
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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lunmuş , hakkında çeşitli çalışmalar ve 
araştırmalar yapılmıştır (bk. bibl.). Uluğ
bek Atayev'in 1972'de Rusça'ya çevirdiği 
eser, Gadoyboy Sobirovich ile G. P. Matvi
yewvskaya ve H. Tllashev tarafından geniş 
biçimde incelenmiştir ( İhsanoğlu- Rosen
feld , s. 286 ). 
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ııııınJ İHSAN FAZLIOGLU 

ı 1 
er-RiSALETÜ'l-MÜSTETRAFE 

L 

( 4.9~1 6Jl...ı}l) 

Muhammed b . Ca'fer el-Kettani'nin 
(ö . 1927) 

hadis literatürüne dair eseri. 

Tam adı er-Risaletü'l-müstetrafe li-be
yani meşhCıri kütübi's-sünneti'l-mü
şerrefe olup hadis literatürü alanında tek 
eser kabul edilmektedir. Tasnifi ve terti
bi bakımından çok kullanışlı olan, ll-XlV. 
(VIli-XX.) yüzyıllar arasında yaşayan 600 
kadar müellifın 1400 kadar çalışması hak
kında bilgi verilen eserin konusuna dair 
bütün kitapları kapsamadığı Türkçe çevi
risine eklenen çok sayıdaki kitaptan anla
şılmaktadır. Kettanl, Medine'de tamam
ladığı ( 191 O) bu çalışmasından önce Ri
sale timala yese'u'l-mu]J.addişe ceh
lüh adıyla muhtasar bir eser yazmış, ta
lebelerinden Muhammed Hıdır b. M.3yab1 
el-Cekenl'nin kendisinden bu risaleye ha
dis kitaplarının adlarını ve muhaddislerin 
biyografılerini ilave etmesini, ayrıca okun
ması zor kelimeleri harekelemesini iste
mesi üzerine de er-Risaletü'l-müstetra
fe'yi kaleme almıştır (neşredenin girişi, s. 
~-t). 
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Eserde ll. (VIII.) yüzyıldan on altı, lll. 
yüzyıldan 121, IV. yüzyıldan 11 S, V. yüzyıl
dan yetmiş beş, VI. yüzyıldan kırk iki, VII. 
yüzyıldan kırk altı , VIII. yüzyıldan otuz se
kiz, IX. yüzyıldan otuz, X. yüzyıldan on do
kuz, Xl. yüzyıldan on bir, XII. yüzyıldan on 
dört, Xlll. yüzyıldan yedi, XIV. (XX.) yüzyıl
dan dört muhaddise yer verilmiş, altmış 
üç başlık altında hadis kitaplarının adları, 
özellikleri ve müelliflerinin hayatları hakkın
da kısa bilgi verilmiştir. Eserde Kütüb-i 
Sitte, dört mezhep imamının eserleri, sa
dece sahih hadisleri ihtiva eden kitaplar, 
müstahrecler, sünenler, müsnedler, mu'
cemler gibi hadis kitapları; akaid, fıkıh, 
ahlak, siyer gibi konulara dair rivayetleri 
içeren eserler; rica! tarihine, hadis ilimle
rine ve usulüne dair kitaplar; etraf, zeva
id, tecrld, tahrlc kitapları gibi başlıklar bu
lunmaktadır. Eserin üçüncü baskısında yer 
alan mektuplardan anlaşılacağı üzere ki
tap yayımianmadan önce Mekke, Medine, 
Dımaşk, Mağrib gibi yerlerde bulunan yaz
ma nüshalarından faydalanılmıştır. Doğu'

da ve Batı'da bazı akademik çalışmalara il
ham kaynağı olan eser üzerine Ebü'l-Ab
bas ei-Gımarl bir zeyil ve müstedrek yaz
mış, İbnü'l-Hüsnl el-Medeni de kitabı man
zum hale getirmiştir ( er-Risaletü '1-müstet

ra{e, neşredenin girişi, s. ~-b). 

