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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-



mak üzere asar, ahbar ve sünnet bilgisi
ne, ayrıca vehbi ilme sahip olması gerekir 
( Tefslru Ragıb, vr. ı •-J7b). Ragıb, tefsirinde 
rivayet ve dirayet metodunun bütün yön
lerini kullanınakla birlikte lugavi tefsir ge
leneğinden, süfilerden, kelamcı ve felsefe
cilerden, fukahadan geniş ölçüde yararlan
mış, ancak nakilcilikle yetinmemiştir. Onun 
tefsirinin asıl değeri, eserde yakın anlam
lı lafızlar arasındaki nüansların tesbiti il
kesinin hemen her ayette uygulanmış ol
masında yatmaktadır. Bu yönüyle kendi
sinden sonra gelen Beyzavi, Süyüti, Ebüs
suüd Efendi, Şehabeddin Mahmud el-Alu
si ve Şevkani gibi müfessirleri ciddi biçim
de etkilemiştir. 

isfahani dilciliğini genellikle Kur'an mer
kezli olarak ortaya koymuşsa da eserlerin
de Kur'an dışındaki alanlara dair zengin 

_ bilgi ve değerlendirmeler bulunmaktadır. 
Dil alanında daha çok sözlük bilimi üze
rindeki çalışmasıyla tanınmıştır. Bunun ya
nında el-Müfredat'ta- onun sarf, nahiv, iş
tikak gibi alanlarda; teradüf, fürük, işti
rak, tezad, itba', kalb gibi dil konularında 
önemli başarı sağladığını görmek müm
kündür. isfahani'nin sözlükçülükte ikinci 
ilgi alanı mu'cemü'l-meani (tematik sözlük) 
sahasıdır. Mecma'u'l-belaga adlı eseri 
genel tematik sözlükler grubuna dahildir. 
Müellif bu alanda yazılan çok sayıda eseri 
özümseyerek kendine has yeni bir sentez 
yapmış. edebiyat alanında muhadarat tü
rüne de önemli katkı sağlamıştır. Onun bu 
alandaki başarısı, MuJ:ıaqaratü'l-üdebd' 
ve mu]J.averatü'ş-şu'ara' ve'l-bülega' 
adlı eseriyle gerçekleşmiştir. "Had" adını 
verdiği yirmi beş bölümde farklı edebi, ah
laki, dini, filolojik, tarihsel verileri ve ge
nel eğitici materyalleri sunmak suretiyle 
yaşadığı dönemin dini, içtimal, kültürel, 
gündelik ve bilimsel birikimini yansıtmış. 
tarihten gelen hikmet ve bilgiyi aktarmış
tır (Thomas, s. ı54 vd.). isfahani'nin bun
lardan başka etimoloji, sarf, nahiv, lafız
ların münasebeti ve dilin tashihi konula
rında Arap diline katkıları olmuştur. 

Ragıb el-isfahani'nin kelam ilmine dair 
el-İ'ti]fadat adlı çalışmasında felsefi ge
leneğin etkisi açıktır. Kelamla ilgili genel 
konuları ele aldığı bu eserindeki tartışma 
ve muhakemeleri felsefi bir özellik taşır. 
Sık sık Mu'tezile'ye ve bazan da Şla'ya hü
cumlarda bulunur; Müşebbihe, Kaderiyye, 
Mürcie, Havaric, Müteşeyyia ile Kur'an'ın 
mahlük olduğunu ileri sürenleri ve ilahi sı
fatları nefyedenleri bid'at ehli sayar. Özel
likle Mu'tezile'nin halku'l-Kur'an meselesi
ni ileriye sürmesinde yahudi tesirine işa
ret eder, Şla'nın imarnet konusunda ya-

