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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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yen birçok monografi kaleme alınmış olup 
bun ların bir kısmı şunlardır: Emced et
Trablusl, en-Na]J:d ve'l-luga ii Risaleti'l
gutran ( Dımaşk 1951 ); Ham el-Hindavl. 
Tecdidü Risaleti'l-gufran (Beyrut 1965); 
Luvls Aved, 'Ala hamişi'l-Gutran ( Kahi
re 1966); Aişe Abdurrahman Bintü 'ş-Şatl, 
Kıra' e cedide ii Risaleti 'l-gufran ( Kahi
re 1970), Cedid fi Risdleti'l-gufran (Bey
rut 1972) ve el-Gutran li-Ebi 'l-'Ala' (Ka
hire 1962); Mürsel Falih el-Acemi, Butule
tü İbni'l-Karil.ı ii Risaleti'l-gufran (Kü
veyt 1977); Saffet A. Hatib, el-Uşulü'r-ri
va'iyye fi Risaleti'l-gufran (Kahire 1978); 
Musa Süleyman, el-Kaşaşu'l-lugavive'l
telseii fi Risaleti 'l-gufran (Beyrut 1985); 
Hüseyin el-Vad, el-Binyetü'l-]J:aşaşıyye 
ii Risaleti'l-gufran (Trablus-Tunus 1988); 
İlyas Sa'd Gall, Risdletü'l-gufran ve'l-Ku
midya'l-ilahiyye (Dımaşk 1988); Ömer M. 
Başa, Na?-arat cedide ii Gutranı Ebi'l
'Ala' ( Dımaşk 1989); Fevzi M. Emin, Risa
letü'l-gufran beyne't-telmil.ı ve't-taşril.ı 
(İskenderiye 1993) ; Abdülvehhab Rakik, 
Edebiyyatü'r-riJ.ıle ii Risaleti'l-gutran 
(Sefakus 1999) Şaban Hociç, Risaletü'l
gutran ile İlahi Komedya'yı karşılaştır
dığı bir çalışma yapmış, Mustafa Lutfi el
Menfelütl Risaletü'l-gufran'a bir taklit 1 
naiire yazmıştır. 
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er-RİSALETÜ'l-HAMİDİYYE 
( ~~~ :UL.. }f ) 

Hüseyin e l-Cisr' in 
(ö. 1909) 

İslam dininin itikadi esaslarına, 
arneli hükümlerinin hikmetle rine 

ve Hz. Muhammed'in 

L 
nübüvvetinin ispatına dair eseri. 

_j 

Tam adı er-Risaletü'l-Ijamidiyye ii J.ıa
ki]J:ati't-diyaneti'l-İslô.miyye ve J.ıa]J:]J:ıy
yeti'ş-şeri'ati'l-MuJ.ıammediyye'dir. Mü
ellif önsözde kitabını, Isaac Taylor'ın İslam 
akaidiyle hıristiyan inançları arasında te
mel noktalarda fark bulunmadığını ileri 
süren yazılar yazması, bir İngiliz bilim ada
mının da İslam dinini öğretmek için Arap
ça bir gazete neşretmeye başlaması üzeri
ne İslam'ın esasları hakkında bilgi vermek, 
İslami hakikatlerle ilmi gerçekler arasında 
bir uyumsuzluk bulunmadığını göstermek 
ve Avrupalılar'ın İslam aleyhinde ileri sür
dükleri iddiaları cevaplandırmak amacıyla 
kaleme aldığım belirtmektedir. Hüseyin el
Cisr, er-Risdletü'l-Ijamidiyye'yi Osmanlı 
Padişahı ll. Abdülhamid'e ithafetmiş ve 
padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Ese
rin naşirlerinden Muhammed el-Mu'tasım
Billah el-Bağdadl müellifin Meclisü tetki
ki'l-müellefat'ın sansüründen çekindiği için 
kitabına padişahın adını verdiğini iddia et
mişse de ( er-Risaletü 'l-Hamfdiyye, neş
redenin girişi , s. ı O) bu iddianın asılsız 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Hüseyin el
Cisr'in ll . Abdülhamid'e destek veren dö
nemin Arap asıllı aydınlarından biri oldu
ğu, padişahla yakın ilişki içinde bulunduğu 
ve onun tarafından ödüllendirildiği bilin
mektedir. 

