlerdir Rifâîler
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O da ilbâs edüp hazret-i Abdülâlî erkânla
Siyâhî tâcı giydirdi ridâ vü hırka ihsanla
Hilâfet aldı Seyyid Yâsin Mekkî andan irfanla
Himâyetî’yi istihlâf etti gitti Şam’a ihvanla
Şarâb-ı aşk-ı Hayder’den içenlerdir Rifâîler
Bu dehrin kîl u kâlinden geçenlerdir Rifâîler
Zuhûr etti Karasarıklı şöhretli veliyyullah
Tasarruf etti dünyaya dedi âşıklar eyvallah13

Rıfâiyye tarîki bize Sayyadiyye ve İzzeddînî kollarından intikal etmiş olup, bu bölümde
sırasıyla bu iki kolu, bize intikâllerini ve dolayısıyla tarîkin İstanbul’a gelişini anlatmaya
çalışacağız.

(Hz. Sayyadi’nin Türbesi: Suriye)

1. Sayyadiyye Kolu ve bize intikâli:
Tarîkat-i Âliyye’nin sahibi Cenâbı Muhammed Mustafâ Sâllallahu aleyhi ve âlihi ve
sellem efendimiz hazretleri ve Ümmetin İmâmı Cenâbı Ali-yyel Mürtezâ Kerremallahu vechehu
ve aleyhissalâtü vesselâm efendimiz hazretledir. Bu tarîkat’in ismine Tarîkat-i Muhammediyye
veya Tarîkat-i Âliyye veya Tarîkat-i Aleviyye denilmektedir. Tarîkat-i Muhammediyye-i
13

Hz. Şeyh Hayrullah Tâceddîn er-Rıfâî
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Aleviyye içinde mutlak müctehid olan zevât-ı kirâma Pîr, Pîr’in ictihâdına bağlı kalarak,
kendisinden yeni bir ictihâd zâhir olmuş zevât-ı kirâm’a da Pîr-i Sânî yâni ikinci Pîr denilir.
Tarîkat-i Âliyye-i Rıfâiyye’nin Pîr-i Sânî’lerinden biri de Hazreti Sayyâdî efendimizdir.
Hâl ehlinin kâbesi, Allah ricâlinin gavsı, zamanın kutbu ve irfan hazinesi olan Seyyid
Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî efendimiz hazretleri, Hz. Pîr efendimizin kerîmeleri Seyyide Zeyneb
vâlidemiz hazretlerinin mahdûmudurlar. Pederleri Seyyid Abdurrahîm Hazretleri ile Hazreti Pîr
efendimizin şeceresi Seyyid Hâzım hazretlerinde birleşir. Hazreti Pîr-i Sânî Sayyâdî efendimiz
anne ve baba tarafından Seyyid’dirler.
Hazreti Pîr efendimizin torunu olan Hazreti Sayyâdî, Hicrî 574 senesinde dünyayı teşrif
etmişlerdir. Büyüyünce kardeşi Ebu’l-Hasen Abdulmuhsin hazretlerinin terbiyesine girmiş ve
onun sohbeti ile mezun olmuşlardır. Fıkıh ve hadis ilmini “cin ve insanların müftüsü” diye
meşhur Şeyh Abdulmün’im Vâsıtî hazretlerinden almışlardır.
Dedesi Ebu’l-Alemeyn Seyyid Ahmed er-Rıfâî efendimiz hazretleri bu âlemdeki son
demlerinde, hasta yatağında iken, Hazreti Sayyâdî’yi yanına çağırmış kendi başındaki takkeyi
torunu Hz.Sayyâdî’ye tekbirlemiş ve ona hilâfetnâme vermişlerdir. Hazreti Sayyâdî efendimiz o
sırada henüz 4 yaşında idi. Hazreti Pîr efendimiz onun hakkında müjdeler vermiş, ona övgülerde
bulunmuş ve kendisinden sonra arslanların (:büyük zâtların) onu ziyaret edeceğini belirtmiş,
onun yüksek makam ve mertebesinden sitayişle bahsetmiştir.
Kendileri esmer tenli, uzun boylu, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, geniş alınlı, zayıf, güzel
görünümlü idiler. Heybet ve vakar sahibi olup, nurâniyyetinden ve heybetinden insanlar yüzüne
bakamazlardı. Yolumuzun meşâyihi ve o devrin ârifleri ittifakla belirtmişlerdir ki: “Seyyid Ebu
Ali Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî, Allah-u Teâlâ’ya karşı olan hayâsından dolayı göğe doğru
bakışlarını hiç kaldırmamıştır. Allah-u Teâlâ’ya karşı çok huşû ve haya sahibiydi. Ağlaması çok,
konuşması az idi.”
Sayyad Arapça’da avcı demektir. Hz.Pîr efendimizin kendilerinin mânevi hâllerinden
birine işâreten tevkir makâmında mâneviyat arslanlarının gönüllerinin müncezib olacağı zâtiyyet
olmalarına işâreten “Sayyâdî” mahlâs-ı şerifleri olmuştur. Amcası Seyyid Abdüsselâm
hazretlerinin kerîmeleri Seyyide Rukayya hazretleri ile evlenmiş, bu evlilikten sadece Seyyid
Abdurrahîm hazretleri dünyayı teşrif etmiştir. Daha sonra Seyyide Rukayya vâlidemiz Hakk’a
göçmüşler ve Hazreti Pîr-i Sânî efendimizin bu hanımından başka çocukları olmamıştır.
Daha sonraları, Hazreti Seyyid Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî efendimizin şânı her tarafa
yayılıp, her tarafta kendisinden söz edilir olunca, şöhret afetinden çekinerek Hicrî 622 senesinde
Irak’tan çıkarak Hicaz bölgesine gitmişlerdir. Ceddi Rasûlullah (S.A.V.) efendimiz hazretlerini
ziyaret ettikten sonra hac ve umre yapmıştır. 9 sene boyunca Medîne-i Münevvere’de kalmış,
pek çok kerâmetleri görülmüştür. Medîne’de Sakîfetü’r-Rasas yakınındaki Rıfâî dergâhını inşâ
ettirmiştir. Hazreti Pîr-i Sânî Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî efendimiz bir nutk-u şeriflerinde şöyle
buyuruyorlar:
Ben Irak, Şam, Kerh ile Kirman ve Rey gibi beldelerin şeyhiyim. Ben kutupların gözdesi,
mahlûkâtın gavsıyım. Güneşte ve gölgede delîlin ta kendisiyim. Ben Ali’nin oğlu, Hüseyn’in
arslan yavrusuyum ve Ehlibeyt’in evlâdıyım ki, onların zikri ile güçlük ve azgınlık yok olur. Ben
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o sayyâdım ki (avcıyım ki) Ahmed er-Rıfâî’nin torunuyum. Delil olarak benim doğan kuşumun
kalbi avlaması kâfîdir. Benim silsilem, en değerli insanların sülâlesinden gelen ve çok azîz olan
Hazreti Muhammed (S.A.V.)’e ulaşır.

