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RiFADE 
( ö ~lS}f) 

Hac döneminde 
hacılara yemek dağıtma görevi. 

_j 

Sözlükte "yardım etmek, desteklemek; 
bağışlamak" anlamlarına gelen rifade ke
limesi. Cahiliye döneminde "hac günlerin
de Kabe'yi ziyaret için gelenlerin yemek 
ihtiyaçlarının karşılanması" manasında kul
lanılmıştır. Cahiliye devri Arapları arasın
da misafirperver liğin çok yaygın olması. İs
lamiyet'ten sonra da Mekke ve Medine hal
kının şehirlerine gelen yabancılara yemek 
ikram etmeyi sürdürmesi rifade gelene
ğinin köklü bir geçmişi olduğunu göster
mektedir. Cahiliye döneminde önceleri. Ka
be'yi ziyarete gelenler Mekke halkından 
toplanan yardımlarla oluşturulan bütçe
den ağırlanırken daha sonra bu görevi . 
onu bir it ibar ve şeref vasıtası olarak gö
ren zenginlerle Mekke ve Kabe yönetimin
de etkili olan kabile reisieri üstlenmiştir. 
Daha çok hurma ve kuru üzümden ibaret 
olan yemeğin ana malzemesine zamanla 
et. ekmek, yağ , buğday ve arpa eklenmiş
tir. İlk defa deve etinden yemek yaptırıp 
hacılara dağıtan _kimsenin Mekke'ye put
perestliği sokan Amr b. Lühay olduğu ri
vayet edilir. 

Rifade hizmeti, Hz. Peygamber'in dör
düncü dedesi Kusay b. Kilab tarafından bir 
kurum haline getirilmiştir. Kinane ve Ku
daa kabilelerinin yardımıyla Mekke'ye ha
kim olan Kusay, Kabe hizmetleriyle ilgili 

düzenlemeler yaparken Kureyşliler'e , "Siz
ler Allah'ın komşuları ve harem ehlisiniz, 
hacılar ise Tanrı'nın misafirleri ve O'nun 
evinin ziyaretçileridir. Onlar ikram edilme
ye en layık olan misafirlerdir, buradan ay
rılıncaya kadar onlara yemek hazırlayın, 
içecek ikram edin. İmkaniarım bunun ta
mamını karşılamaya yetecek olsaydı bunu 
bizzat kendim yerine getirirdim" demiş 
(İbn Sa 'd, I, 60), Kureyşliler, Kusayy'ın bu 
teklifini kabul ederek mallarından bir kıs
mını bu iş için ayırmıştır. Rifade hizmeti 
için Kureyşliler'den her yıl para ve mal top
lanarak bir bütçe .oluşturulması bu olay
dan sonra gelenek halini almıştır. Bütçe
ye katılmanın üst sınırının 100 miskal ağır
lığındaki Bizans parası olduğu rivayet edi
lir. Bu uygulamayla Mekke'ye gelen her
kesin ağırlanması hedeflenmişse de mali 
durumu iyi olmayanlara öncelik tanınmış
tır. Haccın ilk günlerinde Mekke yolların
da ve şehrin belli yerlerinde oluşturduğu 
özel mekanlarda develer kestirip hazırlat
tığı yemekleri hacılara ikram eden Kusay 
(Ya'kübl, I, 259), yaşlandığı zaman oğlu 
Abdüddar'a hacılara yemek yedirme hiz
metini sürdürmesini vasiyet etmiştir. Ez
raki , Kusayy'ın bu görevi öbür oğlu Abdü
menaf'a verdiğini kaydederse de (AI].bti
ru Mekke, I, ı ı O) bu bilgi diğer kaynaklar 
tarafından teyit edilmemektedir. Bir sü
re sonra başta Abdümenaf olmak üzere 
Haşim, Muttalib, Nevfel ve Abdüşems sa
yı ve itibar bakımından daha üstün olduk
larını ileri sürerek bu görevlerin Abdüme
nafoğulları 'na verilmesi gerektiğini belirt
miş ve onlara karşı mücadeleye girişmiş
tir (bk. HİLFÜ'l-MUTAYYEBIN) Sonunda ri
fadenin de aralarında bulunduğu bazı gö
revlerin Abdümenafoğulları'na verilmesi 
kararlaştırılmış, böylece rifade görevi. zen
ginliği ve cömertliğinden dolayı Abdüme
naf b. Kusayy'ın oğlu ve Hz. Muhammed'in 
büyük dedesi Haşim'e geçmiştir. 

