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İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani'nin
(ö. 386/996)

Ehl-i s ünnet akaidi
L

ve Maliki

fıkhına

dair eseri.

_j

Kuzey Afrika Maliki çevresinin önde gelen alimlerinden olup farklı alanlarda kırka
yakın eseri bulunan İbn Ebu Zeyd ei-Kayrevanl'nin Maliki fıkhıyla ilgili ilk kitabı olmalıdır. Yazarın girişte verdiği bilgiye göre
eser Maliki mezhebinin hakim olduğu coğ
rafyada eğitime başlayan çocuklara inanç,
ibadet, günlük hayat ve ahiakla ilgili temel
bilgileri vermeyi amaçlayan bir ders kitabı
olarak kaleme alınmıştır (er-Risale, s. 7-8) .
İbn Ebu Zeyd'in er-Risale'yi 327 (939) yı-

lında

henüz on yedi yaşında iken telif etdair yaygın bir kanaat bulunmakla
birlikte kimin teşvikiyle yazıldığı hususundaki gö rüşler kitabın telif tarihi hakkında
farklı yorumlara imkan vermektedir.
tiğine

IV. (X.) yüzyıla kadar oluşan Maliki fıkıh
literatürü, "ümmehat" adıyla anılan ve belirli Maliki çevrelerinin rivayet ve görüşleri
ni derleyen geniş eserlerle bu eserler üzerine yapılmış çalışmalardan oluşuyordu. IV.
(X.) yüzyıldan itibaren bu geleneğin dışı
na çıkılarak önceki nesillere ait belli bir kitabı esas almayan ve Maliki fıkıh birikimini yazarın tercihleri ve ifadeleriyle ortaya
koyan muhtasar eserler kaleme alınmaya
başlanmıştır. İbn Ebu Zeyd'in er-Risale'si, Irak Maliki çevresinden İbnü'I-Cellab'ın
et-Tefri'i ile birlikte fıkhl hükümlerin delilleri zikredilmeden soyut önermeler şek
linde ifade edildiği, mezhep fıkhının gelişiminde çok önemli bir yere sahip muhtasar türünün Maliki fıkıh literatür ündeki ilk
örnekleridir.

er-Risale, gerek müellifınin diğer eserIerinden gerekse aynı dönemde yazılmış
olan İbnü'I-Cellab' ın et- Tefri 'inden farklı
lıklar taşır. Mesela er-Risal e'de muamelat konuları çok kısa ele alınmış ve kitabın
büyük bir kısmı ibadet bölümlerine ayrıl
mıştır. Eserinde ayrıntılı bir tasnif sistemi uygulamayan İbn Ebu Zeyd. diğer çalışmalarında birkaç bölüm halinde ele aldığı meseleleri er-Risal e'de tek başlık altında toplamıştır. Bu farklılıkların önemli
bir kısmının eserin eğitiminin ilk aşama
sındaki öğrenciler için kaleme alınmış olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadı r.
Fıkıh bablarının ardından her mükellefin
bilmek ve uygulamakla yükümlü olduğu
ibadet, ahlak ve helal-haram konularına
dair hükümlere toplu bir bakış yapan "Cüme! mineHeraiz ve's-süneni'I-vacibe ve'regaib" başlıklı özel bir bölümün yer alması
da er-Risale'ye has bir özelliktir. İbn Ebu
Zeyd, Maliki fıkıh kitaplarında özellikle ahlak ve ad a b- ı muaşe ret bahislerine "Kitabü'I-Cami'" başlığı altında yer verme geleneğinden hareket etmiş görünse de söz
konusu bölüm bu gelenekten farklı bir içerik ve üsluba sahiptir.

