GEKHER
yine

Bu bozgun sonGekherler'in reisi kendi isteğiy
le müslüman oldu. ardından da bütün
kabile ihtida etti. Bununla birlikte Muizzüddin'e karşı düşmanlıkları devam
eden Gekherler bir yıl sonra sultanı bir
suikast neticesinde öldürdüler. Bazı kaynaklar. Muizzüddin'i Gekherler'in değil
bir başka kabile olan Kökherler'in öldürdüğünü ileri sürmektedir.
başarılı olamadılar.

rasında

Gekherler'in Delhi Sultanlığı'na karşı
faaliyetlerini sürdürmeleri üzerine 124'!.?de Sultan Nasırüddin Mahmud bunlara
karş ı çeşitli tedbirler ald ı ve kumandanlarından Balaban Gekherler'in topraklarının bir kısmını ilhak ederek binlercesini esir alıp cezalandırdı. Gekherler Sultan Muhammed b. Tuğluk zamanında
Pencap ' ı işga l ettiler 1743 / ı 3421 ve Lahor
Valisi Tatar Han ' ı öldürdüler. Timur'un
Hindistan seferi öncesinde onun ordularına güçlükler çıkardılar ve bu yüzden
cezalandırıldılar 113991. Gekherler Delhi
seferi sırasında 1932 / 15251 Babür' e karşı da direndiler. fakat Babür Perhale
Kalesi 'ni zaptederek onları durdurdu.
Gekherler'in reisi Hati Han'a daha sonra hizmetine girdiği Babür tarafından
sultan unvanı verildi. Hümayun Şah ' ın
birinci hükümdarlığı s ırasında 1ı 530- ı 5401
Gekher reisi Sultan Sareng güçlenip meş
hur oldu, hatta adına para bastırıp hutbeyi de kendi namına akutmaya başla
dı. Hümayun'u mağlüp ettikten sonra
Hindistan'a hakim olan Şirşah Sür'u da
tanımadı. Bunun üzerine Şirşah Gekherler'e karşı bir sefer düzenledi ve Sultan
Sareng yakalanarak öldürüldü 1ı 54 ı ı.
Türbesi Ravalpindi yakınlarında Ravat'tadır. Yerine geçen Sultan Adem SOrlular'la çarpışmaya devam etti ve kendisine sığınan taht iddiacısı Şehzade Kamran'ı kardeşi Hümayun 'a teslim ettiği için
Hümayun tarafından ödüllendirildi. Ancak bir süre sonra bir aile anlaşmaz lığı
sonucu yeğeni Kemal Han Sultan Adem'i
mağlüp ederek Perhale Kalesi'ne hapsettirdi. Adem hapiste iken öldü.
Ekber Şah Gekherler'le ili şki lerini düzeltmeye ve Afganlılar ' a karşı onların
desteğini kazanmaya gayret etti. Hatta
bu amaçla oğlu Şehzade Selim'i (Cihan gir) Kemal Han'ın yeğeniyle evlendirdi.
Böylece Gekherler bir müddet Babürlü
ordusunda Afganlılar'a karşı savaştılar.
Evrengzib de aynı siyaseti takip etti ve
oğlu Muhammed Ekber'i Gekher rei si
Allah Kulı Han ' ın kızı ile evlendirdi. Ancak Gekherler'in Babürlüler'le olan iyi
ilişkileri çok sürmedi ve özellikle Gek-
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her reisi Mukarreb Han ' ın Babürlü hakimiyetine karşı ç ı karak Afganlı Nadir
Şah'la ittifak kurması üzerine aradaki
dostluk sona erdi. Nadir Şah bu ittifaka
ve Babürlüler'le yaptığı Karnal Savaşı ' n
daki 117391 yardımıarına karşılık Mukarreb Han' a Perhale Kalesi'ni ve "newab"
unvanını verdi. Mukarreb Han 1765'te
Sihler'le yaptığı bir savaşta mağlüp olunca topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Dört yı l sonra da bir ba ş ka Gekher reisi Himmet Han Mukarreb Han'a
ihanet ederek onu öldürdü. Bu karışık
lıktan istifade eden Sihler bütün Gekher
topraklarını ele geçirdiler. Bunun üzerine Gekherler ayaklandılarsa da 1ı 8351
başanya ulaşamadılar. 1849 ·da İngiliz
ler Pencap ' ı zaptettikten sonra Gekherler'i kendi yanlarına çekmek istediler :
ancak 1853'te Gekher reisi Nadir Han
Sihler'le birlikte İngilizler'e karşı direnişe geçti. İngilizler duruma güçlükle hakim olabildiler ve Nadir Han idam edildi. Bu olaydan sonra Gekherler İngiliz
ler'e hep bağlı ka ldı lar ve İngiliz ordusunda .hizmetlerde bulundular.
Büyük bir kısmı Şii olan Gekherler günümüzde de va rlıklarını korumakta ve
geleneksel hayatlarını devam ettirmektedirler. Kısmen Hindistan tarafında bı
rakılan Cammü bölgesinde de yaşayan
ve kendi aralarında birçok kabileye ayrılan Gekherler'in önde gelen kabileleri
Bügiyal. İs kenderal. Firüzal. Sarengal ile
Ademal'dır. Bunlardan Sarengal ve Ademal daha nüfuzlu olup Su ltan Sareng ve
Sultan Adem'e nisbette böyle anılmak
tadırlar. Sarengal kabilesi Hezare ve Attok, Ademal kabilesi de Ra va lpindi ve
Cehlem bölgelerinde yaşamaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:

COzca nl. Taba l.dit·l Naş 1ril trc. H. C. Ravertyl .
Kalküta 1873· 81 , 1, 481 vd . ; The Tuzuk·i Ja ·
hangiri Itre. A. Roge rs\. London 1909, 1, 96·99 ;
Firişte . Taril], Leknev 1284, s. 26·58; Ebü 'l-Fazl
el -Allaml. Ain ·i Ek beri Itre. H. Bl ochma ıınl. Cal·
cutta 1873, 1, 486; L. Griffin. Panjab Chiefs,
Lah ore 1872, s. 574 vd. ; lbbetson. Outlines of
.Panjab Ethnography. Calc utta 1883, s. 255;
Massy. Chiefs and Families of the Panjab, Al·
lahiibiid 1890, s. 424; Gazetteer of the Ra wat·
pindi District, Lah o re 1909, s. 35, 38· 44; Storey. Persian Literature, 1j ı , s. 675·676; H. M.
Elliot - J. Dowson. History of Jn dia, New Delhi
1990, ll, 444; S. S. Thorburn. Mu sa imana and
Money·Lenders in the Punjab. Delhi 1984, s.
3 1 ; Gazetteer of Hazara District: 1883 · 1884.
La hare, ts., s. 20 · 22, 29; J. G. Delmerick. "A
History of the Gakkhars", JASB, 1/40 1187 1\.
s. 67 ·1 01 ; M. Longworth Dam es. "G ekher", İA,
IV, 706·708 ; A. S. Bazmee Ansari . "Gakkhai'",
EI 2 1 İ ng . l. ll, 972·974.

Iii

A.

S. BAZMEE

ANSARI

GELENBEVİ
(ö

1205 / 1791)

Daha çok matematik
ve mantık alanlarındaki
çalışmalarıyla tanınan
Osmanlı

L

alimi.