nıldığına vurgu yapar (Ömer Abdurrahman 
es-Sari si, Mecelletü '1-Cami'ati'I-İslamiyye, 
XIV/53 ı ı402[, s. 86-87) Felsefeyi muhafa
zakar islami bir tavırla kabul edip kullan
ınada Gazzall'nin bir habercisi gibidir. is
fahani'ye göre akıl için ilahi vahyin kıla
vuzluğu gerekli olup Allah'a inanmak ak
lın aydınlanmasında merkezi rol oynayan 
bir nur meydana getirir. Böylece akli me
leke kişinin nefsini temizleyebileceği aş
kın bir nurla yolunu bulur. Şeriat bu kıla
vuzluğun harici, akıl ise dahili kaynağını 
meydana getirir. Burada atıfta bulunulan 
akıl vahiy ile uygunluk ve dolayısıyla şeri
atla ahenk içinde bulunan fıtrl akıldır. Akıl 
vahiy olmadan kılavuzluk yapamayacağı 
gibi şeriat da akıl olmadan açıklanamaz. 
Akıl temele, şeriat onun üzerine kurulan 
binaya benzer. Ragıb'a göre fıtrl akıl beşe
ri nefsin (fıtrat) merkezinde yer alır; fıtri 
aklın içinde ise kişinin fıtrl olan Allah bil
gisi bulunur. Aydınlanmış akıl Allah'la ilgi
li fıtrl bilginin kazanılmasını mümkün kı
lar. Ona göre nefsi bilmekle Allah'ı bilmek 
aynı anlama gelir ve nefsi bilmek kendini 
bilmekten daha yüce olan Allah'ı bilmeye 
götürür. Kendini tanımayı nihai amaç ola
rak gören kimse bu iki bilgi seviyesi ara
sındaki farkı kavrayamaz. isfahani'ye göre 
insanı hayvandan ayıran özellik akli mele
kedir; akıl vasıtasıyla insan mükemmelliğe 
ve mutluluğa ulaşır ( e?-Zeri'a ila mekari
mi'ş-şeri'a, s. ı67 vd) 

Eserleri. A) Tefsir. 1. Cami'u't-tefsir (Tef
slru Ragıb). Ahmed Hasan Ferhat tefsi
rin yayımladığı kısmına Kitdbü Cami'i't
tefasir adını vermiştir. Flrüzabadi'nin ha
cimli on ciltten oluştuğunu söylediği ese
rin ( ei-Bülga, s. 9ı) mukaddimesi ve ilk bö-

Ragıb 

el-isfahani'nin 
Te{s1ru Ragıb 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 

Laleli, nr. 171) 
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lümleri defalarca basılmıştır (Kahire ı329 
[l<i~dl Abdülcebbar'ın Tenzlhü'l-~uran 

'ani'l-metfi'in'iyle birlikte[; Mu~addimetü 
Cami'i't-tefaslr ma'a tefslri'I-Fati/:ıa ve me
tall'i'I-Ba~ara [bk. bibl[; Selahaddin en
Nahl, el-/java/id min ara'i'r-Ragıb ei-İşfa
hfinl fi felsefeti'l-al]lak ve't-teşn-c ve't-taşav
vuf içinde, Am man ı987) Tefsirin mukad
dirnesi ve bazı bölümleri akademik çalış

malara da konu olmuş ve neşri yapılmış
tır (Muhammed ikbal Ahmed Ferhat, er
Ragıb ei-İşfahiinl ve menhecühü fi't-tefslr 
ma'a ta/:ı~l~i tefslrih: Süretü '1-Ba~ara, ı998 , 

