
şa'nın kurduğu koalisyon hükümetinde aile
den sorumlu bakan oldu. 1954'te devlet 
başkanı Cemal Abdünnasır tarafından Mı
sır Barolar Birliği başkanlığına tayin edil
di. 1961 'de devlet ödülü aldı. 196S'te Fen
Edebiyat ve Sosyal Bilimler Yüksek Mecli
si üyesi seçildi. 2 Eylül 1966'da Kahire'de 
vefat etti. Küçük yaşlardan itibaren tari
hi, ahlaki, milli ve siyasi konulara özel ilgi 
duymuş, bu konulardaki eserleriyle çağ
daş Mısır tarihçiliğinde önemli bir yer edin
miştir. 

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). Eser
de Memlükler ve Osmanlılar zamanında

ki ekonomik ve sosyal düzenlemeler, hal
kın sosyoantropolojik durumu, ilim haya
tı , Fransız işgali ve Napolyon dönemi, bu 
dönemdeki yönetim şekli , Mısır halkının 

bağımsızlığa kavuşmak için giriştiği faali
yetler incelenmiştir. 2. eş-Şevretü'l-'Ura
biyye ve'l-i]J.tilalü'l-İngilizi (Kahire 1937, 

1949, 1966, 1983). Eserde, yabancıların ül
kenin iç işlerine karışmasından rahatsız 
olan Mısır halkının Ahmed Urabl Paşa li
derliğinde başlattığı ayaklanma ve bu ka
rışıklıktan 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 müs
lümanlar tarafından fethinden Osmanlı 
devrine kadar olan dönemini ele aldığı bu 
eserini Said Abdülfettah Aşür ile birlikte 
hazırlamıştır. 4. Fi A '~abi'ş-şevreti'l-Mış
riyye (1-111, Kah i re 1947- ı 95 I). Eserde İn
gilizler'in Mısır'ı terketmesinden sonraki 
durumu, Sa'd ZağiQI, Kral ı. Fuad dönem
leriyle 1951 yılına kadar Mısır tarihi ince
lenmiştir. Rafil'nin diğer eserleri de şun
lardır : el-Cem'iyyatü'l-vataniyye (Ka
hire 1922); Muştatd Kamil (Kahire 1939, 

1945, 1950, 1962, 1984); M u]J.ammed Fe
rid: Remzü'l-i1Jlaş ve't-taçl]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 (Ka
hire 1952); Erba ' ate 'aşere 'amen fi'l
berleman (Kahire 195I, 1955); Mu]fad
dematü Şevreti 23 Yulyu 1952 (Kahire 
I952, 1964, ı987); Şevretü 23 Yulyu se
nete 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 
Suriyeli alim, kadı ve edip . 

_j 

1232 (1817) veya 1236 (1821) yılında 
Trablusşam'da doğdu. Burada Al-i Rafil 
diye tanınan köklü bir aileyle mensup olup 
Abdülkadir b. Mustafa er-Rafil'nin amca
sının 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 gi
derek Ebü'I-Mehilsin Vedhüddin Abdur
rahman b. Muhammed ei-Küzberl'den ha
dis, Abdullah b. Abdurrahman ei-Haleb'i'
den fıkıh , usul-i fıkıh ve tefsir okudu. Ka
hire'de BacQrl'nin t alebesi oldu. İskenderi
ye'ye müftü olarak tayin edilmek istendiy
se de bunu kabul etmedi. Hac için gittiği 
Mekke'de alimlerden ders aldı; Mekke Müf
tüsü 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 top
ladı. Trablusşam'a döndüğünde Mansürl 
Camii imamı Şeyh Muhammed Reşld ei
Mikatl'nin önderliğinde Halvetiyye tarika
tına intisap etti. Burada üç yıl müftülük 
yaptıktan sonra Akka'da, Yemen'in Taiz 
sancağında ve San'a vilayetinde kadılık gö
revinde bulundu. Zeyôı alimleriyle münaza-

RAFiT, AbdülganT b. Ahmed 

ralar yaptı. Şairlik yönü de olan Rafil Sul
tan Abdülhamld, Mısır Hidivi İsmail Paşa, 
Tevfik Paşa ve Tosun Paşa'ya kasideler yaz
dı. Dini ilimler ve edebiyat okutan Rafil'
nin öğrencileri arasında Hadravl, İbrahim 
ei-Ahdeb, Muhammed Derviş et-Tedmü
rl, Hayreddin el-Mikati gibi alimler vardır. 
Ömrünün son yıllarını Mekke'de geçirdi. 
14 Zilhicce 1308'de (21 Temmuz ı891) ve
badan öldü ve Cennetülmualla'da defne
dildi. 

Eserle ri. 1. Şer]J.u'l-Es'ileti'n-na]J.viy

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

1993) . 2. el-Cevherü's-seni ii şer]J.i Be
di'iyyeti'ş-Şafi. Safiyyüddin el-Hilll'ye ait 
eserin şerhidir (Kah i re ı 316; nşr. Neslb Ne
şav!, 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 (Ka
hire ı 30 ı). Ebu Hamid el- İdrlsl'ye ait ese
rin gözden geçirilmiş ve bazı ilavelerle zen
g inleştirilmiş şeklidir. Şah Vasiyyullah bu 
eser üzerine el-İfadatü'l-vaşiyye adıyla 
bir şerh yazmıştır (Ailahabad 200 I ) . s. Di
vanü 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 to
runu Asım er-Rafi'i et-Trablusl'de bulun
maktadır (M. Ahmed Dern!ka. s. 131). İbn 
Abidin'in Reddü'l-mu]J.tar üzerine bir ta'
llka hazırlayan Rafıl'nin kaynaklarda el-Fe
tava, Risale ii mi' e su' al ve su' al (nahve 
dair olup Mahmud Neşşabe tarafından 
şerhedilmiştir), İşra]fu'l-envar ii ıtla)fi'l
'i~ar ve Esrarü'l-i'tibar fima evde'ahul
ldh mine'I-J:ıikem fi'l-eşcar gibi eserle
rinin de adı geçmektedir. 
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