
hanenin ve mektebin idaresi ve bakımı için 
gerekli personeli tayin etmiştir. Vakfiye
de, cuma dışında haftada altı gün kütüp
hanede bulunacak hafız-ı kütüblerin baş
ka iş tutmaları mümkün olmayacağından 
bunların kütüphane kurucusunun tahsis 
ettiği evlerde oturacakları belirtilmiştir. Ay
rıca hatız-ı kütüblerin bütün gün kütüp
hanede bulunması üzerinde ısrarla durul
muştur. 

Bu dönem kütüphanelerinde yaygınlaş
maya başlayan, kütüphane binasında iba
det etmenin Ragıb Paşa Kütüphanesi vak
tiyesinde de yer aldığı görülmektedir. Vak
fıyede öğle ve ikindi namazlarının kütüp
hanede hafız-ı kütüblerin nezaretinde ce
maatle kılınacağı kaydedilmiştir. Ayrıca ha
fız-ı kütüb yamaklığı, kütüphanede gece 
nöbeti gibi daha önceki kütüphanelerde 
görülmeyen bazı hususlar da Ragıb Paşa 
vaktiyesinde yer almıştır. Diğer kütüpha
nelerde genellikle beş gün olan çalışma 
süresinin burada altı güne çıkarıldığı gö
rülmektedir. Her yılın muharrem ayında 
yapılacak kütüphane sayımı vakfın bağlı 
bulunduğu nezarete bırakılmış ve kütüp
hane görevlileriyle vakıf idarecilerinden ba
zıları nezaret müfettişine yardımcı seçil
miştir. Vaktiyede sayımla ve kütüphaneyi 
kontralle görevli müfettişiere kürk bahası 
olarak yıllık 4800 akçe verileceği belirtil
miştir. Vakıf kütüphaneleri vaktiyelerinde 
xvııı. yüzyılın başlarından itibaren uygu
lanmaya başlanan kütüphane dışına ödünç 
kitap verme yasağı burada da mevcuttur. 

Kütüphanenin kuruluşu sırasında Ragıb 
Paşa'nın nadir eserlerden oluşan zengin 
bir koleksiyonu bulunuyordu. Tarihçi Vasıf 
Efendi, Ragıb Paşa'nın biriktirdiği bütün 
kitapları sağlığında kütüphanesine koydu
ğunu söylemekteyse de (Tarih, ı. ı 29) Top
kapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bulunan bir 
belgeye göre (nr. D 6090). Ragıb Paşa ölü
münden önce bütün kitaplarını vaktetmiş, 

ancak bunlardan okumak istediği yirmi 
sekizini kütüphaneden tekrar konağına ge
tirtmiştir. Ölümünden sonra konağında bu
lunan diğer 200 kitap da kitapçısının ifa
desine dayanılarak kütüphaneye götürü l
müştür. Vaktiyede kuruluşunda kütüpha
neye kaç kitap konulduğunu gösteren bir 
kayıt yoktur. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 
istanbul'a gelen Taderini kütüphanede 
1173 yazma eser bulunduğunu bildirir. 
Daha sonraki yıllarda vaktedilen eserlerin 
ilavesiyle günümüzde bu sayı 1274'e ulaş
mıştır. Ragıb Paşa Kütüphanesi'nin yaz
ma kataloglarından başka Osmanlı döne
minde hazırlanmış iki matbu katalogu var
dır. Bunlardan birincisi ilk matbu kütüp
hane kataloglarındandır: Koska'da Kain 
Sadr-ı Esbak Merhum Ragıb Paşa Kü
tüphanesi'nde Mevcut Olan Kütüb-i 
Şerilenin Defteridir (İstanbull285). Di
ğer bir katalog da "Devr-i Hamidi" katalog
ları arasında yayımlanmıştır: Defter-i Kü
tübhane-i Ragıb Paşa (istanbul 13 ı 0) 

XX. yüzyıl başlarında özellikle küçük ko
leksiyonların hızla yok olmaya başlaması 
üzerine bazı düzenlemeler yapılmaya ça
lışılmış ve Mustafa Hayri Efendi'nin Ev
kaf-ı Hümayun nazırlığı zamanında istan
bul'da 4-500.000 cilt kitabı ihtiva edecek 
bir kütüphane binası yapılması kararlaş
tırılmışsa da bunun gerçekleştirilmesi za
man alacağından hemen birkaç kütüpha
ne binası tamir edilmiş ve bu binalara ba
zı küçük koleksiyonlar nakledilmiştir. Ay
rıca bu binalardan her birinin farklı konu
larda kitapları ihtiva eden ihtisas kütüp
haneleri haline getirilmesine çalışılmıştır. 

