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duğu söylenen, Nizam-ı Cedld'i savunma 
amacıyla yazılmış Hulasatü'l-kelam olup 
Koca Sekbanbaşı Risalesi adıyla bilin
mektedir. Cumhuriyet devrinde kaleme 
alınmış, risale adını taşıyan eserlerin en 
meşhuru Said Nursi tarafından 1926-1949 
yılları arasında hazırlanan Risale-i Nur 
Külliyatı'dır. Sözler, MektCıbdt, Lem'a
lar, Şualar adını taşıyan dört eserde top
lanmış 130 parçadan oluşan bu külliyat, 
aynı zamanda türün mektup şeklinden 
gelişerek uğradığı değişiklikleri de akset
tiren önemli bir örnektir. 
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er-RiSALE 
( :Ul.ı}f ) 

Ebu Hanife 'nin 
(ö. 150/767) 

akaide dair risalesi. 
_j 

Tam adı Risaletü Ebi l:fanife ila 'Oş
man el-Betti 'alimi ehli'l-Başra'dır. Baş 
tarafında yer alan, Hüsameddin Hüseyin 
b. Ali es-Sığnaki ile başlayıp Ebu Yusuf ile 
İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye varan riva
yet zinciri on dört kişiyi içermektedir. Ri
sale İbnü'n-Nedlm, ŞehfCır b. Tahir ei-İs
feraylnl, Ebü'I-Usr ei-Pezdevl ve Bezzazl 
gibi birçok alimin yanı sıra Katib Çelebi, İs-
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mail Paşa, Cari Brockelmann ve Fuat Sez
gin tarafından Ebu Hanife'ye nisbet edil
miştir. Diğer risaleleriyle birlikte EbG Ha
nlfe'nin bu risalesini ketarn kitaplarındaki 
tertibe göre düzenleyip şerheden Beyazi
zade Ahmed Efendi, risalenin tamamına 
Yusuf b. Ali ei-Cürcanl'nin ljizanetü'l
ekmel'inin sonlarında ve Natıfi'nin el-Ec
nds'ında Ebu Hanife'ye nisbet edilerekyer 
verildiğini nakleder (işaratü 'l-meram, s. 22) . 

Hatlb ei-Bağdadl, adlarını belirtmemekle 
birlikte Ebu Hanife'nin bazı eserler telif 
ettiğini bildirir (TMl] u Bagdad, XIII. 338, 

342) Bezzazl, Taşköprizade ve Zeöıdi bu
nu teyit ederek Ebu Hanife'yi kendi mez
heplerinden göstermeye çalışan Mu'tezi
le'nin ona ait hiçbir eser bulunmadığını, 
Risaletü Ebi l:fanife ile diğer dört risale
nin Ebu Hanife ei-Buharl'ye ait olduğunu 
öne sürdüklerini, bunu da sözü edilen eser
lerin kendi mezheplerine karşıt görüşler ih
tiva ettiği için yaptıklarını söyler. Schacht'ın , 

el-'Alim ve'l-müte'allim'in EbG Hanife'
ye nisbet edilmesinin yanlış olduğunu ileri 
sürerken dayandığı delillerden biri de ona 
izafe edilen el-Fı~hü'l-ebsat ile er-Risa
le'nin üsluplarının farklı oluşudur, dolayı
sıyla Schacht er-Risale'nin İmam-ı Azam'a 
ait olduğunu kabul etmektedir (bk. bibl.) 
Muhammed Eyyüb Ali, er-Risale'nin Ebu 
Hanife'nin telif tarzında vücut bulan tek 
kitabı olduğu görüşünü savunur ('Af:cide
tü'l-islam, s. 105). Bu konuda araştırma 
yapan Ulrich Rudolph'un da benzer bir ka
naat taşıdığı görülmektedir (al-Maturidi, 
s. 31 ). er-Risale'nin ravi zinciri içinde yer 
alan Alaeddin es-Semerkandi, Ebü'I-Muln 
en-Nesefi ve Nusayr b. Yahya ei-Fakih gibi 
meşhur şahsiyetterin el-Fı]flıü '1-ekber'in 
de ravilerinden olması (DiA, XII, 544) söz 
konusu risalenin Ebu Hanife'ye ait olduğu 
fikrini güçlendirmektedir. Ayrıca, EbG Ha
nlfe'ye nisbet edilen akaide dair beş ese
rin üslupları arasında değişik müellifler ta
rafından yazıldıklarını gösterecek derece
de farklılıklar göze çarpmamaktadır. Bu 
eserlerde yer alan görüşler de birbirini des
tekleyici ve tamamlayıcı niteliktedir. 

