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şandan ahşap la kaplanmıştır. İki kat yüksekliğinde ve 9,60 x 9,60 m. boyutların

daki tevhidhanenin

sağır

olan güney duvadaire planlı mihrap
hücresi vardır. Doğu ve kuzey yönlerinde
1,SO m. derinliğindeki mahfillerin zemini
bir kademe yükseltilmiş, sınırlarına fevkanl kadın mahfillerini taşıyan ahşap dikmeler dizilmiş, dikmelerin arası -girişin karşısına isabet eden yer dışında- ahşap korkuluklarla kapatılmıştır. Doğu ve kuzey duvarlarındaki yedi pencereden ışık alan tevhidhanenin mihrabı ve çevresi Rifal tekkelerine özgü bir biçimde tefriş edilmiştir.
Mihrabın içine burhan göstermekte kullanılan topuz (şiş), tığ, kılıç, gürz gibi aletler asılmış, iki yanına teberler dikilmiş , sağ
ve soldaki duvarlara iki defa kutbiyet makamına nail olduğu için "ebü'l-alemeyn"
olarak anılan Pir Ahmed er-Rifal'nin çifte
tarikat sancağı gerilmiştir. Tevhidhanenin
batı duvarında zemini üç basamakla yükseltilmiş türbe ahşap korkuluklarla sınır
landırılmıştır. İki kat yüksekliğindeki dikdörtgen planlı (5,40 x 3,70 m .) türbede
bulunan beş adet ahşap sandukanın başuçlarında asitanenin dervişlerinden Hattat İsmail Dede Efendi'nin nesih hattıyla
yazılmış manzumeleri içeren levhalar yer
almaktaydı. Rifal Asitanesi tasarım mantığı , cephe düzeni, mimari ayrıntılar ve
süsleme programı bakımından dönemin
ahşap sivil mimari örnekleriyle büyük bir
yakınlık gösteren XIX. yüzyılın tipik bir örneğidir. Gösteriş iddiasından ve biçim kaygısından uzak, ihtiyaca göre tasarlanmış
yapının selamlık ve harem bölümlerini oluş
turan mekanları arasında tekkelerin kullanım şemasını yansıtan girift bağlantıla
rın kurulduğu dikkati çekmektedir.
rının ortasında yarım
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Ahmed er-Rifai'ye
(ö.

L

578/1182)

nisbet edilen İslam dünyasının
ilk tarikatlarından biri.

_j

Kurucusunun nisbesinden dolayı Rifaiyye diye bilindiği gibi ismine izafetle Ahmediyye, kurulduğu bölge olan Bataih'e
nisbetle Bataihiyye adlarıyla da anılır. Ancak sonraki yıllarda muhtemelen Bataihiyye adının fazla kullanılmaması ve XIII.
yüzyılda Ahmediyye adıyla ortaya çıkan Bedeviyye ile karıştınlmaması için daha çok
Rifaiyye adı yaygınlaşmıştır. Tarikat günümüzde Türkiye'de Rufaiyye şeklinde de
söylenmektedir. S12'de (I ı 18) Irak'ın güneyindeki Bataih bölgesinde ümmüablde
köyünde doğan Ahmed er-Rifal önce Ebü'lFazl Ali el-Vasıtl'den , daha sonra dayısı
Mansur el-Bataihl'den hilafet aldığı için Rifaiyye'nin Hz. Ali'ye ulaşan iki silsilesi bulunmaktadır. İlk şeyhi vasıtasıyla silsile
Ebü'I-Fazl b. Kamih el-Vasıtl. Gulam b. Türkan, 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 (esSundurOsi), Ebu Muhammed Ruveym elBağdadl ile Cüneyd-i Bağdadl'ye varmakta, ondan da Hz. Ali'ye ulaşmaktadır.

bu teş
en önemli sebebi olarak görülebilir. Zira Şeyh Mansur, onu 540 (114546) yılında "şeyhü'ş-şüyüh" unvanıyla ümmüablde'de bulunan tekkeye yerleştirerek
kendisine bağlı bütün tekkelerin başına
geçirmişti. Buradaki merkez tekkenin on
yıl sonra ilavelerle genişletildiği görülmektedir. SSO'de ( 1155) 4000 kemerli olarak
inşa edilen ve "rivak" diye anılan bu tekke
yüzlerce metrekarelik bir alanı kapsayacak büyüklükteydi. Zaviye yerine daha çok
rivak kelimesinin kullanılması, tekke binasının ahşap direkler ve direkler arasın
da üstü örtülü kemerlerle bağlantılardan
meydana gelen revaklardan oluşması sebebiyledir. Kurulduğu bölge Güney Irak'ta
KCıfe, Vasıt ve Basra arasında Fırat ile Dicle 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 binlerce cemaate hizmet edebilecek tarzda
yapılandığı belirtilir. Büyük zikir meclislerinin kurulduğu geceler (mahya) 100.000
mürid ümmüablde civarında çadırlarını
kurar ve her gün 20.000 mürid rivakta toplanırdı. Bunlara sabah akşam yiyecek ikram edilirdi. VI (XII) ve VIII. (XIV.) yüzyıl
larda müreffeh bir yer olarak anılan, yerleşim yerlerinin birbirine dereler ve su kamürid

topluluğu devralmış olması

kilatianmanın

R~ai tic-ı şerifi çevresinde düzenlenmiş Aziz Efendi hattıy
la ce li sülüs levha (Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, İstanbul
1999, s. 87)

