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Abdülkadir b. Mustafa 
b. Abdilkadir er-RafiT el-Farfıki 

(1832-1905) 

Hanefi fakihi, Mısır müftüsü. 
_j 

Trablus'ta doğdu . Hz. Ömer'in soyun
dan olup Trablusşam 'da AI-i Rafil diye 
tanınan bir ulema ailesine mensuptur. 
Trablus'ta yetişti. Kur'an-ı Kerim'i ezber
leyip 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, Mu
hammed el-ÜşmGni, Ahmed Minnetullah 
es-Sebasi el-Umeyri ve diğer alimlerden 
hadis, tefsir ve akli ilimleri okudu. Tahsi
lini tamamlayınca 1275 (1859) yılında Ez
her'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, Muham
med Salih el-Baytar, Abdurrahman er-Ra
fii, 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 Re
vaku'ş-Şevam şeyhliğine ve Divanü'l-evkaf 
müftülüğüne tayin edildi. Bu arada Mec
lisü'l-ahkam'a üye seçildi. On iki yıl müf
tülük görevi yaptıktan sonra Hidiv İsmail 
Paşa zamanında Büyük Şer'iyye Mahke
mesi'nin iki ilmi meclis şeklinde yeniden 
düzenlenmesi sırasında ikinci meclisin baş
kanlığına getirildi ( 1293/1876) ve beş yıl bu 
görevde kaldı . Birinci meclis kapatılıp mah
keme 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 ve
fatının ardından 4 Ramazan 1323 (2 Ka
sım 1905) tarihinde Mısır müftülüğüne ge
tirildiyse de üç gün sonra vefat etti ve Ka
rafetülmücavirin'de defnedildi. ilmi kud
retinden dolayı "Küçük Ebu Hanife" laka
bıyla anılan Rafii, o sırada biri Ezher şey
hine olmak üzere iki kişiye verilen birinci 
dereceden "Kisvetü'ş-şerif' payesiyle ödül
lendirilmiştir. Rafıi, özellikle Hanefi fıkhı
na dair değerli yazmaların da içinde bulun
duğu 1457 cilt kitabını Ezher Kütüphane
si'ne vakfetmiş, kitaplar 1927 yılında kü
tüphaneye aktarılmıştır. Oğlu Muhammed 
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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 Red
di'l-muJ:ıtfır (et- Ta/:ırirü '1-mu/].tar li-Reddi'l
muf:ıtar) . ibn Abidin'in Haskefı'nin ed-Dür
rü'l-mu.!Jtfır'ına yazdığı Reddü'l-muJ:ıtar 

adlı haşiyedeki anlaşılması zor yerleri açık
lamak amacıyla kaleme alınmıştır. Müel
lifin Reddü'l-muJ:ıtfır'ın kenarına yazdığı 
açıklamalar önce oğlu Muhammed Reşid 
tarafından ayrı bir kitap halinde derlen
miş, daha sonra her ikisi tarafından göz
den geçirilmiştir. Rafii'nin, sağlığında ila
velerde 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: Bey
rut 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 Gam
zü 'uyCı.ni'l-beşa'ir adlı şerh üzerine ka
leme 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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülkadir b. Mustafa er-Rafıl. Takrfratü'r-Ra
fi'i, Riyad 1423/ 2003, M. Reşid er-Rafıi'nin girişi , 

