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ÖZ 

 

Osmanlı’nın son dönem devlet adamlarından ve âlimlerinden Ermenekli Süleyman Sırrı 

Efendi (ö. 1931)’nin Kenzü’l-Akaid adlı eseri, dinî ilimler hakkında bilgi edinmek 

isteyenlerin yanında ilim meclislerinde tartışmalara farklı camialardan katılan kişilerin de 

aradığı bir eserdir. Bu eserin muhatap kitlesinin değişmesi ve önceki zamanlara nazaran 

da genişlemesi; entelektüel çevre denilen bu kesimin bazılarının Arapça dilini bilmemesi, 

bazılarının da Arapça diline verilmesi gereken önemi vermemesi gibi nedenlerin dışında 

devletin bekası ve muhafazasının ancak dine bağlılıkla olabileceği düşüncesinin etkisiyle 

eserin telif edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Aynı şekilde esere muhatap olan kitlenin 

Müslüman olsun ya da olmasın İslâm’a ait ve bilhassa ortak bir mezhep üzerinden ittifak 

olunan inanç esasları belirten meseleleri ve dinin usulünde asıl öğrenilmesi gereken 

esasları öğretebilme ve aktarabilme çabası içerisindedir. Süleyman Sırrı’nın kendi 

zamanında ortaya çıkan akımlara karşı cevap mahiyetinde değil de iman sahiplerinin 

imanlarını tahkik ve muhafaza ettirebilmek amacıyla naklî deliller üzerinden meseleleri 

anlatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu yaparken de yeni eğitim sistemine geçişin ve 

modern düşüncenin itikadi esaslara yansıyan izlerini görmek mümkündür. 

“Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi Kelâmi Görüşleri ve Kelâma Dair Eserleri” adlı 

tez çalışması üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ermenekli Süleyman 

Sırrı Efendi’nin hayatı ve eserleri tanıtıldı, ikinci bölümde kaleme aldığı akaid 

eserlerinden Kenzü’l-Akaid adlı eseri değerlendirildi. Son kısımda ise günümüze ulaşan 

matbû nüshalardan hareketle Osmanlıca metnine ve çevirim yazısına yer verdik. 

 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Sırrı, Ermenekli, İçelli, Osmanlı âlimi, Osmanlı Türkçesi, 

akaid, Kenzü’l-Akaid, Yeni İlm-i Kelam. 
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ABSTRACT 

The work of Ermenekli Süleyman Efendi (died in 1931), one of the scholars of the late 

Ottoman period, Kenzu’l-Aqaid is appreciated by not only those who want to acquire 

religious knowledge, but the ones participating to the gatherings on wisdom, as well. 

There has been a need to publish the book because the groups that are interested in the 

work have changed and the groups valuing the book have enlarged in comparison with 

the past. Also, some members of these intellectual groups either do not speak Arabic or 

do not give the required importance to the language and this fact is among the reasons of 

the publication of the book. As an additional motivation of publishing the book is the 

influence of people who consider the loyalty to religion as the only solution regarding the 

survival problem of the state. Likewise, masses who are interested in the book, whether 

Muslim or not, are struggling to teach the issues about Islam, especially the issues 

regarding the essence of faith over a sect that is widely accepted, and the essential points 

regarding the practice of the religion. It can be claimed that rather than responding to the 

trends of his period, Süleyman Sırrı, tried to explain the issues in order to encourage the 

people who have the faith to inquire and protect their faith by his providing commentary 

evidence. At this point, It is possible to observe the reflections of the new education 

system and modern thought on the essence of faith. 

This thesis named as “Theological (Kalam) Thought of Ermenekli Süleyman Sırrı 

Efendi and His Works on Kalam” includes three main chapters. In the first chapter, the 

biography and works of Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi are introduced. Kenzu’l-Aqaid, 

one of the aqaid books of Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi is analyzed in the second 

chapter. The last chapter provides the script, which is constructed by the printed copies 

that have reached today, in Ottoman language and its translation. 

 

Key Words: Süleyman Sırrı, Ermenekli (from Ermenek), İçelli (from İçel), Ottoman 

scholar, Ottoman Turkish, aqaid, Kenzu’l-Aqaid, The New Movie-i am Kalam. 

 



 

ÖNSÖZ 

 

İslâm’ın inanç esaslarını kaleme alan uzun literatüre sahibiz. Akaid ismini verdiğimiz bu 

eserler, inanç esaslarını izah ve ispat ederken muhalif görüşlere karşı kendi görüşlerini 

savunmuştur. Her bir eser yazıldığı dönemin ihtiyacına, sosyal, kültürel ve siyasi yapısına 

ışık tuttuğu gibi yeni ilimlerin, çalışmaların ve tartışmaların oluşmasına da vesile 

olmuştur. Telif olunduğu andan bu zamana kadar tarihin tozlu raflarında kalan ve 

okuyucuya kazandırılmasını bekleyen eserlerden biri de Kenzü’l-Akaid adlı eserdir. Bu 

eserin müellifi son devir Osmanlı’nın devlet adamlarından ve birçok kez açılıp kapanan 

İstanbul Üniversitesi (Darü’l-fünûn)’nin eski muallimlerinden Ermenekli Süleyman Sırrı 

Efendi olup kendisi hem geleneksel eğitim sistemini hem de yeni eğitim sisteminde 

eğitim-öğretim aldığı gibi her iki eğitim kurumunda da çeşitli vazifelerde bulunmuştur. 

Eğitimde yaşanan geçişi bizzat yaşamış olması ve o dönemin ihtiyacı nispetinde 

gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlaması nedeniyle önemli biridir. Ayrıca birçok ilmî 

alanda eserler telif etmiştir. Bu çalışmada dönemin itikadi düşünce yapısını yansıtmaya 

çalışabilmek amacıyla Sırrı’nın akaid-kelâma dair eserlerinden Kenzü’l-Akaid adlı eseri 

incelenecektir. Bu eseriyle geleneğin anlaşılması, devamı ve muhafazası uğrunda kendi 

dönemine nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koyulacaktır. Tezde meselelerin 

anlaşılmasında ve fikir edinilmesinde yararlanılan kişilerin eserlerine yer verildiği gibi 

karşılaşılan güçlüklere de değinilmiştir. Ardından “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi 

Kelâmi Görüşleri ve Kelâma Dair Eserleri” başlıklı tez çalışması üç ana bölüme ayrılmış 

olup ilk bölümde Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’nin hayatını ve eserleri tanıtıldı. İkinci 

bölümde ise akaid-kelâm alanına dair kaleme aldığı Kenzü’l-Akaid adlı eserini 

değerlendirmeye tabi tutuldu. Son kısımda bu eserin günümüze ulaşan ve farklı baskılara 

sahip matbu metinleri dikkate alarak metni Osmanlı Türkçesi ile yeniden yazıldıktan 

sonra çevirim yazısına aktarıldı.   

Öncelikle eğitim hayatı boyunca maddi ve manevi yardımlarını hiçbir zaman 

esirgemeyen, bilhassa yüksek lisans çalışmalarım süresince evlatlık vazifelerimin 

ihmaline karşı özür diliyor; gösterdikleri hoşgörü ve desteklerinden dolayı değerli annem 

Süheyla ve babam Halis ARAZLI’ya teşekkür ederek başlamak isterim. Ayrıca kız 
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GİRİŞ 

  

1. TEZİN KONUSU VE ÖNEMİ  

 

Akaid kitaplarının yapısal biçimi ve muhtevasına baktığımızda Gazzâlî öncesi kelâm 

ilminin konusu "Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri" iken zamanla "mevcûd" ve "ma'dûm"u 

içeren "ma'lûm” olmuştur. Bu değişim birçok önemli düşünürlerin felsefe, mantık ve 

diğer ilmî çalışmaların etkisiyle başlatarak kelâm ilmi bir felsefe-bilim sistemi haline 

getirilmiştir.1 Herhangi bir kelâm metnini açıp yapısal olarak incelediğimizde bilgi (ilim), 

teorik düşünce (nazar), metafizik (umûr-i âmme dediğimiz genel kavramlar), mümkinât 

(mevcudât) ve en sonunda ise ilahiyyât-sem'iyyât konularını ele alan eserlerle 

karşılaşılmaktadır. Yeni İlm-i Kelâm öncesi akaid ve kelâm eserlerinde bulunan sem'iyyat 

bölümünün muhbir-i sâdıkın bildirileri üzerinden sadece şekil verici bağlamda 

kullandıklarını söyleyebilmek mümkündür. Genel itibariyle eserlerde akıl, bir "zemin" 

olarak kullanılmaktadır.2 Âmentü tek esasa indirgendiğinde “Allah’ı sadece akıl ya da 

haber imkânlarıyla mı yoksa haberin ışığı altında aklın tasdikini ve verilerini kullanarak 

ispat edilmesi mi gerekir” sorusunu sormamak elde değil.  

Yeni İlm-i Kelâm Dönemi’ne gelindiği zaman yeni konuların gündeme gelinmesi 

ile gaye, kelâm ve felsefe yapmak olmayıp halkın inanç esaslarında yaşadıkları 

problemlerine çözümler üretmek, mezhepler arası müdafaa ya da reddiye olmayıp dinin 

müdafaasını esas yapmak ve Batı’dan gelen farklı akımlara karşı Aristo mantığı ile ispat 

ve savunma yapmak yerine dönemin belirgin özelliği olan deney ve tecrübe yoluyla ispata 

karşılık kevnî delillerin kullanılması olmuştur.3 Bu dönemde kelâm ilminde değişikliler 

yaşanırken ilmin meselelerini açıklama ve delillendirme de kevnî çalışmalara dikkat 

 
1 Fahreddîn er-Râzî, Kelâm’a Girş: el-Muhassal, çev. Hüseyin Atay, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002; 

Fahrüddîn er-Râzî, Esâsü’t-taḳdîs fî İlmi'l-Kelâm (Teʾsîsü’t-takdîs), Beyrut, 1995; Seyfeddîn el-Âmidî, 

Gâyetü’l-Merâm fî İlmi’l-Kelâm, thk. Hasan Mahmud Abdüllatif, Kahire, 1391/1971; İlhan Kutluer, Akıl 

ve İtikad-Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar, İstanbul: İz Yayınları, 1996, s. 15-16; İhsan 

Fazlıoğlu, "Osmanlı Düşünce Geleneğinde 'Siyasi Metin' Olarak Kelam Kitapları", Türkiye Araştırmaları 

Literatür Dergisi, 2(2003): 379-398. 
2 Hüseyin Doğan, “Medreselerde Okutulan Temel Akîde Kitapları Üzerine Bazı Tespit ve Mülâhazalar”, 

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012, 

2(2013): 655-678. 
3 Bkz. Mehmet Salih Geçit, “Yeni İlm-i Kelam Hareketinin Kelam İlmine Kazandırdığı Yenilikler”, Hikmet 

Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 18(2016): 103-162. 
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çeken Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ile karşılaşmaktayız. Kendisi bu yöntemi yoğun 

kullanmamış olsa dahi kendisinden sonraki eserlerde bunu görmek mümkündür.4 Ayrıca 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde milletin (din) 5  muhafazası ve bekası adına 

düzenlenen çeşitli çalışmalardan biri olan ve bu gayeye hizmet amacıyla kurulan Maârif 

Nezâreti Encümen-i Teftiş ve Muâyene Heyeti’nin çalışmalarında kullanılan zemini 

tespit edebilmek amacıyla Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’yi ve onun eserlerinden 

Kenzü’l-Akaid adlı eserini tercih ettik.  

Süleyman Sırrı gerek müteahhirûn gerek yeni ilmi kelâm dönemine ait eserlerin 

içeriklerinden farklı bir şekilde uzun mukayeselere ve muhalif görüşlere girmeden Ehl-i 

Sünnet’in inanç esaslarını dikkate alarak nasslar çerçevesinde Kenzü’l-Akaid adlı eserini 

kaleme almıştır. Mezhebin itikad ettiği meselelerin altı tane olmasına atıfta bulunarak 

Allah’ın varlığı ve birliği, meleklerin varlığı, mahiyeti ve özelliği, semavî kitaplar, 

nübüvvet meselesi, ahiret hayatı ve kaza ve kader konularını altı bâbta incelemektedir. 

Bu bağlamdan hareketle eserin her bir bâbında Ehl-i Sünnet’in itikadi esaslarından biri 

incelendi. Çalışma konumuzu oluşturan bu eser, klasik akaid eserlerine ait muhtevanın 

dışına çıkmadığı gibi bazı konuları hiç ele almamakta, bazılarına da birkaç cümle 

açıklama yapmakla yetinmektedir. Bunlara nedenleriyle birlikte değinmeye çalışacağız. 

Ayrıca klasik akaid ve kelâm kitaplarında nadir bulduğumuz bahislere Sırrı, eserinde 

bilhassa yer vermektedir. 

Kenzü’l-Akaid eserini tercih etme sebeplerimizden biri Necmüddin Ömer en-

Nesefî (ö. 537/1142)’nin Metnü’l-Akaid adlı eserine yazılan bir şerh mahiyetinde olması, 

eserin kapağında Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’nin Maârif Nezâreti Encümen-i Teftîş 

ve Muâyenesi’nde âzâlık yaptığı (15 Cümâdalâhire 1312/12 Aralık 1894) kaydı ve eserin 

basım tarihi (M:1897/1898, H:1315, R:1313/1314) dikkate alındığında Yeni İlm-i Kelâm 

döneminin karasteristik özelliğini yansıtan eserlerden biri olmaktadır. Ayrıca 29 

Rebiulâhir 1314/18 Ağustos 1898 tarihinde ise Mekteb-i Hukûk-i Şâhâne’de Kitâbü’n-

nikâh muallimliği vazifesine başlamış olması hayatta iken eserini bastığı eser üzerinden 

 
4 Bkz. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1340-1343; İzmirli İsmail Hakkı, 

Muhassâlü'l-kelâm ve'l-hıkme, Dârülhilâfetilaliyye: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1336; İzmirli İsmail Hakkı, 

Mülahhas İlm-i tevhîd, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1338; Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam, 

İstanbul: Bilmen Yayınevi, [t.y.]; Abdüllatîf Harpûtî, Tenkîhu'l-kelâm fi akaidi ehlil-islâm ve tekmile, 

Dersaâdet: Necm-i İstikbal Matbaası, 1330. 
5 “Millet” tabiriyle kastetmek istediğimiz anlam ikinci bölümde ele alınacaktır. Bkz. Dipnot nr. 114. 
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okumalar yaptırdığı ve müellifin elinden çıktığı şekliyle elimize ulaştığı bilgisine sahip 

olunmaktadır. Sırrı, Kenzü’l-Akaid eserini tamamlamasıyla Türk milletine Osmanlı 

Türkçesiyle yazılmış önemli bir eser kazandırmıştır. Eserin önemini çevresindeki 

âlimlerden ve muhterem zâtlardan büyük ilgi ve takdir görülmesinden, rütbesinin 

yükselmesinden ve ona yazılan takrizlerden anlaşılmaktadır. Eserin niteliği hakkında 

bunların önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Eserin tercih sebebini ve önemini gösteren bir başka sebep ise, Sultan Abdülhamid 

(1842-1918), Cemâlü’d-din Efendi (ö. 1848-1919)’yi Osmanlı Devleti’nin Şeyhü’l-

İslâm’ı olma vazifesini vermesiyle Cemâlü’d-din Efendi de vezir olan es-Seyyid Ahmet 

Zühdü (Zühdî) Paşa (1834-1902)’yı her türlü ilmî eserler ile dolu bir kütüphane 

hazırlaması ve Darü’l-fünûn’un yeniden açılması amacıyla Maarif Nâzırı göreviyle 

görevlendirir. Zühdü Paşa, bu emir üzerine Maârif Nezâreti Encümen-i Teftiş ve 

Muâyene Heyeti’ni kurar. Çalışmalara yardımcı olabilecek muhterem Osmanlı devlet 

adamlarını ve âlimlerini bir araya getirir. Heyetin çalışma amaçlarından ve alanlarından 

biri Osmanlı Türkçesi’ne hâkim, dinin itikadi bağlarını, esaslarını ve ümmetin asıl 

vazifelerini koruyabilecek eserlerin yazılmasına ve yazılanların da incelenip kontrol 

edilmesine destek olmaktı. Bu vazifeyi yapabilecek heyet azâları seçilir. Azâlardan biri 

üzerinde çalıştığımız eserin müellifi olan Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi olup 

kendisinden Ehl-i Sünnet’in itikadi esasları anlatan bir risale yazması talep edilir. 

Kenzü’l-Akaid adlı eserinin talep ve ihtiyaca binaen yazılmasının dışında bu mezhebe 

göre yazılması dönemin hâkim olan düşüncesini ve inanç yapısını yansıtması açısından 

da eseri önemli kılmaktadır.  

Bir diğer sebep, medrese eğitim sisteminden mektep eğitim sistemine geçişin 

izlerini yansıtması, muhatap kitlesinin değişmesi ve genişlemesi, devletin çoklu din ve 

ulus yapısının değişmesi, ilme ait bir dil ve ıstılah olmanın dışında ortak noktada 

buluşulan akide esaslarına ve muhatabın anlayabileceği bir dile ihtiyaç duyulması gibi 

etkenin yanında halk ile aydın arasında konuşulan ortak dilinin Osmanlı Türkçesi olması, 

geleneksel bir şekilde devam eden Ehl-i Sünnet’e ait inanç esaslarının nasıl aktarıldığını 

görebilmemize imkân sağlaması ve anlatması açısından eseri önemli görmekteyiz. Şu 

zamana kadar Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserlerin konusu müstakil olup meseleler bir 

bütün ele alınmamıştır. Yeni İlm-i Kelâm döneminde akaid meselelerin tamamını ele alan 

eserlerin ise Arapça dili ile yazılmış olmasıdır.  



4 
 

Kaleme alınan akaid ve kelâm eserlerinin her birinin farklı amaç ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda yazılmasıdır. Eserlerin yazılış amaçlarının farklı olması gerekçesi ile 

değinilmesini önemli görmekteyiz: Bir topluluğun devamının, milletinin büyüklüğünün 

ve kuvvetinin dayanağı ancak dinle olduğu anlayışından hareketle yazılması hem eseri 

hem de tez çalışmasını önemli kıldığını düşündürmektedir. Ayrıca Sırrı’nın diğer fırkaları 

ve filozofları değil, Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat mezhebini tercih etme sebebini akaid 

eserlerinin muhteva sıralanışından farklı olarak eserine yetmiş üç fırka hadisi ile 

başlarken kullandığı ifadelerinden dinin müdafaasının esas alınması ihtiyacını karşılayan 

hak olan fırkaya dikkat çekmesi de eserin önemini göstermektedir.  

Tez çalışmasının konusu “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi Kelâmi Görüşleri ve 

Kelâma Dair Eserleri” olup çalışma, üç temel bölüme ayrılarak birinci bölümde 

Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’nin hayatı anlatılmaya başlanıldı. Bu kısımda onun 

yapmış olduğu görevleri, ilmi rütbesi, icâzet ve nişanları, hocaları, talebeleri ve ailesi 

tanıtıldıktan sonra İslâm Dünyası’na kazandırdığı ve çeşitli alanlarda kaleme aldığı 

eserleri tanıtıldı. İkinci bölümde, akaid alanına ait eserlerinden Kenzü’l-Akaid adlı eseri 

değerlendirildi. Son bölümde ise Osmanlı Türkçesi metnine ve çevirim yazısına yer 

verildi.   

 

2. TEZİN YÖNTEMİ VE KAYNAKLARI 

  

Çalışmaya öncelikle üçüncü bölümden yani Türkiye Kütüphaneleri’nde Ermenekli 

Süleyman Sırrı’ya ait eserleri araştırmakla başlanıldı. Daha sonra asıl araştırma ve 

inceleme konusu olan Kenzü’l-Akaid adlı eserine ait mahtut bir nüsha bulunamadığından 

çalışma, ulaşılabilen matbû nüshalar üzerinden metin yazıldı. Matbaa hatası sebebiyle 

oluşan hatalar dipnotta gösterildi. Ayet, hadis, beyit ve tanımların kaynakları tespit edildi. 

Metnin yazımı bittikten sonra bu eserin çevirim yazısı yazıldı. En sonuna metinde geçen 

ayet ve hadislerin fihristine yer verildi. Osmanlı Türkçesi metni ve çevirim yazısı 

yazılırken takip edilen metod ikinci bölümde açıklandı.  

Tezin bu kısmında kullanılan asıl kaynak Kur’ân-ı Kerîm ve hadis eserleri 

olmaktadır. Kütüb-i Sitte’de bulunamayan hadisler, Aclûnî (ö. 1162/1749)’nin Keşfü’l-

Hafâ’sına ve eş-Şâmile programına müracaat edilerek bulunmaya çalışıldı. Metin 

içerisinde geçen lafızların anlamları ve yazılışları için Lisânu’l-Arab’a, Ferit 
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DEVELLİOĞLU’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ına, Türkiye Diyanet 

Vakfı’nın hazırladığı Diyanet İslâm Ansiklopedisi’ne, Redhouse’un Turkish and English 

Lexion New Edition’a ve Mütercim Âsım Efendi’nin Kâmûs Tercümesi’ne bakılmıştır. 

Fakat ağırlıklı olarak DEVELLİOĞLU’nun sözlüğü dikkate alınmıştır. 

Üçüncü bölüm bittikten sonra Süleyman Sırrı Efendi’nin hayatı ve eserleri kısmını 

oluşturan birinci bölüm için gerekli olan araştırmalar ve ulaşılabilen kaynaklar 

incelenmeye başlanıldı. Hayatına dair ilk başvuru kaynağı Mustafa ORAL’ın 2015 

yılında hazırladığı “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ve Kifâyetü’l-Müntehî ‘Alâ 

Kifâyeti’l-Mübtedî Adlı Eserinin Tahkiki” ve Dursun ASLAN’ın 2001 yılında hazırladığı 

“Tevfik Sırrı Gür ve İçel Valiliği” adlı yüksek lisans tez çalışmaları olmuştur. Ardından 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve İstanbul Müftülüğü Şerʻiyye Sicilleri Arşivi’nde 

müellifin adına kayıtlı arşivlere ulaşıldı. Hatta müellifin irtibatlı olduğu düşünülen 

kişilerin ahvâl-i sicillerine bakıldı. Bu belgelerin dışında müellif hakkında Sadık 

ALBAYRAK’ın Son Devir Osmanlı Uleması’nda ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi’nin zeylinde Musa ALAK’ın yazdığı madde bilgisine ulaşıldı. Süleyman 

Sırrı’nın Edirnekapı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne kayıtlı olan kabir bilgilerinden ve T.C. 

Aile Nüfus Kayıt Belgesi’nden hareketle de kendi ailesi hakkındaki bilgilere ulaşılmaya 

çalışıldı. Sırrı’nın torununun oğlu olan Murat KASAROĞLU’ndan elde edilen bilgiler 

ışığında Türk Eğitim Vakfı ve Robert Koleji’nin yetkilileriyle çalışmaya malzeme 

olunabilecek bilgiler hakkında konuşma fırsatı gerçekleştirildi. Bazı bilgilerin teyit 

edilebilmesi maksadıyla tezlerin yazarlarıyla telefonda konuşmaları gerçekleştirildi. 

Gerek arşivler gerek öğrencilerine verdiği icazetnameler gerekse eserlerinin kapağında 

bulunan bilgiler doğrultusunda eserlerin müellife aidiyeti ve devlet kademesinde 

gerçekleştirdiği vazifeler tespit edildi.  

Tezin esas kısmını teşkil eden ikinci bölüme geçildiğinde Ermenekli Süleyman 

Sırrı Efendi’nin Kenzü’l-Akaid adlı eseri değerlendirildi. Eserin adını ve müellife aidiyeti 

belirtildikten sonra günümüze ulaşan nüshaları ve baskıları tabloda gösterildi.  Sonra 

matbû nüshaların bazı sayfalarından seçilen örnekler çalışmanın “Ekler” bölümünde 

paylaşıldı. Sırrı’nın bu eseri telif etme sebebi ve eserini kaleme alırken takip ettiği 

muhteva ve metod tespit edilip açıklanmaya çalışıldı. Ardından eserin kendi zamanındaki 

ve günümüzdeki önemine değinildi. Süleyman Sırrı Efendi’nin eserini telif ederken 

yararlandığı âlimlere ve eserlerine değindikten sonra ikinci bölüme yani çalışmanın esas 
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konusu olan Süleyman Sırrı’nın Osmanlı Türkçesi ile itikadi görüşleri yeni eğitim 

sistemine nasıl aktardığı tespit edilmeye çalışıldı. Bu kısım, eserin bâb sayısı dikkate 

alınarak altı başlık altında incelendi. İnceleme, eleştirel nazarla bakmayı gaye edinmeden 

müellifin benimsediği ve aktarmaya çalıştığı görüşler çalışmanın bu kısmında ortaya 

koyuldu.  

Ayrıca çalışmaya başlanılmadan önce eserin yazıldığı dönemin ve kelâm ilminin 

medrese eğitiminden mektep eğitimine geçişine kadar geldiği noktanın anlaşılabilmesi 

amacıyla ilgili eserler, tezler ve makaleler okunduğu gibi  eserini kendi dönemi ile 

mukayesesi ve yeri açısından Yeni İlmi Kelam Dönemi eserlerinden İsmail Hakkı İzmirli 

(1869-1946)’nin Yeni İlm-i Kelâm’ı, Muhassâlü'l-kelâm ve'l-hıkme’si ve Mülahhas İlm-i 

tevhîd’i, Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971)’in Muvazzah İlm-i Kelâm’ı,  Abdüllatîf 

Harpûtî (1842-1916)’nin Tenkîhu'l-kelâm fi akaidi ehlil-İslâm ve tekmile adlı eseri 

okunuldu. Daha sonra sıkça başvurulan klasik kaynaklardan Ebû Hanîfe (ö. 150/767)’nin 

el-Fıkhü’l-Ekber’i, Mâtürîdî (ö. 333/944)’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inden ilgili kısımlar, 

Cürcânî (ö.392/1001-1002)’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ından I. ve III. cildi ve Teftâzânî 

(ö.792/1390)’nin Şerhu’l-Akaid’i okunarak meselelerle ilgili metinler üzerinden analizler 

yapılmaya çalışılmıştır. Tezin konusuyla doğrudan irtibatı olmayan ilgili pasajlardan 

istifade edilebilmesi amacıyla Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025)’ın Şerhu’l-Usûli’l-

Hamse’sinin ve Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210)’nin el-Muhassal’ının bazı kısımlarını 

okuduk. Bir de Sırrı’nın eserinin mukaddimesinde ele aldığı “yetmiş üç fırka meselesi” 

hakkında fırak literatüründen Abdülkahir el-Bağdâdî (ö. 429/1037-38)’nin el-Fark 

beyne’l-fırak’ı ve Şehristânî (ö. 548/1153)’nin el-Milel ve’n-Niḥal’i çalışmayla ilgisi 

olduğu düşünülen pasajlar okunarak fırkaların görüşleri ve ayrılık noktaların 

anlaşılmasında ve fikir edinilmesinde çalışmaya katkı sağlamıştır. Araştırma esnasında 

tespit edilen noktalar, eserin muhtevası, metodu ve sonuç kısmında anlatılmasına ağırlık 

verildi. Tezin genelinde ve bazı yerlerinde kullanılan referanslar, toplu bir şekilde 

çalışmanın sonunda “bibliyografya başlığı altında toplanıldı. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN 

HAYATI VE ESERLERİ 

 

1.1 Hayatı 

  

Süleyman Sırrı Efendi, Osmanlı Devleti’nde İçel sancağına bağlı Ermenek kasabasında, 

günümüzde Karaman ilinin Ermenek ilçesinde doğdu. Sicill-i Ahvâl defterinde yazılan 

malumata göre 1271/1855 senesinde 6 ; İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nin sicil 

kaydına göre 1267/1851 yılında7; Edirnekapı Mezarlıklar Müdürlüğü ve Merkez Efendi 

Kabristanı’ndaki mezar taşına göre 1849 yılında; T.C. Aile Nüfus Kayıt Belgesine göre 

ise 1 Temmuz 1854 yılında doğduğu kayıtlıdır. 8  Ailesi hakkında fazla bilgi 

bulunmamakta ancak Kifâyetü’l-Müntehî’nin sonunda kendi soy ağacını “Süleyman Sırrı 

b. Abdullah b. Zühdü b. el-Hâc Hüseyin Hüsnü”9 şeklinde vermektedir. Aile Nüfus Kayıt 

Belgesi’nde babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Fatma olarak kaydedilmiştir. 

Kendisinin doldurduğu tercüme-i hal varakası olsun günümüze ulaşan diğer eserleri ve 

öğrencilerine verdiği icâzetnâmeleri 10  olsun babasının Abdullah Zühdü Efendi ve 

ticaretle uğraşan bir zat olduğu kaydedilmektedir. Kendisinden sonra devam eden nesli 

hakkında da bazı bilgilere ulaşılmış olup tez muhtevasının dışına çıkılmış olacağı 

düşüncesiyle bunlara yer verilmemiş olup sadece soy ağacı verilecektir.11 

Ermenek’te doğması sebebiyle “Ermenekli” nisbesiyle anılan Süleyman Sırrı, 

kendisini daha çok İçelli Süleyman Sırrı12 ya da İçelli Süleyman Sırrı Efendi13olarak 

takdim etmektedir. İcâzetnâmelerinde ve eserlerinde el-Ermenâkî (Ermenekli) nisbesini 

 
6 BOA, Dahiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl İdaresi (DH.SAİD), nr. 72. Bu arşiv belgesi Ek-1’de gösterilmiştir. 
7 İMŞSA, Sicill-i Ahvâl Dosyası (SAD), nr. 3428. Süleyman Sırrı Efendi, bu sicil kaydını bizzat kendisi 

doldurmuştur. Bu arşiv belgesi Ek-2’de gösterilmiştir. 
8 Doğum tarihlerinin farklı zikrolunması, hicri yılını mîlâdî yıla çevirirken yapılan hatadan kaynaklanması 

şeklinde yorumlanması mümkündür. 
9 Süleyman Sırrı, Kifâyetü’l-Müntehî Şerhu Kifâyeti’l-Mübtedî, İstanbul, 1312, s. 176. 
10 Süleyman Sırrı, el-İcâze, Milli Kütüphane, nr. 7048; Mustafa Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ve 

Kifâyetü’l-Müntehî ‘Alâ Kifâyeti’l-Mübtedî Adlı Eserinin Tahkiki” (Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015), s. 4-5. 
11 Süleyman Sırrı Efendi’nin soy ağacı Ek-3’te bulunmaktadır. 
12 Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, Süleyman Sırrı, İcazetnâme, nr. 

2715 (Öğrencisi Eskişehirli Muhammed Râsih Efendi’ye verdiği icâzetnâme); Süleyman Sırrı, Medhal-i 

Fıkıh, İstanbul: Matbaa-i Ziya, 1329, iç kapak. 
13 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür 

İşleri Daire Başkanlığı, 1996, IV, s. 314. 
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kullandığını görmekteyiz. Fakat ailesi ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki dostları ona Hacı 

Süleyman Sırrı şeklinde hitap ettikleri gibi mezar taşındaki isminin başına da böyle 

yazmışlardır. 1934 yılında Soyadı Kanunu’n gelmesiyle oğlu “Gür” soyadını almıştır. 

“Sırrı” ismi oğlu ve torunlarında devam ettirilmiştir.  

Süleyman Sırrı Efendi, Ermenek Kasabası’nın mahallî sıbyân mektebinde 

mukaddimât-ı ulûm-i dîniyye derslerini14 okuduktan sonra medreseye15 giderek burada 

sarf ve nahiv ilimlerini 16  okumuştur. Daha sonra aynı kasabada bulunan rüşdiye 

mektebine giderek orada okutulan fennî dersleri almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra 

imtihanlara girerek 10 Cemâziye’l-evvel 1287 (7 Ağustos 1870) tarihli diplomasını 

almıştır.17 Rüşdiye mektebinden sonra tekrar medreseye girip alet ilimlerinden mantık, 

dini ilimlerden de Mültekâ’ya kadar olan dersleri okuduğunu kaydetmektedir.18  

Süleyman Sırrı’nın eğitimini tamamlamak düşüncesiyle Ermenek’teki tahsil 

hayatını sonlandırarak genç yaşta İstanbul’a gelip burada devam ettiğini öğrenmekteyiz.19 

İstanbul’un Bâyezîd dersiâmlarından Ermenekli Mehmed Aynî Efendi (1318/1900)’nin 

ders halkalarına katılan Sırrı, ilminin çoğunu Mehmed Aynî Efendi’den tahsil ettiğini 

 
14 BOA, DH.SAİD, nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
15 Ermenek’te kaydı bulunan medreseler, aile, meslek vb. konulardan bahseden Mükremin Kızılca’nın 1830 

Ermenek Nüfus Kayıtları isimli kitabında Sırrı’nın mektep okuduğu yıllara dair bilgiler bulunamadı. Çünkü 

bu eserin yazılış sebebi, Ermenek’te gerçekleşen büyük bir yangın neticesinde birçok önemli belgenin yanıp 

kül olmasıdır. Kızılca, kurtarılabilen belgeleri bir kitap haline getirmiştir. Mevcut belgelerle Ermenek 

tarihine ışık tutarak günümüze kazandırmıştır. 
16 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
17 BOA, DH.SAİD, nr. 72. 
18 İMŞSA, SAD, nr. 3428; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 314. Kendi doldurduğu sicill-i 

ahvalde medrese ve mektep eğitimlerini zikretmesine rağmen Başbakanlık Arşivinde kayıtlı olan sicill-i 

ahvalinde sadece mektep eğitimi zikredilmiştir. 
19 BOA, DH.SAİD, nr. 72*; İMŞSA, SAD, nr. 3428.*; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 314*; 

Dursun Aslan, “Tevfik Sırrı Gür ve İçel Valiliği” (Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2001), s. 11**; Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi”, s. 5. 

*Oral, yüksek lisans tezinde “Daha sonra ise eğitimini tamamlamak üzere 10 Cumâde’l-ûlâ 1287/8 Ağustos 

1870 tarihinde Dersaadet’e (İstanbul) geldi.” cümlesini doğru bulmamaktayız. Çünkü dipnotunda belirtiği 

arşiv belgesine baktığımızda Rüşdiye mektebinden diplomasını aldıktan sonra mezkûr kasabada tahsil 

almaya devam ettiği yazılmakta olup bu tarihte İstanbul’a gittiğine dair bilgi bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde kayıtlı olan sicill-i ahvalinde ise mezkûr olunan tarih, İstanbul’a gidiş 

tarihi değil, diploma tarihidir.  

**Oral’ın tezinde zikrolunan bilgi (s. 5) üzerine birkaç şey söylemek isteriz. Gelini Mukaddes Gür 

Hanım’ın vefat tarihi, Dursun Arslan Bey’in görüşme tarihine denk gelmediğinden bu bilgiyi gelininden 

aldığını düşünmemekteyiz. “Genç yaşta arkadaşıyla beraber İstanbul’a geldiği bilgisini ancak torunu 

Melike Gür Hanım’dan alabilir” düşüncesini teyit edebilmek amacıyla 12 Haziran 2018 Salı günü Dursun 

Aslan Bey ile görüşerek bu bilgiyi kimden aldığını sorduğumuzda torunundan aldığını belirtti. Hem 

gelininin hem de torununun isimlerinin baş harflerindeki benzerlik sebebiyle karışıklık olduğu 

düşüncesindeyiz. Çünkü Dursun Bey tezinde bu bilgiyi verirken “M. Gür, görüşme, 6 Ağustos 1999” 

şeklinde not düşmüştür. Aslan, “Tevfik Sırrı Gür ve İçel Valiliği”, s. 11. 
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belirtmektedir. Kendisine diğer hocalarından daha çok hürmet gösterdiğini öğrencisi 

Yozgatlı Ömer Fevzi Efendi’ye verdiği icâzetnamesinden öğreniyoruz.20 Aynî Efendi’nin 

derslerine devam ederek ondan icâzetnâme aldığı gibi kendisi hem ilmî açıdan büyük 

zâtların bulunduğu beş tarikli bir icâzete sahip hem de Rasûlullah’a (sav) ulaşan silsilenin 

halkalarından birini teşkil etmiştir.21  

Hamîdiye Medresesi ve Dühûl kadılığı imtihanlarına girerek şehâdetnâme almayı 

hak kazanmıştır.22 Tahsilini tamamladıktan sonra mezuniyet (ruûs) imtihanına girerek 

müderrisliği kazanan Sırrı, 1296/1878-9 yılında Bâyezîd Camii’nde müderrislik 

vazifesine başlamıştır. 23  Tercüme-i hâl varakasında 24  yazılan “Türkî, Arabî, Fârisî 

lisanları üzere tekellüm ve kitâbet edebilirim” cümlesinden yani Osmanlı Türkçesi, 

Arapça ve Farsça konuşup yazabilmesi Arapça muallimliği yapmasının haricinde yazdığı 

eserlerin muhtevası ve dilinden de anlaşılmaktadır. Hatta Miftâhu’l-Akaid isimli eserinin 

başında yer alan “Münâcât” başlıklı manzumesinde kullandığı aruz vezninden 25  ve 

Kenzü’l-Akaid adlı eserinin baş kısmında bulunan “Tahdîs-i Nimet”e (Nimete Şükür) 

başlamadan önce Sultan Abdülhamid’i överken kullandığı seci’26  sanatından şiire ve 

eserinde kullandığı aklî delillerden fennî ilimlere ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 
20 Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 7; Milli Kütüphane, Süleyman Sırrî b. Abd-Allah Zühdî Ermenakî, 

el-İcâze, nr. 7048 (Eserde öğrencisi es-Seyyid Ömer Fevzi İbni Mustafa Yozgâdî’ye verdiği yazılı). 
21 Milli Kütüphane, Süleyman Sırrı, el-İcâze, nr. 7048; Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 9-12. 

