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Halvetiyye-Şabaniyye tarikatının 
Sldi Muhammed 

b . Abdurrahman ei-GaştUII'ye 
(ö . 1208/ 1 794) 

nisbet edilen bir kolu. 

Sldl Muhammed b. Abdurrahman, Ce
zayir şehrinin doğusundaki Berberl Gaş
tule kabilesinin Ayt İsmail koluna men
suptur. Soyu Fas'ta ilk İslam devletini ku
ran İdrlsller'e dayanır. İlk eğitimini Curcu
ra'daki zaviyede Seyyid Hüseyin b. A'rab'
dan aldıktan sonra tahsiline Şeyh Muham
med b. Ebü'I-Kasım et-Tacdlvl'nin yanın
da devam etti. 1740'ta hac dönüşü Kahi
re'de kalıp eğitimini Ezher'de sürdürdü. 
Daha sonraki yıllarda Maliki fakihi olarak 
tanınan ve Halvetiyye tarikatının Derdlriy
ye kolunu kuracak olan arkadaşı Ahmed 
b. Muhammed ed-Derdlr vasıtasıyla Ezher 
ulemasının reisi Seyyid Muhammed b. Sa
lim ei-Hifnl'nin öğrencileri arasına katıldı; 
aynı zamanda Halvetiyye'nin Hifniyye ko
lunun kurucusu olan bu zata mürid oldu. 
Şeyhi tarafından tarikat faaliyetleri için 
Sudan'ın batısındaki Darfur'a, oradan da 
Hindistan'a gönderildi. Altı yıl sonra Ka
hire'ye döndüğünde Hifnl onu halife ta
yin edip memleketi Cezayir' e yolladı . 1177 
(1763-64) veya 1183 (1769-70) yılında do
ğup büyüdüğü köye gelerek Mağrib'de ilk 
Halvetl zaviyesini açtı ve çok sayıda mürid 
edindi. Kabiliye bölgesine yayılan şöhreti 
oradaki diğer tarikat mensuplarını rahat
sız etmeye başlayınca 1790'1ı yılların ba
şında bölgeden ayrılıp Hamme'ye yerleş
ti ve faaliyetleriyle bütün Cezayir üzerin
de etkili olmaya başladı. Burada da halkın 
dini yaşantısını yanlış yönlendirdiği yolun
da artan muhalefet üzerine Cezayir şehri 
Maliki müftüsü Seyyid el-Hac Ali b. Emin 
başkanlığındaki meclis tarafından muha
keme edildi, yanlış bir fikrinin ve davranı
şının olmadığına karar verildi. Bu olayın 
ardından Cezayir beylerbeyi onu sarayına 
davet ederek onurlandırdı. 1208'de ( 1794) 

vefat eden Muhammed b. Abdurrahman 
biri köyünde, diğeri Hamme'de iki kabri
nin bulunması dolayısıyla "Ebu Kabreyn" 
Iakabıyla anılmıştır. Kaynakların çoğunda 

şeyhin. köyünde ölüp buraya defnedildiği 
kaydedilmektedir. 

Rahmaniyye tarikatının silsilesi Muham
med b. Abdurrahman'ın şeyhi Muham
med b. Salim el-Hifnl'de Halvetiyye'nin Hif
niyye koluyla birleşir. Hifniyye Bekriyye'nin, 
Bekriyye Karabaşiyye'nin , Karabaşiyye de 
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Halvetiyye-Şabaniyye'nin bir şubesidir. Mu
hammed b. Abdurrahman'dan sonra Ayt 
İsmail'deki zaviye Rahmaniyye'nin merkez 
zaviyesi olarak kabul edilmiş ve makamı
na damadı Ali b. lsa el-Mağribl geçmiştir. 
Onun döneminde ülkenin her tarafında 
açılan zaviyelerle Rahmaniyye, Cezayir'in 
en yaygın tarikatı haline gelmiş ve etkisi 
Tunus eyaletine kadar ulaşmıştır. Bu dö
nemde Tunus'un Nefta şehrindeki zaviye
de faaliyet gösteren halifesi Şeyh Musta
fa b. Muhammed b. Azzuz ile birlikte ta
rikatta Azzuziyye diye anılan bir kol mey
dana gelmiştir. Ali b. lsa' nın vefatından 
(1835) sonra Rahmaniyye silsilesi Seyyid 
Ebü'I-Kasım , Seyyid el-Hac Beşir el-Fas!, 
Muhammed b. Ebü 'I-Kasım , el-Hac Am
mar, Seyyid Muhammed el-Cehdl ve Mu
hammed Ameziyan b. Haddad şeklinde 
devam etmiştir. 

