
er-Risil le(ü 'ş-Şere{iyy e' nin unvan sayfası ile ilk sayfas ı (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 4524) 

ve nefesli müzik aletlerinde sesin oluşumu 
ve nitelikleri ele alınmaktadır. İkinci bölüm
de ses aralıklarının oluşturulması , meyda
na gelen aralıkların birbiriyle oranları, ku
lağa hoş gelen (mülayim) ve hoş gelmeyen 
(mütenafır) ses aralıklarının oranlarının tes
biti; üçüncü bölümde ses aralıklarının tit
reşim değerlerinin toplanması, bölünmesi 
ve çıkarılması ile cins adı verilen dörtlüie
rin oluşturulması üzerinde durulmaktadır. 

Eserin dördüncü bölümü şu konuları içi
ne alır : Cinslerin düzeni ve dörtlülerin bir 
ve iki oktav içindeki tertibi, dizilerdeki or
tak sesler, telli müzik aletlerinin akortları 
ile ud sazı üzerinde on yedi perdenin açık
lanması, tanini, mücenneb, bakiye aralıkla
rının izahı ve bu aralıklardan makam dizi
lerinin t ertibi, farklı akortların ud sazı üze
rinde açıklanması, nağmelerde yapılabi
lecek geçkiler. Risale, ika' ve devirlerinin 
oranları ile beste yapmada pratik bilgile
rin anlatıldığı beşinci bölümle sona erer. 

er-Risaletü'ş-Şerefiyye'nin Türkiye dı
şında on (bu nüshalar için bk. Shiloah, s. 
3 I 3-315; Uygun , s. 35-36) , Türkiye kütüp
hanelerinde ise dokuz nüshası (At ı f Efen
di Ktp ., nr. 1598; istanbul Beled iyes i Ata
türk Kitaplığı, Belediye Yazmaları , nr. B-6; 
DTCF Ktp ., İ sma il Saib Sencer, nr. 4810; 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
2167, 4524; Nuruosmaniye Ktp. , nr. 3647, 

3648; TSMK, lll. Ahmed, nr. 21 30, 3460) 

tesbit edilmiştir. Carra de Vaux tarafından 
1891'de Journal asiatique'te Fransızca 
özeti yayımlanan eseri 1938'de Baran d'Er

langer La musique arabe adıyla neşret
miş ve Fransızca'ya çevirmiştir. 1982'de 
Bağdat'ta Haşim Muhammed er-Receb 
tarafından tahkikli neşri , 1984'te Fuat Sez

gin tarafından Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki bir nüshasının Almanya'
da tıpkıbasımı gerçekleştirilmiştir. Fazlı 

Arslan 'ın risaleyle ilgili olarak hazırladığı 

doktora çalışması (bk. bibl.) daha sonra 
Safiyyüddin Urmevi v e Şerefiye Risa
l esi adıyla neşredilmiştir (Ankara 2007). 
İbn Sina ve özellikle Farabi'nin görüşlerine 
yer verilip bazan bu görüşlerin eleştirildiği 

er-Risaletü'ş-Şerefiyye, müellifın mOsiki 
nazariyatma dair diğer eseri olan Kitabü 'l
Edvar'ın daha geniş bir düzenlemesi olup 
mOsiki araştırmacılarının en önemli kay
naklarından biridir. 
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of A rabian Music, London 1929, s. 229; Broc· 
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d'Erlanger, La musique arabe, Paris 1938, lll, 3· 
182 ; L. Manik, Das Arabische Tonsystem im 
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Mittelalter, Leiden 1969, s. 53 ; A. Shiloah, The 
Theory of Music in Arabic Wri tings, München 
1979, s. 313·315; Mehmet Nuri Uygun, Safiy· 
yuddin A bdülmü'min Urmev1 ve Kitabü 'l-Ed· 
var 'ı, İstanbul 1999, s. 35·36; Fazlı Arslan, Safiy· 
yüdd1n A bdülmümin el-Urmev1 ve er-Risale
tü 'ş-Şere{iyye'si (doktora tezi, 2004), AÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü; Baran Carra de Vaux, "Le tra
ite des rapports musicaux ou l 'epitre a Scharaf 
ed-Din" , JA, XVIII ( 1891 ), s. 279·355; Mustafa Ye
şil , "Türk Musik isi İçin Bir Bibliyografya Dene
mesi " , MM, XVIII/222 (1966), s. 168; E. Neuba
uer, " Safi al-Din", Ef2 (ing), VIII , 807. 
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Iii MEHMET NuRi UYGUN 