_j

1143 ( 1730) yılında Manisa ' nın Kırka
ilçesine bağlı Gelenbe'de doğdu. Asıl
adı İsmail olup daha çok Gelenbevi olarak an ılı r. Bazı eserlerinde Şeyhzade ıa
kabını da kullandığı görülür. Tanınmış
bir aileden geldiği an la ş ıl an Gelenbevi' nin dedesi Mahmud Efendi ile babası
Mustafa Efendi 'nin ilmiyeye mensup oldukları, her ikisinin de Manisa çevresinde müderrislik ve müftülü k yaptıkları
bilinmektedir. Babasını küçük yaşta kaybettiği için on üç on dört yaşiarına kadar ciddi an lamda bir eğitim göremeyen Gelenbevi doğduğu kasabada tahsile başladı. bir süre sonra da İstanbul'a
giderek Fatih Medresesi'ne girdi. Burada devrin ünlü müderrislerinden Yasincizade Osman Efendi'den Arapça ve nakli
ilimleri. " ayaklı kütüphane" diye meşhur
olan Müftizade Mehmed Emin Efendi'den de akli ilimleri okudu . Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1177 ( 1763)
yılında aç ıl an ruQs imtihanını kazanarak
müderrislik unvanını aldı. Daha sonraki
yirmi yıl içinde getirildiği resmi görevler
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta. İ stanb ul'un Zeyrek semtindeki evine kapanarak gün lerini daha
çok mantık ve matematikle ilgili eserleri mütalaa ve telifte geçirdiği kaydedilmektedir.
ğaç

Gelenbevi 1197'de ( 1783) huzur derslerine muhatap olarak katıldı (Ebül'u la
Mardin, 11 -111 . 2621 . Onun, ı. Abdülhamid
döneminde, gerçekleştirilen ısiahat haı
reketlerinden sonra kuru lan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ile İstihkam
Mektebi gibi bazı öğretim kurumların-
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GELENBEV[
da riyaziye hacası olarak görev yaptığı
kaydedilir. Gelenbevi, matematik konusundaki dehasını ve bu alanda meydana gelen yenilik ve gelişmeleri takip ettiğini, 1787 yılında istanbul'a gelen bir
Fransız mühendisinin Babtali'ye sunduğu, ancak dönemin ilim adamlarınca pek
aniaşılmayan bazı logaritma cetvellerinin nasıl kullanılacağı hususunda yazdı
ğı, Logaritma Şerhi adıyla da tanınan
Şerh-i Cedavili'l-ensab adlı Türkçe eseriyle ortaya koymuştur. Kaynakların belirttiğine göre onun bu başarısı, Fransız
mühendisinin de katıldığı bir toplantıda
devrin reisülküttabı Mehmed Raşid Efendi'nin Gelenbevi'ye bir sarnur divan kürkü armağan etmesiyle kutlandı (Cevdet,
N, 258). Gelenbevi'nin bu şerhi yazarken,
söz konusu cetvelierin daha önce lll.
Mustafa'nın emriyle Kalfazade İsmail
Çınari Efendi tarafından Tuhfe -i Behic-i
Russini Tercüme -i Zfc-i Kassiru' adıy
la yapılan Türkçe tercümesinden de faydalandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Gelenbevi'nin, Calet'nin 1783 yılında Paris 'te
yayımlanan logaritmaya dair eserine düş
tüğü bazı notlar (Bursalı Mehmed Tahir,
Osmanlı Müellifleri, JII, 296; Bingöl, Gelenbevi İsmail, s. ll), onun ilgi duyduğu
alanlarda henüz yaygınlaşmamış olan ilmi literatür ve gelişmeleri dahi dönemin
bütün iletişim imkansıziıkiarına rağmen
takip ettiğini göstermektedir.
lll. Selim'in huzurunda cereyan eden
bir başka olay dikkatierin yeniden Gelenbevi üzerinde toplanmasına vesile olmuştur.

