
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.) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kamus Tercümesi, ll, 1260; Müsned, I, 103; 
a .e. (ArnaGt ). ll, 187; Berkl, el-Mef:ıasin (nşr M. 
Sadık Bahrülulüm}, Necef 1384/1964, s. 119; Hay
yat, el-intişar, tür.yer.; Sa'd b. Abdullah el-Kum
mi, el-Makalat ve 'l-fırak (nş r. M. Cevad Meşkür) , 

Tahran 1963, s. 76-77; Nevbahti, Fıraku'ş-Şfa, 

s. 54; Eş' ari. Makalat (Ritter). s. 16, 65; Mal atı. 
et-Tenbfh ve'r-red (nşr. S. Dedering). İstanbul 
1936,s. 14, 19,25,29,72, 118, 125- 126;Ebü~ 

Kasım Furat b. İbrahim ei-KQfi, Te{sfr, Necef 1354, 
s. 139; Bağdacfı. el-Fark (Abdülhamld}, s. 21 ; Ebü'I
Yüsr ei-Pezdevi, Uşülü'd-dfn (n ş r. H. P. Lin ss ). Ka
hire 1383/1963, bk. İndeks, s. 28, 29 ( er-Revafız); 
Muhammed b. Ebü'I-Kasım et-Taberi, Bişaretü'l
Muştafa, Necef 1963, s . 276; Şehristani, el-Milel 
(KIIan!), 1, 155; Meclisi, Bi/:ıi'irü'l-envar, Beyrut 
1403/1983, LXV, 49, 96-98; Ahmed Refik [Altı

nay], Onaltıncı Asırda Rafizilik ve Bektaşilik, İs 
tanbul 1932, tür.yer.; Murtaza Dai Haseni Razi, 
Tebşıratü'l-'avam fi ma'rifeti makalati'l-enam 
(nş r. Abbas İkbal ). Tahran 1313 hş . , s. 32-33; W. 
Montgomery Watt, islam Düşüncesinin Teşek
kül Devri (tre. Ethem Ruhi Fığlalı) , Ankara 1981, 
s . 198-204; a .mlf. , "The Rafidites: A Preliminary 
Study" , Oriens, XVI (1963). s. 1 10-121; E. Kohl
berg, "The Term Rafıda in ımami Shi'l Usage", 
JAOS, XCIX ( 1979). s . 677 -679; a .mlf., "al-R.afi
çla", Ef2 (İng . ). VIII , 386-389; Ali Retii, "Mfizi, M 
fıziyye" , DMT, VI, 101-104; Ahmet Yaşar Ocak. 
"Türk Heterodoksi Tarihinde Zındık, Harici, M 
fızi , Mülhid ve Ehl-i Bid'at Terimlerine Dair Bazı 
Düşünceler", TED, sy. 12 (1981-82) , s. 514-516. 

L 

li] MusTAFA Öz 

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-
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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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ibdreti'l-Kuhistani, Risale ti et'ali'I-ibdd, 
Risale-i Siyasiyye (Hüsrev Paşa için kale
me alınmıştır). Ayrıca dedesi Mehmed Sıb
gatullah Efendi'nin Lübbü'l-beyan adlı ri
salesini şerhettiği kaydedilmektedir. 
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AAGIB el-İSFAHANi 
(~~yı ...... ;;!)) 

Ebü'I-Kasım Hüseyn b. Muhammed 
b. ei-Mufaddal er-Ragıb ei-İsfahanl 

(ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) 

Müfessir, Arap dil alimi 
ve ahlak felsefecisi. 