Xlll, 3; Serkls. Mu'cem, I, 924; Brockelmann. GAL, 
ll, 740; Ayide ibrahim Nusayr, el-Kütübü 'l-'Ara
biyyetü 'lleti nüşiret li Mışr beyne 'arney 1900-
1925, Kahire 1983, s. 104, 105; Zirikli. el-A'lam 
(Fethullah). IV, 46; Abdullah Habib Nevfel, Teri'lei
mü 'u/emi!.' i Tarab/us ve üdeba'iha, Trablus 1984, 
s. 88-91; Ömer Rıza Kehhale. Mu'cemü'l-mü'el
lilin, Beyrut 1414/1993, ll , 198-199; Ömer Ab
düsselam Tedmüri. Mevsü'atü 'ulema'i'l-müsli
min li taril]i Lübnan el-İslami: Ricalü '/-f:ıadiş 
ve'l-'u lümi 'l-insaniyye, Beyrut 1414/1993, lll , 
123-129; Zek! M. Mücahid, el-A'lamü'ş-Şarkıy
ye, Beyrut 1994, I, 337; Ahmet özel. Hanefi Fıkıh 
Alim/eri, Ankara 2006, s. 160; "Vefatü'ş-Şey\} 
'Abdill5adir er-Rafi'!" , el-Menar, Vlll/19 , Kahire 
1323/ 1905, s. 759-760. Iii!! AHMETÖZEL 
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Ebü'l-Kasım Abdülker!m b. Muhammed 
b. Abdilkerim er-Rafil el-Kazv!n! 

(ö. 623/1226) 

Şafii fakihi. 
_j 

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

yüddin İbn Kadi Şühbe'nin, Kazvin Kadısı 
Muzafferüddin'in elinde mevcut et-Ted
vin ii al;)bari Kazvin'in nüshasında mü
ellifin bu nisbeyi Rafi' b. Hadic sebebiyle 
aldığını ifade ettiği bilgisini aktarmasına 
karşılık (Jabakatü'l-fukaha'i'ş-Şafi'iyye, I, 
396) anılan eserin matbu nüshasında Ra
m bu konuda kesin bir kanıtasahip olma
dığını, ancak nisbenin Ebu Rafi' ile ilgili ol
duğu düşüncesini taşıdığını belirtir (et
Tedvin, ı . 331). Nevevi, bu nisbenin Kaz
vin yöresinde Rafian isimli bir beldeden 
geldiğini ileri sürmekte ve bu bilgi pek çok 
tabakat kitabında tekrar edilmekteyse de 
Kazvin yöresinde böyle bir yerin bulunma
dığı belirtilmektedir (İbn Kadi Şühbe, I, 
396). Rafii, babasının 527 (1 133) yılında 
yazdığı muhtasarların sonunda ismini bi
linen en büyük dedesinden dolayı Rafi' b. 
Abdülkerim diye yazdığım, daha sonra Hz. 
Peygamber'in ismiyle uyumlu olması için 
Ahmed ve nihayet Muhammed olarak de
ğiştirdiğini, babasının isminin eski hadis 
ve fıkıh notlarında Ahmed şeklinde oldu
ğunu, fıkıh eğitimine başladıktan üç veya 
dört yıl sonra artık Muhammed isminde 
kararkıldığını belirtir (et-Tedvin, I. 330). İlk 
öğrenimini babasından alan Rafii'nin tef
sir, hadis ve fıkıh okuduğu hocaları arasın
da Ebü'I-Feth İbnü'I-Betti, Ebu Süleyman 
ez-Zübeyri, Ebü'I-Aia el-Hemedani, Mün
tecebüddin ei-Kummi, Ebu Hamid Abdul
lah 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-Mühel
lebi 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 önem
li bir yeri olan FetJ:ıu'l- 'aziz'ini ihtisar et
tiği Ravzatü'Hfılibin adlı eserinin mu
kaddimesinde onun mezhebe katkısından 
övgüyle söz ederken büyük bir yekün tu
tan mezhep kaynaklarındaki görüş ve riva
yetleri inceleyerek farklı tarikieri birleştir
meye, dağınık bilgileri ayıklayıp mezhep bi
rikimini veciz ifadelerle yansıtmaya mü
teahhir fukaha içinde Rafii'nin muvaffak 
olduğunu belirtir. Rafıi'nin mezhebe en bü
yük katkısı bu noktadadır. Yazdıkları eser
lerle Rafii ve Nevevi sonraki dönemlerde 
mezhep görüşünü temsilde belirleyici ol
muş, ikisine birlikte "şeyhan" lakabı veril
miştir. İkisinin ittifak ettiği husus mezhep 
görüşü olarak kesinlik kazanmış , ihtilafa 
düştükleri durumlarda Nevevi'nin görüşü 
tercih edilmiştir. 



