
fet . ll , 233-234, 324-334). Kaderiyye fırkası
nın doğuşunu hazırlayanlardan biri sayı
lan Gaylan'ın Emeviler'e karşı siyasi mu
halefet mesajları taşıyan bazı mektuplar 
yazdığı (Watt. s. ı 04) ve 2000 varakl aşan 
bir risaleler koleksiyonu bıraktığı kaydedi
lir (İbnü ' n-N ed'im , s. 131 ). Louis Massig
non, "Gaylaniyyat" diye adlandırılan bu ko
leksiyonun Hasan-ı Basri'ye atfedilen risa
lelerle karışmış olabileceğini düşünmekte
dir (Watt , s. 104). Onun bazı mektupları 
günümüze kadar gelmiştir (İ bn Asakir, IV, 
287) . Çoğu tabi'in nesiine mensup olan bu 
yazarlar risale formunu teolojik düşünce
lerini kolaylıkla anlatabilmek için seçmiş
tir. Şafii'nin fıkıh usulüne dair eseri er-Ri
sale adını taşımaktadır. Daha sonra ge
lenler de risale formunu kendi görüşleri
ni ifade etmek için benimsemişlerdir. Bu 
alanda ortaya konan pek çok monografi 
arasında, Ebü'l-Hasan el-Eş'ar'i'nin Selef'in 
birleştiği inanç ilkelerine dair Demirkapı 
halkına gönderdiği mektup olan Risale 
ila Ehli'ş-Şegr'i (Kıvamüddin Burslan ta
ra fından Türkçe'ye çevrilmiştir. DİFM, sy. 
7 11928 ]. s. 154-176; sy 8, s. 50-59). İbn 
Ebu Zeyd'in Maliki fıkhına dair er-Risale'
si (nş r. Had! HammO-Muhammed Ebü' l
Ecfan. Beyrut 1406/1986) ve Abdülker'im el
Kuşeyr'i'nin er-Risaletü '1-Kuşeyriyye'si 
(Bulak 1284) örnek olarak zikredilebilir. 
Mu'tezile düşünürlerinden Ebu Haşim el
Cübba'i'nin el-Bagdadiyyat ve el-'Aske
riyyat adlarını taşıyan koleksiyonları risa
lenin gönderildiği kişinin ve ikamet yeri
nin adından oluşan bir başlık taşır. Kadi 
Abdülcebbar'ın er-Raziyyat ve el-Ijariz
miyyat' ı da bu niteliktedir. İbn Teymiyye'
nin Mecmu'atü 'r-resa'ili'l-kübra'sında 
(Kahire 1385) genel yapıya ilaveten soru 
soran kişinin adı, sorunun başlığı ve risa
leye daha gerçekçi bir görüntü veren di
ğer hususlar kaydedilmiştir. 

Felsefe alanında risale türündeki telif
ler ilk dönemlerden itibaren başlamıştır. 
İlk İ slam filozof u Ya'küb b. İshak el-Kindl. 
sisteminin en önemli yönlerini Resa'ilü '1-
Kindi e1-fe1sefiyye adlı eserinde ortaya 
koymuş (nşr. M. A. EbO Rlde, l-ll , Kahire 
1950-1953). Ebu Bekir er-Raz'i de risale tü
rünü kendi düşüncelerini ifade aracı ola
rak kullanmıştır. lll. (IX.) yüzyılda risale, 
diğer alanlarda olduğu gibi felsefe alanın
da da monografi yazarlarınca seçilen bir 
telif şekli haline gelmiştir. Zaman zaman 
risale yerine "makale" kelimesi kullanıl
mıştır. Nitekim İbn Sina'nın Risaletü'l
.lfuve'l-insaniyye ve idrakiha adlı eseri 
Ma,lfiile fi 'l-,lfuve'l-insaniyye adıyla da 
bilinir. Tıp , matematik, eczacılık vb. alan-

