RAFi' b. HADTC
MFİ'
(eS'}')
Allah'ın

L

Sevket Rada

renler ve açıklamalar, Paris'te 1714 y ılın
da basılmış olan eserin Şevket Rado nezaretinde yeniden yap ılmı ş tıpkıba s ımı
dır: tre. Cenap Yazansoy, istanbul 1980):
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor
(haz . Ruşen Eşref, metni günümüze uyarlayan : Şevket Rado, resimleyen : Hayrettin
Çizel, istanbul I 981); Aletler ve Adetler
(İstanbul 1987, Şevket Rada'nun başkan
lığında Hal Ok Şehsuvaroğlu, M. Uğur Derman , M. Zeki Kuşoğlu , Y. Durul, M. ülkütaşır, Uğur Göktaş, Zahir Güvemli ve Prof.
Dr. Bedil Gorbon'dan o lu şan bir heyet tarafınd a n haz ırlanmı ştır) : Giambatista ToderinL İbrahim Müteferrika Matbaası
ve Türk Matbaacılığı (Fran s ı zca' dan tre.
FatmaRikkat Kunt; Şevket Rado çevirinin
dilini sa deleştirmiş, kitaba bir giri ş le "Türk
Matbaacılığı ve Mecmuacılığında Yenilikler" adıyla bir bölüm eklemiştir, İstanbul
1990). Şevket Rado, Pierre Lazareff'den
Fransa'da Basın Rezaletleri yahut Fransa'yı Çökerten Dördüncü Kuvvet (İ s 
tanbul 1945: 2. bs. Tarık Dursun K.'nın sadele ştirmes i y l e, istanbul I 995) : Nathaniel
Hawthorne'dan Boğa Başlı Canavar (İs
tanbul 1946 ?); Ejderhanın Dişleri (İ stan
bul 1946); Andersen'den Gölge; Çakmak;
Kelebek (İstanbull948) adlı çevirileri vardır. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet'in kendisine yazdığı mektupları Emin
Nedret İşli, Şevket Rada'ya Mektuplar
adıyla kitap halinde yayımiarnıştır (İ stan
bul 2002).
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Sözlükte "yukarı kaldırmak, yükseltmek,
yüceltmek" anlamındaki ref (rifa') kökünden türeyen raft' kelimesi "yükselten, değerini arttıran, izzetli ve şerefli kılan" demektir (Rag ıb el-İsfahanl, el-Müfredat, "rfa"
md.). Kur'an-ı Kerim 'de ref' kavramı yirmi bir ayette Allah'a nisbet edilmiştir. Allah 'ın Isa'yı kendisine ref' edeceğini bildiren ayette rarı· (Al-i imran 3/55), "sıfatları
yüce" (veya "dereceleri yükselten" ) mealiyle başlayan ayette ise (el-M ü'min 40/ 15)
refi' ismi yer almıştır. Kıyametin kimini alçaltıcı, kimini yükseltici olduğunu beyan
eden Vakıa sOresindeki ayette (56/3 ) asıl
failin kıyamet değil Allah olduğu kabul edilmektedir. Nitekim muhtelif ayetlerde kı
yamet gününde Cenab-ı Hakk'ın katirieri
zelil, mürninleri aziz ve şerefli kılacağı bildirilmiştir (m esela bk. el-Mü'minGn 23/ 105110: ez-Zuhruf 43/68-73 : M. F. Abdülbaki .
el-Mu'cem, "rfa" md.) .
Rafi' hem İbn Mace hem Tirmizi'nin rivayet ettiği esrna-i hüsna listesinde yer
almaktadır ("Du'a,.·, 10: "Da'avat", 82).
Ref' kavramı, Kütüb-i Sitte'den başka
imam Malik ve Ahmed b. Hanbel tarafın
dan nakledilen hadislerde de fiil sigalarıyla Allah'a izafe edilmiştir (Wensinck.
e/-Mu'cem, "rfa" md.) . Bu tür hadislerin
muhtevasında ref'in manevi açıdan yükseltmeyi ifade ettiği görülmektedir. Abdullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber teheccüd namazının iki
secdesi arasında şu mealdeki duayı okurdu: "Rabbim! Günahlarımı bağışla , bana
merhamet et. eksikliğimi giderip halimi
iyileştir. beni manen yücelt, rızıklandır:
doğru yoldan ayırma!" (Müsned, I, 37 ı :
İbn Mace, "İ~me", 23: ibnü'l-Eslr, en-Nihaye, "cbr" md .)
Alimler hafıd-rafi' isimlerini karşıt ına
nalar taşıyan kabız-basıt. muiz-müzil gibi,
birlikte kullanmayı ve denge ifade eden manayı yansıtmayı gerekli görürler. Kur'an-ı
Kerim'de Allah'a nisbet edilen ref' kavramı tabiatın kozmik düzeni çerçevesinde
göklerin yükseltildiği, güneş sisteminin hassas dengelerle korunduğu. Tur dağının israiloğulları ' nın fevkinde kaldırıldığı şeklin
deki maddi muhtevanın yanı sıra insanların ruhi nitelik ve yetenekleriyle manevi
derecelerinin farklı kılındığı biçiminde soyut içerik de taşımaktadır. Bununla birlikte esrna-i hüsna müellifleri rafi' ismini da-

ha çok soyut alanla irtibatlandırarak "dostlarının taat ve arnellerini kabul edip kendisine yaklaştıran . dünyada da onları aziz
kılan" şeklinde tefsir etmişlerdir (Hatta bl.
s. 58: Gazzall, s. 94). Hafıd-rafi' isimlerinin açıklanması sırasında bazı alimler "dilediğini alçaltan. dilediğini yücelten" türünden ifadeler kullanırken (Abdülkahir eiBa ğdadl, vr. 105a) bazıları tenzihe uygun
olarak "yüceltilmeye hak kazanan" veya "alçaltılmaya müstahak olan" ifadesini tercih
etmişlerdir ki isabetli olan da budur. Zira
nazariyede ilahi iradenin önünde hiçbir engel bulunmamakla birlikte Allah, fiili alanda hükmünü kendisinin vazettiği ad! ve
hikmet ilkeleri çerçevesinde yürüttüğün
den kimseye asla zulmetmez, sadece bilinmeyen sebeplerden dolayı lutufla muamele eder. Mü'min sOresinde (40/1 5) Allah'a nisbet edilen "refiu'd-derecat" terkibindeki refi' kelimesi rafi' manasma alın
dığı takdirde "dereceleri yükselten", mürtefı' manasma alındığında "dereceleri yani
kendisinin kadr ve mertebesi veya sıfat
ları yüce olan" diye yorumlanır (Kadi Abdülcebbar, V, 215: Fahreddin er-Razi, Me{atff).u'l-gayb, XXVII, 44) . Rafı' ismi Allah'ın
fiili isim ve sıfatları grubu içinde yer alır.
Refi' "sıfatları yüce" anlamında kabul edildiği takdirde zati olur. Rafi' hafıd ismiyle
karşıt muhteva taşıdığında muiz. muğnl
mukaddim, basıt ve nafi' isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
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Annesi Halime bint Mes'Qd b . Sinan'dır.
Önceleri çölde yaşıyordu, daha sonra Medine'ye yerleşti. Kavminin liderlerindendi.
Çok sayıda çocuğu olduğu bildirilirse de
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