bir

Kağıthane' de

gerçekleştirilen

töreninde humbaracıların başarısız atışlar yapmasına çok
üzülen padişah, istikamet hesaplarını
doğru bir şekilde yapacak bir uzmanın
bulunmasını emretmiş, bunun üzerine
huzura getirilen Gelenbevi toplardaki
açı hatalarını ince riyazi hesaplarla düzeltmiş, böylece atışlarda tam isabet
kaydedilmesini sağlamıştır. lll. Selim bu
başarısından dolayı Gelenbevi'yi çeşitli
hediyelerle ödüllendirdi ; kendisine Mora'daki Yenişehir (Yenişehr-i Fenar. Larissa) mevleviyeti tevcih edilerek oraya kadı tayin edildi (1204 / 1790). Gelenbevi
bu vazifeyi yürütürken devrin şeyhülis
lamı Hamidizade Mustafa Efendi'den,
hilal konusunda rü'yetten ziyade hesaba dayanan görüşlerini ağır bir şekilde
eleştiren resmi bir yazı aldı. Bu haksız
tenkit karşısında çok üzülen ve beyin
kanaması geçirerek felç olan Gelenbevi
kısa bir süre sonra Yenişehir'de vefat
bayramiaşma

etti. Mezarı, Uzunçarşılı'nın verdiği bilgiye göre Yenişehir'de Bayrakit Camii
Kabristanı'ndadır (Osmanlı Tarihi, N / 2,
s. 622) Ebül'ula Mardin ise Hacı Cemal
Öğüt'ten aldığı şifahi bilgilere dayanarak Gelenbevi'nin, Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki Kostem Köprüsü'nün yakınında inşa edilen bir türbede medfun
bulunduğunu kaydeder (Huzur Dersleri,
11-JII, 264).
Gelenbevi İsmail Efendi, akli ve nakli
ilimierin hemen hepsinde söz sahibi olan
ve son dönem Osmanlı ilim anlayışını
eserleriyle günümüze aktaran önemli
şahsiyetlerden biridir. Osmanlı Devleti'nin bütün kurumları ile gerilerneye baş
ladığı bir dönemde yaşamış olmasına
rağmen teoriyi pratik alana aktarabilmiş, ilmi gücünü Avrupalılar'a kabul ettirmiş ve ününü devletin sınırlan dışına
taşırabiimiş çok yönlü bir alimdir. istanbul'un Fatih semtinde onun adını taşı
yan bir okul (Gelenbevi Lisesi) bulunmaktadır.

Eserleri. Gelenbevi'nin bazı önemli risaleleri, Sultan Abdülmecid dönemi alimlerinin çeşitli konulara dair risalelerinin
de yer aldığı Resa,ilü'l-imtil:zan adlı eser
içinde yayımlanmıştır (İstanbul 1262,
1275). Eserleri şu şekilde gruplandırı
labilir: A) Belagat ve Gramer. 1. Risale
if 'ilmi'l-me 'aru~ Resa,ilü'l-imtiJ:ıan
içinde onuncu sırada neşredilmiştir (yazma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp.,
Fatih, nr. 5393; Yazma Bağışlar, nr. 642,
1234). 2. Risale if 'ilmi'l-beyan. Resa,ilü'l-imtiJ:ıan içinde otuz beşinci eser olarak yayımlanmıştır (yazma nüshaları için
bk. Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağışlar, nr.
606; Hafıd Efendi, nr. 447 / 9) . Gelenbevi'nin bu iki eserini, Hatıö ei-Kazvini'ye
ait Tell]işü'l -MiitaJ:ı'a yazılmış haşiye
ler olarak kabul etmek mümkündür. 3.
Risaletü'l-iaşl ve'l-vaşl. Meani ilminin
ana meselelerinden olan vasıl ile fasıl
konularının işlendiği risale Resa,ilü '1imtiJ:ıan içinde otuz dokuzuncu sırada
neşredilmiştir (yazma nüshaları için bk.
Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 606/
59; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 619; Hafıd Efendi, nr. 447; Fatih, nr. 5393 / 1). 4. Risale-i
Tağlib. Bir belagat terimi olan "tağlib"in
işlendiği bu Türkçe risalede istiare ve
mecaz-ı mürsel üzerinde de durulmaktadır. Risale Resa,ilü'l-imtiJ:ıan içinde kırk
sekizinci eser olarak yayımlanmıştır. 5.
Risaletü'l-maşdar (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 106, vr. 139-141). 6. Risô.le ii
şerJ:ıi ta 'riti sıctJp.'l-l]aber ve ke:P.bih.