doktora tezi, Camiatü Zeytüniyye, Tunus; 
Adil b. Ali b. Ahmed eş-Şüddl, Tefslrü'r-Ra
gıb ei-İşfahiinl [bk. bibl[) z. Müfredatü 
elta~i'l-Kur'an (ei-Müfredat fi garlbi'l-~ur
'an) . Kur'an lafızlarının açıklandığı alfabe
tik bir sözlük olup birçok baskısı yapılmış
tır (b k. ei-MÜFREDAT) Eseri Abdülbaki Gü
neş ve Mehmet Yolcu Türkçe'ye çevirmiş
tir (l-11, istanbul 2006-2007) 3. Dürretü't
te'vil ve gurretü't-tenzil. Farklı isimlerle 
Ragıb el-isfahani'ye nisbet edilen ve bir
çokyazma nüshası bulunan eserin (Ömer 
Abdurrahman es-Sarlsl, er-Ragıb ei-İşfahfi
nl, s. 74-75; Abdullah b. Awad b. Lüvey
hi~ el-Mütlrl, s. ı43; Adil b. Ali b. Ahmed 
eş-Şüddl, l, 100-ıoıı Dürretü't-tenzilve 
gurretü 't-te'vil ismiyle Hatlb el-iskafi'ye 
nisbet edilen yedi, Fahreddin er-Razl'ye 
nisbet edilen bir nüshası vardır. Çeşitli de
liller değerlendirildiğinde eserin Ragıb el
isfahanl'ye ait olduğu hususu açıklık kaza
nır. 4. TalJ.lsilf.u'l-beyan ii te'vili'l-Kur'an. 
Ragıb'ın eg:-Zeri'a'da zikrettiği kitap (s. 
58) muhtemelen günümüze ulaşmamıştır. 
Brockelmann'ın Meşhed'de olduğunu söy
lediği ( GAL [Ar.], V, 2 ı ı ) eser üzerinde ya-
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pılan incelemeler (Ömer b. Abdurrahman 
es-San si, er-Ragıb el-İşfahanl, s. 5 ı -53; ay
rıca bk. Ragıb el-isfahan!, Müfredat, neşre
denin girişi, s. 10) bunun aslında el-İ'ti]fii
ddt olduğunu göstermektedir. Afyon Gedik 
Ahmed Paşa Kütüphanesi'nde (nr. ı 7308/ 
ı-2) Tal;ı]fil~u'l-beyan 'an te'vili'l-~ur'an 
adıyla kayıtlı olan kitap ise Ragıb'ın e~-Ze
ri'a'sıdır. Müellifin Dürretü't-te'vil'in mu
kaddimesinde işaret ettiği Kitabü'l-Me'a
ni'l-kebir ve İJ:ıticacü'l-]fıra'at adlı eserle
rin günümüze ulaşmadığı anlaşılmaktadır. 

B) Arap Dili ve Edebiyatı. 1. MuJ:ıaçla
ratü'l-üdeba' ve muJ:ıaveratü'ş-şu'ara' 
ve'l-bülegii'. Geniş bir edebiyat ansiklo
pedisi olan eser Büveyhi Veziri Ebü'I-Ab
bas ed-Dabbi'nin isteği üzerine kaleme 
alınmıştır. Kitapta İslam tarihinin her dö
neminden şiiriere ve kıssalara yer veril
miştir (1-11, Kahire 1287, t3ıO; HV. Beyrut 
ı 96ı; I-IV, Kahire 1326; I-IV, Kum ı4ı6; 

nşr. Muhammed Derviş, I-IV, Dımaşk 1989-
ı 990). Z. Mecma'u'l-belaga. Mu'cemü'I
meani geleneğinde yazılmış bir eser olup 
ömer Abdurrahman es-Sarisi tarafından 
neşredilmiştir (I-Il, Arnman ı406/ 1986) . 3. 
ljulaşatü Işlfıl;ıi'l-mantı]f. İbnü's-Sikkit'in 
dil hatalarını d üzeltmek için yazdığı eserin 
muhtasarı olan bu çalışmayı Fevzi Mes'Od 
yayımiarnıştır (Riyad t4ı t /ı99ı). 4. er-Ri
sale ii ~ikri'l-val;ıid ve'l-al;ıfıd (nşr. Ömer 
Abdurrahman es-Saris!, Am man ı 992). 5. 