1830 yılında Fransa' nın Cezayir'i işgali 
sürecinde Rahmaniyye, Fransızlar'a karşı 

en fazla direniş gösteren tarikat oldu. Ta
rikatın Bu Saade'de bulunan Harnil Zavi
yesi şeyhi Muhammed b. Ebü 'l-Kasım di
renişin en önemli isimlerinden Abdülka
dir el-Cezairl'ye destek verdi. 1856' da baş
latılan direnişte müridierini silahlandırarak 

mücadeleye katılan Şeyh el-Hac Arnmar 
ertesi yıl geri çekilmek zorunda kaldı ve 
Cezayir'i terkedip Tunus'a yerleşti. 1870'
te ortaya çıkan Muhammed el-Mukranl'
nin baş kaldırısına da en büyük desteği 
Sadduk Zaviyesi şeyhi Muhammed Arne
ziyan b. Haddad ve oğlu Şeyh Aziz verdi. 
Fransızlar bu isyanı ancak 85.000 asker
den oluşan bir ordu sevkederek kanlı bir 
şekilde bastırabildiler. Fransızlar'ın tutuk
layıp hapsettikleri Şeyh Muhammed Arne
ziyan 1873'te hapiste ölünce makamına 
oğlu Şeyh Aziz geçti. Fransızlar, bu isyan
dan sorumlu tuttukları Şeyh Az'iz'i de ba
bası gibi hapsedip Sadduk Zaviyesi'ni yık
tılar ve şeyhi Büyük Okyanus'taki sömür
gelerinden Yeni Kaledonya adasına sür
düler. Şeyh Aziz buradan gizlice kaçmayı 
başarıp Arabistan'a gitti ve Cidde'de yaşa
maya başladı. Yaptıklarından pişmanlık 
duyduğuna Fransızlar'ı inandırması üzeri
ne 189S'te tedavi olmak amacıyla Paris' e 
gitmesine izin verildi. Kısa bir süre sonra 
ülkesine döndü. 1897 yılında vefat etti ve 
Kastantine şehrinde defnedildi. Fransız 
sömürge idarecileri, Cezayir'de karşılaştık
ları bu baş kaldından sonra Hamme'de
ki zaviyeye yeriiierin girişini yasaklayınca 
Rahmaniyye müntesipleri Harnil'deki za
viyeyi ana zaviye olarak kabul etti. Bu za
viyenin şeyhi Seyyid Mustafa b. Ebü'l-Ka-

sım, Cezayir sömürge valisiyle yaptığı gö
rüşme sonunda Hamme'deki zaviyenin tek
rar açılmasını sağladı. Rahmaniyye men
suplarının 1897 yılında 156.214 kişi olarak 
tesbit edilen sayısı 1961 'de 230.000 civa
rına ulaşmıştır. Müntesipleri daha çok Ce
zayirliler'den oluşan tarikatın en fazla ya
yıldığı yerler başta Kabiliye bölgesi olmak 
üzere Kostantlne, Annabe, Betna, Biskre 
ve Sahra'dır. 

Rahmaniyye'nin zikir usulü Halvetiyye ile 
genelde aynı olmakla birlikte Muhammed 
b. Abdurrahman 'ın bu usulde bazı deği
şiklikler yaptığı belirtilmektedir. Günlük zi
kir olarak toplu halde kelime-i tevhid cez
beye gelinceye kadar 12.000-70.000 defa 
tekrarlanır, daha sonra üçer defa Allah. 
hu, hak, hay, kayyum ve kahhar isimleri 
zikredilir. Büyük zikir denilen haftalık zi
kir Hz. Peygamber' e salavat getirmekten 
ibarettir. Bu zikre perşembe günü öğle
den sonra başlanıp cuma günü ikindi vak
tine kadar devam edilir. Müridierin virdle
ri istiaze, istiğfar, kelime-i şehadet, Fatiha 
suresi ve bazı dualardan ibarettir. Muham
med b. Abdurrahman başta olmak üzere 
Rahmaniyye şeyhleri ve mensuplarının ka
leme aldıkları eserlerin büyük bir kısmı yaz
ma halindedir. Muhammed b. Baştarzi'nin 
er-Ra]J.maniyye isimli eseri oğlu Musta
fa'nın şerhiyle birlikte Jacques A. Cherbon
neau tarafından Journal asiatique'te 
( 18 5 2) tanıtılmıştır. 
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