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 yaşının küçüklüğünü ileri sürerek bunu kabul 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 birlikte Sıffın Savaşı'na (3 7/ 657) katıldığı zikredilmektedir.
Hz. ömer'in halifeliği sırasında isfahan'a
gitti. Ashabın fakihlerinden olan , müzaraa ve müsakat konularını iyi bildiği ifade
edilen Rafi'. Muaviye b. Ebu Süfyan zamanında ve ondan sonraki dönemde Medine'de fetva veriyordu. Mervan b. Hakem'in bir konuşmasında yalnız Mekke'nin ve Mekke halkının faziletleriyle Mekke Haremi'nden bahsetmesi üzerine Raft',
Resülullah'ın Medine için de aynı şeyle
ri söylediğini , bunu neden zikretmediğini
sormuş ve bu hususta yanında ceylan derisine yazılmış bir hadis metnini gösterebileceğini belirtmiştir (Müslim, "I:Iac",
457) . Bu ifadeden onun yazı yazmayı bildiği ve hadisleri kaydettiği anlaşılmaktadır.
·
Uzun bir ömür süren Rafi' seksen altı yaşında iken Medine'de vefat etti (7 3/ 692 ).
Cenaze namazını bu yılın hac mevsiminden 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 kıldırıp
onu kabre kadar uğurladığına dair rivayetlere bakıldığında 73 yılında vefat ettiğine dair rivayet daha isabetli görünmektedir. Buhari'nin, Raft'in Muaviye zamanın
da (ö 60/ 680) öldüğünü söylemesi (et-TarliJu 'l-kebfr, lll , 299) , ibn Hacer'in de bu
bilginin güvenilir olduğunu . diğer tarihierin
dikkate alınmaması gerektiğini ifade etmesi ( el-İşabe, ı . 4 96) dikkat çekicidir. Hz.
Peygamber'den doğrudan rivayetleri yanında amcası Züheyr b. Rafi'den de hadis
rivayet eden Rafi'den, oğulları Rifaa. Abdurrahman ve Ubeydullah, torunları isa ve
Abaye b. Rifaa. ayrıca Said b. Müseyyeb,
Ebu Selerne b. Abdurrahman b. Avf. Mücahid b. Cebr, Amre bint Abdurrahman,
Süleyman b. Yesar. Ata b. Ebu Rebah, Nafi' gibi isimler de rivayette bulunmuşlar
dır.
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Ebu Malik Rafi' b. Malik b. ei-Aclan
ei-Hazreci ei-Ensart
(ö. 3/6 25)

L

Sahabi.
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Hazrec kabilesinin Beni Züreyl5 kolundan olduğu için Züreki nisbesiyle de anı 
lır. Hz. Peygamber'den hadis rivayet eden
diğer oğlu Rifaa'dan dolayı Ebu Rifaa künyesiyle de bilinen Rafi', Übey b. SeiQI'ün kı
zı ve Abdullah b. Übeyy'in kız kardeşi Ümmü Malik ile evlendi. ümmü Malik, Resülullah'a biat eden hanım l ardandı. Bu evlilikt en Bedir Gazvesi'ne iştirak eden Malik, 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 sebeple Hazrec kabilesinin ilk müslü manları
diye bilindikleri kaydedilmektedir. Onun
bütün Akabe b iatlarında bulunduğu, ResOl-i Ekrem'in Medineliler'le irtibatını sağ
lamak üzere seçtiği on iki temsilciden biri
olduğu, yetmiş beş Medineli'nin katıld ığ ı
Üçüncü Akabe Biatı'nda Medine'ye hicret
ettiği takdirde Hz. Peygamber'i koruyacağına dair ilk defa onun söz verdiği belirtilmektedir. Raft', Akabe'de ResOluilah ile görüştüğünde Hz. Peygamber o güne kadar
inen ayetleri kendisine ver m i ş , Rafi' ondan Yusuf süresini öğrenmiş . Medine'ye
döndüğünde bu süreyi Beni Züreyl5 Mescidi'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-

ve Zürey-

ıı , ı 98).

Raft'in Bedir Gazvesr nde
zikredilmekteyse de üç oğlu
nun da iştirak ettiği bu gazveye katılma
dığı anlaşılmaktadır. Onun Akabe Biatı ' n
da bulunmayı Bedir Gazvesi'nde bulunmaktan üstün görm esi (Buhart. "Megazi",
ı 3). Ehl-i Bedr'in üstünlüğünü vurgulayan hadisi d uymaması sebebiyle ileri sürdüğü şahsi kanaati olmalıdır (İbn Hace.r,
FetJ:ıu 'l-barf, VII, 364 ). Hz. Peygc;ımber' in
Medine'de Said b. Zeyd ile kardeş ilan ettiği Rafi' b. Malik Uhud Gazvesi'nde şeh id
oldu (3/62 5)
nü'l-Eslr,

bulunduğu
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Abdurrahman b. Abdüllatif
( ~'i' ~ ~~ 0'1 ~i '~ )
(1889-1966)
Mısırlı

