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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). 
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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). 



Selçuklu kaynaklarında hemen hiç rast
lanmayan terim Osmanlı tarih eserlerinde 
sıkça yer almıştır. "Ratizl. Revafız, Rafiziy
yü'l-mezheb, Revafızü'l-mezheb" vb. biçim
lerde kullanılan terimle daha çok Şii un
surlar taşıyan batıni gruplar kastedilmiş
tir. Bu terim, ileride Alevi yahut Bektaşi 
diye anılacak olan ve yaygın İslami anlayış
tan uzak kalan muhtelif derviş zümreleri, 
Şla'ya mensup olan Acemler, Kalenderiler, 
özellikle Safevi Devleti'nin kurulması esna
sında ve sonraki dönemlerde Anadolu'da 
ve iran'da bulunan Osmanlı muhalifi kızıl
baş zümreler için kullanılmıştır (geniş bil
gi için bk. Ocak. sy. 12 ! 1981-82], s. 514-

516) Bu topluluklar inanç itibariyle cema
at dışı olarak düşünülmüş, zaman zaman 
kadılara ve idarecilere bunlarla ilgili uygu
lamaları düzenleyen fermanlar gönderil
miştir (Ahmed Refik, t ür. yer.) . 
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AAGIB EFENDi 
(1786-1848) 

Osmanlı alimi, şair. 
_j 

Reblülewel1200'de (Ocak 1786) Amid'
de (Diyarbekir) doğdu . Babası Diyarbekir 
müftüsü Mehmed Mesud Efendi , dedesi 
müftülük ve müderrislik yapan Lübbü 'I
beyan müellifı Seyyid Mehmed Sıbgatullah 

Efendi, büyük dedesi Şaf:ıil:ı-i Bu{ıari'yi 
şerheden ve Beyzavl'nin tefsirine haşiyesi 
bulunan Küçük Ahmed Efendizade Ebube
kir Efendi'dir. Aile çevresinde özel eğitim 
alarak yetişti ; babasından ve amcası müf
tü Halil Efendi 'den Arap dili ve edebiyatı, 

fıkıh ve fıkıh usulü, kelam. mantık ders
leri aldı . 1816'da istanbul'a giderek Şey
hülislam Yasincizade Abdülvehhab Efen
di, Celall Emin Efendi, Ankaravl Abdullah 
Efendi gibi alimlerden ders gördü ve ica
zet aldı , Süleymaniye ruüsuna nail oldu . 
Ardından memleketine döndü. 1819' da Di
yarbekir Valisi Behram Paşa ile halk ara
sında çıkan ihtilat sebebiyle meydana ge
len olaylardan sonra o sırada müftü olan 
babası Anapa'ya sürgün edilince o da Ana
pa'ya, oradan da istanbul'a gitti. Babası
nın affedilmesi için temaslarda bulundu, 
devlet ricali için kasideler yazdı ; 1237 ( 1821-
22) yılında babasının affedilmesini sağladı. 

1241 'de ( 1825-26) babası vefat ettiğin

de Diyarbekir'de Hüsrev Paşa (Hüsreviye) 
Medresesi'nde müderrislik yapmaktay
dı. 1244 (1829) yılındaki haccı esnasında 

Mekke'de bir yı l kadar mücavir kaldı. Bu 
sırada Şaf:ıif:ı-i Bu{ıari'den istinsah ettiği 
bir nüshayı ulemadan Abdullah Horasanl 
ve on beş kadar muhaddis huzurunda mu
kabele ve tashih ederek tamamladı. Eylül 
1830'da memleketine döndükten sonra 
evinde Mul]taşarü'l-Me'ani ile et-Tari
]fatü'l-Muf:ıammediyye ve Cami-i Keblr'
de ŞaJ:ıiJ:ı -i Bul]fıri okuttu; telifte meşgul 
oldu. 1832 yılından itibaren derslerine evi
nin karşısında yaptırdığı, halen Ragıbiye 
Camii olarak bilinen medresede devam et
t i. 1835'te oğlu Sıbgatullah Efendi ile bir
likte Kudüs'e gitti; beş ay kadar Kudüs ve 
civarında kaldıktan sonra memleketine 
döndü. 1840'ta bütün görev ve mukata
alarını oğlu Sıbgatullah Efendi'ye devre
derek inzivaya çekilmek maksadıyla istan
bul'a gitti. Birkaç ay içinde beratlarını tan
zim ettirip Diyarbekir'e döndü. 1843 yılın

da Dicle nehri kenarındaki Çaruğl köyün
de bir kasır inşa ettirdi. Vefatma kadar 
sohbetlerine devam etti ve eser telifiyle 
meşgul oldu. Kaynaklarda 1264 yılı Safer 
ayının başlarında (Ocak 1848) vefat ettiği , 

vasiyeti üzerine Ragıbiye Medresesi'nin ha
zlresine defnedildiği belirtiliyorsa da me
zar taşında bu tarih "gurre-i Safer 1265" 
(Aralık 1848) olarak kayıtlıdır. 

