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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-



şandan ahşap la kaplanmıştır. İki kat yük
sekliğinde ve 9,60 x 9,60 m. boyutların
daki tevhidhanenin sağır olan güney duva
rının ortasında yarım daire planlı mihrap 
hücresi vardır. Doğu ve kuzey yönlerinde 
1 ,SO m. derinliğindeki mahfillerin zemini 
bir kademe yükseltilmiş, sınırlarına fev
kanl kadın mahfillerini taşıyan ahşap dik
meler dizilmiş, dikmelerin arası -girişin kar
şısına isabet eden yer dışında- ahşap kor
kuluklarla kapatılmıştır. Doğu ve kuzey du
varlarındaki yedi pencereden ışık alan tev
hidhanenin mihrabı ve çevresi Rifal tek
kelerine özgü bir biçimde tefriş edilmiştir. 
Mihrabın içine burhan göstermekte kul
lanılan topuz (şiş), tığ, kılıç, gürz gibi alet
ler asılmış, iki yanına teberler dikilmiş , sağ 

ve soldaki duvarlara iki defa kutbiyet ma
kamına nail olduğu için "ebü'l-alemeyn" 
olarak anılan Pir Ahmed er-Rifal'nin çifte 
tarikat sancağı gerilmiştir. Tevhidhanenin 
batı duvarında zemini üç basamakla yük
seltilmiş türbe ahşap korkuluklarla sınır
landırılmıştır. İki kat yüksekliğindeki dik
dörtgen planlı (5,40 x 3,70 m .) türbede 
bulunan beş adet ahşap sandukanın ba
şuçlarında asitanenin dervişlerinden Hat
tat İsmail Dede Efendi'nin nesih hattıyla 
yazılmış manzumeleri içeren levhalar yer 
almaktaydı. Rifal Asitanesi tasarım man
tığı , cephe düzeni, mimari ayrıntılar ve 
süsleme programı bakımından dönemin 
ahşap sivil mimari örnekleriyle büyük bir 
yakınlık gösteren XIX. yüzyılın tipik bir ör
neğidir. Gösteriş iddiasından ve biçim kay
gısından uzak, ihtiyaca göre tasarlanmış 
yapının selamlık ve harem bölümlerini oluş
turan mekanları arasında tekkelerin kul
lanım şemasını yansıtan girift bağlantıla
rın kurulduğu dikkati çekmektedir. 
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!il M. BAHA TANMAN 

RiFAiYYE 
( J.;c!S}I ) 

Ahmed er-Rifai'ye 
(ö. 578/1182) 

nisbet edilen İslam dünyasının 
ilk tarikatlarından biri. _j 

Kurucusunun nisbesinden dolayı Rifa
iyye diye bilindiği gibi ismine izafetle Ah
mediyye, kurulduğu bölge olan Bataih'e 
nisbetle Bataihiyye adlarıyla da anılır. An
cak sonraki yıllarda muhtemelen Batai
hiyye adının fazla kullanılmaması ve XIII. 
yüzyılda Ahmediyye adıyla ortaya çıkan Be
deviyye ile karıştınlmaması için daha çok 
Rifaiyye adı yaygınlaşmıştır. Tarikat günü
müzde Türkiye'de Rufaiyye şeklinde de 
söylenmektedir. S12'de (I ı 18) Irak'ın gü
neyindeki Bataih bölgesinde ümmüablde 
köyünde doğan Ahmed er-Rifal önce Ebü'l
Fazl Ali el-Vasıtl'den , daha sonra dayısı 
Mansur el-Bataihl'den hilafet aldığı için Ri
faiyye'nin Hz. Ali'ye ulaşan iki silsilesi bu
lunmaktadır. İlk şeyhi vasıtasıyla silsile 
Ebü'I-Fazl b. Kamih el-Vasıtl. Gulam b. Tür
kan, EbCı Ali er-Ruzbarl, Ali el-Acemi. Ebu 
Bekir eş-Şibll; ikinci şeyhi vasıtasıyla Ebu 
Mansur et-Tayyib, EbCı Said en-Neccar, Ebu 
Ali el-Karmezl. Ebü'l-Kasım es-Sundusl (es
SundurOsi), Ebu Muhammed Ruveym el
Bağdadl ile Cüneyd-i Bağdadl'ye varmak
ta, ondan da Hz. Ali 'ye ulaşmaktadır. 

Rifaiyye'nin XII. yüzyılda teşekkül eden 
tarikatlar arasında kuruluşunu tamamla
yıp teşkilatianan ilk tarikat olduğunu söy
lemek mümkündür. Ahmed er-Rifal'nin 
genç yaşta devrin meşhur sufılerinden olan 
dayısı Mansur el-Bataihl'den kalabalık bir 

RiFAiYYE 

mürid topluluğu devralmış olması bu teş
kilatianmanın en önemli sebebi olarak gö
rülebilir. Zira Şeyh Mansur, onu 540 (1145-
46) yılında "şeyhü'ş-şüyüh" unvanıyla üm
müablde'de bulunan tekkeye yerleştirerek 
kendisine bağlı bütün tekkelerin başına 
geçirmişti. Buradaki merkez tekkenin on 
yıl sonra ilavelerle genişletildiği görülmek
tedir. SSO'de ( 1155) 4000 kemerli olarak 
inşa edilen ve "rivak" diye anılan bu tekke 
yüzlerce metrekarelik bir alanı kapsaya
cak büyüklükteydi. Zaviye yerine daha çok 
rivak kelimesinin kullanılması, tekke bi
nasının ahşap direkler ve direkler arasın
da üstü örtülü kemerlerle bağlantılardan 
meydana gelen revaklardan oluşması se
bebiyledir. Kurulduğu bölge Güney Irak'ta 
KCıfe, V asıt ve Basra arasında Fırat ile Dic
le nehirlerinin meydana getirdiği, içinde 
bolca ağaç ve kamış bulunan bataklıklar
dan (bataih) ibaret olduğundan tekkenin 
bu şekilde inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
Tekkenin binlerce muhip ve müntesibin 
sağladığı bağış, hediye ve vakıftarla on bin
lerce cemaate hizmet edebilecek tarzda 
yapılandığı belirtilir. Büyük zikir meclisle
rinin kurulduğu geceler (mahya) 100.000 
mürid ümmüablde civarında çadırlarını 
kurar ve her gün 20.000 mürid rivakta top
lanırdı. Bunlara sabah akşam yiyecek ik
ram edilirdi. VI (XII) ve VIII. (XIV.) yüzyıl
larda müreffeh bir yer olarak anılan, yer
leşim yerlerinin birbirine dereler ve su ka-

R~ai tic-ı şerifi çevresinde düzenlenmiş Aziz Efendi hattıy
la ce li sülüs levha (Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, İstanbul 

1999, s. 87) 

99 