_j 

el-Müfredat adlı eserinin 409 (1 018) ta
rihli bir yazmasındaki nota göre 343 yılı 
Receb ayının başlarında (Kasım 954) İsfa
han'da doğdu (M. Adnan el-Cevherd. LXIII 
i 19861. s. 195). Şöhretine rağmen haya
tı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Ölüm tarihi konusunda bir hayli karışıklık 
vardır. Klasik kaynakların çoğunda ölüm 
tarihinden ya bahsedilmez veya bilinme
diği söylenir. Sonraki kaynaklarda ise 322 
(934) ile 690 (1291) arasında değişen ta
rihler verilir. 502 ( 11 08) yılını iki yerde zik
reden Katib Çelebi (Keşfü'?-?UnD.n, ı. 881; 
n. 1773) bir yerde "500 küsur" (a.g.e., ı. 36). 
beşyerde de "V. asrın başları" (a.g.e., ı. 377, 
447, 462; II, 1773) ifadesine yer verir. Ragıb 
ei-İsfahan'i'nin, Mu]J.QQ.aratü'I-üdebd'da 
322-399 (934-1 008) yılları arasında hüküm 
süren Büveyhi hükümdarları ile valilerin
den söz etmesi ve bazılarının meclislerin
de bulunduğunu bildirmesi onun vefatının 
502 (1108) tarihiyle örtüşmeyeceğini gös
termektedir. Bazı eserlerinin sonunda bun
ları yaşının ilerleyen bir döneminde kaleme 
aldığını söylemesine bakılırsa ölüm tari
hi 400'1ü (ı O ı O) yılların başları olmalıdır. 
Çünkü el-Müfredôt'ı muhtemelen 409'da 
( 1018), e~-f,eri'a'yı yaşlı olduğunu bildir
diği bir tarihte (s. 426) el-Müfredat'tan 
önce, Dürretü't-te'vil'i de el-Müfredôt'
tan sonra iyice yaşlandığını bildirdiği bir 
sırada (lfallü müteşabihtiti'l-Kuran, vr. ı a) 

yazmıştır. Öte yandan, eserlerinde Ebü'l
Abbas ed-Dabbi'nin meclislerine katılan 
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. edip ve alimlerden bahsettiği, Şerif er-Ra
di, Ebü'I~Kasım Abdüssamed b. Babek ( ö. 

410/1019), Ebu Mansur Muhammed b. Ali 
ei-Cebban er-Razi (ö. 416/1025). Ebü'I-Ka
sım b. Ebü'I-A'Ia (ö . 420/1029) gibi şahıs
lardan yararlandığı; kendilerinden söz et
tiği kişiler arasında ölüm tarihi itibariyle 
en son sırada bulunan İbn Miskeveyh'i (ö. 

421/1030) andığı görülmektedir. Sonuç ola
rak. eldeki verilere göre Ragıb ei-İsfaha
n'i'nin V. (Xl. ) yüzyılın ilk çeyreğinde vefat 
ettiğini söylemek mümkündür. Vefat et
tiği yer konusunda da farklı görüşler var
dır. İsfahan dışına çıktığına dair güçlü de
liller bulunmamakla birlikte (EJ2 [İng.J. VIII, 
389) bazıları onun Bağdat'a gittiğini ve ora
da öldüğünü ileri sürmektedir (Ömer Ab
durrahman es-Sarlsl, er-Ragzb el-İşfahanl, 
s. 32). Ragıb ei-İsfahanl'nin hocaları ara
sında eş-Şamil adlı kitabını kendisinden 
okuduğu Ebu Mansur ei-Cebban er-Razi. 
İbn Miskeveyh ve İbn FCırek ei-İsfahanl'
nin bulunması muhtemeldir (Adil b. Ali b. 
Ahmed eş-Şüddl, I, 66-67) Buna Mu}J.Q
Q.aratü'l-üdebô'da ve diğer risalelerinde 
kendisinden hocam diye söz ettiği Ebü'I
Abbas ed-Dabbi'yi de eklemek gerekir. Ha
yatı hakkında kendi kayıtlarında yer alan 
diğer bir bilgi, yaşlılık döneminde hapse 
atılmasıyla ilgilidir (lfallü müteşabihati'l

Kur'an,vr.la). 

Kaynaklar İsfahanl'nin mütevazi, insani 
ilişkileri iyi, zeki ve çok yönlü bir alim oldu
ğunu, doğru bildiği şeyleri çekinmeden 
söylediğini, kendisini daha çok telife ada
yıp resmi görevden uzak durduğunu kay
detmektedir. Mu'tezile alimlerinden fay
dalanması ve akli çıkarımlarda bulunma
sı sebebiyle bazıları onun Mu'tezifi olduğu
nu söylemiştir (Sıddlk Hasan Han, lll, 68; 
İA, IX, 593). Ragıb'ın Mu'tezile ulemasın
dan yararlandığı doğru ise de o irade-me
şlet, iman-amel ilişkisi, ibda'-halk, zahir
batın, beka, hayır-şer, rü'yetullah gibi ko
nularda Mu'tezm görüşleri eleştirmiş ve 
reddetmiştir. Daha da önemlisi onun Kur
'an'ın mahiCık olduğunu ileri süren ve ilahi 
sıfatları inkar eden Mu'tezile'yi ehl-i bid'at 
saymasıdır (Müfredatü elffi?i'l-Kuran, s. 71, 
84, 91, lll, 131, 138-139, 184,275,291,471-
472; er-Risalefi'l-i'ti~ad, s. 43 , 54, 105). İs
fahanlı oluşu. Ehl-i beyt'e karşı sevgisi ve 
onlardan rivayette bulunması gibi sebep
lerle Şii olduğu da iddia edilmiştir (Han
sari, lll, 197; Abdülhamld Abbas Muham
med, s. 70 vd.). Ancak Şii olmadığının en 
açık delili imarnet konusunda sapkınlığa 
düştüklerini söylediği Şla'yı ehl-i bid'at say
masıdır. Ayrıca itikadl bakımdan fırka-i na
ciyenin Ehl-i sünnet olduğunu beyan eden 

