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İBN RAFi· 
( cS IJ 0'1) 

Ebü'l-Meall Takıyyüddin Muhammed 
b. Rafi ' b. Hicris es-Sellami 

(ö. 774/1372) 

Hadis hiifız ı , fakih ve tarihçi. 
_j 

Zilkade veya Zilhicce 704'te (Haziran ve
ya Temmuz 1305) Kahire'de doğdu. Suriye'
nin güneyindeki Havran bölgesine ve ora
da bulunan köylerden Sumeyd'e nisbetle 
Havranl ve Surneydi nisbeleriyle de anılır. 
Babası hadis ve kıraat alimi, annesi Hati
ce bi nt Ali b. Abdullah ei-Halebiyye de Ka
hi re ve Dımaşk'ta hadis rivayet etmiş bir 
hanımdı (ibn Rafi', ll, ı 33). Amcası Nası

rüddin Nasrullah b. Hicris ile oğlu ve kızı 
da muhaddisti. Babasıyla birlikte Ebu'I
Hasan Ali b. lsa b. Süleyman İbnü'I-Kay
yim es-Sa'lebl, Ebü'l-Hasan Ali b. Nasrul
lah b. Ömer İbnü's-Sawaf gibi muhaddis
lerin derslerine katıldı. Babası onun için 
Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl'den ica
zet aldı ve 714'te (1314) Suriye'ye götü
rerek kendisi Yusuf b. Abdurrahman el
Mizzl'ye Teh?,ibü'l-Kemô.l ii esmô.'i'r
ricô.l'ini okurken oğlunun da dinlemesini 
sağladı. Onu ayrıca İbnü'l-Muallim diye 
bilinen İsmail b. Osman el-Hanefı. Sittül
vüzera, kıraat alimi ve muhaddis İsmail 
b. Yusuf b. Mektum gibi kimselerin ders
lerine götürdü. İbn Rafi', babasının vefa
tından sonra hadis tahsiline devam ede
rek Mısır'da Kutbüddin el-Halebl ve İbn 
Seyyidünnas'ın derslerine katıldı. Tah
silini ilerietmek üzere seyahate çıkarak 
haccını eda ettikten sonra Mekke ve Me
dine'deki alimlerden faydalandı. 723'te 
( 1323) ikinci, bir yıl sonra üçüncü defa 
Dımaşk'a giderek Alemüddin el-Birza-
11, Zeheb1 ve Mizzl gibi alimlerden istifa
de etti. Dımaşk'a 729 ( 1329) ve 739'da 
(1338-39) gitti. bu arada Halep ve Ha
ma'ya uğradı, Kadılkudat Takıyyüddin es
Sübkl'den faydalandı. 752 (1351) ve 763 
( 1362) yıllarında yaptığı görevleri vesile
siyle Mekke'de rivayette bulundu; çeşitli 
alimlerle görüşüp onlardan istifade etti. 
Dımaşk'ayerleşen İbn Rafi', Mizzl'nin ve
fatından sonra (742/134 ı) Dımaşk Nuriy
ye Darülhadisi'nde, Zehebl'nin vefatından 
sonra Fazıliyye Darülhadisi'nde, ayrıca Kü
siyye DarOihadisi ile Azlziyye ve İzziy
ye medreselerinde hocalık yaptı. 

Zehebl İbn Rafi 'in müfld* ve mütkın* 
olduğunu, Takıyyüddin es-Sübki onun mu
haddislerin terimlerini İbn Keslr'den daha 
iyi bildiğini. talebesi İbnü'I-Cezerl de all ve 
nazil rivayetlerle müteahhir hadis alimle
rini, özellikle mü'telif ve muhtelif* olan-

ları iyi bildiğini, Muhibbüddin İbn Fehd ise 
büyük bir fakih olduğunu söylemektedir. 
Tanınmış talebeleri arasında Ebü'I-Meha
sin el-Hüseynl, Taceddin es-Sübkl. Zey
nüddin el-lraki, Nureddin ei-Heyseml, İbn 
Hicc1, İbnü'I-Cezerl yer almakta, daha kü
çük yaşta olan İbn Hacer ei-Askalanl'ye 
icazet verdiği bilinmektedir. İbn Rafi'den 
hacası Zeheb1 de hadis rivayet ettiği gibi 
kendi all rivayetlerini onun için bir cüzde 
toplamış , ayrıca el-Mu'cemü'l-muf.J.taş 
bi'l-muf:ıaddişin adlı kitabında biyogra
fisine yer vermiştir. 

İbn Rafi', oğulları Ahmed ve Ebu Bekir 
ile İbn Hacer el-Askalanl'ye icazet veren 
kızı Külsum'ün tahsiliyle yakından ilgilen
di. onların muhaddis olarak yetişmelerini 
sağladı. Hem talebelik yıllarındaki arkada
şı hem de kendisinden faydalanmış olan 
Safedi'nin belirttiğine göre İbn Rafi' iyi bir 
dost ve güvenilir bir arkadaş, bilgisi sağ
lam bir alimdi. Dünyevl zevklere önem 
vermez, devlet adamlarından, hatta bir 
ölçüde halktan uzak durmaya çalışırdı. 18 
Cemaziyelewel 774'te (15 Kasım 1372) 
Dımaşk'ın dışındaki ei-Medresetü'ş-Şa

miyye'de vefat eden İbn Rafi', Sufiye (ba
zı kaynaklara göre Ferad!s veya Babüssa
gir) Kabristanı'nda İbnü's-Salah eş-Şeh
rezurJ'nin yakınına defnedildi. 