L

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 iskenderiye'de tamamladı. 1908'de Kahire Hidiviyye Hukuk Medresesi'nden mezun oldu.
Bir yıl kadar ei-Hizbü'l-vatani'nin yayın organı el-Liva' gazetesinde çalıştıktan sonra avu katlık yapmaya başladı. Bu sırada
siyasete ilgi duyarak Muhammed Ferid
liderliğindeki el-Hizbü'l-vatani'ye katı ldı
(ı 9 ı ı) ve partinin yayın organlarına düzenli makaleler yazmaya başladı. Bu dönemde siyasi görüşlerinden dolayı bir yıl
hapse mahkum edildi ( 19 15). 1921'de part inin idare meclisi üyeliğine getirildi. 1924'te Mansüre'den milletvekili seçildi. 19391951 yılları arasında mecliste senatör olarak görev yaptı . 1949'da Hüseyin Sırrı Pa-

RAFiT, AbdülganT b. Ahmed
şa'nın kurduğu koalisyon hükümetinde aileden sorumlu bakan oldu. 1954'te devlet
başkanı Cemal Abdünnasır tarafından Mı
sır Barolar Birliği başkanlığına tayin edildi. 1961 'de devlet ödülü aldı. 196S'te FenEdebiyat ve Sosyal Bilimler Yüksek Meclisi üyesi seçildi. 2 Eylül 1966'da Kahire'de
vefat etti. Küçük yaşlardan itibaren tarihi, ahlaki, milli ve siyasi konulara özel ilgi
duymuş, bu konulardaki eserleriyle çağ
daş Mısır tarihçiliğinde önemli bir yer edinmiştir.

Eserleri. 1. Tari1Ju'l-J:ıareketi'l-~avmiy

ye ve tetavvuri ni;r.ami'I-]J.ükmi ii Mışr
(1-ll, Kahire 1929, 1948, 1958, 1981). Eserde Memlükler ve Osmanlıl ar zamanında
ki ekonomik ve sosyal düzenlemeler, halkın sosyoantropolojik durumu, ilim hayatı , Fransız işgali ve Napolyon dönemi, bu
dönemdeki yönetim şekli , Mısır halkının
bağımsızlığa kavuşmak için gi riştiği faaliyetler incelenm iştir. 2. eş-Şevretü'l- 'Urabiyye ve'l-i]J.tilalü'l-İngilizi (Kahire 1937,
1949, 1966, 1983). Eserde, yabancıların ülkenin iç işlerine karışmasından rahatsız
olan Mısır halkının Ahmed Urabl Paşa liderliğinde başlattığı ayaklanma ve bu karışıklıktan yararlanan İngilizler'in Mısır'ı iş
gali (1881-1882) yanında işgal öncesinde
hidivlerin faaliyetleri, İngiliz işgaline karşı
direnişler anlatılmaktadır. 3. Mışr fi'l- 'uşu
ri'l-vüsta (Kah i re ı 992) . Rafıl, Mısır'ın müslümanlar tarafından fethinden Osmanlı
devrine kadar olan dönemini ele aldığı bu
eserini Sai d Abdülfettah Aşür ile birlikte
hazırlamıştır. 4. Fi A '~abi'ş-şevreti'l-Mış
riyye (1-111, Kah i re 1947- ı 95 I). Eser de İn
gilizler'in Mısır'ı terketmesinden sonraki
durumu, Sa'd ZağiQI, Kral ı. Fuad dönemleriyle 1951 yılına kadar Mısır tarihi incelenmiştir. Rafil'nin diğer eserleri de şun
la r dır : el-Cem'iyyatü'l-vataniyye (Kahire 1922); Muştatd Kamil (Kahire 1939,
1945, 1950, 1962, 1984); M u]J.ammed Ferid: R emz ü'l-i1Jlaş ve't-ta çl]J.iye (Kahire
1941 , 1948, 1951 , 1961, 1984); Şu'ara'ü'l

vataniyye ii

Mışr (Kahire 1954, 1966);
'Aşru İsma'il (1-11, Kahire 1932) ; 'Aşru
Mu]J.ammed 'Ali (Kah i re 1930, 1947, 1951,
1984, 1989) ; lf~ü)fu'ş-şa'b (Kahire 1912);

Mışr ve's-Sudan ii eva'ili 'ahdi'l-iJ:ıti
lal (Kahire 1942, 1948, 1966, 1983) ; Şev
retü (seneti) 1919 (HI , Kahire 1946, 1955,
1968, 1987}; Mü~ekkirati 1889-1951 (Kahire 1952); Erba ' ate 'aşere 'amen fi'lberleman (Kah ire 195I, 1955); Mu]faddematü Şevreti 23 Yulyu 1952 (Kahire
I952, 1964, ı987); Şevretü 23 Yulyu senete 1952 (Kahire 1959, 1989) ; Mışrü'l-

mücahid e fi'l- 'aşri'l-J:ıadiş (1-Vı, Kah i re
ı 958, ı 979, 1990); Mışr ve'l-ba'şü'l-vata 

ni (Kahire I 979); Tari1Ju'l-J:ıareketi'l-]fav
miyye ii Mışri'l-]fadime (Kahire I 963);
Cemalüddin el-Efgani (Kahire 1966)
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RAF'ii, Abdülgani b. Ahmed
( ~ ı..,.ıı ~M» I .,:,.ı~ ~~ )
Abdülgani b. Ahmed b. Abdilkadir er-Rafii
(ö. 1308/1891)
L
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ve edip .