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

ile bağlandığı, ulaşırnın kayıklarta
bu bölgede günümüzde sadece Ahmed er-Riffıl'nin türbesi kalmıştır. Ahmed er-Rifal'den sonra ümmüablde'deki rivakta irşad postuna ilk olarak
yeğeni ve damadı Ali b . Osman (ö. 584/
ı 188). ardından diğer damadı Abdürrahlm
b. Osman (ö. 604/1207), onun ardından ilk
damadından tarunu İbrahim el-A'zeb (ö.
609/ ı 2 I 2) oturmuş, böylece şeyhlik Rifal
ailesi içinde devam etmiştir. İbrahim elA'zeb ile birlikte kardeşi Ahmed el-Ahdar'dan Rifaiyye kaynaklarında kutub olarak söz edilmektedir. Rifaiyye, Ahmed erRiffıl'nin İskenderiye'ye gÖnderdiği Ebü'lFeth el-Vasıtl (ö 632/I234-35) aracılığıyla
Mısır'da teşkilatianan ilk tarikat olmuş
tur. Ahmed er-Rifal ve tarikatıyla ilgili elMa'aritü'l-Mu]J.ammediyye fi'l-ve?d'ifi'l-A]J.mediyye adlı eserin yazarı , Rifal'nin torunlarından İzzeddin Ahmed es-Sayyad (ö. 670/I271) zamanında tarikat Irak,
Suriye, Hicaz, Yemen ve Mısır'da yaygınlık
kazanmıştır. Ayrıca Tunus'ta XV. yüzyılda
bir Rifal şeyhinin bulunduğu bilinmektedir.
yapıldığı anlaşılan

Amasya Taşova'da Riffıiyye'ye ait Seyyid NGreddin Alparslan Zaviyesi için düzenlenen vakfiyenin Ramazan 6SS (Eylül 1257) tarihini taşıması (Bayram. sy
XX lll 1I 994]. s. 32), Kayseri civarında Develi'de Seyyid Şerif adlı bir Rifal şeyhine
ait 695 (1295-96) tarihli bir mezar taşının
bulunması (Özgüç- Akok, XIX/75 1 1955 ı.
s. 382) ve Efiakl'nin kaydına göre Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin (ö. 672/1273) sağ
lığında Konya'da Riffıller'in mevcudiyeti
(Ariflerin Menkıbeleri, ll, 149-150) Rifaiyye'nin Anadolu'da XIII. yüzyılın ortaların
dan itibaren varlığını göstermektedir. İbn
BatlOta 732-734 (1332-1334) yıllarında dolaştığı yerlerden Kuzey Anadolu, Amasya,
İzmir, Bergama ve Macar adlı bir Türkistan şehrinde Rifaiyye mensuplarından söz
etmektedir (Seyahatname, ı. 417.425, 427,
471). M. Fuad Köprülü, İbn BattGta'dan
hareketle Rifiliyye mensuplannın XIII. yüzyılın sonlan ile XIV. yüzyılın başlarında Anadolu'da faaliyet gösterdiklerini (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. I 7 4), Os-