Makaleler ve gazete yazılarının bir ara
ya getirilmesinden oluştuğu anlaşılan ese
rin belli bir sistematiği bulunmadığı gibi 
bölümlere de ayrılmamıştır. Kitapta önce 
nübüwet konusu ele alınmış, Hz. Peygam
ber'in nübüwetini kabul veya red konu
sunda insanların on gruba ayrıldığı belir
tilmiş, ResGl-i Ekrem'in ayın ikiye yarılma
sı (inşikaku'l-kamer), parmaklarından su ak
ması vb. mucizeleri yanında önceki kut
sal kitaplarda nübüwetinin haber veril
mesi (beşairü'n-nübüwe) gibi delillerin bu
lunduğu dile getirilerek nübüwet-mücize 
ilişkisi ve Allah Teala'mn peygamber gön
dermesinin hikmeti üzerinde durulmuş
tur. İslam inanç esasları ve İslam ahlaki 
naslarla temellendirilmek suretiyle ele alın
mış; ibadet. m uarneJat ve ahlaka dair bazı 
hükümterin hikmetleri tartışılmıştır. Eser
de Allah'ın varlığı ve sıfatları konusu ayrın-

tılı biçimde işlenmiş, alemin hudüsu, Al
lah'ın varlığının delilleri, O'na nisbet edil
mesi zorunlu olan kemal sıfatları, bunla
rın zıtlarıyla nitelendirilmesini düşünme
nin imkansızlığı, ilahi sıfatiarın insan ve 
alemle ilişkisi, esrna-i hüsna ve sıfatulla
hın naslarla belirlenmiş olduğu konuları ele 
alınmış, maddecilerin duyular dışında ka
lan varlıkları reddetmesi eleştirilmiş, se
bep-sonuç ilişkisinin Allah 'ın dilemesiyle 
sürdüğü belirtilerek zorunluluk ilkesini be
nimseyenlerin itirazları cevaplandırılmış

tır. Daha sonra kainatla ilgili naslar hakkın
da maddecilerin ileri sürdüğü bazı tered
dütlere cevap verilmiş; bezm-i elest, cen
net, cehennem, melek, cin, kıyamet. ha
şir, yeniden dirilme gibi sem'iyyat konu
ları işlenmiş, haşirle ahiret hayatını inkar 
edenler tenkit edilmiştir. Kur'an'ın vahiy 
mahsulü olduğuna ve i'cazına karşı çıkan
ların itirazları bağlamında Hz. Peygam
ber'in nübüwetinin ispatı tekrar ele alın
mış, onun tebliğ faaliyetlerine vurgu yapı
lırken İslam'da savaş, savaş esiri ve köle 
hukuku üzerinde durulmuştur. Kur'an ve 
Sünnet'in kaynak oluşu, dinde ictihad ve 
icmanın yeri, ictihad kapısının kapanmış 
sayılmasının sebepleri tartışılmış, hadisle
re karşı yapılan itirazlar cevaplandırılmış 
ve mezheplere ayrılmanın hükmü anlatıl
mıştır. 

er-Risaletü'l-Ijamidiyye XIX. yüzyılın 
materyalist ve pozitivist anlayışına karşı İs
lam inancını savunan eserler arasında yer 
alır. Kitapta kevrlı ayetterin izahında akli ve 
ilmi deliller kullanılmış, inanç esaslarını is
pat için dini deliller yanında jeoloji, bota
nik, zooloji, anatomi ve optik konularına da 
atıfta bulunulmuş, dönemin bazı düşü
nürleri tarafından savunulan evrim teori
si, kesin bir bilgi ifade etmediği ve zan
dan ibaret olduğu belirtilerek reddedilmiş
tir. Naşirlerinden Halid Ziyade eseri Mu
hammed Abduh'un Risaletü't-tevJ.ıid'i ve 
Cemaleddln-i Efganl'nin Risaletü'r-red 
'ale'd-dehriyyin'i ile aynı değerde kabul 
etmektedir ( er-Risaletü 'l-Hamfdiyye, neş
redenin girişi, s. 5). Bu kitapta ele alınan 
konuların birçoğu müellifin el-Ijuşunü'l

Ijamidiyye adlı eserinde muhtasar bir şe
kilde tekrar işlenmiştir (bk el-HUSÜNÜ'l

HAMIDİYYE). 

Çeşitli baskılarıyapılan er-Risdletü'l-Ija
midiyye'nin (Beyrut 1306; Kahire 1322; 
Dımaşk ı 352) Halid Ziyade (Trablus 1352/ 
1933) ve Muhammed el-Mu'tasım-Billah 
el-Bağdadl (Trablus 1998) tarafından ger
çekleştirilen tahkikli neşir1eri bulunmak
tadır. Manastırlı İsmail Hakkı tarafından 
Türkçe'ye çevrilerek Tercüman-ı Haki-