Bu icâzetnâmelerinde kendisini Rasûlullah (sav)’a bağlayan silsileden dördü Mehmed Aynî Efendi’den 

birisi de es-Seyyid Ahmed el-Hâzim Efendi’den başlayan beş tarikli icâzet silsilesini aktarmaktadır. Beş 

tarikli bir icâzete sahip olduğunu öğrencileri Mustafa Remzi b. Muharrem el-Hüseynî Efendi (h. 1311)*, 

Eskişehirli Muhammed Râsih Efendi** ve Yozgatlı Seyyid Ömer Fevzî b. Mustafa’ya verdiği 

icâzetnâmeden öğreniyoruz.  

*Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Osman Huldi Öztürkler Bölümü, Süleyman Sırrı, İcazetnâme, 

nr. 371. 

**Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, Süleyman Sırrı, İcazetnâme, nr. 

2715. 
22 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
23 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, 314. 
24 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
25 Süleyman Sırrı, Miftâhu’l-Akaid, s. 4-5. EK-4 ve 5’te bulunmaktadır. 

Birkaç yerde vezin kusuru görmemize rağmen kullandığı aruz vezni “mefâîlün mefâîlün fâîlün” olup son 

iki beyitin herbirinde farklı bir aruz vezni kullandığını görmekteyiz. İlkinde “fâîlâtün fâîlâtün fâîlâtün 

fâîlün”, son beytinde ise “fâîlâtün fâîlâtün fâîlün” kullanmaktadır. Şiirinin sonunu mahlas kullanmadan 

Sultan Abdülhamid’e dua ile bitirmektedir. 
26 Bkz. Dipnot nr. 107. 
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1.1.1 Hocaları ve Talebeleri  

 

Mehmed Aynî Efendi dışında Ermenekli Hüseyin Efendi, Ermenekli Ökkeş Efendi Zâde, 

Ermenekli Hacı Abdurrahmân Efendi, Ermenekli Hacı Mustafa, Çankırılı Kara Ali 

Efendi, Boyabatlı Deli Osman Efendi, Kankîrli (Çankırılı) Hacı İbrâhim Efendi, 

Amasyalı Abdülkerîm, Ankaralı Abdullah Hulûsî gibi âlimlerden de ders almıştır.27  

Süleyman Sırrı, sadece mederese tahsilini tamamlamayıp mektep tahsilini de 

tamamladıktan sonra hocalığını her iki eğitim kurumun çeşitli yerlerinde çalışarak ikili 

eğitim sistemini çalışma hayatında devam ettirmiştir. Buralarda öğrencilerine aklî ve 

naklî ilimleri ders olarak okutmuştur. Birçok talebe yetiştiren Sırrı, eğitimini başarıyla 

tamamlayan öğrencilerine icâzet verdiğini öğrenmekteyiz: Hüseyin Fehmî Efendi (d. 

1278)28, Yozgatlı Seyyid Ömer Fevzî b. Mustafa (v. ?)29, Ankaralı Hacı Hâfız Refî Efendi 

(v. 1335/1919) 30 , Mustafa Remzi b. Muharrem el-Hüseynî (v. ?) 31 , Eskişehirli 

Muhammed Râsih b. Abdullah Efendi (v. ?) 32 , Hüseyin Hüsameddin Yasar (v. 

1939)33’dır. Öğrencilerine verdiği icâzetnâmelerinin son sayfasına isminin nakşedildiği 

yani “Süleymân Sırrî” nakışlı mührü yer almaktadır.34 

 

1.1.2 Vazifeleri 

 

Süleyman Sırrı Efendi’nin hem öğrenciliğinde hem de Bayezid dersiâmlığı ve Darü’l-

fünûn’da hoca olduğu dönemlerinde Tanzimat ve Meşrutiyet’in gelmesiyle klasik 

 
27 Milli Kütüphane, Süleyman Sırrı, el-İcâze, nr. 7048; Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 6-9.  

Ermenkli Süleyman Sırrı’nın öğrencilerine verdiği icâzetnâmelerinde kendi hocalarını zikrederken yaptığı 

medh u senalarından hem hangi ilmi aldığını hem de hocalarının nasıl bir ilmî, edebî ve ahlakî vasfa sahip 

olduğunu öğreniyoruz. 
28 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, II, 110.  
29 Milli Kütüphane, Süleyman Sırrı, el-İcâze, nr. 7048.  
30 Özel, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi (DEÜİFD), 15(2002): 81. 
31Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Osman Huldi Öztürkler Bölümü, Süleyman Sırrı, İcazetnâme, 

nr. 371. 
32 Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, Süleyman Sırrı, İcazetnâme, nr. 

2715. 
33  Çimen, Feyzi, “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin 

Yasar’ın İlmî Kişiliği”, Fatih Sultan Mehmet İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(2013): 

137-138; Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsâmeddin Yasar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 

XVIII, s. 551-552. 
34 Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Oral, “Osmanlı Son Dönemi Hadis Müelliflerinden Ermenekli Süleyman 

Sırrı Efendi’nin Hayatı”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(2018): 515-535. 
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eğitimden yeni eğitim sistemine geçişin izlerini kendisinde görmek mümkündür. O, 

birçok alanda âlim olmanın yanında aynı zamanda iyi bir devlet adamıdır. Bir taraftan 

medrese ve mekteplerde hocalık yaparken diğer taraftan da devlet dairelerinde çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Süleyman Sırrı Efendi’nin mekteplerdeki ilk devlet 

memurluğu 35  1293/1876 yılında Beşiktaş Mekteb-i Rüşdî-i Askerîsi’nin Arapça 

muallimliğine36 tayin edilmesiyle olup medreselerdeki ilk vazifesi ise 1296/1878 yılında 

Bâyezîd Camîi’nde 37  müderrisliğe başlamasıyla olmuştur. Hayatının çoğu zamanını 

İstanbul’un Beyazıd (Fatih) semtinde geçirdiğini düşünmekteyiz. Arşiv belgelerinden 

hareketle çeşitli yerlerde görevler alan Sırrı, 1329/1911 yılında Darü’l-fünûn Ulûm-i 

Dîniyye muallimliğinden emekli olmuştur.38  

Ermenekli Süleyman Sırrı, eğitim-öğretim alanında Beşiktaş Mekteb-i Rüşdî-i 

Askerîsi Arapça Muallimliği (1293/1876), Bâyezîd Dersiâmlığı (1296/1878), İbtidâ-i 

Hâric İstanbul Müderrisliği (1300/1883)39 , Mekteb-i Hukûk-i Şâhâne Kitâbü’n-nikâh 

Muallimliği (1314/1898) 40 , Darü’l-fünûn Ulûm-i Dîniyye Şubesi Fıkıh Muallimliği 

(1318/1900)41, İstanbul Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimliği (1328/1910)42 ve vaizlik43 

görevlerini yapmıştır.  

 
35 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
36 BOA, DH.SAİD, nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 3428. 

Şu an günümüzde Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü ve Sağlık Ocağı binası olarak kullanılmaktadır. 
37  Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 314. Şu an günümüzde Beyazıd Camisi işlevini 

görmektedir. 
38 BOA, DH.SAİD nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 3428; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
39 BOA, DH.SAİD, nr. 72. 
40 BOA, DH.SAİD, nr. 72. Bu eğitim günümüzde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi adıyla devam 

etmektedir.  

Dârülfünûn binası 1863 yılında hazır oluncaya kadar 1849 yılında "Valide Mektebi" adıyla meşhur olan 

"Dârülmaarif" adlı (bugünkü adıyla Cağaloğlu Anadolu Lisesi) bir okul kurulur. Osmanlı Devleti’nde XIX. 

yüzyılda kurulan ve yükseköğretim müessesesi olan Dârülfünûn, günümüze kadar çeşitli nedenlerden 

dolayı birçok isimle açılış yapıp kapanmıştır. Yani Dârülfünûn sırasıyla Darü’l-fünûn-i Osmanî (1869, 

bugünkü Basın Müzesi binası dediğimiz Divanyolu'nda yaptırılan binada) ve Darü’l-fünûn-i Sultani (1874, 

Galatasaray Sultanisi'nin içinde) adıyla açılıp kapanmıştır. II. Abdülhamid'in isteğiyle Maârif Nazırı Zühdü 

Paşa (1834-1902) tarafından “Darü’l-fünûn-i Şahane” adıyla 1900 yılında Mekteb-i Mülkiye binasında 

yeniden açılmasına rağmen 1909’da ismi “Darü’l-fünûn-i Osmanî” olup 1912 yılına gelindiğinde “İstanbul 

Darü’l-fünûnu” olarak değiştirildi. 1933'te alınan karar üzerine yeni bir kadro ve yapı ile eğitim kurumu 

İstanbul Üniversitesi ismiyle açılmış olup halen bu isimle eğitim vermeye devam etmektedir. Bkz. 

Ekmeleddin İhsanoğlu, “Dârülfünûn”, DİA, VIII, s. 521-525; Halis Ayhan, “İlâhiyat Fakültesi”, DİA, XXII, 

s. 70-72. 
41 BOA, DH.SAİD, nr. 72.  
42 BOA, DH.SAİD, nr. 72. Sicill-i Ahvâl kaydı 1326 tarihli malumatla son bulmuş olması üzerine 1328 

yılında bu vazifeyle görevlendirildiğini Vesîletü’l-Felâh adlı eserinin kapağından öğrenmekteyiz. Fakat bu 

eserin Ermenekli Süleyman Sırrı’ya aidiyeti bilhassa araştırılıp tespit olunması gerekmektedir.  
43 BOA, Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO), nr. 510. Gerek arşiv belgesi gerek Esbâbu’l-Felâh isimli eserinin 

üslûbundan hareketle bu görevi de yaptığını öğrenmekteyiz.  
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Osmanlı’nın son dönemlerinde çok sayıda “Süleyman Sırrı” veya “Sırrı” isimli 

yazar bulunması sebebiyle yazarların birbirlerine karıştırılma ihtimali üzerine Oral’ın44 

tezinde zikrettiği Mekteb-i İʻdâdiyye-i Harbiyye-i Şâhâne Sınıf-ı Mahsûs-i Arabî 

Muallimliği ile Mekteb-i Nûmûne-i Terakkî Mantık ve Tatbîkât-ı Arabiyye Muallimliği 

yapan zâtın araştırma konumuz olan Ermenekli Süleyman Sırrı’ya ait olmadığını ve bir 

başka Süleyman Sırrı’ya ait olduğu düşüncesindeyiz. Zikrolunan Süleyman Sırrı’nın bu 

görevleri yaptığına dair bilgiler terfi belgesi 45  ve Mantık isimli eserin 46  kapağında 

yazılmaktadır. Fakat Mantık eserinin kapağında yazılı olan basım tarihini Ermenekli’nin 

sicil kayıtlarında yazılan malumat ile karşılaştırıldığında kendi doldurduğu sicilin47 tarihi 

(1308-9), eserin basım tarihinden önce yazılmış olmasına rağmen Sicilli-Ahvâl 

defterinde 48 ve arşiv belgelerinde 49  bu görevlere ve esere dair herhangi bir bilgi 

bulunamamıştır. 

Süleyman Sırrı Efendi, eğitim-öğretim alanının dışında Tetkik-i Müellefât-ı 

Şerʻiyye Meclisi Âzâlığı (1308/1890)50, Maârif Nezâreti Encümen-i Teftîş ve Muâyene 

Âzâlığı (1312/1894)51, Kütüb-i Dîniye ve Şerʻiyye Tetkik Heyeti Riyaseti (1318/1902)52, 

Meclis-i Maârif Âzâlığı (1323/1905)53 ve Darü’l-muallimin Müdürlüğü (1326/1908)54 

gibi idari görevler yapmıştır.   

 
44 Mustafa Oral, “Osmanlı Son Dönemi Hadis Müelliflerinden Ermenekli” s. 526-527; Oral, “Ermenekli 

Süleyman Sırrı Efendi”, s. 16-17. 
45 BOA, İrâde Taltifat (İ.TAL), nr. 305. 
46 Süleyman Sırrı, Mantık, İstanbul: Karabet Matbaası, 1310. 
47 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
48 BOA, DH.SAİD, nr. 72. 
49 Bkz. Tablo 1. 
50 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 314; BOA, DH.SAİD, nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 3428 (bu 

belgede tayin olunduğunu fakat tavzif olunmadığını belirtmektedir). Kıraat ilminde icâzeti olanların 

bulunduğu ve Kur’ân-ı Kerîm kıraatinin ve kitâbetinin aslına uygun biçimde korunabilmesi amacıyla 

kurulan heyet, 1911’de üye sayısı arttırılarak çeşitli dillerde yazılan dinî nitelikli bütün kitapları inceleme 

görevi de eklenerek Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi olarak ismi değiştirilmiştir. 

Günümüzde Türkiye’de bu hizmetin mushafların doğru basımının sağlanmasıyla ilgili yönü Diyanet İşleri 

Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu, Kur’an kıraatlerinin öğretimiyle ilgili yönü de aynı başkanlığa 

bağlı Pendik Haseki Eğitim Merkezi tarafından yerine getirilmektedir. Bkz. Recep Akakuş, “Reîsülkurrâ”, 

DİA, XXXIV, s. 545-546. 
51 BOA, DH.SAİD, nr. 72; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
52 Bu vazifeye Maarif Nezareti’nin tavsiyesi ve padişahın emri ile atanmıştır. BOA, DH.SAİD, nr. 72; 

Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
53 BOA, Maarif Nezâreti Mektûbî Kalemi Evrakı (MF.MKT), nr. 872 (Bu arşiv belgesinde Süleyman Sırrı 

Efendi'nin, Meclis-i Maarif Azalığı'na tayin edildiğinin gazetelerde ilan edilmesi bildirilmektedir). Daha 

sonraları 1326/1908’de Maârif Meclisi’nin düzenlenmesi sonucu âzalık vazifesi kadrosundan çıkarılmıştır. 

BOA, DH.SAİD, nr. 72; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
54 BOA, MF.MKT, nr. 1074. 
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Maarif Nezâreti’nin tavsiyesi ve padişah emri ile 1320/1902’de Kütüb-i Dîniye ve 

Şerʻiyye Tetkik Heyeti başkanlığına atanan55 Süleyman Sırrı’nın yerine Süleyman Hulusi 

Efendi atanır.56 Sırrı, bir başkan, bir mümeyyiz (Ali Efendi) ve dört üyeden (Abdülkadir 

Nuri Efendi, Hacı Kâmil Efendi ve Mehmed Esad Efendi) oluşturduğu heyeti 1903 

yılında kurmuştur. Bu görevini 1905 yılının sonlarına kadar yürütebilmiştir.57 Kendisi 

Meclis-i Maârif Âzâlığı vazifesine tekrardan getirilerek yerine zikrolunan meclisin 

başkanı Süleyman Hulusi Efendi getirilir. 58  Ermenekli Süleyman Sırrı hakkında 

ulaşabildiğimiz Osmanlı arşiv belgelerini tablo haline getirerek ilgililerin istifadelerine 

sunulmuştur. (Tablo-1) 

 

Tablo 1 

Ermenekli Süleyman Sırrı’ya Dair Arşiv Belgeleri 

  

Arşiv İçeriği 

 

Tarih 

(Hicri)59 

 

Dosya 

nu. 

 

Gömlek 

nu. 

 

Fon Kodu 

1 Darü’l-fünûn Muallimi Süleyman Sırrı 

Efendi'nin emeklilik işlemlerinin yapılması 

25/M/1332 1193 5444 MF.MKT. 

2 Mülga Meclis-i Maarif Azasından Süleyman 

Sırrı Efendi'nin kadro ve maaş talep ettiği. 

(İstida 32) 

28/Z/1328 3072  ŞD. 

3 Yapılan tensikat neticesinde kadro haricinde 

kalan Mülga Meclis-i Maarif Azası Süleyman 

Sırrı Efendi'ye kadro harici mazulin maaşı 

verilmeyip Tekaüd Sandığı'ndan mazulin 

maaşı verilebileceği. 

28/L/1328 1163 53 MF.MKT. 

4 Bayezid Camii Dersiam mucizlerinden 

Süleyman Sırrı Efendi'nin kesilen maaşının 

iadeten tahsisi talebi. (Meşihat) 

21/N/1328 3806 285450 BEO 

5 Meclis-i Maarif Azası Süleyman Sırrı 

Efendi'nin bu azalıklardan birine tayin 

arzuhali. (Maarif) 

01/Za/1326 3441 258065 BEO 

 
55 Heyetin başkanı olduğuna dair bkz. BOA, BEO, nr. 2781, 2821; BOA, MF.MKT, nr. 69, 916; BOA, İ.MF, 

12  
56 BOA, MF.MKT, nr. 984. 
57 Ünal Uğur, Meclis-i Kebîr-i Maârif 1869-1922, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008, s. 41. 
58 BOA, BEO, nr. 3040. 
59 Hicri takvimde kullanılan ayların isimleri: Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, 

Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce Ayıdır. 
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6 Darulmuallimin Müdürlüğü'ne tayin olan 

Meclis-i Maarif Azası Süleyman Sırrı 

Efendi'nin yerine Daruşşafaka Müdürü İsmail 

Hakkı Efendi'nin tayini. 

01/Ş/1326 1074 39 MF.MKT. 

7 Mekteb-i Harbiye-i Şahane Akaid-i Diniye 

Muallimi Süleyman Sırrı Efendi'nin uhdesine 

mütemayiz rütbesi tevcihi ve sairenin taltifi. 

23/L/1325 438 1325/L-

176 

İ..TAL. 

8 Meclis-i Maarif azasından Süleyman Sırrı 

Efendi'nin maaşına yapılan zamma dair. 

(Maarif) 

02/B/1325 3121 234056 BEO 

9 Meclis-i Maarif azasından Süleyman Sırrı 

Efendi'nin maaşına zam yapılması. 

29/C/1325 13 1325/C-

7 

İ.MF. 

10 Meclis-i Maarif azasından Süleyman Sırrı 

Efendi'nin terfii. 

29/C/1325 428 1325/C-

137 

İ.TAL. 

11 Meclis-i Maarif Reisi Süleyman Hulusi 

Efendi'nin Kütüb-i Diniye ve Şeriyye Tedkik 

Heyeti Riyaseti'ne, heyet-i mezkure 

riyasetinde bulunan Süleyman Sırrı Efendi'nin 

meclis-i mezkûr azalığına ve mekatib-i idadiye 

müdürü Nail Beyefendi'nin meclis-i mezbur 

riyasetine maaş-ı haliyeleriyle icra-yı 

memuriyetleri. (Maarif) 

09/Ra/1325 3040 227928 BEO 

12 Meclis-i Maarif azalığına Kütüb-i Diniyye ve 

Şeriyye Tedkik Heyeti Reisi Süleyman Sırrı 

Efendi'nin, onun yerine Meclis-i Maarif Reisi 

Süleyman Hulusi Efendi'nin ve onun yerine de 

başka birinin tayini. Atlamataşı'ndaki 

Süleyman Subaşı Mekteb-i İbtidaisi altındaki 

iki dükkân gediğinin kasab esnafından 

Mehmed Ağa bin Mehmed'in uhdesine 

geçmesi uygun bulunmadığından bu hususta 

ne gibi muamele yapıldığının bildirilmesi. 

27/M/1325 984 70 MF.MKT. 

13 Kütüb-i diniyye ve Şeriyye Tedkik Heyeti 

Reisi Süleyman Sırrı Efendi'ye Teshilat 

Sandığı'ndan on beş bin kuruş ikrazı. (Maarif; 

189402) 

11/Ra/1324 2821 211560 BEO 

14 Kütüb-i Diniye ve Şeriyye Tedkik Heyeti Reisi 

Süleyman Sırrı Efendi'nin eşyasıyla yanan 

hanenin inşası için Maarif Teshilat 

Sandığı'ndan borç alınması. 

07/Ra/1324 12 1324/Ra-

4 

İ.MF. 

15 Nezaret Kütüb-i Diniyye ve Şeriyye Tedkik 

Heyeti Reisi Süleyman Sırrı Efendi'ye Teshilat 

18/M/1324 2781 208519 BEO 
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Sandığı'ndan itası istizan olunan on beş bin 

kuruşun verilmesinin Maarif Nezareti'ne ait 

mevaddan olduğu. (Maarif) 

16 Maarif Nezareti bünyesinde kurulan Teshilat 

Sandığı'ndan Kütüb-i Diniye ve Şeriye Tedkik 

Heyeti Reisi Süleyman Sırrı Efendi'ye borç 

verilmesi. 

14/M/1324 916 23 MF.MKT. 

17 Meclis-i Maarif Azası Süleyman Sırrı 

Efendi'ye maaş tahsisi. 

02/B/1323 11 1323/B-

1 

İ.MF. 

18 Süleyman Sırrı Efendi'nin, Meclis-i Maarif 

Azalığı'na tayin edildiğinin gazetelerde ilan 

edilmesi. 

24/Ca/1323 872 68 MF.MKT. 

19 Hicaz'a giden Darü’l-fünûn İlm-i Fıkıh 

Muallimi Süleyman Sırrı Efendi'nin yerine 

Ahmed Faiz Efendi'nin görevlendirildiği. 

26/Za/1321 762 67 MF.MKT. 

20 Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Arabi 

Muallimi Süleyman Sırrı Efendi'nin terfisi. 

16/Ra/1321 305 1321/RA

-129 

İ.TAL. 

21 Maarif Kütüb-i Diniye ve Şer'iye Tedkik 

Heyeti Reisi Süleyman Sırrı Efendi'nin talebi 

üzerine basımına ruhsat verilen Miftâhü'l-

Akaid adlı risalenin bir nüshasının Dâhiliye 

Nezareti Müsteşarlığı'na gönderildiği. 

02/M /1321 693 13 MF.MKT 

22 Encümen-i Teftiş ve Muayene azasından 

Süleyman Efendi ile Ferid Bey'in Teftiş ve 

Muayene Heyeti azalığına tayinleri ve Meclis-

i Kebir-i Maarif azalığından Kütüb-i Diniye ve 

Şerefiye Tetkik Heyeti azalığına nakl olunan 

Süleyman Sırrı Efendi'nin de Meclis-i Maarif 

azalığına tayini. (Maarif) 

20/Z /1320 2024 151779 BEO 

23 Teftiş ve Muayene Heyeti Azalığı'na 

Süleyman Efendi ile Ferid Bey'in ve Meclis-i 

Maarif Azalığı'na Süleyman Sırrı Efendi'nin 

tayini. 

16/Z/1320 8 1320/Z-7 İ.MF. 

24 Mahkeme kararıyla tahsil olunması kesinleşen 

borcun tahakkuku için maaşının dörtte birinin 

kesilerek gönderilmesi istenilen Dâhiliye 

Nezareti Muhasebe Kalemi Kâtibi Rıfat 

Efendi'nin maaşının dörtte birinin diğer borcu 

sebebiyle İlamat-ı Şeriyye İcra Dairesi'ne 

gönderildiğinden, alacaklı Süleyman Sırrı 

15/Ş/1320 613 20 DH.MKT. 
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Efendi'nin söz konusu daireye müracaat etmesi 

gerektiği. 

25 Bayezid Camii Şerifi dersiam 

mümeyyizlerinden Süleyman Sırrı Efendi'nin 

mütedahil maaşının tesviyesi talebi. (Maliye) 

15/C/1320 1921 144059 BEO 

26 Meclis-i Maarif Azası Süleyman Sırrı 

Efendi'nin rütbesinin Haremeyn payesine 

yükseltilerek, taltif edilmesine müsaade 

edilmesi. 

14/C/1318 529 28 MF.MKT. 

27 Encümen-i Teftiş ve Muayene azasından 

Süleyman Sırrı Efendi hakkında Meşihat'tan 

malumat istenildiği. 

14/Ra/1317 457 44 MF.MKT. 

28 Ermenek Kazası Sandık Emin-i sabıkı 

Mehmed Ali Efendi zimmetinden dolayı 

pederinin emlakinin mahcuziyetinden bahisle 

Encümen-i Maarif azasından Süleyman Sırrı 

Efendi'nin arzuhali. (İstida 18) 

13/Ra/1316 2986 13 ŞD. 

29 Encümen-i Teftiş ve Muâyene azasından 

Süleyman Sırrı Efendi'nin ilm-i kelâma dair 

tertib ettiği “Kenzü'l-Akâid” nâm eserinin 

takdimine ve rütbesinin terfîi ile taltifine dair 

Maarif Nezareti'nin arzı 

22/Ş/1315 171 90 Y.MTV. 

30 Encümen-i Teftiş ve Muayene azasından ve 

Dersiam ileri gelenlerinden Süleyman Sırrı 

Efendi'nin Kenzü'l-Akaid adlı eserden dolayı 

taltifi. 

22/Ş/1315 383 10 MF.MKT. 

31 Encümen-i Teftiş ve Muayene Azası 

Süleyman Sırrı Efendi'ye Mecidî Nişanı 

ihsanı. 

22/M/1313 82 1313/M-

55 

İ.TAL. 

32 Encümen-i Teftiş ve Muayene Azası 

Süleyman Sırrı Efendi'nin yazdığı kitaplar ve 

işindeki gayretinden dolayı ruûs rütbesinin 

yükseltilmesi için Meşihat tarafından gerekli 

işlemlerin yapılması talebi. 

18/M/1313 273 8 MF.MKT. 

33 Encümen-i Teftiş ve Muayene azâsından 

Süleyman Sırrı Efendi tarafından tefsire ve 

ilm-i beyan ve sarfa dair telif ettiği eserlerin 

takdimine ve taltifi talebine dair Maarif 

Nezareti'nin tahriri. (Kitaplar çıkmadı.) 

16/M/1313 124 43 Y.MTV. 

34 Encümen-i Teftiş ve Muayene Azası 

Süleyman Sırrı Efendi'nin yazdığı Kenzü'l-

02/Z/1312 265 20 MF.MKT. 
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Akaid adlı kitabın incelenmek üzere Meşihat'a 

gönderildiği. 

35 Meclis-i Maarif azasından Süleyman Sırrı 

Efendi'nin vaizlik maaşı hakkında sadır olan 

irade. (Maarif) 

06/Ca/1312 510 38211 BEO 

36 Meclis-i Tedkikat-ı Şeriyye Azası Süleyman 

Sırrı Efendi'ye nişan verilmesi. 

13/Ra/1298 822 66296 İ.DH. 

37 Süleyman Sırrı Efendi; 1271 Ermenek 

doğumlu, Tüccardan Abdullah Zühdü 

Efendi'nin oğlu 

29/Z /1271 72 107 DH.SAİD 

 

1.1.3 İlmi Rütbesi, İcazeti ve Nişanları 

  

1308-9 yıllarında doldurduğunu düşündüğümüz sicill-i ahvâlde bulunan malumata göre 

herhangi bir nişanının olmadığını kaydetmektedir. Ayrıca hakkında ne muhakeme ne de 

şikâyetin bulunmadığını belirtmektedir.60  

Süleyman Sırrı, Hülâsatü’l-Efkâr adındaki eserini tebyiz ettikten sonra tebyîz bitiş 

tarihini (1304) belirtirken “Çünkü telif işleriyle ramazan ayı dışında uğraşacak vaktim 

olmuyor”61 ifadesine rastlıyoruz. 1303 yılında tesvîdi tamamlanan Hülâsatü’l-Efkâr’dan 

sonraki ilk eserinin 1315 yılında yayınladığı Kenzü’l-Akâid olduğunu düşünürsek 62  

kendisi bu tarihlerde müderrislik vazifesinin yanında Encümen-i Teftîş ve Muâyene 

Heyeti’nin inceleyip basımına izin verdiği çeşitli dillerde yazılan dinî kitapları tekrar 

incelenerek onay vermek ile görevlendirilen komisyonda yani Tetkik-i Müellefât-ı 

Şerʻiyye Meclisi’nde âza (1308/1890) olarak görevini yerine getirmekteydi. Bu 

zamanlarda yoğun dinî faaliyetlerinin olması sebebiyle müellifimizin fazla eser 

veremediğini görmekteyiz. Nitekim bu yoğun çabaları ve üstün hizmetleri sebebiyle bu 

dönemde ilmi rütbesi 1309’da Hareket-i Hariç’e yükseltilir. Ardından padişahın emriyle 

Maârif Nezâreti Encümen-i Teftiş ve Muâyene Heyeti Âzâlığı (1312/1894)’na tayin 

olunur. 1313/1895 yılında ise telif edip bastığı kitaplar63 (Kifâyetü’l-Müntehî, Hulâsatü’l-

Efkâr ve Esbâbu’l-Felâh) ve işindeki gayretinden dolayı Maarif Nâzırı Zühdü’nün 

 
60 İMŞSA, SAD, nr. 3428 
61 Süleyman Sırrı, Hulâsatü’l-Efkâr, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1305, s. 116. 
62 Bkz. Oral, “Emenekli Süleyman Sırrı”, s. 26. 
63 İkinci bölümde bahsi geçecek olan yani hazırlanması emir olunan kütüphaneye bu eserlerden birer nüsha 

bırakılmıştır. BOA, DH.SAİD, nr. 72 
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tavsiyesi üzerine gümüş imtiyaz madalyası64 ve dördüncü rütbeden Mecîdî Nişân’ı65 ile 

ödüllendirilir. Muallimlik vazifesini icra ettiği dönemde vazifesine Mekteb-i Hukûk-i 

Şâhâne Kitâbü’n-nikâh muallimliği eklenerek 1315’te derecesi Süleymaniye’ye terfi 

olunur. Ayrıca eserlerine takriz yazanların isim ve görevleri ile müellif hakkında 

yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında, onun Şeyhülislâmlık, Darü’l-fünûn, Maarif 

Nezâreti ve tasavvuf çevrelerinde oldukça seçkin bir yerinin olduğu görülmektedir. 

1316’da Bilâd-ı Mahreçten İzmir’e, 1319’da Bilâd-ı Hamse’den Bursa’ya terfi 

olunduktan sonra 1321’de Haremeyn-i Muhteremeyn kadılığına terfi olunur.66 O sırada 

Darü’l-fünûn İlm-i Fıkıh muallimliği vazifesini yerine getirirken Süleyman Sırrı’nın 

Hicaza gitmesi gerektiğinden yerine Ahmed Faiz Efendi görevlendirilir.67  

 

1.1.4 Ailesi  

 

Süleyman Sırrı Efendi, eşi Nesime Hanım (1870-20.08.1936)68 ve üç çocuğuyla beraber 

İstanbul’un Fatih semtindeki bir konakta 69  yaşamaktaydı. Fakat bu konak, Sırrı’nın 

Kütüb-i Dîniye ve Şerʻiyye Tetkik Heyeti başkanlığını yürüttüğü dönem 1324/1906 

tarihinde eşyalarıyla birlikte yanmıştır. Mali açıdan zor günler geçirmesi ve evinin 

yeniden inşası sebebiyle Maarif Nezareti bünyesinde kurulan Teshîlât Sandığı'ndan on 

beş bin kuruş borç aldığı kaydedilmektedir. Aile Nüfus Kayıt Belgesi’ne göre en 

büyükleri Vesile GOP (1890-9.10.1964)70, ortancaları Tevfik Sırrı GÜR (18.07.1953), 

küçük çocuğu ise Ayşe Saadet İNCELER (25.01.1901-17.09.1984)’dir. 

 
64 BOA, MF.MKT, nr. 273; BOA, DH.SAİD, nr. 72; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
65 BOA, İ.TAL, nr. 82; BOA, DH.SAİD, nr. 72; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315. 
66 Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV, s. 315; BOA, DH.SAİD, nr. 72. 
67 BOA, MF.MKT, nr. 762. 
68 Doğum ve vefat tarihi için bkz. Edirnekapı Mezarlıklar Müdürlüğü ve Merkez Efendi Kabristanı’ndaki 

mezar taşı. Ayrıca Süleyman Sırrı’nın hanımının ismi için bkz. Aslan, “Tevfik Sırrı Gür ve İçel Valiliği”, 

s. 11. 
69 Günümüzde İstanbul’un Beyazıt semtinde bulunan Yahnikapan sokağında yani İstanbul Üniversitesi 

Merkez Kütüphanesi’nin arka sokağında konakları bulunmakta idi. Oral’ın tezinde Sırrı’nın cenazesi 

Yahnikapan sokağından kaldırılması (s. 23) bilgisine sahip olduğumuz gibi evliliği boyunca ailesiyle 

beraber yaşadığı konağın yerine dair bilgiyi torununun oğlu Murat KASAROĞLU ile olan yüz yüze 

görüşmemizde (26.06.2018) öğrendiğimiz gibi yangından (s. 21) sonra konaklarını yeniden inşa ederek 

tekrar orada yaşamaya başladıklarını da arşiv belgesinden hareketle öğrenmekteyiz. BOA, İrâde Maârif 

(İ.MF), nr. 12; BOA, BEO, nr. 2821. 
70 Edirnekapı Mezarlıklar Müdürlüğü’nde ve Merkez Efendi Mezarlığındaki mezar taşında ise Fatma Vesile 

Gop şeklinde isminin kayıtlı olduğunu görmekteyiz. 
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Fatma Vesile Hanım, Ali Şevket GOP’la evlenerek Enise71  adında bir kızları 

dünyaya gelmiştir. Damadı H. Saadettin GEREDEL (9.3.1913-18.07.1973), 21 Mart 

1966 yılında 778805 nolu makbuza göre 200.00tl karşılığında Merkez Efendi 

Mezarlığı’ndaki aile kabristanını satın almıştır. Kendisi de o kabristana defnedilmiştir. 

Oğlu Tevfik Sırrı GÜR’ün hayatı hakkında akademik çalışmaların yapılmış 

olması ve çalışma konumuz olmaması sebebiyle kendisi hakkında kısa bilgi verip 

geçeceğiz. Gür, 1892 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da tahsil hayatını 

tamamlayarak ilk devlet hizmetine 1912 tarihinde İstanbul maiyet memurluğu ve Kabataş 

Sultanisi tarih öğretmenliği vekilliği ile başlamıştır. Kendisi Arapça, Farsça ve Almanca 

bilmekte olup Mukaddes Hanımla evlenmiştir. Fazile Tevfik GÜR ve Fatma Melike 

Meriç GÜR isminde iki kızı vardır.72 İçel Valisi olarak bilinen Tevfik Sırrı Gür, 1911-

1941 yılları arasında birçok bölgede memurluk vazifesi yaptığı kaydedilmiştir. 1959 

tarihinde kalp krizi geçirerek vefat eden Gür’ün cenazesi, Hacı Bayram Camii’nde kılınan 

öğle namazına müteakip Cebeci’deki Asri Mezarlığa defnedilmiştir.73 

Süleyman Sırrı Efendi’nin nesli, ailenin en küçüğü olan Ayşe Saadet Hanım’ın 

Osman İNCELER (11.01.1934-28.01.2016)74 ile evlenmesiyle devam etmiştir. Süleyman 

 
71 Robert Koleji mezun öğrenci arşiv kayıtlarına göre ismi Hatice Enise Melek yazılı olup 1917 yılında 

İstanbul’da doğmuştur. 1931-32 ders yılında Kumkapı Sainte Jeanne D’arc Fransız Orta Okulunu 

bitirmiştir. 1932-39 yılları arası ACG’de okuyan ve mezun olan Enise Hanım, çok iyi Fransızca bildiğinden 

Tarabya Oteli’nde çalışmıştır. Mezun olduktan sonra ne yaptığı hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadık. 

Saadettin Geredel ile dünya evine giren Enise Hanım, 4 Nisan 2007’de vefat etmiştir. Geredel ailesinin 

çocukları olmamıştır. (Robert Koleji Arşivcisi Zeynep Torkak ile görüşme 04.07.2018) 
72 Kızlarının tam ismi, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Bağışçılarla İlişkiler Yöneticisi Emine Tekşen ile 

görüşmemiz neticesinde ulaşabildiğimiz bilgilerden biridir. (24.07.2018) Ayrıca Dursun Arslan ile 

telefonla görüştüğümüzde kendisi Tevfik Sırrı’nın kızları ile görüştüğü zaman evin deposunda bazı 

belgelerinin olduğunu ama kendisine göstermediklerini belirtmişti. (12.06.2018) Aynı zamanda Murat 

KASAROĞLU ile görüşmemiz neticesinde Tevfik Gür’ün kızları Fazile ve Melike Hanım vefat etmeden 

önce mal varlıklarını TEV’e bağışladıklarını bildirdi. (26.06.2018) Bunun üzerine TEV’in Bağışcılarla 

İlşkiler Yöneticisi Servet Dalay ile Ermenekli Süleyman Sırrı’nın oğlu Tevfik Sırrı Gür’ün kızları Fazile 

ve Melike Hanım’ın terekesi (evrak, eser, icazet, nişan-madalya vb.) hakkında bilgi almak istediğimizde 

çalışmamıza yardımcı olabilecek belgelere ulaşamadık. (05.07.2018) 
73 Bkz. Dursun, Tevfik Sırrı Gür ve İçel Valiliği” (Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2001); Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 23-24. 
74  Kırşehir’de doğan Osman Bey, çobanlık yaparken İstanbul Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği 

bölümünü kazanır. İstanbul’a okumak için gelir. Okurken yatacak yerinin olmaması sebebiyle camilerde 

müezzinlik yaparak caminin misafir odasında yatıp kalkarmış. Süleyman Sırrı Efendi’nin kızı Ayşe Saadet 

Hanım’la kendisinin parfümeri-damıtma işleri ile uğraştığı dükkâna gidip gelmesiyle tanışmışlardır. (Murat 

KASAROĞLU ile yüz yüze görüşme 26.06.2018) 
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Sırrı Efendi’nin torununun oğlu olan Murat KASAROĞLU 75  (d. 09.02.1958)’nun 

söylediğine göre, aile içerisinde Ayşe Saadet Hanım’a “Suat” ismiyle hitap etmişlerdir.  

