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vermesi durumunda yetkisiz temsilci (fu
zQII) konumundaki bir kimse tarafından 
iletildiğinde icabın geçerli sayılmasından 
hareketle bazı klasik ve çağdaş İslam hu
kukçuları elçinin de tebliğini yenileyebile
ceğini ve bunun yeni bir icap olacağını ileri 
sürer. Elçinin tebliğ ettiği icap muhatap 
tarafından kabul edilmediği halde onun 
bir başka mecliste icabı yenilemesinin ni
yabet anlamına geleceği, bunun ise görev 
ve yetkiyi aşmak olacağı gerekçesiyle bu 
görüşe çoğunluk tarafından itiraz edilmiş
tir. Hazırlar arası akidde olduğu gibi elçi 
aracılığı ile yöneltilen icap karşı tarafa ulaş
madan veya karşı tarafça kabul edilme
den bu icaptan rücu edilebilir. Mürsilin el
çi aracılığı ile gönderdiği tekliften rücu et
mesi durumunda bu bilginin elçiye ulaş
ması şart koşulmamaktadır (konuya iliş
kin tartışmalar için b k. a.g.e., lll 1 1996 j, s. 
25-35) . Nikah akdinde icabın elçi aracılığı 
ile iletilebileceğinde fakihler görüş birliği 
içinde olmakla birlikte elçinin icabı şahitler 
huzurunda yöneltınesi gerekip gerekmedi
ği hususunda farklı görüşler vardır. 

Alıcının satım konusu malı teslim almak 
üzere elçi göndermesi ve elçinin bunu gö
rüp beğenmesi durumunda elçiyi yollaya
nın rü'yet muhayyerliği hakkı ortadan kalk
maz. Çünkü elçi satın alınan malı teslim al
ma hususunda alıcının temsilcisi olup malı 
görmüş olması kendisini yollayanın gör
mesi yerine geçmez, kabzın tamamlanma
sı elçiyi yollayan tarafından gerçekleşir (Ka
san!, V, 295 vd.; Vehbe ez-Zühayll, N, 589) . 

Mürsilin mülkiyetindeki bir eşya elçi ara
cılığı ile başkasına yollandığında gönderi
len kimse tarafından kabzedilmediği sü
rece ilke olarak onun mülkiyetinde kalma
ya devam eder. Elçinin ulaştırmakla gö
revli olduğu şey emanet hükmünde olup 
kusuru olmadığı sürece helakl halinde taz
min yükümlülüğü yoktur. Elçi göreviyle il
gili hususlarda emin kabul edildiğinden 
yemin etmesiyle sorumluluğunun bulun
madığına hükmedilir. Buna karşılık taz
min gerektiren durumlarda onun başka
sıyla ilgili sözü delil kabul edilmez. Mese
la elçi borçlunun borcunu kendisi aracılı
ğı ile gönderdiğini beyan etse, alacaklı da 
bunun kendisine ulaşmadığını söylese el
çinin zirnınetinin beri olduğu kabul edil
mekle beraber alacak sahibinin alacağını 
aldığı ispat edilmiş olmaz (Mecelle, md. 
1774) 

Naslarda elçilikten ücret alınması ya
saklanmış olmamakla beraber doktrinde 
belli bir ücret karşılığı yapılan hukuki iş
lemlerin niyabet kapsamında değerlendi
rilmesi elçiliğin ücretsiz yapılan bir iş ola-
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rak düşünüldüğünü göstermektedir. Dev
letlerarası elçilik hariç risalet karşılığında 
ücret alınmaması yönündeki tarihi tecrü
beyi bu yolla yapılan işlemlerin genelde 
akrabalar, köleler ya da kişinin maiyetinde 
çalışan işçileri tarafından gerçekleştirilmiş 

olmasıyla izah etmek mümkündür. Veka
lette öngörülen şartların elçilikte şart ko
şulmayıp elçi olacak kimsede sadece sö
zü doğru nakledebilme şartı aranması da 
risaletin ücretsiz yapılagelen bir iş oldu
ğunu teyit etmektedir. 
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er-RiSALETÜ'I-FETHİYYE 
( ~~ JJL..}I) 