el-Elfa?ü'l-müteradife 'ale'l-ma'ne'l
val;ıid ve ma beyneha mine'l-furu]fi'l
giimize. Müellifin el-Müfredat'tan sonra 
yazacağım bildirdiği eserin (s . 55) akıbeti 
bilinmemektedir. Sarisi, bunun Dürretü't
te'vil olduğunda ısrar etse de konuları ara
sındaki fark sebebiyle eserin Dürretü 't
te'vil olamayacağı açıktır. Ragıb'ın Uşu
lü'l-işti]fii]f ve Risale fi'l-]favanini'çl-çl.al
le 'ala tal;ı]fi]fi münasebati'l-elfa? adlı 
eserlerinin günümüze ulaşıp ulaşmadığı 
bilinmemektedir. 

C) Tasavvuf ve Ahlak. 1. e~-Zeri'a ila 
mekarimi'ş-şeri'a (Kahire ı 299, 1308, 
1324, 1334, ı 392/ ı 972; nşr. Ta ha Abdür
rauf Sa'd, Kah i re 1393/ı 973; nşr. Ebü'l-Ye
zid EbG Zeyd el-Acemi. Kahire 1 985; nşr. 
Seyyid Ali Mirlevhi, isfahan 13 75). Yasin 
Muhammed (Yasien Mohamed) eserin birin
ci bölümünün ilk kısmını bir giriş ve not
larla birlikte İngilizce'ye tercüme etmiştir 
("Knowledge and Purification of the Saul: 
An Annotated Translation with Introducti
on of isfahani's Kitab al-Dhari'ah ila Ma
karim al-Shari'ah", Journal of Islamic Stu
dies, DUl, Oxford ı998, s. ı -34). Z. Tafşi
lü 'n-neş'eteyn ve tal;ışilü's-sa'adeteyn 

(Beyrut 1 983; nşr. Cevad Şi br, Sayda ı 3 ı 9, 
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1376/1 956; nşr. Muhammed Tahir el-Ce
zairl, Beyrut ı 319, 1323; nşr. Ahmed Hü
seyin Ka'kG, H alep 1 972; nşr. Abdülmedd 
en-Neccar, Beyrut ı 988). Hüseyin Mazhar 
( Tafsflü 'n-neş 'eteyn Tercümesi, istanbul 
1 333). Lütfü Doğan (Mutluluğun Kazanıl· 
ması, istanbul 1974, 1983) ve Mevlüt F. İs
lamoğlu (İnsan: İki Hayat İki Saadet, istan
bul ı 996) tarafından Türkçe'ye, Ali Zahiri 
tarafından Farsça'ya (A'ln-i fjü.şba}]tl, Teb
riz, ts.) çevrilmiştir. 3. AJ:ıvalü'l-meved

dat ve müra'atü'l-mul;ıibbat (nşr. Sey
yid Ali Mirlevhl, Neşriyye-i Danişkede-i 
Edebiyyat ve 'Ulüm-i insani, sy. 4-5 lisfa
han ı 371/1992-93]. s. 23 ı -282) Bunların dı
şında müellifin A{].la]fu'r-Ragıb (KWibü 'l
A}]lak) adlı bir eseri olduğu kaydedilmek
tedir (Keşfü'?-?Unün, I, 36; Sıdd!k Hasan 
Han, ll, 33). Brockelmann bu eserin Ber
lin'de mevcudiyetine işaret ediyorsa da 
( GAL lAr. ı , V, 2 ı ı) bunun e~-Zeri'a veya 
Tafşilü'n-neş'eteyn'in nüshası olması 

muhtemeldir. Ayrıca Ragıb'a er-Risale ii 
ma'rifeti'n-nefs adıyla bir eser nisbet edil
mekte (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 
1447). Cami'u't-tefsir'inin çeşitli yerlerin
deki (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, vr. 65•, 
67b, 70b, 73•) atıflardan da Kitfıbü Şere
fi't-taşavvuf isimli başka bir eserinin bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