Kendisinden tarîkat alanlar arasında şu isimler sayılabilir:
* Gazâlî Hz.’nin Şafiî fıkhına göre kaleme aldığı el-Veciz adlı esere yazdığı, Fethu’l-Aziz fî
Şerhi’l-Vecîz adlı meşhur eseriyle tanınan, İmâm Abdülkerîm bin Muhammed Râfiî Kazvinî
hazretleri.
* Şâtıbiyye adlı (Kur’an kıraatıyla ilgili manzum) eseri ilk defa şerh eden ve (Zemahşerî’nin elMufassal adlı eserine yazdığı) el-Mufaddal adlı eserin sâhibi, Şeyh Alemüddîn bin Muhammed
Sehavî hazretleri.
* Şeyh Ârif-i billah Tâcuddîn Ebideri
* Şeyh Seyyid Sadreddin Ali ve daha bir çokları...
Hazret Hicrî 638 senesinde Mısır’a gitmiş ve orada Mescid-i Hüseynî’yi yapmıştır.
İnsanlar huzuruna yönelmişler, âlimler, şeyhler, eşraf ona mürid olmuşlardır. Onun meclisine ve
zikir halkasına Cemâleddîn Ebu Amr ibnü’l-Hacîb de iştirak etmiştir. Kendilerine bir çok kişi
intisab etmiş ve onun için Mısır’da Mahalletü’s-Sibâ’da büyük bir dergâh bina etmişlerdir.
Melik-i Efdal (yani: Nureddin Ali bin Yûsuf bin Eyyub ki, Salahaddin Eyyûbî olarak tanınan
büyük hükümdar) ailesinden olan Dürriye Hatun hazretleri ile evlenmiş ve Mısır’da iki sene
ikâmet etmiştir. Sonra hanımı Dürriye Hâtun hazretleri hâmile iken kendileri oradan hicret
etmişlerdir. O sene Dürriye Hâtun hazretlerinden Ebû Şübbâk Rıfâî hazretleri diye bilinen
Seyyid Ali adındaki oğlu dünyayı teşrif etmiştir. Ebû Şübbâk hazretleri, dayıları yanında yani
Melik-i Efdal ailesi yanında kalmıştır. Mısır ve civarında Rıfâiyye tarîki Hazreti Sayyâdî
efendimizin bu oğlu vasıtası ile yayılmış ve bugüne kadar müntesipleri devam etmiştir.
Hazreti Sayyâdî Mısır’dan ayrıldıktan sonra Yemen’e seyahat etmiş, ardından Şam’a
giderek Dımeşk’a yerleşmiştir. Orada bugün Zâviyetü’r-Rıfâî diye bilinen bir zâviyeyi
Meydânu’l-Hısâ’da inşâ ettirmiştir. Daha sonra oradan da ayrılarak Metkin’e gider. Metkin,
Haleb’e bağlı Ma’arratü’n-Nu’mân’ın bir köyüdür. Metkin’i teşrifleri Hicrî 643 senesi bir
Perşembe öğleden sonradır. O zamanlar, Metkin’de sâlih, zâhid ve sûfî, Şeyh Abdurrahman bin
Ulvan bulunuyordu. Pîr-i Sânî bu zâtın kızkardeşleri Hadrâ Ümmü’l Hayr ile evlenirler. Hazreti
Sayyâdî efendimizin bu eşinden gelen temiz zürriyeti bugün Şam civarında hâlen mevcuttur.
Büyük Şeyhimiz Sayyâdîzâde Seyyid Abdullah el-Hâşimî efendimiz hazretlerinin de şeceresi
Hazreti Sayyâdî efendimizin bu hanımından olan evlatlarıdır.
Hazreti Pîr-i Sâni Sultan Seyyid Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî er-Rıfâî efendimiz Şam’da,
Humus’ta bir çok zâviye ve dergâhlar yaptırmıştır. Humus’u müridi olan Şeyh Cemâleddin bin
Muhammed Emir hazretlerine teslim etmiştir. Ondan tarîkat alanlar arasında Haleb’de mukîm
Seyyid, Şerîf, Gavs İmâmuddîn bin Seyyid Şerefiddîn Şerefî-Hüseynî-Harrânî de vardı. Irak’tan,
Mağrib’ten Hicaz ve Yemen’den insanlar Hazreti Sayyâdî’nin yanına gelmişler ve intisab
etmişlerdir. Kendileri dünya hayatında iken müridleri 200.000’i aşmıştır. Hazreti Allah, onun
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elinden çok kerâmetler ve hârikalar izhar etmiştir. Örneğin insanlar kuraklığa maruz kalınca,
onun vesilesiyle yağmur için dua ederlermiş ve onun bereketiyle yağmur yağarmış.
Hicrî 670 senesinde 99 yaşında oldukları halde Âlem-i Cemâl’e göçmüşlerdir. Türbeleri
bugün kendi isimleri ile anılan Suriye’de Sayyâd kasabasındadır. Kaddesallahu sırrahulazîz.
Ceddi Ârifler Sultânı Ebu’l-Alemeyn Seyyid Ahmed er-Rıfâî efendimiz hazretlerinden şu
sözü nakl etmişlerdir: “Biz Ehlibeytiz (yani o soydan gelen ev halkıyız) Bizim etlerimiz
zehirlidir. Kim koklarsa hastalanır, kim ısırırsa ölür”
İmâm Abdülkerîm Rafi’î Sevâdü’l Ayneyn adlı muhtasar eserinde şöyle der: Şeyh Ebû
Zekeriyyâ Cemâleddîn Hımsî bana anlattı ki, onun şeyhi ârif-i billah delîl ve İmâm Seyyid
Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî, dedesi Sultan Seyyid Ahmed er-Rıfâî’nin Ümmü Abîde’de vaaz
kürsüsünde iken şöyle buyurduklarını nakletmiştir:
Benim sohbet ve vaaz meclislerimin sona erme zamanı artık yaklaşmıştır... Dikkat edin ve iyi
dinleyin. Burada hazır olanlar burada bulunmayanlara haber versin ki: Kim ki bu yolda (tarîkatte)
kendi hevâsı ve aklına dayanarak tarîkatte olmayan yeni şey ihdâs ederse, dinde aslı olmayan yeni
işler çıkarırsa, vahdet meselesini bir kuru dava haline getirirse, kendisini halktan üstün görerek
yalan söylerse, yapmacık şekilde şatahatlarda bulunursa, mutasavvıflardan nakl edilen aslını
bilmediği kelimelerle uğraşıp durursa, bir yalancı olarak hoşnud olursa veya böyle yalancıları hoş
karşılarsa, hiç bir şer’î delil ve özür olmaksızın yabancı bir kadınla yalnız kalırsa, başkalarının
namuslarına ve mallarına göz dikerse, velîler arasında kendi kısa aklına dayanarak ayırımda
bulunursa, şer’î bir yön olmaksızın bir müslümana buğuz ederse, bir zalime yardımcı olur, bir
mazlumu yardımsız bırakırsa, bir doğruyu yalanlar, bir yalancıyı tasdik ederse, sefih (düşük
karekterli) kişilerin amelleriyle amel ederse ve onların sözlerini söyler ve görüşlerini takib ederse,
işte o kişi benden değildir. Ben ondan berîyim (uzağım). Allah da ondan berîdir. Ve Allah-u teâlâ
bu söylediklerimize vekîldir ve şâhittir.
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Bir Şâh’a bendeyiz ki, cism-ü cânı Alevî
Gavs-ı vücûd, kutb-u ruh, hem zâde-i Rıfâî
Tâvus-ı lâmekân, ankâ-yı memleket-i Rabbânî
Biz İzzeddîn gülüyüz, Biz Sayyâdî bülbülüyüz
Heybet-i celâli ile arş-ı kürsün mekîni
Nur-u cemâli ile kıble-i urefâ-yı İlâhî
Sâliklerin lîmaallah’a sayd eden bir Velî
Biz İzzeddîn gülüyüz, Biz Sayyâdî bülbülüyüz
Nice bir sayyâd-ı bî amândır ki
Kirpiğinin okları, bizi âna kurbân eyledi
Mahzen-i esrârı: Muhyî**, bize dâim şefî
Biz İzzeddîn gülüyüz, Biz Sayyâdî bülbülüyüz
Kılınç, şiş, topuz, ateş ile meydân-ı aşk eri
Lâtehaf fermânının biziz dü cihanda sâhibi
Ahmedeyn’dir imâmımız, biziz Hasenî, Hüseynî
Biz İzzeddîn gülüyüz, Biz Sayyâdî bülbülüyüz
Sâhib-i yed-i beyzâ-yı Muhammedî
Pîr-i Sâni-yi tarîk-i pâk-i Ahmedî
Bâb-ı izzetini bekler dâim kıtmîri SIRRÎ
Biz İzzeddîn gülüyüz, Biz Sayyâdî bülbülüyüz
(** Hazreti Şeyh Seyyid Muhyiddîn el-Ensârî er-Rıfâî)
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(Soldan Sağa: Hz.Şeyh Seyyid Abdullah el Haşimi, Hz.Şeyh Seyyid Muhammed el Ensari, Hz.Şeyh Seyyid
Muhyiddin el Ensari,Hz Şeyh. Cemali er Rıfai, Şeyhimiz Kahraman er Rıfai)