Arapça'da haber bildiren bir sözün doğ
ruluk ve yanlışlıkla nitelendirilmesinden
neyin kastedildiği konusunu ele alan bir
risaledir (Süleymaniye Ktp., Hafıd Efendi,
nr. 4471 5) . 7. Risale ii beyani ismi'ima'na ve ismi'l- 'ayn. ismin, bir mahiyet veya cevherin ilintilerini ifade eden
"mana isimleri" ile bir mahiyet veya cevherin adını teşkil eden "zat isimleri" şek
lindeki ayrımını konu alan risalede usulcülerle dil alimlerinin görüş ayrılıkiarına
da işaret edilir (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 106/ 2). 8. Risale if dul]iili'l-bô.,
'ale'l-ma~şı1ri 'aleyh. Bir belagat terimi olan "kasr"a dair gramer tartışma
lannın işlendiği risale (Süleymaniye Ktp .,
Yazma Bağışlar, nr. 606/35, 1284/ 14) Resa, ilü '1- imtiJ:ıan içinde on birinci eser
olarak yayımlanmıştır.
B) Mantık, Felsefe ve Münazara. 1. elBurhan (tr 'ilmi'l-mantı~ ve fenni'l-mizan). Klasik mantık alanında XVIII. yüzyılda telif edilen nadir eserlerdendir.
Burhan-ı Gelenbevi, Mizan-ı Gelenbevi, Mizanü ·ı- burhan veya kısaca elBurhan olarak tanınan bu esere bizzat
müellifi tarafından lfaşiyetü'l-Burhôn
adıyla bir haşiye yazılmıştır. Eserin haşiyesiyle birlikte yapılmış birkaç baskısı
vardır (İstanbul 1253, 1289, 1306, 1310)
el-Burhôn'a Hasan Hüsni ei-Mevsıli Tenvirü'l-Burhô.n (İstanbul 1307), Yüsuf Şük
rü Harpüti Namı'lsü1-i~an (İstanbul 1274)
ve Ebü'I-Fuzala Mustafa ei-Kutb er-Rizevi ŞerJ:ı-i Dibô.ce-i Burhô.n adıyla şerh
yazmışlardır (Bingöl, Gelenbevi İsmail, s.
36; a.mlf., Gelenbevi'nin Mantık Anlayı·
şı, s. 7). Eserin, Osmanlı devlet ve ilim
adamlarından Abdünnafi İffet Efendi
tarafından Fenn-i Mantık (Terceme·i
Burhiin·ı