Rifaitacı

(İstanbul

Belediye
Müzesi,

Envanter
nr. 3078)
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manlt Devleti'nin kurulduğu bu dönemde
Riffılliğin en etkili tarikatlardan biri olduğunu (Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 9596) kaydetmektedir. Rifaiyye'nin yanı sıra
birkaç tarikata daha intisabı bilinen Molla Fenari'nin XV. yüzyılda Bursa'da yaşa
mış olması Rifaiyye'nin Anadolu'da bu yüzyılda da devam ettiğini göstermektedir.
Kaynaklar, XVI. yüzyılın ilk yarısında Anadolu ve istanbul'da Rifalliğin varlığından
söz etmemekte (Öngören, s. 19), Rifaiyye mensupianna istanbul'da ancak XVI.
yüzyılın sonlarından itibaren rastlanmaktadır. Yemen'den istanbul'a gelen Şeyh
Muhammed b. Ukayl (ö 1037/1627) Üsküdar'da Tavaşi Hasan Ağa (in.'ldiye) Camii'nde Rifal ayini icra etmiştir. İstan
bul'da tarikatın yaygınlaşması XVIII. yüzyılda Üsküdar'da Rifal Asitanesi'nin kurulmasıyla başlar (bk. RiFAI ASİTANESİ ) .
Bu yüzyılda tarikatın istanbul'daki altı
büyük tarikattan biri olduğu belirtilmektedir (d'Ohsson, IV, 661-662). Aynı yüzyılın başlarından itibaren tarikatın birkaç tekke ile Edirne'de temsil edildiği
ve burada KabOII Mustafa Efendi gibi divan sahibi bir şeyhin yetiştiği bilinmektedir (Şimşek, s. 29). Ebü'I-Hüda es-Sayyadl
adında hem soy hem tarikat bakımından
Rifai-Sayyadl olan bir şeyhin naklbüleşraf
olarak ll. Abdülhamid'in yakınında bulunması, Riffıiyye'nin XIX. yüzyılın sonu ve XX.
yüzyılın başlarında bütün Osmanlı topraklarında faal olduğunu göstermektedir.
XIX. yüzyıl sonunda sadece istanbul'da
kırktan fazla Rifal tekkesi mevcuttu (Depo nt- Coppolani, s. 328-329). G. Veinstein ve N. Clayer, bu dönemde istanbul'daki Rifal tekkelerinin diğer bütün tekkelere oranının yüzde on bir olduğunu tesbit etmiştir (Les voies d'Allah, s. 323) . Enver Behnan Şapolyo, tekkelerin kapatılma
sından (30 Kasım 1925) önce istanbul'daki kırk Rifal tekkesinin ismini kaydetmiş
tir (Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s. 464465)
XIX. yüzyılın sonlarında Endonezya'dan
Hindistan, Afrika ve Balkanlar'a kadar hemen hemen bütün İslam dünyasına yayılmış olan Rifaiyye günümüzde Mısır, Suriye, Yemen, Irak, Türkiye ve Balkan ülkelerinde varlığını sürdürmektedir (Tah ra lı,
Ahmad al-Rifal, s. 335-336). Bulgaristan'ın
Şumnu şehrinde Rifal dervişlerinin faaliyetlerine ve XIX. yüzyılda Sofya ile Köstendil'de iki Rifaltekkesine rastlanmaktadır.
Yunanistan'ın Yanya, Serez, Eğriboz, Gümülcine, Selanik şehirlerinde ve Girit adasında Rifal tekkeleri kurulmuştur. Arnavutluk'ta Rifaiyye'nin XVII. yüzyılın ortalarından itibaren yayılmaya başladığı anla-

şılmaktadır.

XIX. yazyılın sonlarına doğru
Musa Muslihuddin er-Rifal'nin Yakova'da kurduğu Hacı Musa Tekkesi'ndeki faaliyetleri sonucu Rifaiyye, Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Makedonya'ya da yayılmıştır. Arnavutluk'un Tiran ,
Berat, Pegin (Peçin), işkodra, Ergiri kasrı
(Gjirokaster). İlbasan (Eibasan). Petrela ve
Tropoya şehirlerinde bu tarikata ait ondan fazla tekke kurulmuştur. Ayrıca Bosna-Hersek'in Saraybosna; Kosova'nın ipek,
Prizren. Yakova (Gjakove); Makedonya'nın
Manastır, Kavadarcı, Üsküp; Hırvatistan'ın
Yakova (Djakovo) şet)irlerinde Rifaiyye adı 
na tekkeler kurulduğu görülmektedir. Buradan Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada ve Avustralya'ya göç
eden Rifaller'den bir kısmının oralarda da
tekkeler açtığı belirtilmektedir.
Yakovalı Şeyh

