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Halk arasında “Arap Şeyh” diye meşhur olan es-Seyyid eş-Şeyh Abdullah el-Hâşimî hazretleri Hicrî 

1209-10 (Milâdî 1795) senesinde Mekke-i Mükerreme’de Harem-i Şerîf’in tam karşısında bulunan 

Hâşimî’lere ait evde doğmuşlardır.  Hazretin şeceresi Rifâî Tarîkati’nin müessisi Hazret-i Pîr es-Seyyid 
Ahmed er-Rifâî’den Ehl-i Beyt-i Rasûlullâh’a uzanmaktadır. Kendileri Ahmed er-Rifâî hazretlerinin 

halîfesi Hazret-i Pîr-i Sânî (Đkinci Pîr) es-Seyyid Ahmed Đzzeddîn es-Sayyâdî’nin yirmi sekizinci 

torunudur.  

Đlk tarîkat terbiyesini babası Hazret-i es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Azîm el-Hâşimî’ye intisâb ederek 

almışlardır. Babasından Rifâî-Sayyadî, Kâdirî, Şazelî, Bedevî, Mevlevî ve Nakşibendî hilâfetlerini ahz 

etmelerinin yanısıra, Sâdât-ı Hüseyniyye’den Hazret-i Şeyh Hasan er-Rifâî el-Medenî ve Hazret-i Şeyh 
Sâlim el-Harbî er-Rifâî el-Medenî’den birer Rifâî-Sayyadî hilâfeti daha ahz etmişlerdir. 

Abdullah el-Hâşimî hazretleri kendilerine verilen mânevî emir ile yirmi sene Afganistan’da ve daha sonra 
birçok Arap memleketinde irşad faaliyetlerinde bulundukdan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir. Sultan Đkinci 

Abdülhamid Hân’ın  kendisine yaptırdığı, eskiden kabr-i şeriflerinin bulunduğu bu yeri de içine alan 

büyük bir külliye şeklindeki Sivas Rifâî dergâhını kurmuşlardır.  

Sultan Đkinci Abdülhamid Hân’ın fermânı ile “Sivas Nakîbu’l-Eşrâf kaymakamı” tayin edilmiş, gerek 

mânevî gerek maddî üstün hizmetlerinden dolayı nişân ile taltif edilmişlerdir. 

Uzun bir ömür süren Hazret-i Abdullah el-Hâşimî, Sultan Đkinci Abdülhamid Hân’ın tahttan 

indirilmesinden sonra, hiçbir mantıkî gerekçe gösterilmeksizin bir süre doğduğu şehir Mekke-i 

Mükerreme’ye sürgün edilmiş ve daha sonra tekrar Sivas’daki dergâhına dönmesine müsaade edilmiştir. 

Milli Mücadele zamanında büyük himmeti bulunan hazret, bu himmetini Sivas Kongresi’ne de katılmak 

sûreti ile kuvvetlendirmiştir. Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin yemek hizmetleri dergâhın 
mutfağından taşınarak ve daha sonra Hazret-i Şeyh’in emri ile Kongre Binası’nın bahçesine ocaklar 

kurdurularak temin edilmiştir.  Sivas Kongresi’nin meşhur fotoğrafında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 

sağında oturan siyah sarıklı zât Hazret-i Abdullah el-Hâşimî’dir.   

Şahsiyetindeki hârikulâdeliğin küçük bir yansıması olarak kerametleri sayılamayacak kadar çoktur ve 

hazreti tanımak şerefine erenlerden naklen hâlâ dilden dile anlatılmaya devam etmektedir. 

Dünyanın değişik coğrafyalarında halîfeler yetiştiren Hazret-i Abdullah el-Hâşimî’nin bugüne kadar 

devam eden mânevî silsilesi Đstanbul’a tayin buyurdukları halîfesi Hazret-i Şeyh es-Seyyid Muhammed 

el-Ensârî el-Bağdâdî’den devam etmektedir. 

Đki oğlu ve bir kızı olan Hazret-i Seyyid’in, küçük oğlundan gelen soyu da devam etmektedir. 

Sağlığında olduğu gibi bu âlemden göçtükden sonra da himmet ve tasarrufu devam eden bu Veliyyullah 

Hicrî 21 Safer 1341 (Milâdî 13 Ekim 1922) tarihinde, kabr-i şerîfinin bulunduğu dergâhından Hakk’a 

yürümüş ve buraya sırlanmıştır. Himmet ve himâyesinin aziz milletimizin, Sivas’lı hemşehrilerimizin, 
sevenlerinin ve Kabr-i Şerîf’lerini ziyaret edenlerin üzerlerinde olmasını niyaz ederiz. 
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