Akaid hakkında bir bölümle başlaması
er-Risale'yi farklı kılan bir başka özelliktir.
İ lk bölümünün inanç esaslarına ayrılma
sını sadece, eserin, eğitiminin ilk aşama
sındakilere yönelik kaleme alınmış olmasıy
la açıklamak yeterli görünmemektedir. Haricller'in ve Şii-Fatımi hakimiyetinin Kuzey
Afrika Sünnlliği'ni tehdit ettiği bir dönemde yaşayan ve Sünni-Mali klliği savunmak
için eserler kaleme alan İbn Ebu Zeyd'in

er-Risal e'yi telif ederken bu fikri ve siyasi
etkisinde kaldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada, Fatımller' in
ilk başkadısı ve meşhur ismaill davetçi Kadi Nu'man tarafından aynı dönemde kaleme alınan ve bir aklde bölümüyle başlayıp
fıkıh konularıyla devam eden D e'a'imü 'lİsldm adlı eserle er-Risal e arasındaki üslüp benzerliği dikkat çekmekte, hatta bazı araştı rmacılar er-Risal e'nin söz konusu
kitaba karşı reddiye olarak yazıldığını ileri
sürmektedir (ibn EbGZeyd, el-Cam i' , n eş
redenin gi ri ş i , s. 29-46; EJ2J ing. J, III, 695 ;
Abdülhamld el-Alemi, sy. ı 4 11424/2003 1.
s. ı 9 1). Eser in akldeve fıkıh bölümlerinin
ayrı zamanlarda yazılıp daha sonra bir araya getirilmiş olabileceğine dair değerle n 
dirmeler (Hadi ed - D e r ka ş , s. 352-353; Hadi RGcl id rls, ed-De vle tü 'ş-Şa nhaciyy e, ll .
3 ı 6) somut tarihi delillerden yoksun olmanın yanı sıra hem müellifin gi rişteki ifadeleriyle bağdaşmamakta hem de Maliki fı
kıh edebiyatındaki "Kitabü'I-Cami'" geleneğini göz a rdı etmektedir.
ortamın

er-Risal e, fıkıh eğitimine başlayan öğ
rencilerin rahatlıkla anlayabileceği bir dille
ve kolayca ezberlenmeye elverişli özlü bir
üslüpla kaleme alınmış olup önceki Maliki
fıkıh kitaplarında yer alan ve mezhebi temsil eden temel meseleleri kapsamaktadır.
İbn Ebu Zeyd , en önemli eseri en-Neva dir ve 'z-zi y adat'ta mezhep içindeki görüş ve rivayet farklılıklarını geniş biçimde
aktarmasına karşılık er-Risale'de bunlara fazla yer vermeden her bir fıkhl mesele
hakkında kendi tercihlerine dayalı kesin
hükümleri belirtmekle yetinmişti r. Eser,
fıkhl hükümlerin delilleri zikredilmeksizin
soyut önermeler halinde ifade edildiği t ipik bir muhtasar metindir. Bununla birlikte eseri şerhedenler kitapta yer alan 4000
fıkhl meselenin hadisiere daya ndığını (M .
ibrahim Ali , s. 244), Ebu Bekir ei-Ebheri'nin er-Risal e üzerine yaptığı çalışmada bu
meselelerin Iafız ve m a nalarını Resului Iah'a veya ashaba dayan d ı rarak füru hüküm lerini hüccetleriyle desteklediğ i ni belirtmektedir (i bn EbG Zeyd , er-Risaletü 'lfıls:hiyy e, n e ş red e nin g iri şi , s. 43) Ancak
tabakat kitaplarında Ebherl'nin böyle bir
eserinden söz edilmez.
İbn Ebu Zeyd'in ders halkasında uzun
yıllar