Rifaiyye tarikatının esasları Ahmed erRifal tarafından tesbit edilmiştir. Onun
ifadesine göre Rifaiyye Kitap ve Sünnet' e
dayanan. tevazu ve alçak gönüllülüğün
esas alındığı bir tarikattır (el-Burhanü 'lmü'eyyed, s. 62-63, 88; el-Mecalisü's-seniyye, s. 17- 18). Rifaiyye'de şeyhe intisap
müridle mürşid arasında bir anlaşma ve
sözleşme (biat ve mübayaa) olarak kabul
edilmekte ve bir merasimle gerçekleştiril
mektedir. Kenan Riffıl tarikattaki biat merasimini ayrıntılı şekilde kaydetmiştir (Ahmed er-Rifal, s. 155- 157) . Tarikata giren
salikten evvela şeriatın emir ve yasaklarını öğrenerek gereğini yerine getirmesi,
sonra farzlarla birlikte çokça nafile ibadetlerle meşgul olması istenir. Salik için şeriat
edeplerinden tercih edilen öncelikle sohbettir; yani mürid mürşidinin sözlerini dikkatle dinlemeli, onun hal ve hareketlerine
dikkat etmeli. davranışlarını ona göre düzenlemelidir. Şeyh ile sohbet ve beraberlik müridin kötü huylarını güzel huylara
dönüştürmesine yardımcı olur. Seyrü süIOkün başlangıcı Hakk'a yönelip kalp huzurunu elde etmektir. Bu huzura mürşidin
talimatına göre çokça salatü selam getirmekle ulaşılır. Salatü selam getirmekten
maksat salike Hz. Peygamber'den feyiz ve
"nefha"ların erişmesini sağlamaktır. Zira salatü selam vesilesiyle aradaki perdeler kalkmakta ve salik ResGl-i Ekrem'den
zat nurlarını görebilmektedir. Buna göre
Hakk'ın huzuruna vasıl olmada Hz. Peygamber bir kapı mesabesindedir. Salatü
selamın her namazdan sonra mürşidin belirleyeceği sayıda okunan beş şekli olmakla birlikte ümml müridier için, "AIIahümme
salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihl ve sellim" şeklinde okunınası
yeterli görülmüştür.
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Müridler. tek başlarına yaptıkları bütün
zikirleri kendi işitecekleri kadar yüksek sesle (cehri) yaparlar. Toplu zikir ise hem oturarak ( kuOcfı) hem ayakta ( kıya mi) yapılmak
tadır (bu zikrin istanbul'da icra edilen şe k
li Ömer Tu ğrul İna n çe rtara fında n a yrıntı 
lı biçimde kayd e dilm iş ti r; bk. DBİs t.A , VI,
330-331). Zikir meclislerinde genelikle Ahmed er-Rifal'nin tertip ettiği evrad ve ahzabdan bir bölümü (sekizinci hizip) okunmaktadır. Ayrıca bazı gün ve gecelerde zikir sırasında "burhan" denilen kerametierin izharıda söz konusudur. ism-i celal zikrinin hızlandığı bir sırada zikri yöneten şeyh
kılıç , şiş , tığ , topuz gibi aletleri zikir yapan
dervişler arasından seçtiği kimselerin yanak, karın, gırtlak, göz çukuru ucu gibi vücudun değişik yerlerine saplar. Dervişler
vücutlarına saplanmış aleti elleriyle tutarken zikre devam ederler. Bunun yanı sıra
şeyh yassı bir kaşık biçimindeki "gül" denilen, ateşte akkor haline getirilmiş demiri yalar veya dervişleri n belden yukarı çıp
lak bedenlerine temas ettirir. Bu tür gösteriler arasında ateşe girme, zehir içme,
vahşi hayvanlarla oynama, ağızda cam parçalarını çiğneme gibi uygulamalar da zikredilebilir. Bu gösterilerle Allah dilemedikçe ateşin yakmasının. kesici aletlerin kesmesinin, yırtıcı hayvanların zarar vermesinin mümkün olmayacağı deliliyle ispatlanmak istenmekte, ayrıca bu yolla inkarcıların hidayete ermesi hedeflenmektedir.
Ahmed er-Rifai'ye göre velayet yolunda olan insanlarda bu hallerin meydana
gelmesi mümkün olmakla birlikte bunlar
o aşamada kemal alameti olmadığından
önemsenmemelidir. Rifal'den bahseden ilk
kaynaklarda bu tür olaylara yer verilmemiş, ancak ona bağlı olarak devam eden
silsilelerde bu uygulamalar tarikatın belirleyici niteliği haline gelmiştir. Bununla birlikte Ahmed er-Rifal'ye nisbet edilen, "Eğer
bir ateşe ismim anılacak olsa asla alev alev
yanmaz"; "Ateşin alevleri yükseldiği esna-

Bir Rifai
sevhi ta sviri
(Turlci.sche
Geuuander und
Osmani.sche
Gesel/scha{t,
Istanbul 1966,
lv. 134)