1232 (1817) veya 1236 (1821)
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yılında

Trablusşam'da doğdu. Burada Al-i Rafil

diye tanınan köklü bir aileyle mensup olup
Abdülkadir b. Mustafa er-Rafil'nin amcasının oğludur. Soyu Hz. Ömer' e dayandırıl
dığı için "Farüki" nisbesiyle de anılır. Kur'an'ı ezberledikten sonra A'rabl ez-Zeylal,
Nedb ez-Za'bl ei-Cilanl. İsmail b. Ahmed
ei-Hafız, Reşld ei-Mikatl gibi alimlerden
akli ve nakli ilimleri öğrendi. Dımaşk' a giderek Ebü'I-Mehilsin Vedhüddin Abdurr ahman b. Muhammed ei-Küzberl'den hadis, Abdullah b. Abdurrahm an ei-Haleb'i'den fıkıh , usul-i fı kıh ve tefsir okudu. Kahire'de BacQrl'nin t alebesi oldu. İskenderi
ye'ye müftü olarak tayin edilmek istendiyse de bunu kabul etmedi. Hac için gittiği
Mekke'de alimlerden ders aldı; Mekke Müftüsü Muhammed ei-Kütüöı'den usOI-i fı
kıh okudu. Mısır'dan İstanbul'a gerçekleş
tirdiği seyahatindeki gözlemlerini el-Ma]fametü'l-ba]J.riyye isimli kitabında topladı. Trablusşam'a döndüğünde Mansürl
Camii imamı Şeyh Muhammed Reşld eiMikatl'nin önderliğinde Halvetiyye tarikatına intisap etti. Burada üç yıl müftülük
yaptıktan sonra Akka'da, Yemen'in Taiz
sancağında ve San'a vilayetinde kadılık görevinde bulundu. Zeyôı alimleriyle münaza-

ralar yaptı. Şairlik yönü de olan Rafil Sultan Abdülhamld, Mısır Hidivi İsmail Paşa,
Tevfik Paşa ve Tosun Paşa'ya kasideler yazdı. Dini ilimler ve edebiyat okutan Rafil'nin öğrencileri arasında Hadravl, İbrahim
ei-Ahdeb, Muhammed Derviş et-Tedmürl, Hayreddin el-Mikati gibi alimler vardır.
Ömrünün son yıllarını Mekke'de geçirdi.
14 Zilhicce 1308'de (21 Temmuz ı891) vebadan öldü ve Cennetülmualla'da defnedildi.
Eserle ri. 1. Şer]J.u'l - Es'ileti'n-na]J.viy

ye (el·'Uküdü'd-dürriyye) (Trablus I413/

ii şer]J.i BeSafiyyüddin el-Hilll'ye ait
eserin şerhidir (Kah i re ı 316; nşr. Neslb Neşav!, Dımaşk 1403/ 1983) . 3. Na;r.mü TuJ:ı
feti'l-i1Jvan. Derdir'in Tu]J.fetü'l-i1Jvan ii
'ilmi'l-beyan adlı eserinin dört varaklık
manzum şeklidir (Darü ' l-kütübi'I-Mısriyye,
m 5762) . 4. Terşi'u'l-Cevahiri'l-Mekkiy
ye ii te~kiyeti'l-a1Jla~i'l-marzıyye (Kahire ı 30 ı). Ebu Hamid el- İdrlsl'ye ait eserin gözden geçirilmiş ve bazı ilavelerle zeng i nleştirilmiş şeklidir. Şah Vasiyyullah bu
eser üzerine el-İfadatü'l-vaşiyye adıyla
bir şerh yazmıştır (Ailahabad 200 I ) . s. Divanü şi'r (Mecmü'atü kaşa'id). Çoğunlu
ğu tasawufi neşve ihtiva eden , bir kısmı
bazı peygamberlere methiye özelliği taşı 
yan şiirlerin i içeren eserin bir nüshası torunu Asım er-Rafi'i et-Trablusl'de bulunmaktadır (M . Ahmed Dern!ka. s. 131). İbn
Abidin'in Reddü'l-mu]J.tar üzerine bir ta'llka hazırlayan Rafıl'nin kaynaklarda el-Fetava, Risale ii mi' e su' al ve su' al (nahve
dair olup Mahmud Neşşabe tarafından
1993) . 2. el-Cevherü's-seni

di'iyyeti'ş-Şafi.

şerhedilmiştir), İşra]fu'l-envar ii ıtla)fi'l
'i~ar ve Esrarü'l-i'tibar fima evde'ahulldh mine'I-J:ıikem fi'l-eşcar gibi eserlerinin de adı geçmektedir.
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