Ri SA LE
vufla ilgili birçok risalesi vardır. Hace Muhammed Dihdar-ı Şirazl'nin Risô.le-i lşt1lô.J:ıô.t-1 Şuiiyô.n'ını da burada zikretmek
gerekir.

muştur. Seeili ve sanatlı nesirle yazılan ve
soyut kavramlarla doldurulan risaleler ancak eğitim derecesi yüksek sınıfa mensup
insanlara hitap ediyordu.

Naslrüddln-i Tı1sl'nin ŞerJ:ı-i Fetf:ı-i Bagdô.d be Dest-i Hülô.gu'su, Ata Melik eiCüveynl'nin Tesliyetü'l-iJ:.ıvô.n'ı , yazarı bilinmeyen, Feridun Nafiz Uzluk tarafından
tıpkıbasımı yapılan (Ankara 1952) Risô.le-i
Tô.riJ:.ı-i Al-i Selcu~, Mecdülmülk Hac Muhammed Han-i Sineki'nin Kaçar Hükümdan Nasırüddin Şah'ın saltanatından bahsettiği Risô.le-i Mecdiyye'si (Keş{ü '1-gara'ib) tarih sahasında telif edilmiş risalelerden bazılarıdır.

Safeviler ve Kaçarlar devrinde Şia alimleri dinin esaslarına, fıkha ve hadise dair
risaleleri Kur'an ve Sünnet'in dili olması
sebebiyle Arapça kaleme alıyor ve dönemin medası kabul edilen tumturaklı . edebi sanatlarla dolu bir üslilp kullanıyorlar
dı. Nitekim Muhammed Bakır el-Meclisi.
Feyz-i Kaşanl. Ahsal gibi alimler risalelerini Arapça kaleme almıştır. Ancak Şii akldesinin 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 risaleler Kaçarlar devrinde İran dışında, özellikle Necef ve Kerbela'da telif edilirken daha sonra iran'da yazılmıştır. Farsça kaleme 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 itibaren risalelerin dil ve üslCıbundaki bu deği
şim nesirde yenileşmeye yardımcı olmuş
tur. Çoğu soru-cevap tarzında düzenlenen 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 yenilikçi vezirlerinden Kaimmakam-ı Perahani'nin 1803'te başlayan ve yıllarca süren İran
Rus savaşları dolayısıyla cihad bilincini uyandırmak için kaleme aldığı, Cihô.diyye-i Kebir 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.

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. Alaeddin Sebzevarl'nin Risô.le der Mu ' ô.lecet-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 Kaş!' 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 Usturlô.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 Risô.le-i İJ:.ıtilô.cô.t'ı astronomi ve matematik
dalında yazılmış risalelerden bazılarıdır.

Biyografik risaleler arasında Feridun-i
Risô.le der AJ:ıvô.l ü Zindegô.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 Abdurrahman-ı Cami'nin Risô.le-i Şagir der Mu'ammô. 'sı. inşa alanında Hasan b. Abdülmü'min-i HQI'nin Kavô.'idü'r-resô.'il ve ferô.'idü '1-fezô.'il'i. siyasette Sa'dl-i ŞI razi'nin
NaşiJ:ıatü'l-mülUk'ü, tefsirde Molla Sadra'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.
Sipehsalar'ın

Gazneliler döneminde yazılan risalelerde
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 edebiyatla ilgili terminolojinin büyük tesiri olkısa
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MEHMET KANAR