Sayyâdiyye Kolunun Bize İntikâli:
Hazreti Pîr-i Sânî es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed İzzeddîn es-Sayyâdî er-Rıfâî efendimiz
hazretlerinin sülâle-i tâhiresinden gelen es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Azîm el-Hâşimî esSayyâdî er-Rıfâî efendimiz hazretlerinin mahdûmu es-Seyyid eş-Şeyh Abdullah el-Hâşimî esSayyâdî er-Rıfâî efendimiz hazretleri 1795 milâdi senesinde Mekke-i Mükerreme’de dünyayı
teşrif etmişlerdir.
Hz. Seyyid Abdullah el-Hâşimî efendimiz, babası Seyyid Muhammed Azîm el-Hâşimî
efendimiz hazretlerine intisab etmiş, babasından seyr-i sülûk görüp Rıfâî-Sayyâdî, Kâdirî,
Bedevî, Şâzelî, Sâdî, Nakşibendî, Mevlevî tarîklerinden hilâfet ahz eylemişlerdir. Daha sonra
Medine-i Münevvere’ye gidip es-Seyyid eş-Şeyh Hasan er-Rıfâî Hazretlerinden ve es-Seyyid eşŞeyh Sâlim er-Rıfâî hazretlerinden Rıfâî-Sayyâdî üzre birer hilafet daha almışlardır. Mekke-i
Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’de pek meşhur olan Hâşimî-Sayyâdî ailesi bu civarda
Tarîkat-ı Âliyye-i Rıfâiyye’nin intişarına pek büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Hazreti Pîr-i
Sânî Sayyâdî efendimizin bu ailesi Hicaz ve civarı haricinde, Suriye, Irak ve civarında da
Rıfâiyye-i Sayyâdiyye’nin merkez dergâhı olmuşlardır.
Hazreti Seyyid Abdullah el-Hâşimî efendimiz Hicaz’dan Afganistan’a gitmişler orada 20
sene kalarak Tarîkat-ı Rıfâiyye’yi neşr etmişlerdir. Daha sonra İstanbul’a gelen Hazreti Seyyid
Abdullah el-Hâşimî efendimiz, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın pekçok iltifatlarına mazhar
olmuşlardır. Bizzat pâdişah tarafından kendilerine Şeyhü’l-Ekber ünvanı verilmiş ve kendileri
bugün elimizde mevcud olan ferman ile İç Anadolu Bölgesindeki bütün Seyyid’lerin başına
“Nakibü’l-Eşraf” olarak atanmışlardır.
Hazreti Hâşimî efendimiz Anadolu’nun pekçok yerinde irşad faaliyetlerinde bulunmuşlar
en nihayet Sivas’ı teşrif ederek zâhirî ömürlerinin sonuna kadar burada ikâmet buyurmuşlardır.
65 yaşında iken Sivas’da ilk evliliklerini yapan Hz. Hâşimî’nin ilk eşleri Halime
Hanımefendi’dir. Bu hanımdan Seyyid Muhammed Ragıb, Seyyid Ahmed Sirâceddîn ve Seyyide
Fatıma Zehra isminde üç evlâdı olmuştur. Bunlardan Seyyid Muhammed Ragıb efendi hazretleri
daha sonra Hz. Hâşimî efendimizin postuna oturmuşlardır. Hazreti Hâşimî efendimiz ilk eşleri
Halime Hanımefendi’nin Hakk’a yürümelerinden sonra Fâtımagül hanımefendi ile evlenmişler,
bu hanımdan çocukları olmamıştır.
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Milâdî 1884 tarihinde Sivas’da inşâ buyurdukları dergâh-ı şerîfin küşâdı için Hüseyin
Hüsnü efendi’nin yazdığı nutuk şöyledir:
Yine feth oldu ol bâb-ı Rıfâî dergeh-i zibâ
Muvaffak bîl-kudûm etsin bu dergâhı Ganîy Mevlâ
Medîne Mekke hem beyt-i mükerrem handânından
O Seyyid, ismi Abdullah el Hâşimî eyledi inşâ
Kerâmet-i evliyâ hakdır husûsan kubt-ı Rabbânî
Vü gavs-ül vâsılîn hem ârifîn dünyâ vü mâfihâ
Hatab yerine ol pâyin sokup nâra o matbahda
Pişirdi mâ-hazar taam misâfirler için mahzâ
İkinci zâhiri bâtın semâvât-ı zemîninde
Musahhar oldu vahşî cümle hayvan eyledi imâ
Anınçün merkadi beyti ziyâretde o şîrinler
Muhâfızdır, mühîni gec-rûylar giremez asla
Velî-i pâk Seyyidî Ahmed er-Rıfâî, Hazreti Pîrim
Naam yâ kaddesallahül azîz ismiyle saddaknâ
Tarîkat Şahlarının şâhı Emîr-ül Mü’minîn Sıddîk
Ali-yyül Mürtezâ Haydar, ulûm-u cennet-ül me’vâ
Cemîlinde buyurdu evliyâ hakkında “lâ havfün
Aleyhim” âyeti tebşîr verildi müjde-i rânâ
Şefâatler umarız cümlesinden Yâ Resûlallah
Şefîim Yâ Muhammed Mustafâ Mahmûd-ı zül atâ
Demâdem zikri yâd olsun bu dergâh-ı hilâfetde
Ola sâye-i Pîran’da nice himmetleri efzâ
Mücevherle gözetdim Hüsniyâ rûmiyle târihi
Dedim ol şeyh-i mürşidim içün bir mâ hüve’l a’lâ14