Ladikli Mehmed Çelebi'nin 
(ö. XVI. yüzyılın başları) 

mfısiki nazariyatma dair 
Arapça eseri. _j 

Müellifin mOsiki nazariyatıyla ilgili kale
me aldığı iki eserinden biri olup bazı kü
tüphane kayıtlarında eserin isminde "fi'l
mCısika" ilavesine de rastlanır. Kitabın Sul
tan ll. Bayezid'in Bağdan fethinde Akkir
man'ı alması üzerine (889/1484) yazılmış 
olduğu tahmin edilmektedir. Bir mukad
dime ile iki bölümden (taraf) meydana ge
len eserin üç fasla ayrılan mukaddimesin
de mOsikinin tanımı, konusu, mCısikiyi or
taya koyan kişi (Pisagor), gayesi ve "mOsi
ki" diye adlandırılmasının sebebi, mOsiki 
sanatının ilkeleri ve mOsikinin riyazi pren
sipleri izah edilir. ilm-i te'lifin (beste yap
ma) anlatıldığı birinci bölüm beş fasıldan 
(makale) oluşmaktadır. Birinci fasılda mO
siki aletinde bulunan teller üzerindeki per
delerin taksimi, uyumlu aralıklar ve bun-

ların oranları; ikinci fasılda aralıkların bir
biriyle bağlanması ve ayrılması, üçlü ve 
dörtlü aralıkların sınıflandırılması; üçüncü 
fasılda mülayemet, tenatür ve cins konu
ları işlenir. Dördüncü fasılda meşhur de
virler, bunların nağmelerinin birbirine ka
tılımı ve devirlerin tabakaları, eski mOsi
kişinasların görüşüne göre altı avaze ve . 
şubelerle teller arasındaki ahenk konula
rı; beşinci fasılda Mehmed Çelebi döne
minde kullanılan meşhur makamlarla va
kitlere ve şahısların özelliklerine göre me
lodilerin etkileri açıklanır. Üç fasıldan mey
dana gelen ikinci bölümün konusu mOsi
kinin önemli bir unsuru olan ika'dır. Birin
ci fasılda mütehallil (eş zamanlı 1 senkro
nize) zamanların halleri ve isimleri, usu
lün tanımı , usulde zaman aralıkları ve usul 
daireleri anlatılır. İkinci ve üçüncü fasıllar
da eski nazariyatçıların kullandığı ika'larla 
yeni nazariyatçıların kullandığı ika'lar ko
nu edilir. Mehmed Çelebi'nin bu eseri ya
zarken Farabi, Safiyyüddin el-Urmevi ve 
Abdülkadir-i Meragi'nin çalışmalarından 
yararlandığı anlaşılmaktadır. 

er-Risaletü'l-fet]J.iyye'nin on ikisi Tür
kiye dışında (bu nüshalar için bk. Meh
med Çelebi el-Lazikl, neşredenin girişi, s. 
18; Ladikli Mehmed Çelebi, hazırlayanın 
girişi, s. 40-42). üçü Türkiye kütüphane
lerinde (İstanbul Belediyesi Atatürk Ki
taplığı , Belediye Yazmaları, nr. K. 23; iski
lip İlçe Halk Ktp ., AY, nr. 972; İÜ Türkiyat 
Araştırmaları Merkezi, nr. 61) olmak üze
re on beş nüshası tesbit edilmiştir. Eserin 
Halep'te bulunan 890 (1485) tarihli en es
ki nüshası ile Bağdat'taki el-Evkafü'l-am
me, el-Methafü'l-Iraki, el-Külliyyetü'l-adab 
nüshalarının Hfışim Muhammed Receb ta
rafından tahkikli neşri gerçekleştirilmiştir 
(Küveyt 1406/1986) . Hafid Efendi ed-Dü
rerü '1-müntehabô.t'ını, Rauf Yekta Bey ve 
Mehmet Suphi Ezgi nazariyat kitaplarını 
yazarken er-Risaletü'l-fet]J.iyye'yi kaynak 
olarak kullanmışlardır. Eseri Rauf Yekta 
Bey Türkçe'ye çevirmişsedebu çeviri ba
sılamamıştır. Hisalenin MenCıbi es-SenOsi 
tarafından yapılan Fransızca tercümesini 
Baran Rodolphe d'Erlanger yayımlamış
tır (La musique arabe, Paris 1939, N, 257-
522). Fransızca çeviriyle Londra nüshası 
arasındaki bazı farklılıklara Bülent Aksoy, 
"Onbeşinci Yüzyılda Türk Çalgıları" adlı 
makalesinde işaret etmiştir (Musiki Mec

muası, sy. 41711987], s. 15-17). Gültekin 
Oransay, Mehmed Çelebi'nin eserlerinde 
bahsettiği makamlarla diğer eserlerde yer 
alan makamları karşılaştırmış. Hakkı Te
kin risale üzerinde bir doktora tezi hazır
lamıştır (bk bibl) 
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RiSALETÜ'I-GUFAAN 
(w'#' :uL..ı)) 