RiSALETÜ't-TEVHİD 
( ~~t 4lı...) ) 

Muhammed Abduh'un 
(ö . 1905) 

akaide dair eseri. 
_j 

Kitabın aslı, Muhammed Abduh'un 1886 
yılında Beyrut'ta sürgünde iken Sultaniye 
Medresesi'nde okuttuğu akaid derslerin
de kardeşi HammOde Bek Abduh'un tut
tuğu notlardan oluşur. 1889'da Kahire'ye 
dönen müellif eseri yeniden gözden ge
çirmiş, bazı ilave ve çıkarmalar yaparak 
bastırmıştır (Bulak 1315) . Eserin mukad
dimesinde, (müteahhir) Selef metodunun 
benimsendiği, kelamcıların tartışmaianna 

girilmediği ve itikadl mezhepler arasında
ki görüş farklılıklarına değinilmediği ifa
de edilir. Bir girişle iki bölümden meyda
na gelen eserin "Mukaddimeler" başlığını 
taşıyan girişinde tevhid ilmi tarif edildik
ten sonra önceki dinlerde de inanç konu
ları üzerinde durulduğu , fakat akla rol ve
rilmediği , hatta çok defa aklın ilkelerine, 
netice ve hükümlerine dinin düşman kı
lındığı, inanç alanında çeşitli te'viller, dü
şünceyi zorlayan mucizeler ve hayal ürünü 
açıklamalar yapıldığı belirtilir. Buna karşı
lık Kur'an, dinin mahiyet ve gerçekliği hu
susunda sadece vahyin yanı sıra akla da 
önem vermiş. evrenin kuruluş ve işleyişine 
sıklıkla t emas etmiş , t abiat kanunlarının 
yanı sıra geçmiş ümmetierden beri süre
gelen sosyal kanunları da zikretmiş, ayrıca 
ilahi kudret ve irade ile insan iradesinin sı
nırlarını birbirinden ayırmıştır. Girişte da
ha sonra Asr-1 saadet'le ilk iki halife döne
minin ardından ortaya çıkan meselelere 
temas edilerek Havaric ve Şla'nın zuhur 
ettiği ifade edilmiş , fetihlerin genişleme
siyle İslam 'a dışarıdan olumlu ve olumsuz 
yönelişlerin vuku bulduğu belirtilmiştir. Bu 
arada müslümanlar arasında imanın ta
rifi. kebire, kader, Kur'an'ın yaratılmış olup 
olmadığı , akıl-nakil ilişkisi gibi tartışma ko
nularının zuhuruna, Eş' ari'nin Sünni kela-
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mını tesis edişine, diğer taraftan felsefe
nin belli çevrelerde kendini kabul ettir
mesine değinilir. Gazzall ile birlikte felse
fenin kelam kitaplarına girdiği, kelam alim
Jerinin felsefeyi eleştirmede ileri gidip ka
leme aldıkları eseriere felsefe bahislerini 
doldurdukları, bu sebeple dış görünüş açı
sından kelamla felsefenin tek ilim gibi gö
rülmeye başlandığı ileri sürülür. Nihayet 
bilgisizliğin baskın gelmesi sonucu ilimle 
din arasında anlaşmazitğın bulunduğu yö
nünde bir anlayışın ortaya çıktığı belirtilir. 
İslamiyet'in inanç alanında farklılıkların de
ğil birlik ve ahengin dini olduğu, naklin te
mel rükün, aklın ise yardımcı konumda bu
lunduğu, bunun dışındaki iddiaların şeyta
nın dürtüsü ve sultanların arzusu oldu
ğu şeklindeki değerlendirmeyle giriş so
na erer. 