okunan er-Risale henüz müellifı hayatta iken Endülüs, Sicilya, Mısır, Irak, Şam ,
Hicaz ve Yemen 'e ulaşmış. kısa zamanda
bütün Maliki çevrelerinde şöhret bulmuş
tur. Doğu islam dünyasında çok kısa sürede tanınmasında o dönemde Irak Maliklliği ' nin en önemli isimlerinden olan Ebu
Bekir ei-Ebherl'nin etkisi olduğu görülmek-
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tedir. İbn EbQ Zeyd'in, yazımını bitirir bitirmez kendisine bir nüshasını gönderdiği kitabı çok beğenen ve övgüler yağdıran
Ebheri (Abdurrahman b. Muhammed edDebbağ-İbn Niki, lll , lll-I 12) eser üzerine yukarıda bahsedilen tahric çalışma
sını gerçekleştirmiştir. Kitabın ilk şikihle
rinden Kadi Abdülvehhab'ın er-Risale'yi
öven şiirinde İbn Ebu Zeyd'in bu kitap sayesinde ölümsüzleşeceğini ifade etmiş olması dikkat çekicidir (a.g.e., a.y.) . Kadi Abdülvehhab'ın muhtemelen Irak'tan ayrıl
dıktan sonra kaleme aldığı er-Risale şer
hi eserin Şam ve Mısır çevresinde tanın
masında etkili olmuştur. İbn Ebu Zeyd,
er-Risale'nin bir nüshasını Endülüs Malikileri'nin önemli isimlerinden İbn Zerb'e
göndermişse de eserin Endülüs'te onun
vasıtasıyla değil müellifin Endülüslü öğ
rencileri sayesinde yayıldığı anlaşılmakta
dır. Yazıldığı dönemden itibaren özellikle
Kuzey Afrika, Mağrib ve Endülüs'te Maliki
fıkıh eğitiminin ilk aşamasında okutulan
ve ezberletilen eser, bu bölgelerde el-Muvatta' ve el-Müdevvenetü'l-kübra'dan
sonra en çok okunan kitap olmuştur.

er-Risale'nin kazandığı şöhret, yukarı
da temas edilen özelliklerinin yanı sıra İbn
Ebu Zeyd'in Maliki tarihindeki yeriyle de
doğrudan ilgilidir. SahnQn'un ardından bir
bölünmeye uğrayan Kayrevan Maliki halkasını yeniden topariayıp güçlü bir yapıya
kavuşturan ve mezhep görüşlerinin sonraki nesillere aktarılması açısından en güçlü rivayet zincirinin (alt isnad) temsilcisi
olan İbn Ebu Zeyd, aynı zamanda Kuzey
Afrika'da Harici yayılmacılığına ve Şii-Fa
tımi nüfuzuna karşı Sünni tepkinin sembol ismi haline gelmiştir (Ahmed b . Guneym en-Nefravt, 1, 10; Çavuşoğlu, s. 8688). Malikller arasında, İbn Ebu Zeyd'in dindarlığının ve ilim açısından sahip olduğu
üstünlüklerin er-Risale'yi okuyup değer
verenlere de sirayet edeceğine, onların dini
yaşama konusunda titiz ve gayretli kişiler
olmalarını sağlayacağına, maddi ve manevi berekete vesile olacağına dair yaygın
bir kanaat oluşmuştur. Kitabın "bakuratü's-sa'd" (mutluluğa ilk adım) diye anıl
ması da eğitimin ilk aşamasında bulunan
öğrenciler açısından taşıdığı bu değerle ilgili olmalıdır. Hemen bütün fıkhi meseleler hakkında mezhebin temel kaynakların
da yer alan görüşlerden tercih edilenleri
içeren bir muhtasar olması sebebiyle erRisdle'den "zübdetü'l-mezheb" diye de söz
edilir. İbn Ebu Zeyd'in mezhebin temel rivayet ve tercih kaynakları arasında öne çı
kan eserleri en-Nevô.dir ve'z-ziyô.dô.t ile
Mu.l]taşarü'l-Müdevvene'dir (Kadi İyaz,
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VI, 2 16; Burhaneddin İbn FerhOn , s. 223;
Venşerlsl, Xl , ıo9-ı ıo) ; bununla birlikte
er-Risdle'nin Şehabeddin el-Karafı'nin e?;Za.l]ire adlı hacimli eserinin beş temel kaynağından birini oluşturduğu görülmektedir (Şehabeddin el-Karafl, 1, 36).
Maliki mezhebinin istikrar dönemi olarak kabul edilen VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren Mu.l]taşaru Ijalil ile belirginleşen
mezhep içi tercih anlayışı çerçevesinde İbn
Ebu Zeyd'in er-Risô.le'deki tercihlerinden
belirli ölçüde uzaklaştidığı görülmektedir.
Nitekim Hattab, eserde yer alan ve artık
mezhebin tercih edilen görüşleri dışında
kalmış olan meselelerin bir listesini vermektedir (Tal].rfrü'l-mai):ale, ne ş redenin
girişi, 1, ı84-2ıO) . Bununla birlikte Mısır
kaynaklı muhtasarların yaygınlaştığı VII.
(XIII.) yüzyıldan sonra da eserin ders kitabı olarak okutulmasına devam edilmiştir.
Günümüzde de Maliki mezhebinin hakim
olduğu coğrafyada şöhretini sürdürmektedir. Fas, Nüerya ve Moritanya'da resmi
okullarda ve medreselerde okutulan kitap
(The Risala, tercüme edenin gi rişi, s. 8;
Hadi ed-Derkaş, s. 359), Fas Evkaf Bakanlığı tarafından öğrencilerin yanı sıra imam
ve vaizler için Maliki mezhebinin meşhur
ve muteber görüşlerini içeren güvenilir bir
kaynak olarak tavsiye edilmektedir (Metnü'r-Risale, s. 4-5).
Değişik