Gelenbevr) adıyla yapılan şerh

ve tercümesinin çeşitli baskıları bulunmaktadır (istanbul 1295, 1297, 1307). 2.
ŞerJ:ı- i Jsagüci ( Gelenbe~i cala lsagücf).
Esirüddin ei-Ebherf'nin, er-Risaletü'leşiriyye ii'l- manp~ adıyla da bilinen
ve klasik mantığın bazı konularını kapsayan lsagüci adlı risalesinin şerhidir
(İstanbul 1275, 1283). 3. Risalet~'l-~
yas. Eser, Surdurlu Muhammed Raşid
Efendi'nin müellif hattından istinsah ettiği bir nüshası esas alınarak yayımlan
mıştır (İstanbul 1278). 4. Risaletü'l-imkôn. Müellifi tarafından MiitaJ:ıu bô.bi'lmüveccehat olarak da adlandırılan eser
mantığın vücüb, imkan, imtina (modalite)
konularını işlemektedir (İstanbul 1309).
Eser bazı kaynaklarda Risale if ta~
ki'l-imkan ve'i-iarure veya MiitdJ:ıu'l-
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müveccehilt olarak da anılmaktadır. S.
ljaşiye cala ljaşiyeü'l- Lari cala Şer
J:ıi. Hidayeü 'l-J:ıikme. Esirüddin el-Ebheri'nin İslam felsefesinin mantık, tabiiyyat ve ilahiyyat gibi ana konularını ele
alan ünlü eseri Hidayetü'l-J:ıi.kme 'ye Kadi Mir Meybüdi tarafından yapılan şer
hin Muslihuddin-i Lari'ye ait haşiyesine
yazılan yeni bir haşiyedir (İstanbul ı270).
6. ljaşiye calô. Teh?fbi'l- manp.~ ve '1kelam. Teftazani'nin Teh?fbü'l-manp.~
ve'l-kelam adlı eserine Dewani'nin yazmaya başlayıp tamamlayamadığı şer
hin, Mir Zahid Ebü'l-Feth es-Saidi'ye ait
olan ve Teh?fb-i Mir olarak da bilinen
haşiyesine yazılmış yeni bir haşiyedir (İs
tanbul ı288) . 7. Risale ii'l- vasıta. Bir kı
yasta · orta terimin belirlenınesini konu
edinen eser (Millet Ktp., Ali Emiri, nr. 435 ı)
Resa,ilü'l-imtihan içinde on üçüncü sı
rada yayımlanmıŞtır. 8. Risô.le ii macne'tta~sim. Mantıkta tarif konusunun alt
başlıklarından birini teşkil eden taksime ayrılan bu risale (Süleymaniye Ktp.,
Hafid Efendi, nr. 450 ; Giresun, nr. ıo6 / 5)
Resô., ilü '1- im til}. an içinde elli birinci eser
olarak yer almıştır. 9. Risô.letü '1- adab
(Risale {f cilmi 'l-adab). Araştırılan veya
tartışılan bir konuda tez ve antitez arasındaki münasebeti tahlil ederek doğ
ruyu belirleme faaliyeti esnasında tarafların uyması gereken objektif kuralların ele alındığı "adabü'l-bahs"e dair
bir eser olup Adab Risô.lesi veya Gelenbevi cale 'l-adab olarak da anılır (İs
tanbul 128ı) . Hasan Paşazade tarafın
dan yapılmış Fe tl}. u '1- vehhab ii şerJ:ıi.
Risô.leti '1- ada b adlı bir şerh i bulunan
eseri (Bingöl, Gelenbevf İsmail, s. 44) Abdünnafi İffet Efendi Tercüme-i Adab-ı
Gelenbevi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir
(İstanbu l ı 302). 10. Ta elikat cala ljaşi
yeü Mir cala ŞerJ:ıi'l- Adab. Gelenbevi'nin en hacimli eserlerinden biri olan
bu kitap, Adudüddin el-İci'nin münazara adabıyla ilgili Adô.bü ']- callame CA1udiddin adlı eserine Muhammed et-Te brizi el-Hanefi tarafından yapılan şerhe
Mir Zahid Ebü'l-Feth es-Saidi'nin yazdı
ğı haşiyenin (Keşfü'z-?unun, 1, 4ı) yeni
bir haşiyesidir (İ s tanbul ı 234).