Dört beş sayfadan oluşan er-Risdle'nin 
muhtevasını giriş, iki bölüm ve netice ola
rak ele almak mümkündür. Eser, Hz. Pey
gamber'in ve ashabın mektuplarında gö
rüldüğü gibi besmeteden sonra mektubu 
gönderenle gönderilen kişinin isminin kay
dedilmesi, selam, Allah'a hamd ve sena 
ile başlar. Allah'a karşı saygılı ve itaatkar 
olma öğüdünün ardından muhatabın ken
disine yazdığı mektubun konusu zikredi
lir ki bu, EbG Hanife'nin Mürcie'den oldu
ğu ve müminin dalalette bulunabileceği 

kanaatini taşıdığı şeklindeki şayiadan iba
rettir. Daha sonra Kur'an'ın getirdiği, Re
sOl-i Ekrem'in davet ettiği ve ashabın iz
lediği yolun dışında kalan her iddianın ka
çınılması gereken bir bid'at olduğu belir
tilir. 

Birinci bölüm eserin ana konusunu teş
kil eden iman-arnet münasebetine ve do
layısıyla arnelde eksiği olan müminin (mür
tekib-i keblre) imandan çıkmış sayılama
yacağı konusuna dairdir. Ebu Hanife, Kur
'an'ın iman esaslarından başlamak üzere 
tedricen nazil olduğunu, arnele dair ayette
rin daha sonra geldiğini hatırlatarak iman
la arnelin ayrı hüviyetlere sahip bulundu
ğunu belirtir. Kur'an'da dalalet kavramı
nın "bilgisizlik" manasında müminlere de 
nisbet edildiğine, iman esaslarını tasdik 
etmekten doğacak hidayetle farzları tas
dik etmekten oluşacak hidayetin bir tu
tulamayacağına dikkat çeker. Ayrıca Hz. 
Ömer ile Hz. Ali için "emlrü'l-mü'minln" un
vanı kullanılır. Halbuki bütün mürninterin 
farzların tamamını yerine getirdiklerinin 
düşünülmesi imkansızdır. Hz. Ali ile Mua
viye b. Ebu Süfyan arasında meydana ge
len savaşta her iki grubun da haklı (hida
yet üzere) olduğunun söylenınesi mümkün 
olmadığına göre nasıl bir hüküm verilece
ği sorulur, bunun yanında Hz. Ali'nin Mu
aviye taraftarları için "mü'minln" dediği 
hatırlatılır. Bu tür istidlallerden sonra me
sele şöylece özetlenir: İman etmenin ya
nında bütün dini görevleri yerine getiren 
kimse cennetliktir; imanı da arneli de ter
keden kimse cehennemliktir; iman etmek
le birlikte arnelde eksiği kalan kimse iman
dan çıkmış sayılınayıp böylesinin durumu 
Allah'ın adi veya lutuf sıfatlarının tecelli
sine bağlıdır. Allah dilerse bir süre azap 
eder, dilerse affedip doğrudan cennete ko
yar. Hisalenin ikinci bölümünde başta Hz. 
Ali olmak üzere ashap ve tabiinden bazı 
kimselerin isimleri zikredilir ve onların da 
söz konusu edilen meselede aynı kanaati 
taşıdıkları belirtilir. EbG Hanife, ikinci bö
lümün sonunda kendisinin de aralarında 
bulunmakla itharn edildiği Mürcie'ye te
mas eder ve, "MGtedil yolu tutup sünnete 
bağlı olan kimselerin doğruları söylemeleri 
sebebiyle kindar insanlar tarafından Mür
cil diye itharn edilmesinde kendilerinin ne 
kabahati olabilir?" diye sorar. Eser, ken
disine soru sormak suretiyle bu risalenin 
yazılmasına vesile olan Basra alimlerinden 
Osman ei-Bettl'ye iltifat niteliğinde birkaç 
cümle, selam, dua, Allah'a hamd, resCılü
ne salavatla sona erer. 