larda yüzlerce bilimsel eserin telifinde bu 
yapı seçilmiştir. Resa'ilü İl;].vani 'ş-şafa en 
önemli risale tarzı olan monografi kolek
siyonlarından birini teşkil eder. Endülüs
lü filozof İbn Bacce'nin felsefi eserlerinin 
çoğu risale şeklindedir (Resa'ilü İbn Bac
ce, nşr. M acid Fahr\', Beyrut 1968) Maka
le adıyla da pek çok incelemesi bulunan 
İbn Rüşd'ün (Ef21İng. ]. Vlll , 534) Aristo'
nun eserlerine yazdığı kısa yorumlar Re
sa'ilü İbn Rüşd adını taşımaktadır (Hay
darabad 194 7). Bazı monografi risaleleri ol
dukça hacimlidir. Mesela İbn Ebu Zeyd'in 
Maliki fıkhına dair er-Risa1e'si, Ebu Hay
yan et-Tevhld'i'nin Risaletü'ş-şada,lfa ve'ş

şadi,lf' ı ( İ stanbul 130 ı ) hayli uzundur. Ha
life Me'mun döneminde iki dost olan müs
lüman Abdullah b. İsmail el-Haşim'i ile hı
ristiyan Abdülmes'ih b. İshak el-Kind'i'nin 
birbirlerini kendi dinlerine davet eden ri
saleleri 270 ve 233 sayfadan oluşmaktadır. 

Risale, geleneksel edebi kategorilerden 
herhangi birine dahil edilip İsimlendirme 
imkanı bulunmayan çalışmalar için de ge
nel başlık vazifesi görmüştür. İbn Fadlan'ın 
Ri./:lle'sinin asıl adı Risaletü İbn Façilan'
dır. İbn Tufeyl'in günümüzde bir hikaye, 
bir roman gibi görülen If ay b. Ya.lf?an'ı
nın tam adı Risa1etü lfay b. Ya.lf?an'dır. 

Ayrıca risale ile makameyi, makale ile ma
kameyi birbirinin yerine kullanan müellif
ler de olmuştur. İbn Hamdun, et-Te?,kire'
sinde Bed'iüzzaman el-Hemedanl'nin M a
,lfdmdt'ına resail adını vermiş, Katib Çele
bi de Süyut'i'nin bazı makamelerini risale 
olarak nitelemişti r. 
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D FARS EDEBİYATI. Risalenin tarihi 
İran'da İslam öncesi dönemlere kadar uza
nır. İbnü'n-Ned'im e1-Fihrist'inde Manihe
izm'e dair yetmiş beş risaleden bahseder. 
Şehir coğrafyasıyla ilgili Risale-i Şetris

tanhd-yi !ran, Risale-i Madigan Çet
reng, Çetrengnamek, Şatrancname, Ri
sale-i Gen c-i Şayegan, Risa1e-i Fend
name-i Büzürgmihr Buhtekdn, Risa1e-i 
Enderj-i Ijüsrev Guvatan bunlardan bir
kaçıdır. 

İslami devirde risale yazımına önem ve
rilmiş ve çeşitli alanlarda binlerce risale 
kaleme alınmıştır. Kelam sahasındaki risa
leler arasında İbn Sina'nın M i'racname'
si, Nasır-ı Hüsrev'in Güşayiş ü Rehayiş' i 

ömer Hayyam 'ın Risa1e der 'İlm-i Kül
liyyat, Risale ti 'l -v ücud ve Silsile-i Ter
tib'i (Risa le fi Külliyyati 'l-uücud), Şeha
beddin Sühreverdl el-Maktul'ün Şafir-i Si
murg ve M unisü '1-uşşa,lf'ı , Seyyid Bur
haneddin Muhakkık-ı Tirmizi'nin Risa1e-i 
M a'arif'i. Necmeddln-i Daye'nin Risale-i 
'Iş,lf u 'A,lfl'ı, Naslrüddln-i Tasi'nin Risa
le-i Agaz u Encam'ı, Sa'dl-i Şlraz'i'nin Ri
sale-i 'A_lf1 u 'Aş,lf'ı ve Reşldüddin Fazlul
lah-ı Hemedan'i'nin kelamın yanı sıra di
ğer din'i ve tasawufi içerikli risaleleri sa
yılabilir. Bunlara İbn S'ina, Fahreddin er
Razi, Naslrüddln-i TOsl, Efdalüddln-i Ka
şanl. Kutbüddin er-Razi'nin çalışmaları baş
ta olmak üzere İslam felsefesi alanında ya
zılan çok sayıda risaleyi de eklemek gere
kir. Şi'i dünyasında fıkhl konularla ilgili ola
rak yazılan birçok risale yanında merci-i 
takltd seviyesindeki alimler de bu özellik
lerini "risale-i ahkam, risale-i amell" deni
len ve fıkhın ana konularını özet halinde 
içeren birer fetva kitabı neşrederek ilan 
ederler. 