Haşim de Kureyşliler 'den mal toplama 
geleneğin i sürdürmüş , r ifade ve sikaye 
görevleri için harcanan paranın dörtte bi
rini kendi malından karşılamıştır (İbn Ha
b!b, s. 27) . Bu konuda yaptığı hizmetler
le Mekke ve çevresindeki Arap kabileleri 
arasında büyük itibara sahip olan Haşim , 

kıtlığın hüküm sürdüğü bir yıl Dımaşk'tan 
getirttiği ekmekleri et suyunda tirit ya
parak hacılara ikram etmiş , bundan do
layı asıl adı Amr olmakla birlikte "Haşim" 

(kıran, ufalayan, parçalara ayıran) lakabıy
la meşhur olmuştur (İbn Sa 'd, I, 62-63; Be
lazür!, ı, 67) Rifade hizmetini Haşim'den 
sonra küçük kardeşi Muttalib üstlenmiş, 
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ondan da Hz. Peygamber'in dedesi Ab
dülmuttalib'e geçmiştir. 

Abdülmuttalib 'den sonra rifade görevi 
oğlu EbO Talib'e intikal etmiştir (Ezraki, 
I, ı I2) İslam'ın ilkyıllarında da bu görevi 
yürüten E bO Tali b mali durumu bozulun
ca kardeşi Abbas'tan önce 10.000, ertesi 
yıl 1 5.000 dirhem borç almak zorunda kal
mıştır. Üçüncü yıl borcunu ödeyemeyince 
rifade ve sikaye görevlerini Abbas'a dev
retmiş (Belazürl, I. 64), Abbas bu görev
leri Mekke'nin fethine kadar sürdürmüş
tür. M. Watt, Abdümenafoğulları'nın rifa
denin de aralarında bulunduğu Kabe hiz
metlerini üstlenme konusundaki çabala
rını ve hizmetlerini maddi çıkar elde et
mek amacıyla ilişkilendirir (Hz. Muham
med Mekke 'de, s. 26) . Böylece Haşim'in 
harcamaların bir kısmını kendi malından 
karşıladığını ve EbO Talib'in borçlandığı için 
bu görevleri kardeşine devrettiğini göz ar
dı eder. 

ResOl-i Ekrem, Mekke'nin fethinden son
ra rifadeyi şahısların uhdesinden alıp bir 
kamu görevi haline getirmiştir. 9 (631) yı
lında hac emlri olarak görevlendirdiği Hz. 
EbQ Bekir'e hacılara yemek hazırlatması 
için bir miktar mal veren Hz. Peygamber 
Veda haccında bu görevi bizzat üstlenmiş
tir ( Ezrakl, I, I ı 2, ı 94-1 9 5) . Rifade göre
vi Hulefa-yi Raşidin döneminden itibaren 
Mekke'ye hakim olan halife ve devlet baş
kanları tarafından yürütülmüştür (a.g.e., 
ı, ı 12) . İbn Kesir rifadenin zaman zaman 
kesintiye uğradığını, Abbasiler'in ilk yılların
da bu görevin sürdürülebilmesi için mas
rafları beytülmalden karşılanmak üzere ba
zı kişilerin görevlerıdirildiğini kaydeder (el
Bidaye ue 'n-nihtiye, ll, 193) Sonraki dö
nemlerde rifade hizmetinin hac mevsim
lerinde Medine'de de sürdürüldüğü görül
mektedir. Haremeyn fakirlerine ikram edil
mek üzere Mekke ve Medine imaretlerin
de pişirilen bir çeşit çorba olan deşişe rifa
denin değişik bir uygulamasıdır (bk DEŞi