Eserleri. 1. el-MuJ:ıarrer ii füru'i'ş-Şa
fi'iyye . Büyük oranda Gazzall'nin el -Ve
ciz'inin ihtisarı mahiyetinde olan eser Ne
vevl'nin Minhdcü 'Hdlibin'inin asıl kay
nağını teşkil eder. Çeşitli yazmaları bulu
nan (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2103; 

TSMK, l ll. Ahmed, nr. 1060; Amasya Be
yazıt il Halk Ktp., nr. 368; el-Mektebetü'l
Ezheriyye, nr. 13/253, 113/1159; Darü'l
kütübi' l -Mısriyye, nr. 243, 1446) kitap için 
yazılan birçok şerh ve hilşiyeden bazıları 
şunlardır: Nevevl, ŞerJ:ıu'l-MuJ:ıarrer; Şe

hilbeddin Ahmed b. Yusuf es-Sindl el-Has
kefı. Keşfü'd-dürer ii şerJ:ıi'l-MuJ:ıarrer; 
Şerefeddin Ali b. Abdullah eş-Şirazl, Şer

J:ıu'l -MuJ:ıarrer; Celaleddin ed-Dewanl. 
ljaşiye 'ale'l-MuJ:ıarrer; Muhammed b. 
Hidayetullah el-Hüseynl el-Musannif, el 
Vu:WJ:ı ii şerJ:ıi'l-MuJ:ıarrer; Nureddin Ali 
b. Yahya ez-Zeyyadl, ŞerJ:ıu'l-MuJ:ıarrer; 
Muhammed el-Ömer! el-Mürşidl, ljaşiye 
'ala iera 'izi'l-MuJ:ıarrer; Muhammed b. 
AbdürresGI el-Berzencl, FetJ:ıu'l-ber şer

J:ıu'l-MuJ:ıarrer; Abdülmü'min b. Akli, Şer
J:ıu'l-MuJ:ıarrer. el-MuJ:ıarrer'e yazılan 

başlıca ihtisarlar da şunlardır : Nevevl, Min
hdcü'Hdlibin (Kahire 1297, 1305, 1314; 

Mekke 1306); Taceddin Mahmud b. Mu
hammed el-Kirmanl, el-lcaz Mul]taşa
rü'l-MuJ:ıarrer (bu muhtasar üzerine Ala
eddin Ali b. Muhammed et-Taci el-Hale
bl Şerl:ıu lcazi 'l-Muf:ıarrer adıyla bir şerh 

yazmıştır); Alaeddin Ali b. Muhammed el
Bad el-Mağribl, Mul;]taşarü'l-MuJ:ıarrer. 

Nevevi'nin eseri üzerine yazılan şerhler 
arasında Celaleddin el-Mahalli, ibn Hacer 
el-Heyteml, Hatlb eş-Şirblnl ve Şemsed
din er-Remll'nin eserleri önemlidir. izzed
din ibn Cemila Tal;]ricü eJ:ı{ıdişi'l-Mu 
J:ıarrer adlı kitabında hadisleri tahrlc et
miştir (ayrıca bk. Abdullah Muhammed el
Habeşl, III, ı 561-1563) Abdullah Ahmed 
Abdülvell Seyf, Mekke ümmülkura Üni
versitesi'nde İstidrakdtü'n -Nevevi fi'l 
Minhac 'ale'r-Raii'i fi'l-MuJ:ıarrer adıyla 
bir yüksek lisans tezi yapmış (ı 994), Mu
hammed Abdürrahlm b. Şeyh Muhammed 
Ali de aynı üniversitede el-MuJ:ıarrer'i dok
tora tezi olarak n eş re hazırlamıştır ( ı 998). 

