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Reşid er-Rafii Tercemetü J:ıayilti'ş-Şey.!J
'Abdil]fiidir er-Rfıti'i (Kah i re I 323 ) adıy
la bir eser yazmıştır.
Eserleri. 1. Ta]friratü'r-Rafi'i 'alfı Reddi'l-muJ:ıtfır (et- Ta/:ırirü '1-mu/].tar li-Reddi'lmuf:ıtar) . ibn Abidin'in Haskefı'nin ed-Dür-

RAFii, Abdülkadir b. Mustafa
( ~t}t ~W-! )~IA!t~ )
Abdülkadir b. Mustafa
b. Abdilkadir er-RafiT el-Farfıki

(1832-1905)
L

Hanefi fakihi,

Mısır

müftüsü.

rü'l-mu.!Jtfır'ına yazdığı Reddü'l-muJ:ıtar

_j

Trablus'ta doğdu . Hz. Ömer'in soyundan olup Trablusşam 'da AI-i Rafil diye
tanınan bir ulema ailesine mensuptur.
Trablus'ta yetişti. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip şehrin ulemasından dini ilimlerle
ilgili ilk bilgileri aldıktan sonra 1263'te
( 184 7) ağabeyi Muhammed er-Rafii'nin
yanına Kahire'ye gitti. Ondan fıkıh, İb
rahim el-BacGri, İbrahim es-Sekka, Muhammed el-ÜşmGni, Ahmed Minnetullah
es-Sebasi el-Umeyri ve diğer alimlerden
hadis, tefsir ve akli ilimleri okudu. Tahsilini tamamlayınca 1275 (1859) yılında Ezher'de ders vermeye başladı. Yetiştirdiği
yüzlerce talebesi arasında Abdurrahman
es-Süveysi, Muhammed el-ArGsi, Ahmed
el-ArOsi, Mustafa el-Ebyari, Ahmed Rafi'
et-Tahtavi, Hüseyin el-Cisr. Yusuf b. İsmail
en-Nebhani, İbrahim el-Carim, Muhammed Salih el-Baytar, Abdurrahman er-Rafii, Muhammed Ali er-Rafii. Abdürrezzak
er-Rafii gibi alimler bulunmaktadır. Ağabe
yi Muhammed er-Rafii'nin 1280'de ( 1863)
vefatı üzerine onun yerine Ezher'deki Revaku 'ş-Şevam şeyhliğine ve Divanü'l-evkaf
müftülüğüne tayin edildi. Bu arada Meclisü'l-ahkam'a üye seçildi. On iki yıl müftülük görevi yaptıktan sonra Hidiv İsmail
Paşa zamanında Büyük Şer'iyye Mahkemesi'nin iki ilmi meclis şeklinde yeniden
düzenlenmesi sırasında ikinci meclisin baş
kanlığına getirildi ( 1293/1876) ve beş yıl bu
görevde kaldı . Birinci meclis kapatılıp mahkeme tek medisli hale getirilince reisliği
1313 (1895) yılına kadar yine o yürüttü.
Mısır Kadısı Abdullah Cemaleddin'in ayrıl
ması üzerine görevi ona teklif ediidiyse de
kabul etmedi. Muhammed Abduh 'un vefatının ardından 4 Ramazan 1323 (2 Kasım 1905) tarihinde Mısır müftülüğüne getirildiyse de üç gün sonra vefat etti ve Karafetülmücavirin'de defnedildi. ilmi kudretinden dolayı "Küçük Ebu Hanife" lakabıyla anılan Rafii, o sırada biri Ezher şey
hine olmak üzere iki kişiye verilen birinci
dereceden "Kisvetü'ş-şerif' payesiyle ödüllendirilmiştir. Rafıi, özellikle Hanefi fıkhı
na dair değerli yazmaların da içinde bulunduğu 1457 cilt kitabını Ezher Kütüphanesi'ne vakfetmiş, kitaplar 1927 yılında kütüphaneye aktarılmıştır. Oğlu Muhammed
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adlı haşiyedeki anlaşılması zor yerleri açık
lamak amacıyla kaleme alınmıştır. Müellifin Reddü'l-muJ:ıtfır'ın kenarına yazdığı
açıklamalar önce oğlu Muhammed Reşid
tarafından ayrı bir kitap halinde derlenmiş, daha sonra her ikisi tarafından gözden geçirilmiştir. Rafii'nin, sağlığında ilavelerde bulunduğu eser onun vefatından
hemen sonra oğlu tarafından yayımlanmış
tır (1-11, Bulak 1323 , 1329; Beyrut 1407/
1987; nşr. Muhammed Ali Muawaz- Adil
Ahmed AbdülmevcOd, !-XIV, Beyrut 1415/
1994, Reddü'l-muf:ıta.r ile birlikte, son iki
cilt Takrfratolup sonradan basılmıştır: Beyrut 1418/1998; I-XIV, Riyad 1423/2003). Z.
Ta]frirü'l-Eşbfıh ve'n-ne?fı'ir. Ahmed b.
Muhammed ei-Hamevi'nin İbn Nüceym'in
el-Eşbah ve'n-ne?fı'ir'ine yazdığı Gamzü 'uyCı.ni'l-beşa'ir adlı şerh üzerine kaleme alınmıştır. 3. Cedvelü'l-aglfıti'l-va
]fı'a ii kitabi Kurreti 'uyuni'l-al;)yfır. İbn
Abidinzade'nin babasına ait Reddü'l-muJ:ı
tfır'a yazdığı tekmiledeki hatalarla ilgilidir.
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RAFII, Abdülkerim b. Muhammed
( ~t}t ~W-! ~;:ıt ~ )
Ebü ' l-Kasım