kütüphanelerde çok sayıda yazbulunan er-Risô.le'nin ilk baskıları Fas (ts .) ve Kahire'de (ı296, ı304,
ı 3 ı3 , ı3ı4, ı3ı9 , ı320 , 1323, ı 33 ı) yapıl
mış , daha sonra başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere farklı yerlerde pek çok
defa yayımlanmıştır. İslam dünyasında gerçekleştirilen ilk bask.ılarıyla yaklaşık aynı tarihte kitabın büyük ölçüde nikah ve miras
bablarından oluşan bir kısmı Alexander David Russell ve Abdullah b. Me'mun Sühreverdi tarafından İngilizce çevirisiyle birlikte Londra'da neşredilmiştir (First Steps
in Muslim Jurisprudence, Consisting of
Excerpts from Bakurat al-Sa'd of lbn Abu
Zayd, ı 906, ı 96 3). Metnin tamamının İngi
lizce çevirisini Joseph Kenny yapmış (Minna 1 Nigeria ı 992). ancak bu çeviri ciddi
eleştiriler almıştır (Yasin Dutton, XVI/2
[ ı996J, s. 7-9). İlk Fransızca çevirisi Edmond Fagnan tarafından La Risala, ou
traite abrege de droit malekite et de
morale musulmane adıyla Paris'te yayım
lanan kitap (orijinal metniyle birlikte, ı 9ı4)
daha sonra Leon Bereher (La Risala, ou
epitre sur les elements du dogme et de la
loi de l 'lslam selon le rite malikite, Cezayir
1945, ı948 , ı949, ı968)veKevserAbdüs
selam el-Basiri (Cezayir-Kahire ı 988) tarama

nüshası

fından tekrar tercüme edilmiştir. er-Risô.le'nin Hevsa dilinde (Nij erya' nın yerel dili)
ve Endonezce tercümeleri de bulunmaktadır.