z. eş-ŞerJ:ıu'l-maJ:ımud. Müellifın eş-Şer
J:ıu'l-kebir'den önce GazzaiT'nin el-Veciz'i
ni geniş şekilde şerhe giriştiği, ancak na
maz bahsine kadar gelebildiği sekiz ciltlik 
bir şerhtir. 3. FetJ:ıu'l- 'aziz ii ŞerJ:ıi'l-Ve
ciz (eş-Şerf:ıu 'l-keblr) ( Nevevi'nin el-Mec
mQ': Şerf:ıu'l-Mühe?,?,eb'i ile birlikte, I-XII, 
Kahire 1344- 1352; el-'Azlz şerf:ıu'l-Veclz, 
nşr. Adil Ahmed Abdülmevcud - Ali Mu
hammed Muavvez, I-XIV, Beyrut 1417/ 

1997). Talebe arasında en çok rağbet gö
ren kitap Gazzall'nin el-Veciz'i olmakla 
birlikte lafzının güçlüğü ve manasının gi
riftliği sebebiyle bir şerhe başvurma zo
runluluğundan dolayı Rilfil bu eserini ka-

Rafii'nin el-Muf:ıarrer fi fürü'i'ş-Şafi'iyye adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2103) 
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leme almıştır. Rafil şerhin hazırlanmasın
da imamü'l-Haremeyn el-Cüveynl'nin Ni
hayetü'l-matlab'ı. Ebu Sa'd Abdurrahman 
b. Me'mGn el-Mütevelll'nin et-Tetimme'
si, Ferra el-Begavl'nin et-Teh?,ib'i, ibnü's
Sabbağ'ın eş-Şamil'i, ibn Kecc'in et-Tec
rid'i ve Serahsl ez-Zaz'ın el-Emali'si gibi 
Gazzall öncesine ait eserleri kullanmakla 
bir anlamda el-Veciz'i dayandığı fıkhl ze
minde bir çözümlerneye tabi tutma yolu
na gitmiştir. Nevevi'nin Ravzatü't-tali 
bin'i FetJ:ıu'l- 'Aziz'in bir muhtasarı nite
liğinde olduğu gibi ibrahim b. Abdülveh
hilb ez-Zencanl ve başkaları da eseri ihti
sar etmiştir. Bu şerh üzerine muhtasar. ha
şiye ve tahrlc türünde pek çok eser kale
me alınmıştır. el-Bedrü'l-münir ii tal;]rici 
eJ:ıadişi'ş-ŞerJ:ıi'l-kebir adıyla bir eser ya
zan ibnü'l-Mülakkın (nşr. Cemal Muhammed 
Seyyid, 1-111, Riyad 1414/1993; nşr. Mus
tafa Ebü' l-Gayt Abdülhay vdğr., 1-X, Riyad 
1425/2004) daha sonra bunu Mul;]taşa
rü '1-Bedri'l -münir ismiyle özetlemiştir 
(nşr. Kemal Yusuf H Ot, Beyrut 1407/1987; 

lju laşatü'l-Bedri'l-münlr, nşr. Harndi Ab
dülmecid es-Sel efi, Ri ya d 141 0/1989) ibn 
Hacer ei-Askalanl, el-Bedrü'l-münir'i ih
tisar edip bazı ilavelerle birlikte Tell]işü'l
l;]abir ii tal]rici eJ:ı{ıdişi'r-Rdfiyyi'l-ke

bir adlı eserini telif etmiştir (H int 1303/ 

1885; Riyad 1384/1964; nşr. Abdullah Ha
şim el-Yemanl, Kahire 1384/1964; nşr. Şa'

ban Muhammed İsmail, Kahire 139911979; 

Mul]taşaru Bedri'l-münlr ile birlikte, Bey
rut 1407/1987; el-Mecmü': Şerf:ıu'l-Mühe?

?eb ile birlikte, Kahire 1344-1352) Eser
deki hadislerin tahrlci konusunda Ebü'l
Hüseyin Şehabeddin Ahmed b. Aybek el
Hüsaml, Şemseddin ibnü'n-Nakkaş, izzed
din ibn Cemaa, Bedreddin ez-Zerkeşl, Şe
hilbeddin ibnü'I-Husban'i (Şafı'l-ay fi tal]
rlci ef:ıJ.dlşi'r-Rafı'l) ve Celaleddin es-Sü
yGtl'nin de (Neşrü'l-'ablr fi tal]rlci ef:ıJ.dl
şi'r-Rafı'f) çalışmaları vardır. Ahmed b. Mu
hammed el-FeyyGml, FetJ:ıu '1- 'aziz'deki 
gar'ib kelimeleri açıklamak için el-Mişbd
J:ıu'l-münir ii garibi'ş-ŞerJ:ıi'l-kebir adıy

la bir sözlük yazmıştır (Kah i re 1 278; nşr. 