Risaletü 't-tev]J-id'in birinci bölümü tev
hid ilminin ilahiyyat meselelerine ayrılmış
tır. Burada önce bilginin konusunu teşkil 
edebilecek şeylerin (ma ' !Cım) müstahil, 
mümkin ve vacip olmak üzere üçe ayrıl
dığı , m üstahilin gerçekte varlığı söz konu
su olmadığından "ma'lum" kavramı içinde 
ancak mecaz olarak düşünülebileceği be
lirtilir. Ardından islam filozoflarının düşün
ce sistemine paralel şekilde mümkin ile 
vacibin konumu incelenip mevcudiyeti ken
dinden olan bir yaratıcının (vikib li-zatih!) 
varlığı ispat edilir. Daha sonra selbl-ten
zlhl sıfatiardan kıdem ve beka, sübuti sı
fatlar grubu içinde hayat, ilim, irade, kud
ret ve ihtiyar sıfatları işlenir, tenzlhl sıfat
Iardan kabul edilen vahdaniyyet incelenir. 
Bu sıfatiarın naslarda yer aldığı ve akıl açı
sından gerekli görüldüğü belirtilir. Buna 
aklın tek başına keşfedemeyeceği, ancak 
nassın haber vermesiyle mu hal görmeyip 
benimsediği kelam sıfatı eklenir ve bü
tün bu sıfatıarın mahiyetine nüfuz etme
nin mümkün olmadığına dikkat çekilir. 
"Allah'ın fiilleri " başlığı altında Mu'tezile 
tarafından ileri sürülen "vücub ale'llah" 
veya "aslah" telakkisine değinilir, nihai hü
kümde farklılık bulunmadığı için bu konu
da yapılan tartışmaların gereksiz olduğu 
ifade edilir. Ardından "kulların fiilleri" baş
lığı altında kader meselesi ve hüsün-kubuh 
mevzuu işlenir. 

Eserin ikinci bölümü nübüwet hakkın
dadır. Müellif, bir önceki kısmın sonunda 
insanın mutlu olabilmesi için uyması ge
reken kuralları kendisinden öğreneceği bir 
otoriteye muhtaç bulunduğunu ifade et
mişti. İkinci bölümün başında bu otorite
nin peygamber olduğunu belirtir. Burada 
nübüwet makamının konumu, mucize ile 
sihir vb. maharetler hakkında kısaca bil-
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gi verildikten sonra toplumların peygam
berliğe olan ihtiyacı ele alınmış, konuya in
sandaki ebediyet duygusu ve hemcinsle
riyle beraber yaşama zarureti açısından 
yaklaşılmıştır. Daha sonra vahiy tanımlan
mış, vahiy olayının akıl açısından mümkün 
olduğunun ispatına çalışılmış , vahiy ve ri
saletin insanlık tarihi boyunca fiilen ger
çekleştiği anlatılmıştır. Ardından peygam
berlerin görevleri, onların insanlığın mut
luluğa erişmesi yolunda icra ettikleri fonk
siyonlar hakkında veciz açıklamalar yapıl
mıştır. Tarih boyunca toplumlar arasında 
barışın tesis edilemediği, çeşitli dinlerin 
mensupları, hatta aynı dinin salikieri ara
sında çatışma ve düşmanlıkların bulundu
ğu yolundaki karşı görüşe ise şöyle cevap 
verilmiştir: Sözü edilen anlaşmazlıklar pey
gamberlerin vefatından ve etkilerinin za
yıflamasından sonra dini doğru anlayama
yan, imanla sevgiyi birleştiremeyenler ara
sında zuhur etmiştir. Her peygamber hi
tap ettiği topluma mutlaka hayır getir
miştir. Öte yandan hiçbir düşün ür ve ısla
hatçının halk kitleleri üzerinde peygam
berler kadar etkili olamadığı gerçeği ha
tırlatılmıştır. Bu bölümün Hz. Muham
med'in risaletine ayrılan ve eserin üçte 
birinden fazla bir hacmi kaplayan kısmın

da Cahiliye dönemine, ResQJullah'ın aile
si, peygamber olarak Şahsiyeti, tevhid di
nine daveti ve başarısına yer verilmiştir. 
Kur'an'ın i 'cazı , ilahi mesajların toplamı 
olarak İslam dini, tarih boyunca insan tü
ründeki gelişmeye paralel biçimde dinin 
gelişerek son şeklini islam ile alması ve bu 
dinin büyük bir hızla yayılması konularına 
yapılan bakışlar da Hz. Peygamber'in nü
büwetinin ispatı niteliğindedir. Ardından 

müslüman toplumların zaman içinde ge
rilemesi gerçeği dile getirilir ve ilk yüce
lişle sonraki düşüşlerin oluşturduğu tezat 
sorgulanır. 

