
Sevket Rada 

renler ve açıklamalar, Paris'te 1714 yılın
da basılmış olan eserin Şevket Rado ne
zaretinde yeniden yapılmış tıpkıbasımı
dır: tre. Cenap Yazansoy, istanbul 1 980): 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor 
(haz. Ruşen Eşref, metni günümüze uyar
layan : Şevket Rado, resimleyen : Hayrettin 
Çizel, istanbul I 981); Aletler ve Adetler 
(İstanbul 1987, Şevket Rada'nun başkan
lığında Hal Ok Şehsuvaroğlu, M. Uğur Der
man , M. Zeki Kuşoğlu , Y. Durul, M. ülkü
taşır, Uğur Göktaş, Zahir Güvemli ve Prof. 
Dr. Bedil Gorbon'dan o luşan bir heyet ta
rafında n hazırlanmıştır) : Giambatista To
derinL İbrahim Müteferrika Matbaası 
ve Türk Matbaacılığı (Frans ızca'dan tre. 
FatmaRikkat Kunt; Şevket Rado çevirinin 
dilini sadeleştirmiş, kitaba bir giri ş le "Türk 
Matbaacılığı ve Mecmuacılığında Yenilik
ler" adıyla bir bölüm eklemiştir, İstanbul 
1990). Şevket Rado, Pierre Lazareff'den 
Fransa'da Basın Rezaletleri yahut Fran
sa'yı Çökerten Dördüncü Kuvvet (İ s 

tanbul 1945: 2. bs. Tarık Dursun K.'nın sa
deleştirmesiy l e, istanbul I 995): Nathaniel 
Hawthorne'dan Boğa Başlı Canavar (İs
tanbul 1946 ?); Ejderhanın Dişleri (İstan

bul 1946); Andersen'den Gölge; Çakmak; 
Kelebek (İstanbull948) adlı çevirileri var
dır. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cev
det'in kendisine yazdığı mektupları Emin 
Nedret İşli, Şevket Rada'ya Mektuplar 
adıyla kitap halinde yayımiarnıştır (İstan
bul 2002). 
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MFİ' 
(eS'}') 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "yukarı kaldırmak, yükseltmek, 
yüceltmek" anlamındaki ref (rifa') kökün
den türeyen raft' kelimesi "yükselten, de
ğerini arttıran, izzetli ve şerefli kılan" de
mektir (Ragıb el-İsfahanl, el-Müfredat, "rfa" 
md.). Kur'an-ı Kerim'de ref' kavramı yir
mi bir ayette Allah'a nisbet edilmiştir. Al
lah 'ın Isa 'yı kendisine ref' edeceğini bildi
ren ayette rarı· (Al-i imran 3/55), "sıfatları 
yüce" (veya "dereceleri yükselten") mealiy
le başlayan ayette ise (el-Mü'min 40/ 15) 
refi' ismi yer almıştır. Kıyametin kimini al
çaltıcı, kimini yükseltici olduğunu beyan 
eden Vakıa sOresindeki ayette (56/3 ) asıl 
failin kıyamet değil Allah olduğu kabul edil
mektedir. Nitekim muhtelif ayetlerde kı
yamet gününde Cenab-ı Hakk'ın katirieri 
zelil, mürninleri aziz ve şerefli kılacağı bildi
rilmiştir (mesela bk. el-Mü'minGn 23/ 105-
110: ez-Zuhruf 43/68-73: M. F. Abdülbaki . 
el-Mu'cem, "rfa" md.) . 

Rafi' hem İbn Mace hem Tirmizi'nin ri
vayet 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 sigala
rıyla Allah'a izafe edilmiştir (Wensinck. 
e/-Mu'cem, "rfa" md.) . Bu tür hadislerin 
muhtevasında ref'in manevi açıdan yük
seltmeyi ifade ettiği görülmektedir. Ab
dullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine gö
re Hz. Peygamber teheccüd namazının iki 
secdesi arasında şu mealdeki duayı okur
du: "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-Ni
haye, "cbr" md .) 

