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lilikleriyle ilgili hükümleriyle Batý kültürü-
nün kadýnlara dair anlayýþýnýn birbirine uy-
madýðý tezi savunulur. Mustafa Yýlmaz ki-
tabý Kadýnla Ýlgili Görüþüm ve Bu Gö-
rüþün Batý Taklitçisi Sözlerle Karþýlaþtý-
rýlmasý adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Kon-
ya 1994).

Mustafa Sabri Efendi’nin hayatý, siyasî
faaliyetleri ve dinî görüþleri Müfrih Süley-
man el-Kavsî tarafýndan araþtýrma konu-
su yapýlmýþ ve eþ-ÞeyÅ Mu½¹afâ Øabrî
ve mevšýfüh mine’l-fikri’l-vâfid adlý ha-
cimli bir eser hazýrlanmýþtýr (Riyad 1418/
1997). Ayrýca Mehmet Melih Yýlmaz’ýn
Mustafa Sabri’nin Kadýna Bakýþýnýn
Kur’an Baðlamýnda Deðerlendirilme-
si adlý çalýþmasý (1998, yüksek lisans tezi,
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ali Sarýko-
yuncu’nun, “Þeyhülislâm Mustafa Sabri’-
nin Millî Mücadele ve Atatürk Ýnkýlâplarý
Karþýtý Tutum ve Davranýþlarý” adlý maka-
lesi (bk. bibl.) ve Mehmet Aksoy’un Be-
yânü’l-Hak ve Mustafa Sabri isimli araþ-
týrmasý (Ankara 1989) mevcuttur. Bu ya-
zýlarda Millî Mücadele hareketine karþý ta-
kýndýðý tavýr ve tutumlarýndan ötürü þid-
detle eleþtirilmiþtir.
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Mustafâ Sâdýk b. Abdirrezzâk b. Saîd
b. Ahmed b. Abdilkådir er-Râfiî

(1881-1937)

Mýsýrlý edip, þair ve yazar.
˜ ™

Kuzey Mýsýr’daki Kalyûbiye þehrinin Beh-
tîm köyünde doðdu. Ailesi Trablusþam þeh-
rinden olup soyu Hz. Ömer’e dayanýr. Bü-
yük dedesi Þeyh Abdülkadir, Mýsýr’da tah-
sil gördüðü sýrada Halvetî þeyhi Mahmûd
el-Kürdî’nin kendisine, “Sen ilim sancaðýný
yükseltenlerden (râfi) olacaksýn” demesi
üzerine ailede Râfiî nisbesini ilk alan kim-
sedir. Ailenin önceki nisbesi Beysarî’dir.
Babasý Abdürrezzâk er-Râfiî, Mýsýr’ýn çe-
þitli bölgelerinde þer‘iyye mahkemesi ka-
dýlýðý yapmýþ ve Tanta’da vefat etmiþtir.

Ýlk dinî bilgileri babasýndan öðrenen ve
özel hocalardan ders alan Mustafa Sâ-
dýk’ýn gördüðü tek resmî öðrenim ilkokul-
dan ibarettir. Ýlkokuldan mezun olduðu yýl
yakalandýðý tifo hastalýðý kalýcý bir ses ký-
sýklýðý ile kulak týkanýklýðýna ve ileriki yýllar-
da saðýrlýða sebep olmuþtur. Daha sonra
babasýnýn zengin kütüphanesinde kitap
okuyarak kendini yetiþtirdi. Ayrýca Batý dil-
lerinden Arapça’ya tercüme edilmiþ ede-
biyat, felsefe ve ahlâka dair eserleri oku-
yup belli baþlý yazarlarla bunlarýn fikrî te-
mayülleri, özellikle Fransýz edebiyatý hak-
kýnda zengin bir birikime sahip oldu. Ke-
sintisiz olarak sürdürdüðü okuma ve ye-
teneði sayesinde klasik Arap dilini mükem-
mel bir þekilde kullanan Mustafa Sâdýk,
henüz otuz yaþýndayken TârîÅu âdâbi’l-
£Arab gibi üslûp ve içerik bakýmýndan ori-
jinal bir eser ortaya koymayý baþardý. 1899’-
da Talha Þer‘iyye Mahkemesi, iki yýl sonra
da Tanta Hukuk ve Ceza Mahkemesi (el-
mahkemetü’l-ehliyye) kâtipliðine getirildi.
Sonuncu görevi hayatýnýn sonuna kadar
devam etti. 10 Mayýs 1937’de bir kalp kri-
zi sonucu öldü ve Tanta’daki aile kabris-
tanýna defnedildi.