da zikredince mahlükatın rabbinin izniyle
alevler benim için sakinleşir" ; "Rabbim bana dedi ki: Sen yırtıcı hayvanlar üzerinde
büyük bir hükme sahipsin" şeklindeki ifadelerden hareketle (Ken an Rifal , s. 17918 1, 228) onunesasen bu tür kerametiere sahip olduğu , ondaki potansiyel gücün
daha sonra halifelerinde zuhur ettiği ileri
sürülmektedir. Nitekim Ahmed er-Rifa1'nin irşad faaliyeti için İskenderiye'ye gönderdiği Ebü'l-Feth el-Vasıtl'n in halifesi Abdüsselam el-Kallbl'nin (el-Kul eybl) yanan
bir ateşin içine girerek sönünceye kadar
durduğu, Rifili'nin torunu İbrahim elA'zeb'in aslan, yılan gibi vahşi hayvanlarla
ve ateşle oynadığı belirtilmekte, Rifili'nin
diğer bir torunu İzzeddin Ahmed es-Sayyad'ın bu tür olayları Allah ' ın bir lutfu olarak değerlendirdiği görülmektedir.
M. Fuad Köprülü'nün bu uygulamaları
Abbas! Devleti'nin Moğollar tarafından yı
kılmasından sonra şamanist tesirlerle ortaya çıkan olaylar olarak değerlendirmesi
(L 'in{luance du Chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans,
s. 12-1 3) isabetli bir yaklaşım değildir. Zira Moğollar'ın gelmesinden önce de Rifaiyye mensuplarında bu uygulamaların varlığı bilinmektedir. Nitekim Bağdat Moğol
lar tarafından işgal edilmeden (656/ 12 58)
önce vefat etmiş olan Sıbt İbnü'l-Cevzl (ö
654/ 1256) eserinde 578 (1182-83) yılı olaylarını anlatırken Rifaller'de sözü edilen hallerin görüldüğünü kaydetmektedir (Mir'atü 'z-zaman, s. 370-37 ı ). Öte yandan bu tür
haller Şamanizm tesiriyle ortaya çıkmış olsaydı aynı hallerin o dönemde diğer tarikat mensuplarında da görülmesi gerekirdi, halbuki diğer tarikatlarda bu tür uygulamalara rastlanmamaktadır.
Rifaiyye'de riyazet ve halvet müridin
mertebesine göre değişiklik gösterir. Dokuz çeşit riyazetin dördü salikin çavuşluk
mertebesine, beşi de nakiblik mertebesine gelmesinden sonra uygulanır. Şeyh, çavuşlu k mertebesine yükseltilecek salike
her nam azın arkas ından şa rtların a r iayet
ederek ve anlamını hatırından çıkarmaya
rak en az 1000 defa kelime-i tevhid zikrini yerine getirmesini, bununla kalbi nurlanınca Allah ismiyle zikretmesini, ardın
dan yine her namazdan sonra ZSOO'den
az olmamak üzere şeyh tarafından belirlenecek miktarda en az üç ay ism-i celal
zikrine devam etmesini emreder. Bu zikir
müridin kalbinde iyice yerleşip nuru yüzünde zahir olunca onu çavuşluk mertebesine yükseltir. Daha sonra ona her biri
belli sayıda günü kapsayan ve yine belli
sayıda kendine mahsus zikirleri olan dört