er-Risale, ashap döneminden itibaren 
belki de ilk defa tartışılmaya başlanan iti-



kadi meselelerden iman-amel ilişkisini ko
nu edinen veciz bir eserdir. Müellif, prob
lemin çözümünü araştırırken Kur'an'ın ve 
orada yer alan geçmiş peygamberlere ait 
anlayışların yanı sıra ResOlullah'ın sünneti 
ve ashabın anlayışını kaynak edinmiş, ay
rıca her biri zeka ürünü olan akli istidlal
ler yürütmüştür. Eserin taşıdığı mektup 
üslubu samimiyet, dostluk, sevgi ve feda
karlık örneklerini yansıtmaktadır. Bu üs
lup muhtevanın Ebu Hanife'ye ait oluşu
nun belgesi niteliğindedir. 

Eserin yazma nüshaları Kahire'de (Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mecmua, nr. 64) ve 
İ stanbul'da (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr 
5392/6; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 587/1 ı) 

mevcuttur. M. Zahid Kevserl'nin verdiği 
bilgiye göre söz konusu eser, Ebu Hanife'
nin diğer risaleleriyle beraber onun yaptı
ğı neşirden yaklaşık bir asır önce İstanbul'
da basılmış, daha sonra kendisi tarafından 
yayımlanmıştır (Kah i re ı 368). Mustafa Öz, 
İmfım-ı Azam 'ın Beş Eseri adı altında di
ğerleriyle birlikte bu risalenin de Kevse
rl'nin Arapça neşrine ait metni ve Türkçe 
tercümesini neşretmiştir (İstanbul ı 98 ı). 

Beyazizade Ahmed Efendi, Ebu Hanife'nin 
akaid risalelerini el-Uşulü'l-münife li'l
İmfım Ebi Jjanife başlığı altında bir ara
ya getirmiş (nşr ve tre. İlyas Çelebi, istan
bul 14 ı 6/1996), ardından bunları İşfırfıtü '1-
merfım min 'ibfırfıti'l-İmdm adıyla şer
hetmiştir (Kahire 1368/!949) 

er-Risfıle'nin kayıtlı bulunduğu Hacı Se
lim Ağa Kütüphanesi'nde (nr 587/1 O) "Ebu 
Hanife'nin Basra Kadısı Osman el-Bettl'ye 
Mektubu" başlığını taşıyan diğer bir risa
le mevcuttur. "Allah'ın dininin mahiyeti ve 
keyfiyetinin neden ibaret olduğunu sor
mak üzere bana mektup yazmışsın, Al
lah'ın izniyle sana cevap veriyorum" ifade
siyle başlayan mektupta iman-amel mü
nasebeti ele alınmıştır. Ancak rivayet zin
ciri taşımayan, metninde yer yer eksikler 
görülen, üslup ve ifade açısından mükem
mel olmayan bu nüshanın Ebu Hanife'ye 
aidiyeti muhtemel görülmemektedir. Ni
tekim bu konuda araştırma yapan Ulrich 
Rudolph da benzer bir sonuca varmıştır 
(bk bibL). 
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er-Ri S ALE 
( 41L..}I) 

İmam Şafii'nin 
(ö . 204/820) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
_j 

İmam Şafii'ye fıkıh tarihinde müstesna 
bir konum kazandıran özelliklerden biri ken
di adıyla anılan mezhebin kurucusu olma
sı ise diğeri de fıkıh usulü hakkında günü
müze ulaşmış ilk eserin sahibi olmasıdır. 
Bu eserin zamanımıza kadar gelen versi
yonu "cedld" diye anılan nihai şekli olup 
Şafii'nin ilmi olgunluğunun zirvesine eriş
tiği Mısır döneminde (8ı4-820) kaleme 
alınmıştır. er-Risfıle'nin "kadim" versiyo
nunun Mekke'de yazıldığına dair kayıtlar 

bulunmakla birlikte Bağdat'ta yazıldığı yö
nündeki bilgi daha doğru olmalıdır. 