Tasawufi alanda yazılan risaleler de ol
dukça kabarık bir yekün tutar. Bunlar ara
sında Hace Abdullah-ı Ensarl'nin Risa1e-i 
Mutaşşala ber Fuşul-i Çihl ü Du der Ta
şavvuf, Şad M eydan, Kenzü 's-salikin , 
MaJ:ıabbetname ve Varidat'ı, Ahmed el
Gazzal'i'nin Risaletü '1-'aş,lfıyye 'si, Efda
lüddln-i Kaşanl'nin Muşannetat-ı Efçia
lüddin Mui:ıammed M era,lfi-i Kaşani 
adıyla toplu olarak basılan risaleleri , Fah
reddln-i lraki'nin Lema'at'ı , Naslrüddln-i 
TOs'i'nin tasawufi sülukten bahseden Ri
sale-i Evşafü 'l-eşrdfı , Alaüddevle-i Sim
nan'i'nin Muşannefat adıyla bir arada ba
sılan risaleleri , Seyyid Ali Hemedanl'nin 
Risale-i M enamiyye, Fütüvvetname, 
Adab-i Saire gibi eserleri sayılabilir. Bun
ların yanında Hace Muhammed Parsa, Sa
yinüddin Türke, Ni 'metullah-ı Veli, Abdur
rahman-ı Cami gibi edip ve şairlerin tasav-
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vufla ilgili birçok risalesi vardır. Hace Mu
hammed Dihdar-ı Şirazl'nin Risô.le-i lşt1-
lô.J:ıô.t-1 Şuiiyô.n'ını da burada zikretmek 
gerekir. 

Naslrüddln-i Tı1sl'nin ŞerJ:ı-i Fetf:ı-i Bag
dô.d be Dest-i Hülô.gu'su, Ata Melik ei
Cüveynl'nin Tesliyetü'l-iJ:.ıvô.n'ı , yazarı bi
linmeyen, Feridun Nafiz Uzluk tarafından 
tıpkıbasımı yapılan (Ankara 1952) Risô.le-i 
Tô.riJ:.ı-i Al-i Selcu~, Mecdülmülk Hac Mu
hammed Han-i Sineki'nin Kaçar Hüküm
dan Nasırüddin Şah'ın saltanatından bah
settiği Risô.le-i Mecdiyye'si (Keş{ü '1-ga
ra'ib) tarih sahasında telif edilmiş risale
lerden bazılarıdır. 

Şeyh Ali Hazin'in Risô.le-i Feresnô.me'
si, Şeyh Muhammed b. Ebu Talib Zahidl-i 
Gllanl'nin Risô.le-i lfavô.ssü'l-J:ıayevô.n'ı, 

İbn Sina'nın Risô.le-i Nabz'ı, Şerefeddin 
Bafki'nin Risô.le der l;I1fz-1 Ş1f:ı_f:ı_a'sı. Ala
eddin Sebzevarl'nin Risô.le der Mu' ô.le
cet-i Beden'i. Meslhuddin Gllanl'nin Risô.
le der Teşrif:ı-i Beden'i veterinerlik ve tıp 
alanında yazılan çok sayıda risale arasında 
yer alır. Ali Kuşçu'nun Risô.le fi'l-hey'e ve 
Risô.le fi'l-J:ıisô.b 'ı, Mlrim Çelebi'nin Risô.
le der Rub'-i Müceyyeb'i, Gıyaseddin Ka
ş!' nin Risô.le der Şerf:ı-i Aiô.t-1 Raşad'ı, 
Ebu Ca'fer Muhammed b. Eyyilb Taberi'
nin Risô.le-i İsti]]rô.c ve Risô.le-i Şeş Faşl'ı. 
Naslrüddln-i Tilsl'nin Risô.le der lfisô.b'ı ve 
Risô.le-i Bist Bô.b der Ma'rifet-i Ustur
lô.b'ı, Kutbüddln-i Şlrazl' nin İ]]tiyô.rô.t-1 
Mu~atteri'si. Yusuf b. ömer es-Saatl'nin 
Yavuz Sultan Selim adına kaleme aldığı Ri
sô.le-i İJ:.ıtilô.cô.t'ı astronomi ve matematik 
dalında yazılmış risalelerden bazılarıdır. 