riyazet yaptırır. Bu riyazetlerin ardından
mürid şeyhe manevi bir işaret gelinceye
kadar her gün 1000 adet "zü'l-celali ve'likram" zikrine devam eder ve sonunda naki b lik derecesine yükseltilir. Şeyh bu dereceyle ilgili gerekli işlemleri yerine getiren müride beş riyazet daha yaptırır. Daha sonra günlük namazların peşinden belirlenen miktarda istigase zikri denilen "la
ilahe illa ente sübhaneke inn! küntü mine'z-zalimln" (el-Enbiya 21/87) zikrine devam eder. Ardından şeyhi onu halife olacak nakibler için uygulanan kırk bir günlük
tehzlb halvetine sokar. Halveti tamamlayan salik belli zikirleri de yerine getirdikten sonra kendisine hilafet verilir. Hilafet
verilen müridierin devam edeceği belli evrad ve hizipler vardır. Rifaiyye'de ayrıca her
yıl muharrem ayının on birinden itibaren
yedi gün devam eden ve her güne mahsus belli sayıda zikirleri olan muharrem ayı
halvetiyle bir i'tikaftan ibaret olan "halvet-i üsbüiyye" yapılmaktadır.
Rifaiyye tarikatında sünnet olduğu kabul edildiği için siyah taç tercih edilmiştir.
Tarikatta kullanılan kendine has şekil ve
nitelikteki bayrak (alem) ve sancak, nefse
karşı yapılan büyük cihad ordusunda saf
tutup sebat etmenin sembolleri olarak
kabul edilir. Cuma günü müminin bayramı olduğundan o gün gerçekleşti r ilen zikir merasimlerinde def ve nevbet vurmak
adet haline getirilmiştir. Rifaiyye mensupları arasında XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın ilk
çeyreğinde ünlü müsikişinas ve zakirbaşılar yetişmiştir. 700 kadar ilahiyi notaya
alıp bir koleksiyon hazırlayan Ali Rıza Şen
gel bunlardan biridir. Bu koleksiyonun büyük bölümü Abdülkadir Töre'nin koleksiyonuyla birleştirilerek dokuz cilt halinde yayımlanmıştır (Yusuf Ömürlü , Türk MüsikTsi Klasiklerinden İlahrler, istanbul 19791996)
Rifaiyye'nin Kolları. Rifaiyye'nin şubesi
veya kolları olarak anılan tari katların bir birinden hangi hususlarda farklı olduğuna
dair ilgili kaynaklarda bilgi verilmemektedir. Bundan hareketle kol isimlerinin çeşitli bölgelerde tarikatı temsil eden ya da
yayılmasını sağlayan ilk şahsiyetlerden ileri
geldiği , bu kolları seyrü sülük esasları bakımından ana tarikattan ve birbirinden ayı
ran herhangi bir özelliğinin bulunmadığı
söylenebilir. Nitekim ilk dönemlerden itibaren Rifaiyye'nin ana kolu veya en yaygın kolu olduğu anlaşılan Sayyadllik içindeki uygulamanın Ümmüablde'de mevcut
ana tarikattan pek farklı olmadığı gör ülmektedir (Tah ra lı , Ahmad al-RifaT, s. 347)
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t. Haririyye. Ahmed er-Rifa!'nin kızın
dan tarunu Ebü'I-Hasan Ali ei-Har!r! (ö.
620/1223) tarafından kurulmuştur (Har!rlzade, !, vr. 288b-293a; Hüseyin Vassaf. ı .
245). Hariri Suriye'de Rifa!liği başlatan ilk
şeyh olarak bilinir. Müridierinden Ebu Muhammed Ali ei-Har!r! b. Ebü'I-Hasan ile
(ö. 645/ı247) isim benzerliğinden dolayı
bazı yazarlar bunlarla ilgili bilgileri birbirine karıştırmıştır (Tahralı, Ahmad al-Ri{fif,
s. 349-350). z. Sayyadiyye. Ahmed er-Rifal'nin kızından diğer tarunu İzzeddin Ahmed es-Sayyad (ö. 670/127ı) tarafından
kurulmuştur (Har!rlzade, ll, vr. 58b, 26l b;
Hüseyin Vassaf, I, 243). Tarikatın en yaygın kolu olup Irak, Suriye, Mısır, Hicaz ve
Yemen'de yayılmıştır. 3. İmadiyye. Kaynaklarda Ahmed er-Rifal'nin halifelerinden olduğu kaydedilen İmadüddin ei-Ekber'e nisbet edilmiştir (Harlr!zade, II, vr.
60b; Hüseyin Vassaf, I , 245). 4. Keyyaliyye.
Ümmüab'ide köyünde doğan İsmail ei-Meczub ei-Keyyal tarafından kurulmuştur (Harlrlzade, lll, vr. 93b-95a; Hüseyin Vassaf, I,
244-245). Şeyh İsmail, Moğollar'ın 6S6'da
( ı25 8) lrak'a girişinden sonra memleketinden ayrılıp Halep'e gitmiş ve ölümüne
kadar orada faaliyet göstermiştir. Bazı kaynaklarda Keyyaliyye'nin kurucusu ile İsmail
ei-Keyyal b. İbrahim ei-Belh! (ö. 900/ı495
civarında) birbirine karıştırılmıştır (Tah ralı, Ahmad al-Ri{af, s. 351 ). 5. Cendeliyye.
Şam yakınlarında Men!n'de türbesi bulunan Cendel b. Muhammed er-Rifill (ö. 675/
ı276) tarafından kurulmuştur (Harlrlzade,
ll, vr. 6Qa·b; Ahmed b. Muhammed el-Yeteri, s. 107; Hüseyin Vassaf, I. 245). 6. Diriniyye. Az!ziyye olarak da bilinir. Ahmed erRifal'nin İskenderiye'ye gönderdiği halifelerinden Ebü'I-Feth ei-Vasıt!'nin müridi
Ebü'I-Feth el-Baltaci'nin halifesi Mısırlı Abdülaz!z b. Ahmed ed-Olr!nl'ye (ö. 694/1295)
nisbet edilmiştir (bk. DiRiNl). 7. Ataiyye.
Kudüs civarında medfun bulunan Muhammed Atıyye er-Rifa!'ye (VII/XIII. yüzyıl) nisbet edilmiştir (Harlrlzade, ll , vr. 60b; Hüseyin Vassaf, ı , 245). 8. Katnaniyye. Seyyid Hasan ei-Katnanl'ye (ö. 747/ ı 346) nisbet edilmiştir (Harlrlzade, ll , vr. 60b; lll , vr.
73b-74b; Hüseyin Vassaf, I, 245). 9. Nuriyye. Nureddin Hab!bullah el-Hadis! tarafın
dan kurulmuştur (HarlrlzadE_O, lll , vr. 212a;
Hüseyin Vassaf, I, 245). tO. İzziyye . Ebü'IFeyz Hüseyin el-İzz! ei-Mısr! tarafından kurulmuştur (Harlrlzade, ll, vr. 58b-59a; Hüseyin Vassaf, I. 245) . tt. Cebertiyye. İsmail
b. İbrahim el-Cebert!'ye (ö. 806/ı403) nisbet edilmiştir (bk CEBERTi, İsmail b. İbra
him) . tz. Fenariyye. Antakyalı Şeyh Abdurrahman b. Muhammed ei-Hanefı'den hila-
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fet alan Molla Fenarı'ye (ö . 834/1431) nisbet edilmiştir (Kemal b. Ahmed Ah latl, vr.
ı 7a-2ı b; Harlrlzade, II, vr. 59a; Hüseyin Vassaf, !, 245). 13. iseviyye. Muhammed b.
lsa (ö. 930/1524) tarafından Mağrib'de kurulmuştur (EJ2jİng . J, vııı. 526) . 14. Şa'ra
niyye. Abdülvehhab eş-Şa 'ran!'ye (ö 973/
1565) nisbet edilmiştir (bk. ŞA'RAM, Abdülvehhab b. Ahmed). 15. Burhaniyye. Burhaneddin İbrahim b. ömer b. Ali el-Aiev!'ye nisbet edilmiştir (Harlrlzade, II , vr. 59b;
Hüseyin Vassaf, ı. 245) . Tibyan'da kaydedildiği şekliyle Burha.neddin İbrahim'e biri
Cemaleddin Abdülham!d b. Abdurrahman
ei-Kuhl, diğeri Ebü'I-Abbas Ahmed b. İb
rahim ei-Cebbas vasıtasıyla iki farklı silsile ulaşmakta ve Burha.neddin İbrahim iki
ayrı kol un kurucusu olarak görülmektedir.
16. Fazliyye. Ahmed er-Rifal'nin neslinden
Hindistanlı sufı Cemaleddin Muhammed
b. Fazlullah ei-Hind! el-Burhanpurl'ye (ö.
1029/ 1620) nisbet edilmiştir (Harlrlzade,
III, vr. 3ıb-35a; Hüseyin Vassaf, !, 245). 17.
Cemiliyye. Cemaleddin el-lraki'ye nisbet
edilmiştir (Harlrlzade. ll . vr. 60b; Hüseyin
Vassaf. I, 245) . 18. Sebsebiyye. Süleyman
es-Sebsebl'ye nisbet edilmiştir (Harlrlzade, II, vr. 60b; Hüseyin Vassaf, I, 245). 19.
Mahmudiyye. Mahmud ez-Zenci'ye nisbet
edilmiştir (Harlrlzade, ll , vr. 60b) . zo. Aclaniyye. Şam'da naklbüleşraf olan Muhammed b. Aclan ei-Hüseynl'ye nisbet edilmiş
tir (Harlrlzade, II, vr. 60b; Hüseyin Vassaf,
I, 245) Zt. Mahdumiyye. Mahdum-ı Cihaniyan'a (ö. 785/ı384) nisbetedilmiştir (Harlrlzade, II , vr. 60b). zz. Ulvaniyye. Ahmed ei-Uivan'a nisbet edilmiştir (Hüseyin Vassaf, I, 246) . Z3. Ma'rufiyye. Hüseyin
Vassaf'ın Şeyh Ma'rufı'ye nisbet ederek
Ma'rufiyye adıyla kaydettiği bu kol (Sefine,
ı, 246), Şeyh Mehmed Maarifı (ö. ı 279/
1863) adına nisbet edilen Maarifiyye ile
(Ma'rifiyye) aynı olmalıdır. XIX. yüzyılda ve
XX. yüzyıl başlarında İstanbul'da Kartal,
Kasımpaşa, Toygartepe'de ve Manisa şeh
rinde bu kala ait tekkeler olduğu bilinmektedir (bk MARİFi TEKKESİ). Z4. Vası
tiyye. Hüseyin Vassaf sadece adını zikrettiği bu kol hakkında (Sefine, !, 245) başka
maiGmat vermemiştir. Ancak isminden
Ahmed er-Rifa.l'nin Mısır'a gönderdiği halifesi Ebü'I-Feth el-Vasıt! ile (ö . 632/ı23435) meydana gelen bir kol olduğu tahmin
edilebilir. Nitekim Murtaza ez-Zeb!d!,
Ebü'I-Feth ei-Vasıtl'den Zekeriyya ei-Ensarl'ye kadar gelen bir silsite kaydetmiştir
( 'İ/s:d, S. 59).
Bu kollardan başka Mısır'da Baziyye,
Malikiyye, Hululiyye adıyla kolların oluştu
ğu (İA, XII. ı3-ı4) , genellikle müstakil bir