Bazı kaynaklarda er-Risfıle'nin (ilk ver
siyonu) Abdurrahman b. Mehdi'nin (ö. 198/ 

813-14) isteği üzerine kaleme alındığı ve 
mektup olarak gönderilmesinden dolayı 
"risale" diye adiandınidığı belirtilir (er-Ri

sale'nin eski ve yeni şeklinin kaleme alı
nış tarihleri hakkında bir değerlendirme 
için b k. Ay bakan, s. I 25-128). Böyle bir ve
sileyle yazılmış olsa bile er-Risdle'den ön
ce fıkıh ilminin esasları üzerine yapılmış 
soyut ve teorik bir çalışmanın günümüze 
ulaşmadığı dikkate alındığında imam Şa
fil'nin ilk fıkıh usulü eserinin sahibi oldu
ğunu kabul etmek gerekir. Şafii'den önce 
fıkıh usulüne dair eserler kaleme alındığı 

er-RiSALE 

yönündeki bilgi ve anekdotların ise mez
hebi polemiklerden kaynaklandığı ve ihti
yatla karşılanması gerektiği anlaşılmakta
dır. Şafii'nin bu konuda öncü konumunda 
bulunması da şöyle açıklanabilir : Şafii'den 

önce genel olarak fıkıh ilmi ve özellikle fü
ru-i fıkıh alanında oldukça büyük bir me
safe alınmış, iki farklı anlayışın temsilcileri 
Ebu Hanife ( ö. 150/767) ve Malik b. Enes'in 
( ö ı 79/795) fıkıh doktrinleri belirgin hale 
gelmişti. Böyle bir zaman diliminde yaşa
yan müellif bir yandan da farklı İslam şe
hirlerinde ortaya konulan fıkıh birikimini 
yakından tanıma ve fıkhl hükümlerin or
taya çıkış süreci üzerine soyut ve kuram
sal düşünce üretme fırsatını yakalamış bu
lunuyordu. Nitekim yakından incelendiğin

de Şafii'nin bu eserde, İslam toplumunun 
mevcut dini-hukuki pratikleri ve alimierin 
bunlar hakkında ortaya koyduğu bilgi ve 
değerlendirmelerle ilgili geriye dönük bir 
çalışma yaptığı , bunların arka planında yer 
alan soyut ilkeleri bulmaya ve bulgularını 
belirli bir tutarlılık çerçevesine yerleştir- , 
meye çalıştığı görülmektedir. Şafii'nin er
Risfıle'yi en azından füru-i fıkıh çerçeve
sindeki görüşlerini içeren eserler telif et
tikten sonra kaleme almış olması da bu 
gözlemi desteklemektedir (Şafil'nin er-Ri

sale' de önceki eserlerine atıflar yaptığı hak
kında bk. er-Risale, nşr. Ahmed Muham
med Şakir, neşredenin girişi, s. 12) . 

Şarkiyatçılar, fıkıh usulü eserlerinin gü
nümüze ulaşan ilk örneklerinin er-Risfıle'
nin yazılmasından yaklaşık bir buçuk asır 
sonrasına ait olması karşısında bu kitabın 
geçmişte örneği görülmeyen kuramsal ba
kış açısına sahip bir çalışma olmasının na
sıl izah edilebileceği sorusu üzerinde ge
niş biçimde durmuşlardır. Bazıları eserin 
muhtevasına dönük bir metin analizi yön
temi kullanarak özde Şafii'nin bazı dü
şüncelerini ihtiva etse de onun bütünüyle 
Şafii'nin kaleminden çıkmadığını, bazı ek
lemeler ihtiva ettiğini ve ancak 270 (883) 
(Melchert, s. 96) veya 300 (912) yılı (Cal
der, Studies, s. 242) dolaylarında nihai şek

lini aldığını iddia etmektedir. Bir başka ya
zar er-Risfıle'nin sonraki fıkıh usulü eser
lerinden farklı nitelikte bir kitap olduğu ve 
fıkıh usulü ilminin gelişiminde er-Risfıle'
nin sanıldığının aksine sınırlı bir etkisinin 
bulunduğu kanaatindedir. Buna göre er
Risfıle'nin yaklaşık bir asrı aşkın bir süre 
hemen hiç bilinmemesi ve bu eser üzeri
ne yapılan çalışmaların IV. (X.) yüzyıldan 
sonra ortaya çıkması fıkıh usulü ilminin 
er-Risfıle'den bağımsız biçimde oluşup bir 
edebi tür olarak tescil edildiğini, dolayısıy
la er-Risfıle'nin bu süreçte "keşfedildiği"-
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