Şerh! eri. İlk örnekleri V. (Xl.) yüzyıl baş
larında yazılan

er-Risale şerhlerinin Vlll.
(XIV.) yüzyıldan itibaren çoğaldığı, sayıla
rı 1OO'e ulaşan bu çalışmaların önemli bir
kısmının Fas ve Mısır muhitlerinde kaleme
alındığı görülmektedir. Bunların özellikle
Mu.l]taşaru Ijalil ile belirginleşen yeni
tercih anlayışı ile er-Risale arasında ilişki
kurmaya yönelik eserler olduğu söylenebilir (Muhammed b. İbrahim et-Tetat, ı. 33).
Şerhlerin bir kısmı meşhur hocaların erRisale derslerinde tutulan notlardan derlenmiş olup mezhep fıkhı ve fetva açısın
dan muteber birer kaynak sayılıp sayıla
mayacağı tartışmalıdır (Venşerlsl, XII, 355;
Ali b. Ahmed el-AdeVı, 1, ı 1; Muhammed
Ahmed ed-Desüki, 1, 20; er-Risaletü'l-fıi!:
hiyye, neşredenin girişi, s. 47). t. KadiAbdülvehhab el-Bağdactl (ö. 422/ ı03ı). Şer
J:ıu Risdleti'bn Ebi Zeyd. Irak Maliki ekolünün önde gelen temsilcilerinden birinin
kaleminden çıkan bu eser hacimli bir çalışmadır. Şerhin aklde kısmına dair bölümü Bedr el-Amrani et-Tand (Şerl:ıu 'Ai!:ideti'l-İmam eş-Şagir, Beyrut 2002) ve Ahmed Muhammed NQrseyf (Şerf:ıu 'Ai):ideti'bn Ebi Zeyd el-Kayrevanr fi Kitabihi'rRisale, Dübey ı424/2 004) tarafından neş
redilmiştir. z. Ebu Hafs ömer b. Ali el-Fakihanl. et-TaJ:ırir ve't-ta.l]bir. Daha sonra yazılan şerhlerde sık sık atıf yapılan bir
eserdir. Tunuslu Abdullah b. Muhammed
eş-Şeblöı'nin bu eser üzerine yaptığı ihtisar çalışması da Maliki çevrelerinde şöh
ret bulmuştur (Hasan Hüsnl Abdülvehhab, ı. 644, 756). 3. Ebü'l-Haccac Yusuf b.
ömer el-Enfasl, et-Ta]fyid 'ale'r-Risale.
Ders notları niteliğindeki şerhlerin en meş
huru olan bu çalışmaya (İbnü'l-Kadl, Il,
551) daha sonraki şerhlerde sık sık atıf
yapılmaktadır. 4. Abdullah b. Mikdad elAkfehsl, ŞerJ:ıu'r-Risô.le. Ham b. İshak elCündl'nin öğrencisi ve onun ardından Mı
sır Malikileri'nin reisi olan Akfehsl'nin bu
eseri daha sonra yazılan şerhlerin başlıca
kaynakları arasında yer almıştır (Sehavl,
V, 71) s. İbn Nacl el-Kayrevanl, ŞerJ:ıu 'rRisale. Müellifın henüz öğrencilik yılların
da iken ve bir veba salgını sırasında bir an
önce bitirme kaygısıyla yazdığı bir eser olmasına rağmen mezhep literatüründe ve
er-Risô.le şerhleri arasında önemli bir yere sahiptir (Hattab, n eş rede nin girişi , s. 40;
M . İbrahim Ali, s. 468) . Çok sayıda yazma
nüshası bulunan eser iki cilt halinde neş
redilmiş (Zerrük şerhi ile birlikte, Kahire
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13 32), daha sonra ofset baskıları yapılmış
tır.

6. Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed
el-Kalşanl, Ta}).rirü '1 -ma~iile fi şer}).i'r
Risdle. TUnuslular'ca yazılmış üç meşhur
şerhten biri olup er-Risdle'nin kendisi kadar muteber ve diğer şerhlere ihtiyaç bı
rakmayacak derecede esaslı bir kaynak
kabul edilmektedir (İbn EbCı Zeyd, Fetava,
neşredenin girişi, s. 25; ömer b . Abdülker!m el-C!dl, s. 196; Hasan Hüsnl Abdülvehhab, 1, 789). Henüz neşredilmemiş olan
eserin çok sayıda yazma nüshası mevcuttur. 7. Ebü'l-Abbas Ahmed ZerrCık, Şer
}).u'r-Risdle. Kuzey Afrika'da meşhur bir
tarikata ismini vermiş olan Zerruk'un aynı zamanda tasawufi yorumlar da içeren
şerhi eserin en yaygın ve muteber şerhle
rinden biridir. Daha önce İbn Nacl'nin şer
hiyle birlikte yayımlanan kitabın ibadet
bölümlerini içeren bir kısmı Abdülhaklm
Ahmed EbCı Zeyyan tarafından tenkitli olarak neşredilmiştir (Şerf:ıu'r-rub'i'ş-şani min
Risaleti'bn Ebi Zeyd el-~ayrevani, Libya
1421/2000). 8. Ebü'l-Hasan el-Menufi, Ta}).~i~u'l-mebdni ve ta}).rirü'l-me'dni; Ki fdyetü'Hdlibi'r-rabbdni. Menufi'nin erRisdle üzerine yazdığı altı şerhten en meş
hurlarıdır. Müellifin daha önce kaleme aldığı iki şerhten özetlediğini söylediği (Ali
b. Ahmed el-Adevl, 1, ll), Şer}).u Ebi'IIfasan adıyla da anılan Kifdyetü'Hdlibi'r-rabbdniTUnus medreselerinde en çok