D) Diğer Eserleri. 1. Miftal;ıu'n-necfıt. 
Hz. Ali'ye nisbet edilen Miftal;ıu'n-necat 
adlı duanın şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 983). Z. el-İ'ti
]fadat (nşr. Şemran el-icll, Beyrut 1988) . 
Eser üzerinde Ahter Cemal Muhammed 
Lokman yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(1401-1402, Camiatü ümmi'l-kura külliy
yetü ' ş-şer!a, Mekke). 3. Risale ii enne fa
zilete'l-insan bi'l-'uWm (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 3654; Atıf Efendi 

. Ktp., nr. 1267). 4. Risale fi adabi muljfı
letati'n-nas. Ömer Abdurrahman es-Sa
risi tarafından er-Risale ii adabi'l-il)tilat 
bi'n-nas adıyla neşredilmiştir (Amman 
ı 998). 5. Risale ii meratibi'l-'ulum ve'l
a'mal (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , nr. 
3654; Atıf Efendi Ktp., nr. 1 267). 

Literatür. Ragıb ei-İsfahani ve eserleri 
üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
ömer Abdurrahman es-Sarisi müellif hak
kında en fazla çalışması olanlardandır. Sa
risi "Re'y fi tal)didi 'aşri'r-Ragıb ei- İşfaha
ni". "er-Ragıb ei-İşfahani ve cühOdühO fi'l
luga", "er-Ragıb ei-İşfahani ve mev~fühO 
mine'l-fira~i'l-İslamiyye" (bu makaleler için 
b k. bi bl.). "er-Ragıb el-İşfahani ve cühOdü
hO fi't-tefsir" (Hüda'l-İslam, ürdün 1402) 
adlı makalelerinde onu çeşitli yönleriyle in
celemiştir. Sarisi'nin er-Ragıb el-İşfahfı-

ni ve cühudüh(i fi'l-luga ve'l-edeb ad
lı çalışması (bk. bibl.) makalelerinin kitap 
haline getirilmiş şeklidir. İsfahani tefsiri
nin mukaddimesi üzerinde Taner Tuncer 
yüksek lisans çalışması yapmış (Ragıb el
İsfahanl ve Mukaddimetü 't-Tefslri, 1992, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü). Abdullah b. Awad ei-Mutiri ise 
çalışmasında Ragıb ei-İsfahanl'nin tefsir 
ilmindeki yeri üzerinde durmuştur (bk 
bibl.). Hafız Muhammed Halid Sıddiki ça
lışmasında (A Critica! Edition of Imam Rag· 
hib al-İsfahani's Manuscript Durrat al-Ta'
wil ve Ghurrat al-Tanzil fi al-Ayat al-Mu
tashabihah wa al-Mutakarrirah !doktora 
tezi, 19771. University of London School 
of Oriental and African Studies) Dürre
tü't-te'vil'i Ragıb ei-İsfahani'ye nisbetle 
neşretmiştir. ömer Kara el-Müfredat ve 
Cami'u't-tefsir'e dayalı olarak Ragıb el-İs
fahani'nin furOk anlayışını ele almış ( Kur'an 
Lugatçiliği ve Tefsir'de Yakınanlamlılık ve 
Nüans -Ragıb el-İsfahanl Ömeği-, Van 2007). 
Muhsin Demirci de "er-Ragıb ei-İsfahani 
ve Tefsiri" adlı bir makale yayımiarnıştır 