Risaletü't-tev]J-id'in son bahsi "Hz. Pey
gamber'in getirip tebliğ ettiği hususları 
tasdik etme" başlığını taşır. UsQJ-i selase
nin üçüncüsünü oluşturan sem'iyyat ko
nularının ele alındığı bu kısımda Resul-i 
Ekrem'den tevatür yoluyla gelen ba's, cen
net, cehennem, hesap vb. haberleri tas
dik etmenin gerekliliği ifade edilir. Ancak 
Allah'ın yüceliğiyle bağdaşmayan, O'nu ya
ratılmışlara benzetme ihtimali taşıyan bir 
tasdik söz konusu ise buna delil olarak 
gösterilen mütevatir haberler ya zahiri 
mananın kastedilmediğine inanılarak ir
delenmeden benimsenir veya makbul ka
rlnelere dayanılarak te'vil edilir. Kitap, rü'
yetullaha ve kerametin vukuuna kısaca de
ğinildikten sonra "hatime" başlığı altında, 

iman edip salih amel işleyenierin eninde 
sonunda muzaffer olacağını müjdeleyen 
ve tevhid inancını vurgulayan ayetlerle so
na erer (en-Nur 24/55 ; el-Cin 72/1 3-28). 

Eser, klasik kelamilminin başlangıçtan 
itibaren mezhepler arası tartışmalara ve 
felsefe kültürüne fazlasıyla yer vermesi 
sebebiyle XIX. yüzyıldan itibaren alimleri 
tatmin edemediği bir dönemde kaleme 
alınmıştır. Müellifin akla yer vermenin ya
nında müteahhir Selefiyye çizgisinde nak
le de bağlı kalması sebebiyle eser büyük 
kabul görmüştür. Risalede ilahiyyat bahis
Jeri klasik muhteva içinde fakat farklı plan 
ve anlatımla işlenmiş, dini dışlayan sekü
lerizmin etkili bulunduğu bir dönemde 
nübüwet konusu oldukça tatminkar bi
çimde incelenmiştir. insana has bilgi va
sıtalarının ötesinde bulunan ahiret (sem'iy
yat) bahislerine yöntem açısından çok kı
sa değinilmiştir. Ders takrirlerinden olu
şan eser, müellif tarafından tashih edil
mesine rağmen Muhammed Mahmud eş
Şinkitl tarafından yer yer eleştirilmiş . bu 
eleştirilerin bir kısmını müellif de kabul 
etmiştir (Risaletü 't-tev/:ı.Id, s. 53). M. Re
şld Rıza da risalenin şerh niteliğindeki neş
rinde bazı düzeltmeler yapmıştır. Bunu 
müellifin Türkmen asıllı olmasıyla açıkla
mak mümkündür. Duncan Black Macdo
nald'ın işaret ettiği gibi Risaletü't-tev
J:ıid'in müellifi bu eserini Matürldl ile pa
ralel bir düşünce içinde belki de onun te
siri altında kaleme almıştır (DİA, XXVIII , 
156). 

Başta Mısır uleması olmak üzere fikir 
adamları arasında geniş yankı uyandıran 

Risaletü't-tevJ:ıid'den en çok etkilenen 
kişi Abduh'un öğrencisi M. Reşld Rıza ol
muştur. Yine onun öğrencisi olan Ferld 
Vecdl, Ezher şeyhlerinden Muhammed 
Mustafa el-Meragi, Mustafa Abdürrazık 
ve Mahmud Şeltut da eseri takdir eden
ler arasında yer alır. Özellikle Mustafa Ab
dürrazık'ın 1917'de kurulan Kahire Halk 
Üniversitesi'nde verdiği konferanslardan 
oluşan Mu]J.ammed 'Abduh adlı eseri 
(Kahire 1946) bunun açık bir örneğidir. 
Mehmed Akif Ersoyyanında Sırat-ı Müs
takim ve Sebilürreşad çevresinde yer 
alan diğer alimierin ve İslamcı aydınların 
da eserden etkilendikleri anlaşılmaktadır. 