Abdülazlm eş-Şinavl, Kahire 1977; nşr. Hı

zır el-Cevad, Beyrut 1987). Medine el-Ca
miatü'l-islamiyye'de Abdülhaklm Muham
med Şakir, Ziyadatü'l-İmam en-Neve
vi ve'stidrakdtühu 'ale'r-Rdfi'i ii't-ta
hare ve'ş-şaldt min l]ilali Kitdbi'r-Rav
za (1419) ve Maverdi Muhammed Salih, 
Ziyadatü'l-İmam en-Nevevi ve'stidra
katühu 'ale'l-İmam er-Rdfi'i fi 'z-zekdt 
ve'ş-şıyam ve'l-i'tikdf min l]ilali Kitd 
bi'r-Ravza (1421) adıyla doktora tezi ha
zırlamışlardı r. 4. eş-ŞerJ:ıu'ş-şagir. Bu da 
el-Veciz üzerine yapılmış bir şerhtir. s. 
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et-Te?;nib. Gazzali'nin el-Veciz'ine ait bir 
ta'lik olup el-Veciz ile birlikte basılmıştır 
(nşr. Tarık Seyyid - Ahmed el-Mezldl, 
Beyrut 2004). 6. Şer]J.u Müsnedi'ş-Şfıfi'i. 
Muhammed b. Ya'küb ei-Asam en-Nisa
burl'nin Şafii'nin eserlerinden derlediği ha
disleri içeren Müsnedü'ş-Şfıfi'i'nin şerhi
dir (Sezgin, I. 489) 7. el-Emfıli'ş-şfıriJ:ıa 
'ald müfredfıti'l-FfıtiJ:ıa. Rafil'nin, hoca
larının Fatiha suresi hakkında naklettikle
ri hadisleri senedieriyle birlikte imla edip 
bunlar hakkında açıklamalarda bulundu
ğu eser otuz meclisten oluşmaktadır. 8. 
el-!cfız ii al.Jtfıri'l-lficfız. Hac yolculuğu sı
rasındaki mülahazalarını içeren küçük ha
cimli bir kitaptır. 9. et-Tedvin ii a{)bfıri 
~azvin. Müellifin Kitfıbü't-Tedvin ii ?;ik
ri ehli'l-'ilmi bi-~azvin adını verdiği ese
rin ilk kısmı dört fasıl halinde şehrin fazi
leti ve özellikleri, Kazvin adı, kuruluşu ve 
fethi, bölgeleri, vadileri, kanalları. camileri 
ve mezarlıkları hakkındadır. Eserin geri ka
lan kısmı da iki bölüm halinde ünlü kişile
rin kısa biyografilerine ayrılmıştır. Birinci 
bölümde Kazvin'e gelen sahabi ve tabilni, 
ikinci bölümde kendi zamanına kadar Kaz
vin'de yetişen veya dışarıdan ilim tahsili 
için gelen ulemayı ele alır; bu arada baba
sının biyografısine geniş yer ayırır (nşr. Azl
zullah el-Utaridl, I-IV, Riyad, ts.; Haydara
bad 1407/1987; Beyrut 140811987). Eser İbn 
Hacer ei-Askalanl tarafından Münta{)abü 
Tfıri{)i ~azvin adıyla ihtisar edilmiştir. 1 O. 
Sevfıdü'l-'ayneyn ii menfı]fıbi'l-gav§ 
Ebi'l-'Alemeyn er-Ritfı'i (Bulak 1301). 