okutulan er-Risdle şerhidir (Hadi ed-Derkaş, s. 364). Menufi'nin bu şerhi üzerine
Muhammed b. Abdülmelik (Kifayetü'l-Kifaye), Ali b. Ahmed el-Adevl, Ebu Abdullah Muhammed Abbade b. Berrl (Haşiye
tü 'Abbade) ve el-Emlrü'l-Keblr es-Sünbavl (Müntehe'l-me'arib 'ala Ki{ayeti't-talib)
tarafından haşiyeler yazılmıştır. Bunların

en meşhuru olan Adevl haşiyesiyle birlikte
pek çok defa basılan eserin (Kah i re 1288,
1305, 1309, 1310, 1325 , 1335, 1344) tenkitli neşrini Muhammed Abdullah Şahin
gerçekleştirmiştir (Haşiyetü'l-'Adevi 'ala
Kifayeti't-talibi'r-rabbani li-Risaleti İbn
Ebi Zeyd el-~ayrevani, HI, Beyrut I 997).
9. Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim
et-Tetal, Tenvirü'l-ma~iile fi(bi-) }).alli
elfd:ı;i'r-Risdle (I-lll, nşr. Muhammed Ayiş
Abdülal Şübeyr, Kah i re 1409/1 988). Mezhebin muhtasar metinleri üzerine yaptığı
şerhlerle tanınan ve mezhep içinde farklı
görüş ve nakiller konusundaki tercihlerine
itimat edilen Tetal, er-Risdle'nin en meş
hur şerhleri arasında yer alan eserini Hamb. İshak'ın tercihleri çerçevesinde kaleme almıştır. Dolayısıyla bu şerh er-Risdle
ile mezhebin yeni tercih anlayışı arasındaki
ilişkiyi kurması açısından önemlidir. Ten virü'l-ma~iile üzerine Üchurl tarafından
yazılmış olan haşiye çok meşhurdur. 10.
Ahmed b. Guneym b. Mühenna en-Nefravl, el-Fevdkihü'd-devvdni 'ald Risdle-

lbn EbO Zeyd ei-Kayrevani'nin er-Risale adlı eserinin unvan sayfasıyla ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 1663)

ti İbn Ebi Zeyd el-Kayrevdni. En muteber ve hacimli şerh lerden biri olan eserin
tenkitli neşrini Abdülvaris Muhammed Ali
yapmıştır (Beyrut 1997).
Ebu Muhammed Salih b. Muhammed
el-Heskurl, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Affan el-CezGll, Ebu Salim İbn Ebu Yahya
et-Tesull, Kalesadl. Davud b. Ali el-Kattavi, İbn Kunfüz, Muhammed b. Kasım Cessus'un (Fas 1312) şerhleri de eserin önemli şerhleri arasında sayılmalıdır. er-Risdle
üzerine şerh yazma geleneği XIX ve XX.
yüzyıllarda devam etmiş, XIX. yüzyılda
özellikle bugünkü Moritanya coğrafyasın
da pek çok şerh kaleme alınmıştır. Çağdaş
şerhler arasında en meşhurları Salih Abdüsseml' el-Abi el-Ezherl'nin eş-Şeme
rü'd-ddni fi ta~ribi'l-me'dni (2. baskı,
Kah i re 1363/1944; Beyrut 200 I, 2005) , Şer
nubl'nin Ta~ribü'l-me'dni(Kahire 1314,
1320, 1331; Beyrut 1981, 1998) ve Ebü'lFeyz İbnü's-Sıddlk el-Gumarl'nin Mesdlikü'd-deldle 'ald mesd'ili metni'r-Risdle (Kahire 1954; Beyrut 2002) adlı eserleridir.

