
er-RiSALE 

İbn Gazi'nin ifadelerini açıklamakla yetin
memiş, 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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er-RiSALE 
( 41L..}I) 

Kuşeyrl'nin 

(ö. 465/1072) 
tasawufa dair klasik eseri. 

_j 

437-438 (1045-1046) yıllarında Nlşabur'

da yazılan ve müellifinin adına nisbetle ta
nınan eser (er-Risiiletü 'l-JSuşeyriyye) bir 
girişle elli beş bölümden (bab) meydana 
gelir. Girişte sufilerin akaid ve tevhid me
seleleri hakkındaki inançlarının açıklanma
sına dair iki, müridlik adabına dair son 
bölümde yirm iki kadar fasıl bulunmak
tadır. Gerçek sufilerin islam'daki yerini ve 
önemini belirterek eserine başlayan Ku
şeyrl bunların sayısının son derece azaldı 

ğını, sufi olmadıkları halde sufi görünen
Ierin giderek arttığını, bu sözde sufilerin 
dini ve şer"i hükümlere ilgisiz kaldıklarını, 
haramla helal arasında fark görmedikle
rini, 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 yap
tıklarını, ilahi esrara vakıf olduklarını iddia 
ettiklerini anlatır ve eserini bütün İslam 
beldelerindeki sufi cemaatlerini uyarmak 
için kaleme aldığını önemle vurgular (er
Risiile, 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 men
kıbeleri anlatılmıştır. Kuşeyrl bu bölümü 

yazarken geniş ölçüde üstadı Muhammed 
b. Hüseyin es-Süleml'nin TabaMtü'ş-şu
tiyye'sinden faydalanmıştır. Burada an
lattığı sufilerin Ehl-i sünnet' e ve şer'l hü
kümlere olan bağlılıklarını bahis konusu 
ederken bunların cahil, şekilci ve istismar
cı sözde mutasawıflardan nasıl şikayet

çi olduklarını belirtir. Kuşeyr'l bu bölümde 
çağdaşı olan safilerden Ebu Ali ed-Dekkak, 
Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, Ebü'I
Abbas ei-Kassab gibi birkaçını sadece is
men zikretmiş, uzun yıllar Nlşabur'da ya
şayan ünlü sufi Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr'dan 
hiç söz etmemiştir. Onun Kuşeyrl'nin ya
kındığı safilerden olması kuwetle muhte
meldir. Burada anlatılan sfıfiler "ehl-i Ri
sale, şüyfıh-i Risale, rical-i Kuşeyrl" diye 
meşhur olup muteber ve güvenilir sfıfiler 
olarak kabul görmüştür. İbn Teymiyye, Ku
şeyrl'nin Eş'ariyye'den olmasına rağmen 

er-Risale'de yer verdiği sufilerin Eş'arl ol
madığına, Selef mezhebi üzere bulundu
ğuna 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 ko
nu olan haller bahsini ihtiyatlı bir şekilde 
anlatırken vecd ve sekr halinin neticesi sa
yılan "ene'I-Hak" ve "Sübhanl ma a'zame 
şanl" gibi şathiyelere temas etmemiştir. 
Hallac'ın bazı sözlerini en hassas tasawu
fi konularda delil olarak zikretmiş, ancak 
seksen üç sufi arasında onu saymamıştır. 
er-Risale'de abdal, kutub, gavs gibi te
rimlere de yer verilmemiştir. Eserin di
ğer elli üç bölümünde tevbe. ve ra'. tak
va, 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 tasav
vufi konular anlatılmıştır. · Melamet ehlinin 
önderlerinden Hamdun el-Kassar ve Ebu 
Hafs el-Haddad'a yer verildiği halde me
lamet konusu işlenmemiş. fakat fütüwet 
konusu genişçe ele alınmıştır. Kuşeyrl vecd, 
sema, velayet, keramet, haller ve makam
lar gibi hususları açıklarken genellikle Ebu 
Nasr es-Serrac'ın el-Lüma' adlı eserini ta
kip etmekle beraber bu eserde anlatılan 
abdest. namaz, oruç. hac, zekat gibi iba
detlere ve diğer bazı hususlara yer ver
memiştir. Kuşeyrl'nin tasavvuf silsilesi Ebu 
Ali ed-Dekkak. Nasrabadl, Ebu Bekir eş
Şibllyoluyla Cüneyd-i Bağdadi'ye ulaşır. er
Risale'de bu yolla gelen tasavvufi bilgiler 
önemli bir yer tutar. 