Hayır sahibi bir zat olduğu kaydedilen 
Ragıb Efendi'nin Türkçe, Arapça ve Fars
ça şiirleri vardır. Hz. Peygamber için yaz
dığı kasideler yanında devrinin önde ge
len ricali, ayrıca çeşitli olaylar için şiirler 
kaleme aldığı ve tarih düşürdüğü belirti-

RAGIB EFE NDi 

lir. Ragıb Efendi yaptırdığı medresede bir 
kütüphane kurarak burada çok sayıda eser 
toplamıştır. Diyarbekir 'de iki fırın ve Ca
mi-i Keblr yakınındaki bir kahvehaneden 
başka Çaruğl köyündeki bir değirmenle 
tarlalardan oluşan mallarını bu medrese
ye vakfetmiştir. Medresenin gelir kaynak
ları arasında, Diyarbekir'de 980-983 (1572-
1575) yıllarında valilik yapan Vezirzade Ha
san Paşa'nın inşa ettirdiği hanın gelirinin 
yarısı da sayılmaktadır (Y ı lmazçelik, I, 145-

146) Zamanla harabe haline gelen med
resenin bitişiğindeki Defterdar Camii'ni ta
mir ettirerek i badete açılmasını sağlayan 
Ragıb Efendi ayrıca Diyarbekir yakınların

daki Dilaver Paşa Köprüsü'nü yeniden yap
tırmıştır. Oğlu Sıbgatullah Efendi Diyarbe
kir müftülüğü ve Bağdat kadılığı , tarunu 
Hacı Mehmed Mesud Efendi Meclis-i Meb
'üsan (1877) üyeliğinden başka Haremeyn 
payesi alarak Medine kadılığı görevlerinde 
bulunmuştur. Yetiştirdiği öğrenciler ara
sında Ali Emlrl Efendi'nin hacası Mehmed 
Şaban Karni Efendi de bulunmaktadır. 

Eserleri. Sursalı Mehmed Tahir, Ragıb 
Efendi'nin tefsir, hadis ve diğer ilimlerde on 
üç eserini kaydederse de Ali Emlrl Efendi 
bunların dışında bazı eserler zikrederek 
sayılarının kırktan fazla olduğunu söyler. 
Ancak eserlerinin günümüzde mevcudi
yetine dair yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. 

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi'nde Amidli 
Mehmed adına kayıtlı Dini Onbir Risale 
(nr. 4390) bulunamamış, Risaletü't-te'av
vüz adıyla basılan (Evkaf-ı islamiyye Mat
baası , baskı yeri yok, 1337) et-Te'avvüz 
min men'i't-ta'viz ve't- tesbif:ı ve't-tek
bir adlı risalenin Tatarzade Mehmed b. 
Halil el-Amidl'ye, Hacı Selim Ağa Kütüpha
nesi'nde kayıtlı (Aziz Mahmud Hüdayl, nr. 
1453) Mevlid'in Nakşibendl hulefasından 
Sursalı Kitapçı Mustafa Ragıb Efendi'ye 
ait olduğu tesbit edilmiştir. Ragıb Efen
di 'nin kaynaklarda anılan başlıca eserler i 
şunlardır : Risale m ühimme ii tefsiri'l
aya t ve şerhi 'l-ehadisi'l-varide ii hak
ki'l-guzat (Şeyhü l islam Mekk!zade Mus
tafa Asım Efendi 'ye takdim etmiştir), Se
yahatname (babas ı nın sürgün edildiği 
Anapa'ya giderken meydana gelen olay
ların an l atıldığı bir eserdir), Şerh u Luga
zı ismi Ferezdak li-Kasım Rasim Ami
di, Risale ii tahkiki't-tarih, Tercemetü't
teracim ii teracimi'l-Buhdri, Risale ii 
tesbihati't-tuyur, Risale ii tahkiki ibfı
reti'n -nas ve işaretühu ve delal etühu 
ve'ktizaühu fi'l-usul, Risale ii tahkiki 
tahvili'l-kıble, Risale netise ii alayiki'I
m ecaz mufassalen, Risale ii lafzi'l-küfr 
ve'l-ikfar ve't-tekiir, Risale ii tahkiki 
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