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RAsiHiN 
(.:ı~!}!) 

Şüphe ve tereddüde 
yer· bırakmayacak şekilde 

kes in ve derin ilim sahibi kimseler 
anlamında Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "(bir şey) bulunduğu yerde yer
leşip kalmak, sabit ve sağlam olmak, (bir 
konudaki bilgi) şüpheden uzak olup kesin
lik kazanmak" anlamındaki rusuh kökün
den türeyen rasih (sabit o lan) kelimesi
nin çoğuludur (Lisanü'l-'Arab, "rsb" md.; 
Ebü'I-Beka , s. 465) . Kur'an-ı Kerim'de iki 
yerde "er-rasihün fi'l-ilm" terkibinde geç
mekte (Al-i imran 3/7; en-N isa 4/ 162). ha
dislerde de aynı manada kullanılmaktadır 
(Dariml, "Fera,iz", 8) 

Matürldl rasihlnin "mütedarisln" (bir ko
nuyu karşılıklı müzakere edip araştırmak 
ve incelemek suretiyle derin bilgi sahibi 
olanlar). "mütesabitln" (sağlam bilgi sa
hibi olanlar) ve "natihln" (zayıf ihtimalleri 
bertaraf edip güçlü bilgi elde edenler) ke
limeleriyle yorumlandığını nakleder (Te'vf
latü 'l-~uran, 11. 247) Ragıb ei-İsfahanl , 
ilirnde rasih mertebesine çıkan kimseyi 
"tereddüde düşmeyecek şekilde bilgisini 
sağlamlaştıran" diye belirttikten sonra Ni
sa (4/ 162) ve Hucurat (49/ 15) sürelerinde
ki ayetlere atıf yaparak rasihlni , "AIIah'a ve 
resulüne, ayrıca Resul-i Ekrem ile ondan 
önceki peygamberlere indirilen vahiylere 
iman edip hiçbir tereddüde düşmeyenler" 
diye açıklamıştır (el-Müfredat, "rsb." md.). 
Fahreddin er-Razi ilirnde rasih olanların 
Allah'ın zatını, sıfatiarını ve Kur'an'ın O'nun 
kelamı olduğunu kesin biçimde kavradık
larını , bir müteşabihle karşılaştıklarında -
zahiri manasının Allah 'ın muradı olmadı

ğına dair kesin delil bulunuyorsa- O'nun 
muradının zahiri manadan başka bir şey 
olduğunu bildiklerini, ayrıca zahiri manayı 

da inkar etmediklerini belirtir (Mefatfl:ıu'l
gayb, Vll , 178) 

Aı-i imran süresinin 7. ayetinden anlaşı
lacağı üzere Kur'an muhkem ve müteşabih 
ayetlerden oluşmaktadır. Ashap ve tabiin
den itibaren islam alimlerinin çoğu mü
teşabihatın te'vilini Allah'tan başka kim
senin bilemeyeceğini kabul ederken bir 
kısmı da ilirnde derinleşenlerin bu mahayı 
bilebileceği kanaatini taşımıştır. Kaynak
larda, söz konusu iki görüşün taraftar
ları müteşabihata dair ayette yer alan 

" rı-W '..J w~!}!~ .iı!Y J 4.4~ lı ~ ı..~" kısmı
nın cümle kuruluşunu farklı şekillerde an-

lamıştır. Müteşabihatı Allah'tan başka kim
senin bilemeyeceğini söyleyenler "ve'r-ra
sihüne" diye başlayan kısmı yeni bir sözün 
başlangıcı kabul ederken diğerleri bunun 

. "Allah" kelimesine atıf suretiyle bağlandı
ğını ileri sürer. Bu ikinci anlayışa göre ilim- · 
de derinleşmiş olanlar da müteşabihatın 
yorumuna vakıf olabilir (Taberl, lll. 182-

186; Fahreddin er-Razi, VII , 166-178) Hu
lefa-yi Raşidln döneminden itibaren fetih
terin hızla genişlemesi, değişik inanç ve dü
şüncelere mensup kitlelerin İslam dünya
sı içinde yer alması, bazı aşırı görüşlere sa
hip grupların oluşması, müslüman toplu
mun İslam'ın nazari ve arneli alanında ye
ni problemlerle karşılaşması sonucunda 
müteşabih nasların te'vile tabi tutulması 
adeta zaruret haline gelmiştir. Ancak mü
teşabihatın tesbiti konusunda farklı gö
rüşler ortaya çıkmıştır. Genellikle duyu ve 
akıl yoluyla bilinerneyen ruh, melek, arş . 