ŞE). Takıyyüddin el-Fasi (ö . 832/ 1429), hali
fe ve sultanların emriyle hac mevsimlerin
de Mekke ve Mina'da yemek pişirilerek in
sanlara dağıtıldığını kaydeder ( Şifa'ü '1-ga
ram, ll , 141). Eyüp Sabri Paşa bu uygula
manın Osmanlı döneminde de sürdürüldü
ğünü, Mina'da bulunan Osmanlı askerleri
ne ve özellikle fakir hacılara Mekke Emirli
ği tarafından et ve erzak dağıtıldığını, Müz
delife'den Mekke'ye dönülen ikinci günün 
akşamında büyük bir ziyafet düzenlendi
ğini, 1873 yılı hac mevsimindeki bu ziya
fete Mekkeliler ve hacı adaylarıyla birlikte 
kendisinin de katıldığını söyler (Mir'atü'l
Haremeyn, I, 327) . 
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Iii MUSTAFA SABRİ KüÇÜKAŞCI 

RiF.Ai, Ahmed b. Ali 

(bk. AHMED er-RİFAi). 

RiF Al AsiT ANESi 
Rifaiyye tarikatının 

İstanbul' daki merkez tekkes i. 

_j 

_j 

Üsküdar inadiye'deki Gündoğumu cad
desi (eski Menzilhane Yokuşu) üzerinde ön
ce küçük bir zaviye olarak kurulmuştur. 
Banisi, 1591-1592 civarında Yemen'den İs
tanbul'a gelen ve asitanenin karşısındaki 
Tavaşi Hasan Ağa (inadiye) Camii'nde Rita! 
ayini icra etmeye başlayan Şeyh Muham
med b. Ukayl'dir (ö 1037/1627) . Bugün 
mevcut olan 1145 (1732) tarihli kitabe
den bu tarihte bir tekke binasının yapıldı
ğı anlaşılmaktadır. Bu bina, Defter-i Haka
n! Emini Hafız Yusuf Rıza Efendi tarafın
dan 1812'den önce eskisinden daha geniş 
biçimde ihya edilerek vakfiyesi düzenlen
miştir. Rifaiyye'nin asıl asitanesi, Bağdat'ın 
güneyinde Basra ile V asıt arasındaki Üm
mü Ab!de köyü yakınlarında Seyyid Ahmed 
er-Rifai'nin türbesinin yanında pir maka
mı niteliğinde olan tesistir. Ancak İstan
bul'un islam alemindeki imtiyazlı mevkiin
den dolayı Üsküdar'daki bu asitane Ana
dolu ve Rumeli'deki Rifat tekkelerinin mer
kezi haline gelmiştir. 

Bazı kısımları 1898'de onarım geçirse 
de tekkelerin kapatıldığı 1925 yılında ta
mire muhtaç durumda bulunan tekkenin 
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harem kısmında son postnişin Hasan Hüs
nü Efendi oturmuş, selamlık kısmı 1929'
da Vakıflar İdaresi tarafından kiraya veril
miştir. 13 Haziran 1942'de çıkan bir yan
gında iki evle birlikte tekkenin büyük kıs
mı yanmış. Vakıflar İdaresi restorasyon 
projesini hazırlatmış, ancak tamirat ger
çekleşmemiştir. Yangından kurtulan kısım 
1953'te yıktınlınca Gündoğumu caddesi 
üzerindeki küçük haztre dışında asitane
den herhangi bir iz kalmamıştır. Günümüz
de tekke binasının yerinde eski yapıyla hiç
bir ilgisi olmayan alelade bir mesken bu
lunmaktadır. 

Kaynaklarda ayin gününden ve farklı ta
rihlerde postta oturan şeyhlerden dolayı 
Perşembe, Feyz!zade, Hafız İbrahim Efen
di, Şeyh Hafız Efendi, Şeyh Mehmed, Şeyh 
Sadık Efendi, Şeyh Ziya Efendi gibi adlar
la zikredilmektedir. Rifaiyye'nin Ulvaniyye 
koluna bağlı olan asitane perşembe gün
leri öğle namazını müteakip yapılan mu
kabele sırasında gösterilen "burhan"larla 
tanınmaktaydı. Bu sebeple Avrupa'da or
yantalizm ve egzotizm eğilimlerinin ağır
lık kazandığı XIX. yüzyılda basılmış sey
yah rehberlerinin çoğunda İstanbul'da "ka
çırılmaması gereken ilginç hususlar" ara
sında Üsküdar'da "haykıran dervişler tek
kesi" adıyla yer almış ve çok sayıda yaban
cı yazarın ve ressamın uğrağı olmuştur. 