Alimler hafıd-rafi' isimlerini karşıt ına
nalar taşıyan kabız-basıt. muiz-müzil gibi, 
birlikte kullanmayı ve denge ifade eden ma
nayı yansıtmayı gerekli görürler. Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'a nisbet edilen ref' kavra
mı tabiatın kozmik düzeni çerçevesinde 
göklerin yükseltildiği, güneş sisteminin has
sas dengelerle korunduğu. Tur dağının is
railoğulları 'nın fevkinde kaldırıldığı şeklin
deki maddi muhtevanın yanı sıra insanla
rın ruhi nitelik ve yetenekleriyle manevi 
derecelerinin farklı kılındığı biçiminde so
yut içerik de taşımaktadır. Bununla birlik
te esrna-i hüsna müellifleri rafi' ismini da-

RAFi' b. HADTC 

ha çok soyut alanla irtibatlandırarak "dost
larının taat ve arnellerini kabul edip ken
disine yaklaştıran . dünyada da onları aziz 
kılan" şeklinde tefsir etmişlerdir (Hatta bl. 
s. 58: Gazzall, s. 94). Hafıd-rafi' isimleri
nin açıklanması sırasında bazı alimler "di
lediğini alçaltan. dilediğini yücelten" türün
den ifadeler kullanırken (Abdülkahir ei
Bağdadl, vr. 1 05a) bazıları tenzihe uygun 
olarak "yüceltilmeye hak kazanan" veya "al
çaltılmaya müstahak olan" ifadesini tercih 
etmişlerdir ki isabetli olan da budur. Zira 
nazariyede ilahi iradenin önünde hiçbir en
gel bulunmamakla birlikte Allah, fiili alan
da hükmünü kendisinin vazettiği ad! ve 
hikmet ilkeleri çerçevesinde yürüttüğün
den kimseye asla zulmetmez, sadece bi
linmeyen sebeplerden dolayı lutufla mu
amele eder. Mü'min sOresinde (40/1 5) Al
lah'a nisbet edilen "refiu'd-derecat" terki
bindeki refi' kelimesi rafi' manasma alın
dığı takdirde "dereceleri yükselten", mür
tefı' manasma alındığında "dereceleri yani 
kendisinin kadr ve mertebesi veya sıfat
ları yüce olan" diye yorumlanır (Kadi Ab
dülcebbar, 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 edil
diği takdirde zati olur. Rafi' hafıd ismiyle 
karşıt muhteva taşıdığında muiz. muğnl 
mukaddim, basıt ve nafi' isimleriyle an
lam yakınlığı içinde bulunur. 
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Wİ' b. HADIC 
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Ebu Abdiilah (Ebu Hadlc) Rafi ' b. Hadıc 
b. Rafi' el-Evsı el-Harisl 

(ö. 73/692) 

Sahabi. 

ı 
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Annesi Halime bint Mes'Qd b. Sinan'dır. 

Önceleri çölde yaşıyordu, daha sonra Me
dine'ye yerleşti. Kavminin liderlerindendi. 
Çok sayıda çocuğu olduğu bildirilirse de 
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kaynaklarda yalnız Abdullah. Ubeydullah, 
Abdülhamid, Abdurrahman ve Rifaa' nın 

adları anılır. Rafi' Bedir Gazvesi'ne (2/624) 

katılmak istediyse de Hz. Peygamber ya
şının küçüklüğünü ileri sürerek bunu ka
bul etmedi. Ayak parmaklarının ucunda 
yükselip büyük görünmeye çalışmasına 
rağmen aynı gerekçeyle Uhud Gazvesi'nde 
de (3/62 5) geri gönderilmek istendi. Fakat 
babasının Rafi'in iyi ok attığını söyleyerek 
Resülullah'ı ikna etmesi üzerine savaşa 
katılmasına izin verildi. Bundan sonraki 
bütün gazvelere iştirak etti. Hz. Ali ile bir
likte Sıffın Savaşı'na (37/657) katıldığı zik
redilmektedir. 