BİBLİYOGRAFYA : 
Abdülkerim b. Muhammed er-Rafi1, et-Tedvfn 

If atıbari ~azvfn (nşr. Azlzullah ei-Utarid1), Bey
rut 1408/1987, tür.yer.; a.mlf .. el-'Azfz şerf:ıu'l
vecfz: Mu/!:addime (nşr. Adil Ahmed Abdülmev
cCıd-Aii M. Muawaz), Beyrut 1417/1997, s. 407-
421; Nevevi. Teh?fbü'l-esma' ve'l-lugat (nşr. Adil 
Ahmed AbdülmevcCıd - Ali M. Muawaz), Beyrut 
1426/2005, s. 768-769; a.mlf .. Ravzatü't-tali
bfn (nş r. Adil Ahmed AbdülmevcCıd- Ali M. Mu
awaz), Riyad 1423/2003, I, 112-113; Sübkl, Ta
bal!:at (Tanah1), Vlll, 281-292; İsnevi, Tabal!:atü'ş
Şafi'iyye, ı, 570-573; İbn Kadi Şühbe, Tabal!:a
tü'l-fu/!:aha'i'ş-Şafi'iyye (nşr. Ali M. Ömer). Ka
hire, ts. (Mektebetü's-sekafeti'd-dlniyye) , I, 393-
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Başlangıçta 

Zeyd b. Ali'den ayrılan ilk İmamiler'e, 
daha sonra bütün Şii fırkaları ile 

Şii unsurları taşıyan 

L bazı batıni gruplarına verilen isim. _j 

Sözlükte "terketmek, bırakmak, ayrıl
mak" anlamındaki rafz kökünden türeyen 
rat'ıza "bir fikir veya bir gruptan ayrılan ki
şi yahut topluluk" demektir. Çoğul u reva
fiZ olmakla birlikte rafiza bazan "topluluk" 
manasında da kullanılır (Lisanü'l-'Arab, 
"rfz" md., Kamus Tercümesi, II, 1260). Te
rim olarak Zeyd b. Ali'nin Emevller'e karşı 
başlattığı isyan esnasında Hz. Ebu Bekir 
ve ömer'i meşru halife kabul ettiği gerek
çesiyle kendisini terkeden ilk İmamller'i, 
ardından ilk üç halifenin hilafetini reddet
tikleri için bütün Şii grupları, daha sonra 
da Şii unsurları taşıyan bazı batını grup
ları ifade eder. 

Rafizller'in ortaya çıkışı hakkında farklı 
görüşler bulunmakla birlikte bilindiği ka
darıyla erken devir Şi'i fırkalarıyla ilgili ilk 
kullanılışı Muhammed ei-Bakır'ın 114 (733 
[?]) yılında ölümünden sonraki devreye 
rastlar. Onun ikiye ayrılan mensupların
dan bir kısmı, Hasan b. Ali neslinden ge
len Muhammed b. Abdullah en-Nefsüzze
kiyye'nin imametini ve mehdi olarak zu
hur edeceğini iddia etmiş, diğerleri ima
metin Ca'fer es-Sadık'a intikal ettiğini ileri 
sürerek ona tabi olmuştur . .İlk iddiayı ileri 
sürenler arasında bulunan ve bu düşünceyi 
çevresinde yaymaya çalışan Mugire b. Sa'id 
ei-İcll diğer grup tarafından lanetlenerek 
dışlanmış, Mugire de bunları "terkeden
ler" anlamında Rafıza diye isimlendirmiştir 
(Sa'd b. Abdullah el-Kumml, s. 76-77; Nev
bahtl. s. 54). Bunun dışında Rafıza ismiyle 
ilgili haberler Muhammed el-Bakır'ın ölü
münden yedi sekiz yıl sonraki döneme ait
tir. Onun kardeşi Zeyd b. Ali 122 (740) yı

lında Emev'iler'e karşı ayaklanmış ve baş
langıçta Kufeliler'den destek almıştı. An
cak Kufeliler, Zeyd'in meşru halife olarak 
kabul ettiği Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili dü
şüncelerinden vazgeçmesini, onların Hz. 
Peygamber'den sonra hilafeti gasbettikle
rini açıkça ilan etmesini, bu takdirde ken
disiyle beraber mücadele edeceklerini söy
lemiş. Zeyd bu şartları kabul etmeyince onu 
terketmiştir. Bunun üzerine Zeyd onlara 