14

Hicrî 1300 / Milâdî 1884
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1919 senesinde Sivas’da yapılan Kongre’ye iştirak eden Hazreti Hâşimî efendimiz
Mustafa Kemal Paşa’ya destek vermiş, kendisini Sivas’da bulunduğu müddetçe dergâhında
misafir etmiş ve Paşa’yı suikastten kurtarmışlardır. Sivas Kongresi boyunca delegelerin yemek
ihtiyacı Hz. Hâşimî efendimizin dergâhından karşılanmıştır. Hazreti Hâşimî efendimiz Âlem-i
Cemâl’e göçtükten sonra Mustafa Kemal Atatürk, hazretin ailesine telgrafla taziye mesajı
göndermiş ve bir vefâ numunesi olmak üzere hazretin cenaze masraflarında kullanılmak üzre
ailesine maddi yardımda bulunmuştur.
Hazreti Hâşimî efendimizin her hâli ve ahlâkı Ahlâk-ı Muhammediyye’nin bir numunesi
olmakla beraber kevnî kerametleri de pek çoktur. Hazreti Hâşimî efendimiz 13 Ekim 1922
senesinde 127 yaşında Sivas’da Hakk’a göçmüşlerdir.
Bağdat’da Hazreti Pîr Seyyid Abdülkâdir Geylânî efendimizin dergâhında postnişîn olan
es-Seyyid eş-Şerîf eş-Şeyh Şerâfeddin el-Ensârî el-Kâdirî efendimiz hazretlerinin hicrî 1277
milâdî 1860 senesinde Seyyid Muhammed el-Ensâri hazretleri benam bir oğlu olmuştur. Hazreti
Şeyh Seyyid Muhammed el-Ensârî efendimiz babası Hz. Şerâfeddîn’e intisab etmiş, seyr-i sülûk
görmüş ve Kâdirî hilâfeti ahz etmişlerdir. Hasanî ve Hüseynî neseb ile Rasûlullah efendimiz
(S.A.V.) hazretlerinin torunlarından olan bu zât-ı alâ emr-i manevî ile Bağdat’dan kalkıp
Erzincan’ı teşrif etmişler ve yine emr-i manevî ile Sivas’a gelmiş Hazreti Hâşimî efendimize
intisab etmişlerdir. Hazreti Hâşimî efendimiz Hazreti Muhammed el-Ensârî efendimize RıfâîSayyâdî hilâfeti vermişler ve kendilerini irşad hizmetlerini yürütmek üzere İstanbul’a
göndermişlerdir.
Muhammed el-Ensârî Hazretleri Erzincan’da iken Vesile Hanımefendi ile evlenmişler ve
bu evlilikden Seyyid Aziz el-Ensârî ve Şeyhimiz Seyyid Muhyiddîn el-Ensâri efendimiz
hazretleri doğmuşlardır. 19. yy. sonlarında İstanbul’u teşrif eden Ensârî ailesi Kasımpaşa
semtinde o zamanlar metruk bir halde bulunan Ayn-i Ali Baba Kâdirî dergâhını tekrardan inşa
etmişler ve buraya Rıfâî-Kâdirî meşîhatı koymuşlardır. Hazreti Hâşimî efendimiz Hakk’a göçene
kadar İstanbul’u zaman zaman teşrif etmişler ve halîfeleri Seyyid Muhammed el-Ensârî
efendimizin dergâhında unutulmaz hatıralar bırakmışlardır.
Hz. Muhammed el-Ensârî efendimiz İstanbul’da Arap Şeyh namıyla mâruf olmuşlar
havas ve avamın çok hörmet ettiği, nefesi kimya, nazarı şifa bir İnsân-ı Ekmel olarak
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tanınmışlardır. Hazreti Muhammed el-Ensârî efendimiz kadîm Rıfâî ve Kâdirî erkânını en küçük
nüanslarına kadar ayakta tutmaya himmet etmişler İstanbul haricinde Anadolu’ya da halîfeler
göndermişlerdir. 14 Kasım 1939 senesinde Hakk’a göçmüşler, Kulaksız Kabristan’ında İdris-i
Muhtefî Hazretlerinin başucu hizasına sırlanmışlardır.
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“Gülü gülistân-ı Resûl-ü Hâşimî
Evlâd-ı pâk-i Şah Mürtezâ Ali
Serâyı Cenâbı Zehrâ nedîmi
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
Mazhar-ı esrâr-ı İmâm-ı Hasen-i Ali
Şehîd-i meydân-ı İmâm-ı Hüseyn-i Velî
Cedd-i pâkindir Bâzullah-ı Geylânî
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
Cânın Hû, cismin Hû, Yâ aktâb seyyidi
Cemâlindir uşşâkın nokta-i merkezi
Burhân-ı âzâm zâtındır, ey sâhib-i seyf-i Rıfâî
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
Kudûmün ile buldu, Şehr-i Şirin saadeti
Şâd olur dil-i şeydâ nazarın ile ey Celî
Lutfuna şâyestedir vuslat-ı İlâhî
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
N’ola dense hazretindir, zât-ı Pîr-i Ahmedî
Çün sensin âhir zaman mürşid-i ekberi
Müşkilküşâ-yı ârifansın, Yâ nâtık-ı vahy-i İlâhî
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
Sancağı velâyetin tahtında olmakmış Ricâlullah fahri
Fahr eylediğin kurretül aynin, melce-i fukarâ Muhyî
Aman efendim! Zülfün teline bağlı cümlemiz kalbi
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
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Tığ senin, topuz senin, Yâ ilticagâh-ı ins-ü perî
Kâdirî’sin her derde dermânın kâdiri
Rıfâî’sin, divânından taksim olunur Ehlullah feyzi
Yâ Şehinşah Muhammed el-Ensârî
Bâb-ı kutsînde peymançede kıtmîrin Sırrî
Yâd ettikçe ism-i şerîfin edâ ediyor en azîym ibâdeti
El aman Yâ Şahım! Bi hörmet-i Mevlânâ Hâşimî’yyüs Sayyâdî
Yâ Şehinşâh Muhammed el-Ensârî

(Hz. Şeyh Seyyid Muhyiddin el Ensari er Rıfai el Kadiri’nin halvet sonrası resmi)

Hazreti Seyyid’in küçük oğlu Seyyid Muhyiddîn el-Ensârî efendimiz babasına pek küçük
yaşta iken intisab etmiş, babasından marifetullah’ı tahsil etmenin yanında, Hukuk tahsil etmiş ve
vatanperverliğinin bir nişânesi olarak Ordu’ya da intisab etmişlerdir. İstiklâl Harbi’ne katılan Hz.
Muhyiddîn, Gazî ünvânı ile pekçok madalyalar ile taltif edilmişlerdir. 21 yaşında iken Bartın
Rıfâî dergâhına babası ve mürşidi Seyyid Muhammed el-Ensârî hazretleri tarafından postnişîn
olarak tayin edilen Hazreti Muhyiddîn, 1925 senesinde tekkeler resmen kapatılana kadar bu
hizmetlerini sürdürmüşlerdir. 1925 senesinden itibaren Ordu’daki vazifesine devam eden hazret
kıdemli binbaşı rütbesinde iken emekli olmuşlardır. 1939 senesinde askerî vazifesi henüz devam
eden Hazreti Muhyiddîn efendimiz, emekli oldukdan sonra yani 1950’li senelerin ortasında
babasından kalan dergâhı tekrardan ihyâ etmiş ve babasının postuna kuud etmişlerdir. 9 Ocak
1978 milâdi senesinde Kasımpaşa Askeri Hastanesi’nde Hakk’a göçen Hazreti Muhyiddîn el49

Ensârî efendimiz de babası ve mürşidi Hazreti Muhammed el-Ensârî efendimizin kademi
hizasına sırlanmışlardır.

(Hz. Seyyid Muhyiddin el Ensari Efendimizin Kulaksız Kabristan’ında bulunan türbeleri)
(Hz. Seyyid Muhyiddin el Ensari Efendimizin Bartın Rıfai Dergahına 21 yaşında postnişin oldukları
zaman dervişan ile çekilmiş resimleri)

1976 senesinde Balkan Şeyhü’l-Meşâyihi Şeyh Cemâlî Cemâleddin efendimiz(d.1926v.2004) hazretlerini huzuruna çağıran Hazreti Muhyiddîn, Şeyh Cemâlî efendimize RıfâîSayyâdî ve Kâdirî hilâfeti vermişlerdir. Şeyh Cemâlî Cemâleddin er-Rıfâî es-Sayyâdî efendimiz
hazretleri 9 Temmuz 1999 senesinde Chicago’da Şeyhimiz Kahraman er-Rıfâi el-Kâdirî’ye,
Rıfâî Sayyâdiyye ve Kâdiriyye’den hilafet vererek irşad ile vazifelendirmişlerdir.