C) Kelam. 1. Haşiye calô. ŞerJ:ıi.'l- Celô.l. Adudüddin el-İci'nin el- cA~a,idü'l
cA1udiyye adlı risalesine Dewani tarafından yapılan ve daha çok Celal olarak
bilinen şerhine yazılmış önemli bir haşi
yedir. Atıf Efendi (nr ı250, 1408); Millet
(Ali Emiri, nr. ı 3 ı ı) ve Süleymaniye (Fatih, nr. 2948, 2949; Gelibolulu Tahir Efen-
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di, nr. 45; Musaila Medresesi, nr. 2008/
24 ; Pertevniyal Sultan. nr. 502; Tı rnovalı,
nr. ıo59) kütüphan~lerinde yazma nüshaları tesbit edilen eserin çeşitli baskı
ları bulunmaktadır (İstanbul 1233, ı306,
ı 325). 2. Ta cli~at calaljaşiyeti's- Siyalkılti. el- cA~a,idü '1- cAğudiyye üzerine Cürcani tarafından yazılan şerhe Abdülhakim es-Siyalküti'nin yaptığı haşi
yeye Gelenbevi'nin bir ta'likatının bulunduğu kaydedilmektedir (Bursalı Mehmed
Tahir. Osmanlı Müelli{leri, III, 296; Bingöl,
Gelenbevi İsmail, s. 49). 3. Risale ii taJ:ı
~i~ me:fahibi ehli's-sünne ii cuşati'l
mü,minin. Gelenbevi bu risalede arneliman münasebetini ve büyük günah iş
leyen mürninler hakkında Ehl-i sünnet
alimlerinin görüşlerini incelemekte, bu
arada Mu'tezile'nin fikirlerini de tenkit
etmektedir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde farklı adlarla kayıtlı bazı nüshaları bulunmaktadır (Fatih, nr. 5393/6;
Nafiz Paşa , nr. 785; Hafid Efendi, nr. 447 1
7) 4. Risale te te calla~ bi - ~avlihi Te cala: Ve lev calima1lahü iihim {J.ayran
le- esme cah üm. Bu risalede, Hz. Peygamber'in tebliğini işitip de ona gereken önemi vermeyen kimselerle ilgili yukarıdaki ayette (el-Enfal 8 / 23) yer alan
kıyasın mantıki değerlendirilmesi yapıl
maktadır (Süleymaniye Ktp., Kasidecizade Süleyman Sırrı. nr. 723 ; Giresun, nr.
106). S. Risale ii ta~i~ vaJ:ıdeü'l-vü 
cıld. Vahdet-i vücüd anlayışını kelamcı 
ların ve filozofların bakışları açısından
tenkide tabi tutan eserin İstanbul Üniversitesi (AY. nr. 4791 , 6322, 6356) ve Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 3502 / 2; Fatih. nr. 539312; Hafid Efendi, nr. 44 7; Hac ı Mahmud Efendi, nr. 2789) kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. 6. Risô.le ii't-te~addüm. Kıdem*in çeşitli anlamlarının ele alındığı küçük bir risaledir
(Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 106/3) . 7.
Risô.le te te calla~ bi- Kıdemi'l- cô.lem ve
J:ıudılşih (Süleymaniye Ktp. , Serez, nr.
3847/ 7). Resô.,ilü'l-imtiJ:ıan içinde kırk
dokuzuncu eser olarak yayımlanmıştır.
8. Risô.le tebJ:ıaşü can mô.hiyyô.ti'l -mümkinat ve'l-mümtentat. Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası bulunan risale
(Serez, nr. 3847 / 8) Resô.,ilü 'l-imtiJ:ıan
içinde elli dördüncü sırada neşredilmiş
tir. 9. Risale ii cilmi'l-~adim ve tecallu~ıh. Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma bir nüshası bulunan risale (Kılıç Ali
Paşa, m . 570) Resa,ilü'l-imtiJ:ıan içinde
elli ikinci eser olarak yayımlanmıştır. 10.
Risô.le ii cilmi1lô.hi Te cô.lô. bi'l- ma c dıl-