(MÜİFD, sy 5-6119931. s. 201-215). Ragıb ei
İsfahani'nin Mul;ıfıçlaratü '1-üdeba' adlı 
eseri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. 
Makale ve tebliğler bir yana bırakılırsa 
(http://www. um i ch. ed u/ -aos/2000/prog
ram2000.html ı ı .03.2007) özellikle Dagmar 
A. Riedel'in Indiana Üniversitesi'nde hazır
ladığı doktora tezi önemlidir. Ayrıca Step
hani e Bowie Thomas'ın The Concept of 
Muhadara adlı çalışması (bk. bibl.). Jo
seph Sadan'ın "An Admirable and Ridicu
lous Hero: Same Notes on the Bedouin in 
Medieval Belles-Lettres. on a Chapter of 
Adab by Raghib al-lsfahani and on a Lite
rary Model in which Adıniration and Moc
kery Coexist" isimli makalesiyle (Poetics To· 
day, X/3 11989]. s. 471-492) Adnan Ömer 
ei-Hatlb'in "er-Ragıb ei-İşfahani ve Kitabü
hO ei-Mul)aı;larat"ını (Mecelletü't-TürB.şi'l
'Arabl, XXIV/96, Dımaşk 2004) anmak ge
rekir. 

Ragıb ei-İsfahani'nin e~-Zeri'a ve Taf
şilü'n-neş'eteyn adlı eserlerinden hare
ketle ahlak alanında çalışmalar yapılmış
tır. Bu konuda The Ethics of al-Raghib 
al-Isfahiini, his Kitab al-Dhari'ah ila 
Makarim al-Shari'ah, Translated with 
Notes and Introduction adlı doktora te
zi de bulunan Yasin Muhammed'in (2000, 
Frankfurt. )ohann Wolfgang Goethe Uni
versity) "Function of the lntellect: lsfaha
ni's Definition of Arabic Terms" (Journal 
of Jslamic Science, XV/1-2 IJanuary-De
cember 1999!. s. 135-143); "The Moral Edu
cation of lsfahani" (Plato's Philosophy of 



Education and /ts Relevance to Contem
porary Society & Education in the Ancient 
World [ed. J D. Gericke- J D. Maritz], Pre
toria 1998, 11, 243-267) ; "The Cosmology of 
lkhwan ai-Safa, Miskawaih and al-lsfaha

ni" (IS, XXXIX/4 [2000], s. 657-679); "Rea
son and Revelation in Al-Raghib al-lsfaha

ni" (Muslim Educational Quarterly, XVIII 
[1998], s. 41-49) ; "The Unifying Thread: 

lntuitive Cognition of the lnteliect in ai
Farabi, ai-Isfahani & AI-Ghazali" (Journal 

of Islamic Science, Xll/2 [July-December 
1996], s. 27-47); "The Ethical Philosophy 

of ai-Raghib ai-Isfahanl" (Journal of Jsla
micStudies, Vl/1 [Oxford 1995], s. 51-75); 
"Knowledge and Purification of the Soul: 
An Annotated Translation with Introduc

tion of lsfahanJ's Kitab ai-Dhari'ah ila Ma

karim ai-Shari'ah" (Journal of Islamic Stu
dies, IX/I [Oxford 1998], s. 1-34); "Al-Rag
hib ai-Isfahanl ve Said Nursl'nin Çalışma 

Ahlaki" (Risale-i Nur Işığında Küreselleşme 
ve Ahlak Sempozyumu, istanbul 2002) ad
lı makaleleri burada zikredilmelidir. Hans 
Daiber de Ragıb'ın ahlak anlayışı üzerin

de çalışma yapmıştır ("Griechische Ethik 

in Islamisehen Gewande. Das Beispiel von 
Ragib-al-Isfahanı [ll. )h. [ ", Histarla philo~ 
sophiae medii aevi. Studien zur Geschichte 
der Philosophie des Mitte/alters [ed. Burk

hard Mojsisch], I-11, Amsterdam/Philadelp
hia 1991,1, 181-192). Wilferd Madelung'un 

çalışmasında ahlak anlayışı bakımından Ra
gıb ei-İsfahanl ile Gazzall mukayese edil
mektedir ("Ar-Riigıb al-Isfah§.ruund die Et

hik al-Gazalis ", Islamwissenschaftliche 
Abhandlungen F. Meier Zum sechzigsten 
Geburtstag [Wiesbaden 1974], s. 152-163). 
M. Amril'in kitabı da Ragıb'ın ahlak felsefe

si ile ilgilidir (Etika Islam: Telaah pemikiran 
filsafat moral Raghib al-lsfahanl, Yogya
karta 2002). Anar Gafarov, Rô.gıb el-İsla
hani'nin İnsan ve Ahlak Anlayışı adıyla 
bir yüksek lisans çalışması yapmıştır ( 2004, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
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Iii ÖMER KARA 