D TÜRK EDEBiYATI. Sözlüklerde "bir
konuya. bir ilme ve fenne dair muhtasar
eser" diye tanımlanan risaleyi Katib Çelebi, "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. yüzyıl başlarında İstanbul'da aylık olarak neş
redilen Risô.le-i Fenn-i Baytari, Risô.le-i
Mevküte-i Bahriyye, Risô.le-i Mevküte-i Harbiyye gibi dergiler yanında on
beş günde bir çıkan Risô.le-i Musik1yye
adlı bir mecmua da yayımlanıyordu. Osmanlılar'da hacmi küçük ilmi eserlerin yaygın bir şekilde risale olarak adiandınidığı
görülmekte, bu durum kütüphane kataloglarında rağbet gören bir uygulama olarak günümüzde de sürmektedir. Buna
karşılık "süreli yayın" anlamı zamanla ortadan kalkmıştır. Müelliflerin genellikle bir
tek meseleye dair düşüncelerini ifade etmek için "risa.Je-i mahsusa" adı verilen çalışmalar kaleme aldıkları bilinmektedir. Ancak zamanla birden fazla konuya yer veren 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 ilgili bir liste için b k. a.g.e., 1, 840-9 1O; lza/:ıu 'lmeknun, ll. 432-439; Osma nlı müelliflerinin risaleye verdikleri önem ve kaleme aldıkları eserlerin çokluğu hakkında , Ahmed
Remzi Dede tarafından haz ırlanarak Sursa lı Mehmed Tahir Bey'in Osmanlı Müellifleri'ne ilave edilmiş bulunan "Mi.ftahu'lkütüb" kısmındaki li ste de yeterli bir fikir
vermektedi r; lll, 61-69).
Yazma eser kütüphanelerinin en zengin bölümlerinden birini risaleler ve bunların bir araya getirilmeleriyle oluşturulan
mecmuatü'r-resailler teşkil etmektedir.
Ancak tanınmış kişilere ait olanların dışın
daki risalelerin birçoğunun henüz bütünüyle literatüre girmediğini söylemek mümkündür. Kataloglarda bir tek kitap gibi gösterilen bazı çalışmaların aslında çeşitli risalelerden meydana geldiği ve sadece ilk
risalenin adına bakılarak kayda geçirildiği
bilinmektedir. Vakıf kütüphanelerinin katalogları sayılabilecek kitap listeleri ve defterlerinde risaleler hakkındaki ilk bilgiye, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 959
(1552) yılında hazırlandığı anlaşılan "Def-
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terü'l-kütüb"ün başındaki "Kanünü'd-defter ve şevazzihl" (kitap katalogu ha zırlamanın
kuralları ve bunların i stis naları ) başlığını taşı
yan bölümde rastlanmaktadır. Burada,
birden fazla risale ihtiva eden yazmaların
(mecmOatü 'r-resa il) müellif ve muhteva
itibariyle en muteber risalenin ait olduğu
konu başlığına göre tasnif edilmesi esası
getirilmiştir. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında
kurulan Nuruosmaniye Kütüphanesi 'nin
katalogunda konu başlıkları belirlenirken
mecmüatü'r-resailler ilk defa ayrı bir bölümde toplanmıştır. Üsküdar Selimiye Nakşibendi Dergahı'ndaki kütüphanenin 1836'da hazırlanan katalogunda da mecmualar
müstakil bir bölümde toplandığı gibi her
birinin içindeki risaleler muhtevalarına göre ayrı ayrı kaydedilmiştir. Devr-i Hamldl
defterlerinde bu usul gelişerek devam etmiştir. Fehmi Ethem Karatay' ın hazırladı
ğı Topkapı Sarayı M üzesi Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Katoloğu' nda risale ve
mecmualar "Mütenewi Hisaleler Mecmuaları " başlığı altında verilmektedir (istanbu l 196 1, 11 , 307-364) .
Risale zamanla gelişerek kitap telif türü
haline dönüştüğünde başta hadis , fıkıh ,
tefsir gibi dini ilimler olmak üzere astronomi , matematik, tıp ve mOsiki gibi fen
ilimleriyle edebiyat, belagat ve aruz gibi
alanlara ait farklı konuların ele alındığı bir
çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Osmanlı telif geleneğinde risalelerin Arapça,
Farsça, Türkçe gibi tek bir dil yanında bu
dillerden ikisi veya üçüyle kaleme alındı
ğı, sayı , konu ve muhteva itibariyle diğer
müslüman toplumlarındaki gibi zengin olduğu görülmektedir. Bu eserlerin adlandı
rılmasında her üç dilin kullanılması yaygın
olmakla birlikte Türkçe risalelerin başlıkla
rında Farsça terkipler rağbettedir. ilmi ve
dini konulardaki erken devir örnekleri Arapça adlar taşıdığı gibi bu dille de yazılmış
!ardır. Nitekim Ali Kuşçu, Risô.le fi'l-J::ıi
sô. b adıyl a Farsça yazdığı bu ç alışmasını
esas alarak Arapça hazırladığı er-Risô.l et ü 'l-M uJ::ıamm e diyye adlı eserini Fatih
Sultan Mehmed'e sunmuştur. Muslihuddin
b. Sinan tarafından iki ayrı madenden yapılmış bir kabın , şeklini bozmadan bu madenlerin hangi oranlarda birleşiminden
meydana getirildiğ ini anlatmak üzere kaleme alınan Arapça Risô.le-i Eflô.tuniyye,
ilmi risalelerin Arapça yazılması geleneği
ni göstermesi yanında bazan adlandırma
da tanınmış bir isme izafe yolunu da ortaya koymaktadır. Fen bilimleriyle ilgili risalelerin Türkçe olanlarına Hassa hekimbaşı
larından Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi'nin beş risaleden meydana geldiği için