(Hz. Şeyh Seyyid Muhyiddin el Ensari, Kadiri tacı ile)

Basra’dan Suriye’ye oradan Mekke ve Medine’ye oradan Afganistan’a oradan Sivas’a ve
oradan İstanbul’a, İstanbul’dan da Kosova’ya ve Kosova’dan Chicago’ya gelen Rıfâî-Sayyâdî
meşîhatı bugün Şeyhimiz tarafından devam ettirilmektedir. Şeyhimiz Kahraman er-Rıfâî elKâdirî’nin, Mürşid-i Aziz’leri Cenâbı Muhyiddîn el-Ensârî hazretleri hakkında yazdıkları
nutukları arz ederek İzeddînî koluna geçiyoruz.
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Mürşid-i bî nazîrsin, Kutb-u meşâyih-i Rıfâî
Evlâd-ı Pîr Abdülkâdir, Muhyî-i erkân-ı Alevî
Şems-i zâtın pertevinden rûşen oldu gönül evi
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
Cemâlinin seyrine doyulmuyor billâhi
Nutk-u ârifânende nefes-i Hazreti Nebevî
Allah seni medh etmiş, bilemem uluvvü kadrini
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
Usûl-ü devrân-ı şerîfin celbediyor ruhâniyeti
Çektiğin besmelenin sırrı, ocağımızın bereketi
Bürhan senin, mihrâb senin, Yâ Şehid-i Hüseynî
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
Şeyh-üs Sakaleyn’sin, muallim-i ledünnî
Bir tebessümüne açılır Cennet-i Adn’in gülleri
Nice erenler müftehir, olduğu içün sana nisbeti
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
Yâ Mâşûk-u Ebedî veyâ Hayy-u Bâkî
İmdâd eyle hâlimize, ceddin Resûl-ü Âzâm hörmeti
Destgîr-i yektâsın, sensin bivâyegân kimsesi
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
Âsitân-ı pâkîni bekliyor, kıtmîrin Sırrî
Eteğine yapıştık, sensin cümlemizin ümmidi
Yâ kıble-i ârifân, eyle bizi haremin dâhili
Efendimsin, Şâhımızsın Yâ Muhyiddîn el Ensârî
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(Soldan Sağa: Hz. Şeyh Seyyid M. Cemaleddin er Rıfai, Hz. Şeyh Adem Nuri er Rıfai, Hz. Şeyh Hüseyin
Hilmi er Rıfai, Hz. Şeyh C. Cemali er Rıfai, Şeyhimiz Kahraman er Rıfai)

2. İzzeddînî kolu ve bize intikâli:
Tarîkat-i Âliyye-i Rıfâiyye, Anadolu’ya 13. yy.’da Seyyid Ahmed-i Küçek Hazretleri ve
Seyyid Mahmûd-u Hayrânî Hazretleri ile gelmiştir. Seyyid Ahmed-i Küçek Hazretleri Basra’dan
kalkıp Konya’yı teşrif etmişlerdir ve Hazreti Mevlâna ile muasırdırlar. Daha sonra Hazreti
Mevlânâ’nın torunu Ulu Ârif Çelebi Hazretleri, Seyyid Ahmed-i Küçek hazretlerine Mevleviyye
hilâfeti de vermişler ve Rıfâî dergâhlarının Anadolu’da açılmasına Hazreti Seyyid Ahmed
Küçek’e yardımcı olmuşlardır.
Tarîkat-ı Rıfâiyye’nin İstanbul’da intişârı ise 16.yy.’da Seyyid Muhammed Hadîdî
hazretleri ile olmuştur ki, bu kola İzzeddînî kolu diyoruz.Elimizdeki bilgilere göre Yavuz Sultan
Selim Han’ın Şeyhülislâmlarından ve Cenâbı Pîr efendimiz Seyyid Ahmed er-Rıfâî’nin
torunlarından Seyyid Ali Alâaddin er-Rıfâî Hazretleri tarihî kaynaklarda İstanbul’daki en eski
Rıfâî Şeyhi olarak gözükmektedir. Fakat bu hazretin silsilesi devam etmediğinden, İstanbul’da
Rıfâîliğin başlamasını 16. yy.’dan itibaren kabul etmekteyiz. Hz. Pîr efendimizin halîfesi Şeyh
Seyyid Muhammed er-Rıfâî efendimiz hazretlerinden :
Hz. Şeyh Seyyid Abdurrahman
Hz. Şeyh Seyyid Ahmed İzzeddîn el Basrî (İzzeddîni kolu)
Hz. Şeyh Seyyid Şemseddin
Hz. Şeyh Seyyid Receb
Hz. Şeyh Seyyid Hasen
Hz. Şeyh Seyyid Hüseyn
Hz. Şeyh Seyyid Receb
Hz. Şeyh Seyyid İshak
Hz. Şeyh Seyyid Yakûb
Hz. Şeyh Seyyid Yûsuf
Hz. Şeyh Seyyid Tâlib
Hz. Şeyh Seyyid Hâşim
Hz. Şeyh Seyyid Süleyman
Hz. Şeyh Seyyid Abdullah
Hz. Şeyh Seyyid Ali
Hz. Şeyh Seyyid Mehdî
Hz. Şeyh Seyyid İbrâhim’in Halîfesi
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Hz. Şeyh Seyyid Muhammed Hadîdî er-Rıfâî efendimiz Basra’dan İstanbul’a gelip Üsküdar’da
ilk defa Rıfâî Ayinini icrâ etmiştir.
Üsküdar’da Tevâşî Hasan Ağa Camii’nde uyandırılan ilk Rıfâî meydanı, Rıfâî tarîkinin
İstanbul’daki ilk zuhûru olmuştur. Bu camii hâlen Üsküdar’da Tevâşî Hasan Ağa Mahallesi’nde
Gündoğumu Caddesi’nde bulunmaktadır. Hz. Hadîdî 1592’den sonra İstanbul’da Şeyh Seyyid
Muhammed el-Mesânî efendimizi halîfe olarak bırakmışlar ve Şam’a gidip orada Hakk’a
göçmüşlerdir. Türbeleri Şam’ın Rîha köyündedir.
Hz. Hadîdî’nin İstanbul’da bıraktıkları halîfesi Seyyid Mesânî efendimiz hazretlerinin
silsilesinden gelen Şeyh Yâsin (veya Yesî) efendimiz Hazretleri de bugüne kadar devam eden
Rıfâî ayininin usûlünde bazı ictihâdlarda bulunmuşlar ve Üsküdar’da Rıfâî Âsitânesi denmekle
mâruf Tevâşî Camii’nin karşısında inşa ettirdikleri Âsitâne’de bir müddet postnişînlik yaptıktan
sonra Şam’a gitmişler ve orada Hakk’a göçmüşlerdir. Şeyh Yâsin efendimiz hazretlerinin
İstanbul’daki halîfeleri üç tanedir: Şeyh Osman Himâyeti efendimiz hazretleri, Şeyh Hocazâde
Muhammed Tâhir efendi hazretleri (Paşa baba) ve Şeyh Sâdık efendi hazretleridir.
Üsküdar Rıfâî Âsitânesi’nin postunda 1925 tarihinde Tekkeler kapatılana kadar Şeyh
Muhammed Tâhir efendi hazretlerinden gelen halîfeler sırasıyla postnişîn olmuşlardır. Şeyh
Muhammed Tâhir efendi hazretleri namı diğer Paşa Baba hazretlerinin türbesi bugün
Tophane’de Firuz Ağa semtinde Paşa Baba Tekkesi hazîresinde bulunmaktadır. Üsküdar Rıfâî
Âsitânesi’nin Paşa Baba Hazretlerinden gelen silsile ile postunda oturmuş son Şeyh efendi, Şeyh
Ahmed Ziyaeddin Efendi hazretleridir.
Ahmed Ziyaeddin efendi’nin intikâlinden sonra Meclis-i Meşâyih kararı ile Âsitâne
postuna tayin edilen zât, Sivas’da türbesi bulunan Seyyid Abdullah el-Hâşimî er-Rıfâî esSayyâdî efendimiz hazretlerinin halîfelerinden Zileli Hacı Bekir Baba Hazretlerinin halîfesi Şeyh
Hüseyin Hüsnü Sarıer Ceyhun efendi hazretleridir. Hz. Hüsnü Sarıer bu Âsitâne’nin son
postnişînidir.15

(Üsküdar Asitanesi son postnişini Hz.Şeyh Hüseyin Hüsnü Sarıer Ceyhun er Rıfai)
15