tarikat olarak değerlendirilen Bedeviyye'nin, kurucusu Ahmed ei-Bedevl'nin mürşidlerinden Şeyh ei-Berrl'nin silsitesinin Ahmed er-Rifal'ye ulaşması sebebiyle Rifaiyye'nin bir kolu olarak da ele alındığı (DİA,
V, 3ı8), Halep şeyhü'ş-şüyuhu Zeynelabid!n ei-Cezerl'nin birkaç tarikatın yanı sıra
Rifaiyye'den de hırka giydiği (Gazzl. II, ı45),
Zeytı.iyye tarikatının kurucusu Zeynüddin
ei-Hafı'nin şeyhi Abdurrahman Şirs!, Rifaiyye'den de hilafet aldığı için esasen Sühreverdiyye'nin bir kolu sayılan Zeyniyye'nin
Rifaiyye'nin de kolu olduğu ve aynı zamanda Sühreverdiyye ile Rifaiyye'yi birleştirdi
ği (Harlrlzade, II, vr. 59b-60a, ı 07b) kaydedilmektedir. Murtaza ez-Zeb!dl. Seyyid Abdurrahman b. Mustafa el-Ayderus (ö. ı ı 92/
ı 778) vasıtasıyla kendisine ulaşan bir silsite kaydetmiştir ('İ/s:d, s. 58-59)
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İstanbul'da doğdu. Babası ll. Mahmud
dönemi bestekarlarından Tan b url Keçi (Şi
rin) Arif Ağa, annesi Hamamizade İsmail
Dede Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. lll.
Selim devrinden beri Enderun'da bulunan
babası vasıtasıyla küçük yaşta Enderun
Mektebi'ne girdi. İlk musiki bilgilerini meşk
hanede aldığı derslerden edindi. Özellikle
EyyGbl Şahinbeyzade Mehmed Bey, dedesi Hamamizade İsmail Efendi, Hacı Arif
Bey. Haşim Bey ve Ama SebGh'tan yararlandı. ll. Mahmud'dan itibaren beş padişah döneminde sarayda musahib-i şehri 
yar!, sermüezzinlik, Enderun'da musiki hocalığı, fasl-ı hümayun serhanendeliği ve
Muzıka- i Hümayun Türk MOsikisi Bölümü
müdürlüğü yapan Rifat Bey sarayda miralay rütbesine kadar yükseldi. Bilhassa
Sultan Abdülaziz'in yakınlığını kazanmış ve
padişahın Mısır seyahatinde ( ı 86 3) beraberindeki heyette yer almıştır. İstanbul'-
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da vefat eden Rifat Bey'in mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.
Zamanının en meşhur hanendelerinden
olan Rifat Bey ayrıca bestelediği eserlerle devrin önde gelen bestekarları arasında
yer almıştır. Hacı Arif Bey'den büyük olmasına rağmen bestekarlığa ondan daha
geç başlayan Rifat Bey, Hacı Arif Bey ve
Şevki Bey'den sonra şarkı formunu geliş
tirerek bu formun en tanınan bestekarı
sayılmıştır. Geleneksel kurallara bağlılığın
ön planda olduğu eserlerinde kullanılan
makamların bütün incelikleriyle işlendiği,
melodilerin zarif motiflerle süslendiği görülür. Kırım savaşında kazanılan zafer dolayısıyla ( 18 55) bestelen en , "Sivastopol
önünde yatar gemiler" mısraıyla başlayan
SivastopaJ Marşı ile 1871 -1872 Yemen harekatı sırasında Yemen çöllerinde bulunan askerlerin duyduğu vatan özleminin
dile getirildiği "Annem beni yetiştirdi bu
ellere yollad ı " mısraıyla başlayan Alay Marşı günümüz marş repertuvarının gözde
eserlerindendir. Rifat Bey'in tertip ettiği
muhayyer-kürdl makamını ilk defa kullandığı , "Ey keremkar- ı rnekarim-perver-i alltebar" mısraıyla başlayan Hamidiye Marşı ile hisar-buselik makamında bestelediği, "Tamir eyledik meydan bizimdir" mıs
raıyla başlayan Osman Paşa Marşı, Muzı 
ka - ı Hümayun kumandanlarından Callisto
Guatelli Paşa tarafından çok sesli olarak
düzenlenmiştir.