er-Risdle'nin girişindeki aklde bölümü
üzerine yazılmış müstakil şerhler ayrı bir
literatür oluşturmaktadır. Şeyh Ahmed
Zerruk, Şeyh Halu!G, Menufi, Üchurl, Muhammed b. Kasım Cessus gibi er-Risdle
şarihleri aynı zamanda bu tür müstakil aklde şerhleri yazmıştır. Bu literatür içerisinde en meşhur olanı Ebu Ali el - Meşezzalll'
ye ait olan şerhtir. Birkaç sayfalık bir metin olmasına rağmen er-Risdle'nin girişindeki aklde bölümünün çok sayıda şer
he konu olması, Malikiler arasında İbn Ebu
Zeyd'in itikadl görüşlerine büyük önem
verildiğini göstermesinin yanı sıra onun
Eş'arllik açısından tartışmalı konumuyla
da ilişkilendirilebilir.
Eser İbn Gazi el-Miknasl, Abdullah b.
Ahmed b. Hac el-Gallavl eş-Şinkitl (Da h eş
Şinkitl'nin el-Fetf:ıu 'r-rabbani adlı haşiye
si ile birlikte, Beyrut 1979) ve Ahmed b.
M üşrif el-Ahsal (Medine 1390) tarafından
manzum hale getirilmiştir. İbn Gazi'nin
Ne:ı;d'irü'r-Risdle adlı eseri, er-Risdle
metninin nazma dökülmesinden ziyade
onun üzerine yapılmış bir eşbah ve nezair çalışmasıdır. İbn Gazi eserde ele alınan
bazı meseleleri aralarındaki benzerlikler.
fıkıh usulüyle ilişkileri, İbn Ebu Zeyd'in ifadelerinde ve mezhep içi tercihierindeki sorunlar açısından on dört başlık altında yeniden tasnif etmiştir. Hattab'ın Ta}).rirü'lma~iile fi şer}).i Ne:ı;d'iri'r-Risdle adlı şer
hi (nşr. Ahmed SahnCın, Rabat 1409/1988)
İbn Gazi'nin bu eserini daha da kıymetli
hale getirmektedir. Zira Hattab sadece
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İbn Gazi'nin ifadelerini açıklamakla yetinmemiş,

onun ele almadığı ve daha ziyade
İbn Ebu Zeyd'in meşhur kavle muhalefet
ettiği ya da tercihte bulunmadığı altmış
bir meseleyi üç başlık altında manzum
olarak ifade etmiştir.
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Kuşeyrl'nin

(ö. 465/1072)

L

tasawufa dair klasik eseri.

_j

437-438 (1045-1046) yıllarında Nlşabur'
da yazılan ve müellifinin adına nisbetle tanınan eser (er-Risiiletü 'l-JSuşeyriyye) bir
girişle elli beş bölümden (bab) meydana
gelir. Girişte sufilerin akaid ve tevhid meseleleri hakkındaki inançlarının açıklanma
sına dair iki, müridlik adabına dair son
bölümde yirm iki kadar fasıl bulunmaktadır. Gerçek sufilerin islam'daki yerini ve
önemini belirterek eserine başlayan Kuşeyrl bunların sayısının son derece azald ı 
ğını, sufi olmadıkları halde sufi görünenIerin giderek arttığını, bu sözde sufilerin
dini ve şer"i hükümlere ilgisiz kaldıklarını,
haramla helal arasında fark görmediklerini, ibadetleri önemsemediklerini, bedeni
haziara yöneldiklerini, gaflet içinde yaşa
dıklarını, saygısızca davrandıkiarını. buna
rağmen hakiki vuslata erdiklerini, yaptık
ları her şeyi Allah ' ın iradesi ve izniyle yaptıklarını, ilahi esrara vakıf olduklarını iddia
ettiklerini anlatır ve eserini bütün İslam
beldelerindeki sufi cemaatlerini uyarmak
için kaleme aldığını önemle vurgular (erRisiile, s. 20-22).