Fransız Albert Aublet ile "ressam-ı Haz
ret-i Şehriyarl" İtalyan Fausto Zonaro'nun 
tevhidhanede ayin sırasında şeyh efendi 
tarafından hastaların çiğnenmesini (dev
siye yapılmasını) tasvir eden tabloları bun
lardandır. Aublet, "Ceremonie des dervic
hes hurleurs de Scutari" adlı 1882 tarihli 
tablosunda mihrap duvarını mefruşatına 
ilişkin ayrıntılarıyla aslına uygun biçimde 
tasvir etmiştir. 

Asitane postuna oturan meşayih şun
lardır: Şeyh Muhammed el-Hadldl ( 1732-

Rifai Asitanesi'ndeki 
bir ayin s ı ras ı nda 

sevhin devsivesini 
tasvir eden. 

1891'de 
Aıbert Aubıet 

tarafından 

yapılmış tablo 
(Houston David 

B. Chaımers Koıeksi-
yon u) 

ı 756). Şam lı Şeyh Yasin Efendi ( 1756 1? ll. 
Hocazade Şeyh Mehmed Tahir Efendi 
(1812) , Şeyh Ali Rıza Efendi (1812-1813). 

Şeyh Mehmed Sadık Hilmi Efendi ( 1813-

1826). Şeyh Seyyid Feyzullah Efendi ( 1826-
1843), Larendeli Tatar Şeyh Hafız İbrahim 
Hilmi Efendi (1843- 1865). Şeyh HafızAb

durrahman Tevfik (Büyük) Efendi ( 1865-

1898) , Şeyh Abdülkadir Ahmed Ziyaeddin 
SalahiEfendi (Ziya Molla) (1898- 1917), Şeyh 

Hasan Hüsnü Sarıer (Ceyhun) Efendi (1917-

1925). 

Arsanın batı kesiminde tek bir yapıdan 
ibaret olan tekke batıda Gündoğumu cad
desi, doğuda Ferah sokağı , diğer iki yön
de komşu parsellerle çevrilidir. Cadde üs
tündeki çevre duvarıyla tekke binası ara
sında kalan sahanın kuzey kesimi haz!re, 
güney kesimi küçük bir avludur. Cadde 
üzerindeki, köfeki taşıyla örülü ve harpuş
talı çevre duvarında dikdörtgen açıklıklı ve 
demir parmaklıklı yedi pencere sıralanır. 

İkinci bani Yusuf Rıza Efendi'nin kabrinin 
hizasında büyük pencerenin üzerindeki ba
sık kemer biçimli yükseltide ta'lik hattıyla 
Ankebüt süresinin 57. ayeti yazılıdır. Du
varın güney ucunda halen mevcut olma
yan cümle kapısının üstünde asitanenin 
1145 (1732) tarihini taşıyan manzum kita
besi vardı. Tekke binası içinde kuzeyde tev
hidhaneyle türbe, batıda giriş taşlığı , gü
neybatıda selamlık, güneydoguda harem 
yer almakta, haremin tek katlı olan bir kıs
mı bu yönde kitleden taşmaktadır. Arsa
daki eğime uyularak mekanlar batıdan do
ğuya doğru alçalan kademeler üzerine otur
tulmuştur. Tekkenin boyutları en geniş ye
rinde 25 x 17 metreyi bulur. Haremin gü
neydoğu yönündeki çıkintısı dışında yapı 
iki katlıdır. Türbenin kuzey ve batı duvar
ları ile haremin badrum katındaki dış du
varlar kagirdir. Diğer bütün duvarlar ah
şap karkaslı olup içeriden bağdadl sıva, dı-