Son dönem Osmanlı din âlimlerinden ve devlet adamlarından biri olan, hayatını 

eğitim-öğretim ve devlet hizmetlerine adayan, birçok alanda eserlere ve başarılara imza 

atan Ermenekli Hafız Hacı Süleyman Sırrı Efendi 28 Ağustos 1931 yılında vefat etmiştir. 

Hem gazetelerde verilen vefat haberi ilanlarına göre hem de Edirnekapı Mezarlıklar 

Müdürlüğü’ndeki kayıtlara göre cenazesi Beyazıt’ın Yahnikapan Mahallesi’nde bulunan 

hanesinden kaldırılarak Merkez Efendi Kabristanı’ndaki aile kabristanına 

defnedilmiştir.76 Kabri, Merkez Efendi Cami’nin avlusundan kabristana açılan kapıdan 

içeri girdikten sonra sağdan ikinci aranın başında bulunmaktadır. Kendisiyle birlikte aile 

kabristana defnedilen eşi Nesime Hanımla kızları Ayşe Saadet İnceler ve Fatma Vesile 

GOP ile damadı H. Sadettin GEREDEL’in mezarları bulunmaktadır.  

  

1.2 Eserleri 

 

Hayatına baktığımızda çalışkan ve gayretli olduğu anlaşılan Süleyman Sırrı Efendi, 

emeklilik dilekçesinde77 kendisinin de belirttiği gibi 37 yıllık (1876-1913) memuriyet 

hayatı boyunca, gündüzleri Bâyezid Câmiinde dersiâmlık, çeşitli mekteplerde ve Darü’l-

fünûn’da muallimlik yapmış, çeşitli komisyonlarda da âzalık ve reislik görevlerinde 

bulunmuştur. Geceleri de eser yazmakla meşgul olarak 1302-1330 (1884-1911) yılları 

arasında 13 kitap neşreden Sırrı, emekli olduktan sonra da telif faaliyetlerine devam 

etmiştir. Tefsir, hadis, siyer, akaid, fıkıh, Arap dili ve belâgatı ve mantık eserlerini Arapça 

ve Türkçe dili ile 17 eser telif ve tercüme etmesine rağmen bunların çoğunu neşretme 

imkânı bulamamıştır. Henüz neşredilmemiş olanların müellif nüshaları, 1346’da (1927-

28. Vakıf mühründeki tarih) kitaplarını vakfettiği Beyazıt Devlet Kütüphanesi 

Veliyyüddin Efendi Bölümü’nde bulunmaktadır.78  

 
75 Murat Bey, Ayşe Saadet Hanım’ın torunudur. Anneannesi olan Ayşe Saadet Hanım’ı yani Süleyman 

Sırrı’nın küçük kızını görmüştür. Ailenin en yaşlı bireyi olan Süleyman Sırrı’nın tek ve ilk erkek torunu 

olan, Ayşe Saadet Hanım’ın oğlu ve Murat Bey’in de dayısı olan Sırrı Yalçın İnceler (d. 10.01.1936) şu an 

hayatta olup İstanbul’da yaşamaktadır. Kendisiyle sağlık sorunları sebebiyle yüz yüze görüşme 

gerçekleştiremedik. 
76 Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ağustos 1931, “Tedfin”, s. 4. 
77 BOA, MF.MKT, nr. 1193.  
78 Musa Alak, “Süleyman Sırrı”, DİA, EK-2, s. 544-545. 
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1.2.1 Tefsir İle İlgili Eseri 

 

Süleyman Sırrı’nın vaaz üslubunda hazırlamış olduğu Esbâbü’l-Felâh 79  adlı eserinin 

muhtevası 47 meclisten yani ayetten oluşması sebebiyle tefsir ilmi başlığı altındaki 

eserlerin içine yerleştirebiliriz. Bu eseri Arapça yazmasına rağmen eserin başındaki ve 

sonundaki vaaza başlama ve bitirme dualarını Türkçe tercümeleriyle beraber 

yazmaktadır. Her bir mecliste bir ayeti tefsir ederken eserini telif etme sebebine80 göre 

yani muteber tefsir kaynaklarına dayanarak hadis, usûl, fıkıh ve kıssalar ışığında 

açıklamıştır. Yararlandığı çeşitli kaynakların her birisinin kaynaklarını belirtmesi dikkat 

çekmektedir. Eserindeki ilk yedi dersin ayetleri, Mü’minûn sûresinin ilk âyetlerinin tefsiri 

olması bazı belgelerin notlarında Mü’minûn sûresinin tefsiri olarak da bilinmektedir.  

Süleyman Sırrı’nın Esbâbü’l-Felâh adlı eserinin günümüze ulaşan 8 nüshasından 

biri İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)’nde ve biri de Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kütüphanesi’nde olup geriye kalan beşi de Süleymaniye Kütüphanesi’nde 

bulunmaktadır. Sırrı’nın Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne vakfettiği (Veliyyüddin Efendi 

Bölümü, nr. 3901) nüshasının kenarlarında ve ek sayfalarında pek çok not bulunmaktadır. 

Ayrıca bu eser, dönemdaşı olan Babanzade Ahmed Naim Bey (1872-1934)’in 

kayınpederi Fatih Türbedarı Tırnovalı Ahmed Âmiş Efendi (ö. 1338/1920) 81 , Hacı 

Mahmud Efendi, Kasidecizade ve müellifimizin gerek Maârif Nezâreti Encümen-i Teftîş 

ve Muâyene’de üye olduğu gerek Darü’l-fünûn’da hoca olduğu zamanlardaki 

meslektaşlarından biri olan İzmirli İsmail Hakkı (1869-1946)’nın82 vakfettiği kitaplar 

arasında bulunmaktadır. 

 

 
79 Vaaz görevini yaptığını ve eserin ona aidiyetini belirtmesi açısından bkz. Süleyman Sırrı, Kenzü’l-Akaid, 

Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası, 1315, iç kapak arkası (g. 1); BOA, DH.SAİD, nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 

3428. 
80 Süleyman Sırrı, Esbâbü’l-Felâh, İstanbul: Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1302, s. 2-3. 
81 Bkz. Abdullah Kucur, “Fatih Türbedârı Ahmed Amiş Efendi (D.1223/1807-V.20 Şaban 

1338/09.05.1920)”, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 16(2012): 129-133; Öncel Demirdaş, “Fatih 

Türbedarı Tırnovalı Ahmed Âmiş Efendi (ö. 1338/1920) ve İrşad Metodu”, İslâmî Araştırmalar, 1(2012): 

10-17; Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovalı Bölümü, Mustafa el-Hüseynî el-Ermenakî, Esbâbü'l-Felah, 

İstanbul: Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1302, nr. 838. 
82 Bkz. Ali Birinci, “İzmirli İsmail Hakkı”, DİA, XXIII, s. 530-533. 
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1.2.2 Fıkıh İle İlgili Eserleri 

 

Süleyman Sırrı, bu alana dair Hulâsatu’l-Muhtâreyn, Îzâhu’l-Eşbâh, Vesîletü’l-Felâh, 

Medhal-i Fıkıh, Îzâhu’l-Hidâye, Keşf-i Bâl ve Kitâbü’l-İbâdât adlı eserleri kaleme 

almıştır. Mekteb-i Hukuk’un birinci sınıfına bir şube açılması üzerine 1314/1898 yılında 

memuriyetlerine ilave olarak Mekteb-i Hukûk-i Şâhâne Kitâbü’n-nikâh muallimliğine 

tayin edilen Süleyman Sırrı, Hulâsatu’l-muhtâreyn isimli eserini mektepteki öğrencilere 

ders kitabı olarak okutabilmek amacıyla Osmanlı Türkçesiyle kaleme almıştır. Bu eser, 

1324 tarihinde basılmış olup eserin iç kapağına baktığımızda ünvanını “Kütüb-i dîniyye 

ve şerʻiyye tedkîk hey’eti reisi Süleyman Sırrı” şeklinde görmekteyiz. Söz konusu eserin 

muhtevası, İslâm hukukuna göre nikâhın şartları ve mani’leri, mehir, süt hısımlığı, 

boşanma, velayet, nafaka, iddet gibi konular hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca eserinde 

kaynağını göstererek defalarca zikrettiği İbn Âbidîn’in Reddü’l-Muhtâr adlı eserini esas 

aldığını görmekteyiz.83 

Süleyman Sırrı’nın Îzâhu’l-Eşbâh adlı eseri, Zeynüddin İbn Nüceym (ö. 

970/1563)’in İslâm hukukundaki küllî kaideleri ve benzer meselerin tâbi olduğu ortak 

veya farklı hükümleri konu alan el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı beş ciltlik eserinin bir kısmını 

Darü’l-fünûn derslerinde okutabilmek amacıyla Osmanlı Türkçesi’ne tercüme edip izah 

ettiğini (altmış dört sayfalık bir eser) öğrenmekteyiz.84  

Vesîletü’l-Felâh adlı eserinde ise ilmihâl konularını altı bölüm üzerinden Osmanlı 

Türkçesiyle işlemektedir. Bu eserin diğer eserlerinden farklılığı muhtevasında bulunan 

her bir bölümün ayrı ayrı basılmış olmasıdır. Kitabü’l-Akaid (1328)85, Kitabü’t-Tahâret 

(1329), Kitabu’s-Savm (1329), Kitabü’z-Zekât (1329), Kütabü’l-Hacc (1329) gibi. Fihrist 

kısmı ilk kitapta değil, son bölüm olan Kitabü’l-Hacc’ın sonuna yerleştirmiştir. Eserin 

kapağında yazılan ünvandan kendisinin o dönemlerde Darü’l-fünûn ve İstanbul 

Sultânîsi’nde ulûm-i dîniyye alanında muallimlik yaptığı anlaşılmaktadır.  

 
83  Süleyman Sırrı, Hulâsatu’l-Muhtâreyn, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1324; Oral, “Ermenekli 

Süleyman Sırrı”, s. 29. 
84  Süleyman Sırrı, Darü’l-Fünun Dersleri: Îzâhu’l-Eşbâh, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1326. 

(Süleymaniye Kütüphanesi, Celal Ökten Bölümü, nr. 148) Ayrıca araştırmalarımız neticesinde Süleyman 

Sırrı, 1329/1911 yılında Darü’l-fünûn muallimliğinden emekli olduğu yıl asıl adı Mahmut Celâlettin 

(Ökten) olup “Celal Hoca” adıyla bilinen Celal Ökten (1882-1961)’in mezun olup 1912 yılında da Arapça 

muallimliğine başladığını öğrenmekteyiz. Bkz. Emin Işık, “Celâl Hoca”, DİA, VII, s. 241-242. 
85 Fıkıh ve ilmihal meselelerine geçmeden önce meselelerin esasını oluşturan altı itikadî esası kısa bilgiler 

çerçevesinde tanıttığı bir risaledir. 
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Darü’l-fünûn Ulûm-i Âliye-i Dîniye Şubesi öğrencileri için bir başka kaleme 

aldığı eser de Medhal-i Fıkıh adlı eseridir.  Bu eser, fıkhın usulüne dair meseleleri 

tanıtarak 263 mesele üzerinden ibadete dair hükümler işlenmektedir.86 Günümüze ulaşan 

9 nüshadan birer nüshası İSAM, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve 

Millet Kütüphanesi’nde olup dördü Süleymaniye Kütüphanesi’nde ikisi de Beyazıd 

Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 

Süleyman Sırrı, Burhâneddin el-Mergînânî (ö. 593/1197)’nin Hanefî fıkhına dair 

el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-mübtedî adlı meşhur eserini izah etmek amacıyla Îzâhu’l-

Hidâye adlı eseri Osmanlı Türkçesiyle yazdığı eserdir. Eserin sadece Kitâbü’t-Tahâret 

kısmı 1330’da basılarak, kendi ifadelerine göre diğer kısımlarını ise 1333 yılına kadar 

tamamlanmış olmasına rağmen basılmamıştır. 1330 baskılı eserinde Süleyman Sırrı’nın 

ünvanı “Darü’l-fünûn Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Şûbesi Fıkıh muallimliği” şeklinde 

belirtmektedir. Ayrıca Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü, numara 

3955-62 aralığında bulunan müellif hattıyla yazılmış Îzâhu’l-Hidâye adlı eseri, 26 

defterden oluşmuş olup her biri üç veya dört defterin bir araya getirilmesi suretiyle 

ciltlenmiştir.  

Keşf-i Bâl Şerhu İlm-i Hal adlı eserin ilk varağının sol üst kısmına düşürülen iki 

satırlık bir not üzerinden Ermenekli Sırrı’ya ait olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca eserinde 

müellifinin adını vermeyerek Süleyman Hüsnü Paşa’nın İlmihal-i Sagir adlı eserine 

“memzûc metodu” ile eserine şerh türünde bir eser yazdığını belirtmektedir. Bu eser iki 

bâbtan oluşup ilk bâbta itikad konularını ele alması sebebiyle Beyazıd Devlet 

Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü, numara 4041’deki kayda göre kelam eseri 

olarak kayıt olunmuştur. Fakat bu eserin ana kısmı “amel” başlığı altında ikinci bâbı 

oluşturmakta olup muhtevasında namaz, oruç, zekât, hac ve cihâd konuları işlenmektedir. 

Süleymaniye Kütüphanesi’nin Veliyüddin Efendi Bölümü, numara 3968’de 759 

varak halinde bulduğumuz Kitâbü’l-İbâdât eserini Darü’l-fünûn talebelerine Osmanlı 

Türkçesi ve el yazısıyla 3242 mesele üzerinden fıkıh ilmine dair genel bilgileri ve ibadet 

konularını ele almaktadır.  

 

 
86 İçelli Süleyman Sırrı, Medhal-i Fıkh, Kostantiniye: Matbaa-i Ebü’z-Ziya, 1329. 
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1.2.3 Arap Dili ve Beyân İlmi ile İlgili Eserleri 

 

Süleyman Sırrı’nın Kifâyetü’l-müntehî ʻalâ kifâyeti’l-mübtedî adlı eseri, İmam 

Birgivî’nin sarf ilmine dair Kifâyetü’l-Mübtedî adlı metninin “memzûc metod” ile 

yazılmış Arapça şerhidir. Atik Nişancı Mehmed Paşa Medresesi’nde 24 Zilhicce 1298’de 

(16 Kasım 1881) tamamlanmış ve ancak 14 yıl sonra basılabilmiştir. (İstanbul: Matbaa-i 

Âmire, 1312/1895; Müellif hattı nüshası: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin 

Efendi Bölümü, nr. 4093, 185 s. [Ferağ tarihi: 5 Cemâziyelâhir 1298 [4 Mayıs 1881] yatsı 

ezanı okunurken])87 

 Arapça konuşma yeteneği kazandırma amacıyla Teshîlü’l-Lehce ve’s-Sarf fî 

Usûli’l-Mükâlemeti’l-ʻArabiyye adıyla kaleme aldığı bir eser olup üç kere 1316 (Matbaa-

i Âmire), 1325 (Şirket-i Mürettibiyye Matbaası) ve 1329 (Tefeyyüz Kitaphanesi) yılında 

basılmıştır. Bu eser, iki kısımdan oluşmakta olup birinci kısmında sarf (s. 12-132, ders: 

1-92), ikinci kısımda ise nahiv (s. 133-205, ders: 93-150) konularını işlemektedir. Konu 

anlatımını tamamladıktan sonra diyaloglar üzerinden ve bol çeviri alıştırma yöntemiyle 

kendi dönemine nisbeten modern sayılacak bir tarzda konuyu işlediğini görmekteyiz.88 

Ayrıca Süleyman Sırrı, 1316, 1325 ve 1329 yıllarında bastığı Teshîlü’l-lehceti ve’s-Sarf 

isimli eserin kapağında “Meclis-i Kebîr-i Maârif Âzâlığı” unvanıyla kendisini takdim 

etmektedir. 

Süleyman Sırrı’nın Hülâsatü’l-Efkâr alâ Şerhi’l-Alâka li-Hâfız Seyyid Efendi 

adıyla yazdığı eser, Mahmûd el-Antâkî’ye ait Alâkatü’l-Mecâz isimli beyan ilmine dair 

esere, Hafız Seyyid Efendi tarafından yazılan şerhi “kavlühû” tarzında yapılmış Arapça 

bir hâşiye çalışması niteliğindedir. Müellifin kitabın sonuna düştüğü kayda göre, eserin 

tesvîdi 1303 yılında ve tebyîzi ise 1304 yılında tamamlanmış olmasına rağmen kitap 1305 

yılında Mahmut Bey Matbaası’nda basılmıştır.  

Türkiye Kütüphane verilerinde Süleyman Sırrı ya da Sırrı nisbesi ile yer alan 

Nahv-i Arabî (İstanbul, 1320), Fezleke-i Sarf-ı Arabî (İstanbul, 1323) isimli eserler, 

müellifimize ait olmayıp başka Süleyman Sırrı’lara aittir. 

 

 
87 Alak, “Süleyman Sırrı”, s. 544-545. Detaylı bilgi için bkz. Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 36-81. 
88 Alak, “Süleyman Sırrı”, s. 544-545. Detaylı bilgi için bkz. Oral, “Ermenekli Süleyman Sırrı”, s. 25. 
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1.2.4 Hadis ve Siyer İle İlgili Eserleri 

 

Süleyman Sırrı, Radıyyüddîn es-Sâğânî’nin (ö. 650/1252) derlediği bazı sahih hadisleri 

nahiv konularına göre düzenlediği Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye min (‘alâ) Sıhâhi’l-

Ahbâri’l-Mustafaviyye adlı eserine izah mahiyetinde Tâcü’l-Mefârik fî Îzâhi’l-Meşârik 

adıyla ve Osmanlı Türkçesiyle yazmasına rağmen 846 varaklık bu eser basılamamıştır. 

Eserinin sonunda kullandığı hadislerin fihristini yazdığını görmekteyiz. Tek yazması olup 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Bölümü, numara 3907’de 

bulunmaktadır. Müstensihi Mustafa Tevfik Amasyalı’dır. Bu eser, Sırrı’nın vakfettiği 

kitaplar arasında bulunmaktadır. 

Makasıd-i Münciye fî Siyeri Fahri’n-Nübüvve adlı eseri ise Hz. Peygamber’in 

hayatı hakkında yazılmış olup Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Bölümü, 

numara 4052-56 arasında kayıtlıdır. 5 ciltlik bir eser olup basılmamıştır. Tek yazma olan 

Sırrı’nın bu çalışması vakfettiği kitaplar arasında bulunmaktadır. 

 

1.2.5 Mantık İle İlgili Eseri 

 

Süleyman Sırrı’nın Mi’yârü’l-Makal adlı eseri, klasik mantık çalışmalarından farklı 

olmadığı gibi, konuları ele alış bakımından da Ebherî’nin Îsâgûcî adlı eseriyle de 

benzerlik göstermektedir. Bu eserinde kullandığı üslup ve ifadeler anlaşılır ve nettir. 

Mantık eserini tasavvurat ve tasdikat başlığı altında işlerken her bir bölümü önce Arapça 

ardından Osmanlı Türkçesi diliyle konuları anlatmaktadır.89 Bu risalenin aidiyeti, isim 

benzerliği sebebiyle Giritli Sırrı Paşa (1844-1895)’ya nispet edilmiştir.90 Fakat Sırrı bu 

eserini Kenzü’l-Akaid adlı eserin iç kapağının arkasında telif ettiği eserler arasında 

zikretmesi, sicill-i ahvâl belgesinde de bu eserinden bahsetmesi, eserin basım tarihi ile 

Giritli’nin hayatta olmamasıyla Mi’yârü’l-Makal adlı eserin Sırrı’ya ait olduğunu 

düşünmekteyiz.   

 

 
89 Süleyman Sırrı, Mi’yâru’l-Makal, İstanbul: Mekteb-i Sanâyi Matbaası, 1303; Sırrı, Kenzü’l-Akaid, iç 

kapak arkası (g. 1); BOA, DH.SAİD, nr. 72; İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
90  Bkz. Elif Özel, “Giritli Sırrı Paşa’nın Türk Düşüncesine Katkıları Mi’yârü’l-Makâl Adlı Eserinin 

Tercümesi ve Mantık Anlayışı” (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012). 
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1.2.6 Akaid İle İlgili Eserleri 

 

Süleyman Sırrı’nın akaide dair yazdığı eserlerden biri olan Kenzü’l-Akaid adlı eseri, 

çalışmanın ikinci bölümünde tanıtılıp değerlendirilecektir. Kendi doldurduğu tercüme-i 

hâl varakasında91 akaide dair Câmiu’l-Ahvâl adında bir eseri olduğunu söylemektedir. 

Eserine ulaşabilmek amacıyla gerek torununun oğlu (Murat KASAROĞLU) ve TEV ile 

görüşmemiz gerek iki kapak arasına alınan eserlerin içine dahil olunabilir düşüncesiyle 

tüm eserlerini bu nazarla yeniden okumak olsun gerek Türkiye’de bulunan 

kütüphanelerin ve Sırrı’nın memurluk vazifesini icra ettiği yerlerin kütüphanelerin 

verilerle isimsiz eser verileri de taranıp incelenmesi sonucu söz konusu edilen esere 

ulaşılamadı. Kanaatimiz köşkün yanmasıyla yanan eşyaların arasında bu eserinde yanmış 

olabileceği yönündedir.  

Bir başka akaid eserinin varlığını ve müellife aidiyetini tercüme-i hâlden dışında 

arşiv belgeleri92, nüshanın iç kapağı93 ve Kenzü’l-Akaid adlı eseriyle olan benzerliğinden 

öğrenilmektedir. Bu eser, Miftâhu’l-Akaid 94 adlı eser olup Kenzü’l-Akaid adlı eserin 

içeriğinde bulunan “İzâh” kısımlarını kaleme almayarak muhtasar şekilde yazdığı bir 

eserdir. “İzah” başlığı altında zikredilen meseleler, ihtilaflar üzerinden ittifak olunan 

noktayı, bir başka tabirle Ehl-i Sünnet’in kendi içerisinde benimsediği itikadi esasları 

içermektedir. Başlık altlarında işlediği konular aynı olmasına rağmen başlıklandırmalar 

Kenzü’l-Akaid adlı eserinden farklıdır. “Fasıl” yerine “maksad” tabirini kullandığını 

görmekteyiz. Eser, bir mukaddime, altı bâb ve bir hâtimeden oluşmaktadır. Ayrıca eserin 

başında akaid esaslarını manzum halinde ve kendi yazdığı “Münâcât”ı95 görmekteyiz. Bu 

eseri yazdığı zamanlarda Sırrı’nın pâyesi (makamı) Haremeyn mevleviyetine 

yükseltilmiştir. Günümüze ulaşan dört matbû nüshadan ikisi Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde (Arapgirli Bölümü, nr. 137 ve Hakses Bölümü, nr. 

936) olup birer nüshada Millet (Ali Emiri Şry. Bölümü, nr. 298) ve Beyazıd Devlet 

 
91 İMŞSA, SAD, nr. 3428. 
92 BOA, MF.MKT, nr. 3. 
93 Süleyman Sırrı, Miftâhu’l-Akaid, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1321. 
94 Süleyman Sırrı’nın Miftâhu’l-Akaid eserine ruhsat talebi EK-6’dadır. 
95 Münâcât, Klasik Şark edebiyatlarında konusu Allah’a yakarış olan manzûmelerle bunların bestelenmiş 

şekillerine verilen isimdir. Bkz. Muhsin Macit, “Münâcât”, DİA, XXXI, s. 563-565. 

Divan eserlerinin muhtevası müretteb üzere yazılmaktadır: Dîbâce, Kasideler (Tevhîd, Münacaât, Medhiye, 

Na’t’), Târihler ve Mesnevîler, Musammatlar, Gazeller, Mukataât. 
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Kütüphanesi’nde (Veliyüddin Efendi, nr. 4036) bulunmaktadır. Hüseyin Avni Arapkirli 

(1864-1954) ve Ali Rıza Hakses (1892-1983)’e ait kitapların vârisleri tarafından 

bağışlanan eserlerin arasında müellifimize ait birçok eseri de bulunmaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM: ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ’NİN 

KENZÜ’L-AKAİD ADLI ESERİ 
 

Ermenekli Süleyman Sırrı’nın akaide dair eserlerinin tanıtımında zikrolunduğu gibi 

Miftâhu’l-Akaid adlı eseri Kenzü’l-Akaid adlı eserinin muhtasar halinde yazılmış eseri 

olması nedeniyle tezde bu eser esas alınarak ikinci bölümde Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid adlı 

eser incelendi. İncelenirken eserin müellife aidiyeti, nüshaları, baskıları ve eseri telif 

sebebine yer verilerek bu eser üzerinden yapılan değerlendirmeler anlatıldı. Bu 

değerlendirmelere muhteva ve metod çerçevesinden bakılarak eserin önemi ve istifade 

ettiği âlimler ve eserler zikredildi. Ardından Sırrı’nın eserinin nüshalarından seçilen 

örneklere yer verildikten Osmanlı Türkçesi metninde ve günümüz Türkçe diline 

aktarılırken dikkat edilen hususlar paylaşıldı. Ayrıca çalışmanın bu bölümün ana 

konusunu oluşturan ve eserindeki itikadi esasların Osmanlı Türkçesi ile nasıl izah ve ispat 

edilip aktarıldığı incelenecektir. 

 

2.1 Eserin Adı, Müellife Aidiyeti, Nüshaları ve Baskıları 

 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Bölümü, 4033 numarada bulunan 

matbû eserin kapağında eserin ismi Kenzü’l-Akaid şeklinde olup iç kapakta “İlm-i 

Kelâmdan (Kenzü’l-Akaid) Nâm Risale-i Nefîse” şeklinde isimlendirme bulunmaktadır. 

Matbû nüshanın iç kapağındaki eser isminin altında “Maârif Nezâret-i Celîlesi Encümen-

i Teftiş ve Muâyene A‘zâsından Fazîletli Süleyman Sırrı Efendi’nin eseridir” ifadesinin 

bulunması müellife ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca “Bâb-ı fetvâ-penâhînin tasdîki 

ve Maârif Nezâret-i Celîlesi’nin 28 Tişrîn-i Evvel sene 1313 ve 517 numaralı ruhsat-ı 

resmîyesiyle tab‘ olunmuştur” şeklindeki ifadeden eserin ruhsatı96 hakkında bilgi sahibi 

olmaktayız. Matbû nüshanın iç kapağının arkasında ise onun fiatını, nerede 

bulunabileceğini ve bu eser dışında müellifin neşrettiği eserlerin isimlerini sırayla yazdığı 

kısa bir yazıyla karşılaşmaktayız. Aynı zamanda eserin iç kapağı ve son sayfasında 

müellife ait mührün bulunması ve diğer eserlerinde bulunan mühürle aynı olması 

sebebiyle eserin müellife ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 
96 Süleyman Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid eserine ruhsat talebi EK-7’dedir. 
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Müellifin Kenzü’l-Akaid adlı eserine ait herhangi bir yazma nüsha bulamadık. 

Ancak İstanbul’un kayda değer kütüphanelerinde bulunan matbû nüshalarına ulaşabildik. 

Esere ait her bir baskısında herhangi bir tahribe uğrama ihtimali söz konusu olmamıştır. 

Günümüze ulaşan Kenzü’l-Akaid adlı eserinin matbu nüshalarını tablo şeklinde paylaştık. 

(Tablo-2) Bu eserin matbû halinde basılı olması, onun kolay okunup anlaşılması 

açısından akademik çalışma yapan kişiler için avantaj sağlamıştır. Eserlerde sadece 

matbaa hatası sayabileceğimiz yazım ve imlâ hataları bulunmaktadır.  

 

Tablo 2 

Kenzü’l-Akaid adlı Eserin Günümüze Ulaşan Nüshaları 
 

Kütüphane Adı 

 

Bölümü 

 

Yıl 

 

Numara 

 

Baskı Yeri 

 

Matbaa Adı 

 

Nüsha 

sayısı 

İSAM Genel 1315 45942 Dersaadet Mahmud 

Bey 

1 

İSAM Nuh 1315 159537 

(5781) 

Dersaadet Mahmud 

Bey 

1 

İSAM Genel 1316 22533997 

(58596) 

Dersaadet Ahter 1 

Beyazıd Devlet 

Kütüphanesi 

Veliyüddin 

Efendi 

1315 4033 Dersaadet Mahmud 

Bey 

 

1 

 

Süleymaniye 

Kütüphanesi 

İzmirli İsmail 

Hakkı 

1315 1399 Dersaadet Ahter  

1 

Millet 

Kütüphanesi 

Ali Emiri 

Şeriyye 

1315 297 Dersaadet Mahmud 

Bey 

 

1 

Millet 

Kütüphanesi 

Ali Emiri 

Şeriyye 

1316 296 Dersaadet Ahter  

1 

 
97 Bu baskı, Mahmud Es’ad Seydişehrî, İskoç asıllı şarkiyatçı ThomasCarlyl (1795-1881)’in Kahramanlar 

adlı eserinde bulunan bazı yanlışları düzeltmek amacıyla yazdığı Şeriat-i İslamiyye ve Mister Karlayl 

[Carlyle] adlı eseriyle birlikte ciltlenmiştir. Aynı zamanda Mahmud Es’ad Efendi Süleyman Sırrı’nın 

Kenzü’l-Akaid adlı eserinin 1315 senesine ait baskısına takriz yazmıştır. Hakkında bilgi için bkz. Dipnot 

nr. 113. 
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Millet 

Kütüphanesi 

Ali Emiri 

Şeriyye 

1324 492 İstanbul Mahmud 

Bey 

 

1 

M.Ü. İlahiyat 

Fakültesi 

Kütüphanesi 

Arapgirli 

Koleksiyon 

1315 AR0142 Dersaadet Mahmud 

Bey 

 

1 

M.Ü. İlahiyat 

Fakültesi 

Kütüphanesi 

Hakses 

Koleksiyon 

1315 HS0509 Dersaadet Mahmud 

Bey 

 

1 

M.Ü. İlahiyat 

Fakültesi 

Kütüphanesi 

Genel 

Koleksiyon 

NadirEserler 

Odası 

1316 I0015534 

ve 

01901/015534 

 

Dersaadet Ahter  

2 

 

 

108 ya da 109 sayfa aralığından oluşan eserin 1324 yılına ait olan bir başka 

nüshası da bizde bulunup günümüze ulaşabilen 13 nüsha bulunabildi. Kenzü’l-Akaid adlı 

eser, hem 1315/1897 yılı Dersaadet’in Mahmut Bey Matbaası’nda hem 1316/1898 yılının 

Ahter Matbaası’nda hem de 1324 senesi İstanbul, Mahmud Bey matbaasında basılmıştır. 

Her iki matbaanın basımında da aynı özellikler görülmektedir.   

 

2.2 Eserin Telif Sebebi 

 

Süleyman Sırrı, eserin telif sebebini anlatmadan önce Ehl-i Sünnet mezhebini bir hokkaya 

benzetmektedir. Nasıl ki, mürekkebi bir hokkanın içine konulduğunda o, mürekkebin 

hem kuruyup uçmasını hem de dağılmasını engellediği ve tazeliğini koruduğu gibi 

âlimler, Ehl-i Sünnet’in itikadi esaslarını koruyabilmek amacıyla çeşitli dillerde manzûm 

ya da mensûr kitap ve risaleler telif etmişlerdir. Fakat âlimlerin yazdığı bu risalelerin 
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niteliğini Sırrı “…bâdî-i emirde ta‘lîm ve ezber için tertîb olunanların ekserîsi mesâil-i 

mücerrede98 sûretinde ihtisâr olunmak…”99 tabiriyle ifade etmektedir.  

Bu ifadelerinden “şu ana kadar yazılmış eserler, mevcud olan itikadi meselelerinin 

her birinin tek tek anlatılması ya da tamamını içermesine rağmen meselelerin kısa ve öz 

olarak anlatılmaları” şeklinde anlamak mümkün olduğu gibi “talim ve ezber amacıyla 

yazılan akaide dair meselelerin tamamını içeren eserler, meseleleri yazmaya başlarken 

asıl niyetlerinden uzaklaşarak meseleleri soyutlaştırılmış bir şekilde sayfalar dolusu 

anlatılması neticesinde ana meselenin kısa kalması” şeklinde anlamak da mümkündür. 

Her iki anlamdan tespit olunan şu ki müellifler eserlerinde anlatılması gereken 

meseleleri ne anlatabilmiş oluyor ne de anlatılanlar anlaşılabilmiş oluyor. Anlaşılabilen 

kısımlara baktığımızda müellifte anlatılması beklenilen meseleye ya gelememiş ya da 

yeterli izah ve ispatı yapamamıştır. Bu durum meselelerin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. 

Sırrı, bu eserlerden faydalanmaya çalışan kişilerin eseri müzakere etmeğe çalıştıklarında 

sağlam bir istidlâle ulaşamadıklarını ve taklidi bir imana sahip olan bir kimsenin ise ebedi 

kurtuluşu kazanmak amacıyla bu eserleri okuduğunda aradığını bulamadıklarını belirtir. 

Var olunan eserlerin de konularını izah ve ispat gayesiyle ihtilafları aktarırken 

kendilerinin ihtilaflar arasında kaldıklarını kaydeder.  

Bu durum karşısında Sırrı, Kenzü’l-Akaid adlı eserindeki bu tespitlerinin aksine 

eğer ilk anlama göre anlarsak “kendi eserini akaide dair mevcud olan meseleleri bir bütün 

halinde yazarak onları bir araya getireceği”, ikinci anlama göre anlarsak “eserleri 

soyutlaştırdığını düşündüğü mesâili ve vesâili bahsetmeden itikadi meseleleri izah ve 

ispat etmeğe çalışacağı” söylenebilir. Kendisi eserini yazarken öğretme ve anlatma 

 
98  Müellifin bu kelimeyi bilinçli seçtiği düşüncesindeyiz. İslâmî ıstılahlara felsefenin etki etmesiyle 

kavramlar, modern terim olması amacıyla kullanıldığında birçok kavramın içeriği ve mahiyeti hatta itikadî 

boyutu verilen modern anlamla çelişmektedir. Mesela, mücerred kelimesi sözlükte tecrid edilmiş, 

soyulmuş, çıplak, tek, yalnız anlamlarına gelir. Bunu gramer ve felsefî açıdan kullanım şeklini dikkate alıp 

mana verildiğinde yalın ve soyut anlamlarına gelir. Çalışmamızda mücerred kelimesini “soyut” değil de 

“soyutlaştırılmış, yalın, esasından çıkartılmış, çıplak, özünden çıkartılmış” şeklinde kullanmayı tercih ettik. 

Sebebini örnek üzerinden anlatmak isteriz: Klasik eserlerde Allah’ın varlığı ve tekliğini ifade ederken nadir 

de olsa “mücerred” ifadesi kullanılmaktadır. Fakat bu kelimeyi kullanırken kasdolunan mâna eğer şu anki 

dilimizde kullanılan “soyut” mânasını ifade olunursa, en basit ifadeyle, Allah’ın var olmadığı yani somut 

olmadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu anlamın itikadî esaslarımızın temelini yıkacağı gibi kendi 

görüşlerimizle de çelişmemize sebep olacağı düşüncesindeyiz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2012, s. 822-823. Modern felsefe terimleri için bkz. 

İsmail Kara, “Modern Felsefe Terimlerinin Türkiye’ye Girişi: Istılahât-ı İlmiye Encümeni ve Babânzâde 

Ahmet Naim’in Terim Çalışmaları”, (Doçentlik Çalışması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2000). 
99 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 5. 
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amacıyla hem dinin zaruri olan esaslarını hem de esasların aklî ve naklî delillerini nazar 

ve istidlâl yöntemini kullanarak yazacağını söylemektedir.100 Bu eseriyle ilim sahiplerinin 

ihtiyaçları nispetinde zihinlerinde ve kalplerinde itikadi esaslar yerleşmiş ve meseleler 

daha iyi anlaşılmış olacağından kendileri hem daha iyi anlamış olacaklar hem de itikadları 

sağlam olacaktır.  

 

2.3 Kenzü’l-Akaid’in Değerlendirilmesi  

 

Çalışmanın bu başlığı altında Ermenekli Süleyman Sırrı’ya ait olan Kenzü’l-Akaid adlı 

eserin muhtevası, metodu, önemi ve istifade ettiği âlimlerin eserlerine değinildikten sonra 

çalışmanın kaynaklarına ilişkin matbû nüshalardan seçilen bazı sayfaların örneklerine yer 

verilecektir. Peşinden ise Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçe diline aktarılırken 

kullanılan metotlar anlatılacaktır.  