Ebü'I-Aia ei-Maarri'nin 
(ö. 449/1057) 

manevi alemiere 
haya li yolculuğa dair 

üstün edebi değere sahip eseri. 
_j 

İbnü'l-Karih ve Devhale lakaplarıyla anı
lan Ali b. Mansur el-Halebi'nin 424 ( 1 033) 
yılında Maarri'ye yazdığı mektuba cevap 
olarak kaleme alınmıştır. İbnü'l-Karih, Arap 
edebiyatında geniş kültürünü kanıtlamak, 
belki de bu vesileyle Maarri'nin şöhretin
den yararlanmak için yazdığı şikayet ve 
tenkit mektubunda zındıklıkla tanınan İb
nü'r-Ravendl, Hallac-ı Mansur, Beşşar b. 
Bürd, Salih b. Abdülkuddus, Velid b. Yezld 
gibi şair ve edipler üzerinde durmakta, Mü
tenebbl gibi meşhur bazı şairlere eleştiri
ler yöneltmekte. kendi yaşantısından ke
sitler sunmakta ve Maarri'yi abartılı biçim
de övmektedir. Muhtemelen yalnız aydın 
ve kültürlü kesime hitap etmek amacıyla 
Maarri'nin yoğun şekilde garlb, nadir ve 
metruk kelimelerle ördüğü cevabi mektu
bu dil açısından oldukça ağır olmakla be
raber özgün edebi yönüyle erişilmez bir 
düzeyi temsil eder. 

Risaletü'l-gufran iki bölümden oluş
maktadır. Mektuba asıl şöhretini sağla
yan birinci bölüm, cennet ve cehennem
le bunların ehlinin sıfatiarını konu edinen 
hayall bir yolculuğu ve bu yolculukta mey-

dana gelen olayları içermektedir. Burada 
Maarrl misafir olarak nitelediği İbnü'l-Ka
rih'i övdükten sonra onu gökyüzüne bir 
seyahate çıkarır, cennet ve cehenneme yol
culuk yaptırır. İbnü'l-Karih, Kur'an'da bah
si geçen cennet nimetlerini ve hOrileri gö
rür. Ardından cehennem in şiddet ve aza
bını müşahede eder. Bu gezinti sırasında 
birçok edip ve şairle karşılaşır. Onlarla ede
biyat, dil, nahiv ve felsefe konularında mü
nazaralar yapar ve meşhur şiirlerini nak
leder. Ebü'l-Ala, bu arada kendi edebi dü
şüncelerini ve diğer edebiyatçılara olan üs
tünlüğünü ortaya koymaya çalışır. İbnü'l
Karih dünya hayatında dinden uzak ola
rak bilinen şair ve edipleri cennette gö
rür. Bunların bir kısmı Züheyr b. Ebu Sül
ma ve Abld b. Ebras el-Esedl gibi Cahili
ye dönemi şairleridir. Cennete girme se
beplerini sorduğunda dini içerikli şiirleri 

veya dünyada yaptıkları bazı iyilikler saye
sinde affedildikleri cevabını alır. Bundan 
Allah'ın rahmetinin sın ırsız olduğu sonu
cunu çıkarır. Esere "Risaletü'l-gufran" adı
nı vermesinin sebebi de budur. Ebü'l-Ala'
nın amacı, hem İbnü'l-Karih'in zındıkların 
durumuyla ilgili sorularına karşılık görüşü
nü ortaya koymak, hem de Allah'ın rah
metini sınırlayan çağındaki ketarn alimle
rini eleştirip ilahi rahmetin sonsuz oldu
ğunu ispat etmektir. Hisalenin ikinci bölü
mü İbnü'l-Karih'e cevap mahiyetinde olup 
burada tanınmış zındıklar. sapık mezhep
ler, bunların ileri gelenleri hakkında bilgi 
verilir ve genellikle isabetli değerlendirme
ler yapılır. Risaletü'l-gufran'ın en önem
li yanı cennet ve cehennemle buralarda 
yer alan çeşitli nimet ve azap tasvirleri
dir. Bu tasvirler ayet ve hadislerle delillen
dirilir. 