"rafaztümun'i" (Düşman karşısında beni 
yalnız bıraktınız) diye sitem etmiş, böyle
ce söz konusu grup Rafıza şeklinde anıl
mıştır (Eş'arl, s. 65). Ca'fer es-Sadık'a bağ

lanıp İmamiyye adıyla anılan bu zümre, 
Zeyd taraftarlarınca "Zeyd'i terkedenler" 
anlamında ve küçültücü bir niteleme ola
rak Rafıza diye adlandırılmıştır. İmamiyye 
Şlası'nın gelişmesi ve imam sayısını on iki 
olarak belirleyen İsnaaşeriyye'nin ortaya 
çıkıp zamanla İmamiyye'yi ve bazan Şla'yı 
temsil etmesi üzerine aynı niteleme İsna
aşeriyye, bazan da bütün Şla'yı kapsaya
cak şekilde kullanılmıştır. Mesela Eş'ar'i bu 
terimle İmamiyye'yi kastederken (Maka
lat, s. 16) Bağdad'i, Rafıza'nın Hz. Ali'den 
sonra Zeydiyye, İmamiyye, Keysaniyye ve 
Galiyye'ye ayrıldığını belirterek bu ismi Şla 
ile eş anlamlı olarak kullanmıştır (el-Fark, 
s. 21; krş. Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl. s. 28, 29). 

İmamiyye Ş'iası'nda imarnet nazariyesinin 
kurulması, Hz. Ali'nin ResCıl- i Ekrem'den 
sonra ilk imam kabul edilmesi. dolayısıyla 
ilk üç halifenin hilafetlerinin reddedilmesi 
sebebiyle Ehl-i sünnet alimleri tarih bo
yunca İmamiyye Şlası'nı bu isimle anmış, 
onların inanç ve düşüncelerine karşı "er
red ale'r-Rafıza" adıyla çok sayıda eser ka
leme almıştır. Bu arada ahir zamanda Ra
fıza diye anılan bir toplumun ortaya çıkıp 
İslam'dan ayrılacağını belirten bazı hadis
ler nakledilmişse de bunların sıhhati sabit 
görülmemiştir (Müsned, I, 103; a.g.e. IAr
naut]. II, I 87) 

Revafız teriminin küçültücü bir isim şek
linde yaygınlaşması ilk dönemlerden itiba
ren İmamiyye mensuplarını harekete ge
çirmiş, bu ismin "kötülükleri terkedenler, 
kötülükten uzaklaşanlar" anlamında bir şe

ref unvanı olarak savunulmasına ve bu çer
çevede bazı rivayetlerin ortaya atılmasına 
yol açmıştır. Bunlardan birine göre Fira
vun'un tebaası içinden yetmiş kişi onun 
düşüncelerini terketmiş ve Hz. Musa'ya 
tabi olmuştur. Bu grup Allah tarafından 
Rafıza (kötülüğü terkedenler) diye isimlen
dirilmiş ve bu ismi Tevrat'a kaydetmesi 
Musa'ya emredilmiştir. Diğer bir rivayete 
göre ise şeker kamışı satıcısı olan bir kim
se kendisini Rafiii olmaması hususunda 
ikaz eden birini Ca'fer es-Sadık'a şikayet 
ettiğinde imam, "Yemin ederim ki Allah'ın 

size lutfettiği bu isim, bizi takip ettiğiniz 
ve bize yalan isnat etmediğiniz sürece si
zin için çok yüce ve çok şerefli bir isim dir'' 
demiş (Berki, s. 119). yine aynı konuda Mu
hammed el-Bakır'a gelen bir kişi başkaları 
tarafından Rafıza diye nitelendirildiğini söy
leyince, "Ben o Rafız'iler'den biriyim, Rafizi
ler de bendendir" cümlesini üç defa tekrar
lamıştır (Meclisi, LXV, 97). 