H amse-i Hay ati

adıyla anılan Resr'ıilü'l

mü şfiye li'l- emrô.zi'l-müşkile adlı

risale-

leri örnek gösterilebilir. Ayrıca Kadızade- i
Rumi, Mlrim Çelebi gibi birçok Osmanlı
alimi tabii ve riyazi ilimiere dair çok sayıda
risale kaleme almıştır. Burada Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'nin risalelerinden de söz etmek gerekir.
ilmi ve dini konularda yazılan risalelerin
ekseriyetle mensur olmasına karşılık edebiyat ve sanata dair r isaleler çoğunlukla
manzum-mensur karışık olup Farsça ve
Tür kçe kaleme alınmıştır. Nitekim Yunus
Emre'nin nasihate dair eseri manzum olup
Risô.letü 'n-nushiyye adını taşır. Latlfi'nin
Evsô.f-ı İstanbul isimli şehrengizi manzum
ve mensur karışık olarak telif edilmiştir.
Kalkandelenli Fakiri'nin, devrindeki mesleklerden bahsettiği için sosyal açıdan da
önemli olan Risô.le-i Ta 'rifô.t' ı da mesnevi şeklinde yazılmış bir şehrengizdir.
Başlangıçta Şark

mOsikisi nazariyatı hakeserlerin çoğu Arapça, Farsça ve
Türkçe kaleme alınmış risalelerden oluş
maktaydı. Bu bakımdan tür içinde mOsiki risalelerinin en erken örnekler olarak ayrı bir yeri vardır. Ya'küb b. İshak ei-Kindi'nin risale kelimesiyle başlayan isimler taşıyan mOsiki konusunda sekiz eseri bilinmektedir. Osmanlı müellifleri de üç dilde
mOsiki risaleleri kaleme almıştır. Bunların ilki XV. yüzyılda Kı rşehirli Nizameddin
b. Yusuf Dede'nin Farsça kaleme aldığı, fakat günümüze 873'te (ı 469 ) istinsah edilmiş Türkçe tercümelerinin ulaştığı Risô.l e-i Musikfdir. Bunu Ahmedoğlu Şükrul
lah Çelebi'nin edvar kitaplarından Türkçe'ye çevirerek hazırladığı Risô.l e-i Musikfsi takip eder. Fethullah eş-Şirvani'nin Fatih Sultan Mehmed'e sunduğu Arapça Ri sr'ıle ii 'ilmi'l-musi]fi (Mecelle fi'l-müsfkl) ,
Ladikli Mehmed Çelebi'nin yine Arapça er Risô.le tü'l-fetJ::ıiyye, Kadızade Tirevi'nin
Musik i Risô.lesi ve Ahizade Ali Çelebi'nin
Farsça Risô.l etü'l-m usi]fi fi'l- edvr'ır'ı dönemin tanınm ış risalelerindendir. XVI. yüzyıldan itibaren mOsiki nazariyatı kitapları
nın isimlerinde risale yerine daha çok "edvar" kelimesinin kullanıldığı , güfteleri toplayan eserlerin ise genel olarak "mecmua"
başlığını taşıdığı görülmektedir.
kındaki

Diğer sanat dallarında kaleme alınmış
az sayıdaki risalelerden biri ebru konusunda bilgi veren, müellifı bilinmeyen Tertib-i
Risale-i Ebri'dir. Buna Mimar Sinan'ın
yaptığı binaların listesinden ibaret olan
Risô.le-i Mi'mô.riyye'yi eklemek mümkündür. Lalezari nisbesiyle tanınan ve lll. Ahmed döneminde çiçekçiler şeyhliği yapan
Mehmed Efendi, iyi bir Jalenin nasıl yetiş-

tirileceğini

anlatmak üzere Risô.le-i Lale
el-müsemmô. bi-M izô.ni'l-ezhô.r adıyla bir
eser kaleme almıştır.
Kuşeyri'nin