 

2.3.1 Muhtevası ve Metodu 

 

Ehl-i Sünnet’in itikadi düşüncesini izah ve müdafaa etmek amacıyla yazılan İslâm 

akaidine dair birçok kelâm eseri vardır. Bu eserlerden bilhassa müteahhirûn döneminde 

yazılmış olanlar, felsefî meselelerin etkisinde kaldığı gibi onların görüş ve eleştirileriyle 

de dolmuştur. Böylece bu eserlerde asıl öğrenilmesi ve inanılması gereken esaslar iç içe 

girmiş ve karışmıştır. Eserlerin her biri konuları açısından benzerlikler göstermesinin 

yanında izah ve ispat etmeye gelindiğinde bir benzetmeyle ifade olunursa ansiklopedi 

halinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Hem zahiren hem bâtınen dönüşüm yaşayan 

bu eserler ancak ilim ehli kişiler tarafından okunup müzakere edilebilen kitaplar haline 

gelmiştir. Dönüşüm ve birikimin anlaşılması ve bunların alt tabakaya aktarılması 

zorlaşmıştır. Çünkü kendileri İslâm itikadına dair esasları ispat ederken ayet ve 

hadislerden ziyade aklî delillerden istifade etmişlerdir. Böylece bu eserlerde çok fazla 

nazarî ve felsefî dil hâkim olmuştur. Öyle ki son dönemlerde kelâmî meseleleri ele alan 

eserler çoğalmıştır. Hatta akaidi anlatan ya da şerh eden zâtların eserlerini 

 
100 Süleyman Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 5. 
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incelediğimizde onların da kelâmî konuları felsefî metotla ya da aksini ele alan kelâm 

eserlerine ait muhteva ve metoduna yaklaştığını görmekteyiz. 

XIX. yüzyılın başında filozof ve müsteşriklerin gerek inanç esaslarına gerek 

muhteva ve metot üzerinden etkileri zaman içerisinde kırılmaya başladığını gösteren 

eserlerden biri de Kenzü’l-Akaid adlı eser olmuştur. Sırrı, eserine besmele, hamdele ve 

salvele ile başlayıp akabinde Ehl-i Sünnet akaidine mensup mükellefin inanması gereken 

esasları nasslar çerçevesinde anlatmıştır. Kendisi itikad edilen meselelerin altı tane 

olmasına atıfta bulunarak konuların sıralanışını altı bâbta incelemiştir. Bu bağlamda her 

bir bâbın itikadi bir esas hakkında olduğunu görmek mümkündür. Başlık altlarında 

parantezlere yer vererek icmalen bahsedeceği konu hakkında bilgi vermekte, sonra da 

konuyu izah etmektedir. Meseleye dair âlimlerin görüşlerini zikrederken benimsediği 

görüşe karşıt şüpheleri okuyucuya hissettirmeden ve onlara eserinde çoğunlukla yer 

vermeyerek açıklamalar yapmaktadır.  

Akaide dair esasları zikrettikten sonra Sırrı, meselede anlaşılması istenilen anlamı 

“Îzâh” başlığı altında açıklama yaparak anlatmaktadır. Fakat buradaki izahların 

birçoğunda kendisinin yetersiz kaldığı gibi “Tenbîh” başlığı101  altında itikadi meseleleri 

nazar ve istidlâl yöntemiyle anlatıp öğretmeyi gaye edindiğini belirtmesine rağmen 

eserinde kullandığı yöntem öncekilerinden farklı oluşunu bu bölümde anlatacağız.  

“Allah’ın Sıfatları” konusunda olduğu gibi izah cümlelerin birçoğu epistemik 

önermeler içermektedir. Bunlar, ne Aristo mantığındaki önermelerden kıyası oluşturur ne 

de diğer istidlal çeşitlerini kullanarak bu cümleleri sadece ne mânaya geldiğini bir iki 

cümle ile açıklayarak ispatlamaktadır. İslâm’ın diğer akaid esaslarını delillendirme 

yapacağı zaman nazar ve istidlâl çeşitlerinden daha çok ayet ve hadisler üzerinden 

meseleyi izah etmektedir. Sırrı, bu dönemde Sofestaiyye ve Dehriyye’nin yerini 

Pozitivizm ve Materyalim’in yer aldığına işaret etmek aöacıyla kevnî ayetler ve fennî 

bilimlerden yararlanarak izah ve ispatlarla dinin müdafaasının yapılması gerekliliği 

dikkat çekmektedir. Eserin genelinde bu deliller görülmemesine rağmen çağdaşı 

Harpûtî’nin Tenkîhu’l-kelâm adlı eserinde fizik, kimya, astronomi, psikoloji gibi 

bilimlerden yaralanarak izahlar yapılmıştır. Kenzü’l-Akaid adlı eserde Mi’raç hadisesinin 

imkânı anlatılırken klasik aklî ve naklî delillerden ziyade meseleyi “Fennen Sübûtu” 

 
101 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 5. 
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başlığı altında fennî deliller üzerinden örnekler vererek mesele ispatlanılmaya 

çalışılmıştır. Mesela, bir kimse gözünü açtığı zaman gözünden çıkan ışığın gezegenlere 

kadar olan mesafeyi kat ettikten sonra görmenin gerçekleşmesi, elektrik akımının 

dünyanın bir noktasından başlayıp aralıksız aynı noktaya kadar uzanan telgraf hattının bir 

ucundan hareket ettirilmesiyle pek az bir zamanda o bir ucuna hareketin ulaşması, 

güneşin çapı yani bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzaklığı dünyanın çevresinden fazla 

olmasına rağmen güneşin doğduğu anda son noktasına başlangıç noktasına az bir zaman 

üzerinden sonra ulaşması ve dünyanın ağır bir hacmiyle uzayı dolaşması gibi olaylar 

fennen sabit oluşundan hareketle Hz. Peygamber’in cesedi bir gecenin bir bölüğünde 

niçin seyir ve temaşa ederek o mesafeyi kat edemesin? sorusu sordurtularak Mi’raç 

hadisesinin imkan dahilinde olduğu ve akla uzak olmadığı müsbet ilimlerle ispat 

edilmiştir. Sırrı’nın verdiği örneklerden astronomi ve diğer müsbet ilimler hakkında da 

bilgisinin olduğunu göstermektedir. 

Sırrı, akaid eserlerinde işlenen muhtevayı sistematik kelam konusuna göre açık ve 

anlaşılır ifadelerle izah ederken şefaat, mehdi, deccal ve nüzul-i İsâ meselesini102 ayrı bir 

başlıkta anlatma gereği duymadan ve sadece hak olduğuna kısaca değinirken kelâm 

ilminin isimlendirilmesi, aşamaları ile eşyanın hakikati, bilgi, varlık, vahiy, cinler, şeytan, 

kıyamet alâmetleri, mehdi ve sûra ilk üfleniş gibi konulara ise yer vermemektedir. Hatta 

klasik kelâm kitaplarına nadir dahil edilen semavî kitaplar, sırat, kevser, imamet gibi 

meselelere de eserinde yer vermiştir.  

Eserin yazıldığı dönem öncesinden ve medreselerde okutulan klasik kaynaklardan 

Teftâzânî (ö. 792/1390)’nin Şerhu’l-Akaid eseriyle Kenzü’l-Akaid eserinin muhtevasını 

ve gidişatını kıyasladığımızda aralarında benzerliklerin bulunmasının yanında 

farklılıklarda söz konusudur. Mesela, Sırrı, Teftâzânî Şerhu’l-Akaid’inde itikadi esasları 

felsefî izahlarla anlattığı yerlerin muhatap açısından anlaşılmasını zorlaştırdığı 

düşüncesiyle o kısımları eserine almamıştır. Sırrı’nın iman, amel, İslâm ve küfür konusu 

hakkındaki itikadi düşüncesine incelediğimizde Teftâzânî’nin bu meseleye eserinde yer 

vermediğini görüyoruz. Cürcânî (ö. 816/1413)’nin Şerhu’l-Mevâkıf adlı eseriyle 

kıyasladığımızda mesele hakkındaki düşüncelerin aktarımı arasındaki benzerliklerden 

hareketle Sırrı’nın ondan istifade ettiği düşüncesini tabiîleştirmektedir. Ayrıca Sırrı, 

 
102 Bu meselelere Sırrı, Kenzü’l-Akaid adlı eserinde Ehl-i Sünnet’e göre itikadi esasları muhtasar şekilde 

sıraladığı birinci bâbının onuncu faslında değinmiştir. 
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eserinde hem Şerhu’l-Akaid’i hem Ömer Nesefî’nin Akaidü’n-Nesefî’si hem de diğer 

akaid eserlerinden farklı olarak yetmiş üç fırka konusuna yer vermektedir. Bu konuyu 

anlatırken Mezhepler Tarihi alanını ilgilendiren kısma girmeden sadece İslâm 

düşüncesinde ortaya çıkan fırkaların ana düşüncesinden ve ayrımların sayısından 

bahsederek Ehl-i Sünnet dışında kalan yetmiş iki fırkayı tamamlamaya çalışmıştır. Bu 

kısmı yazarken Şehristânî (ö. 548/1153)’nin el-Milel ve’n-Nihal adlı eserinden istifade 

ettiği düşüncesindeyiz. Çünkü Kenzü’l-Akaid eserini hem el-Milel hem Bağdâdî (ö. 

429/1037-38)’nin el-Fark beyne’l-Fırak hem de Şerhu’l-Mevâkıf eserini mukayese 

ettiğimizde zikrolunan fırkaların benzerliği ortaya çıkmaktadır. Müellifin, eserini 

yazarken daha çok Eş’arî kaynaklarından istifade ettiğini görmekteyiz. 

Eser, dönemin karakteristik özelliklerinden sayılabilecek İslâm dışı fırkalara hitap 

etmeden kendi mezhebinin içindeki ihtilaflı noktalara değinmeden halkın inanç 

esaslarındaki sorunları kişinin zihnini ve kalbini karışıklığa götürmeden itikadi esaslarını 

sağlam bir zemin üzerinde oluşturmaya çalışmaktadır. Müslüman olmalarını dikkate 

alarak ayetlerden çıkan hükmü iknâî bir dille madde niteliği sayılabilecek kısa ve öz 

cümlelerle anlatmakla yetinmiştir. Bu ifadelerinin yanında delil olarak sunduğu 

hadislerden bazılarının sahih hadis olmaması ve esasları ya kaziyelerle ya da ayetlerin 

tefsiri üzerine söylenilen sözlerle desteklemeye çalıştığı yerlerde olmuştur. Bunları 

yaparken muhalif fırkaların görüşlerine ve eleştirilerine yer vermeyi ve onlarla tartışmayı 

gerekli bulmadığını anlamaktayız. Hatta eserini yazarken zihni yoran ifadelerden ve 

anlatımlardan kaçınarak tafsilatlı bilgi ve görüşlerle karşılaşmak mümkün değildir. 

Böylece eseri okuyan kişi, sadece sağlam ve kesin delillerle itikadi esasların temelini 

oluşturarak akla gelebilecek soruların cevaplarını başka eserlere yönlendirmektedir.  

Eserinin muhatap kitlesinde âlimler, talebeler ve Müslüman halkın dışında dinî 

ilimleri tahsil etmemiş kişiler olduğu gibi farklı ilimlerle meşgul olmuş ve bu ilmi 

öğrenmeyi talep eden kişiler de bulunmaktadır. Sırrı, hem dindâr kesimin kelâm ilmini 

öğrenmeden önce çağdaş dinsizlerin düşüncelerinden ve bidat olan fikirlerden 

korunabilmesi hem de farklı kesimlerin katılmasıyla ilme olan yaklaşım tarzının da 

değişmesiyle sabit olan itikadi esasların bilinmesini ve inanmasını gerektirdi. Hatta 

kelâmın vesâili denilen hususların akide haline gelmesiyle meseleler üzerinden yapılan 

farklı görüşlere ait ispatların eklenmesi dinde ittifak edilen itikadi meselelerin bilinmesini 

de zorlaştırmıştır. Bu bağlamdan hareketle Sırrı’nın eseri, klasik akaid eserlerinden 
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ayrılmaktadır. Kendisi ittifak edilen meseleleri bazen ihtilaf olunan meselelere 

değinmeden sadece ittifak olunan noktaya dikkat çekerek anlatmaktadır. Bazen de 

konuyu anlatırken aniden meselenin farklı bir ucuna da geçmektedir. Bu özellikleri ilk 

defa akaid eseri okuyan bir kişinin doğrudan fark etmesi zor olduğu gibi temeli olanın da 

dikkatli okumasını gerektirmektedir. Bu tür yerlerde okuyucunun zihninde cevapsız kalan 

sorularla karşılaşması da mümkündür. Sırrı, bazen bu soruları kısa izahlarla geçiştirirken 

bazen de cevap verme ihtiyacı dahi hissetmemiştir. Kısa izahtan kasıt ya ayet ya hadis ya 

da ikisini bir arada zikrederek söz konusu itikadi esası sadece naklî delille delillendirmiş 

olmasıdır. Bunu yaparken hadis-i şerifleri kimden naklettiğini bir iki yer dışında 

bildirmemektedir.   

Bir başka farklılığı klasik kelâm eserlerinde mesele izah olunmadan önce konuya 

dair terimlerin tanımlamalarının başta zikrolunmasına rağmen eserinde bu 

görülmemektedir. Hatta eserinde zikrolunan kelimelerin anlamlarına çoğunlukla yer 

vermeden meseleye giriş yapmaktadır. Sadece eserinin baş kısmında bazı ıstılahları 

açıklamaktadır. Fakat bu ıstılahlar gelecek konuya dair olup eserin tamamını ilgilendiren 

ıstılahlar değildir. Kelâma dair terimlerin geçtiği yerlerde bazen kelimenin anlamını 

birkaç kelimeyle cümle içine mezc ederek okuyucuyu terime odaklandırmadan asıl 

öğrenmesi ve bilmesi gereken meseleye dikkat çekerek vermektedir.  

Eserde, itikadi esaslar izah edilirken hıfz-zabt, zâmin-kâfil, mekarih-mezâyık, 

tahzî-îkâz gibi eş anlamlı ifadelerin sıralanması konuyu renklendirdiği ve 

kuvvetlendirdiği gibi Osmanlı Türkçesi’nin sahip olduğu dil zenginliğini ve müellifin 

kelime hazinesinin genişliğini ve ilme hâkim olduğunu göstermektedir. Metin dilinin ağır 

olmasının dışında eş anlamlı ifadelerin sık kullanılması konunun anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır. Hatta anlattığı bir meselenin bir başka mesele ile irtibatı varsa, bazen 

atfı işaret eden tamlamaları kullanarak, yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bu işaretlerle 

eseri okuyan kişi hem önceki konuyu anlamada hem de konuyla irtibatı olan meselelerle 

bağlantı kurmasını kolaylaştırmaktadır. Fakat bazen de Sırrı, konu hakkında vermesi 

gereken bilgiyi verdikten sonra izahını “îzâh” başlı altında anlatırken bazen anlatma 

ihtiyacı hissetmeyip yeni bir konuya geçtiği yerler de olmuştur.  

Felsefî ilimlere ait terimlerin Arapça diline ve kelâm eserlerine mezc olunması, 

asl ve fer’in iç içe girmesi ile dilin ağırlaşması metinlerin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. 

Sırrı, bu tedahülü hissettirecek felsefî ıstılahları kullanmadan sade ve temel meseleleri 
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içererek izah etmesine rağmen Osmanlı Türkçesi dilinin ağırlığı metne de yansıtmaktadır. 

Hatta konu, birkaç cümlede anlatılabilmesi mümkün iken tek bir cümle içinde izah 

edilmesi uzun ve devrik cümlelerin oluşmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde eseri 

okurken noktalama işaretlerinin çok az olması ve cümleleri nokta ile bitirmek yerine “ve” 

bağlacı ve “ile” edatını gereğinden fazla kullanması da metnin anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır. Bir başka farklılık ise zât-ı Bârî, hâce-i kâinat ya da mefhar-i mevcûdât 

aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazarâtları gibi Allah ve Hz. 

Peygamber’e atıfta kullanılan tabirlerin farklılığıdır. Kısaca eser dilinin ağır olması, imlâ 

ve noktalama kurallarının olmaması, Arapça ve Farsça tamlamaların uzunluğu ve sıklığı 

ile alışık ifadelerin kullanılmaması metnin anlaşılmasını daha da zorlaştırmıştır. Buna 

rağmen Sırrı, Ehl-i Sünnet’in akidelerini ortaya koyup anlatabilmiştir.  

Eserine Kur’ân-ı Kerim merkezli oluşan ilimlerin ihtiyaca binaen oluşum 

aşamasından başlayarak kelâm ilminin mevzuu ve gayesini anlatarak eserine giriş 

yapmaktadır. Daha sonra ilk bâba mukaddime kısmıyla başlar ki burada yetmiş üç fırka 

meselesine, delil çeşitlerinden sadece edille-i şer’iyye olmasına yer verdikten sonra dinin 

tarifi ve iman-İslâm-amel kavramlarından anlaşılması gereken mânaları zikrederek bu 

mesele üzerinden Ehl-i Sünnet’in yerini belirtmektedir. Ardından altı itikadi esası altı 

bâba ayırarak bâblar üzerinden Allah’ın birliği, sıfatları, fiilleri, melekler, kitaplar, 

peygamberler, kaza-kader, sem’iyyat dediğimiz rızık ve ahirete dair konuları Ehl-i Sünnet 

ve’l-cemaat mezhebini oluşturan Mâtürîdî ve Eşarî’nin ittifak ettiği itikadi esaslar 

üzerinden anlatmaktadır. Bazen ayrışan izlerini mesela, “Tekvin-Mükevven” 

meselesinde hissettirmiş olsa da burada da ikisinin ittifak ettiği noktaya değinerek 

meseleyi bitirmiştir. Ehl-i Sünnet’in itikadı olmayan ama zamanla muhalif itikadlara 

binaen bazı akaid ve kelâm eserlerinde zikrolunan imamet meselesinden sadece hilafetin 

sırası ve sahabeye hürmetin gerekli oluşundan kısaca bahsederek eserini tamamlamaya 

çalışmaktadır. 

Kenzü’l-Akaid adlı eserin yazıldığı dönemle ilgili değinilmesi gereken önemli bir 

husus ise, eğitim sisteminin medrese geleneğinden mektep geleneğine geçişin izlerini 

taşıyan bir eser olmasıdır. Çünkü bu dönemde sadece siyasî ve sosyal açıdan olmayıp ilmî 

ve dilsel açıdan da değişiklikler yaşanmıştır. Eserdeki meselelerin müteahhirûn dönemine 

nazaran çok açık, sade ve anlaşılır bir dille yazılması örnek olarak verilebilir. Osmanlı 

Devleti’nin eğitim sisteminde yenileşme ve ıstılahatın gerekliliği düşüncesi yavaş yavaş 
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XVIII. yüzyılın ikinci yarısına doğru anlaşılmaya ve konuşulmaya başlanılmıştır. Ancak 

Sultan Abdülhamid döneminde çeşitli nedenlerle medreseler tamamen ortadan 

kaldırılmayıp birçok açıdan kendi haline bırakılarak mektep adıyla yeni bir eğitim sistemi 

kurulmuştur.103 Batı müfredatını örnek alınmasıyla açılan bu mekteplerin müfredatı için 

Maârif Komisyonu’nun kararıyla fazla derslerin çıkartılarak yerine akaid-i diniyye 

derslerinin arttırılması104 dile getirilmiştir. Çünkü bu dönemde medreselerde okutulan 

akaid eserlerinden farklı olarak mekteplerde okutulabilmesi amacıyla yeniden ve 

toplumun benimsediği akaid esaslarına uygun ve tartışmalardan uzak bir eserin yazılma 

ihtiyacı doğmuştur. Kenzü’l-Akaid eseri de bu ihtiyaca binaen yazıldığını söyleyebiliriz. 

Akaid ve kelâma dair dersler, dönemin şartları dikkate alınarak yazılmış olup geleneksel 

tarzda konular işlenilmediği gibi okutulmamıştır. Yani eserlerde ne ilk dönem kelâmı ne 

de son dönem metodu hâkimdir. Konuları yeni bir anlayışla tekrardan ele alınmıştır.105 

Buna örnek olarak Kenzü’l-Akaid adlı eseri gösterebilir.   

Eserin başlığı ile yazılma sebebi arasındaki uyum görüldüğü gibi müellif, eserini 

yazarken kendi döneminde hitap ettiği kesime de itikadi esasları aktarabilmiştir.  Fakat 

alışılagelen yöntemle esasların işlenmemiş olması ve döneme dair cevaplanması gereken 

itikadi soruları cevapsız bırakmasından bahsedilmişti. Çünkü eser, insanlığın dine ve 

esaslarına olan ihtiyacını belirtmek için yazdığını göstermektedir. Bu bağlamda ileride 

anlatılacağı gibi ümmetin devamı ve bekasını sağlayan dine bağlılık ve onun muhafazası 

nasıl gerekli ise insanlığın dinsiz ve ahlâksız olamayacağını açıklamak dahi gerekli 

olduğundan bu eserleri yazılıp okunması için okuyucuya sunulmuştur.  

 

2.3.2 Önemi  

 

Eserin önemini çalışmanın “Tezin Konusu ve Önemi” başlığı altında değinildi. Bu 

kısımda müellifin fihrist bölümünden sonra “Tahdîs-i Nimet” başlığı altında yazdığı 

yazıyı ve Süleyman Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid adlı eserine yazılan takrizlere kısaca 

değinilmesini önemli görmekteyiz. Müellif yazısına duygu ve övgü ifadelerini manzum 

 
103  Bkz. Osman Demirci, “Osmanlı Medreselerinde Kelam Öğretimi (İznik, Bursa, Edirne, İstanbul)” 

(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012), s. 312-314. 
104 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999, s. 

106. 
105 Demirci, “Osmanlı Medreselerinde Kelam Öğretimi”, s. 315. 
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ile değil, iç kâfiyeleriyle106  orta nesre dâhil edilebilecek seci‘li 107  bir metinle Sultan 

Abdülhamid’i anarak başlamıştır. Hem şiiriyle hem de yazısının diliyle 1750-1820 

yıllarında kullanılan ağır dili devam ettirmiştir. Seçtiği her bir kelime onun kelime 

hazinesini ve astronomi, hendese gibi bilimler arasındaki ilimlere hâkimiyetini gösterdiği 

gibi bu ilimlere ilgi duyduğunu ya da bu ilme muhalif olmadığını gösteren ahter-i burûc, 

âftâb gibi tamlamalara da rastlanılmaktadır. Ayrıca kendisi klasik metinlerde bulunan 

övgü kalıplarından da haberdardır. Bir başka bilinçli kullandığı ifadelerden biri de 

“Zıllullâhu fi’l-âlem” lafzıdır. Bu tabir, ihtilaflı olan bir tutumun tarafını belirtir. Yani 

kendisi “Halifetullah” ve “Halifet-i Muhammediyye” değil de “Zıllulllâh…” ifadesini 

kullanarak tartışmalı olan meseledeki görüşüne kısa bir tamlama ile işaret etmiştir.   

Yoğun tamlamaların peşinden Sırrı, Sultan Abdülhamid’in asalet ve feraset sahibi 

olduğunu anlatırken hem aklî ve naklî ilimlere hem de aslî ve fer’î hükümlere vakıf olan 

Cemâlü’d-din Efendi’nin 108  vasıflarını ve hizmetlerini de zikretmiştir. Arkasından 

Kenzü’l-Akaid’in yazılmasına öncü olan sebebe dikkat çekmiştir.   

Sultan Abdülhamid, Cemâlü’d-din Efendi’nin rütbesini mektupçuluktan Şeyhü’l-

İslâmlık mertebesine yükseltir. Cemâlü’d-din Efendi de vezir olan Seyyid Ahmet Zühdü 

Paşa (1834-1902)’yı her türlü ilmî eserler ile dolu bir kütüphane hazırlaması amacıyla 

Maarif Nâzırı göreviyle görevlendirir. 109  Bu hizmet ve sadakatından dolayı çeşitli 

 
106 -ân (îmân/Osmân), -in (zemîn/mübîn), -âk (âfâk/eşfâk), -em (ümem/âlem) şeklinde örnek verebiliriz.  
107 Seci‘, nesir halindeki metinlerde ifade bölüklerinin (fıkra) sonlarının aynı kafiye veya aynı vezinde ya 

da her ikisinde aynı olmasına denilmektedir. Nesirde seci şiirdeki kafiyeye tekabül eder. Lafızları 

güzelleştirmeye yönelik edebî sanatlardan olan seci üslûbu Câhiliye ve erken İslâm devirlerinde özellikle 

hitabe, vasiyet, hikmetli sözler ve dokunaklı öğütler (hikemiyat, mevâiz), zarif sözler (nevâdir) vb. edebî 

türlerde vazgeçilmez bir unsur olarak kullanılmaktadır. İsmail Durmuş, “Seci‘”, DİA, XXXVI, 273. 
108 Kazasker Hâlid Efendi’nin oğlu olup II. Mahmud devri kazaskerlerinden Şeyh Yûsuf Efendi’nin de 

torunudur. Annesinin babası Mehmed Said Kevâkibî de Rumeli kazaskerliği yapmıştır. İstanbul’da doğan 

Cemâlü’d-din Efendi, eğitimini tamamladıktan sonra Bâb-ı Fetvâ Mektûbî Kalemi’nde mektupçuluk 

vazifesine başladı. Bu görevde iken yazdığı hususi mâruzatları ile meşihat makamında olup bitenleri saraya 

bildirmesi ve II. Abdülhamid’in dikkatini çekmesiyle padişah onu yerleşmiş ilmiye geleneğine aykırı olarak 

1891 senesinde mektupçuluktan şeyhülislâmlık mertebesine yükseltmiştir. Cemâlü’d-din Efendi, 

bulunduğu görevler sırasında birçok nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Mehmet İpşirli, “Cemâleddin 

Efendi, Hâlidefendizâde”, DİA, VII, s. 309-310. Bkz. Cemâleddin, Şeyhülislâm Merhum Cemâleddin 

Efendi’nin Hâtırât-ı Siyâsiyyesi, İstanbul: M. Hovagimyan Matbaası, 1336; Tahsin Paşa, Sultan 

Abdülhamid: Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1990. 
109 İstanbul’da doğan Ahmed Zühdü, tahsilini tamamladıktan sonra 1847 senesinden itibaren çeşitli yerlerde 

muhasebe vazifesi yapmıştır. Nâfia nâzırı iken kendisine vezirlik rütbesi verilir. Çeşitli nedenlerden dolayı 

defalarca ayrılıp tekrar başladığı Maliye nâzirliğine 1901 senesinde dördüncü defa tayin edilirken vekâleten 

Maârif-i Umûmiyye nâzırlığı görevini de sürdürmekteydi. Kendisi Tanzimat ve I. Meşrutiyet Devri’nde 

Osmanlı Devleti’nin Maârif-i Umûmiyye Nâzırları’nın on yedincisidir. Bkz. Cumhuriyetin 50. Yılında 

Rakam ve Grafiklerle Milli Eğitimimiz, İstanbul 1973, s. LIII-LV; Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfi’, 
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madalya ve nişanlar aldığı kaydedilmiştir. Zühdü Paşa bu emir üzerine Maârif Nezâreti 

Encümen-i Teftiş ve Muâyene Heyeti’ni kurarak çalışmalara yardımcı olabilecek 

muhterem Osmanlı devlet adamlarını ve âlimlerini bir araya getirmiştir.110Sırrı’yı bu 

heyetin azâlığına terfi ettirerek kendisinden itikadi esasları anlatan bir risale yazması talep 

edilir. 

Tahdis-i Nimet’te olduğu gibi eser adına yazılan takrizlerin ilkinin başında 

“Mâliye-i Nezâret-i Celîlesi Hukuk Müşâvirliğine Revnak-Efzâ Nihrîr Şehîr Fazîletlü 

Muhammed Es’ad Efendi Hazretleri’nin takrîz-i beliğleridir” ifadesi bulunuyor. İlk 

takriz, tahdis yazısının diline nazaran daha basit bir dille yazılmış olmasına rağmen kendi 

içerisinde de ağır bir yazı dili hâkimdir. İkinci takriz ise “Encümen-i Maârif A‘zay-ı 

Kirâmdan Fâzıl Şehîr Tahir Efendi Hazretleri’nin takrîz-i beliğleridir” şeklindeki müellif 

bilgisiyle öğrendiğimiz ve bir sayfalık yazısıyla Seyyid Abdlî Zâde Efendi’ye111 aittir. İlk 

iki yazıya nazaran bu yazıda takriz sahibinin az sözle birçok şeyi anlatabilmek amacıyla 

ağır ve veciz bir dil kullandığını görmekteyiz. Tahir Efendi, ümmetin fırkalara 

bölüneceğini ama birinin kurtuluşa ereceğini vurgulayarak yazısına başlar. Tek kalan 

fırkanın yani ashabın izinden gidilirse ancak ümmetin hidayete ulaşacağını bilhassa 

 
Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Târihçe-i Teşkîlât ve İcrââtı: XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi, haz. Taceddin 

Kayaoğlu, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001, s. 461. 

Sonra Ağustos 1901’de Maliye’den ayrılıp yalnızca asaleten Maarif nâzırı olmuştur. Bu görev süresince 

Dârülfünûn’un kurulması hazırlıklarını yapmak, teşkilâtını ve programını düşünmek ve düzenlemek işiyle 

meşgul olmuştur. Çeşitli Avrupa ülkelerin üniversitelerinden iç tüzük ve programlar getirtilip Türkçeye 

çevrilmesinde katkısı olmuştur. Dârülfünûn’un açılması amacıyla kurulan komisyona başkanlık ederek 

büyük çaba harcamıştır. Çeşitli madalya ve nişanlar alan Zühdü Paşa’nın şairlik yönü de vardır. Ayrıca 

idâdîlerde uzun yıllar okutulan ve günümüzde de bastırılan el-Mecmûatü’z-Zühdiyye fi’l-ahkâmi’d-dîniyye 

adlı fıkıh meselelerini ihtiva eden bir kitap yazmıştır. Ali Z. Oraloğlu, “Zühdü Paşa”, DİA, XXXXIV, s. 

538-539. Bkz. Ahmet Nuri Sinaplı, Devlete, Millete Kıymetli Hizmetlerde Bulunan Maliye ve Maarif Nazırı 

Ahmet Zühtü Paşa, İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları, [t.y.]; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud 

Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, İstanbul: Sebil Yayınevi, 1998, IV/II, s. 417. 
110 Bkz. Mahmud Cevad, Maârif-i Umûmiye Nezâreti, s. 244; Mehmed Ali Ayni, Daru'l-fünun (üniversite) 

Tarihi, haz. Metin Hasırcı, İstanbul: Pınar Yayınları, 1995, s. 31-99; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, 

İstanbul: Eser Matbaası, I, s. 545-563, 697-708; Faik Reşit Unat, Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine 

Tarihi Bir Bakış, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964; Ali Arslan, “Dârülfünûn’dan Üniversite’ye Geçiş” 

(Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991); Ekmeleddin İhsanoğlu, Dârülfünûn 

Tarihçesine Giriş, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990. 
111 Bkz. BOA, BEO, nr. 750, 784, 792, 803, 812, 1198, 1220, 1223, 1228, 1235, 1254, 1276, 1301, 1320, 

1558, 1654, 1684, 1708, 1960, 2231, 2796; BOA, Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH.MKT), nr. 2539, 

2554; BOA, İrâde Adliye ve Mezâhib (İ.AZN), nr. 43, 48; BOA, İ.MF, nr. 3, 5, 7; BOA, Maarif Nezâreti 

Tedrisât-ı İbtidâiye Kalemi (MF.İBT), nr. 101, 103; BOA, MF.MKT, nr. 321, 323, 411, 420, 509, 529, 541, 

551, 566, 576, 577, 586, 587, 615, 656, 684/7, 798, 839, 872, 1136; BOA, Şûrâ-yı Devlet (ŞD.), nr. 217; 

BOA, Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrakı (TFR.1.M.), nr. 1; BOA, Rumeli Müfettişliği Selânik Evrakı 

(TFR.1.SL.), nr. 1; BOA, Yıldız Perakende Evrakı Zabtiye Nezâreti Belgeleri (Y.PRK.ZB.), nr. 28; BOA, 

Zabtiye Nezâreti Belgeleri (ZB), nr. 45, 497. 
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belirtmektedir. Ardından Sultan Abdülhamid’in mevcud olan hayır ve hasenatlarına 

Encümen-i Maârif azâlarından Süleyman Sırrı Efendi’nin Kenzü’l-Akaid eserinin de ilave 

olunduğunu söylemektedir. Böylece eserin “her bir harfiyle âlimleri bilgilendireceği” 

ifadesiyle eserin önemini ve ona yaptığı övgüleri görmekteyiz.112 Ayrıca bu yazısıyla 

müellifimizin bir kez daha Encümen-i Maârif azâlarından olduğu vurgulanmaktadır. 

Eserdeki ilk takrizin sahibi olan Mahmud Es’ad Efendi (1856-1918)113, yazısında 

“bir topluluğun devamı ve usûbet-i milliye (ümmet)’nin114 büyüklüğünün ve kuvvetinin 

 
112 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 12 (Seyyid Abdlî Zâde Efendi’nin takrîzi). 
113  Konya Seydişehir’de doğan Mahmud Esad Efendi, birçok hukukçu yetiştiren Çopur Kadıoğulları 

ailesinden olan babası Güzelzâde Emin Efendi’ye nisbetle İbnü’l-emin Mahmud Esad diye tanındığı gibi 

Seydişehrî olarak da tanınmıştır. Eğitimine Seydişehir’de başlayıp İstanbul’a gelerek devam etmiştir. Dinî 

(Fâtih Medresesi’nde Elbasanlı Abdülkerim Efendi) ve müsbet ilimlerini (Menşe-i Muallimîn-i Askerî 

okulu) tahsil etmenin yanında Hukuk Mektebi’ne kaydını yaparak buradan mezun olmuştur. Seydişehrî, bir 

süre dersiâmlık (camilerde ders veren hoca) yaptıktan sonra Osmanlıca ve din bilgisi öğretmeni olarak 

memuriyete başlamıştır. Daha sonraları imtihana girerek birinci sınıf avukatlık ruhsatı alıp İzmir’de on yıl 

görev yapmıştır. Hâkimliğin yanı sıra Halit Ziya (Uşaklıgil) ve Nevzat Tevfik’le beraber Hizmet ve Âhenk 

gazetelerinin çıkarılmasına katkıda bulunup makaleler yayımlamıştır. Kendisi Maliye hazinesi hukuk 

müşavirliğine tayin edilince İstanbul’a döndü (1896). İstanbul Mekteb-i Mülkiyye ve Hukuk’ta okuyan 

öğrencilere bölümün bazı derslerini okutmuştur. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra 1909’da 

Maliye Nezâreti müfettişliğine terfi olunmuştur. Bu alana dair birçok yeniliklerin çıkarılmasında öncülük 

etmiştir. Seydişehrî çeşitli bakanlıklarda vazifesini yerine getirirken 1915 tarihinde Isparta’dan mebus 

seçilirken de 1917 tarihli Hukuk-ı Âile Kararnâmesi’ni hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmıştır. 

Ayrıca üniversitede ve diğer eğitim kurumlarındaki derslerini okutmaya devam etmiştir. 18 Mart 1918’de 

kalp krizi geçirerek ölen Mahmud Es’ad Efendi’nin mezarı Fâtih Sultan Mehmed Türbesi hazîresinde 

bulunmaktadır. Kendisine kırk yılı aşan hizmetleri ve ilmî çalışmalarından dolayı çeşitli rütbe, pâye ve 

nişanlarla taltif edilmiştir. Ayrıca Société Académique d’Histoire Internationale’in dâimî üyelerindendir. 

Başarılı bir devlet adamı ve hoca olmasının yanında gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler sebebiyle 

Osmanlılar’ın son döneminde öne çıkan bir şahsiyet olmuştur. Ayrıca ilme olan merakı ve yetkinliği genç 

yaşta başlayarak birçok eserler kaleme almıştır. O, yirmi dört yaşında iken yazdığı ve alanında ilk Türkçe 

kitap olan Usûl-i Hadîs adlı eseriyle Ahmed Cevdet Paşa’nın takdirini kazanmıştır. Hukuk alanındaki 

yetkinliği yanında ilmî kimliği ve dirayeti tarihçiliğine de yansımıştır. İslâm Tarihi derslerini okuturken bu 

sahadaki araştırmalarını akademik bir anlayışla yazmıştır. Bu çalışması onun öğretici tarihçilik metodunu 

benimsediğini göstermektedir. Süleyman Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid adlı eserine yazdığı takrîzden de 

anlaşıldığı gibi Batı dünyasındaki ilmî gelişmeleri yakından takip etmiştir. Kendi gayretiyle İngilizce, 

Fransızca ve Almanca öğrenerek bu dillerde yazılan İslâm’la ve İslâm dünyasıyla ilgili bazı yayınları 

tercüme etmiştir. Ayrıca İslâm dini hakkındaki iftiralara reddiyeler kaleme almıştır. Eğitime ve öğretmenlik 

mesleğine büyük önem verdiği gibi kızların eğitimine dikkat çekerek İnâs Dârülfünûnu’nun kuruluş 

çalışmalarında yer almıştır. Günümüzde Seydişehrî ile ilgili değişik üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve 

doktora tezleri yapılmış ve yapılmaktadır. Ali Erdoğdu, “Seydişehrî”, DİA, XXXVII, s. 25-27.  