Mevleviyye tarikatına mensup olan Rifat
Bey, ayin formunun seçkin eserleri arasın 
da yer alan ferahnak ve suzinak makaml arında iki ayinin yanı sıra ilahileriyle de
dini musikide gücünü ortaya koymuştur.
Bunlar arasında , "Ya Hablballah meded
eyle!'' mısraıyla başlayan suzinak, "Müş
tak olup özlediğim" mısraıyla başlayan uş
şa k, "Mest ü hayranım zar ü giryanım "
mısraıyla baş l ayan şevkefza ilahileriyle,
"Şah -ı iklim-i risalet doğduğu aydır gelen"
mısraıyla başlayan hüseynl ve "Ey Resı11-i
mir 'at-i Hak" m ısraıyla başlayan saba t evşlh le ri bu sahadaki eserlerinden birkaçıd ır.
Çeşitli formlarda eser bestelemiş olması
na rağmen Rifat Bey bir şarkı bestekarı
olarak tanınmıştır. En az yarısının unutulduğu söylenen şarkıları arasında , "Halimi
arzeyleyim sultanıma" mısraıyla başlayan
bestenigar; " Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor?" , "Niçin bülbül fıgan eyler. bahar eyyamıdır şimd i ", "Sisiendi hava , ta rf-ı çemenzarı nem aldı" mısralarıyla başlayan
hicaz; "Gözden cemalin çün ırağ oldu" mıs
raıyla başlayan muhayyer; "Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahım " , "Gözümden
ey perl-ruyum", " Karlı dağı aştım geldim"
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