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



Haldun. Haris el-Muhasibl'nin er-Ri'aye'
deki tasawufunun takva ve nefis muha
sebesini esas aldığını, Kuşeyrl'nin er-Risa
Je'de sufılerin adabı , manevi zevk ve vecd 
halleri üzerinde durduğunu, GazzEıli'nin İJ:ı
ya'da bu iki hususu birleştirdiğini söyler 
(Mul).addime, s. 440) er-Risale'de Ehl-i 
sünnet çerçevesinde bir tasawuf anlayışı 
ortaya konulup bunun dışındaki tasawuf 
reddedilmiş olduğundan eser özellikle mu
hafazakar çevrelerde büyük rağbet gör
müş, sufi olmayan dindarlar arasında bi
le güvenle okunmuş. bu niteliği sebebiyle 
tasawufun yayılmasında etkili olmuştur. 
er-RisdJe'nin bir nüshasının bulunduğu ev
lerin afetlerden korunacağına inanılması 
(Taşköprizade, I, 797) eserin yaygınlığını 
ve tesirini göstermektedir. er-Risale'nin 
gördüğü büyük ilgi Haris el-Muhasibl ve 
Hakim et-Tirmizi gibi müelliflerin eserle
rinin ve et-Ta'arruf, el-Lüma', Kütü'l-1)-u
J(lb gibi daha eski metinlerin kısmen unu
tulmasına sebep olmuştur. Serrac'ın el-Lü
ma'ı, Kelabaii'nin et-Ta'arrufu, Ebu Ta
lib el-Mekkl'nin Kütü '1-l)"u](lb 'u, Sülem1'
nin Tabal)"atü 'ş-şufiyye'siyle diğer bazı 
eserleri ve Ebu Nuaym'ın lfilyetü'l-evli
ya'ı er-Risale'nin en önemli kaynaklarıdır. 

Kuşeyrl bu eseriyle pek çok mutasawıf 
üzerinde etkili olmuştur. Hücvlrl Keşfü'l
maf:ıcub'da (s. 209) Kuşeyrl ile görüştü
ğünü anlatır. Jukovsey, Keşfü'l-maJ:ıcub'a 
yazdığı önsözde bu tesire işaret eder (neş
redenin girişi, s. 43, 57). Kuşeyrl'nin öğren
cilerinden Ebu Ali el-Farmedl, GazzEıli'nin 
üstadı idi. GazzEıli İJ:ıya'da geniş ölçüde 
Kuşeyrl'den faydalanmıştır. Muhammed 
İstilaml, er-Risale ile Feridüddin Attar'ın 
Te~kiretü'l-evliya' adlı eserindeki ben
zerlikler üzerinde durmuştur ( Te?kiretü '1-
evliya', neşredenin girişi, s. I 9). Mul)"addi
me'sinde er-Risale'ye göndermeler yapan 
İbn Haldun, Şitd'ü's-sa'il'de bu eserden 

faydalanmıştır. er-Risale Muhyiddin İb
nü'l-Arabl, Ebu Hafs es-Sühreverdl, Lisa
nüddin İbnü'I-Hatlb ve Abdurrahman-ı Ca
ml başta olmak üzere birçok sufi müelli
fin müracaat kitabı olmuştur. Eser üzeri
ne yazılan şerhler ve yapılan tercümelert 
söz konusu etkinin alanı daha da genişle
miştir. 

er-Risale, Takıyyüddin İbn Teymiyye ve 
İbn Kayyim el-Cevziyye gibi Hanbelller'in 
dikkatini çekmiştir. İbn Teymiyye'nin el
İstil)"ame adlı eseri er-Risale'nin şerhi 
mahiyetindedir. Thsavvufla ilgili görüşlerini 
ortaya koyarken sık sık er-Risale'ye baş
vuran İbn Teymiyye, Kuşeyrl'nin tasawuf 
anlayışını takdir etmiştir. İbn Kayyim Me
daricü's-salikin'de Hace Abdullah-ı He
revl'nin görüşlerini şerhederken geniş öl
çüde er-Risale'den faydalanmıştır. er-Ri
sale Mısır 1 Bulak'ta basılmış (I 284), daha 
sonra çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire 
I 304; nşr. Mustafa Hal ebi, Kah i re I 359; 
nşr. Abdülhallm Mahmud - Mahmud b. 
ŞerH, Kah i re I 386!1966; nşr. Mahmud Zer
rik Ali Abdülhamld Baltad, Beyrut I 993). 