Hz. ömer'in halifeliği sırasında isfahan'a 
gitti. Ashabın fakihlerinden olan, müza
raa ve müsakat konularını iyi bildiği ifade 
edilen Rafi'. Muaviye b. Ebu Süfyan za
manında ve ondan sonraki dönemde Me
dine'de fetva veriyordu. Mervan b. Ha
kem'in bir konuşmasında yalnız Mekke'
nin ve Mekke halkının faziletleriyle Mek
ke Haremi'nden bahsetmesi üzerine Raft', 
Resülullah'ın Medine için de aynı şeyle
ri söylediğini , bunu neden zikretmediğini 
sormuş ve bu hususta yanında ceylan de
risine yazılmış bir hadis metnini göstere
bileceğini belirtmiştir (Müslim, "I:Iac", 
457) . Bu ifadeden onun yazı yazmayı bil
diği ve hadisleri kaydettiği anlaşılmakta-

dır. · 

Uzun bir ömür süren Rafi' seksen altı ya
şında iken Medine'de vefat etti (73/ 692 ). 

Cenaze namazını bu yılın hac mevsimin
den kısa bir süre sonra Mekke'de vefat 
eden Abdullah b. ömer b. Hattab kıldırdı. 
74 (693) yılı başlarında öldüğü zikredilmiş
se de ibn Ömer'in cenaze namazını kı ldırıp 
onu kabre kadar uğurladığına dair riva
yetlere bakıldığında 73 yılında vefat etti
ğine dair rivayet daha isabetli görünmek
tedir. Buhari'nin, Raft'in Muaviye zamanın
da (ö 60/ 680) öldüğünü söylemesi (et-Ta

rliJu ' l-kebfr, lll , 299) , ibn Hacer'in de bu 
bilginin güvenilir olduğunu . diğer tarihierin 
dikkate alınmaması gerektiğini ifade et
mesi ( el-İşabe, ı . 496) dikkat çekicidir. Hz. 
Peygamber'den doğrudan rivayetleri ya
nında amcası Züheyr b. Rafi'den de hadis 
rivayet eden Rafi'den, oğulları Rifaa. Ab
durrahman ve Ubeydullah, torunları isa ve 
Abaye b. Rifaa. ayrıca Said b. Müseyyeb, 
Ebu Selerne b. Abdurrahman b. Avf. Mü
cahid b. Cebr, Amre bint Abdurrahman, 
Süleyman b. Yesar. Ata b. Ebu Rebah, Na
fi ' gibi isimler de rivayette bulunmuşlar
dır. 
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RAFi' b. MALiK 
( ı.!.Ulo 0'1 eS') ) 

Ebu Malik Rafi' b. Malik b. ei-Aclan 
ei-Hazreci ei-Ensart 

(ö. 3/625) 

L 
Sahabi. 
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Hazrec kabilesinin Beni Züreyl5 kolun
dan olduğu için Züreki nisbesiyle de anı

lır. Hz. Peygamber'den hadis rivayet eden 
diğer oğlu Rifaa'dan dolayı Ebu Rifaa kün
yesiyle de bilinen Rafi', Übey b. SeiQI'ün kı
zı ve Abdullah b. Übeyy'in kız kardeşi Üm
mü Malik ile evlendi. ümmü Malik, Resü
lullah'a biat eden hanımlardandı. Bu evli
likt en Bedir Gazvesi'ne iştirak eden Ma
lik, Rifaa ve Hallad adlı oğulları dünyaya 
geldi. Cahiliye döneminde yazı yazdığı , iyi 
yüzdüğü ve iyi ok attığı kaydedilen pek az 
kimseden biri olan Rafi 'in Muaz b. Haris 
(Afra) ile Mekke'ye gittikler i, Hz. Peygam
ber'le görüşüp müslüman oldukları , bu se
beple Hazrec kabilesinin ilk müslümanları 

diye bilindikleri kaydedilmektedir. Onun 
bütün Akabe biatlarında bulunduğu, Re
sOl-i Ekrem'in Medineliler'le irtibatını sağ
lamak üzere seçtiği on iki temsilciden biri 
olduğu, yetmiş beş Medineli'nin katıldığ ı 