Biyografik risaleler arasında Feridun-i 
Sipehsalar'ın Risô.le der AJ:ıvô.l ü Zinde
gô.ni-i Mevlô.nô. Celaleddin Muf:ıam
med-i BelJ:.ıi'si, edebi risaleler arasında 
Hacil-yi Kirmanl'nin Münô.~ara-i Şems ü 
Sef:ıô.b'ı, muamma konusunda Abdurrah
man-ı Cami'nin Risô.le-i Şagir der Mu'am
mô. 'sı. inşa alanında Hasan b. Abdülmü'
min-i HQI'nin Kavô.'idü'r-resô.'il ve ferô.'i
dü '1-fezô.'il'i. siyasette Sa'dl-i ŞI razi'nin 
NaşiJ:ıatü'l-mülUk'ü, tefsirde Molla Sad
ra'nın Mefô.tif:ıu'l-gayb adı altında toplu 
olarak basılan risaleleri. sosyal konularda 
Ubeyd-i zakani'nin AJ:.ılô.l.m'l-eşrô.f, Rişnô.
me, Şad Pend ve Risô.le-i Dilgüşô. gibi 
risaleleri örnek olarak gösterilebilir. 

Gazneliler döneminde yazılan risalelerde 
kısa ve sade cümleler kurulmasına önem 
verilmiş. ancak Selçuklular'dan itibaren 
Farsça'ya giren Arapça kelimelerin sayısı 
hızla artmaya başlamıştır. Bunda islami 
bilimler. felsefe, mantık. tarih ve edebi
yatla ilgili terminolojinin büyük tesiri ol-
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muştur. Seeili ve sanatlı nesirle yazılan ve 
soyut kavramlarla doldurulan risaleler an
cak eğitim derecesi yüksek sınıfa mensup 
insanlara hitap ediyordu. 

Safeviler ve Kaçarlar devrinde Şia alim
leri dinin esaslarına, fıkha ve hadise dair 
risaleleri Kur'an ve Sünnet'in dili olması 
sebebiyle Arapça kaleme alıyor ve döne
min medası kabul edilen tumturaklı . ede
bi sanatlarla dolu bir üslilp kullanıyorlar
dı. Nitekim Muhammed Bakır el-Meclisi. 
Feyz-i Kaşanl. Ahsal gibi alimler risalele
rini Arapça kaleme almıştır. Ancak Şii akl
desinin halk arasında yaygınlaşıp kökleş
ınesi amaçlandığından Meclisi ve Hey' eti'
den sonra Şia akldeleri. fıkıh ve hadis ile 
ilgili risaleler Farsça kaleme alınmaya baş
lanmış ve bunun olumlu sonuçları kendini 
göstermiştir. öte yandan dini içerikli risa
leler Kaçarlar devrinde İran dışında, özel
likle Necef ve Kerbela'da telif edilirken da
ha sonra iran'da yazılmıştır. Farsça kale
me alınan bu risalelerde Arapça'nın etkisi 
bulunsa da eski inşa ve edebi sanattarla 
süslenmiş üslup terkedilerek halkın kolay 
anlayabileceği metinlerin yazılması tercih 
edilmiştir. Feth Ali Şah döneminden itiba
ren risalelerin dil ve üslCıbundaki bu deği
şim nesirde yenileşmeye yardımcı olmuş
tur. Çoğu soru-cevap tarzında düzenle
nen bu risalelerde Şillik, fıkıh ve hadisin 
yanı sıra Sünnilik, Babllik. Bahallik. Şeyhı
lik ve Hıristiyanlığın reddi konuları işlen
miştir. Kaçarlar devrinde yazılan önemli 
risa.Jeleri arasında, Feth Ali Şah'ın yenilik
çi vezirlerinden Kaimmakam-ı Perahani'
nin 1803'te başlayan ve yıllarca süren İran
Rus savaşları dolayısıyla cihad bilincini uyan
dırmak için kaleme aldığı, Cihô.diyye-i Ke
bir adıyla bilinen Risô.le-i AJ:ıkô.mü'l-ci
hô.d ve Esbô.bü'r-reşô.d ile bunun özeti 
olan Risô.le-i Cihô.diyye-i Sagir sayılabi
lir. 
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IJlill!l MEHMET KANAR 