mô.t calô. me?hebi'l- mütekellimin (Köprülü Ktp ., nr. 23) . Müellifin bir önceki risalesini tamamlar mahiyette olup Resa,ilü '1- imtihô.n içinde elli üçüncü sı
rada neşredil~iştir.
Risô.le ii'l- vücıldi'?-:fihni. Gelenbevi bu eserinde bir
nesnenin zihindeki kavramı ile dış dünyadaki varlığı arasındaki münasebeti incelemektedir (Süleymaniye Ktp., Giresun,
m . 106). Resa,ilü'l-imtiJ:ıô.n içinde kırk
altıncı eser olarak yayımlanmıştır.

tt.

D) Matematik, Astronomi ve İlın-i Mikat.
t. Hisô.bü'l-küsılr (Küsun3.t-ı hisab). Kla-

sik İslam cebirinin Osmanlı dünyasında
ki son temsilcisi olan Gelenbevi'nin, "mesail-i sitte" ile klasik geleneğe bağlı cebir bilgilerini ele aldığı bu Türkçe cebir
kitabı hakkında en ayrıntılı tanıtım Salih Zeki tarafından yapılmıştır (Kamas-ı
Riyaziyyat, ı, 319; a.mlf .. Asar-ı Bakıye,
II, 297; Bingöl, Gelenbevi İsmail, s. 25-26;
DİA, VII, 199-200). Eserin Beyazıt Devlet
(nr. 4494). Süleymaniye (Esad Efendi, nr.
3 160) ve Millet (Ali Emiri, nr. 511) kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. 2.
Risô.le-i Adlô.-i Müsellesô.t. Bir üçgenin elemanlarının, özellikle açı ve kenarları arasındaki bağıntıların trigonometrik esaslara göre incelendiği üç bölümden oluşan bir geometri kitabıdır (İstan
bul 1220). 3. Şerh -i Cedavili'l- ensô.b.
Daha çok Logaritma Şerhi adıyla bilinen
bu eser iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümün mukaddimesinde
sayı sistemleri ve bunların özellikleri üzerinde durulmakta, daha sonraki fasıl
larda cedvel-i ensab, nisbet-i ceybiyye
ve nisbet-i zılliyye cetvellerinin nasıl oluş
tuğu, bunların dayandıkları esaslar açık
lanmakta dır. İkinci bölümde ise söz konusu cetvelierin kullanılışı ve bunlarla
yapılan çeşitli matematik işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Eserin Süleymaniye (Hacı Mahmud Efendi, m . 5720) ve
Beyazıt Devlet (Beyazıt , nr. 4516) kütüphanelerinde yazma nüshaları vardır. 4.
Usıll-i Cedavil-i Ensô.b-ı Sittini. Astronomi hesaplarında kullanılmak üzere düzenlenen altmışlı logaritma cetvelleriyle
ilgili küçük bir risale olup Salih Zeki tarafından tanıtılmıştır (Asar-ı Bakıye, II,
30 ı) . s. Risale cala rub ci'l- mu~antarô.t.
Astronomiye dair olan bu eser Kitabü'lMerô.şıd, Risô.letü'l-ceyyib ve'l-mu~antara, CAm el bi'r- rub ci'l- müceyyeb
gibi adlarla anılmaktadır. İslam matematik tarihi açısından büyük önem taşıyan
kitap rubu' (murabba) tahtasının nasıl
kullanılacağını, bundan faydalanarak na-
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maz ve diğer ibadet vakitlerinin ne şe
kilde belirleneceğini açıklamaktadır. Eserin Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 2012 / 1,
2014, 3580; Laleli, nr. 2718 / 2, Nafiz Paşa,
nr. 1266; Giresun, nr. 150, 153 / U. Köprülü
(nr. 709) ve İstanbul Üniversitesi (AY, nr.
861,2895 / 1, 3510) kütüpha;;elerinde nüshaları bulunmaktadır. 6. Risale if sütıl
hi'l- münharifat. Mekanik saatierin henüz yaygınlık kazanmadığı dönemlerde,
vakti güneşin hareketlerine göre tayin
etmek üzere hazırlanmış olan güneş saatlerindeki yükseklik mili hesaplamaları
na ait küçük bir risaledir. Salih Zeki, Gelenbevi'nin aynı konuyla ilgili Risale ii
resmi'l-mizvele ve'l-münharife adlı bir
başka risalesinden de söz etmektedir
(a.g.e., ll , 301). 7. De~ii'i~u'l-beyan ii
lp.bleti'l-büldan. RisQJetü'l-lp.ble olarak
da bilinen eser, çeşitli yerleşim alanların
da kıblenin belirlenmesi için gereken gözlem ve trigonometrik hesapların nasıl yapılacağını inceleyen önemli bir risaledir.

1189 ( 1775) yılında tamamlanan eser,
maarif nazırlarından, Gelenbevi'nin tarunu fızikçi Said Bey'in (Said Gelenbevioğlu, ö. ı 938) delaletiyle yayım
lanmıştır (İstanbul 1337).
Osmanlı
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