ALi b. RABBEN et- TABERI
sal'in reddiyesiyle karşılaştırmış ve eserin yarısının eksik olduğunu. ibn Assal'in
kitabından faydalanarak daha mükemmel bir metnin meydana getirilebileceğini göstermiştir. 3. ed-Din ve'd-devle'.
Ali b. Rabben'in müslüman olduktan sonra islam'ın hak din, Kur'an'ın Allah kelamı ve Hz. Muhammed 'in son peygamber olduğunu, Tevrat ve inciller'de Hz.
Peygamber'in gönderileceğine dair yalnız işaret değil sarahatin bulunduğunu
ispat etmek maksadıyla kaleme aldığı
bu eser. konu ve muhteva açısından erRed 'ale'n-naşard'dan daha mükemmeldir. Eser. Adil Nuveyhiz tarafından
geniş dipnotları ilavesiyle neşredilmiştir
1Beyrut ı 973).

tü. Alaüddevle-i Simnanı ile mektuplaş
tı. Yüz otuz yıl yaşadığı rivayet edilen
Ali Ramıtenı. büyük oğlu Hace ibrahim
sağ olduğu halde, vefat ederken yerine
halife olarak küçük oğlu Hace Muhammed'i bıraktı. Müridieri kendisine Hace-i Büzürg (büyük hoca), Hace Muhammed'e ise Hace-i Hurd (küçük hoca) derlerdi. Oğlu Hace Muhammed'den başka
Hace Muhammed KülahdOz. Hace Muhammed Baverdi, Hace Muhammed Hallac. Hace Muhammed Baba Simması adlı dört halifesi daha vardır. Nakşiben 
diyye tarikatının kurucusu Bahaeddin
Nakşibend, Ali Ramıtenrnin halifelerinden Muhammed Baba Simmasi'nin mü rididir.

Ali b. Rabben'in günümüze intikal etmeyen veya henüz bulunamamış olan diğer eserleri şunlardır : Tuhfetü'l-mülı1k,
fi'l-Emşal ve'l - dddb 'ald me~dhibi'l
Fürs ve'r-Rum ve'l - 'Arab, Mendti'u'le(ime ve'l-eşribe ve'l- 'a~iikir, Hıfzü's
sı]J_]J_a, Kitdb fi'l -]J_acdme, Kitôb fi tertibi'l-ag~iye, Kitdb fi'r-rukii, Kitô.bü İr
fakı'l-hayat, Kitôbü'l -Lü ' l ü 'e.

Hace

olan ve
kurucusu sayılan Ali
Ramıtenı. zikir telkini konusunda ceh rı ve hafi iki ayrı usul uygulamış, daha
sonra Nakşibendiyye'de hafi zikir esas
alınarak ceh rı zikir terkedilmiştir.

Tibyan, ll, 273b; Reşahat Tercümesi, s. 53;
Lamii, /'/efe hat Tercümesi, s. 413; Abdülmecid
el-Hani. el-Hada 'ik u '1-uerdiyye, Kah i re 1308,
s. 120; Nebhiinl, Keramatü '1-eu/iya', ll , 182;
Hasan Lütfi Shushud, Masters of Wisdom of
Central Asia, Oxford 1983, s. 30-32.
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Buhara yakınlarında bulunan Ramiten
(Rameyten) kasabasında doğdu. Mahmud incir Fağnevrye intisap etti. Ahmed
Yesevi ve Seyyİd Ahmed Ata ile görüş-
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· miştir.
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Azızan lakabıyla meşhur

Azızan tarikatının

.

on iki

imarnın

miş olup bunlar· içinde en meşhur olanı.
Halife Me'mun tarafından verilen er-Rı 
za'dır. Halife bu lakabı ona ilim, ibadet,
zühd ve takva gibi üstün meziyetleri dolayısıyla vermiştir. Kaynaklar. Ali'nin bu
lakapla çağınlmaktan hoşlanmadığını ve
sırf halifenin ısrarı karşısında bunu kabul etmek zorunda kaldığını kaydeder.
Babası MOsa el- Kazım. Şii isnaaşeriy
ye'nin yedinci imamıdır. Annesi ise Habeşistanlı veya Sudanlı bir cariye (ümmü
veledl olup adı hakkında çeşitli rivayetler vardır (Sükeyne. Ümmü'l-benTn. Şehd,
Neciyye, Necme, Şakra' vb l Çocuklarının
sayısı ve adları kesin olarak bilinmemektedir. Sadece Muhammed el- Cevad'ın
onun oğlu olduğunda ittifak vardır. Ayrıca Hasan. Ca'fer, ibrahim, Hüseyin,
Muhammed el-Kani' ve Aişe adlarında
daha başka çocuklarının bulunduğu nakledilmekteyse de bu bilgiler kesin değildir (bk. Muhsin el-Emin, ll. 13) Soyu,
oğlu Muhammed el-Cevad ile devam et-

sekizincisi.

_j

Büyük bir ihtimalle 153'te (770) Medine'de doğdu. Doğum yılını 148 (765)
veya 151 (768) şeklinde gösterenler de
vardır. Babası MOsa el-Kazım da Ebü'lHasan kOnyesiyle tanındığından Ali erRıza, karışıklığı önlemek için Ebü'l-Hasan es-Sanı ve ayrıca EbO Bekir künyeleriyle anılmıştır. Kendisine Sabir, Razi. Vefi ve Rıza gibi çeşitli la kaplar veril-

Ali er-Rıza Mescid- i Nebevl'de ilim meclisi kurup hayatını öğretimle geçirmiş ,
fetvalar vermiş ve ömrünün son yılları
na kadar siyasetten uzak kalmıştır. Ancak 816 yılında halife Me'mOn'un davetiyle Merv'e gitmesinden sonra. istemeyerek de olsa siyasete karışmıştır. Me' mOn, Ali er- Rıza'nın Merv'e gelmesini
sağlamak için Reca b. Ebü'd - Dahhak'i
Medine'ye gönderdi. Merv'e gitmek üzere Reca ile birlikte yola çıkan Ali er-Rı
za. sırasıyla Mekke, Küfe, Nibac. Basra. Erbuk, Horasan, Nısabur ve Serahs'a
uğradı. Şii rivayetlere göre Nısabur'da
suyu az akan ve bugün Aynü'l- Kehlan
adı verilen bir pınara uğrayınca suyu çoğalmıştır. Şifler bu pınarı mukaddes sayıp hala ziyaret ederler. Ali er-Rıza Nı
sabur'da muhaddis EbO Zür'a er- Razı
ve Muhammed b. Eslem et-Tası ile karşılaştı ve onlara hadis rivayet etti. Merv'e
ulaştığında kendisini iyi karşılayan Me'mOn, yakın çevresi ile sayıları 33.000'i
bulan Abba s oğulları'nı topladı. Bunlara
yaptığı konuşmada veliahtlığa Ali er-Rı
za'dan daha layık birini bulamadığım
belirterek onu veliaht ilan etti (817).
Önce bu görevi kabul etmek istemeyen
Ali er-Rıza iki ay direndiyse de sonunda
Me'mOn'un ısrarına dayanarnadı ve halife tarafından hazırlatılan ahidnameyi
imzalamak zorunda kaldı. Daha sonra
Me'mOn, sahih kabul edilen rivayete göre kız kardeşi Ümmü Habıbe'yi Ali er-