Eserleri . 1. el-Vefeyô.t. Birzall'nin el
Muktefô. li-Tô.ril].i Ebi Şô.me adlı zeyli
nin zeyli olup 737-774 (i336-1372) yılla
rını kapsamaktadır. Eserde çeşitli İslam 
ülkelerinde, özellikle Suriye'de vefat eden 
muhaddis, müfessir, kurra, fakih, kadı, 
tarihçi. edebiyatçı, şair, zahid, halife, sul
tan, müezzin, hatip, tabip , tüccar ve ze
naatkar gibi çeşitli sınıfiara mensup 953 
şahsın vefat tarihi tesbit edilerek biyog
rafileri ele alınmakta olup en geniş yer 
muhaddislere ayrılmıştır. Birçok biyogra
fi kitabına kaynak teşkil eden eser Salih 
Mehdi Abbas ve Beşşar Awad Ma'ruf ta
rafından yayımlanmıştır (H I. Beyrut I 402/ 

ı 982). İbn Rafi'in talebesi İ bn Hicc1 esere 
bir zeyil yazmıştır. Salih Mehdi Abbas, el
Vefeyô.t üzerine İbn Rô.Ji' es-Sellô.mi ve 
kitô.bühü 'l-Vefeyô.t (Bağdat 1404/1984) 

adıyla bir çalışma yapmış , müellifin 211 
hocasını sıralamış ve el-Vefeyô.t'ta biyog
rafileri verilen kişilerin alfabetik fihristini 
hazırlamıştır. z. Mu'cemü'ş-şüyuf.J. . Mü
ellifın 1 OOO'den veya 2000'den (İbn Ha
cer, İnba'ü 'l-gumr, 1. 60) fazla hocasının ve 
onlardan okuduğu kitapların adlarını ih
tiva eden ve dört ci lt hacminde olduğu be
lirtilen eserden İbn Hacer'in ed-Dürerü'l
kô.mine'de 160'tan fazla nakil yaptığı be
lirtilmektedir ( ibn Raf i', neşrede nl e rin gi
rişi , 1, 44) . 3. e?,-Zeyl'alô. Tô.ril].i Bagdô.d. 

İBN RAFi' 

İbnü'n-Neccar ei-Bağdadl'nin eseri üze
rine yapılmış bir çalışmadır. İbn Hacer ei
Askalanl eserin müellif hattıyla olan nüs
hasının bir bölümünü gördüğünü, onun 
üç veya dört cilt olduğunu söylemektedir 
( ed-Dürerü 'l-kamine, lll, 439) Takıyyüddin 

el-Fas! el-'İkdü'ş-şemin'i yazarken mü
ellifin bu eserinden ve diğer kitapların
dan faydalanmış. bu zeyilden seçtiği 21 O 
biyografiyi el-Müntel].abü'l-muf.J.tô.r el
mü?,eyyel bihi 'ald Taril].i İbni'n-Neccô.r 
(Tarf/]u 'ulema'i Bagdad) adıyla bir araya 
getirmiştir (nşr. Abbas el-Azzav!, Bağdat 
I 357/1 938) 4 . ZeylüMüştebihi'n-nisbe. 

Zehebl'nin el-Müştebih fi'r-rical es 
mô.'ühüm ve ensô.bühüm (nşr. P. de )ong, 
Leiden 1881; nşr. Ali Muhammed el-Bicavl, 
Kah i re 1962) adlı eserinin küçük bir zeyli 
olup Selahaddin ei-Müneccid tarafından 
yayımlanmıştır ( Beyrut 1394/197 4, ı 396/ 

ı 976). s. Kitdbü Tercemeti'l-imô.m ima
mi'd-din Ebi'l-J<:ö.sım er-Rô.ti'i. Bir nüs
hası Berlin Staatsbibliothek'te bulun
maktadır(Ahlwardt, IX,495, nr. 101 24). 

6. Cüz' fihi meşyel].atü'ş-şeyl].i'l-celi
li'ş-şô.liJ:ıi'n-nebil Necmiddin Ebi'l- 'İz 
'Abdil'aziz Muf:ıammed b. Yusuf b. İl
yas b. 'Abbas ed-Dekükiyyi'l-aşl el
Bagdô.di (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Ha
dis, nr. 378, vr. I 77- I 93) İbn Rafi'in ayrıca 
on hocasının meşyehasını yazdığı (el-Vete
y at, neşredenlerin girişi, 1, 49-51) ve onun 
bir de el-İcô.zetü '1- 'amme'si bulunduğu 
(Keşfü'?-?Unün, 1. 10) belirtilmektedir. 
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