Râfiî teliflerinde edebî üslûbu tercih et-
tiðinden bilimsel konularý da zengin teþ-
bih, mecaz, istiare, kinaye gibi mâna sa-
natlarý ve týbak, tevriye, seci, cinas gibi la-
fýz sanatlarýyla süslemiþ, dolayýsýyla üslû-
bu kapalý ve anlaþýlmaz hale gelmiþtir. Bu
sebeple ilmî ve edebî birikimi olmayanla-
rýn onun eserlerini anlamasý kolay deðil-
dir. Üslûbunun zorluðunu kendisi de far-
kederek ¥adî¦ü’l-šamer adlý eserinde
bazý kelime ve ifadeler için açýklayýcý dip-
notlarý koyma mecburiyetinde kalmýþtýr.

Yazarlýk hayatýna þiirle baþlayan Râfiî ilk
yýllarda “Ömerî”, “Fârûký”, “Necm” gibi tak-
ma adlar kullanmýþ, olgunluk dönemine
girince kendi adýný koymakta bir sakýnca
görmemiþtir. Onun es-Se¼âbü’l-a¼mer,
¥adî¦ü’l-šamer, Resâßilü’l-a¼zân, Evrâ-
šu’l-verd gibi edebî denemelerinde bir
tür mensur (serbest) þiir üslûbu hissedil-
mektedir.

Eserleri. 1. Dîvânü’r-Râfi£î (I-III, Kahi-
re 1903-1905). Divanda medih, tasvir, ga-
zel, nesîb, hikmet, mersiye gibi klasik te-
malar iþlenmiþtir. Eser daha sonra Üsâ-
me M. Seyyid tarafýndan tahkiki ve þerhi
yapýlarak tekrar yayýmlanmýþtýr (Beyrut
1414/1993). 2. Dîvânü’n-na¾arât. Ýlk cildi
1908’de Kahire’de yayýmlanan, II. cildi ise
henüz neþredilmemiþ bulunan divanda
vatan þiirleri, tabiat tasvirleri ve hâtýralar
gibi temalara yer verilmiþtir. Râfiî, 1907’-
de yazdýðý Meleketü’l-inþâ adlý eserinden
bu divanýna bazý inþâ örnekleri almýþtýr.
3. TârîÅu âdâbi’l-£Arab. Üç ciltten oluþan
eserin I. cildinde “edeb” kelimesinin anlam
geliþimiyle diller ve Arap dili, rivayet ve râ-
viler etrafýnda çeþitli konular ele alýnmýþ
(Kahire 1911), II. cilt Kur’ân-ý Kerîm’in i‘câ-
zý ve Hz. Peygamber’in belâgatýyla ilgili me-
selelere ayrýlmýþtýr (Kahire 1914). Eserin
III. cildinde Arap þiirinin tarihi, ekolleri, çe-
þitleri, muallakat ve þairleri, Endülüs ede-
biyatý, müteahhir þairlerin çok önem ver-
diði bazý lafýz sanatlarý incelenmiþtir (Ka-
hire 1941; I-III, Beyrut 1394/1974). 4. ¥a-
dî¦ü’l-šamer (ayla sohbet) (Kahire 1912;
Sûse 1988). 1912’de Lübnan’a seyahati es-
nasýnda Bihamdûn’da tanýþtýðý, güzelliði-
ne hayran kaldýðý, þiirini övdüðü ve kendi-
sine “es-sehâbü’l-ahmer” lakabýný verdiði
hýristiyan bir Arap kýzý için edebî üslûpta
inþâ numuneleri olarak yazýlmýþ olup men-
sur þiir biçimindedir. 5. Ý£câzü’l-Kurßân*
(Kahire 1914). TârîÅu âdâbi’l-£Arab’ýn II.
cildinin bazý deðiþikliklerle müstakil olarak
basýlmasýndan meydana gelmiþtir. Eser-
de Ebû Süleyman el-Hattâbî’nin Beyânü
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hire 1931). 13. Risâletü’l-¼ac (Kahire
1935). 14. Va¼yü’l-šalem. Üç ciltten olu-
þan eser, 1934-1937 yýllarýnda er-Risâle
dergisinde çýkan makaleleriyle 1910’da ez-
Zühûr dergisine yazdýðý edebî makaleleri
içerir (Kahire 1374/1954). 15. Resâßilü’r-
Râfi£î. 1912-1934 yýllarý arasýnda dostu
Mahmûd Ebû Reyye’ye gönderdiði dinî,
içtimaî ve edebî konulara dair 218 kýsa
mektubunu kapsar (der. Mahmûd Ebû
Reyye, Kahire 1369/1950).