Üçüncü Akabe Biatı 'nda Medine'ye hicret 
ettiği takdirde Hz. Peygamber'i koruyaca
ğına dair ilk defa onun söz verdiği belirtil
mektedir. Raft', Akabe'de ResOluilah ile gö
rüştüğünde Hz. Peygamber o güne kadar 
inen ayetleri kendisine verm iş , Rafi' on
dan Yusuf süresini öğrenmiş . Medine'ye 
döndüğünde bu süreyi Beni Züreyl5 Mes
cidi'nde toplanan müslümanlara okumuş , 

bu sebeple Züreyl5 Mescidi Medine'de ilk 
Kur'an- ı Kerim okunan mescid diye anıl
mıştır. ResOl-i Ekrem de bu gayretinden 
dolayı Rafi'den memnun olduğunu ifade 
etmiştir. Onun müslüman olup Mekke'ye 
yerleştiği , Taha süresi nazil olduktan son-

ra süreyi yazıp Medine'ye gittiği ve Zürey-
15oğulları'na okuduğu da belirtilmiştir (ib
nü'l-Eslr, ıı , ı 98). Raft'in Bedir Gazvesrnde 
bulunduğu zikredilmekteyse de üç oğlu
nun da iştirak ettiği bu gazveye katılma
dığı anlaşılmaktadır. Onun Akabe Biatı 'n

da bulunmayı Bedir Gazvesi'nde bulun
maktan üstün görmesi (Buhart. "Megazi", 
ı 3). Ehl-i Bedr'in üstünlüğünü vurgula
yan hadisi d uymaması sebebiyle ileri sür
düğü şahsi kanaati olmalıdır (İbn Hace.r, 
FetJ:ıu 'l-barf, VII, 364 ). Hz. Peygc;ımber' in 

Medine'de Said b. Zeyd ile kardeş ilan et
tiği Rafi' b. Malik Uhud Gazvesi'nde şehid 

oldu (3/625) 
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RAFiA 
{ W fi l) 

Kur'an-ı Kerim'de 
kıyamet için kullanılan isimlerden biri 

L 
(b k. KIY AMET). 

_j 

ı ı 

RAFii, Abdurrahman b. Abdüllatif 

L 

( ~'i'~~~ 0'1 ~i'~ ) 
(1889-1966) 

Mısırlı hukukçu, tarihçi 
ve siyaset adamı. 

_j 

7 Cemaziyelahir 1306'da (8 Şubat 1889) 

Zekazik'te veya Kahire'de doğdu . ilk öğre
nimini Kahire de, ort a öğrenimini isken
deriye'de tamamladı. 1908'de Kahire Hidi
viyye Hukuk Medresesi'nden mezun oldu. 
Bir yıl kadar ei-Hizbü'l-vatani'nin yayın or
ganı el-Liva' gazetesinde çalıştıktan son
ra avukatlık yapmaya başladı. Bu sırada 
siyasete ilgi duyarak Muhammed Ferid 
liderliğindeki el-Hizbü'l-vatani'ye katıldı 

(ı 9 ı ı) ve partinin yayın organlarına dü
zenli makaleler yazmaya başladı. Bu dö
nemde siyasi görüşlerinden dolayı bir yıl 
hapse mahkum edildi ( 19 15). 1921'de par
t inin idare meclisi üyeliğine getirildi. 1924'
te Mansüre'den milletvekili seçildi. 1939-
1951 yılları arasında mecliste senatör ola
rak görev yaptı . 1949'da Hüseyin Sırrı Pa-