kürsl, levh, kalem, sür, saat, dabbetü'l
arz, cennet, cehennem gibi varlık ve olay
ların yanı sıra ilahi zat ve sıfatiarın mahi
yetine ilişkin nasların niteliği sadece Allah 
tarafından bilinen "mutlak müteşabih" ola
rak kabul edilmiştir. Mana ve muhtevası

nın bilinmesi bir delile veya yoruma bağlı 
olan nasların ise "izafi müteşabih" niteliği 

taşıdığı kanaatine varılmıştır. ilirnde derin
leşmiş alimterce islam'ın genel hüküm ve 
ilkeleri çerçevesinde dil bilimi verilerine de 
başvurularak yapılan yorumlar sayesinde 
ikinci tür müteşabihlerin anlaşılabileceği 
genellikle kabul edilmiş, ancak yapılan yo
rumların kesin olamayacağına dikkat çe
k.ilmiştir (bk MÜTEŞABİH; TE'VİL ) Elma
Iılı Muhammed Harndi ilirnde derinleşen
lerin eğilmeyen , eğrilikten hoşlanmayan. 

bildiğinin ve bilmediğinin farkında olabi
len, bildikleri vasıtasıyla bilmediklerini çö
zümlemeye gücü yeten ilim erbabı oldu
ğunu belirtir. Ona göre ilirnde rüsüh sahi
bi olanlar muhkem ve müteşabih ayetlerin 
hakikatine iman eder, fitne ve beladan 
uzak durur, haddini bilir ve ilm-i ilahiye ha
vale edilmesi gereken hususları O'na hava
le eder (Hak Dini, ll , 1044-1045) . 
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Macar Türkologu. 
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Macaristan'ın Lipt6szentmik16s şehrin
de doğdu. 1921 'de Pazmany Peter Kato
lik Üniversitesi'nden mezun olarak Macar 
tarihi uzman öğretmeni diplomasını aldı. 
Aynı yerde Türk filolojisi alanında Macar
ca belgelerdeki Kuman kişi adları üzerine 
doktora yaptı . Yüksek öğrenimi sırasında 
ünlü Türkolog Gyula Nemeth'in. Hungaro
log Zattan Gombocz'un ve öğrenimini ta
mamlamak için gittiği Berlin Üniversite
si'nde Bang Kaup'un öğrencisi oldu. 1921-
1935 yıllarında Macar Bilimler Akademisi 
Kütüphanesi'nde müdür yardımcılığı ve 
müdürlük görevlerini yürüttü. Aynı dönem
de Berlin'deki Staatsbibliothek'te, Helsinki 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve istanbul 
Türkiyat Enstitüsü'nde araştırmalar yapa
rak Türkoloji sahasıyla ilgili malzeme top
ladı. 1922'den itibaren yayımlanmaya baş
lanan çalışmalarıyla üç defa Macar Bilimler 
Akademisi tarafından ödüllendirildi. Türk 
onomastiğinin temellerini oluşturma ko
nusundaki gayretleriyle 1932'de aynı aka
deminin Feridun Bey ödülüne layık görül
dü. Türk kişi adları üzerine yaptığı incele
meler hakkında konferans vermesi için 
1934'te Türk Dil Kurumu tarafından Tür
kiye'ye davet edildi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğraf
ya Fakültesi'nde Atatürk'ün talimatıyla ku
rulan Hungaroloj i Kürsüsü hocalığını ve 
başkanlığı görevini almak üzere yine Ata
türk'ün arzusuyla Türkiye'ye çağrıldı . 1942'
ye kadar burada başta en eski Macar tari
hi olmak üzere Macar dili ve edebiyatı ders
leri verdi. Öğrenciler i arasında M. Tayyip 
Gökbilgin'in de bulunduğu Rasonyi, Türk 
bilim dünyasına önemli isimler kazandır

masının yanı sıra buradaki en büyük hiz
met lerinden biri ilmi çalışmalar için gerek
li olan bir seminer kütüphanesi kurması 
olmuştur. Ünlü müzikolog Bela Bartok'un 
Türk halk müziği araştırmalarını organi
ze etti ve destekledi. Macar hükümetinin 
kendisini Kolozsvar (bugün Romanya'da 
Cl u i) Üniversitesi'nde ordinaryüs profesör 
olarak görevlendirmesiyle 1942 sonbaha
rında Türkiye'den ayrıldı. Koloszvar'da Türk 
dili ve tarihinin okutulduğu Türkoloji Ens
titüsü'nü kurdu. Savaş sebebiyle burayı 
terkettikten sonra 1947-1949 yılları arasın
da Balkan Enstitüsü'nde araştırmacı olarak 
görev yaptı. Bu enstitünün ilga edilmesiy
le Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi'-
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