D TÜRK EDEBiYATI. Sözlüklerde "bir 
konuya. bir ilme ve fenne dair muhtasar 
eser" diye tanımlanan risaleyi Katib Çele
bi, "bir meseleyi özetle ele alıp inceleyen 
ve o konudaki neticeyi ortaya koyan kısa 
metin" şeklinde tarif eder (Keş{ü'?·?unün, 
1, 840). Kelime Türkçe'de belirli aralıklarla 
yayımlanan gazete ve dergi manasma da 
(risale-i mevküte) kullanılmıştır. XX. yüz
yıl başlarında İstanbul'da aylık olarak neş
redilen Risô.le-i Fenn-i Baytari, Risô.le-i 
Mevküte-i Bahriyye, Risô.le-i Mevkü
te-i Harbiyye gibi dergiler yanında on 
beş günde bir çıkan Risô.le-i Musik1yye 
adlı bir mecmua da yayımlanıyordu. Os
manlılar'da hacmi küçük ilmi eserlerin yay
gın bir şekilde risale olarak adiandınidığı 
görülmekte, bu durum kütüphane kata
loglarında rağbet gören bir uygulama ola
rak günümüzde de sürmektedir. Buna 
karşılık "süreli yayın" anlamı zamanla or
tadan kalkmıştır. Müelliflerin genellikle bir 
tek meseleye dair düşüncelerini ifade et
mek için "risa.Je-i mahsusa" adı verilen ça
lışmalar kaleme aldıkları bilinmektedir. An
cak zamanla birden fazla konuya yer ve
ren daha hacimli risaleler de ortaya çıkmış
tır. Osmanlı kültüründe ilk dönemlerden 
başlayarak çeşitli konularda kaleme alın
mış bu türdeki eserlerden çok zengin bir 
birikim oluşmuştur (bu çalışmalarla ilgi
li bir liste için b k. a.g.e., 1, 840-91 O; lza/:ıu 'l
meknun, ll. 432-439; Osmanlı müellifleri
nin risaleye verdikleri önem ve kaleme al
dıkları eserlerin çokluğu hakkında , Ahmed 
Remzi Dede tarafından hazırlanarak Sur
sa lı Mehmed Tahir Bey'in Osmanlı Müel
lifleri'ne ilave edilmiş bulunan "Mi.ftahu'l
kütüb" kısmındaki li ste de yeterli bir fikir 
vermektedi r; lll , 61-69). 

Yazma eser kütüphanelerinin en zen
gin bölümlerinden birini risaleler ve bun
ların bir araya getirilmeleriyle oluşturulan 
mecmuatü'r-resailler teşkil etmektedir. 
Ancak tanınmış kişilere ait olanların dışın
daki risalelerin birçoğunun henüz bütünüy
le literatüre girmediğini söylemek müm
kündür. Kataloglarda bir tek kitap gibi gös
terilen bazı çalışmaların aslında çeşitli ri
salelerden meydana geldiği ve sadece ilk 
risalenin adına bakılarak kayda geçirildiği 
bilinmektedir. Vakıf kütüphanelerinin ka
talogları sayılabilecek kitap listeleri ve def
terlerinde risaleler hakkındaki ilk bilgi
ye, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 959 
(1552) yılında hazırlandığı anlaşılan "Def-