Râfiî’nin diðer eserleri arasýnda þunlar
zikredilebilir: Min fevšý’l-minber (Kahire
1385/1965), el-Ýslâm: Ni¾âm insânî (Bey-
rut 1958), ¥aŠâratü’l-£Arab fi’l-£u½ûri’l-
Ýslâmiyyeti’z-zâhire (Beyrut 1968), Kitâ-
bü Fu½a¼i’l-kelâm, Mev£i¾atü’þ-þebâb,
Meleketü’l-inþâ, Þu£arâßü’l-£a½r ve ¹a-
bašåtühüm, el-Kitâbü’n-Nebevî, Es-
rârü’l-i£câz, E³åni’þ-þa£b, el-Fußâdiyyât
(Kral Fuâd için methiyeler), Bašåye’d-dî-
vân, Neþîdü Sa£d Bâþâ Za³lûl, E³årî-
dü’r-Râfi£î (nþr. M. Nu‘man el-Bedrî, Bað-
dat 1980).

Mustafa Sâdýk er-Râfiî hakkýnda birçok
çalýþma yapýlmýþ olup baþlýcalarý þunlar-
dýr: Abbas Beyyûmî Aclân, Min edebi’r-
Râfi£î ve me£ârikih (Ýskenderiye 1989);
Fârûk Sâlih Bâselâme, en-Našd £inde’r-
Râfi£î (Mekke 1402/1982); Fehd b. Abdul-
lah el-Atram, Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi£î,
¼ayâtühû ve edebüh (doktora tezi, 1407,
Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd el-
Ýslâmiyye); Mahmûd Turþûne, el-Edebü’l-
ebya² beyne’r-Râfi£î ve ªâhâ ¥üseyin
(Tunus 1989); Mahmûd Ali es-Semmân,
Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi£î nâšýden (Tan-
ta 1985); Mustafa Nu‘mân el-Bedrî, er-
Râfi£î el-kâtib beyne’l-mu¼âfa¾a ve’t-
tecdîd (Amman 1411); el-Ýmâm Mu½¹a-
fâ Øâdýš er-Râfi£î (Baðdat 1388/1968);
Necâd M. Abdülmâcid el-Abbâsî, el-Câ-
nibü’d-dînî fî edebi’r-Râfi£î (yüksek li-
sans tezi, 1402/1982, Câmiatü Ümmi’l-ku-
râ külliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye); Erol Ayyýl-
dýz, XX. Yüzyýl Arap Edebiyatýnda Mus-
tafa Sadýk er-Râfiî’nin Yeri (doktora te-
zi, 1983 Uludað Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi; diðer çalýþmalar için bk. Abdül-
cebbâr er-Rifâî, VII, 82).
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MUSTAFA SÂMÝ BEY

(ö. 1146/1734)

Osmanlý vak‘anüvisi, þair.
˜ ™

Babasý Arpaemini Osman Efendi’nin gö-
revinden dolayý Arpaeminizâde olarak ta-
nýnýr. Asýl adý Mustafa olup Sâmi mahlasý-
dýr. Ýsmâil Belîð diðer adýnýn Mehmed ol-
duðunu söyler. Eðitimi ve ilk görevleri hak-
kýnda fazla bilgi yoktur. Ýyi bir öðrenim
gördüðü ve kýsa sürede kâtipliðe yüksel-
diði söylenebilir. Biyografisini veren kay-
naklar onun kitâbet mesleðinde ilerleme
kaydettiðinden, Hocazâde Mehmed Efen-