er-Risale'nin birinci bölümünde seksen
üç kadar sufi sırf dini ve şer') hükümlere
bağlılıkları itibariyle söz konusu edilmiş,
bu hususla ilgili söz, davranış. hal ve menkıbeleri anlatılmıştır. Kuşeyrl bu bölümü

yazarken geniş ölçüde üstadı Muhammed
b. Hüseyin es-Süleml'nin TabaMtü'ş-şu
tiyye'sinden faydalanmıştır. Burada anlattığı sufilerin Ehl-i sünnet' e ve şer'l hükümlere olan bağlılıklarını bahis konusu
ederken bunların cahil, şekilci ve istismarcı sözde mutasawıflardan nası l şikayet
çi olduklarını belirtir. Kuşeyr'l bu bölümde
çağdaşı olan safilerden Ebu Ali ed-Dekkak,
Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, Ebü'IAbbas ei-Kassab gibi birkaçını sadece ismen zikretmiş, uzun yıllar Nlşabur'da yaşayan ünlü sufi Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr'dan
hiç söz etmemiştir. Onun Kuşeyrl'nin yakındığı safilerden olması kuwetle muhtemeldir. Burada anlatılan sfıfiler "ehl-i Risale, şüyfıh-i Risale, rical-i Kuşeyrl" diye
meşhur olup muteber ve güvenilir sfıfiler
olarak kabul görmüştür. İbn Teymiyye, Kuşeyrl'nin Eş'ariyye'den olmasına rağmen

er-Risale'de yer verdiği sufilerin

Eş'arl olSelef mezhebi üzere bulunduğuna dikkat çeker (el-İstikame, I, 81-84).
Eserin ikinci bölümü vecd, fena, cem', bast,
üns, tecell1. gaybet ve sekr gibi tasawufi
hallere ayrılmıştır. Kuşeyrl hassas bir konu olan haller bahsini ihtiyatlı bir şekilde
anlatırken vecd ve sekr halinin neticesi sayılan "ene'I-Hak" ve "Sübhanl ma a'zame
şanl" gibi şathiyelere temas etmemiştir.
Hallac'ın bazı sözlerini en hassas tasawufi konularda delil olarak zikretmiş, ancak
seksen üç sufi arasında onu saymamıştır.
er-Risale'de abdal, kutub, gavs gibi terimlere de yer verilmemiştir. Eserin diğer elli üç bölümünde tevbe. ve ra'. takva, zühd, fakr, sabır. şükür, tevekkül, rı
za, yakin, reca, havf gibi terimler açıklan
mış; ayrıca dua, zikir, velayet. keramet,
keşf, firaset, rüya, edeb, ahlak. sohbet,
sema. müridlik adabı ve ölüm gibi tasavvufi konular anlatılmıştır. · Melamet ehlinin
önderlerinden Hamdun el-Kassar ve Ebu
Hafs el-Haddad'a yer verildiği halde melamet konusu işlenmemiş. fakat fütüwet
konusu genişçe ele alınmıştır. Kuşeyrl vecd,
sema, velayet, keramet, haller ve makamlar gibi hususları açıklarken genellikle Ebu
Nasr es-Serrac'ın el-Lüma' adlı eserini takip etmekle beraber bu eserde anlatılan
abdest. namaz, oruç. hac, zekat gibi ibadetlere ve diğer bazı hususlara yer vermemiştir. Kuşeyrl'nin tasavvuf silsilesi Ebu
Ali ed-Dekkak. Nasrabadl, Ebu Bekir eş
Şibllyoluyla Cüneyd-i Bağdadi'ye ulaşır. erRisale'de bu yolla gelen tasavvufi bilgiler
önemli bir yer tutar.
madığına,

Eserin tamamına hakim olan anlayış islami çerçevedeki tasavvufu bu çerçevenin
dışındaki tasavvuftan ayırt etmektedir. İbn