Eseri ilk defa Sedidüddin Abdülmu'tl b. 
Mahmud el-İskender'i ed-Delale ii feva'i
di'r-Risale adıyla şerhetmiştir (Süleyma
niye Ktp., Carullah Efendi, nr. 999). Diğer 
bir şerh Zekeriyya el-Ensarl'nin İJ:ıkdmü'd
delale 'ald taJ:ıriri'r-Risale'sidir (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. I8I8). Ensarl'
nin oğlu Zeynelabidln bu şerhi Teh~ibü'd
delôJe 'ald tenl)"iJ:ıi'r-Risale adıyla ihtisar 
etmiştir (Zahiriyye Ktp., nr. 69). Mustafa 
b. Muhammed el-Arusl'nin Netd'icü'l-ef
kari'l-Kudsiyye ii beyani me'ani şer
J:ıi'r-Risaleti'l-Kuşeyriyye'si (I-IV, Beyrut 
I 420/2000), Zekeriyya el-Ensarl'nin şerhi
nin Muhyiddin İbnü'l-Arab'i'nin görüşleri 
bağlamında geniş bir haşiyesidir. er-Risa
le Hint dünyasında Glsudıraz tarafından 
şerhedilmiştir (nşr. Hafız Seyyid Ata! Hü-
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seyin, Haydarabad I 361; eserin diğer şerh 
ve ihtisarları için bk. Abdullah Muham
med el-Habeşl, II , 976-978). 

er-Risale'yi Kuşeyr'i'nin öğrencisi Ebu Ali 
Osman! Farsça'ya tercüme etmiştir (nşr. 
Bedlüzzaman FürOzanfer, Terceme-i Risa
le-i Kuşeyriyye, Tahran I 345 h ş.) Eserin 
mütercimi belli olmayan Farsça bir çeviri
si daha vardır (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 2077). er-Risale, Osmanlı dönemin
de Hoca Sadeddin Efendi (sadeleştiren 
Mehmet Günyüzlü, istanbul 2003), Seyyid 
Muhammed Tevfik (İSAM Ktp., nr. 2062, 1-
22 [fotokopi nüshaj) ve AbdünnEıfi Efendi 
(Müntehabat-ı Nafia-i Risale-i Kuşeyriyye, 

istanbul 1307) tarafından Türkçe'ye tercü
me edilmiştir. Son dönemde yapılan çevi
rileri şunlardır: er-Risale (tre. Tahsin Ya
zıcı, Ankara 1966, aynı tercüme Tasavvu
fun İlkeleri adıyla, İstanbul I 978); Risale-i 
Kuşeyriyye (tre. Ali Aslan, istanbul 1978); 
Kuşeyri Risalesi (tre. Süleyman Uludağ, 
istanbul 1978); Kuşeyri Risalesi (tre. Dila
ver Selvi, İstanbul 2007). Olga de Lebedev, 
er-RisdJe'nin tasawuf terimleriyle ilgili bö
lümünü Fransızca'ya çevirmiş ( Traite sur 
le soufism de l'lmam Erudit Abou '1-Qasım, 
Roma 1911), Almanca özet bir tercümesi 
Richard H artman n tarafından yapılmıştır 
(Al-Kuschairls Darstellung des Süfitums 
mit Übersetzung-Beilage, Berlin 1914). 
Eserin tam Almanca tercümesini Richard 
Gramlich gerçekleştirmiştir (Das Sedschre
iben über Su(12m, Wiesbaden I 989). B. R. 
Von Shlegell'in İngilizce çevirisinde (Prin
ciple of Sufism, Berkeley 1990) sufilerin bi
yografisine ait kısım eksiktir. 
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