
RiSALETÜ'I-GUFRAN 

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-



kat gazetesinde tefrika edildikten sonra 
Tercümetü'r-Risd1eti '1-Hami diyye (I-IV, 
İ stanbul 1307- 1308) ve er-Risd1etü '1-Ha
midiyye Tercümesi Beyyina t-ı Ahme
diyye (İ stanbul 1329) adlarıyla yayımla
nan eser Urduca'ya da tercüme edilmiş
tir. Manastırlı isınail Hakkı tercüme es
nasında eklemelerde bulunmuş (bk. I, 79, 
186, 250, 534; ll , 2-11 ; lll , 70, 138, 434, 508), 
lll. cildin sonuna eser için yazılan takriz
leri ilave etmiştir. Tercümetü 'r-Risd1eti '1-
Hamidiyye'nin dördüncü cildi mütercimin 
esere yaptığı eklemelerden ibaret olup nü
büwetin aklen mümkün oluşu . şart ve va
sıfları . vahiy, ismet-i enbiya, mucize, Hz. 
Adem'e isimterin öğretilmesi , meleklerin 
ona secde etmesi. eşiyle birlikte cennet
ten çıkarılması , Hz. isa'nın dünyaya gelişi, 
annesinin iffetli oluşu gibi konuları içer
mektedir. Ancak bu cilt de kapak sayfasın
da Hüseyin el-Cisr'e nisbet edilmiştir. Ah
met Gül, eserin tercümesini ve zeylini sa
deleştirerek Risa1e-i Hamidiyye: İslam 
Hak ve Hakikat Dinidir adıyla yayımla

mıştır ( İ stanbull973, 1980) . 
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er-RISALETU'I-MUHAMMEDIYYE 
( 4i~1 41L..}1 ) 

Ali Kuşçu'nun 
(ö. 879/ 1474) 

L 
matematiğe dair eseri. 

_j 

Tam adı er-Risaletü'1-Mu.l;ammediy
ye fi 'l-hişab olan ve Bahaeddin Arnili'nin 
(ö 103111622) Iju1aşatü'l-J;isab'ına ka
dar Osmanlı medreselerinde orta seviye
de matematik ders kitabı olarak okutulan 
eser Fatih Sultan Mehmed'e sunulmuş
tur. Taşköprizade , Ali Kuşçu 'nun eseri is
tanbul'a ikinci gelişinde Ramazan 877'de 
(Şubat 14 73) telif ettiğini, Katib Çelebi ise 
Uzun Hasan'ın elçisi sıfatıyla istanbul'a ilk 
defa gelirken yolda yazdığım söylemekte
dir ( Af:ısenü 'l-hediyye, vr. 43

; Keşfü '?·?U

nün, I, 889) Ancak kitabın mukaddime
sinden Taşköprizade'nin verdiği bilginin 

doğru olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserin 
esasını Ali Kuşçu'nun Semerkant'ta iken 
yazdığı Risdle der 'İlm-i lfisdb adlı Fars
ça çalışması teşkil eder. Katlb Çelebi, er
Risaletü '1-Mu.l;ammediyye'nin mukad
dimesine yazdığı şerhin bir yerinde ( A/:ıse

nü 'l-hediyye, vr. 23
), bu kitabın ibnü'I-Hav

vam'ın el-Fevd'idü'1-Baha'iyye'si ile Cem
şld ei-Kaşl'nin Miftdl;u'l-.l;ussab'ının özü
nü içeren bir çalışma . bir başka yerinde 
ise (a.g.e., vr. 7•) bu son eserin süratle ya
pılmış bir özeti olduğunu belirtir. 

Eser bir mukaddime ve iki bölümden 
(fen) meydana gelmektedir. Bir mukaddi
me ile beş makaleden oluşan birinci bö
lümde hesap ilmi incelenir. Mukaddime
de tanımlar, özellikle sayının ayrıntılı ta
nımı ele alınır. Birinci makalede, ondalık 
konumlu Hint hesabı pozitif reel sayılar 
kümesi içerisinde ikiye katlama ve bölme, 
dört işlem, rasyonel ve irrasyonel sayıların 
kare kökünü, küp kökünü alma ve sağla
ma işlemleri ; ikinci makalede astronom
ların kullandığı altmış tabanlı sayı sistemi 
ve yine birineide verilen işlemler; üçüncü 
makalede ce bir ve mukabele ilminin ikin
ci derecede denklem çözümleriyle sınırlı 
olarak gözden geçirilmesinden sonra çok 
terimlilerin dört işlemi, red ve tekmil ile 
bast gibi cebir işlemlerinden sonra da al
tı cebir formülünün örneklerle incelenme
si; dördüncü makalede çift yanlış hesabı 
ile tahlil yöntemi; beşinci makalede bazı 
kısa aritmetik yöntemleri, oran ve or antı 
kuralları ile aritmetik dizi toplamiarına iliş
kin formüller ele alınmıştır. Bir mukaddi
meyle üç makaleden oluşan ikinci bölü
mün mukaddimesinde geometrik şekille
rin ve mesahaya ilişkin temel kavramların 
tanımları, şekil ve cisimlerin alan ve hacim 
formüllerinin yanında bazı temel trigono
metrik fonksiyonlarla ilgili formüller~ veri
len bazı formüllerin ispatları ; birinci ma
kalede yüzeylerin alanları . ikinci makale
de düzgün altıgen alanı . üçüncü makale
de küre. küre parçaları ve koni gibi cisim
lerin hacimleri incelenmektedir. 