er-Risale'sinden itibaren Osliteratüründe tasavvufl konulara dair
risaleler de kaleme alınmıştır. İsmail Ankaravi'nin pek çok risalesi özel adlar taşı
makla beraber Risô.le-i Usul-i Tarikat-ı
M evlana, Risal e-i Uyi'ın -i İsnô. Aşere,
er-Risal etü't-ten zihiyye ii şe'ni 'l-Mev
l eviyye gibi risaleleri de mevcuttur. Bu
son eserin de içinde bulunduğu , kısaca
"sema ve devran risaleleri" adıyla sadece
bu konuyu ele alan örnekler arasında tasawufi pek çok risalenin de müellifi olan
Niyazi-i Mısri'nin Arapça Ris r'ıle fi deverô.ni 's-sô.fi yye'sinin ayrı bir yeri vardır.
Zenbilli Ali Cemall, Sünbül Sinan , Şeyhü
lislam Ali Çelebi, Abdülahad Nuri, Kalender Efendi. iştipli Nuri Dede. ömer Fuadi, Safranbolulu Hacı Evhad Şeyhi Seyyid
Hüseyin, Haydarzade Fevzi Mehmed Kefevi, Şeyh Sırrı Abdülkadir ve Kadızade Mehmed Efendi gibi şahsiyetle r de sema ve
devran risalesi kaleme almıştır. Farklı adlarla pek çok risale yazan Müstakimzade'nin Risô.le-i M elô.miyye-i Ş üttô.riyye'si
Bayramiliğin tarihi için önemli eserlerden
biri olduğu gibi Risô.le-i Tô.ciyye'si de tarikat taçlarına dair bilgi veren , sanat bakımından da değerli bir eserdir.
manlı

Risale türünün önemli bir kısmını Osdevlet teşkilatı hakkında kaleme
alınmış siyasetnameler teşkil eder. Bunların başında Sadrazam Lutti Paşa'nın A sainame'si gelir. Bu alanda tanınmış diğer
bir isim Koçi Bey' dir. Onun devlet idaresinin aksayan yönlerine çare bulmak için kaleme alıp N. Murad'a sunduğu eseri Risal e-i Koçi Bey adını taşımaktadır. Ancak
Koçi Bey'in yeterince üzerinde durulmamış
bir çalışması daha vardır. Koçi Bey'in, Sultan İbrahim'in tahta geçmesinden dokuz
yıl sonra onun isteğiyle bir araya getirdiği bu risaleleri padişaha ilk cüiOs yılı içinde sundu ğu arzlardan m eydana gelmektedir. Belli bir ismi olmayan eser, devlet
mekanizmasının işleyişi ve saray teşrifa
tıyla ilgili konulara yer vermesinden dolayı
günümüzde "Teşkilat Risalesi" diye anıl 
maktadır. İbrahim Müteferrika' nın 1726'da bir matbaa açılmasının gerekliliğini anlatmak için kaleme aldığı ve Damad İbra
him Paşa'ya takdim ettiği Vesiletü't- tıb aa
adlı risale ise (istanbul ı 14ı , Vankulu Luga tı'nın baş ın da ) başka örneklerde de görüleceği gibi kelimenin bazan "layiha" manasına kullanıldığını göstermektedir. Tarih risaleleri arasında önemli bir yeri olan
bir diğer eser Koca Sekbanbaşı'ya ait olmanlı
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duğu

söylenen,

Nizam-ı

Cedld'i savunma
Hulasatü'l-kelam olup
Koca Sekbanbaşı Risalesi adıyla bilinmektedir. 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'alar, Şualar adını taşıyan dört eserde toplanmış 130 parçadan oluşan bu külliyat,
aynı zamanda türün mektup şeklinden
gelişerek uğradığı değişiklikleri de aksettiren önemli bir örnektir.
amacıyla yazılmış
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I.!!I!J MusTAFA UzuN

er-RiSALE
( :Ul.ı}f )
Ebu Hanife 'nin
(ö.