Bkz. Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri 1969, s. 177, 179, 204, 247, 272, 

606; Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Konya: Selçuk Üniversitesi, 1989, II, s. 57; Ali 

Erdoğdu, “Mahmûd Es’ad Seydişehrî: Hayatı, Eserleri ve İslâm Tarihçiliğindeki Yeri” (Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002); Murtaza Köse, “Osmanlı Son Dönem 

Hukukçularından Seydişehirli Mahmud Esad’ın Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği”, İslam Hukuku 

Araştırmaları Dergisi, 2(2003): 207-217. 
114 Burada Mahmud Es’ad Efendi’nin “milli” ifadesini kullanmasındaki amaç çok önemli görmekteyiz. 

Buradaki milliye kavramında “ulusal” anlamı değil diniyelik anlamı var. Osmanlı millîyesi ya da İslâm 

millîyesi gibi. Burada biz millîyeyi daha çok “ümmet” olarak okuyabiliriz. 19. yüzyılın sonunda halkın 

millîye kavramının kullanmasına devam etmesi önemlidir. Bu devamlılık onun “dini” manasını halen 

koruduğunu gösteriyor. Milliyet kelimesinin bugün “ulusal” manasında kullanılması çok yeni bir mana 
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dayanağı ancak dinle olduğunu” söyleyerek bu sözünü de ayetle temellendirmektedir. 

Mahmud Es’ad Efendi’nin görüşünü daha açık ve somut örneklerle şöyle açıklayabiliriz:  

Mahmud Es’ad Efendi, “Bir kavim eğer mensup olduğu dinin emirlerinden ve 

şükranlarından dönmedikçe Allah’ın vermiş olduğu nimet ve afiyetler ondan geri 

alınmaz. Ancak ne zaman ki kavim, kötü huylara meylederse zamanla dünyevî hayat 

açısından saadete ulaşabilme gayeleri yıkıldığı gibi selamet ve afiyetleri de bozulur.”115 

görüşünü belirttikten sonra dine tâbi olup gerekliliklerini yapanlar ile yapmayanların 

halini tarihten örnekler vererek durumun önemine işaret etmiştir. Mesela, Yunanlılar ve 

Romalılar, tüm âleme hükmetmelerine rağmen haritalardan silinerek yıkılıp yok olmaları 

malumuzdur. Bunun sebebini dinsizlik ve ahlaksızlık üzere yaşamalarını göstermiştir. 

Peşinden günümüzde dahi dinî emirlere ve güzel ahlaka önem vermeyen ve medeniyetin 

zirvesini yaşadıklarını kabul eden Batı’ya nazarları çevirerek onların vicdan ve 

kalplerinde huzur ve rahatlığı bulabilmelerinin nadir olduğuna dikkat çekmiştir. Aslında 

bu ifadeleriyle Mahmud Es’ad Efendi, Garp’ın şu anki durumuna tarihte yaşanan 

hâdiselerden bakarak onların da yok olma emarelerini taşıdıklarına işaret etmiştir. Hatta 

kendi kalplerinde istirahate ulaşamamış olmalarını da delil olarak göstermiştir. 

Devamında ise, İsrailoğulları’ndan örnek vermiştir. Bu kavmin geçmiş tarihinden 

günümüze doğru baktığımızda kendi usûbet-i milliyelerini yani kendi ümmetinin 

devamını ve bekasını sağlayabilmek amacıyla yaptıkları çalışmalar gözler önündedir. 

Mahmud Es’ad Efendi, bu durumun ümmetimiz adına güzel bir örnek olabileceğini dikkat 

çekmiştir. Çünkü onlar, Musa’nın milletinden yani ümmetinden olmalarına rağmen her 

ne kadar bir medeniyet ya da siyasi bir topluluk oluşturamasalar da dinlerine olan 

muhabbetleri ve bağlılıkları sayesinde bugüne gelebilmişler ve kendi ümmetlerini 

koruyabilmişlerdir. Eğer Musevîler dinlerine bağlı olan bir ümmet olmasaydı dünya 

 
olup tam bu zamanlarda ortaya çıkmıştır. Ümmet ile eş anlamda kullanıyorlar. Ümmet-i Muhammediyeyi 

genellikle kullanmadıklarını görüyoruz. Daha çok millet-i Osmaniye ve millet-i İslâmiyye ifadelerini 

kullanıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz. Dikkat edilirse diyoruz ki, bu adamlar Musa’ya tapmıyor. Hatta biz 

de Hz. Muhammed’e tapmıyoruz. Fakat burada ince olan fark “millet” kelimesinin bizim için de aslında 

“ümmet” kelimesine karşılık gelmiş olmasıdır. Bkz. Recep Şentürk, “Millet”, DİA, XXX, s. 64-66; Halil 

İbrahim Bulut, “Ümmet”, DİA, XXXXII, s. 308-309; Ahmet Özel, İslâm Hukukunda Ülke Kavramı: 

Daru’l-İslâm Daru’l-Harb, İstanbul: İz Yayıncılık, 1998, s. 189-194, 219-270; Fatih Toktaş, “Fârâbî’nin 

Kitâbü’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 12(2002): 247-273; Ercüment 

Kuran, “Osmanlı Düşünürlerine Göre Ümmet ve Millet Kavramları”, Töre, 154(1984): 39. 
115 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 8 (Mahmud Es’ad Efendi’nin takrîzi). 
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felaketlerine karşı ayakta duramayıp adsız ve yurtsuz kalacaklardı. Bizler de onları sadece 

Mısrîler, Nildânîler, Yunanlılar gibi kavimleri tarih olarak okuyacaktık.  

Peki, “Mahmud Es’ad Efendi, Takriz’inde bu noktolara değinmesi bizlere hangi 

açıdan örnek olmuş olacak? Ya da Mahmud Es’ad Efendi tarihten bu iki örneği 

vermesinin sebebi nedir?” sorusunun cevabını vermek eserinin önemini de belirtmek olur. 

Şöyle ki: Biri dinlerine bağlı kalmayarak yok olduklarını diğeri ise bağlı kalarak yok 

olmadıklarını anlatmaya çalışmıştır. İfadelerinden Kenzü’l-Akaid adlı eserinin yazılma 

gayesini bu olarak yorumladığını anlıyoruz. Fakat bunu Sırrı kabul ediyor mu onu 

bilmiyoruz. Ama “Eğer bunu kabul etmeseydi kitabına almazdı!” düşüncesinin akla 

gelmemesi mümkün değil. O sebeple bu düşünceye cevap verilmeden önce “Din, 

milletleri bir arada tutmak için midir?” yoksa “Din, insanı bir arada tutmak için midir?” 

şeklinde iki farklı yaklaşımla karşılaşabilmek mümkündür. Yani bizler bu görüşü ancak 

müellifin akaid eserini yazma sebeplerinden biri olarak görebiliriz. Tam bu esnada 

müellifin Nakşibendî mi yoksa Halvetî mi olduğu Mahmud Es’ad Efendi’nin görüşüne 

katılma ihtimalini de etkiler. Çünkü Nakşiler, toplumu bir arada tutanın din olduğunu 

savunurlarken, bir Halvetî için bunu söylemek mümkün değil. Onlar, insan bir bütün 

olduktan sonra gerisi çokta önemli olmadığı düşüncesine sahiplerdir. Çünkü “insanın 

bütünlüğü ile din oluştuğu gibi muhafaza da olunmuştur” demektedirler. Sırrı, “Tahdîs-i 

Ni’met” kısmında zikrettiği ifadelerden Mahmûd Es’ad Efendi’nin görüşlerine katıldığını 

söyleyebiliriz.116 

Aslında Mahmud Es’ad Efendi, bu ifadeleriyle dinin böyle bir gayesinin olduğunu 

ve bunu Batı’nın çok iyi yaptığını anlatmaya çalışmıştır. Öyle ki aynı anda laiklik ve 

misyonerlik faaliyetlerini117 bir arada tutarak hem kendilerini himaye etmiş hem de kendi 

dinlerini tüm dünyaya kabul ettirmeye gayret ettiklerine işaret etmiştir.  

Bu tarihten sonra nazarlarımızı “Acaba biz Müslümanlar” ifadesiyle İslâm 

âlemine çevirdiğini görmekteyiz. Yani biz Müslüman devletlerin de boş olmadıklarını, 

onların da hem maddi hem manevi açıdan gayret ve himmetlerinin olduğunu 

hatırlatmıştır. Hatta devamında “bugün” ifadesini kullanarak gelinen noktayı işaret etmek 

amacıyla mevcut olan “müdevvenât”ın yani İslâmî çalışmaların ve eserlerin 

 
116 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 7 (Tahdis-i Nimet kısmı). 
117 Burada Mahmud Es’ad Efendi’nin Katolik ve Protestanlığa mensup olanların çalışmalarından örnek 

verdiğini görüyoruz. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 9 (Mahmud Es’ad Efendi’nin Takriz’i). 



44 
 

azımsanmayacak kadar çok olduğunu ve haritalardan silinmemiş olup dünyaya yayılmış 

oluşumuzu göz önüne getirmiştir. Geriye doğru baktığımızda Müslümanların ne kadar 

çaba gösterdiklerini görebilmenin mümkün fakat şu zamana kadar yapılan tüm 

çalışmaların ve çabaların her birinin Arap dilinde yazıldığını söyleyerek önemli bir tespiti 

vurgulamıştır. Mesela Türk asıllı olan Molla Fenârî (ö. 834/1431), Molla Hüsrev (ö. 

885/1480), İbrahim Halebî (ö. 956/1549), Birgivî (ö. 981/1573) ve Gelenbevî (ö. 

1205/1791) ve gibi Osmanlı âlimleri Arap kavmine mensup olmamalarına rağmen 

eserlerini fasih Arap diliyle yazdıklarını söyler.  

Sultan Abdülhamid zamanına gelindiğinde ilim ve edebiyat alanında dil yani 

Osmanlı Türkçesi’nin halkın birçoğu tarafından kullandığını ve ona olan bağlılığını 

görebilmek mümkündür. Dilin kullanılabilirliği ve ona bağlılığı cilt cilt yazılmış olan 

İslâmi Arapça eserlerine karşılık onların Osmanlı Türkçesi’ne tercüme edilme ihtiyacını 

ve orijinal dinî eserlerin yeniden telif edilmesi zorunluluğunu oluşturdu. Bu ihtiyacın 

oluşmasını sağlayan bir başka sebep ise Arapça metinleri okuyan kişilerin azınlıkta 

olması ve benimsedikleri dinin toplumu bir arada tutma amacı taşımasıdır. 

İlk tercüme faaliyetleri Abbasîlerin döneminde gerçekleşmiştir. Bu tercümelerin 

amacı kültür ve medeniyeti ortaya çıkarmak iken Sultan Abdülhamid döneminde yapılan 

tercümelerin maksadı bunlardan farklıdır. Buradaki tercümelerle “kimlik” problemi yani 

modern manada “ulusalcılık” yapıldığını söyleyebiliriz. Fakat bu faaliyetler, bizlere 

“Artık ilmî faaliyetlerin gelişimi durdu mu?” gibi soruların sorulmasının önünü açmıştır. 

Mahmud Es’ad Efendi’nin bilhassa “Türkçe” ifadesini kullanması konunun önemini bir 

kez daha kavratmıştır. Bununla kastettiği mana ile Anadolu’da bulunan Türkmenlerin 

konuştuğu dile işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ya da döneminde yaşanılan “ulusal” 

düşünceye taraftar oluşuna bir emare olarak da görebiliriz. 

Biliriz ki, her şey tedricen gelişmektedir. Dünyada bulunan şeylerin noksanlıktan 

tamamen uzak olduğunu düşünmek söz konusu olamaz. Her ne kadar Türkçe yazılan dinî 

eserlerimizde bazı eksiklikler bulunmuş olunsa dahi bunların birçoğundan mesâile 

hasredilmeden sadece ihtiyaç nispetinde bahsedilmiştir. Usûlî kaidelerden “Delil 

olmayan ilme ilim denilmediği” kaidesi gibi dinî ilimlerde ittifak olunan delillerin 

yanında ihtilaflı olanların da olması ilmin delile olan ihtiyacını ortaya koymaktadır. Fakat 

şu zamana kadar Türkçe yazılmış dinî eserlerin içeriğine bakıldığında meseleler bir bütün 

halinde ele alınmamıştır.   
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Kısaca Mahmud Es’ad Efendi, Arapça eserlerin artık İstanbul’da bir karşılığının 

bulunmadığına ve dinimizi bilemez hale gelişimize dikkat çekerek tespit ettiği problemi 

dile yükletmeye çalışmıştır. Süleyman Sırrı’nın yazdığı Kenzü’l-Akaid adlı eseri de dâhil 

olmak üzere Allah’ın lütfu olan bu tercümeler vasıtasıyla dinî ilimlerle ilişkisi olan eserler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Toplumların ilmi, dini üzere kurulur. Din üzere kurulanlar var olur, kurulmayanlar 

yok olur. Evet, bizim de dini eserlerimiz var. Biz de çok uğraştık ve bu ilmin ilerlemesi 

gerekiyor ama bunu yaparken de daima Arapça dilinde eserler telif edildi. Artık bizler de 

toplumun dili olan Türkçe eserler yazmaya başladık ve başlamalıyız. Bunun sayesinde 

hem dinimizi öğreneceğiz hem de haritalardan yok olmayacağız.   

Hatta Mahmud Es’ad Efendi, bu eserin bu maksatla yazılmış olması ve onu 

mütalaa ederken nazarının aydınlanması gibi bu eseri okuyan zâtların da aydınlanacağını 

ve istifade edebileceklerini söylemiştir.  

 

2.3.3 Yararlandığı Âlimler 

 

Süleyman Sırrı, bazen izahlarını delillendirmeye bazen de muhaliflerini zikretmeden 

meseleleri anlatmaya çalışmıştır. Bazı yerlerde de ihtilaflı meselelerin içindeki ittifak 

olunan noktaya işaret edebilmek amacıyla mütekellimlerin görüşlerine değinmiştir. 

İtikadî esasları izah ederken bazı yerlerde âlimin görüşünü ya da eserini açıkça aktardığı 

gibi bazen de üstü kapalı ifadeler kullanarak aktarmıştır. Ayrıca eserleri medrese 

dönemine ait nakli bilgilerin mektep dönemlerinde okutulacak eserlere aktarılmasına 

öncü ve yardımcı olmuştur. Ebû Hanîfe’nin el-Fıkhü’l-ekber’i118, Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-

Tevhîd’i 119 , mütekellimlerin imanın tanımını yaparlarken ittifak olunan rüknü işaret 

edebilmek amacıyla Ebü’l-Usr el-Pezdevî (ö. 482/1089)’nin Usûlü’l-Pezdevî’si 120  ve 

yetmiş üç fırka meselesinde Şehristânî’nin el-Milel’i121 gibi eserlerden istifade ettiği gibi 

taklidi imanda Eş‘arî (ö. 324/935-36)’nin122, iman, nazar ve insan fiilleri gibi konularda 

 
118 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 19. Bkz. Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, DİA, X, s. 131, 134. 
119 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 22, 25, 69. 
120 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 20. Bkz. Ferhat Koca ve Murteza Bedir, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, 

264. 
121 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 13. 
122 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33. Bkz. İrfan Abdülhamîd Fettâh, “Eş’arî, Ebü’l-Hasan”, DİA, XXI, s. 444-447. 
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Bâkıllânî (ö. 403/1013)’nin123, insana ait fillerin yaratılmasında Ebû İshâk el-İsferâyînî 

(ö. 418/1027)’nin124,  taklidi imana sahip olan kimsenin imanın sahihliği üzerine Ebü’l-

Kasım el-Kuşeyrî (ö. 465/1072) 125 ile İmam Gazzâlî (ö. 505/1111) 126 , İbn Ebî Cemre 

(ö. 699/1300 [?]) 127  ve Eimme-i Erbaa’nın128,  sahih bir nazara ve istidlâle sahip olmayan 

mukallidin imanı üzerine verilen hükümler hakkında Cüveynî (ö. 478/1085)’nin 129 , 

imanın rüknü hakkında mütekellimlerin görüşlerine yer verirken “Şemsü’l-eimme” 

ünvanını kullanarak Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî 

(ö. 483/1090[?])’nin130, imanın artması ve azalması meselesinde Fahreddîn er-Râzî131 ile 

Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502) 132 ’nin ve taklidi imanın ancak kimlerde 

bulanabileceği hakkında Teftâzânî’nin133 görüşlerine ve Hz. Peygamber’in ahlakındaki 

şerefini anlatabilmek için Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî (ö. 

695/1296 [?])’nin Hz. Peygamber için yazdığı Kasîdetü’l-Bürde şiirinden iki beytine134 

yer vermiştir.  

Sırrı, rü’yetullah’ın nasıllığı üzerine mütekellimlerin görüşlerini aktarırken zahir 

bir şekilde Teftâzânî’nin Şerhu’l-Makâsıd adlı eserinden yararlandığı gibi yetmiş üç 

fırka ve aksâm-ı ma’lûmât meseleleri dışında Şerhu’l-Akaid ve Cürcânî’nin Şerhu’l-

Mevâkıf135 adlı eserinden istifade ettiğini kullandığı ifadelerin benzerliklerinden ve bazen 

de eserin ismini açıkça zikretmesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca Kenzü’l-Akaid adlı eseri, 

Ömer Nesefî’nin Metnü’l-Akaid adlı eserindeki akaid esaslarının sıralanışına ve izahların 

altında zikrolunan cümlelerin benzerliğiyle Nesefî’nin eseri üzerine yapılan çalışmalara 

dahil olabilecek niteliktedir. 136  

 
123 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 23. 
124 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 23. Bkz. Salih Sabri Yavuz, “İsferâyînî, Ebû İshak”, DİA, XXII, s. 515-516. 
125 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33. Bkz. Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin”, DİA, s. 473-

474. 
126 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33. 
127 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33. Bkz. Ali Yardım, “İbn Ebû Cemre, Abdullah b. Sa‘d”, DİA, s. 426-427. 
128 Bkz. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33-34. 
129 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 33. Bkz. Abdülazîm Mahmûd ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, 

VIII, s. 141, 143. 
130 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 20. Bkz. Muhammed Hamîdullah, “Serahsî, Şemsüleimme”, DİA, XXXVI, s. 

544-547. 
131 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 23, 25. Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, XII, s. 89, 93. 
132 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 20. Bkz. Harun Anay, “Devvânî”, DİA, IX, s. 257-260. 
133 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 34-35, 103. Bkz. Şükrü Özen, “Teftâzânî”, DİA, XXXX, s. 299-308. 
134 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 100. 
135 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 17, 82, 85. 
136 Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Akaidü’n-Nesefî”, DİA, II, s. 217-219. 
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Teftâzânî’nin Nesefî’yi tenkit ettiği yerlerde Sırrı, çoğunlukla Teftâzânî’nin 

yanında olduğu gibi bazen de Nesefî’nin yanında olmuştur. Eser, Ehl-i Sünnet akaidine 

göre itikadi esaslar ele alınırken Eş’arî ile Eş’ariyye ve Mâtürîdî ile Mâtürîdîyye 

mezhebine ait görüşlerin etkisini görebilmek mümkündür.  

 

2.4 Matbû Nüshalardan Örnekler 

 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü, numara 4033’teki Kenzü’l-

Akaid adlı eserin Mahmud Bey Matbbası’nda basılan nüshanın iç kapağını (EK-8), 

Tahdis-i Nimet kısmından bir sayfa (EK-9), asıl konunun anlatılmaya başlanıldığı ilk 

(EK-10) ve son (EK-11) sayfanın nüsha örnekleri ekte gösterildi. 

  

2.5 Osmanlıca Metni ve Çevirim Yazısı Metodu 

 

1. Müellifin bizzat kendisinin bastırdığı matbû metin hem Osmanlı Türkçesiyle 

yazılırken hem de çevirim yazısı yapılırken Süleymaniye Kütüphanesi’nin İzmirli 

İsmail Hakkı bölümü, 1315 yılı, Dersaadet, Mahmud Bey Matbaasında basılan “İlm-i 

Kelâmdan Kenzü'l-Akaid Nâm Risale-i Nefîse” adlı nüshaı esas alındı. Esas alınan 

matbû nüsha, müellif hayatta iken basılmış olması hem muhtevanın doğruluğu hem de 

aidiyet açısından önem arz etmektedir. Ayrıca metni yazarken 1916 ve 1924 yılında 

basılan matbû metinlerin nüshaları da dikkate alındı. 

2. Matbû metni çalışmada yeniden Arap harfleriyle yazılmasına yönelten iki temel sebep 

bulunmaktadır. Biri baskı hatası sebebiyle yazım ve noktalama hatalarıyla fazla 

karşılaşılmış olunması olup diğeri de cümle ve cümleler arasındaki bağ ilişkisini 

belirlenebilmesi için yeniden yazılma ihtiyacının hissedilmesiydi. Ayrıca çalışmada 

doğru anlamı veren ibarenin bulunabilmesi için ya diğer matbû nüshalara ya da 

ibarenin geçtiği cümlenin anlamından hareket ederek gelebilecek en uygun ifadenin 

metne yerleştirilmeye çalışıldı. Bunlar dipnotta belirtildi.  

3. Eserde bulunan ayetler, çiçekli parantez ﴾ ﴿; hadisler, küme parantez { }; tanımlar, 

yıldızlı parantez * * ve lafız, kavl, kaziye gibi ifadeler ise tırnak “ ” içerisinde gösterilip 

kaynakları belirtildi.  
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4. Müellif, Kenzü’l-Akaid adlı eserinde iki satırlık bir beyite yer vermiştir. İmkân 

nispetinde tespit edilip dipnotta belirtildi.  

5. Eserde müellifin yararlandığı ve atıfta bulunduğu bilgilerin söz konusu kaynaktaki yeri 

tespit edilip dipnotta belirtildi.  

6. Eser, elimizden geldiğince okuyucularımıza aynen aktarılmaya çalışıldı.  

7. Matbû metinde geçen ayetlerin, Resûlullah ve Ashabından nakledilen hadislerin ve 

şiirin kaynaklarını çevirim yazı kısmının dipnotlarında gösterildi. Ayrıca çalışmanın 

son kısmına bunlar fihrist şeklinde eklenildi. 

8. Gerekli görülen kelime, ıstılah ve cümlelerin anlaşılmalarını kolaylaştırabilmek 

amacıyla dipnotta manaları açıklandı. 

9. Metin üzerinde çalışılırken hem müellifin zikrettiği âlim ve eserler hem de kendisinin 

istifade ettiği kaynaklar hakkında çalışmanın ikinci bölüm başlığı altında değinildi. 

10. Konu bütünlüğünün anlaşılmasını kolaylaştırabilmek için bazı uzun cümleler anlam 

bütünlüğüne göre bölündü.  

11. Metinde gerekli görülen yerlere noktalama işaretleri konuldu.  

12. Hemze-i kat’ ile hemze-i vaslın yazılımına dikkat edildi. Fakat kelimenin başında 

olan ayn harflerini bilhassa belirtilmedi: harf-i cerden “an”, ayn, arabiyyet, araz… 

gibi. 

13. Metinde geçen kelimelerin imlâsı yazılırken Arap harfleriyle yazılan ve onun imlâ 

esasını dikkate alan Ferit Devellioğlu’nun Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik Lûgatı’nı 

esas alındı: ilhâm, kadir… gibi. 

14. Matbû metinde “شول“ ,”اول“ ,”امدى“ ,”آنك” ve “اولمغله” gibi ifadeleri günümüz 

Türkçesi’ne aktarılırken “onun”, “şimdi”, “o”, “şu” ve “olmakla” şeklinde yazıldı.  

15. “k” ve “g” gibi kalın Arap harflerinden sonra gelen uzatma harflerle ince harfleri 

ayırt edilebilmesi için sadece ince harflerden sonra gelenin üzerine “^” konularak 

aralarındaki fark işaret edilmeye çalışıldı: kadir, kaime, ifkar, evkat, yakin… gibi. 

16. İki türlü okunabilen kelimelerin en yaygın yazım şekli tercih edildi: ünvân-unvan, 

fâzıl-fâdıl, bi’l-akis-bi’l-aks… gibi. 

17. Anlamı olumsuz yapan bî, lâ, bilâ, mâ, nâ, gayr, adem… gibi kelimeleri kendisinden 

sonra gelen kelimeyle olan bağlantısını belirtebilmek sebebiyle yanına “-” getirildi: 

bilâ-sebk, nâ-mütenâhî… gibi. 
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18. Kelimelere takılan Arabî ve Farsî ekler ve alâ, ilâ, min… gibi harf-i cerler ayrı 

yazılmayıp kelimeyle olan bağlantısını belirtebilmek sebebiyle yanına “-” getirildi: 

bi-tarîk… gibi. Şayet kendisinden sonra gelen kelimede harf-i ta’rif bulunuyorsa onu 

“…’l-” şeklinde belirtildi: bi’l-umûm, bi’l-fi‘l, ilâ’l-ebed… gibi. 

19. Arabî tamlamalarla oluşan kelimeler, “-i” işareti ile Farsî tamlamalarla oluşan 

kelimeler ise “-” şeklinde birbirinden ayırıldı. 

20. İki tertip arasında bağlantı edatı olan “و” harfi “u, ü” şeklinde değil “ve” olarak 

okunuldu. 

21. Matbû metnin sayfa sonlarındaki sayfa numaraları köşeli parantez içerisinde 

belirtildi: [g.2], [5], [6] … gibi. 

  

2.6 Süleyman Sırrı Efendi’nin İtikadi Görüşleri 

 

Kenzü’l-Akaid adlı eserindeki itikadi esasları araştırmak ve Süleyman Sırrı Efendi’nin 

Klasik Arapça eserlerinde var olan itikadi esasları Osmanlı Türkçesi’ne ve milletine 

(ümmet) nasıl aktardığı ve temellendirdiği çalışmanın bu kısmında incelenecektir. Bu 

çalışma, Sırrı’ya göre Yeni İlm-i Kelâm döneminde sahip olunması istenilen akaidi tespit 

etme imkânı sağlayacaktır. İtikadî esaslar üzerinden yapılan görüşler ve eleştiriler başka 

çalışmalara havale edilmiştir.  

Süleyman Sırrı besmele, hamdele, salvale kısmından sonra “ba’de” diyerek " كنت

 hadisiyle Kenzü’l-Akaid adlı eserini yazmaya 137 كنزا مخيفا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفون"

başlamaktadır. Bu hadisi zikretmesinin sebeplerinden biri ulvî duyguları ortaya çıkarmak 

ve kâinatın akıl sahiplerini şaşırtan işleyişine dikkat çekmektir. Diğer bir sebep ise esere 

verilen isimle benzerliği ve kenz’in hazine, define ve yeraltında saklı kalan değerli eşya 

manasına istinaden unutulmakta ve anlaşılamamakta olan İslâm’a dair esasları yeniden 

ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda gün yüzüne çıkarabilmektir. Ba’de lafzından sonra 

iki sayfa boyunca Sırrı’nın sahip olduğu itikadi düşünce yapısını anlayabilmek 

mümkündür. Düşüncelerinden burada bahsetmeyip yeri geldikçe zikretmeye çalışacağız.  

 
137 “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve kâinatı yarattım.” İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, 

Keşfü’l-hafâʾ ve müzîlü’l-ilbâs amme’ştehere mine’l-ehâdîss alâ elsineti’n-nâs, thk. Ahmed Kalaş, Haleb: 

Mektebetü't-Türasi'l-İslâmî, II,191.  
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Hz. Peygamber’in döneminden bu zamana kadar birçok problemin ortaya çıkması 

İslâmî ilimlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Zamanla problemleri oluşturan 

meseleler, muhtevalarına ve yöntemlerine göre ilgili ilim alanlarını oluşturur. Bu ilim 

dalları tasnife tâbi tutulur. Gerek muhalif görüşlerin ortaya çıkması gerekse siyasi ve 

sosyal etkenlerin ilmî düşünce yapısını etkilemeye başlamasıyla İslâm âlimleri 

problemleri dikkate alıp üzerinde çözüm yolları bulma ihtiyacı hissetmişlerdir. Böylece 

ameli hükümlerin tafsili delillerden elde edildiğini bildirene “Fıkıh İlmi”, ameli 

hükümleri ifade ederken delillerin hallerini icmali bir şekilde bildirene “Usûl-i Fıkıh 

İlmi”, delillerden dinin itikadının bilinip idrak edilmesini sağlayana ise “Kelâm İlmi” ya 

da “İlm-i Tevhîd ve İlm-i Sıfât” ismini verdiklerini görmekteyiz.  

İslâm dinine ait ilimler, üç esas metin üzere bina olunmuştur. Her ilim diğer ilim 

sahasıyla kesişen ve ayrışan noktaları tespit ederek belirli sistem ve görüşler oluşmaya 

başlanır. Sonraki dönemlerde felsefe ilmine dair kitapların Arap diline nakl ve tercüme 

edilmesiyle İslâmî ilimlerin metin muhtevalarında muhalif görüşlere yer verilmiştir. 

Kıdem-i âlem, cüz’i şeylerde yaratıcının ilmini nefy ve inkâr, meâd-ı cismânîyi inkâr ve 

Allah’ın fiillerinin zâtı gereği vacip oluşunu ispat gibi görüşleri örnek verebiliriz. 

Görüşleri red etmek ve batıl olduğunu ispat etmek için kelâm kitaplarında muazzam bir 

şekilde tıp, astronomi, anâsır, ilâhîyyat, riyâziyyat gibi ilimlere ve mesele hakkındaki 

felsefecilerin görüşlerine çok fazla yer verilmesi ve meşgul olunmasıyla asıl matlub ve 

gaye yani dinî meseleler tabiri caizse ummanda bir deniz olarak tek başına kalmıştır. 

Doğruluktan ve haktan ayrılan mezheplerin batıl görüşlerine “Ümmetim yetmiş 

fırkaya ayrılacak” hadisiyle işaret ederek hakk olan akaidin ancak Ehl-i Sünnet olduğu 

savunulmuştur. Zamanla bu mezhebin izinde giden âlimlerin dahi kendi aralarında farklı 

görüşler benimsedikleri bilinmektedir. Sırrı, Allah’ın ezeli inayetiyle Ebû Mansûr 

Mâtürîdî ve Ebû’l Hasan el-Eş’arî gibi Ehl-i Sünnet âlimlerinin himmet ve gayretiyle 

dalâlet ehlinin görüşleri naklî ve aklî burhanlarla tefrik ve temyiz edildiğini 

söylemektedir. Hatta batıl mezhepleri redd ve iptal etmeleri Hz. Peyamber’in " علماء امتى

إسرائيل"كانبياء بنى   şeklinde övgüsüne mazhar olduğu gibi müellifin Kenzü’l-Akaid adlı 

eserin de övgüye nispet olunan eserlere dâhil olduğunu söylemektedir.  

Eserin “Mukaddime” bölümünde kelâm ilminin mevzuu, tarifi ve bu ilme dair 

bilinmesi gereken bazı ıstılahların bulunduğunu görüyoruz. Sırrı, bunu “kişinin, zâtı 

meçhul olan bir şeye yönelmek istememesi” şeklinde ifade eder. Bu yüzden bir kimse 
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ilim öğrenmeyi talep ettiği zaman önce o ilmin konusunu, meselelerini ve faydasını 

bilmesi gerekir, düşüncesiyle eserini yazmaya başlamaktadır. Kelâm ilminin 

meselelerinin Allah’ın varlığı ve birliği, sıfatları, âlemin yaratılışı ve cismânî dirilişin 

sıhhatini ispatlamak gibi dinî akideler ve terekküb-i ecsâm ve cevâz-ı halâ’ gibi mebâdî 

meseleler olduğunu söylemiştir. Ayrıca kendisi eğer bilinen bir şey, akaid esaslarından 

biriyle hüküm olunursa o ispatın ilgisine karîb, akaid dışı ilimlerden bir meseleyle hüküm 

olunursa ispata baîd demektedir. Bu ifadeleriyle her ilmin kendisine has bir meselesi ve 

mevzusu olduğunu vurgulamaktadır.  

Sırrı, eserinde kelâm ilminin mevzusunu “Zât-ı Bârî’nin subûtî ve selbî sıfatları, 

âlemin yoktan var olup yaratılması, dünya, cismânî diriliş ve ahiret ile ilgili fiiller, 

peygamberlerin gönderilmesi, itaat edene sevap ve etmeyene ise azabın varlığı ya da 

yokluğu gibi meselelerin hükümlerinden bahsedilmesi” şeklinde açıklamıştır. Bu tarifin 

peşinden kelâm ilminin mevzusuna bu meseleleri ele alması ve ispatlamaya çalıştığı 

yönüne işaret etmektedir. 

Sırrı’ya göre bu ilmin gayesi ve faydası ise insanı taklidî imanın tehlikelerinden 

kurtarıp kat’î (kesin) delillerle tahkiki bir imana ulaştırmak, doğruluktan ve haktan ayrılan 

kimselerin batıl olan şüphelerini ortadan kaldırarak dinin usullerini ispat ve muhafaza 

etmek, mükellefin akaid ve amellerinde sahih bir niyet kazandırarak güçlü bir imana 

ulaşmasını sağlamaktır. Aslında şer’î ilimlerden bahseden metinlerin esas amacının kişiyi 

her iki cihanda mutluluğa ulaştırma olduğunu bilhassa ifade eder. 

Kelâm ilmine dair meselelerin ve gayelerin ne olması gerektiğini anlatan 

kısımlardan sonra itikadiyyât, akaid, din, islâm, gibi bazı ıstılahların nasıl anlaşılması 

gerektiğinin nasslar çerçevesinde izah edildiğini görmekteyiz. Sırrı bilinmesi gereken 

temel ıstılahları belirttikten sonra Ehl-i Sünnet akaidine göre mükkelefin inanması 

gereken esasları ayetler ve hadisler üzerinden eserini yazmaya başlamaktadır. Hatta itikad 

edilen meselelerin altı tane olmasına atıfta bulunarak Kenzü’l-Akaid adlı eserini de altı 

bâb üzerine yazarak her bir bâbda itikadi bir esası izah ve ispat etmektedir. 

 

2.6.1 Allah’ın Varlığı ve Allah’a İman 

 

Süleyman Sırrı, Ehl-i Sünnet’in benimsediği itikadi esaslarından Allah’a iman esasını 

birinci bâb başlığı altında bir mukaddime ve on bir fasıl şeklinde incelemektedir: Yetmiş 
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üç fırka hadisi, şer’î deliller, imanın hakikati, İslâm, iman ve onun artması-azalması, 

mükellefe vacib olan ilk şeyin mârifetullah ve nazar oluşu, esbâb-ı ilim (bilgiyi elde etme 

sebepleri), aksâm-ı ma’lûmât, Allah’ın zâtı, sıfatları, fiilleri ve ardından diğer meseleleri 

nasıl temellendirip izah ettiğini anlatmaya çalışacağız. 

 

2.6.1.1 Yetmiş Üç Fırka Hadisi 

 

Sırrı, mukaddime bölümüne kelâm ve diğer ilimler arasında yüzyıllar boyu tartışılagelen 

fırak-ı nâciyye ile dâlle meselesini İmam-ı Tirmizî’nin rivayetini138 esas alarak meseleyi 

izah etmeye başlamaktadır. Bu rivayetteki fırka ayrımı itikad cihetinden olup necat ehli 

yani kurtuluşa ulaşan bir fırkanın dışındakilerin cehenneme girecekleri ancak o bir 

fırkanın içine Hz. Peygamber’in ve ashabının itikadı üzerinde olanların girebileceği 

buyurulmuştur. Bu rivayetin sahihliğini ya da değilliğini ispatlamak yerine her bir 

fırkanın kendisini necat fırkası olarak ortaya koyabilmek amacıyla iddialarını çeşitli 

delillerle ispatlamaya çalıştıklarını görmekteyiz. Sırrı, söz konusu fırkaların tamamının 

aklı kendilerine düstur edindiklerini ve nasların zahirine tâbi olduklarını söylemektedir. 

Fakat Mâtürîdî ve Eş’ârî’yi temsil eden Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi bu fırkalardan 

farklıdır. Çünkü Ehl-i Sünnet, zaruri durumlarda akıl ve vahiy çerçevesinde nassları te’vil 

ettiğini, akaid, ibadat ve muamelat hatta âdetlerinde dahi sünnet-i seniyyeye tam 

anlamıyla ittiba etmeyi zorunlu saymışlardır. Hangi dine itimad edilmesi gerektiğini 

“eğer bir din şer’a dayanmıyorsa, o nefsin hevasına ve aklın gerekliliklerine itimad 

ettiiği” sözüyle anlamaktayız.  