Şeyhimiz Kahraman Efendi’nin İzzeddînî Silsilesi Üsküdar Rıfâî Âsitânesi silsilesi ile Osman Himâyeti
efendimiz hazretlerinden sonra İbrahim Sabri Karadestârî efendimiz hazretlerinden itibaren ayrılır.
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Osman Himâyeti efendimiz hazretlerinin halîfesi İbrahim Sabri Karadestâri (Karasarıklı)
efendimiz hazretlerinden gelen silsilenin 19. yy.’daki halîfelerinden biri de Şeyh Seyyid Mustafa
Muhyiddîn er-Rıfâî efendimiz hazretleridir. Bu zât Unkapanı semtinde Yeşil Tulumba civarında
bulunan Şeyh Abdülhalîm er-Rıfâî efendi hazretlerinin tesis ettiği dergâha postnişîn olarak tayin
edilmişlerdir.16
Şeyh Abdülhalîm efendi hazretleri bânisi oldukları dergâha kendilerinden sonra postnişîn
bırakmadıklarından, Karadestârî silsilesinden gelen Seyyid Mustafa Muhyiddîn er-Rıfâî
efendimiz buraya postnişîn tayin olunmakla bu dergâh bugün Mürşidimiz Kahraman Efendi’ye
kadar intikâl eden Rıfâî İzzeddînî silsilesinin âsitânesi (merkez dergâhı) olmuştur.
Şeyh Seyyid Mustafa er-Rıfâî efendimiz hazretlerinin halîfesi Şeyh Mûsâ Muslihiddin erRıfâî efendimiz hazretleri ile Rıfâî tarikati 19. yy.’da Balkanlar’a ulaşmıştır. Şeyh Mûsâ
Muslihiddîn efendimiz, İstanbul’daki mürşid-i Azizleri Şeyh Seyyid Mustafa Muhyiddîn
efendimiz hazretleri için şu nutku yazmışlardır:

(Hz. Şeyh Musa Muslihiddin er Rıfai)

16

Hazretin mezartaşında şöyle yazılıdır:
Hüvel Bâkî
Mürşid-i zî ilm-i irfân muktedâyı muhterem
Ârif-i âlîy-i himem, sâhib-i vefâyı muhterem
Mazhar olmuştu ezelden Hubb-i Hayder Sırrına
Zikri fikriydi himme-i Âli Abâyı muhterem
Fahr ile olmuşdu Sultan Rıfâî bendesi
Şeyh idi derviş idi, revş-i likâyi muhterem
Bir nice müsterşidi yıllarla irşâd eyledi
Lem’adâr-ı feyz idi her dem şucây-i muhterem
Hasîr-i enfâs eyleyüb zikr-i Hüdâya rûz-u şeb
Hû deyüb göçtü cihândan Mustafây-ı Muhterem
1329
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(Hz. Şeyh Seyyid Mustafa er Rıfai’nin Unkapanı Asitanesi
bahçesinde bulunan Kabr-i Şerif’leri)

Bî enisem gurbet içre
El-meded Şeyh Mustafâ
Müznibem dergâha geldim
El-meded Şeyh Mustafâ
Mah cemâlin gördüğüm
Günden beru mest olmuşam
Himmetinle arz-u dîdar
El-meded Şeyh Mustafâ
Hamdülillâh intisâb ettim
O âlî himmete
Rehber-i râh-ı Hüdâ’sın
El-meded Şeyh Mustafâ
Bir garib düşdüm huzûre
Âline kıl merhamet
Men rû siyâhı kabul et
El-meded Şeyh Mustafâ
Pîrimiz Sultân-ı Âlem
Yolu anın müstakîm
Bağla beyat zenciriyle
El-meded Şeyh Mustafâ
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Düştü MÛSÂ derd-i aşka
Çâresizim vah meded!
Hakk cemâlin perdesin ref et
El-meded Şeyh Mustafâ.
Şeyh Mûsâ Muslihiddîn efendimiz hazretleri Yakova’da 1870 senesinde inşâ edilen
dergâhlarında Hakk’a göçtükleri 1917 senesine kadar postnişînlik yapmışlardır. Şeyh Mûsâ
hazretlerinin oğlu Âdem Nuri hazretleri babasına beyat edip seyr-ü sülûk görmüş daha sonra
İstanbul’a gelip Unkapanı Âsitânesi (Abdülhalîm efendi dergâhı)’nda babasının mürşidi Şeyh
Seyyid Mustafa Muhyiddîn hazretlerinin halîfesi ve dergâhın o günkü postnişîni, son devrin en
büyük mûsıkî üstadlarından Kasımpaşa Camii Kebîri İmam ve Hatibi, meşhur zâkirbaşı Hâfız
Şeyh Seyyid Muhammed Cemâleddîn er-Rıfâî efendimiz hazretlerinden hilâfet hırkası giymişler
ve kendilerinden ahz ettikleri hilâfetnâme ile Yakova’ya gelerek biraderleri Danyal efendiye
hilâfet vererek babalarının dergâhının postuna oturtmuşlardır. Şeyh Âdem Nuri efendimiz
hazretleri daha sonra orada, Hakk’a göçecekleri Arnavutluk’un Berat şehrine gitmeden evvel,
babası Şeyh Mûsâ Hazretlerinin halîfelerinden Kosovalı Şeyh Cemâleddîn efendi hazretlerinin
yetim kalmış oğlu Şeyh Hüseyin Hilmi efendimiz hazretlerine hilâfet vermişlerdir. Şeyh Âdem
Nuri efendimiz hazretleri 1938 senesinde Arnavutluk’un Berat-İşkodra şehrinde Hakk’a
göçmüşler ve orada sırlanmışlardır. Türbeleri orada inşa ettirdikleri dergâhın içindedir.
Şeyh Cemâleddîn hazretlerinin oğlu, Şeyh Âdem Nuri efendimiz hazretlerinin halîfesi
Şeyh Hüseyin Hilmi efendimiz Kosova’nın Prizren kasabasında babasının tesis ettiği dergâha
postnişîn olmuş, 1953 senesinde oğlu Cemâlî Cemâleddîn er-Rıfâî efendimiz hazretlerine hilâfet
vermişlerdir. 1969 senesinde Şeyh Hüseyin Hilmi er-Rıfâî efendimiz hazretleri Hakk’a
göçtüklerinde yerine Şeyh Cemâlî Cemâleddîn er-Rıfâî efendimiz hazretlerini postnişîn olarak
bırakmışlardır.

(Sene 1953, Kosova-Prizren, Hz. Şeyh Hüseyin Hilmi er Rıfai’nin solunda oturan o gün hilafet tevcih
ettiği oğlu Hz. Cemali Cemaleddin er Rıfai)
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Şeyh Cemâlî Cemâleddîn efendimiz hazretleri 1969 senesinde babasının postuna
oturduktan sonra dergâhın binasını daha da büyütmüş, Balkanlar’da pek çok Rıfâî dergâhının
tekrardan ihyası için unutulamayacak hizmetlerde bulunmuşlardır. Eski Yugoslavya zamanında
zâhir Ulemâ’nın, dergâhların camii’ye çevrilmesi, tarîkatın lüzumsuz olduğu hususunda zamane
hükûmetine verdikleri ortak dilekçenin yürürlüğe konulması Balkanlar’daki bütün dergâhların
kapatılmak tehlikesine karşı, Şeyh Cemâlî efendimiz Balkan sathında 38 şeyh efendiden
müteşekkil bir Meclis-i Meşâyih toplamış ve bu meclisin eksiksiz reyi ile kendileri Balkan
Şeyhü’l-Meşâyihi ünvânı ile Meclis Reisliğine getirilmiştir. Şeyh Cemâlî efendimiz hazretleri
Meclis-i Meşâyih ile beraber hemen tarîkatin dindeki yerini tafsilat ile izah eden bir metin
hazırlamış, camii’nin işlevinin ayrı dergâhın işlevinin ayrı olduğunu, camiiye de dergâha da
ihtiyaç olduğunu bunların birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduklarını izah eden ve
buna göre dergâhların özerkliklerinin taleb edildiği dilekçeyi zamâne hükûmetine arz etmişlerdir.
Şeyh Cemâlî efendimizin gerek Tarîkat bahsindeki derin vukûfiyeti ve gerek şer’î ilimlerde söz
sahibi olmalarının getirdiği ikna kabiliyeti vesilesiyle Balkanlar’daki bütün dergâhlar vâki
olabilecek kapatılma tehlikesinden hükûmet kararı ile korunmuşlardır.