Aynı etkiyi Bosna-Hersek'teki Hüseyin Co
zo ve Ahmed ismailoviç gibi şahsiyetlerin 
araştırmalarında da görmek mümkündür. 
Bu eserinde akla yaptığı vurgu ve farklı 
yorumları sebebiyle Muhammed Abduh 
bazı şarkiyatçılar tarafından yeni Mu'te
zile akımının temsilcisi olarak kabul edi!-



miştir. Ancak müellifin Mu'tezile'ye yö

nelttiği eleştiriler dışında bir bütün olarak 

düşüncesi göz önüne alındığında böyle bir 
değerlendirmenin doğru olmadığı anlaşı

lır (krş. Caspar, lV !1 957], s. 141-202; Det

lev, Vlll/4 !1 969 ], s. 31 9-347; Hildebrandt, 

XLI I/2 !2002 ], s. 258-262). 

Risôletü ' t-tev]J.i d'in ilk baskısı müellifi 

hayatta iken yapılmış ( Bulak ı 3 ı 5), he

men ardından M . Reşld Rıza yer yer şerh , 

yorum, dil ve ifade düzeltmeleri taşıyan 

neşrini gerçekleştirmiştir (Kahi re · ı 3 ı 6, 

ı 324 ) . Bu neşir defalarca basılmış, ticari 
baskılarının yanı sıra diğer bazı alimler ta

rafından da yayımlanmıştır. Bessam Ab

dülvehhab el-Cabl. M . Reşld Rıza ' nın yap

tığı çeşitli baskılardaki tashihlerini de içe

ren yeni bir neşir gerçekleştirmiştir (Bey

rut ı 42 1 /200 1 ). Mehmed Akif Ersoy risa

lenin bir kısmını tercüme ederek Sebilür
reşôd mecmuasında yayımlamış (X!V/348, 

s. 77-78; XıV/349 , s. 86; XıV/352, s. 1 ı O, is

tanbul ı 333- 1334), Hüseyin Mazhar da ese

rin başından itibaren nübüwetin vukuu 

kısmına kadar olan bölümünü Türkçe'ye 

çevirip aynı mecmuada neşretmiştir (XV/ 

388-389, S. 4 ı 9-422, 430-434; XVI/39 1 -40 ı , 

S. 3-4, ı 9-20, 35-36, 50-5 ı , 66-67, 83-84, 

99- 101 ; XVI/404-4 ı 1, s. ı 43- ı 44, ı 47- 148, 

ı 62-1 64, 1 83- ı 85; XVI/414-41 5, s. 218-220). 

Sabri Hizmetli baş tarafına koyduğu uzun 

bir girişle birlikte risaleyi Türkçe'ye çevir

miştir (Ankara 1986) Mustafa Abdürrazık, 

Fransız asıllı arkadaşı Bemard Michel ile 

birlikte eseri Fransızca'ya tercüme etmiş, 

tercümenin başına hacası Abduh'u tanıtan 

bir önsöz koymuştur (Paris ı 925). Söz ko

nusu önsöz Sabina Berberovic (lzetbegovic) 

tarafından Fransızca'dan Boşnakça'ya çev

rilmiştir (lslamska Misao, V/54 !Saraj evo 

1983 ], s. 16-43) Kitap,lshaq Musa'ad ve 

Kenneth Cragg tarafından The Theology 
of Unity adıyla İngilizce'ye tercüme edil

miştir (London ı 966). Muharrem Omer

diç risaleyi Risale et-Tewhid-Rasprava o 
Islamskom Monoteizmu adıyla Boşnak

ça'ya çevrilmiştir (Sarajevo ı 989) 
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RiSAÜ'J-ENDELÜS 
( __,..J~Y I ~üJ) 

Ebü'I-Beka er-Rundi'nin 
(ö. 684/1285), 

Endülüs'ün büyük bir kısmının 
müslümanların elinden çıkıp 

hıristiyanların ha.kimiyetine 
girmesi dolayısıyla yazdığı mers iyesi 

(bk. EBÜ'l-BEKA er-RUNDI). 