er-Risd1etü '1-Mu.l;ammeddiyye'nin 
en önemli özelliklerinden biri. hesap ve ce
birde daha önce eklenen ve çıkarılan nice
likler için kullanılan "zaid" ve "nakıs" terim
lerinin yanında ilk defa "müsbet" ve "men
fi " terimlerine yer verilmesidir. Bugün 
Arapça ve Farsça konuşulan ülkeler baş
ta olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle Azer
baycan'da hala kullanılan bu terimler Bi
zanslı matematikçiler tarafından Avrupa'
ya aktarılmış ve "pozitif", "negatif" şeklin
de Latince'ye tercüme edilmiştir. Bu te
rimlerin Ali Kuşçu 'nun kendi buluşu ol-
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ması ihtimali yanında onun bunları Uluğ 
Bey'in elçisi olarak Çin'e gittiğinde Çin ma
tematiğinden almış olması da düşünül
mektedir ( İ hsa n oğlu- Rosenfeld, s. 286). 
Eserin bir diğer özelliği köklerini Muham
med b. Musa ei-Harizml'de bulan. ancak 
Cemaleddin Türkistan!. Ali Garbl, Mehmed 
Şah Fenari ve Cemşld ei-Kaşl çizgisinde 
Türkistan matematik geleneğinin Yunan 
sayı anlayışına karşı geliştirdiği sayı tanı

mını bir ders kitabında açık biçimde dile 
getirmesidir. Ali Kuşçu sayıdan "bir"i ve 
birden oluşan her şeyi içerecek biçimde 
sayma eyleminin kapsamına giren her şeyi 
anladığını belirterek bu tavrını ortaya ko
yar ( er-Risaletü'l-Muf:ıammediyye, vr. 75•). 
Başta sayı tanımı olmak üzere matema
tik bilimiere yaklaşımı Ali Kuşçu 'yu , sayı

ları antolajik muhtevalı yapılar olarak de
ğil saf nicelik ifade eden fonksiyonel un
surlar olarak görmeye yöneltmiş ve eser
lerinde "theologoumenates aritmetikes" 
anlamında bir sayı mistisizmine yanaşma
yıp matematikten Hermetik-Pisagorasçı 
mistisizmi temizlerneye çalışmıştır. Onun 
bu görüşlerini kendisinden sonra öğrenci
si Fenarizade Ali Çelebi Şer.l;u ' t-Tecnis ii 
'ilmi 'l-.l;isdb, Katib Alaeddin Yusuf Mür
şidü'l-mul;dsibin ve Takıyyüddin er-Ra
sıd Bugyetü't-tulldb min 'ilmi'l-.l;isdb 
adlı eserlerinde tartışmıştır. Bu süreç Os
manlı matematiğine "kalkulativ" bir ka
rakter kazandırırken sayılar teorisi üzerin
deki çalışmaları da etkilemiştir. 

Ali Kuşçu . er-Risd1etü'1-Mu.l;ammediy
ye'nin girişinde eserini Fatih Sultan Meh
med'e sunmak için hızlı bir şekilde ve özet 
halinde kaleme aldığını. vakit bulduğunda 
daha ileri seviyede başka bir eser telif et
meyi düşündüğünü söyler (vr. 74b) ; ancak 
bu düşüncesini gerçekleştirememiştir. öte 
yandan tarunu Mlrim Çelebi el-Fet.l;iyye 
şerhinde, öğrencisi Gulam Sinan Fet.l; u'l
Fet.l;iyye adlı çalışmasında kitaba şerh 
yazacaklarını söylemişlerse de bu şerhler 
günümüze ulaşmamıştır. Aynı bilgileri ve
ren Katib Çelebi de kendi zamanında bu 
şerhterin mevcut olmadığını belirterek Ml
rim Çelebi ile Gulam Sinan 'ın ifadelerini 
"tutulmamış söz" diye tanımlar (Af:ısenü 'l

hediyye, vr. 2• ). Katib Çelebi eseri öğren
cilerine okuturken AJ;senü'l-hediyye bi
şer.l;i'r-Risaleti'l-Mu.l;ammediyye adıy

la mukaddimesinin sonuna kadar şerhet
miştir. 

Müellif nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan (Ayasofya, nr. 2733/2) ve 
yirmiye yakın nüshası günümüze ulaşan 
risaleye Salih Zeki. Abdülhak Adnan Adı

var gibi pek çok bilim tarihçisi atıfta bu-
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