Hadiste zikrolunan “ümmet” ifadesinden kasdedilmek istenen anlamın ümmet-i 

icâbet yani fiili olarak Hz. Peygamber’i tasdik ile iman eden kimseler olduğu konusunda 

ittifak edildiğini vurgular. İhtilaflı olanlarınsa itikattaki ihtilaflar olduğunu belirtir. Hatta 

amel yönünden kurtulmuş fırkaların azaptan kurtulacaklarına tam anlamıyla emin 

olunmadığını söylemektedir. Bunun üzerine Sırrı, fırak-ı dâlle olan fırkaların gerek itikat 

gerekse amel bakımından kurtuluş ehli olamazlarsa yalnızca amel yönünden hak ettikleri 

 
138 “Hz. Peygamber’in ‘ستفرق امتى ثلثا وسبعين فرقة كلها فى النار اال فرقة واحدة’ yani ‘Ümmetim yetmiş üç fırkaya 

ayrılacak, bunların içinden bir fırka ehl-i necat olacaktır’ buyurduğunda ashabın "Yâ Resûlâllah, o kurtulan 

fırka hangi fırka olacaktır?" sorusuna Resûlullah “Benim sünnetime tâbi olanlar kurtulanlardan olacaktır!” 

diye cevap vermiştir.” İbn Mâce, Fiten, 17; Ebû Dâvud, Sünne, 1; Tirmizî, İman, 18; Dârimî, Siyer, 75. 
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azabı görecekleri ama dâlalet sahibi fırkaların itikadı, küfür üzerinde ise diğer kâfirler 

gibi sonsuza dek ateşte kalacağını belirtmektedir. 

Sırrı, Ehl-i Sünnet akaidine yer vermeden önce Mu’tezîle, Şîa, Havâric, Mürcie, 

Buhâriyye, Cebriyye ve Müşebbihe fırkasının fırak-ı dâlle olduklarını zikrettikten sonra 

dinin usulünde ihtilaflı kapıları açan mezhebin Mu’tezile olduğunu belirterek onların 

görüşlerine yer vermektedir. Mu’tezile’nin benimsediği görüşlere nisbeten diğer 

fırkaların Mu’tezile mensuplarına farklı unvanlar verdiğini söyleyerek görüşlerinin 

itikadi esaslara olan etkisine dikkat çekmektedir.  

Mesela kula ait fiillerin yaratıcısı insan olmasını (Kaderiyye); reisleri Vâsıl bin 

Atâ, Hasan-i Basrî’nin meclisinde sorulan büyük günah işleyen kimselerin durumuna “ne 

kâfirdir ve ne de mümin” diyerek el-menzile beyne’l-menzileteyn’i savunması ve 

meclisten ayrılmasını (Mu’tezile); Allah’ın kulları için aslah olanı yaratmasını, itaat 

edenlere sevap ve âsi olanlara azap etmesini adaleti gereği aklen vacib görmelerini, 

bununla birlikte Allah’ın kadîm sıfatlarını nefy ve inkâr edip vehimlerince tevhid 

yapmalarını139 (Ehl-i adl ve tevhid) şeklinde Sırrı’nın Mutezileýe verilen isimlere dair 

aktardığı örnekler arasında zikrolunmaktadır.  

Sırrı, Mu’tezile140, Şîa141, Havâric142 , Mürcie143 , Neccâriyye144 , Cebriyye145, 

Müşebbihe146 ve Nâciyye147 mezheplerini zikrederek ümmetin fırkalaşması hadisini teyit 

etmeye çalışmıştır. Hatta bunu mezhepler kendi içlerinde bazı meseleler üzerine ihtilaf 

ettikleri ve fırkalara ayrıldıklarını söyleyerek onları isim ve sayılarıyla beraber zikreder. 

Toplamının yetmiş iki fırka olduğunu vurguladıktan sonra Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat 

fırkasını da dâhil ettiğimizde yetmiş üç fırkaya ulaşıldığını söyler. Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemâat ise usûlde Şeyh Ebû Mansûr Mâtürîdî ve Şeyh Ebû’l- Hasan el-Eş‘arî’ye fürû‘da 

 
139  Sırrı, Mu’tezîle’nin bu görüşlerinin Allah’a ortaklığı gerektirdiğinden adaletleri tevhidlerini ve 

tevhidleri adaletlerini iptal ettiği için bu mezhebin batıl olduğunu kısaca açıklayıp başka bir delile de ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 11-12.  Sübûti sıfatları inkâr etmesini de sıfatlar bahsinde 

açıklamıştır.   
140 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 12. 
141 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 13 
142 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 13. 
143 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 13. 
144 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 13-14. 
145 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 14. 
146 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 14. 
147 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 14. 
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İmâmü’l-Müctehidîn Seyfullah el-Meslûl ale’l-Mülhidîn Ebû Hanîfe Nu‘mân bin Sâbit 

ile İmam Mâlik, İmam Şafiî ve İmam Ahmed bin Hanbel’e tabi olmuşlardır. 

Sırrı, zikrettiği fırkaların nasıl ortaya çıktığı, görüşleri ve birbirleriyle olan 

münasebeti ve yıkılışını eserinde zikretmemektedir. Bunun sebebi olarak hadis-i şerifte 

zikredilen “Ümmetim yetmiş fırkaya ayrılacak …” sözünü hem tasdik etmek hem de 

Resûlullah’ın gaybi ve açık bir mucizesi olduğunu ifade ederek şüpheleri def’ etmeye 

çalışmasını gösterebiliriz.  

Sırrı, fırkaların ihtilaflı meselelerin merci’ ve mehazlarında bir olduklarını ama 

meseleyi izah ederlerken teşdid ya da tahfife kaçtıklarını söylemektedir. Durumlarının 

“Ümmetimin ihtilafı rahmettir” rivayetine 148  dayanarak Allah katında ilahi bir lütuf 

olduğunu söyler. Bu rivayet üzerine müctehidlerin içtihadında hata olsa dahi ictihâd 

yapmalarının ecrini ve sevabını alacakları, isabet ederlerse de hem ictihad hem de isabet 

sevabını kazanacaklarını kaydeder. Sırrı, fırak-i dâlle ve fırka-i nâciye’nin kendi içlerinde 

ayrılıklarının olduğunu fakat ilkinde asıllardayken ayrılıklar diğerinde ise füru’ 

meselelerinde olduğunu izah etmeye çalışmaktadır:  

Kur’ân-ı Kerim’de amelî meselelerin hepsi bedihî surette bulunmaz. Bu yüzden 

sünnet-i seniyyeye müracaat olunur. Orada da bulunmazsa ümmetin icmâsına bakılır. 

İcmâ da yoksa açıkça Kur’ân-ı Kerim veya Sünnet-i Seniyye ile sabit ve mansûs olan bir 

asla kıyasla ictihad edilerek amel edilmesi gerekir. Fıkıh usulü kitaplarında izah edildiği 

gibi sem’î delillerden bir ibare, bir işaret ya da iktizâ yahut delâletinden amele dair şer’i 

hükümler istinbât ve istihrâc edilir. Buna güç yetirebilen müctehidlerin ictihâd ettikleri 

hususlarda ne hüküm verilmişse bu hususlarda da hem kendilerinin hem de kendilerini 

taklit edenlerin amel etmesi vacibtir. Hâlbuki beşerin görüşlerinin muhtelif olmasının 

yanında tâbi oldukları zamanın farklı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda 

ihtilafların oluşması zaruri olur. Bu yüzden nasslara mümkün oldukça zahire göre anlam 

yüklenilmesi vaciptir. Hatta imkân ölçüsünce mümkün oldukça mânayı zahirinden 

çıkarmamak gerekir.  

 

  

 
148 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 66. 
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2.6.1.2 Şer’î Deliller  

 

Din, peygamberlerin Allah tarafından tebliğ buyurdukları itikada ait asli hükümleri 

bildirir. Asla şeriatın bir şer’î hükmü diğerleriyle ihtilaf halinde olmadığı gibi nesh ve 

tebdil dahi taalluk etmez. Böylece her mükellef itikadı ikame etmeye memur ve 

mükelleftir. Bir mükellefin inanması gereken esasların ya da gayesine ulaştıracak 

bilgilerin delaletini ve sübutunu kesin ya da zan ifade etmeleri bakımından incelenmesi 

gerekir. Kelâm âlimleri, delil ve hükümleri çeşitli açılardan tasnif etmişlerdir. Fakat 

Sırrı’da sadece şer’î delillerin kitap, sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı fukahâ olduğu 

şeklindeki tasnifiyle karşılaşmaktayız. Hatta bunlardan kıyâs ile icmânın mutlaka kitap 

veya sünnete istinad edilmesi gerektiğini vurgulayarak kitap ve sünnetin delalet ve 

sübutlarının kat’î ve zannî oluşlarını dört kısımda incelemiştir: 

Birincisi: Delâlet ve sübûtları kat’î olup muhkem ve müfessir olan âyetler ve 

mefhumu kat’î olan mütevâtir hadislerdir. Bunlarla kat’î olan farz ve haramı bildiren dini 

hükümler sabit olunur. İkincisi: Delâleti zannî olup sübûtu kat’î olan mücmel ve müevvel 

olan ayetlerdir. Üçüncüsü: Delâleti kat’î, sübûtu zannî olup mefhûmu kat’î olan âhâd 

haberlerdir. Bunlarla vacib veya tahrimen mekruh olan sabit hükümler belirlenir. 

Dördüncüsü: Sübûtu ve delâleti zannî olup müevvel ve mücmel olan âhâd haberlerdir. 

Bunlarla da diğer hükümler sabit olunur. Bu kaidelerin belirlenmesiyle mükellef 

fiillerinin hiçbirinden hâlî olamaz. Bu delillerden sonra mükellef olan kimseye ait 

fiillerinin itikad, ibadât, muâmelât, ukûbât, keffârât, ahlâk gibi kısımlara taksim olunduğu 

izah edilen kısımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu konuları ele alan ilim dalları ve eserler 

mevcuttur.  

Bu izahlardan sonra iman-mümin ve küfür-kâfir gibi dine ait temel isimlerde ne 

kastedilmek istenildiği açıklanır. Ardından mütekellimlerin nazarında kullanılan mânalar 

neticesinde varılan hükümlere yer vererek Ehl-i Sünnet’in buradaki görüşüne yer verir. 

Gelecek kısımda imanın hakikati (mahiyeti) açısından yapılan tanımlar ve tanımlamaların 

imanın artması eksilmesi tartışması üzerindeki etkisini nasıl aktardığını anlatmaya 

çalışacağız. 
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2.6.1.3 İmanın Hakikati ve İslâm 

 

Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ta149  belirttiği gibi Eş’arî, Kâdî Ebû Bekir 

Bâkıllânî, Ebû İshâk el-İsferâyînî, Sâlihî, İbnü’r-Râvendî (ö. 301/913-14 [?]) gibi 

Süleyman Sırrı da iman kelimesinin sözlük mânalarında “tasdik”i tercih etme konusunda 

hem fikirdir.150 Sırrı, İslâm kelimesinin lügatte itaat ve boyun eğme anlamına geldiğini 

söyler. Şeriat dilinde ise ikisinin aynı anlama geldiğini151  yani zahir ve batın bütün dini 

hükümleri tasdik edip kabul etmek olduğunu savunarak görüşünü kitap152 ve sünnetle153 

ispatlamaktadır. Kendisinin her Müslümanı mümin ve her mümini de müslüman olarak 

gördüğünü söyleyebiliriz. Bunları ispat ederken diğerinin nefy edilmesini doğru 

bulmadığını da ifade eder. İmanın geçerliliği konusunda gönülden iman etmeyip kılıç 

korkusuyla boyun eğen bir kişinin halini açıklarken onun hakiki iman etmiş olmadığını 

fakat zahiri bir teslimiyet gösterdiğini ayetten hareketle söyler.154 Bu hadise üzerine iman 

ve teslim tabirinde değişik izahlar yapılmıştır. Sırrı, bu iki terimin dilsel anlamda bir 

oluşunu engelleyecek zıt bir durumun olmadığını söylemektedir. Ardından kelâm 

âlimlerinin iman tanımına yaptıkları izahlarda tasdikin 155  temel bir rükün olduğu 

konusunda herhangi bir ihtilafın bulunmadığını ama başka bir rüknün olup olmaması 

 
149 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker, 

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015, III, s. 615. 
150 Yusuf 12/17. 
151 Buhârî, İman, 1; Müslim, İman, 22; Tirmizî, İman, 3; Nesâî, İman, 13. 
152 ez-Zâriyât 51/35-36. 
153 Buhârî, İman, 3; Müslim, İman, 12; Tirmizî, İman, 6; Ebû Dâvud, Sünnet, 15; Nesâî, İman, 16. 
154 el-Hucûrât 49/14. 
155 Ebü'l-Hasan İbn Ebû Bişr Ali b. İsmail el-Eş’arî, el-Lümâ’ fi'r-Red alâ Ehli'z-Zeyg ve'l-Bida', thk. 

Richard J. McCarthy, Beyrut, 1952, s. 75; Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Kitâbü't-

Tevhîd, thk. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 

Merkezi (İSAM), 2003, s. 493; Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî, Temhidü'l-evail ve telhisü'd-

delail, thk. İmamüddin Ahmed Haydar, Beyrut: Müessesetü'l-Kütübi's-Sekafiyye, s. 346; Ebû Mansûr 

Abdülkāhir b. Tâhir et-Temîmî el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, Beyrut, 1401/1981, s. 247; İmâmü’l-Haremeyn 

Ebü’l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdillâh el-Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fî usûli’l-

i’tikâd, thk. Esad Temim, Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-sekâfiyye, 1405/1985, s. 333; Nâsırüddîn Ebû 

Saîd Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, Beyrut, 1408/1988, I, 17. 

Fakat bu tanımlardan farklı olarak Cehm b. Safvan (ö. 128/745) imanı tasdik değil, marifet yani Allah’ı 

bilmek olarak tanımlar. Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, s. 249; Ebü’l-Muzaffer İmâdüddîn Şâhfûr b. Tâhir el-

İsferâyînî, et-Tebsîr fi’d-dîn ve temyîzi’l-fırkati’n-nâciye ani’l-fırakı’l-hâlikîn, nşr. Kemal Yusuf el-Hût, 

Beyrut, 1403/1983, s. 97. 

Şemsüddîn Semerkandî ise imanın kalp ile marifet dil ile ikrar olduğunu savunmuştur. Şemsüddîn 

Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, nşr. Ahmed Abdurrahman Şerif, Riyad, 1405/1985, s. 451. 
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konusunda kelâm âlimlerinin ihtilaf ettiklerini bildirmektedir. Yani ikrar156 ve amelin157 

imanın yapısında rükün olup olmaması konusunda tartışmışlardır. 158  Sırrı, imanın 

hakikatini tahkik eden Ehl-i Sünnet âlimlerini üç fırkaya ayırarak mütekellimler 

üzerinden ittifak olunan noktaları göstermeye çalışmıştır: 

Birinci fırkada Hanefî âlimlerinden bazısı imanı " التصديق بما علم مجئ النبى صلى هللا

ضرورة"وسلم من الدين  تعالى عليه  şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamaya göre imanın ancak 

Allah’ın varlığı, farz ve haram kıldığı meseleler gibi dinî vazifelerden olan nazar ve 

istidlâle dahi muhtaç olmadan sadece Hz. Peygamber’in bildirdiği zarurî ve kesin olan 

haberleri kendi rıza ve ihtiyarıyla kalbî bir tasdikten ibaret görülmüştür. Fakat kişi kendi 

ihtiyarıyla zünnar kuşanırsa ya da Allah’tan başkasına secde ederse o zaman küfür ehli 

sayılmıştır.  

Diğer bir fırkanın tanımı ise تصديق النبي صلى هللا تعلى عليه وسلم فيما جاء به من عند هللا "

"واالقرار به  şeklinde olunmuştur. Burada iman, Hz. Peygamber’in Allah tarafından haber 

verdiği şeylerin tümünü kalple tasdik ve lisanla ikrardan ibaret görülmüştür. Yani ikrarın 

iman hakikatinin bir parçası olduğunu ifade ettiklerini görmekteyiz. İlk tarifteki imanın 

hakikatinin ancak kalple gerçekleşen bir tasdikten ibaret olduğunu savunanlardan farklı 

olarak dünya ile ilgili hukuki işlerde İslâmiyet’e dair hükümlerin uygulanabilmesi 

noktasında imanın geçerli olabilmesi için lisanla ikrar olunmasını şart kılmışlardır. Eğer 

kişi umûr-ı dinîde kalbiyle tasdik, diliyle ikrara kadirken kendi seçimiyle ikrarı terk 

ederse o zaman Allah katında mümin ve cennet ehli olsa dahi insanların nazarında 

dünyevî hükümleri uygulamada mümin olmadığını savunurlar. Sırrı, ayeti delil 

göstererek aksine bunların münafık sayılıp asla şefaat edecek kimse bulamayacaklarını 

söylemiştir.159 Çünkü her ne kadar kendi iradesiyle ikrarı terk edip kalbiyle tasdik etmiş 

 
156 Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, Bahrü’l-Kelâm fî Akaidi Ehli’l-İslâm, Konya, 1327, s.3; 

Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî, Metni hakaiki Akaidi'l-İmâm en-Nesefi: Akaidü’n-

Nesefi Metnü’l-Akaid, Dersaadet: Şirket-i Sahâfiye-i Osmâniye, 1293, s. 4. (Bu eser, Bihişti Ramazan 

Efendi’nin hâşiyesi Hâşiye-i Bihişti ale’l-Hayalî ve Hâşiyetü’l-Hâşiye alâ Şerhi Akaidi’n-Nesefiyye li’l-

Hayalî olarakta bilinmektedir.) 
157 Cürcânî Şerhu’l-Mevâkıf’ında Hâricîler, Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf ve Kâdî Abdülcebbâr’a göre iman sadece 

organların amelleridir. Ebû Ali el-Cübbâî, oğlu Ebû Hâşim el-Cübbâî ve Basra Mu’tezilesinin çoğu gibi 

zâtlarda fiiller ve terkler arasında nafile olanlar değil, yalnızca farz taatler olduğunu söylemiştir. Ancak 

mücahid gibi bir kısım Selef ve bütün muhaddislere göre iman, bu üçünün (kalple tasdik, dille ikrar ve 

organlarla amel) toplamıdır. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 614. 
158 Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2013, s. 28-29. 
159 en-Nisâ 4/145. 
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olsalar da imanın cüz’ü olan ikrarın azalması ve küll olan iman hakikatinin sönmesini 

gerektirmektedir.  

Sırrı, bu iki görüşün ameli imandan bir cüz saymadıklarına dikkat çekerek Ebû 

Hanîfe’nin “160 ”اقرار باللسان وتصديق بالجنان  şeklinde yaptığı iman tarifi de bunu 

desteklemektedir. Ebû Hanîfe’nin dil ile ikrarı imanın bir parçası saymıştır. Fakat Hanefî 

mezhebine tâbi olan önemli imamlardan Pezdevî “bir kimsenin ancak ikrar ile tasdik 

ederek” iman ehli olabileceğini söyler.161 Kendisi Ebû Hanîfe’den farklı olarak eğer kişi 

kalbiyle tasdik etmesine rağmen şer’an bir özür olmadıkça ikrarı terk etmişse o kimsenin 

mümin olmadığını söylemiştir. Ancak kalbiyle tasdik etmesine rağmen lisanıyla ikrara 

vakit bulamamışsa o zaman o kişiye yine de mümin denilebileceğini söylemiştir.  

Sırrı, Pezdevî’nin tarifinin ardından Celâlüddin Devvânî’nin التلفظ بكلمتي الشهادة مع "

 ifadesine yer vererek kişinin gücü nispetinde 162 القدرة شرط فمن اختل به فهو كافر مخلد في النار"

kelime-i şehadeti doğru bir şekilde telaffuz edebilmesi şartıyla iman ehli saydığına dikkat 

çekmektedir. Hatta Devvânî, her kim ikrarı ihlal ederse kâfir olup ateşte ebedi kalacağı 

görüşünü benimser. Sırrı, bu tarifin üzerine Şemsü’l-Eimme’nin163 iman tarifini ilave 

ederek onun da imanı kalp ile tasdik olunmasını asıl bir rükün gördüğünü ve hiçbir açıdan 

susmayı kabul etmediğini belirtmektedir. Ancak sessizlik halini gerektiren bir özür 

gerçekleşirse o zaman özrün hakiki bir şer’e dayanması üzerine kişinin ikrarı kabul 

görülebilir. Bu tasdiklerin dışında kalan hallerde küfrün gerektiğini savunur. Ama kalbi 

imanla mutmain olan bir kimsenin zorlama özrüyle ikrarından dönmesi küfür ehli 

olmasını gerektirmez. Yani Sırrı, Şemsü’l-Eimme’nin bu ifadelerine yer vererek kalple 

tasdik ve lisanla ikrarın imanın şartından ibaret görüldüğünü aktarmaya çalışmaktadır.  

Zikrettiğimiz gibi Hanefî mezhebinde imanın hakikatindeki tasdik ancak kalble 

olur. Dil ile ikrarın olacağı ortam serbest bir seçim yapabilme halindeyse, dil ile yapılması 

şarttır. Savaş hali gibi zorunlu hallerde ise dille ikrar edilmesi tabiî çıkmaktadır. Sırrı her 

iki duruma bakarak ikrarın gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu görüşü 

 
160  Nu’mân b. Sabit Ebû Hanîfe, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri, çev. Mustafa Öz, İstanbul: Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 2016, s. 56 (٧٤). 
161 Ebü'l-Yüsr Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî (Kenzü’l-vusûl ilâ 

ma’rifeti’l-usûl, thk. Said Bekdaş, Beyrut: Dârü'l-Beşairi'l-İslâmiyye, 2014/1436, s. 74. 
162Ebû Abdullah Celaleddin Muhammed b. Esad ed- Devvani, Şerhü’l-Akaidi’l-Adudiyye (Celal), İstanbul: 

Matbaa-i el-Hâc Muharrem Efendi el-Bosnevi, 1290, s. 87. 
163 Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsi, Usûlü's-Serahsi, thk. Ebü'l-Vefâ el-

Efganî, Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993/1414, I, s. 60. 
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kuvvetlendirebilmek amacıyla mütekellimlerin iman üzerindeki farklı tanımlarını 

zikrederek bu tanımlamalarda ortak nokta olan ikrarın imanın asıl parçası olduğu, amelin 

ise imanın bir parçası olmadığı görüşünü delillendirmeye çalışmaktadır. Hatta 

Mâtürîdî’nin tercihi ve nasslarda ifade edilenin de bu görüş olduğunu vurgular. İkrarın 

şart olduğunu izah ettikten sonra ancak dilsiz kişilerin dil ile ikrar etmelerine kadir 

olamadıklarını, buna karşın ümmetin icması üzerine iman ehli oldukları sabit olunduğunu 

söylemiştir.  

Sırrı, üçüncü bir fırka olan bazı imamlar " باالركانااليمان معرفة بالقلب وقول اللسان وعمل"  

şeklindeki görüşlerini hadislere dayandırarak imanı kalple tasdik, lisanla ikrar ve diğer 

rükünleri organlarla amel etmek şeklinde tanımladıklarını söylemektedir. Yani kendileri 

amel ve ikrarı imanın hakikatinden bir cüz saymaktadırlar. Yaptıkları tanımlamalar 

bağlamında imanın artma ve azalma görüşünü kabul ettiklerine işaret etmektedir. Hâlbuki 

bu tanımlamanın aklî ve naklî delillere muhalif olduğunu ve hadislerde zikredilen iman 

lafzından kastedilenin “imanın hakikati” değil, “salih ameller” olduğunun ifade edilmek 

istendiğine vurgu yapılmaktadır. 

Sırrı, bazı amellere bakarak kişinin iman sahibi olduğu yönünde hüküm 

verilebilmesini gerekli görmektedir. Müslüman olmayan bir kimse cemaatle sünnet olan 

bir namazı kılarsa ya da iman ehliyle şeriate uygun şekilde hac yaparsa o kimse hakkında 

imanla hüküm olunmasına örnek verebiliriz. Örnek verdiği kişi daha sonra küfrünü izhar 

ederse o zaman kendisine irtidad hükmü uygulanacağını da belirtmektedir. Bir başka 

örneği de kendi iradesiyle gerçekleştirilen Müslümana has olmayan zünnarı bağlamak ya 

da yaratılmışlara ibadet maksadıyla secde etmek gibi fiilleri ve imanın tasdikini 

yalanlayan alâmetleri göstermektedir. Hatta o kimseye tasdik etmemesi halinden dolayı 

kâfir şeklinde hüküm verildiğini de söylemektedir. 

Kısaca Sırrı, amel ve ikrarın imanın hakikatine dair asıl bir cüz olmadığını aklen 

ve naklen sabit olduğunu söylemiştir. Aklen sübutunu cüz’ün azalmasıyla küll olanın da 

azalmasının gerektiği şeklinde açıklamaktadır. Bu sebeple eğer bu ikisi imanın 

hakikatinin cüz’ü olması farz olunursa o zaman insaniyete göre amelde kusur etmemek 

mümkün ol(a)maz.  Genel olarak iman ehlinin iman dairesinden çıkmalarını gerektirir. 
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Bu ise kesin olarak yanlışlıktır. Naklen sübutunu da kitap164, sünnet165 ve icmâyla166 

sabitlemektedir. Hatta Teftâzânî’nin açıklamasına yer vererek ameller, imanın 

hakikatinin asıl parçası olmayıp örfî bir cüz olması sebebiyle amelleri terk eden kimsenin 

imanı kâmil olmamıştır. Bu yüzden bir kimsenin iman ile vasıflanmış olması dâhi onun 

ateşte ebedi kalmayacağı konusunda ittifak olunduğunu göstermektedir.  

 

2.6.1.4 İmanın Artması ve Azalması Meselesi 

 

Hanefî mezhebine mensup birçok imama göre imanın tanımı kalple tasdik, lisanla ikrar 

ve organlarla amel anlamına gelmektedir. Fakat Ömer Nesefî bu tanımın amel ve taat 

kısmına katılmaz. Çünkü kişinin amel ve taate devam etmesiyle imanında artma; yasaklar 

ve günahlara devam etmesiyle imanında azalma olur. Hâlbuki imanda artma ve azalma 

söz konusu değildir.167 Mâtürîdî ve Hanefî’nin görüşünü benimsediğini söyleyen Sırrı, 

imanın artması ve azalmasıyla ilgili nassları zahirine göre anlamanın imkânsız olduğunu 

ve hakikî imana sahip olan yani kalple tasdik eden kimsenin de ebedi cehennemden 

kurtulacağını söylemektedir. Hatta imanında artma ve azalma gibi durum söz konusu 

olamaz. Çünkü zorunlu olan bir şeyin zâti açıdan farklılık göstermesi kabul 

edilmemesiyle tasdikin zıddının muhtemel olması da kabul görülmez. Bu durumda yakîn 

meydana çıkar ki bu imanın hakikatidir. Diğer imamlar tarafından da kabul edilmiştir. Bu 

surette olumlu olumsuza zıt değildir. Sırrı, bu açıklamalarıyla imanın artması ve 

azalmasının yakîn dediğimiz tasdike aykırı olduğunu belirtmeye çalışır. 

Müellif, Fahreddîn er-Râzî gibi birçok mütekellimin kendi aralarında imanın 

artması ve azalması meselesini tartışma haline getirdiklerini söylemektedir. Nassları 

zahirine göre anlamlandırırsak o zaman imanda artma ve eksilme ile ilgili hususlar ortaya 

çıkmaktadır. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf’ında Râzî gibi birçok kelâm âliminin bu meseleyi 

lafzî bir tartışma yani iman lafzının yorumlanmasının bir uzantısı olarak gördüklerini 

kaydetmektedir.168 Ayetleri zahiri ile yorumlamak gerekirse ancak artma ve eksilmenin 

 
164 el-Mücâdele 58/22. 
165 Tirmizî, Deavât, 89. 
166 el-Enbiyâ 21/94. Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1; Tirmizî, İman, 6; Ebû Dâvud, Sünnet, 17; Nesâî, 

İman, 6. 
167 Ömer en-Nesefî, Metnü’l-Akaid, s.4; Sa'deddin Mesud b. Ömer et-Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid’i-Nesefiyye, 

thk. Claude Selame, Dımaşk: Vizaretü’s-Sekâfe ve’l-İrşadi’l-Kavmi, 1973, s. 135 
168 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 629. 
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bahsedilebileceği dönem Hz. Peygamber’in hayatta olduğu dönem olmaktadır. Çünkü o 

dönemde her an emir ve nehyi bildiren ayetler nazil olmaktaydı. Ashap her an nazil olan 

ayetlere muhatap olması sebebiyle kendilerinde imanın içerik ve gerekliliklerine inanma 

ya da inanmama durumu oluşabilmekte yani imanın artması veya azalması 

düşünülebilmektedir. Hz. Peygamber, ahirete irtihal ettiğinde tebliğ emri kesilmiş 

olduğundan imanla ilgili hususlar da tamamlanmış olur. Artık imanın artma ya da azalma 

ihtimali kalmamıştır. Çünkü bütün olan bir şeyin yapısında çoğalma ya da azalma 

düşünülemez. 

Sırrı imanı tasdik, câzim (kesin), sabit ve yakinden ibaret görmektedir. Hatta 

mümin olan kimsenin imanında devam ve sebatın bulunması şarttır. Bir zaman sonra 

küfre niyet ederse yaptığı tasdik, ikrar ve bütün itaati yok olur. Böylece kendisi küfür ehli 

olur.169 Yani Ehl-i Sünnet’in usulüne uygun bir şekilde imana itikadının kesin bir şekilde 

hâkim olduğu gibi korku ile ümit arasında170 da bulunması şarttır. Eğer dinî bir meselede 

bir şüphe ve tereddüt ortaya çıkarsa anında ortadan kaldırılması lazımdır. Kaldırılmazsa 

küfre girer. Ayrıca “iman etmedim” demek imana mânidir. Sırrı, bir kimse ömrünün çoğu 

küfür üzerinde olup kelime-i şehadeti söylemesiyle saadete ulaştığını ve önceden işlediği 

büyük küçük fark etmeden tüm günahlarının affolunduğunu söylemektedir. Aynı şekilde 

ömrünün çoğu iman ve itaat üzerine yaşayan bir kimse küfür ehli olduğu zaman 

cehennemde ebedi kalır. 171  Bunun üzerine gayr-ı müslime mahsus olan âdetler ve 

emareler şeriatın nazarında imana mâni olduğundan kasten onları tercih etmekten 

sakınmak gerektiğini söyler.  

Süleyman Sırrı, taklidî imana sahip kimselere verilen hükümleri anlatmadan önce 

itikadı, câzim ve gayr-ı câzim şeklinde sınıflandırmaktadır. Kesin olmayan itikadı da 

kendi içerisinde ya vâkıaya mutâbık (gerçeğe uygun) ya da gayr-ı mutabık olarak 

ayırmaktadır. Mutâbık olanı da ya sâbit ya da gayr-ı sabit şeklinde sınıflandırdığını 

görmekteyiz. Bu tasnifi yaptıktan sonra zan, cehl-i mürekkeb, yakin ve taklit 

kavramlarının nereye denk geldiğini göstermiştir: Kesin olmayan itikada zann, gerçeğe 

uygun olmayan kesin itikada cehl-i mürekkeb, uygun olan kesin ve sabit itikada yakin ve 

 
169 el-Mâide 5/5. 
170 Yusuf 12/87, el-A’râf 3/99. 
171  el-Mâide 5/5. 
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sabit olmayan ama uygun ve kesin itikada ise taklit demektedir. Şekil üzerinden sistem 

anlatılmıştır. (Şekil-1) 

 

Şekil-1 

İtikadın Kısımları 

 

 

Sırrı, kesin olmayan itikat ile kesin ama uygun olmayan itikadın iman olmadığı; 

uygun, sabit ve kesin itikadın ise iman olduğu konusunda şüphenin bulunmadığını 

söylemektedir. Ancak uygun ve kesin olmasına rağmen sabit olmayan itikadın yani 

taklidin iman olup olmadığı konusunda ihtilaf ettiklerini belirterek bazı mütekellimlerin 

görüşlerine kısaca yer vermektedir.  

İtikad

Câzım

Vâkıaya Mutâbık

Sâbit 

(Yakin)

Gayr-ı Sâbit

(Taklid)

Vâkıaya Gayr-ı 

mutâbık

(Cehl-i 

Mürekkeb)

Gayr-ı Câzım

(Zann)

Vâkıaya Gayr-ı 

mutâbık
Vâkıaya Mutâbık

Sâbit

Gayr-ı Sâbit
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Ebû’l-Hasan el-Eş’arî172, Kâdî Ebû Bekir Bâkıllânî173 ve İmâmü’l-Haremeyn’e174 

göresahih bir nazara ve istidlâle ehil olmayan  

mukallidin175 imanı sahih ise de ehil olanların imanı sahih değildir. Çünkü onların nazar 

ve istidlâl yapmasını gerekli görürler. İmam Gazzâlî176, Kuşeyrî177 ve İbn Ebî Cemre178 

gibi âlimlere tâbi olanlar ise mukallidin imanı kesin olarak sahihtir. İmanlarının sahih 

olabilmesi için ne nazar ne de istidlâl vacip olmadığı görüşünü benimserler. Dört imama 

göre mukallidin imanı aklen ve naklen sahihtir. Fakat nazar ve istidlâle ehil olanlara vacip 

olduğu ve terk ettikleri zaman günah ehli saydıklarını aktarır. İmamların imanın 

hakikatinin ancak kalbi tasdikten ibaret olduğu ifadesine “nazar dâhil değil” diyerek aklen 

sıhhatini delillendirmişlerdir. Naklen sıhhatine ise Hz. Peygamber’in kılıç altında 

Müslüman olan kimselerin imanlarını kabul ederek onlardan delil talep etmediğini ve 

iman ehli muamelesi göstermelerini delil olarak göstermiştir.  

Sırrı, taklidi imana sahip olan kişinin hangi hal üzerindeyken geçerli olabileceğini 

Teftâzânî’nin Şerhü’l-Makâsıd’daki açıklamasına yer vererek izah etmektedir.  

Mukallidin imanı ancak dağın tepesinde yaşayan ya da medenî milletlere karışmayan, 

 
172 Günümüze ulaşan Eş’arî’nin kitaplarında (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn, el-Lüma’, el-İbâne, Risâle ilâ ehli’s-

Sağr, Risâle fî istihsâni’l-havz fî ilmi’l-kelâm) mukallid bir kimsenin imanının geçerli olup olmadığına dair 

açık bir ibareye rastlayamadık. Bu sebeple Eş’arî’nin görüşünü takip eden mütekellimlerin eserlerine 

bakarak bu konu hakkındaki görüşünü öğrenmeye ve Sırrı’nın eserinde belirttiği ifadeyi teyit etmeye 

çalıştık. Ebû’l Mu’in en-Nesefî, Tebsıratu’l-Edille, I, s. 38; Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd 

es-Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi: el-Bidaye fî usûli'd-din, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara: Diyanet İşleri 

Başkanlığı, 2012, s. 172 (٨٨); Sa’duddin Mesud b. Ömer et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, thk. Abdurrahman 

Umeyra, Beyrut: Âlemü’l-kütüb, 1989, V, s. 218. Ayrıca kendisi marifetullahı akıl yoluyla bilmeği vacip, 

fakat vacip oluşun delilini akılla değil, ancak naslarla bilebileceğimizi söylemiştir. Ebu’l-Feth Muhammed 

b. Abdülkerim eş-Şehristânî, Nihâyetü’l-ikdâm fî ilmi’l-Kelâm, thk./çev. Alfred Guillaume, London, 1934. 

s. 371, 
173  Bâkıllânî, Temhidü'l-evail, s. 388-389. 
174  Cüveynî, el-İrşâd, s. 25; Cüveynî, eş-Şâmil fî usûli’d-dîn, thk. Ali Sami en-Neşşâr, İskenderiyye: 

Münşeetü’l-meârif, 1969, s. 115.  
175 Mukallid, aklî ve naklî bir delil aramaksızın başkasına ait söz veya fiilin doğruluğuna inanan, ona 

bağlanan kimse demektir. Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, s. 172 (dipnot nr. 1). 
176 Gazzâlî, Kelâm ve Halk, s. 36-38. 
177 Ebü’l-Kasım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, el-Luma' fi'l-İ'tikad, nşr. R. M. Frank, 

Two Dogmatik Works Of Abu'l-Qasım Al-Qushayrt, Melanges 15, Mıdeo, 1982, s. 60-61; Ebu’l-Kasım el-

Kuşeyrî, “Lüma fi’l-İtikad”, çev. Ercan Alkan, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 28(2011): 

195; İsmail Şık, “Bir Mutasavvıf Olarak Kuşeyrî’nin Kelami Görüşleri”, İslâmî İlimler Dergisi, 1-2(2009): 

270; Süleyman Akkuş, “Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî’nin Bir Risâlesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2(2000): 108 (Kuşeyrî'nin Şikâyetü Ehli'sünne bi hikâyeti mâ nâlehüm min ehli'l-mihne 

adlı risalesi); İsmail Şık, “Kuşeyrî’nin ‘Luma’ fi’l-İtikâd’ Adlı Akaid Risalesinin Çeviri ve 

Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2008): 211; Kuşeyrî, “el-Fusûl 

fi’l-Usûl”, çev. Ercan Alkan, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 28(2011): 210-211. 
178 İmanın hakikatine dair bkz. Ebû Muhammed Abdullah b. Sa'd b. Ebû Cemre İbn Ebû Cemre, Behcetü'n-

nüfus ve tehalliha bi-ma'rifeti ma leha ve ma aleyha Şerhu Muhtasaru Sahihi’l-Buhari, Beyrut: Dârü'l-Cil, 

[t.y.], I, s. 27-28 (Eser, Cem’ü’n-nihaye Muhtasaru İbn Ebi Cemre adıylada bilinir). 
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şeriatın sesini işitmeyen, afâk ve enfüse dair nazar ve mülahaza edemeyen kimseler 

hakkında sahih bulunabilir. Yoksa İslâmî yaşantının olduğu köy ve şehir gibi 

memleketlerde yaşayıp İslâm’ın şiarlarını müşâhede, İslâm dininin iyilikleriyle nitelenen, 

beş vakit ezanı dinleyerek namaz ve diğer dini amelleri yerine getiren kimseler mukallid 

değillerdir.179 

Sırrı mütekellimlerin mukallidlerin imanları hakkındaki görüşlerini zikrettikten 

sonra meselenin izah kısmında önemli bir konuya yani her kavmin kendisine has âdet ve 

ıstılahlara sahip olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmektedir. 