RITTER, Hellmut 
(1892-ı 971) 

Türkiye 'de Batılı anlamda 
Doğu dilleri filolojisinin 

ve Türkoloji'nin kurucusu 
Alman bilim adamı. 

L 

_j 

ı 

_j 

Lichtenau'da doğdu . Liseyi Kassel'de bitir

dikten sonra Halle Üniversitesi'nde Cari 
Brockelmann ve Paul Kahle'den, Strasburg 

Üniversitesi 'nde Theodor Nöldeke, Enno 
Littmann, Landauer ve Frank'tan şarkiyat 
ve Doğu dilleri okudu; aynı zamanda teo

loji ve klasik fıloloji derslerine katıldı . 1913'-

Hellmut 
Ritter 

RITIER, Hellmut 

te Hamburg Üniversitesi Doğu Kültürü ve 
Tarihi Bölümü'nde Cari H. Becker'in asis
tanı olarak göreve başladı. Ertesi yıl Bonn 
Üniversitesi'nde "Ein arabisches Handbuch 
der Handelswissenschaft" adlı teziyle (Isi., 

VII !1 916 ], s. l -9 1 ) doktorasını verdi. As
kerliğini 1914-1918 savaş yıllarında İstan
bul ve Irak'ta yapması Türkçe ve Arapça'
sını geliştirmesini sağladı. Savaşın ardın

dan Hamburg Üniversitesi Doğu Dilleri Kür
süsü'ne profesör tayin edildi ( 1919). 

1926 yılında üniversitedeki görevinden 

alınan Ritter, Hamburg'da İran edebiyatı 
ve tasawufuna dair başlattığı çalışmala

rına devam etmek için Alman Bilim Yar
dım Derneği'nin bursuyla İstanbul'a gitti. 

Kütüphanelerde yazma eserler üzerinde 
çalışırken bunlar hakkında Batı'da yeterli 

kaynağın olmadığını farketti ve 1927'de 
birçok Alman bilim adarnma bu eserlerle 

ilgili katalogların hazırlanması gerektiğini 

belirten bir rapor gönderdi. Bu rapor üze
rine Alman Doğu Derneği'nin İstanbul'da 
bir şubesinin açılmasına karar verildi ve ilk 

müdürlüğüne Ritter getirildi. Kurulan şu

benin görevi "Bibliotheca lslamica" serisi 

adı altında bir dizi Arapça, Farsça ve Türk

çe metni neşretmek. İstanbul kütüphane

lerinde bulunan yazma eserler hakkında 
Alman bilim adamlarını bilgilendirmek, bu 

eserlerin fotoğraflarını onlara göndermek 

ve genç şarkiyatçılara danışmanlık yap
maktı. 1929-1949 yılları arasında Ritter'in 

başkanlığında yürütülen çalışmalarla yir

mi dört adet Arapça, Farsça ve Türkçe yaz
m a eser edisya n kritik yapılmak suretiyle 
neşredildi. Ritter ayrıca "Philologika" adı 

altında çeşitli yazma eserleri ayrıntılı bi

çimde tanıtıp tahlil ettiği on altı makale 
yazdı ; bunlardan XII-XVI. makaleler Ori
ens, diğerleri Der Islam dergisinde ba

sıldı . Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi'nde 1936'da okutman, 

1938'de öğretim üyesi olarak Arap ve Fars 
edebiyatı dersleri verdi. Üniversite kütüp

hanesi içinde ayrılan bir dairede kütüpha

nenin zengin koleksiyonlarından yararlana
rak Şarkiyat Enstitüsü'nü kurdurdu. 1949'

da Almanya'ya döndü ve emekli olduğu 

19SS yılına kadar Frankfurt am Main Üni

versitesi'nde çalıştı. Emekliliğinden sonra 

UNESCO tarafından W. Dudad ve Ahmet 
Ateş ile birlikte, İstanbul kütüphanelerin

de bulunan İran şairlerine ait yazmaların 
katalogunu hazırlamakla görevlendirildi ve 
bu görevi, aynı zamanda İstanbul Üniver

sitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars fi

lolojileri bölümlerinde 1956-1969 yılların

da ders vererek tamamladı. Birçok mes
lektaşı ve öğrencisi , onun yetmişinci yaş 
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