RAGIB el-iSFAHANT 

Felsefesi. Ragıb el-İsfahanl'nin çalışma
larında dil ve tefsirle birlikte ahlak ilminin 
de önemli yeri vardır. Diğer İslam düşü
nürleri gibi onun da ahlak anlayışının te

mel konusu insan ve onun mutluluğudur. 

İsfahanl insanı evrenin küçük bir modeli 
sayarak onun tabii, hayvani ve akli yönle

rini inceler. İnsanı mutluluğa götürecek 

ilkelere geçmeden önce insanın nasıl bir 
varlık yapısına sahip olduğunu açıklarken 
İslami kaynakları temel referans alır. Bu

na göre insan gözle algılanan bir beden ve 
baslretle algılanan bir nefisten oluşmuş

tur ( e?-Zeri'a ila mekarimi 'ş-şeri'a, s. 75; el
i'tikadat, s. 145) Diğer bir ifadeyle insan 
duyularla algılanan beden ve akılla kavra

nan ruhtan meydana gelir (Tafşflü'n-neş'e
teyn, s. 87). Tanımlamalarında ruh ve ne
fis kavramlarını özdeş olarak kullanan is

fahanl, nefis tanımında önemli ölçüde fi
lozof Kindl'den itibaren gelenekleşen an

layışı devam ettirmiştir. Nitekim insanın 

değerine dikkat çekmek için zikrettiği Sad 
suresinin 71-72. ayetlerine dayanarak ru
hun bedenden ayrı bir cevher olduğunu be

lirtir ( el'i'tikadat, s. 203; krş. Kin di, Resa'il, 
s. 273) Buna göre nefsin bedene nisbeti 
ne suretin maddeye ne de arazın konuya 
nisbeti gibidir. Aksi halde madde olan be

denin çözülmesiyle suret olan nefsin de 
dağılması gerekirdi ki bu durum insan 
nefsinin ölümlü olduğu sonucuna götürür. 
Nefsin ruhani veya bedenden ayrı bir cev

her olarak tanımlanması islam ahiret inan

cının felsefi temelini oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda Ragıb ei-İsfahanl, nefsin beden

den ayrı bir cevher olduğunu söylemesinin 
ardından bedenden ayrıldıktan sonra ne

fis için ceza ve mükafatın söz konusu ola

cağını ifade eder ( el-i'tikadat, s. 203). in
san bedeninde hayat, hareket, duyu, bilgi, 
düşünme ve temyiz yeteneklerinin yalnız 

nefsin varlığıyla ortaya çıkacağını belirten 
İsfahanl'nin nefsi tanımlarken onun be

denden ayrı bir cevher olduğunu söyleme
si ve bu yöndeki diğer açıklamaları nefsin 

mahiyetine yönelik değil varlığının ispatına 
yöneliktir. Filozofların aksine nefsin varlığı 

hakkında sistematik bir kanıtlama faali

yetine girişmemiş olması dikkat çekici bir 
husustur (e?-Zen""a ila mekarimi 'ş-şen""a, s. 

75). 

İsfahanl, Eflatun kaynaklı geleneği sür

dürerek nefsin düşünme 1 bilme, şehvet 

ve harniyet olarak üç türlü gücünden söz 

etmekte ve aralarındaki ilişkiyi öncekiler

den tevarüs eden at ve sürücü benzetme

siyle açıklamaktadır. Nefsin güçleri iyi ve

ya kötü gibi değer yargıianna tabi tutulan 

fiilierin kaynağıdır. Bu melekelerin arındı-
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