L

150/767)

akaide dair risalesi.

sayfadan oluşan er-Risdle'nin
iki bölüm ve netice olarak ele almak mümkündür. Eser, Hz. Peygamber'in ve ashabın mektuplarında görüldüğü gibi besmeteden sonra mektubu
gönderenle gönderilen kişinin isminin kaydedilmesi, selam, Allah'a hamd ve sena
ile başlar. Allah'a karşı saygılı ve itaatkar
olma öğüdünün ardından muhatabın kendisine yazdığı mektubun konusu zikredilir ki bu, EbG Hanife'nin Mürcie'den olduğu ve müminin dalalette bulunabileceği
Dört

_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 rivayet zinciri on dört kişiyi içermektedir. Risale 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 Sezgin tarafından Ebu Hanife'ye nisbet edilmiştir. Diğer risaleleriyle birlikte EbG Hanlfe'nin bu risalesini ketarn kitaplarındaki
tertibe göre düzenleyip şerheden Beyazizade Ahmed Efendi, risalenin tamamına
Yusuf b. Ali ei-Cürcanl'nin ljizanetü'lekmel'inin sonlarında ve Natıfi'nin el-Ecnds'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 bunu teyit ederek Ebu Hanife'yi kendi mezheplerinden göstermeye çalışan Mu'tezile'nin ona ait hiçbir eser bulunmadığını,
Risaletü Ebi l:fanife ile diğer dört risalenin Ebu Hanife ei-Buharl'ye ait olduğunu
öne sürdüklerini, bunu da sözü edilen eserlerin kendi mezheplerine karşıt görüşler ihtiva 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-Risale'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:cidetü'l-islam, s. 105). Bu konuda araştırma
yapan Ulrich Rudolph'un da benzer bir kanaat 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 Hanlfe'ye nisbet edilen akaide dair beş eserin üslupları arasında değişik müellifler tarafından yazıldıklarını gösterecek derecede farklılıklar göze çarpmamaktadır. Bu
eserlerde yer alan görüşler de birbirini destekleyici ve tamamlayıcı niteliktedir.
beş

muhtevasını giriş,

kanaatini taşıdığı şeklindeki şayiadan ibarettir. Daha sonra Kur'an'ın getirdiği, ResOl-i Ekrem'in davet ettiği ve ashabın izlediği yolun dışında kalan her iddianın kaçınılması gereken bir bid'at olduğu belirtilir.
Birinci bölüm eserin ana konusunu teş
kil eden iman-arnet münasebetine ve dolayısıyla arnelde eksiği olan müminin (mürtekib-i keblre) imandan çıkmış sayılama
yacağı konusuna dairdir. Ebu Hanife, Kur'an'ın iman esaslarından başlamak üzere
tedricen nazil olduğunu, arnele dair ayetterin daha sonra geldiğini hatırlatarak imanla arnelin ayrı hüviyetlere sahip bulunduğunu belirtir. Kur'an'da dalalet kavramı
nın "bilgisizlik" manasında müminlere de
nisbet edildiğine, iman esaslarını tasdik
etmekten doğacak hidayetle farzları tasdik etmekten oluşacak hidayetin bir tutulamayacağına dikkat çeker. Ayrıca Hz.
Ömer ile Hz. Ali için "emlrü'l-mü'minln" unvanı kullanılır. Halbuki bütün mürninterin
farzların tamamını yerine getirdiklerinin
düşünülmesi imkansızdır. Hz. Ali ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasında meydana gelen savaşta her iki grubun da haklı (hidayet üzere) olduğunun söylenınesi mümkün
olmadığına göre nasıl bir hüküm verileceği sorulur, bunun yanında Hz. Ali'nin Muaviye taraftarları için "mü'minln" dediği
hatırlatılır. Bu tür istidlallerden sonra mesele şöylece özetlenir: İman etmenin yanında bütün dini görevleri yerine getiren
kimse cennetliktir; imanı da arneli de terkeden kimse cehennemliktir; iman etmekle birlikte arnelde eksiği kalan kimse imandan çıkmış sayılınayıp böylesinin durumu
Allah'ın adi veya lutuf sıfatlarının tecellisine bağlıdır. Allah dilerse bir süre azap
eder, dilerse affedip doğrudan cennete koyar. 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 bölümün sonunda kendisinin de aralarında
bulunmakla itharn edildiği Mürcie'ye temas eder ve, "MGtedil yolu tutup sünnete
bağlı olan kimselerin doğruları söylemeleri
sebebiyle kindar insanlar tarafından Mürcil diye itharn edilmesinde kendilerinin ne
kabahati olabilir?" diye sorar. Eser, kendisine 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-