Ragıb'ın (er-Risale fl'l-i'ti~ad, s. 43, 54) ba
zı konularda kendilerini eleştirse de Eş'arl 
mezhebine mensup bulunduğu anlaşılmak
tadır. Arneli konularda Şafii olduğu ileri 
sürülmekle birlikte (Hansarl, lll, 197; M. 
Kürd Ali, s. 256) Ragıb'la ilgilenen yazar
ların çoğunluğu, eserlerinde bazan mez
hep imamlarının görüşlerini yorumsuz ak
tarması, bazan da eleştiri ve tercihlerde 
bulunması, bir mezhebe bağlı olduğunu 
açıklamaması, mezhep mensubu alimie
rin aidiyet belirten ifadelerini kullanma
ması ve tabakat kitaplarında belirli bir fı
kıh mezhebinin mensupları arasına yer
leştirilmesi gibi sebeplerle onu muayyen 
bir fıkıh mezhebine dahil saymamıştır (Adil 
b. Ali b. Ahmed eş-Şüddl, I, 287 vd ; Müf
redatü elffi?i'l-Kuran, neşredenin girişi, s. 
16-17). 

Ragıb el-İsfahani'nin ilmi gücü kendisi
ni daha çok tefsir alanında göstermekte
dir. Onun Maide süresinin sonuna kadarki 
kısmı hakkında bilgi bulunan hacimli tef
siri ve tefsir usulüyle ilgili mukaddimesi 
önemlidir. Mukaddimede dil-anlam ilişki
sine dair konulara temas eder. İlk üç bö
lümde kelimenin taksimi ve lafız-mana 

ilişkisi üzerinde yoğunlaşır. Lafiziarın sınırlı, 
anlamların sonsuz olması düşüncesinden 
hareketle lafzın taksimatını yapar. Özellik
le iştirak-müşterek (çok anlamlılık) konusu 
üzerinde genişçe durur. Modern dönem
de hermenötik alanında tartışılan metin
özne-nesne ilişkisine getirdiği açılım dik
kate değerdir. Ragıb'a göre tefsirde ihti
laf, ya lafzın çok anlamlılığından ya mü
fessirlerin mezheplerinden ya da müfes
sirlerin lafızdan manaya veya manadan 
lafza doğru yaklaşımlarındaki farklılıktan 
kaynaklanır. Yorumlama faaliyeti açısın 

dan önem arzeden tefsir ve te'vil kavram
larını karşılaştırırkentefsirin daha çok lafız 
ve müfredatta, te'vilin ise anlam ve ter
kiplerde olduğunu söyler ve tefsirin metin 
düzeyinde anlama, te'vlli ise daha geniş 
ve derine inme olduğunu düşünür. Ragıb 
ei-İsfahani, Kur'an'ın i'cazı konusu üzerin
de genişçe durur ve i'cazı iki kısma ayırır. 
Birincisi fesahati ve belagatı açısından naz
mın üstünlüğüdür. İkincisi insanları ben
zerini getirme noktasında engellemesidir. 
Müellif tefsir ilminin önemini konusu ve 
gayesinin önemiyle ilişkilendirir. Zira Kur
'an tefsirinin konusu kelamullah, gayesi 
insana dünya ve ahiret saadetini kazan
dırmaktır. Kur'an'ı tefsir edecek kişinin 
sarf, iştikak ve nahiv ilmi yanında, kıraat, 
usul-i fıkıh, fürCı-i fıkıh ve kelam ilimlerin
de belirli bir seviyeye ulaşmış bulunması, 
sebeb-i nüzGileri ihtiva edenler başta ol-