Bu planlamaya göre Ragıb Paşa Kütüpha
nesi edebiyat ilimlerine ayrılmış, ancak bu 
eserler bir süre sonra esas kütüphanele
rine geri gönderilmiştir. Ragıb Paşa Kü
tüphanesi'nde bir müddet muhafaza edi
len Yahya Tevfik, Yeni Medrese ve Musai
la Medresesi kütüphaneleri gibi bazı kü-

Ragıb Paşa 

Kütüphanesi'nin 
içini gösteren 
XIX. yüzyılın 
ilk yarısına ait 
bir gravür 
(J. M. Jouannin-

J. van Gaver, 

Turquie, 
Paris 1840, 
s. 121) 
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çük koleksiyonlar Cumhuriyet'ten sonra Sü
leymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. 

Ragıb Paşa Kütüphanesi gerek mimarisi 
gerek kitap deposu ve okuma salonu do
layısıyla istanbul'u ziyaret eden yabancı 
seyyahların ilgisini çekmiş ve bazı seya
hatnamelerde gravürleri yer almıştır. Kü
tüphanenin okuma salonunun ortasına yer
leştirilen kitap dalapiarı demir parmaklık
larla çevrilidir. 
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( tt;wı..,.....:ı)) 
Muhammed Ragıb et-Tabbah 

b. Mahmud b. Haşim b. es-Seyyid 
Ahmed el-Halebi 

(1876-1951) 

L Suriyeli tarihçi. _j 

29 Aralık 1876'da Halep'in Babükınnes
rln mahallesinde doğdu. ilim ve tasavvuf
la meşgul bir seyyid ailesine mensuptur. 
Dedesi Şeyh Haşim, Halveti-Kadirl şeyhi 
Muhammed İbrahim el-Hilall'nin halifesiy
di. Amcası Abdüsselam fıkıh, hadis ve Arap 
dili konusunda uzmandı. Ticari faaliyetleri 
yanında islam hukukuyla da ilgilenen ba-
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bası . Şeyh Hilall'nin Halep'teki zaviyesine 
sık sık giderdi. Ragıb et-Tabbah. Şeyh Mu
hammed el-Arif'ten hat dersleri aldı. Man
sOriyye Medresesi 'nde Arapça'nın yanı sı

ra Türkçe. Farsça ve Fransızca öğrendi. On 
dört yaşında iken babası ve amcasıyla bir
likte gittiği Hicaz'da çeşitli ilim adamları
nın sohbetlerine katıldı. Hanefi fakihi Mu
hammed ez-Zerka, Halep fetva emini ve 
Rızaiyye Medresesi müderrisi Beşir el-Gaz
zl'den dini ilimleri öğrendi. Gençlik yılla
rında Arap ülkelerini gezip Abdülkadir el
Mağribl, Şeyh Behcetü'l-Baytar, Kamil el
Kassab, Mekkl el-Kettanl gibi şahsiyetler