i£câzi’l-Æurßân’ýnda ortaya koyduðu ve Ab-
dülkahir el-Cürcânî’nin Delâßilü’l-i£câz’ýn-
da geliþtirdiði, Kur’ân-ý Kerîm’in i‘câzýnýn
nazmýnda olduðu teorisi ana fikir olarak
iþlenmiþtir. Fethî Abdülkadir Ferîd, Belâ-
³åtü’l-Æurßân fî edebi’r-Râfi£î adlý bir
çalýþma yapmýþtýr (Kahire 1985). 6. Kitâ-
bü’l-Mesâkîn (Kahire 1917, 1929; Beyrut
1402/1982). 1915’te yazýlan eserde fakir-
lik, zenginlik, cimrilik, fakirlere sabýr tav-
siyesi ve teselli gibi konular ele alýnmýþtýr.
7. en-Neþîdü’l-va¹anî el-Mý½rî (Kahire
1917). 8. Resâßilü’l-a¼zân (Kitâbü’l-A¼-
zân; Kahire 1924). Mektuplar halinde ol-
masý ve umutsuz aþk temasýný iþlemesi
bakýmýndan Goethe’nin Kitâbü Âlâmi’l-
fetâ Verter (Die Leiden des jungen Wert-
hers / The Sufferings of Young Werther,
Leipzig 1774) adlý eserinin tesiriyle yazýl-
dýðý anlaþýlan kitap, Râfiî’nin Lübnan’da ta-
nýþtýðý hýristiyan Arap kýzýna duyduðu pla-
tonik aþkýn felsefesini yapar. Kitâbü’l-A¼-
zân adlý eserinde de Goethe’nin etkisi gö-
rülür. 9. es-Se¼âbü’l-a¼mer (Kahire 1925;
Beyrut 1421/2000). Resâßilü’l-a¼zân’ýn
devamý gibi olup güzellik ve aþk felsefesi,
kadýnlar hakkýnda anýlar, zamanýn bazý ün-
lülerine yazdýðý övgüler, kýssalar vb. konu-
larý kapsayan makalelerden oluþur. Eserin
bir bölümü (el-kamerü’t-tâli‘) yine Lübnan-
lý kýzla ilgili olup ona lakap olarak verdiði
“es-sehâbü’l-ahmer”i eserine isim yapmýþ-
týr. 10. Ta¼te râyeti’l-Æurßân: el-Ma£reke
beyne’l-šadîm ve’l-cedîd (Kahire 1926).
Tâhâ Hüseyin’e ait Fi’þ-þi£ri’l-Câhilî adlý
eserin eleþtirisine dair Kevkebü’þ-Þarš ile
diðer bazý gazete ve dergilerde yayýmla-
dýðý makaleleriyle baþka makale ve konfe-
ranslarýný kapsar. Râfiî bu eserinde Tâhâ
Hüseyin’i, D. Samuel Margoliouth ve Er-
nest Renan gibi þarkiyatçýlarýn Câhiliye þi-
iri hakkýndaki görüþlerini çalmýþ olmakla
itham eder, ayrýca onu inanç yönünden
eleþtirir. 11. Evrâšu’l-verd. 1931’de yazý-
lan eser, güzellik ve aþk felsefesi üzerine
hayalî mektuplar tarzýnda olup Resâißlü’l-
a¼zân ve es-Se¼âbü’l-a¼mer’in tamam-
layýcýsý niteliðindedir. Ayrýca dostluk, has-
talýk, yaþlýlýk, ölüm, acý ve zühd gibi konu-
larýn yer aldýðý eser vezinli þiir, mensur þiir
ve nesir parçalarý biçimindedir. 12. £Ale’s-
seffûd. Abbas Mahmûd el-Akkad ve Ab-
dullah Afîfî gibi bazý çaðdaþ yazarlarýn eleþ-
tirisine dair 1929 yýlýnda el-£U½ûr dergi-
sinde yayýmladýðý makalelerden meydana
gelmiþtir (I, Kahire 1930). Eserin II. cildi,
Câhiliye þiirinin tenkidi meselesinde Tâhâ
Hüseyin’i destekleyen Zekî Mübârek’in Ebû
Ýshak el-Husrî’ye ait Zehrü’l-âdâb’ýn tas-
hihi sýrasýnda yaptýðý hatalara dairdir (Ka-