Çerağın rûşen Pîrim
Tâ Prizren’de dahi
Usûl erkân ile kıyamda
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Ebihi ve ceddihi Şeyh-i Ahmedî
Mürşidi, Hazreti Hüseyin Hilmi
Pişüvâsı Sultan Seyyid Ensârî
Şeyh Cemâlî Kâdirî
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Mihrabında çifte alemi
Kılınç, topuz ve teberi
Dervişler bu pazara müşteri
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Mâtemde giyer tâc-ı Hüseynî
Dâimâ aşk ile yaşlı gözleri
Âh ile yâd eder İmâm-ı Zeynel’i
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Zuhûr ettiğinde, tekyeler seddi
Mollalar imiş, fitne sebebi
Cümle ocakları küşâd ile şen etti
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Balkan Şeyh-ül Meşâyihi
Tâife-i Sûfiyye’nin gözbebeği
Feth eylemiş gönülleri
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Esrâr-ı hilâfetde besmelesi
Beyâtiyle fahr iden SIRRÎ
Tâ kıyamet, hizmetinde billâhi
Şeyh Cemâlî Rıfâî
Şeyh Cemâlî Cemâleddîn er-Rıfâî efendimiz hazretleri kadîm Rıfâî usûlünü ve erkânını
büyük bir titizlikle devam ettirmişlerdir. Tarîkat hakkında doğru malumatlar vermek için kendi
imkânları ile ayda bir defa basılan “Derviş Mecmuası” isimli dergiyi çıkartmışlar, o devirde eli
kalem tutan Balkanlardaki her meşâyihten bu dergiye yazı yazmalarını recâ etmişlerdir. Bu
hizmet siyasî ve içtimaî vaziyetin karıştığı senelere kadar devam etmiştir.
Hz. Cemâlî bir taraftan kendi dervişlerini yetiştirip diğer taraftan Turûk-u Âliyye’nin
bütün mensuplarına hizmet etmekte iken 1976 senesinde İstanbul’dan o güne kadar yalnızca
gıyâben tanıdığı Sâdât-ı Hüseyniyye’den ve Kibâr-ı Meşâyih-i Rıfâiyye ve Kâdiriyye’den Şeyh
Seyyid Muhyiddîn el-Ensârî efendimiz hazretlerinden ortak bir tanıdık vasıtası ile İstanbul’a
gelmeleri ve kendisine bir emanet tevdi edileceği haberini almışlardır. Şeyh Cemâlî efendimiz
pek kısa bir zaman sonra İstanbul’a gitmiş o demlerde hasta yatağında olan Seyyid Muhyiddîn
el-Ensârî efendimiz hazretlerinin huzûruna varmış, Hazreti Muhyiddîn kendilerine çok iltifat
ettikten sonra o anki hâzirunun önünde daha evvelce hazırladıkları Rıfâi-Sayyadî ve Kâdirî
hilafetnâmesini imza ve mühürleyip Şeyh Cemâlî efendimize teslim etmişlerdir.
O güne kadar babası Şeyh Hüseyin Hilmi efendimizden Rıfâiyye’nin İzzeddînî kolundan
şeyh olan Hazreti Cemâlî o günden itibaren aynı zamanda Rıfâi-Sayyâdî ve Kâdirî şeyhi de
olmuşlardır. Şeyh Cemâlî efendimiz 1999 senesine kadar yetiştirdikleri halîfelerinin hepsine
babası Hüseyin Hilmi hazretlerinden gelen İstanbul’un kadîm Rıfâî silsilesi olan İzzeddînî
silsilesinden hilâfet vermişlerdir.
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9 Temmuz 1999 akşamı Chicago’da, Seyyid Muhyiddin el-Ensârî hazretlerinin çocuk
yaşdan beri ruhânî terbiyesi ile yetiştirdiği ve Üveysî bir sır ile kendisini manevî evlatlığa kabul
ettiği Şeyhimiz Kahraman er-Rıfâî’ye, Şeyh Hüseyin Hilmi hazretlerinden intikâl eden Rıfâîİzzeddînî ve Seyyid Muhyiddin el-Ensârî hazretlerinden intikâl eden Rıfâî-Sayyadî ve Kâdirî
hilâfetlerini yazılı ve sözlü beyan ile ve tarz-ı kadîm erkân icrâsı ile teslim etmiş ve kendi
uhdelerinde olan bu üç hilâfeti kâmilen ilk olarak Şeyh Kahraman er-Rıfâî el-Kâdirî efendimize
teslim etmişlerdir. Şeyh Cemâlî efendimiz o güne kadar bütün halîfelerine yalnızca Rıfâîİzzeddînî hilâfeti vermişken yalnız Şeyh Kahraman efendimize Hazreti Seyyid Muhyiddîn elEnsârî’den aldıkları emanetleri teslîm etmişlerdir. Ve Şeyh Cemâlî efendimiz Hakk’a göçtükleri
7 Aralık 2004 tarihine kadar Rıfâî-Sayyadî ve Kâdirî’den, başka bir kimseye hilâfet ve irşad izni
vermemişlerdir.
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İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelen şeyhimiz Kahraman er-Rıfâî el-Kâdirî, babasının
babası ve babaannesi ve babasının ecdâdı Bektaşî tarîkine mensub bir ailede doğmuştur.
Babaannesi ve dedesi Mısır’da Kaygusuz Sultan dergâhının son postnişîni olan Ahmed Sırrı
Dedebaba hazretlerine beyatlı dervişlerdir.
Çok küçük yaşlarda mâneviyata kendini veren efendimiz, babaannesinin en son beyat
ettiği şeyhinin sohbetlerine ilkokul çağında devam etmeye başlamış ve bu zâtdan çok istifâde
etmişlerdir. Ortaokul çağına geldiklerinde gördükleri bir manâ (rüya) üzerine 1978 senesinde
Âlem-i Cemâli teşrif etmiş Seyyid Muhyiddin el-Ensârî hazretleri ile mânen tanışmışlar ve hazret
kendisine mânen beyat vererek ve Tarîkat-i Rıfâiyye ve Kâdiriyye’nin feyzi ve esrârı ile Üveysî
meşreb üzre irşada başlamışlardır. Şeyhimiz Kahraman er-Rıfâî el-Kâdirî ortaokul son sınıf
talebesi olduğu demlerde efendisi Hazreti Muhyiddîn’in feyzi ile bazı Rıfâî ve Kâdirî canlarına
sohbetler etmeye başlamış ve iki sene kadar rehberlik etmiştir.
1998 senesinde Amerika’ya yerleştikten sonra, o aralar Chicago’da bulunan bazı
dervişlerini ziyârete gelen Şeyh Cemâlî efendimiz ile tanışmışlar ve 1999 senesinde Şeyh Cemâlî
efendimiz kendi uhdelerinde bulunan bütün hilâfetleri efendimize teslim etmişlerdir. Ardından
seneler evvel babası Şeyh Hüseyin Hilmi hazretlerinden Rıfâî hilâfeti olmasına rağmen Seyyid
Muhyiddîn el-Ensârî efendimiz hazretlerinin de hilâfet tevcihlerinin sebebinin Şeyh Kahraman
efendimize bu emanetin teslim edilmesi hikmetine mebni olduğu kendilerine beyan edilmiş ve
gerek Unkapanı’ndan gelen İstanbul’un kadîm Rıfâî Silsilesi ve gerekse Rıfâî Sayyâdi ve Kâdirî
silsilesinin Şeyh Cemâlî efendimiz üzerinde bulunan tasarrufu Şeyhimiz Kahraman efendimize
emanet edilmiştir. Efendimiz mutad zikir ve sohbet toplantıları ile Erenler’in kadîm erkânına
evlatları ile beraber hizmet etmeye devam etmektedirler.