Abdülker!m b. Muhammed
b. Abdilkerim er-Rafil el-Kazv!n!
(ö. 623/1226)

L

Şafii

fakihi.
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555 (1160) yılında doğdu. iran'ın Kazvin
olup Hz. Peygamber'in azatlısı
Ebu Rafi' veya Rafi' b. Hadic'in soyundan
geldiği için Rafii nisbesini almıştır. Takıyşehrinden

yüddin İbn Kadi Şühbe'nin, Kazvin Kadısı
Muzafferüddin'in elinde mevcut et-Tedvin ii al;)bari Kazvin'in nüshasında müellifin bu nisbeyi Rafi' b. Hadic sebebiyle
aldığını ifade ettiği bilgisini aktarmasına
karşılık (Jabakatü'l-fukaha'i'ş-Şafi'iyy e, I,
396) anılan eserin matbu nüshasında Rambu konuda kesin bir kanıtasahip olmadığını, ancak nisbenin Ebu Rafi' ile ilgili olduğu düşüncesini taşıdığını belirtir (etTedvin, ı . 331). Nevevi, bu nisbenin Kazvin yöresinde Rafian isimli bir beldeden
geldiğini ileri sürmekte ve bu bilgi pek çok
tabakat kitabında tekrar edilmekteyse de
Kazvin yöresinde böyle bir yerin bulunmadığı belirtilmektedir (İbn Kadi Şühbe, I,
396). Rafii, babasının 527 (1 133) yılında
yazdığı muhtasarların sonunda ismini bilinen en büyük dedesinden dolayı Rafi' b.
Abdülkerim diye yazdığım , daha sonra Hz.
Peygamber'in ismiyle uyumlu olması için
Ahmed ve nihayet Muhammed olarak değiştirdiğini, babasının isminin eski hadis
ve fıkıh notlarında Ahmed şeklinde olduğunu, fıkıh eğitimine başladıktan üç veya
dört yıl sonra artık Muhammed isminde
kararkıldığını belirtir (et-Tedvin, I. 330). İlk
öğrenimini babasından alan Rafii'nin tefsir, hadis ve fıkıh okuduğu hocaları arasın
da Ebü'I-Feth İbnü'I-Betti, Ebu Süleyman
ez-Zübeyri, Ebü'I-Aia el-Hemedani, Müntecebüddin ei-Kummi, Ebu Hamid Abdullah b. Ebü'l-FütOh el-İmrani gibi alimler
bulunmaktadır. Kazvin'deki ders halkasın
da yetiştirdiği talebeleri içinde Şam kadıl
kudatlığı yapan Ahmed b. Halil ei-Mühellebi ve Zekiyyüddin ei-Münziri gibi simalar
vardır. Rafıi 623 yılı Zilkade ayında (Kasım
I226) vefat etti.
İbnü's-Salah eş-Şehrezuri, Acem diyarın
da Rafii gibisini görmediğini söyler. Nevevi
de Rafii'nin Şafii mezhebi tarihinde önemli bir yeri olan FetJ:ıu'l- 'aziz'ini ihtisar ettiği Ravzatü'Hfılibin adlı eserinin mukaddimesinde onun mezhebe katkısından
övgüyle söz ederken büyük bir yekün tutan mezhep kaynaklarındaki görüş ve rivayetleri inceleyerek farklı tarikieri birleştir
meye, dağınık bilgileri ayıklayıp mezhep birikimini veciz ifadelerle yansıtmaya müteahhir fukaha içinde Rafii'nin muvaffak
olduğunu belirtir. Rafıi'nin mezhebe en büyük katkısı bu noktadadır. Yazdıkları eserlerle Rafii ve Nevevi sonraki dönemlerde
mezhep görüşünü temsilde belirleyici olmuş, ikisine birlikte "şeyhan" lakabı verilmiştir. İkisinin ittifak ettiği husus mezhep
görüşü olarak kesinlik kazanmış , ihtilafa
düştükleri durumlarda Nevevi'nin görüşü
tercih edilmiştir.