İtalyan yazarı Dante'nin ( ö . ı 32 ı) İldhi 
Komedya adlı eserini ana hatlarıyla Risa
letü'l-gufran'ın birinci bölümünden esin
lenerek oluşturduğu kaydedilir (Şevki Dayf, 
s. 276) . Bununla birlikte ispanyolca ve İtal
yanca'ya tercüme edilen Hz. Peygamber'in 
mi'rac hadisesinin hem Dante'ye hem de 
Maarri'ye ilham kaynağı olabileceği de göz 
ardı edilmemelidir. Maarrl'nin örnek ala
cağı eserler arasında Endülüslü İbn Şü
heyd'in (ö. 426/ı035) cinler alemine seya
hatini anlattığı, ünlü edip ve şairterin cin
leriyle görüşüp kendi edebi gücünü kabul 
ettirdiği et-Tevabi' ve'z-zevabi'i de zik
redilebilir. öte yandan Risaletü'l-gufrdn'ın 
kaynakları arasında Kur'an'daki cennet ve 
cehennem tasvirleri, Kehf suresinde anla
tılan Hızır hikayesi, Cin süresi, cinlerin kal
dırıp götürdüğü kimselere dair Arap ef-
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saneleri ve özellikle "Hurafe" adlı kimse
nin efsanesi, Araplar arasında yaygın olan 
gulyabani hikayeleri, bazı zayıf hadislerle 
haberlerde cennet ve nimetleri, cehennem 
ve azabıyla ilgili rivayetler gibi birçok hu
sus sayılabilir. Müellifın ayrıca Cahiz'in is
titrat üstü bu ile ağır alay ihtiva eden risa
lelerinden etkitenmiş olması kuwetle muh
temeldir. 

Eserde İbnü'l-Karih'in de söz konusu et
tiği İbnü'r-Ravendl, Salih b. Abdülkuddüs. 
Beşşar b. Bürd, Velid b. Yezld, Hallac-ı 
Mansur gibi ünlülerle edip ve şairterin kıs
saları yer alır. Tanınmış bazı zahidlerin as
lında bu davranışlarının gösterişten iba
ret olduğu belirtilir. İmruülkays, Antere el
Absl. Amr b. Külsüm, Evs b. Hacer, Alka
me b. Abde ve Şenfera gibi şairterin ce
hennemde azap gördükleri zikredilir. Ay
rıca Ebü'l-Aia'nın, kendi karakteriyle ilgili 
nitelikler başta olmak üzere hayatından 
bazı kesitler yer alır (s. 56). Bu bağlamda 
kendini mübalağalı şekilde övmekte, hat
ta kainatta yaratılmışların en üstünü ola
rak görmektedir (s. 4 ı) . Risalede Müte
nebbl gibi bazı şairterin edebi yönlerine 
değinilir ve Mütenebbi'nin inanç sahibi bir 
kimse olduğu belirtilir (s. 28, 35ı). Slbe
veyhi'nin Ebü'l-Esved ed-Düell'nin şiirlerin
den çalıntı yaptığı iddia edilir (s. 364) Al
lah'ın sınırsız rahmeti karşısında insanla
rın mülhid ve zındık diye damgalanması
nın yanlışlığının vurgulandığı risalede çe
şitli din, mezhep ve fırkalarla ilgili rivayet
ler. ayrıca lugat, tefsir, hadis meseleleri ve 
edebiyat tarihiyle ilgili özgün görüşler, ga
rlb lafızlar cinas vb. sanatlar eşliğinde zen
gin istişhad örnekleriyle sunulur. 

Risaletü '1-gufran'ın çok sayıda baskısı 
ve ilmi neşri yapılmıştır (nşr İbrahim el
Yazicl, Kahire ı903, 1938, ı953, ı957, ı962; 
nşr. Kamil Kilan!. Kahire 1923, 1942, 1950, 
1954, ı 968; nşr. ı. J Krackovskij, Leipzig 
1925; Beyrut 1964; n ş r. Aişe Abdurrah
man Bintü'ş-Şatl , Kahire 1977; nşr. Ali 
Şelak, Beyrut. t s.; n ş r. Se!Tm Mecais, 
Beyrut ı 999) . Eseri Abdülmuhammed 
Ayet! ile (Amurzi ş -i Ebü 'l-Ala el-Maarrl, 
Tahran ı 978) Haydar Şücal (Tahran ı 379/ 
2000 hş.) Farsça'ya. Vincent Mansour Mon
teil Fransızca'ya (L'epftre du pardon par 
Aba 'i-Ala el-Ma 'arrf, Paris 1984). Gregor 
Schoeler Almanca'ya (Paradies und Hölle 
d'Abü'l-Ala ' al-Ma'arrf, München 2002) ve 
R. A. Nicholson İngilizce'ye kısmen tercü
me etmiştir. Aişe Abdurrahman Bintü'ş
Şatl, R. A. Nicholson'ın çevirisini eleştir
miş ve eserin birçok yerini anlayamadığı
nı belirtmiştir. Risaletü'l-gufran'ı incele-
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