le tanıştı. Davud Çelebi, lsa İskender el
Ma'!Of. Ahmed Teymur Paşa gibi alimler 
ve bazı şarkiyatçılarla mektuplaştı. Beyrut. 
Mısır, Dımaşk ve Halep'te yayımlanan der
gi ve gazetelerde makaleler yazdı. Bir yan
dan da eğitim ve öğretim faaliyetlerini sür
dürdü. Şemsülmaarif Medresesi'nde Arap
ça. inşa ve dini ilimler konusunda ders ver
di. 1921'de açılan Hüsreviyye Medresesr
nin müfredat programını çağdaş bir an
layışla hazırlamaya çalıştı. Bu medresede 
siyer, hadis, İslam kültür ve medeniyeti ta
rihi derslerini okuttu. 1922'de Halep'te kur
duğu matbaada çok sayıda ilmi eser neş
retti. 1923'te Dımaşk'taki el-Mecmau'l-il
miyyü'l-Arabl'ye, 1930'da Cem'iyyetü'l-asa
ri'l-kadlme'ye, 1931'de el-Lecnetü'l-ida
riyye'ye, 1935'te Haydarabad-Dekken'deki 
Cem'iyyetü'l-maarifi 'n-Nu'maniyye'ye üye 
seçildi. 1937'de el-Medarisü'l-ilmiyyetü'd
dlniyye'nin müdürlüğüne getirildi. 1938'
de Cem'iyyetü'l-birr ve'l-ahlakı ' l- İslamiyye 
reisliğine , Halep Külliyyetü 'ş-şerla dekan
lığına . son olarak da Halep'teki Rabıtatü'l

ulema başkanlığına seçildi, bu görevini ölü
müne kadar sürdürdü. 30 Haziran 1951'
de Halep'te vefat etti. Çok sayıda öğrenci 
yetiştiren Ragıb et-Tabbah'ın icazet ver
diği öğrenciler arasında Nasırüddin el-El
banl ile Men On! de yer almaktadır. 

Eserleri. 1. İ'ldmü'n-nübelô.' bi-tô.rfl;]i 
f:Ialebe'ş-şehbô. ' (I-VII, Halep 1342-1 345/ 

1923- ı 926; nşr. Muhammed Kemal, Dımaşk 
1988). Halep'e dair yazılmış tarih kitapları 
ve şehir hakkında bilgi veren genel eser
lerden kronolojik sırayla baryseden bir gi- , 
rişle iki bölümden oluşur. Eserde Ebu Ubey
de b. Cerrah'ın Halep'i fethettiği 16 (637) 
tarihinden 1325 (1908) yılı sonuna kadar 
şehri idaresi altında tutan devletler. emir
ler, melikler, bunların zamanında meyda
na gelen olaylarla cami, medrese, kilise, 
hamam ve diğer mimari eserler. Halep'e 
ait örf ve ~detler, halkın ahlak ve yaşayı
şı , el sanatları gibi konular anlatılmış, Ha
lepli veya Halep'te doğmuş yahut Halep'-
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te ölmüş önemli kişilerin hayatları hakkın

da bilgi verilmiştir. Eserin içinde İbnü 'l
Adlm'in Kitô.bü 'l-İnşô.t ve 't-tal)arrf'si de 
yayımlanmıştır (IV, 78 vd.). Ragıb et-Tab
bah, İ'lô.mü'n-nübelô.'nın sonuna 1908-
1926 yılları arasında meydana gelen olay
ları , Halepli meşhur aileleri, bu tarihler ara
sında vefat eden ünlü kişilerin hayatı ve 
eserleri hakkındaki bilgiler i de eklemiştir. 

2. Zül~arneyn ve seddü'ş-Şfn men h ü
ve ... ve eyne hüve .. . ( nş r. Ebu Ubeyde 
Meşhur b. Hasan Alü Sel man, Küveyt 1424/ 

2003). 3. el-Env ô.rü 'l-celiyye min mul;]
taşari'l-e§bô.ti 'l-f:Ialebiyye (Hal ep 1351/ 

