
RAFi' b. HADIC 

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. 

_j 

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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~ MusTAFA KARATAŞ 

RAFiA 
{ W fi l) 

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

L 
(b k. KIY AMET). 
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RAFii, Abdurrahman b. Abdüllatif 

L 

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

Mısırlı hukukçu, tarihçi 
ve siyaset adamı. 
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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-