er-Risdletü'l-müstetrafe'yi ilk defa mü
ellifin talebesi Muhammed Seyyid b. Ah
med Harmayayımlamış (Beyrut 1332/1914; 

Dımaşk ı 365/ 1946). daha sonra Nur Mu
hammed tarafından tashih edilerek neş
redilmiş (Karaçi 1379/1959), üçüncü ve en 
önemli baskısını ise müellifin tarunu Mu
hammed Muntasır b. Muhammed ez
Zemzeml el-Kettani eser ve müellifi hak
kında önemli bilgilerle beraber gerçekleş
tirmiştir (Beyrut 1383/1964, ı400, 1406) . 
Bu neşre genel konular, hadis kitapları, 
muhaddislerin biyografileri, müellifler ve 
eserleri, muhaddislerin meşhur unvanları, 
tabakaları, Endülüslü muhaddisler ve ki
tapları ile yanlış-doğru cetvelleri eklenmiş
tir. Üçüncü baskısı daha sonra tekrarlanan 
eser (İstanbul 1986; Beyrut ı 986, 2001; Ka
hire 1400) Ebu Abdurrahman Salah Mu
hammed Uveyda'nın tahkikiyle de ya
yımlanmıştır (Beyrut 2005). er-Risaletü'l
müstetrafe'yi üçüncü baskısını esas ala
rak Hadis Literatürü adıyla Türkçe'ye 
tercüme eden Yusuf Özbek (İstanbul 1994) 

kitapta zikredilen eserlerin baskı yeri ve 
tarihleri, yazma nüshalardan tesbit edi
lenlerin kütüphane kayıtları, klasik kay
naklarda geçtiği yerler, müellifin söz et
mediği aynı konulardaki diğer eserler hak
kında bilgi vermiş, çalışmasının sonuna 

kitap ve müellif adiarına göre ayrıntılı bir 
fıhrist eklemiştir. Bu ilavelerle asıl metnin 
iki katından fazla bir hacme ulaşan ese
rin tercümesinde yer yer çeviri hataları, 
ifade bozuklukları ve bilgi yanlışlıkları dik
kat çekmektedir. 
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~ İBRAHiM HATİBOGLU 

ı 
RiSALETÜ'n-NUSHİYYE 

1 

(~16.1l..ı;) 

.Yunus Emre'nin 
(ö. 721/1321 [?]) 

dini nasihatler içeren mesnevisi 

L 
(bk. YÜNUS EMRE). 

_j 

ı 
er-RiSALETÜ' ş-ŞEMSİYYE 

1 

L 
(bk. eş-ŞEMSİYYE). 

_j 

r 
er-RiSALETÜ' ş-ŞEREFİYYE 

1 

( ~_r.JI 6Jl..ı}l) 

Safiyyüddin ei-Urmevi'nin 
(ö. 693/1294) 

L 
musiki nazariyatma dair eseri. 

_j 

Tam adı er-Risaletü'ş-Şerefiyye fi'n
nisebi't-te'lifiyye olup müellifin musiki 
nazariyatı konusunda Arapça olarak kale
me aldığı iki eserinden biridir. İlhanlı dev
let adamlarından Şemseddin Cüveynl'nin 
oğlu Şerefeddin Harun adına yazıldığı için 
esere bu isim verilmiştir. Kitabın yazılış ta
rihi olarak Brockelmann 650 (1252) yılını 
kaydederse de Manik. Shiloah, Farmerve 
Neubauer'in verdiği 666 (1267-68) tarihi 
daha doğru olmalıdır. 

Bir mukaddime ile beş bölümden (ma
kale) meydana gelen eserin mukaddime
sinde müellif risaleyi Şerefeddin Harun'un 
emriyle telif ettiğini ve eski Yunan alim
lerinin kitaplarında bulunan bilgileri açık
layıp daha sonra gelenlerin eserlerinde yer 
almayan bilgileri ilave ederek kaleme al
dığını söylemektedir. Ses teorisi ve buna 
bağlı konuların işlendiği birinci bölümde 
nağmenin oluşumu ve özellikleri , tizlik ve 
pes1:lik sebepleri, insan hançeresiyle telli 