1932). Yusuf el-Hüseynl el-Hanefi ei-Hale
bl'nin Kitô.yetü 'r -rô.v f ve 's-sô.mi' ve hi
dô.yetü 'r-rô.'f ve's-sô.mi', Abdülkerlm b. 
Ahmed eş-Şerabatl'nin İnô.le'ü 't -tô.libfn 
li-'avô.li 'l -mul)addi§fn, Abdurrahman Ab
dullah el-Hanbeli el-Halebi 'nin M enô.rü '1-
is'ô.d if tur~i'l-isnô.d adlı eserlerinin muh
tasarıdır. 4. el-Mişbô.J:ı 'alô. Mu~addime
ti İbni'ş-Şalô.J:ı . İbnü 's-Salah eş-ŞehrezQ
fı'nin hadis usulü hakkındaki eseriyle Zey
nüddin el-lraki'nin şerhine yapılan ta'likat 
olup her iki eserle birlikte yayımlanmıştır 
(Halep 1350 ; Beyrut 1993). S. er-Ravziy
yô.t. Hamdanller'den Seyfüddevle'nin ün
lü şairi Sanevberl'nin çeşitli kaynaklardan 
derlediği şiirlerini ihtiva eder. 6. e§-Şe~a
tetü 'l-İslô.miyye (Halep 1369/ 1950). İslam 
kültür ve medeniyetinden, tefsir, fıkıh ve 
hadis alanındaki çalışmalardan, fıkhl mez
heplerden ve dört Sünni mezhebin İslam 
ülkelerine yayılışından. tasavvuf, tarih, şiir 
ve edebiyat alanındaki çalışmalardan ve 
son dönem'deki fikir hareketlerinden bah
seder. 7. el-Metô.libü'l- 'aliyye fi'd-düru
si'd-dfniyye (Halep 1330) 

Ragıb et-Tabbah'ın dergilerde yayımla
nan bazı makaleler i risaleler halinde ba
sılmıştır. Tercemetü Kemô.liddfn b. el
'Adfm, el -Medô.ris fi 'l-İslô.m, Mô. Ce
ma'ahu min şi'ri 'l-edf/;J 'Ömer b. I:Iabfb 
el-f:Ialebf ve es-Siyô.se fi'l-Kur'ô.n bun
lar arasında zikredilebilir. Ayrıca Muhib-

büddin et-Taberi'nin es-Simtü'§-§emin if 
menô.~ıbi ümmehô.ti 'l-mü'minfn (Ha
lep 1328, 1346; Kahire 1402/ 1 982; Beyrut 
1418/1997). Hakim en-Nisaburl'nin el-Med
l;]al ( el-Medljal fi 'ilmi 'l-f:ıadfş, Hal ep 1353/ 

ı 933 ), Hazimi'nin el-İ'tibô.r (Hal ep 1346/ 

1927), Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin Mişkô.
tü'l-envô.r if mô. ruviye 'ani'llô.hi mine'l
al;]bô.r (H alep 1346; Kah i re 1 369) ve Ab
dülganl b. İsmail en-Nablusl'nin el-Kev
kebü 's-sô.rf if J:ıa~i~ati'l-cüz'i ~l- İl;]tiyô.rf 
(H alep ı 349/193 1) adlı eserlerini n eş re ha
zırlamıştır. 
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Iii ABDÜLKERİM Ö ZAYDIN 

RAGBET ve REHBET 
( ~_yı _,~_i f) 

Arzu ve kaygı anlamında 
bir tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte rağbet "ümit ve arzu etme, is
teme, yönelme. ihlasla yalvarıp yakarma", 
rehbet ise "korkma, endişe etme, çekin
me" anlamına gelir. Rehbet kökünden tü
reyen terehhüb korku saikiyle Allah 'a en 
mükemmel şekilde kulluk etmektir (Ra
gıb el-isfahanl, el-Müfredat, "rgb", "rhb" 
md.leri) . Kur'an-ı Kerim'de Zekeriyya ve 
Yahya peygamberlerden. "Onlar hayırlı iş

lerde koşuşur, ümit ederek (regaben) ve 
kaygı duyarak (reheben) dua ederlerdi. bi
ze karşı pek saygılı idiler" (el -Enbiya 2 1/ 

90) diye bahsedilmekte ve davranışları ör
nek olarak gösterilmektedir. Sadece Al
lah'tan korkmak gerektiğini belirten ayet
lerde rehbet kökünden tiiller kullanılmış (ei
Bakara 2/40; en-Nahl 16/51 ), kulun Allah'ın 

vaadlerine rağbet etmesi, bu vaadierin ger
çekleşeceği ümidiyle dua edip ona yönel
mesi istenmiştir ( e l-in şirah 94/8) . Rağbet 

ve rehbetle Allah'a dua etmek hadislerde 
de tavsiye edilmiştir (Müsned, III, 32 ı ; Bu
han, "Da'avat", 5; Müslim, "Zikir" , 56; Ti r
mizi, "Da<avat", 16; Ebu Davud, "Edeb", 