Kısaca diyebiliriz ki, eserden müessire giden istidlâlde onlara gerekli olan ancak eserin 

müessirini aramaktır. İnsanların avamından, bilinen mustalahın usulünü takrir etmeleri 

beklenilmez.  

  

2.6.1.5 Mükellefe Vacib Olan İlk Şey: Mârifetullah ve Nazar  

 

Mükellefe vacip olan ilk şeyin neliği konusunda kelâm âlimleri ihtilaf etmiştir. Süleyman 

Sırrı’ya göre Ehl-i Sünnet akaidini tercih eden her mükellef, başlangıçta marifetullahı 

(Allah’ı bilmek) yani Allah’ın vâcib’ül-vücûd olduğunu bilip tasdik ve iman etmek 

şeklinde açıklamaktadır. Hz. İbrahim’in kavminin zihninde kâinata bakarak tevhide nasıl 

ulaşabileceğini anlatan diyaloğu180 örnek göstermektedir. Marifetullah’ın dışında kalan 

diğer tüm vacib ve nehiyleri marifetin cüz’ü saymaktadır. Fakat Sırrı, Allah’ın varlığını 

kesb ya da istidlâl yoluyla bulabilmenin mümkün olup olmadığı konusunda ihtilaf 

ettiklerini ve her iki görüşe ait deliller (nasslar) arasında da zıtlıkların bulunmadığını 

söylemektedir.181 

Bu hakikate rağmen gerçek olan başka bir hakikat var ki, insanın aklı yaratıcıyı 

idrak edip onu tanıma ve bilmekten aciz olmasıdır. Ancak Allah’ın bildirmesiyle yani 

eserlerini eserden müessire giden istidlâl yoluyla bilmesiyle gerçekleşir. Sırrı’ya göre 

insan, âlemi yoktan var eden Vâcib’ül-vücûd’a soru soramadığı için şeriatin nazarında 

onun Allah’ı bilip O’na iman etmeye yönlendirebilecek şeylerden biri nazar yani akıl 

yürütmek olduğunu söylemektedir. Hatta o, nazarın önemini anlatabilmek amacıyla 

 
179 Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 223. 
180 el-En’âm 6/83. 
181 İbrahim 14/10, Yunus 10/101. 
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nasslarda nazarı terk eden kimseleri Allah’ın uyarıp korkuttuğunu bildiren ayetleri delil 

olarak gösterir. Diğerinin de yani aklın yetersiz kaldığı noktalarda Allah’ın kendi 

kitabında bildirdiği ve tavsif ettiği sıfatlarla tamamlayabileceğini izahlarla 

açıklamaktadır.182 

Sırrı, nazarı “aklın kendinde bilinen şeyleri fikir ve mülahaza etmesi sonucu 

zihinde hâsıl olan hadd-ı evsat (orta terim) vasıtasıyla meçhul olanı tahsil etmek” şeklinde 

izah etmektedir. Akıl yürütürken kullanılan vasıtaların ne oluşundaki çeşitliliğe dikkat 

çekebilmek amacıyla “âlemin değişkenliği” ve “her değişmenin hadis olduğu” düşüncesi 

üzerinden mütekellimlerin verdiği cevapları eserinde zikreder. Mesela, Ehl-i Sünnet’de 

âdet; Eş’arîler’de sadece yaratıcı; Mâtürîdîler’de kulun kesbi; Mutezile’de tevlîd; 

Fahreddîn er-Râzî’ye göre aklın gerekliliği ile olup felâsifede ise âdetin gerekliliği 

meçhul olan âlemin hudûsunu yakinen tahsil etmesi şeklinde izah edildiğini 

söylemektedir. 

Sırrı, nazarın sıhhatinin sağlanabilmesi için gerek madde gerek suret açısından 

tüm şartların muteber bir delili bir araya getirmesi gerektiğini söyler. Bu bağlamda kelâm 

âlimleri kıyas türlerinden birinci şekli 183  uygulayarak “Âlem hâdisdir” sonucuna 

ulaştıklarını aktarmaktadır. Fakat Sırrı, bu sonuca ulaşabilmek için kıyasla tasdik 

edilmesini gerekli görmemektedir. Çünkü aynı sonuca yani bilgiye kevnî deliller 

üzerinden akıl yürütülerek de varılabileceğini ayetler üzerinden gösterir.  

Aynı şekilde naklî öncüllerle de bunun gerçekleşmesi mümkündür. Çünkü 

öncülün sıdkının haber verenin sıdkına isabet ettiğini belirtir. Ama haber verenin sıdkını 

nakil ile ispat ya devri 184  ya da teselsülü 185  gerektireceğinden hangi ispat çeşidi 

kullanılırsa kullanılsın bizim akla yani sıdkına delâlet eden mucizesine ihtiyacımız vardır. 

Tam bu esnada birçok âlim nazara bağlı olarak tahkikleşen delili ya sırf aklî öncüllerin 

bir araya gelmesiyle oluşan aklî delille ya da akıl ile nakilden oluşan öncüllere verdiği 

naklî delil ismiyle delillendirme yaptıklarını aktarır. Sırrı söz konusu delilleri iki kısımla 

 
182 Ebû Hanîfe, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri, s. 56 (٧٥). 
183 Orta terim, büyük önermede konu ve küçük önermede yüklem olursa birinci şekil’den kıyas olur. Aynı 

zamanda küçük önerme olumlu, büyük önermede tümel olmalıdır. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 25; Necati Öner, 

Klasik Mantık, Ankara: Divan Kitap, 2011, s. 130-132. 
184 Devr (kısırdöngü), iki şeyden her birinin ya aracıyla ya da aracısız diğerinin illeti olmasıdır. Cürcânî, 

Şerhu’l-Mevâkıf, I, s. 884. 
185  Teselsül, mümkünün varlığında, kendisine tesir eden bir illete dayanması ve o müessir illetin de 

kendisine tesir eden başka bir illete dayanması ve bunun sonsuza kadar gitmesidir. Cürcânî, Şerhu’l-

Mevâkıf, I, s. 892. 
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sınırlandırmamak gerektiğine vurgu yaparak delil ile ispatı istenilen meselelerin üç 

şekilde ispat olunabilecekleri şeklinde açıklamaktadır: 

Birincisi ahiretin halleri gibi sırf nakil ile ispat olunur ki biz bunu ancak nebîlerin 

haberleri ile bilebiliriz. İkincisi sırf akıl ile ispat olunabilir. Bu delili Sırrı, yaratıcının 

varlığı ve âlim, kadir, muhtar olması, Hz. Peygamber’in nübüvveti üzerinden örnekler 

vererek zikredilen meselelerin sırf nakil ile ispat olunması durumunda devr veya teselsülü 

gerektireceğine dikkat çeker, akıl ile ispatın bu noktadaki önemine vurgu yapar. 

Üçüncüsü ise hem akıl hem nakil ile ispat edilmesidir ki bu imkânsız değildir. Âlemin 

hudûsunu ve yaratıcının bir olduğunu hem nakil hem akılla ispat ederek 

örneklendirmiştir.  

Sırrı’nın bir başka izahı ise şöyledir: Zahiren delilin ya sırf aklın öncülleriyle 

âlemin hudûsunu ispatta “Âlem, müteğayyirdir” önermesinden sonra “Her bir müteğayyir 

hâdistir” sonucuna ulaşıldığı gibi; emredileni terk eden kişinin cezaya müstahak oluşunu 

da sırf naklî öncüllerin bir araya gelmesiyle oluşturur. Ya da emredileni terk edenin asî 

olduğunu aklî öncüller ile naklî öncüllerin birlikteliğiyle söyleyebiliriz. Böylece Sırrı, 

delilin ya sırf aklî ya sırf naklî yahut da hem akıl hem de nakilden oluşmasının 

anlaşılabilir ve kabul edilebilir olduğunu söylemektedir. 

Sırrı, eserinde mükellefe vacip olan ilk şeyin marifetullah olduğunu ve onun nasıl 

bilinebileceğini açıkladıktan sonra marifeti icmalî ve tafsilî olmak üzere iki kısma 

ayırarak meseleyi izah etmektedir. İcmalî marifetin olduğu yerlerde tahrîre, takrire, 

şüpheyi def etmede kudrete gerek olmadığını ve bu tarz imanın her mükellefe farz-ı ayn 

olduğunu söylemektedir. Çünkü imanı, marifetin fer’i olarak görmektedir. Tafsilî 

marifette ise itikada dair meselelerin her birisini aklî delillerle beraber bilmeğe, tahrire, 

takrire ve şüpheleri def etmede kudretin gerekli olduğunu ve her mükellefe de farz-ı 

kifâye olduğunu belirtir. Marifetin farz-ı ayn olması demek bir çaba, teşvik ve çalışmanın 

gerektiğini gösterir. Bu çaba ve teşvik sonucu ile nazar ve istidlâlde inat edenler 

susturulur. Hatta irşat talebinde bulunanlara yol gösterilmesiyle diğer mükelleflerin 

üzerindeki farz da düşmüş olur. Fakat marifetin nasıl öğrenildiği konusunda dört mezhep 

ihtilaf etmiş olsalar da seçilmiş olan doğru yol, nazar-ı sahihdir. Sırrı, nazarın geçerli ve 

doğru olmasına dikkat çektikten sonra yaratıcının varlığı ve birliğinin bilinmesindeki 

vaciblik konusunda mütekellimlerin benimsediği görüşleri kısa ifadelerle aktarmaktadır.  
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Eş’arîlere göre yaratıcının bilinmesi akıl yürütme yoluyla olmaktan çok 

şeriatladır. Burada aklın görevi ancak şeriat tarafından yöneltilen hitabı anlamakla 

mükellef olmasıdır. Bir resûlün gönderilmesiyle her şey vacip olur. Böylece vacibi terk 

eden azap görür. Aksi durumda sadece akıl sebebiyle mükellefe hiçbir şey vacip olamaz. 

Kendisi dağın tepesinde ya da savaş meydanında dahi olsa eğer İslâm’ın sesini 

işitmemişse yani peygamber tarafından yapılan davetten haberdar değilse yahut iman ve 

küfürden hiçbirini bilmeyen bir kimse deli veya çocuk hükmünde olur. Yani onlar hiçbir 

şeyle mükellef olmazlar ve imanın yokluğundan dolayı azaba müstahak değildirler. 

Müellif, zikrolunan görüşte şeriatın külli olarak aklın itibar derecesini düşürdüğünü ifade 

eden herhangi bir nassın bulunmadığını belirterek Mu’tezile ve Hanefî muhakkiklerinin 

yaratıcıyı bilebilecek yolun neliğine verdiği cevabları aktarır. 

Mu’tezile mezhebinde hâkim olan akıldır. Yani sadece akıl sebebiyle yaratıcının 

bilinmesi ve birliğiyle mükellef olması farz görülür. Hatta hiçbir akıl bu konuda özürlü 

olamaz. Bu surette kişi, bir nebinin davetinden haberdar olmamadığı gibi iman ve küfre 

dair bir bilgisi de yoksa o zaman akıl, âfak ve enfüse bakarak Allah’a iman etmekle 

mükellef olur ki aksi durumda azaba müstahak kılınır. Hanefî muhakkiklerine göre 

muhtar olan ancak akıl vasıtasıyla şeriat hâkim olabilir. Burada da Sırrı, Hanefîlerin 

Eş’arîlerde olduğu gibi aklı, küllî oluş derecesinden düşürmediklerini söyler.  Hatta 

Hanefîler, Mutezile’nin de benimsediği “zâtıyla bunu gerekli kılan” olmadığı için akla 

sahip olanın sadece aklı sebebiyle imanla mükellef tutulamayacağını söylerler.  

 

2.6.1.6 Bilgi Elde Etmeyi Sağlayan Sebepler  

 

Süleyman Sırrı “ilim” lafzının bir sıfat olduğunu ve her kimle kaim olursa o kişinin sahip 

olduğu ilim sıfatıyla nitelenerek kendisinde bilginin açığa çıktığını söylemiştir. Sırrı, 

yaratılmış varlıklarda ilim ifade eden sebeplerin tümevarıma göre üç çeşitle 

sınırlandırıldığını aktarmıştır. Bunun gerekçesini de kelâm ehlinin felsefî incelemelerinin 

ve etkisinin neticesi olarak göstermektedir. Fakat kelâm âlimlerin ilmi elde ettiren 

vasıtanın sayısını bilmekten çok dinî akideleri zapt etmek ve tespit edebilmek için186 bu 

bahsi incelendiklerini söyleyebiliriz. 

 
186 Sa'deddin Mesud b. Ömer et-Teftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi: Şerhü'l-Akaid, haz. Süleyman 

Uludağ, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2015, s. 92. 
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Sırrı, bilginin oluşmasını sağlayan birinci sebebin havâss-ı selime olduğunu 

söyler. Bunlar duyma, görme, koklama, tatma ve dokunmadır. Akıl, bu beş duyunun 

zaruri olarak var olduklarına hükmetmiştir. Çünkü dış duyuların kullanımı ve 

çalıştırılması sonucunda müteallik olduğu şeye dair idrakin oluştuğu ortadadır. Tat alma 

duyusunun kullanımı sonucunda yemeklerin tadı ve görme duyusunun kullanımı 

sonucunda da cisimlere ait renk ve şekillerin idrak edilmesi buna örnek verilebilir. 

Böylece zikredilen duyular kendilerine has bir ilim oluşturdukları için onlardan asla 

şüphe olunmaz ve onlar ilim için bir sebep olurlar. Ayrıca Sırrı, bu beş duyunun her 

birinin nasıl kullanıldığını müsbet ilimlerden istifa edip kısa ifadeleriyle anlatmaktadır. 

Görme ve işitmenin nasıllığını anlatırken kullanılan ifadelerle dönemin bilim düzeyinin 

ne seviyede olduğu araştımasını başka çalışmalara havale etmekeyiz. Duyularda olduğu 

gibi idrakin yaratıcısının Allah olduğunu belirtmektedir. Sırrı yaptığı bu açıklamalardan 

sonra duyuların her birinin kendine has olanı idrak ettiğini ve hiçbirisiyle diğerlerinin 

idrak olunamayacağını delillendirerek anlatmıştır. Zira tat alma gücü ile idrak olunan 

ancak yemeklerin tadıdır. Fakat sıcaklık ve soğukluk gibi diğer hallerin idrakı tat almayla 

değil de ağız ve dilde bulunan dokunma duyusu ile gerçekleşir.  

Bilginin oluşumunu sağlayan ikinci sebebin haber-i sâdık olduğunu 

vurgulamaktadır. Çünkü dini emirleri doğru bir zâttan doğru bir şekilde alınmasını 

gerektirir. Bu sebepten dolayı mütekellimler, felsefecilerin “haber”ine ilaveten haber-i 

sâdıktan alınan habere itibar ederek onları bilgi sebebi saymışlardır. Haber-i sâdık iki 

kısımdır. Birincisi; yalan üzere birleşmeleri ya da anlaşmaları düşünülemeyen kavmin 

dilinde sabit olan haberlerdir. Bunlara mütevâtir haber denilmiştir. Çünkü gözle 

göremediğimiz ama bilfiil gerçekleşen hâdiseleri haber yoluyla bilebilmek aklen 

mümkündür. Sırrı bu türe giren ve girmeyen haber örneklerini verdikten sonra tanımda 

söylenilen birleşme halinin tek olma haline kıyas edilemeyeceğine işaret etmektedir. 

Zayıflık ve kuvvet bakımından farklı olup da çeşitli tellerden oluşan bir ipin oluştuğu bu 

tellerden her birine kıyas kabul edilemeyeceğinin bedihi olduğunu örnek üzerinden izah 

ettiğini görmekteyiz. Aslında Sırrı burada her bir ferdin yalan söyleyebilmesinin mümkün 

olması tüm ferdlerin bir arada toplanıp yalan söyleyebilmelerinin mümkün olmasını ya 

da her birine ait haberini zan ifade etmesiyle tamamının birleştiği haberinin de zannı 

gerektirmeyeceği açıklamasına ihtiyaç duyulmadığını anlatmaya çalışmaktadır. 
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Sırrı, aklın delaleti ile yakin ifade eden Kur’ân’dan nazarın kesilmesiyle oluşan 

ilmin sadece haber olduğunu söylemiştir. Bu haberin dışında kalan yani ikinci kısım olan 

Allah, melek ve cinlerin verdiği haberlerin peygamberler vasıtasıyla insanlara iletilmesi 

sebebiyle bu haber türüne haber-i sâdık denilmiştir. Kelâmcıların bu ikinci kısma ihtiyaç 

duymalarının sebebi, dinî meselelerle ilgili bilgileri doğru haber dediğimiz haber-i 

sâdıktan almalarıdır.   

Resûlün haberiyle sabit olan bilgi itikadidir. Sırrı, Resûlün haberinden kastedilen 

mânanın ya bizzât Resûlullah’ın ağzından duyulan ya da Resûlden duyulduğu tevâtür ile 

sabit olan haber olarak anlamamız gerekiğini aktarır. Bu haber, istidlâli ilim ifade ettiği 

gibi çelişiği ya da şüphe ihtimali ile yok olmamakta aksine mahsûsât, bedîhîyyât ve 

mütevâtir haberler gibi zaruri olup sabit olan ilme benzemekdir. Müellifin dikkat çektiği 

bir başka konu da “Resûlün her haberinin yakin ifade edişi fakat mütevâtir haber 

olmadığı” hakikatidir. Bu bağlamda söz konusu haber türü, bilfiil Resûlün ağzından işiten 

kimseye ek olarak işitilen haberlerin de bulunması sadece mütevâtir haberle 

sınırlandırılamaz. Resûlün haberinin ya bizzât Resûlün ağzından yahut böyle işitildiği 

tevâtüren sabit olarak resûlün haberi olduğu zaruretinin sabit olmasını gerektirmesi ilmin 

zaruri olmasını icap etmez. Yani tevâtür ifade eden haberin kesin oluşu haberin kendisine 

değil, haber verene nispet edilmiştir. 

Sırrı peygamberlerin dışında olan ilham’ın bilgi kaynağı olup olamayacağını 

açıklamadan önce ilhamı “Enbiyânın gayrisinin ilhâmı ehl-i hakk indinde âmme-i halka 

[için] başkasını ilzâma sâlih olacak sûrette hiçbir şeyin sıhhatini ma‘rifete sebeb 

değildir.”187 şeklinde tarif etmiştir. Ömer Nesefî Metnü’l-Akaid eserinde ilhamın tarifini 

yaparken “marifet” lafzını kullanmıştır. Teftâzânî ise bu lafız yerine “ilim” tabirinin 

kullanılmasının daha uygun olduğunu söylemiştir. Hatta Teftâzânî, Nesefî’nin “marifet” 

lafzını tercih etmesinin sebebini, “ilim”le aynı mânaya geldiğini göstermek için 

izahlarıyla açıklamıştır. 188  “İlim” kelimesi “marifet” kelimesi için kullanılabilecek 

anlamlardan biri olduğundan bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanılmasında problem 

olmayabilir. Fakat tanımda “sıhhat” sözünün zikredilmesi peygamberler dışındaki zâta ait 

ilhamın herkes için doğru ve geçerli bir ilim sebebi olmadığını göstermektedir. Nesefî 

gibi Sırrı da zann ve zeval bildiren itikad-ı câzimi yani haber-i vâhidi “ilim” kavramının 

 
187 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 40. 
188 Ömer Nesefî, Metnü’l-Akaid, s. 2; Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 24. 
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içine dâhil etmemiştir. Şayet dâhil etmiş olsaydı o zaman ilim elde etme sebepleri üçten 

fazla olurdu. 

Sırrı, ilmin oluşumunu sağlayan üçüncü sebebin de akıl olduğunu söylemektedir. 

Ortak duyu, vehim ve hayal gücü gibi iç duyular, mütekellimlerin nazarında var olmadığı 

ve sabitte bir ilim elde etme vasıtası olmamıştır. Sezgi, tecrübe, bedahet ve nazarla yani 

öncüllerle sağlanan bilgilerin kaynağında akıl bulunur. Bu bağlamda akıl, başlı başına 

ilim sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Böylece ilim elde etme sebeplerine akıl ve 

haber-i sâdıkın dâhil olmasıyla ilahiyat ve metafizik konularının anlaşılması kolaylaştığı 

gibi hakikatlerin sabit olduğu da ispatlanmış olunur. 

Sırrı, felsefenin etkisinde kalan kelâmcılar gibi aklın nev’lerinden bahsetmeden 

direkt aklı, düşünme eylemine sahip bir varlığa yani insana has ve doğuştan var olan bir 

kuvve şeklinde tarif etmiştir. Aklın sağlam olmasıyla zarurî bir şekilde ilmin ortaya 

çıktığına, onu kullanmasıyla da idrak etme kabiliyetini elde ettiğine işaret eder. Âlemin 

hudûsu ve cismânî haşir üzerinden görüşünü örneklendirmektedir. Zaruretin ilm-i yakin 

ifade ettiğini söyleyen Sırrı, bir nevi bu ilimde ihtilafın söz konusu olamayacağını da 

anlatmak istemiştir. Fakat şu bir gerçek ki insanlarda bulunan akıllar birbirinden farklıdır. 

“Bu farklılığa rağmen ihtilafın niçin bulunmadığı” sorusunu izah etmesini beklerken 

izahın yapılmadığını görüyoruz.  

Aklın tarifinden sonra Sırrı, akıl yoluyla oluşan bir ilimde nazar ve istidlâle 

muhtaçlık durumu varsa ve onunla o ilim gerçekleşmişse ona nazarî ve kesbî ilim 

denildiğini söylemiştir. Bunu ister illetten ma’lule isterse müessirden esere olsun; isterse 

de aksi yönünde gerçekleşsin bu yolla elde edilen bilginin iktisabî olduğunu kaydeder. 

Burada Sırrı, ateşin varlığıyla dumanın varlığına ya da aksine istidlâl olunmasını örnek 

vermiştir. Her ikisi de kesbî olmaları açısından eşit olduğu için ilk yönteme ta’lîl; ikinci 

yönteme de istidlâl ismi verildiğini söyler. Ayrıca Sırrı “kesb” ifadesiyle istidlâlî 

konularda akıl ve nazarî öncülleri kullanmayı, hissiyata dair konularda ise duyulara 

ihtiyarınla doğrudan başvurmayı kast ettiğini belirtmektedir. Devamında “sebepten 

sebebe müessir olanın ancak Allah” olduğuna dikkat çekerek önemli bir hususu 

değinmeden geçmediğini görmekteyiz. Çünkü Allah’tan başka müessir yoktur.  

Sırrı verdiği örnekten hareketle yanmayı gerçekleştirenin ateş yani zahiri sebep 

olduğu kabul edildiği takdirde ilmin zahiri sebebinin de ancak akıl olacağı kabul edilmiş 

olur, demektedir. Böylece beş duyu ve haber-i sâdık vasıta durumunda olurlar. Tam tersi 
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yani akıl gibi müdrike, havâs gibi aletlere ve haber-i sâdık gibi yollarına başvurulması 

durumunda insanın da kendi sebebiyle ilmi halk ve icad etmesiyle ilme ulaştıran sebebe 

nispet olunursa vicdan, hads, tecrübe, öncül ve ilkelerin tertibi anlamında nazar-ı akıl gibi 

birtakım şeyler de bilgiyi elde etme vasıtaların içine dâhil olmuş olur. Sırrı, bu durumu 

“ilmin elde edilmesini sağlayan sebeplerin üçle sınırlandırılmasını geçersiz kılmaz mı?” 

sorusunu sorulmasını gerektireceğini söylemiştir.  

 

2.6.1.7 Aksâm-ı Ma’lûmât  

 

Süleyman Sırrı’ya göre, bir bilgiyi elde ederken o ilimde ma’lûm olanlar (bilinenler) üç 

kısımdır. Birincisi vâcib’ül-vücûd’tur. Bir şeyin varlığı o şeyin zâtını gerektirmesidir. 

Eğer varlığının başka müessire muhtaç olmaz ise, vâcib li-zât denilir ki Vâcib-i Teâlâ 

olan ancak Allah’tır. Fakat ne varlığı ve ne de zâtın gerektirdiğinin yokluğu olmayıp 

aksine varlığı ve yokluğu eşit olmasından dolayı onun vücud ya da adem olabilmesi için 

başka bir müessire muhtaç olan bir varlık ise mümkinü’l-vücûd’tur. Sırrı buna âlemi örnek 

vermiştir. Diğeri mümteni’ü’l-vücûd’tur ki bu, zâtının yokluğunu gerektirmesidir. Bir 

sayının hem çift hem de tek olması ya da olamaması durumu örnek verilmiştir. Ayrıca 

Sırrı, varlığı mümteni’ ile vacib olana Allah’ın kudretinin taalluk etmemesi üzerinden 

Allah’ın kendisi gibi diğer bir Allah yaratmasına kadir ol(a)masının düşünülmesinin 

imkânsız olduğunu söylemektedir. 

Sırrı, mümkün olan varlıkların ise kendi içinde tehayyüz durumlarına göre 

kısımlara ayrıldığını söylemiştir. Eğer mümkün olan bir varlık, bizâtihî mekânda yer 

kaplamasında başkasına muhtaç olmazsa ona ayn denir. Aynın da üç boyut yönünden (tûl, 

arz ve amik) kısım ve parçalara ayrılması mümkün olmayana cevher-i ferd veya cüz-i lâ 

yetecezza denir. Kısım ve parçalara ayrılabilen cevherlere ise, ecsam denir.189 Ayrıca üç 

boyut yönünden kısım ve parçalara ayrılması mümkün olmayana ecsam; sadece uzunluk 

yönünden bölünebilene hat ve hem uzunluk hem de genişlik yönünden bölünmeyi kabul 

edene ise satıh denildiğini söylemiştir. Yani cevherlerin basit ve mürekkeb olmaları 

 
189  Eş’arî ve Mâtürîdîlere göre iki ya da daha fazla parçadan mürekkep olan cevherlere denir. Fakat 

Mu’tezile ve Hanefîlere göre bir cismin en az üç parça olması şarttır. Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 26. Sırrı, 

cisim mânasının olabilmesi için iki parçadan meydana gelmesinin yeterli olup olmaması şeklindeki ihtilaflı 

tartışmaları zikretmeden ittifak halinde bulunan kısım ve parçalara ayrılması yönünün zikredilmesini yeterli 

bulmuştur.  
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açısından ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Akıl ve nefisleri basit grubuna, cisimleri ise 

mürekkep olan cevherler grubuna dâhil edebiliriz.  

Fakat mümkün bir varlık başkası sayesinde var olup mekânda yer kaplayarak 

cevhere tâbi oluyorsa ona araz denilir. Sırrı’nın arazın cevherle kaim ve ona tâbi 

olmasında anlatmak istediği anlam “ezelî ve ebedî olan Allah’ın sıfatlarını araza ait 

niteliklerden ayırt etmek” mânasındadır. Bu konunun zihinde sistematik halde 

anlaşılabilmesi için şekil halinde (Şekil-2) gösterdik. 

Renk, şekil, kevn, tat ve koku gibi şeyler araz olup hepsi hâdis yani yokluktan 

sonra vücuda gelmiş varlıklardır. Hareketten sonra sükûn, karanlıktan sonra aydınlık gibi 

bazı arazların yokluktan varlığa çıkışı müşâhede edilebildiği gibi aksi de söz konusudur. 

Adem olan bir şeyin kıdem olana karşı ademliğinin devam etmesi örnek verilmektedir.  

Cevherin hudûsundaki değişimlerin bazılarının gözle bazılarının ise hisle yani 

tecrübeyle olduğu sabittir. Sırrı, cevherde gerçekleşen değişimlerin müteğayyir olup bâki 

ve devamlı olmadığını söyleyerek her bir müteğayyirin hâdis olduğunu zikreder. Bunu 

zikrederken cevher olanın hareket veya sükûndan hâli olmadığını da bilhassa belirtir. 

Yani cevherlerin de birer hâdis olduğunu ve sonradan meydan gelen şeylerle beraber 

bulunduğunu söylemek istemiştir. Çünkü onlar, mütehayyiz oldukları hayyizden önce 

diğer bir hayyize ya mesbûk olurlar ya da olmazlar. Eğer mesbûk olurlarsa hareket 

halinde olmaları gerekir. Mesbûk olmadıkları zaman ise sükûn halinde olmaları gerekir. 

Bu hallerin gerçekleştiği mahaller ise onların hâdis olduğunu gösterir.  

Her bir hâdis mümkin varlık olduğundan yani varlığı ve yokluğu eşit olan bir 

varlık olması sebebiyle zâtında iki taraftan birini tercih ediciye ihtiyaç duymayan bir 

muhdise ve müreccihe muhtaçtır. Sırrı bu önerme bağlamında âlem ve kâinatın 

tamamının cevher ve arazdan ibaret olup ve onların hâdis olduğunu, ardından âlemin bir 

yaratıcıya ihtiyacı olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. O yaratıcı da vâcib’ül-vücûd olan 

Allah’tır. Tercih edip yaratan eğer zâtı itibariyle varlığı zorunlu olmazsa ya mümteni’ ya 

da mümkün bir varlık olur. Mümteni’ olma ihtimali imkânsızdır. Çünkü vücudun icadı 

mucidin fer‘idir. Mümkün bir varlık olması da imkânsızdır. Çünkü vücudunda sürekli var 

kılan bir tercih edici ve yaratıcıya muhtaç olan mümkün varlıklar silsilesi varlığı zorunlu 

bir vacibte son bulması gerekir. Son bulmaması durumunda ya devr ya da teselsül olayı 

gerçekleşir. Bunlar ise, muhaldir. Muhali gerektiren şeyin de muhal olması yaratıcının 

vâcib’ül-vücûd olmasını zorunlu kılar. 
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Sırrı, devr ve teselsül meselesini, alt bir başlık altında mümkün olan bir varlığın 

mebdeinin neden vacib ve zarurî bir varlığa dayanmasının şart olduğunu incelemiştir. Bir 

vacipte son bulmasını tevhid burhanına işaret ederek başkasının ihtimalini de kesmiştir. 

Devrin de iki şeyin diğerine bağlı olmasından ibaret olup muayyen ve takdîmî olmak 

üzere iki çeşidinin olduğunu söyler. Yani öncelik ve sonralık olmaksızın iki şeyden birini 

tasavvur etmek diğerinin de tasavvur olunmasını gerektirir. Oğul – baba – oğul – baba – 

oğul… (babalık ve oğulluk) silsilesini buna örnek vermiştir. Burada bir mümkün varlığın 

var olması için müessir bir illete ve o illetin de mümkün bir varlığa yani diğer bir illete 

muhtaç olmasıyla bu muhtaçlık silsilesinin sonsuza kadar gitmesi bir anda sonsuz bir 

durumun tasavvurunu gerektirir. Bu ise muhaldir. Örnekte babanın ma’lul olup oğulun 

illet olması durumu itibara alınmıştır. Yani bir kişi babasına göre oğul, oğuluna göre 

babadır. Sırrı’ya göre bu silsile, ancak burhan-ı tatbik190 ile iptal olunur. Hatta mantık 

hatası olarak baktığımız bir şeyin kendi kendinden önce var olamamasına 191  dikkat 

çekerek bunun batıl olduğunu söylemektedir. Bunun gibi batıl gördüğü birçok devir 

çeşitlerinden bahsederek âlemin bir başlangıcı olduğunu delille ortaya çıkartmaktadır. 

Başlangıçta bulunan varlık, mümkün olan bir varlıkla birbirlerini yaratarak var 

olmadığını aksine asıl ve ilk yaratıcının vâcib’ül-vücûd yani Allah olmasının 

zorunluluğuna işaret ederek bunun kesin bir burhan olduğunu söylemeye çalışmaktadır. 

Hatta âlemin akıllara hayret verecek şekilde acayip bir intizam üzere bulunmasını ve bazı 

kemal sıfatları ile vasıflanmasını bazı sıfatlardan ise tenzih edilmesini O’nun varlığının 

zorunluluğunu gösteren güçlü bir burhan olarak görür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Sırrı, burhân-ı tatbik delilini “haricî varlık üzerinden biri diğerinden az olduğu bilinen iki sonsuz silsileyi 

birbirine karşılaştırarak sonsuzluğu iptal eden delil” şeklinde açıklamıştır. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 43-44. 
191 Devrin durduğu noktanın bir ya da birden fazla olduğu hale işaret etmektedir.  
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Şekil-2 

Aksâm-ı Ma’lûmât 

 

 

2.6.1.8 Allah Hakkında Vacip, Caiz ve Mümteni’ Olan Sıfatlar 

 

Süleyman Sırrı, Allah’ın varlığına işaret eden meseleleri tamamladıktan sonra zâtına ait 

sıfatları192 ya varlığı zorunlu ya varlığı mümkün ya da zâtının gereği yokluğu zorunlu 

şeklinde tasnifler yaparak meselenin zihinde anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Sırrı Kenzü’l 

Akaid adlı eserinde Allah’ın sıfatlarını üç bahis üzerinden ele almıştır. İlk bahiste, 

Allah’ın varlığının gerekliliği ile ilgili zorunlu varlık olan Allah’ın sıfatlarının açıklaması 

mahiyetinde olup iki kısımdır. Biri nehiy mânasında yani Allah’ın ne olmadığını anlatan 

selbî sıfatlardır: Vücûd, Kıdem, Beka, Vahdâniyyet, Kıyâm bî-nefsihî, Muhâlefetün li’l-

havâdis’tir. Diğeri ise, Cenab-ı Hakk’ta sabit olan yani Allah’ın zâtına nispet edilen 

sübûti sıfatlardır: Hayat, İlim, Kudret, İrade, Sem’, Basar, Kelâm, Tekvîn sıfatıdır. Selbî 

ve sübûti sıfatları zikrettikten sonra her bir sıfatı izah etmeye çalışmıştır. Bu bölümde 

Allah’ın fiilleri ve iradesi dışındaki sıfatlara dair Sırrı’nın itikadi düşüncesini aktarmaya 

çalışacağız. Fiiller ve irade konusunu ise ayrı bir başlık altında anlatmayı uygun bulduk. 

 
192 Sıfat, insanlar tarafından bilinebilmesi için Allah’ın zatına nispet edilen mâna ve kavram demektir. İlyas 

Çelebi, “Sıfat”, DİA, XXXVII, 100. 

Ma'lumât

Vacibü'l-Vücud Mümkünü'l-Vücud

Muhdes/Hâdis

Ayn/Cevher

Cevher-i Ferd Cisim

Hat

Satıh

Araz

Mümteni'ü'l-Vücud
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Vâcib’ül-vücûd olan Allah, mevcud ve varlığı zâtının gerekliliği olup başkasının 

yaratmasıyla değildir. Eğer kendisi vâcib’ül-vücûd olmazsa ya zâtının gereği mümteni’ 

ya da varlığı mümkün olması gerekir. Bunlar ise, muhaldir. Çünkü aklen iki zıt şeyin bir 

arada bulunması ve bir şeyin iki farklı yerde bulunması mümtenidir. O zaman varlığının 

başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Yani zâtı kadîm olmazsa ya sonradan var olması 

ya da mümkün olan başka bir varlığın onun var olabilmesi için illet teşkil etmesi yahut 

nesne ve olaylar birbirinin illeti olarak geriye doğru nihayetsiz devam etmesi gerekir. 

Kendisi bâkî olmazsa sonlu olması gerekir. Bu ise, ezeli olan bir zâtın sıfatına aykırı 

olduğundan batıldır. Böylece Allah’a vacib olan sıfatların zıtları olan adem, hudûs, fenâ, 

mahal ve muhassise ihtiyaç, taaddüd ve havâdise mümâselet gibi sıfatlarla bilinmesi 

mümteni’ olur. Çünkü vücudu, kıdemi, bekası, bi-nefsihi kıyâmı ve havâdise muhâlifeti 

vâcibtir.  

Allah zâtında tek olduğu gibi sıfat ve fiillerinde de tektir. Zira zâtında tek olmazsa 

mürekkeb yani birden fazla cüz’ün bir araya gelmesi gerekir. Bu ise, sonradan meydana 

gelmiş varlıkların vasfıdır ki muhaldir. Yani zâtında cismiyyet 193 , cevheriyyet 194 , 

araziyyet195, terekküb196, tahallül197, tahaddüd198, temekkün199, tevakkut200 ve tekeyyüf201 

gibi sonradan oluşan ve birisine ihtiyaç olmasını gerektiren tüm nakıs vasıflarla bilinmesi 

mümtenidir. 