(Şeyhimiz Kahraman er Rıfai el Kadiri’nin Kadiri tacı ile resmi)
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İstanbul Rıfâî Tekkeleri
1925 TARİHİNDE TEKKE VE ZAVİYELER KANUNU ÇIKANA KADAR İSLÂMBOL’DA
BULUNAN RIFÂÎ DERGÂHLARININ LİSTESİ VE BULUNDUKLARI SEMTLERİN
İSİMLERİ:
1. Rıfâî Âsitânesi: Üsküdar
2. Karasarıklı İbrahim Sabri Efendi dergâhı: Küçük Mustafa Paşa
3. Ayn-i Ali Baba: Kasımpaşa
4. Yeşil Tulumba (Abdülhalîm efendi dergâhı): Unkapanı
5. Paşababa: Firuzağa
6. Şeyh Râşid efendi: Fatih-Kadıçeşme
7. Şeyh Ârif efendi: Fatih-Hüsrevpaşa
8. Kubbe: Fatih
9. Tahtaminare: Karagümrük
10. Şeyh Sırrı: Fatih-Sofular
11. Şeyh Kâmil: Avrat Pazarı
12. Şerbetdâr: Taşkasap
13. Osman efendi: Topkapı-Beyazıt Mahallesi
14. Remli: Şehremini
15. Hulvi efendi: Şehremini
16. Şeyh Hulvânî: Bozdoğan Kemeri
17. Saraç İshak: Beyazıt
18. Karababa: Çemberlitaş
19. Seyyah(Siyah) Şeyh: Kabasakal
20. Cündiharem: Altı Mermer
21. Çırakçı: Küçük Mustafa Paşa
22. Said Çavuş: Küçük Mustafa Paşa
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23. Kenzî Bey: Hırka-i Şerif
24. Şeyh Abdullah: Odabaşı
25. Vani efendi: Şehremini
26. Karanohut: Fatih-Halıcılar Köşkü
27. Mercimek-Alaca Mescid: Langa-Yenikapı
28. Matrak: Mevlânakapı
29. Alyanak Ali efendi: Lâlezâr
30. Safî efendi: Topkapı
31. Sultan Osman: Otakçılar
32. Yahyâzade: Eyyub Sultan
33. Şeyhülislâm: Eyyub Sultan
34. Hasib efendi: Eyyub Sultan
35. Arabacıbaşı: Sultanahmed
36. Kirpasi: Dökmeler-Eyyub Sultan
37. Çürüklük: Kasımpaşa
38. Ali Fevzi efendi: Kasımpaşa
39. Arasta: Kasımpaşa
40. Mârufî: Kasımpaşa
41. Mârûfî Âsitânesi: Kartal
42. Sancaktar (Şeyh Nuri Camii): Kozyatağı
43. Karasarıklı: Dolmabahçe
44. Tarsusî: Mevlânakapı
45. Kılıçcı Muhammed: Mevlânakapı
46. Kulcu Muhammed: Mevlânakapı-Evliya Mahallesi
47. Kelâmi: Odabaşı-Yayla
48. Sandıkçı: Üsküdar-Tabutçular
49. Nusret Efendi: Tophane
50. Şeyh Mahmud: Üsküdar-Ahmediye Camii
51. Şeyh Hüseyin efendi: Üsküdar
52. Şeyh Nuri (Kurban Nasuh) :Üsküdar-Debbağlar
53. Cerrahpaşa Camii: Cerrahpaşa
54. Şeyh Abdülhalîm Efendi: Erenköy
55. Şeyh Ebu’l-Hüda: Beşiktaş
56. Ümmü Ken’an: Fatih
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Hakîkat râhına burhân Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Kerâmet bahrine ummân Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Ona ver gönlünü ey cân dilersen olmak insan
Velâyet tahtına sultân Rıfâî Seyyid ahmed’dir
Umarsan derde dermânı ona ver ahd-i peymânı
Alîm-i ilm-i Lokmânî Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Ona derviş olan âdem tarîkatta olur hâtem
Muhakkak kutb-ı dü-âlem Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Tarîkatta bulan vahdet ederler halka ülfet
Hakîkatta bir kudret Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Şecaat mülkünün şâhı âsûde ettiren âhi
Gönül ikliminin mâhı Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Tutup makhûr eden mârı gülistan eyleyen nârı
Bilâşekk srr-ı Kerrârî Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Cerâhâta uran ağz-ı bâri ile her dem
Kemâkân âşikâr bu dem Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Kerâmâtı kat’î izhâr hidâyet nûruna mazhar
Cemâl-i Hazret-i rehber Rıfâî Seyyid Ahmed’dir
Cihân’ın merd-i meydân-ı azîmü’ş-şân hâkânı
Hemîşe kurb-ı Yezdânî Rıfâî Seyyid Ahmed’dir17
17

Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi.
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(Mürşid-i Aziz’imiz Şeyh Kahraman er Rıfai el Kadiri)

İstifade edilen kaynaklar:
* Hüseyin Vassaf. Sefîne-i Evliyâ.
* Selami Şimşek. Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi.
* Ebu’l-Hudâ es-Sayyâdî. Tarikat-i Rıfâiyye.
* Kudsizâde Kadri Efendi. Terceme-i Hâl-i Hz. PîrAhmed er-Rıfâî.
* Mehmed Ali Okhan. Seyyid Ahmed Rufai.
*Yunus eş-Şeyh İbrahim es-Samarrâî. Es-Seyyid Ahmed er-Rıfâî.
* Mustafa Tahralı. “Ahmed er-Rıfâî” TDV İslâm Ansiklopedisi.
* Metin İzzeti.Balkanlarda  Tasavvuf  
* İmam Celâleddin Suyûti. Eş-Şerefül Muhattem.
* Ebul Kasım İbnu’s Seyyid İbrahim Berzenci.İcâbetü’d Daî
* Şeyh Abdülkerîm bin Muhammed Berzenci.Sevâd-ül Ayneyn
* Kazerûnî.Şifâ-ül Eskam fî Sîret-i Gavs-ı En’am
* Ali bin Hasan el Vâsıtî.Hülâsat-ül İksîr
* İzzüddîn Ahmed el Fârûsî.İrşâd-ül Müslimîn Li Tarikat-ı Şeyh-ül Müttakîn
* Ken’an Rıfâî. Ahmed er Rıfâî
* Kâzım Büyükaksoy.Hak Yolu’nun Önderleri
* Hür Mahmut Yücer.Osmanlı Toplumunda Tasavvuf 19.yy
* Şeyh Âdem Nûrî er Rıfâî.Erkânnâme-i Rıfâiyye
* Hz.Pîr Ahmed er Rıfâî. El Burhan-ül Müeyyed(Kudsizâde Tercemesi)
* Cemâleddin Server Revnakoğlu. İstanbul Tekkeleri Hakkında Notlar
* Şeyhimiz Kahraman er Rıfâî’nin arşivinden el yazması belgeler, ses kayıtları ve resimler.
* Seyyid Salih Yeşil.Rehber-i Tekaya
* Sâlim Yorgancıoğlu.Üsküdar Dergahları(Prof.Dr.Ahmed Yüksel Özemre tashihi ile)
* Ahmed Nezih Galitekin.Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul
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