Eğer vâcib’ül-vücûd ve ma’budun sıfatı tek olmazsa kendisi dışındaki varlıklara 

benzemesi gerekir. Bu durum apaçık batıldır. Her bir sıfat zâtında vahiddir ve sıfatların 

taaddüdü yani birden çok oluşu birbirlerinin münasebetlerinden dolayıdır. Aynı şekilde 

 
193 Cisim, “iki cevherin birleşmesinden oluşan” veya “üç boyutlu olup en az bir duyu ile algılanan maddî 

şey” diye tanımlanır. Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İSAM Yayınları, 

2010, s. 66. 
194 Cevher, bizzât mekânda yer kaplayan (mütehayyiz) yani bizâtihi kaim ve başlı başına mevcut olup 

mekânda yer kaplaması vasıtasıyla olmayan şey demektir. Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri, s. 62. 
195 Araz, “cevher ve cismin gelip geçici niteliği olup mevcudiyeti ancak kendisini taşıyacak başka bir 

varlıkla hissedebilen, kendi başına boşlukta yer tutmayan şey” gibi mânalara gelir. Topaloğlu ve Çelebi, 

Kelâm Terimleri, s. 31. 
196 Mürekkeb, birden fazla cüzün bir araya gelmesinden meydana gelen bütün; iki veya daha fazla maddenin 

karışmasından oluşan varlığa denir. Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri, s. 238. 
197 Tahallül, bir şeyin cüzleri birbirinden ayrılmasına denir. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat, s. 1186. 
198 Tahaddüd, belirli sınırlar içinde olma. 
199 Temekkün, mekân tutma, yer işgal etme, bir şeyin boyutları ve hacmiyle bir mekâna girmesi demektir. 

Mekân tutan şeye mütemekkin denir. Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, s. 204. 
200 Tevakkut, zamansal ilişki. 
201 Tekeyyüf, bir keyfiyetle muttasıf olmak, keyfiyetlenmek. Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, İstanbul, 1308, s. 

274. 
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fiillerinde vahid olmazsa halk ve icadında başkasının ortaklığı gerekir. Bu ise, zaruri bir 

temanü’ olduğu için batıldır. 

İrade çatışması varsayımına dayanarak Allah’ın birliğini ispatlamada kullanılan 

temânü’ delilini 202  Sırrı’nın şöyle ifade ettiğini görmekteyiz. Birden fazla ilâhın 

bulunduğu farz edilse ve her birisi bir diğerinin dilediğine muhalefet etse, aralarında 

çatışma ortaya çıkarsa âlemin düzeni bozulur. Bir ilahın olduğu yerde düzenin bozulması 

imkânsızdır. Muhali gerektirenin de muhal olmasıyla taaddüd-i ilahın olması muhaldir. 

Bu durum vahdaniyeti vâcib kılar.  

Bir başka açıdan taaddüd olayının imkânsızlığını Sırrı şöyle izah etmektedir: Her 

bir ilah bir diğerinin efendisini saklamaya ya kadir olmalı ya da olmamalıdır. Kadir 

olduğu farz edilse diğeri hakkında bir şey bilmemesi gerekir, kadir olmadığı farz edilse 

onun aciz olması gerekir. Fakat her ikisi de imkânsız olduğundan taaddüdün 

gerçekleşmesi imkânsız olur. Böylece Allah’tan başka hiçbir etkenin olmadığı ve tüm 

kâinatı ancak O’nun yarattığı ve yoktan var ettiği ispat olunmuş olur. Kısaca bir şeyin var 

olmasında mahal ve mahsusa muhtaç olma hali varsa o şey sonradan yaratılmış bir 

varlığın alametini gösterir. Allah için bunu söylemek söz konusu olamaz. Çünkü zâtı 

gereği başkasına muhtaç olmadığı (kıyâm bi-nefsih) gibi yaratılmışlara da 

benzememektedir (muhâlefetün li’l-havâdis). 

Sırrı, Allah ve insan için kullanılan ilim gibi bazı sıfatları nasıl anlaşılması 

gerektiğini açıklamadan önce benzerliği açıklar. O, ya iki şeyin bir hakikatte 

birleşmesidir. Zeyd ile Amr’ın insanlık noktasında birleşmesi gibi. Allah için bu mânada 

bir mümaselet söz konusu olamaz. Ya da iki şeyden birinin sâlih olduğu her şeye ihrak-i 

sâlih olmasından ibaret olmasıdır. Bu durum iki ihtimali içerir. Birinci ihtimale göre farklı 

olmasının sebebi, ortaklık sebebinin olmaması terekküb olmasını gerektirir. Bu ise, onun 

hâdis olduğunu gösterir ki batıldır. İkinci ihtimal ise, Allah’ın vasıflarından hiçbirinde 

hiçbir şey onun sâlih olduğu şeye sâlih olmamasıdır.203 Çünkü Allah’ın ilim, kudret gibi 

sıfatları, arada hiçbir münasebet olmayacak derecede, mahlûklarda bulunan bu nevi 

vasıflardan çok yüce ve pek uludur.204 Sırrı zikrolunan sıfatların vacip, kadim ve ebedi 

olduğunu, bunların dışında kalan yani sonradan yaratılmış varlıklara ait sıfatlarınsa 

 
202 el-Enbiyâ 21/22. 
203 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 46. 
204 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 42 
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mümkün, hâdis ve fâni olduğunu söylemektedir. Çünkü vücub, kıdem ve beka sıfatları 

imkân, hudûs ve faniliğe ters düşer. 

Eğer bir şeyin vücudu ve ademi zâtının gereği olmayıp her ikisi de müsavi olursa 

o zaman her bir mümkini işlemek ya da terk etmek Allah hakkında caiz olur. Caiz olmaz 

derseniz o zaman ya vacib ya da mümteni’ olması gerekir. Bu ise, hakikati 

değiştirdiğinden mümtenidir. Bundan dolayıdır ki ihyâ, imâte, îcâd, idam, igna’ ve efkâr 

gibi fiilî sıfatların ayn ve hilaflarıyla vasıflanması caizdir. 

Muhaliflerin “Allah’ın neliği” üzerindeki görüşleri çürütebilmek için kelâm 

âlimlerinin eserlerinde bu meseleye tabiri caizse ciltler dolusu uzun izah ve ispatlar 

yaptıklarını biliyoruz. Sırrı ise, bu şüphelere karşı “Allah’ın ne olmadığı” meselesini 

önerme içeren ifadelerle başlayıp izah ve delillerini kısa ifadelerle anlatmaya çalışmıştır. 

Mesela “Allah cisim değildir” önermesini söyledikten sonra hem kelâmcılara hem de 

felsefecilere göre neden bununla vasıflanamaz oluşunu izah etmiştir. Aynı şekilde 

Allah’ın ne olmadığını ifade eden 

- Cisim, cevher ve araz değildir. 

- Musavver, mahdud ve nihayata mukarin ve musahip değildir. 

- Ma’dud ve kesrete de musahip değildir. 

- Müteba’ız ve mütecezzi ve bunlardan mürekkeb değildir. 

- Mütenahi değildir.  

- Mahiyet, keyfiyet ve kemiyetle vasıflanamaz.  

- Mütemekkin olmayıp zamandan da münezzehtir.  

gibi önermeleri selbî sıfatların izahı altında anlatmıştır. Bu gibi niteliklerin sonradan 

meydana geldiğine işaret eder. Ancak vacibü’l-vücud ve kadim olan bir zât için bunları 

söylemek muhaldir. Bu mesele hakkında Sırrı son olarak Allah için kullanılan mevcûd, 

kadîm ve vâcib tabirlerinin şer’i delillerden olup ümmetin icması ile sabit olduğunu 

söyler. Ehl-i Sünnet akaidine göre Allah’ın ne olmadığını delilleriyle anlattıktan sonra 

kelâm ilminin tartışmalı meselelerinden olan rü’yetullah konusuna yer vermiştir. Fakat 

biz sübûtî sıfatlar hakkında itikadi görüşleri nasıl açıkladığını anlattıktan sonra bu 

meseleyi anlatacağız.  

Allah’ın mevt, cehl, acz, sağırlık, körlük, dilsizlik gibi vasıflarla nitelenmesi 

imkânsızdır.  Çünkü zâtında hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar, kelâm ve tekvîn gibi 

ezelî sıfatlar vardır. Bunların kadîm oluşu ancak yaratıcının zâtıyla olur. Kendisinin bu 
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sıfatlarla vasıflanması vacib olduğu gibi bunların hayat sahibi bir varlıkta bulunmasının 

lüzumu da aşikârdır. Zikrolunan sıfatların kadîm olması hâdise ve vakalara taalluk 

ettikleri şeyi de kadîm yapmaz. Aksine onlar, hâdistir. Sırrı, her ne kadar muhalif görüş 

sahiplerini zikretmese de bu ifadeleriyle Mu’tezile, Kerrâmiyye gibi “Sıfatların varlığını 

kabul etmek tevhidi iptal etmektir” ve “Allah’ın sıfatları vardır, fakat hâdistir” 205 

iddiasında bulunan fırkaların görüşlerini iptal etmiştir.  

Mürîd ve makdûr olan bir zât, fiili yapma ya da terk, icad ya da idam, 

zenginleştirme ya da fakirleştirme gibi mümkinattan birini tahsis edebildiği gibi her iki 

duruma hem kudreti ve hem de gerçekleşeceği zamanı müsavîdir. Kudretin taalluk ettiği 

yerlerde vukuu mümkün olduğu gibi zıddına taalluk edip gerçekleşmesi ya da 

gerçekleşecek şeyin vaktinden önce veya sonra gerçekleşmesi de mümkündür. Bu 

ikisinden birini tercih etmeyi dileyen bir müreccih ve muhassisin olması onun irade 

sıfatına sahip olduğunu gösterir. İrade edilen şeyin meydana gelmesiyle de ilim sıfatı 

bilinir. Çünkü ilim sıfatının taalluku vukua ve oluşa tabidir.206 İrade, tekvîn ve kelâm 

sıfatlarının kadîm olduğu konusunda ihtilaf edilmiş olunsa da Ehl-i Sünnet akaidine 

mensup olan Mâtürîdî mezhebinin itikadi esasını dikkate alan Sırrı, ezelî sıfatları sekiz 

aded olarak zikretmiştir. 

 Fırkalar arasında ihtilaflı görülen kelâm sıfatının durumunu Kenzü’l-Akaid’de 

“bu sıfata sahip olan zâtın mütekellim olduğu” şeklinde beyan etmiştir. Aynı zamanda bu 

sıfat mevcud olmadan Allah’ın peygamberlerle konuşmasının muhal olması deliliyle 

sıfatın ezelî olduğu ispat olunmuştur: Kelâm sıfatı sükût ve bâtınî musibetlere münafi 

olup ilim ve irade sıfatından da farklı olarak konuşmasındaki lafız ve harflerin 

farklılaşması onu çeşitlendirmez. Çünkü sadece kendisi ses ve harf cinsinden olmayıp 

aynı zamanda mâna yönünden hem kadîm hem de vâhiddir. Buna rağmen harf ve 

lafızların nazm ve ibare ile tabir olunması ve emir, nehiy, istifham, inşâ, ihbar, nidâ gibi 

kısımların bulunması ve taalluk ettiği şeylerde değişkenlik göstermesi mevcut 

olduğundan birden fazla kelâm sıfatıyla karşılaşmaktayız. Aynı şekilde Kur’ân-ı 

Kerim’in lafız ve harflerden oluşması, hıfzedilmesi, okunması, işittirmesi ve işitilmesiyle 

beraber mushaflarda yazılmış olması onun kelâm-ı lafzî cihetidir ki, sonradan yaratılmış 

olup hâdistir. 

 
205 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 46. 
206 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 52. 
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“Kelâmullah” lafzı şu iki mâna arasında müşterek isim olarak kullanılır. 

Kelâmullah lafzındaki kelâm lafzının hâdis olması kadîm olan Kelâmullah’a hâdis 

demeyi nefyetmek sahih olmadığı gibi onun nazm, telif, inzal, tenzil, arabiyyet, fesahat, 

belâgat, kitabet, ismâ’, istimâ’, hıfz, talim, taallüm ve i’caz gibi sıfatlardan haber vermesi 

onun hudûs olduğunu gerektirse dahi kadîm olamayacağını gerektirmez. Çünkü buna 

benzer vasıflarla vasıflanması ancak kadîm olan kelâm-ı nefsîye delalet eden kelâm-ı 

lafzîdir. Bu ise hâdistir.  

Şer’î hükümlere delil olan kısım lafzî kelâm cihetidir. Usûl imamlarının tevâtür 

yoluyla naklettiği ve Hz. Peygamber’e inzal olunup mushaflarda yazılan mânanın da 

üstünde nazma delalet eder. Kelâm-ı lafzi olması Allah’ın icadıyla olup mahlûkun nazm 

ve telifiyle gerçekleşmemiştir. 

  

2.6.1.9 Rü’yetullah Meselesi 

 

Ehl-i Sünnet akaidine göre Allah’ı görmek naklen vacib, aklen ise mümkündür. Fakat bu 

görmenin nasıllığı ve nerede görülebileceğine dair sorular tartışmalıdır.  Süleyman Sırrı, 

Allah’ın görülebilmesinin aklen caizliği konusunda İmam Mâtürîdî’nin aksine, 

müteahhirûn dönemindeki bazı kelâmcıların 207  “Ahirette Allah’ı görmek aklen caiz, 

naklen vaciptir” görüşünü benimseyerek Eş’arî’nin izini takip etmektedir. “Ahirette 

görmek” ifadesini kullanması, dünya gözüyle hiçbir şekilde insanın Allah’ı 

göremeyeceğine işaret etmemektedir. Hz. Musa’nın Allah’ı dünyada görme talebi ve Hz. 

Peygamber’in İsrâ ve Mi‘râc hadisesinde Allah’ı dünya gözüyle görüp görmediği 

konusunda gerçekleşen tartışmalara eserinde yer verdiğini görmekteyiz. Aklen Allah’ı 

görmek caiz ve imkân halindedir. Çünkü Süleyman Sırrı’ya göre hiçbir akıl kendi haline 

bırakıldığında ve imkânsızlığına dair dışarıdan bir delil bulunmadıkça görülmenin 

imkânsız olduğuna hükmetmez. Aksini ispat eden bir delilin olmadığını, delil varsa da 

bunu kendilerinin ispat etmeleri gerektiğini söylemiştir.   

 
207 Mâtürîdî, Nu’mân b. Sabit Ebû Hanîfe, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri, çev. Mustafa Öz, İstanbul: Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 2016, s. 56 (٧٤)., s. 158-168; Ebû’l Mu’in en-Nesefî, 

Tebsıratu’l-Edille, I, s. 508; Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, s. 87 (٩٣); Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 200-

201; Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 70-71; Ömer Nesefî, Metnü’l-Akaid, s. 3; Teftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm 

Akaidi: Şerhü'l-Akaid, s. 153. 



80 
 

Sırrı, Ehl-i Sünnet âlimlerinin rü’yetullah konusunda biri naklî diğeri de aklî 

olmak üzere iki türlü delil getirdiklerini söyler. Aklî ve mantıkî delil olarak bizler a’yân 

ve araz olanları görebildiğimiz gibi birbirlerinden de ayırt edebilmekteyiz. O zaman her 

bir cismi görmemizi sağlayan ortak bir hükmün ve illetin olmasını gerektirir. Bu sebep 

görülenlerin cisim olduğu için değil de ya vücudî ya da hudûsî yahut imkanî 

olmasındandır.  Aralarında ancak bunlardan biri ortak olabilir. Bir başka illet değil. Zira 

aralarında bunlardan başka ortaklık yoktur. Sırrı, ortak illetlerden hudûsun neden 

olamayacağını birkaç ifadeyle izah ettikten sonra görme ile görülen arasındaki ortak 

sebebin her ikisinin de vucûdî yani var olmasıyla gerçekleştiğini söylemektedir. Sırrı’ya 

göre kelâmcılar, ontoloji ile yani vücûd delilini kullanarak Allah’ı görmenin mümkün 

olduğunu ispatlamaya çalıştıklarını aktarmaktadır. Bu delilin ardından şu itirazla 

karşılaşabiliriz: “Allah mevcuddur ve her mevcud olan görülebilirdir. O zaman ses, tat ve 

kokular gibi tüm var olan şeyleri neden göremiyoruz?” sorusuna cevaben şöyle der: 

Onları görmek zâtında mümkündür. Ancak bilfiil görmememiz bir hikmet gereği olup, 

onların görülebilmesi için gereken şartların olmamasıdır. Hâlbuki bir şeyi bilfiil 

görmemek o şeyin görülme imkânının yokluğunu gerektirmez. O şart ortadan kalktığı 

zaman görülebilir. Karanlıkta insanın fareyi görememesine rağmen kedinin fareyi 

görmesi, sara hastalığına tutulan kimsenin cini görmesi ve Hz. Peygamber’in Hz. 

Cebrâil’i gördüğü zaman yanında bulunan ashabın onu görememesi gibi hâdiseler 

üzerinden örnekler vermektedir. Onların var olup görülememesi, görülmelerinin 

imkânsız olduğunu gerektirmez.208 

Sırrı, rü’yetin mümkün olduğuna nakli delil olarak Hz. Mûsâ’nın Allah’ı görmeyi 

talep etmesini209 gösterir. Bu ayetin Allah’ın görülebileceğine delil olabilirliğini şöyle 

izah etmektedir: Birincisi peygamberler, Allah hakkında vacib, mümkin ve mümteni’ 

olan şeyleri bilirler. Vukuu mümteni’ olan şeyi istemeleri onlar için mümtenidir. Sonra 

talep edilen görmenin bilfiil gerçekleşmesi için duran dağa yani kendisinde mümkün olup 

mümküne bağlı olanın mümkün olmasına binaen Allah’ın görülmesi mümkün olmuş 

olur.210 

 
208 Bu delile çeşitli açılardan itirazlar yapılmıştır. Bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 72-74. 
209 el-A‘râf 7/143. 
210 Hz. Mûsâ’nın görme talebini farklı te’vil edenlere verilen cevap için bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s.73-

74; Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, III, s. 190-201. 
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Ehl-i Sünnet akaidine göre Allah’ın ahirette görülmesi naklen vâcibtir. Bu 

kitap 211 , sünnet 212  ve ümmetin icması 213  ile sabit olmuştur. Sırrı, her birinden delil 

getirerek nasıl te’vil edildiğini kısa cümlelerle izah etmektedir. Sırrı’ya göre zikrolunan 

delillerde rü’yet mânasının kastedildiği doğrudur. Çünkü Allah’ın yalandan münezzeh 

olması vacib olduğu gibi onun haber verdiği şeyin gerçekleşmesi de doğru ve zorunlu 

olur. Böylece Allah’ın görülmesinin vaki olması şer‘an ispat edilmiş olur. Aynısı muhbir-

i sâdık olan bir peygamberin haberinin doğruluğu vacib olduğundan rü’yetin vuku’un 

vücûbu da gerçekleşmiş olur. 

Sırrı burada diğer akaid konularından farklı olarak rü’yetullahı inkâr edenlerin 

dayanaklarına kısaca yer verip onlara itiraz niteliğinde aklî izahlar yapmıştır. Kıyâs 

maa’l-fârika dayanarak ispatlamaya çalışmasını örnek verebiliriz. Yani şahid için geçerli 

olan şartları gaib için isteyerek aralarında kıyas yapmak yanlıştır. Çünkü cismâni varlıklar 

için gerekli bir mekân ve cihetin bulunması, gören ve görülenin karşılıklı olup belli bir 

mesafede bulunarak görülen şeyden ışınların göze gelmesi gibi şartların cismânî olmayan 

Allah’ı ahirette görebilmek için şart olunmasını gerektirmez.214    

Bir başka naklî dayanak215 da zikrolunan “idrak” ve “ebsar” kelimeleri üzerinde 

farklı te’vil ve itirazlar yapıldığını aktarırır. Bu kelimelere “yön ve sınırlarıyla ihata 

etmek” şeklinde anlam verilirse o zaman rü’yetin gerçekleşmesi caiz olmaz. Ama böyle 

olmayan bir rü’yet olursa caiz olur. Çünkü sonlu, yön ve sınırları olan bir varlık Allah’ı 

yani sonlu olup yön ve sınır gibi niteliklerden münezzeh mutlak bir varlığı gözler idrak 

edemez. Şayet “ebsar” kelimesiyle mutlak rü’yetin imkânsızlığı kastedilirse, o zaman tüm 

gözleri kapsadığı tasdik olunmaz. Çünkü görülmesi caizdir. Ancak görme şerefini hak 

etmeyen gözlerin göremediği burada kasd olunur. Tüm gözleri kapsadığı kabul edilse o 

zaman da tüm vakitleri ve halleri kapsaması söz konusu olamaz. “Görülmesi mümkündür 

ancak azametini medh etmek için görülemez” şeklinde bir mâna ifade etse dahi bu durum 

 
211 el-Kıyâmet 75/22-23. 
212 Buhârî, Mevâkît, 16, 26; Tefsir, 50/1; Tevhîd, 24; Ebû Dâvud, Sünnet, 20; Tirmizî, Cennet, 16. Yirmi bir 

büyük sahabe tarafından rivayet edilmesi sebebiyle meşhur bir hadis sayılmıştır. 
213  İcma ise, Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezheblerin ortaya çıkışına kadar genellikle icmaya 

katılanlar Allah’ın rü’yetinin gerçekleşmesine ve buna dair gelen ayetler ve Hz. Peygamber’in hadislerinin 

zahir mânasına bakılarak te’vîlin asla câiz olmadığı fikrinde toplanarak ittifak etmişlerdir. Muhalif görüşte 

olanların itiraz ve te’villeri için bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 74-77. Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, III, s. 

214-215. 
214 Bkz. Ömer Nesefî, Metnü’l-Akaid, s. 3; Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 75; Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, III, s. 

198-213.  
215 el-En’âm 6/103. 
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rü’yetin sonradan gerçekleşmesini mümkün görür. Sırrı, konuyu Makâm-ı Mahmud 

meselesiyle örneklendirir. 

 

2.6.1.10 Fiiller ve İrade Meselesi  

 

Mâtürîdîler ile Eş’arîler arasında Allah’ın yaratma, rızıklandırma, ihyâ ve imâte gibi 

fiillerinin her biri ayrı bir sıfat mı yoksa “Tekvîn” üst başlığı altında toplanan sıfat mı 

şeklinde ihtilaf vardır. Eş’arîler bu fiilleri kudret sıfatının taalluk ettiği şeylerde görünen 

bir sıfat olup hâdis olduklarını savunurlar.216 Mâtürîdîler ise, yaratma fiilini ifade eden 

tekvin sıfatının başlı başına kadîm bir sıfat olduğunu ve diğer fiillerin de bu sıfata racî 

olunduğunu savunurlar. 217  

Süleyman Sırrı’nın bu meseleyi itikadi açıdan nasıl ele aldığını bu bölümde 

anlatmaya çalışacağız. Kendisi önce tekvîn sıfatını Allah’ın sübûtî sıfatlarından biri 

olarak sıraladıktan sonra “Mükkevven” başlığı altında bu sıfatı izah etmeye çalıştığını 

görmekteyiz. 

 

2.6.1.10.1 Allah’ın Fiilleri ve İrade Meselesi 

 

Sırrı, tekvîn sıfatını Allah’ın yaratıcı, icad edici ve yokluktan varlığa çıkarıcı şeklinde tarif 

etmektedir. Bu sıfat, yaratıcıyla kaim olan diğer kadîm sıfatlar gibi kadîm bir sıfattır. Bu 

görüşün aksi yönünde tekvîn sıfatı eğer kadîm olursa mükevveninde kadîm olması 

gerekeceğinden bu seçenek muhal olup bu sıfatın ancak hâdis olduğunu savunan 

kelâmcılar vardır. Sırrı bu görüşü savunan muhaliflerin görüşünü belirtmeden onlara karşı 

Ömer Nesefî ve Teftâzânî’nin “âlem ve âlemin kısımlarının var olacağı esnada Allah’ın 

ilim ve iradesi üzere yeni bir şeyin ortaya çıkmasına tesir ettiği” şeklindeki cevabı 

vermektedir. Mükevven olan ise ancak tekvîn sıfatının kendisine taallukunun hudûsuyla 

olur ki, bu da hâdistir. Tersi düşünülemez. Yani hâdis olan bir şeyin Allah’ın zâtıyla kaim 

oluşu imkânsızdır. Ezelden beri halk, icad, ihyâ ve imâte gibi ilahi fiillerin mebde’i ve 

aslı tekvindir. Böylece isimleriyle hem mevsûfu hem de kendisi isimlendirilir. Bu ifadeyi 

 
216 Fahrüddîn er-Râzî, Kelâm’a Giriş: el-Muhassal, s. 197-198; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 47. 
217 Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, s. 81-86 (٣٩-٣٦); Ali el-Kâri, Şerhu Fıkhi’l-Ekber, Beyrut, 1984, s. 35; 

Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd, s. 126-130. 
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Sırrı, taalluk ettiği şey yaratılmış olduğundan sıfata yaratma, sıfatla nitelenene ise 

yaratıcı denilmesi şeklinde örnek vererek açıklamaktadır. Aynı şekilde icad, ihyâ, imâte 

ve ignâ sıfarlarına nisbetle mevsuflarına Mucîd, Muhyî, Mümît, Muğnî ve Rezzak 

şeklinde tesmiye olunur.   

Sırrı, sübûti sıfatların taalluklarına göre dört kısıma ayrıldıklarını söylemektedir: 

Birinci kısım, hayat sıfatıdır ki, asla bir şeye taalluk etmez. İkinci kısımda ilim ve kelâm 

sıfatlarını görüyoruz. Bu sıfatlar, gizliliğe önceleme olmaksızın bulunduğu hal üzere 

kapsayıcı olması yönüyle vacip, mümkün ve zâtı için mümteni’ olanlara taalluk eder. 

Fakat ilmin taalluku keşif yoluyla olup kelâm sıfatının taalluku ise delalet yoluyla 

gerçekleşir. Diğer kısımda ise yalnız mümkine taalluk eden kudret, irâde ve tekvîn 

sıfatları bulunur. Kudret ve tekvin sıfatı bir şeyi icad ve yok etme yoluyla olup irâde sıfatı 

ise tercih ve tahsis yoluyla taalluk eder. Geriye sem’ ve basar sıfatı kalır ki, bunlar yalnız 

mevcuda taalluk ederler. Bu iki sıfat kitap ve sünnetle sabit olduğundan her birisi ilim 

sıfatına raci olmadan müstakil bir sıfat olarak kabul edilirler. Fakat tatma, koklama ve 

dokunma gibi sıfatlar için aynısını söylemek mümkün değildir. Ancak koklama, 

koklananların; tatma, tadılanların ve dokunma da dokunulanların ilminden ibaret 

olduğundan dolayı ilim sıfatıyla taalluk olunmuştur. 

İlim, zâtı gereği (li-zâtihi) kelâm sıfatının vacib, mümkin ve münteni olanlara 

taalluk olmasıyla kayıt altına alınır. Allah’ın gerek ilmi gerekse haberi olan kelâm, bir 

şeyin vücuduna taalluk ettiği zaman müteallıkın vücudu o zaman vacip olur. Tersi olursa 

gayrı olduğundan (li-gayrihi) mümteni’ olur. O zaman Allah katında bilinen ve haber 

verilenlerin ilim ve kelâm sıfatının taallukuna nispet etmesiyle ancak vacip ya da 

mümteni’ olması zaruri olur. Bizzât zatına nispet olunursa o zaman imkân halinde 

olabilir. 

Sırrı sübûtî sıfatları ispat olunmaları açısından iki kısımda incelemektedir. Biri 

şeriatın sübutu, kendilerinin sübutuna taalluk etmesiyle naklî delillerle ispat olunduğu 

zaman devr veya teselsülü gerektireceğinden ancak akli deliller ile ispat edilir. Vücûd, 

hayat, ilim, irade ve kudret sıfatları bu kısma dâhildir. Bu bahse ayrıca nazar konusunda 

da yer vermektedir. 

Diğer kısımda ise, sem’, basar ve vahdet sıfatlarını görüyoruz. Bu sıfatlar, şeriatın 

sübutu, kendilerinin sübutuna tevakkuf etmediğinden hem aklî delil ve hem de naklî delil 

ile ispat edilebilir. Akli delillerin kesin ve doğru olarak bilinen öncüllerinden oluşursa 
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yakin, zanni öncüllerden oluşursa zann ifade ettiği gibi nakli delillere dahi delâleti ve 

sübutları kat’î olursa yakinî ifade eder. 

Sübûti sıfatların tamamı yaratıcının zâtının gerekliliği olmakla yaratıcının zâtı 

üzere zâid olup vâcib’ül-vücûd ve ezelîlerdir. Taalluk ettiği şeylerden hiç birisi hiçbir 

halde taalluk etmesinin haricinde kalmamıştır. Çünkü gerek vacip gerek mümkün gerekse 

mümteni’ olan hatta gerek küllî gerekse cüz’î olan hiçbir şey hiçbir halde Allah’ın 

ilminden ve hiçbir mümkün kudretinden hariç olmadığı apaçık ortadadır. Sırrı, taallukun 

keyfiyyeti konusunun, kelâm ilminin kolay anlaşıl(a)mayan, güç ve karışık 

meselelerinden biri olduğunu söylemektedir. O sebepledir ki, her mükellefin bilmesini 

gerek görmediğini belirtmiştir.  

Ehl-i Sünnet, Allah’ın sıfatlarına dair itikadi esasları eserlerinde “sıfatlar, Allah’ın 

ne aynıdır ne de gayrıdır” esasına bağlı kalarak tafsilatlı bir şekilde anlatmışlardır. 

Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid adlı eserine baktığımızda bahsi kısa ve net olarak tarafını 

belitmeden anlattığını görüyoruz. Yani mesele hakkında sadece sıfatlar, kavramsal olarak 

Allah’ın aynısı olmadığı gibi zât olmasını da gerektirmediği hatta gayrı da 

olamayacağından kadimlerin birden çok oluşunu ya da başkasının kadim olmasını 

gerektirmediğini söyleyerek meseleyi bitirmektedir. Bu ifadeleriyle de Hristiyanların üç 

kadim görüşünün tekfir edilme sebebini açıklayarak bizâtihi müstakil kadimleri ispat 

ederek itikadi düşüncesini yansıtmaya çalışmıştır.  

Sırrı, feylesofların ve Mu’tezile’nin tevhid meselesinde mübalağa yapmaları 

onları sübûtî sıfatların anlamlarını sadece yaratıcının zâtıyla husule geldiğini kabul 

etmeye götürdüğünü söylemektedir. Yani onlar, ispat olunanları ve sıfatları nefyetme 

yoluyla bu sıfatların yaratıcının zatıyla aynı olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşle zâid 

sıfat olduklarını inkâr ettiğini göstermesiyle nassların zahirine aykırı olup batıl olduğu da 

aşikâr olunmuş oldu. Ayrıca Sırrı, yetmiş üç fırka meselesinde Mu’tezile ve Cebriyye’den 

bahsederken sübuti sıfatlar ve insana ait fiillerin yaratılması bahsine dair görüşlerini 

kısaca anlatıp meseleyi sıfatlar ve tekfir kısmına aktardığını söylemektedir. Aynı şekilde 

Cebriyye218 de ta’zîmde Allah’ı zulüm, kötü ve hikmetin gereğine aykırı olan şeylerden 

mübâlağa yapmaları ve batıl mezhepte devam etmeleri yönünden küfre nispet 

olunmadıklarını bilhassa vurgulamaktadır. Bunları açıklarken İşrâkî, Mecûsî, Dehriyye 

 
218 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 806; Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, çev. İlyas Çelebi, 

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013, I, 458-468, II, 662, 726. 
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ve Sûfestâiyye’nin bu meseleler hakkındaki görüşlerini birer cümle ile ifade ederek 

bölümü bitirmiştir.219  

  

2.6.1.10.2 İnsanın Fiilleri ve İrade Meselesi 

 

Süleyman Sırrı’ya göre, Mu’tezile’nin iddia ettiği kullara ait şer fiilinin yaratıcısı insan 

olmayıp aksine kulların hayr ve şerre dair tüm fiillerin bağımsız olarak halk ve icadını 

Allah gerçekleştirmiştir. Böylece kulun kendisinde halk ve icad yönünden tesir ve dahli 

yoktur. Çünkü Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Kula ait fiil ise, Allah’ın takdir ettiği 

fiilleri kendisine verilen irade ve ihtiyarını kullanmasıdır. Bu tercihle Allah, âdetullah 

kanunun uygun bir şekilde halk ve icad eder. Yani kulda takdir olunan bir fiili insan ancak 

kesb etmiş olur. 

Burada Sırrı’nın halk ve icad kavramını beraber zikretmesi Mu’tezile’nin ilk 

dönemlerinde hâlık kelimesinin yerine mûcid ve muhteri tabirini kullanmalarından 

kaynaklanmaktadır. Fakat Cübbâî ve sonrası hâlık sözünü kullanmayı sakıncalı 

görmemişlerdir. Çünkü kasd ettikleri mâna “bir şeyi yokluktan varlığa çıkartan” mânasını 

ifade etmişlerdir.220 Bu sebeptendir ki, Sırrı bu iki tabir hangi mânada kasd olunursa olsun 

Mu’tezile’nin aksine Ehl-i Sünnet akaidinde olduğu gibi kulun fiillerini halk ve icad 

edenin sadece Allah olduğunu belirtmek için beraber zikretmiştir. Ehl-i Sünnet 

kelâmcıları “kulun fiillerini Allah yaratır” görüşüne çeşitli aklî ve naklî deliller 

getirmişlerdir. 

 
219 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 12. Sûfestâiyye, varlık ve olayların gerçekliğini ve bilgilerin doğruluğunu inkâr 

eden, doğru ve geçerli bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefî akımın genel adıdır. Bkz. 

İbrahim Emiroğlu, “Sûfestâiyye”, DİA, XXXVII, s. 468-469; es-Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, s. 50, 124 

(٦٢ ,١٨). 

Dehriyye, âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımının 

adıdır.  Bkz. Hayrani Altıntaş, “Dehriyye”, DİA, IX, s. 107-109; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, s. 4, 40, 

356, 358, 442, 454, 472, 496, 600, 766, 786; el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 148, 168, 173, 196, 201-206, 

210, 225, 236, 336.  

Mecûsîlik, Zerdüştîliğin eski İran inanç ve gelenekleriyle karışmasından oluşan bir dindir. Bkz. Şinasi 

Gündüz, “Mecûsîlik”, DİA, XXVIII, s. 279-284; eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, s. 4, 40, 50, 84, 282, 

316, 320, 324, 356, 358, 484, 494; el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 170-173, 196, 202, 256-259, 333, 342-

346, 417-419, 421, 500; Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, I, s. 446-449, 458-468; el-Cürcânî, 

Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 58, 74, 482, 634, 654, 762, 780. 

İşrâkıyye, Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) kurduğu mistik ve teosofik felsefe eksenin kurduğu 

düşünce akımına verilen isimdir. Bkz. Mahmut Kaya, “İşrâkıyye”, DİA, XXIII, s. 435-438; el-Cürcânî, 

Şerhu’l-Mevâkıf, I, s. 596. 
220 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s. 78; Orhan Şener Koloğlu, Cübbâîlerin Kelâm Sistemi, İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2011, s. 372. 
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Aklî delil olarak kulun halk ve icad edebildiği farz olunsa yaptığı fiiller zâtı 

itibariyle mümkün yani varlığı ve yokluğu eşit olan fiillerdir. Fiilin varlığını yokluğuna 

kasıtlı tercih edecek (ihtiyar) bir zâta ihtiyaç vardır. Fakat kasıt ve ihtiyardan da önce yani 

yoktan var edilmeden önce yaratacağı (icad) tüm mümkün hallerin fiillerini tafsilatıyla 

beraber bilmesini gerektirir. Bu bilmenin kullar hakkında söylenilmesi söz konusu 

olamaz. Bu meselenin anlaşılabilmesi için insanda bilinen bir fiil yani bir mahalden diğer 

mahalle gitme hali örneği verilerek açıklandığını görüyoruz. Bilinen fiilin yanında daha 

gizli ve kapalı olan fiillerin de bulunduğunu göz önüne alırsak insanın bunları 

bilemeyeceği apaçık ortadadır. Burada Sırrı, “bilinen fiil” tabiriyle insanın yaptığı fiili 

bildiğini ancak filin teferruatını bilmediğini kastetmiştir. Bu yüzden fiillerine tafsilatlı bir 

şekilde vâkıf ol(a)mayanın yaratıcı olduğunu düşünmek mümkün değildir. Öyle ise 

kullar, fiillerinin yaratıcısı olamaz, ancak kasibi olur. Asıl yaratıcı Allah’tır. Bu 

delillendirme türü kelâm ilminin ilk dönemlerinde kullanılan lâzımın butlânından 

melzûmun butlânı delilini kullandıklarını söyleyebiliriz. 

Müellif nakli delil olarak “221”وهللا خلقكم وما تعملون ayetiyle kullarda meydana gelen 

tüm iş ve fiilleri kapsayarak tüm fertlerin işlerini kat’î bir surette yarattığını ifade ettikten 

sonra “وهل من خالق غيرهللا” 222  ayetini zikreder. Bu ayetle istifhâm-i inkârî yöntemini 

kullanarak Allah’tan başka bir yaratıcının olmadığını, ardından223 ״افمن يخلق كمن اليخلق״ 

ayetiyle de bu sıfatın Allah’ın ilahî zâtına özel olup onunla temeddüh ettiğini açıklar. 

Sırrı, Ehl-i Sünnet akaidine göre yaratıcının kim olduğunu aklî ve naklî delilleriyle izah 

ve ispatından sonra bu mesele üzerindeki başka mezheplerin görüşlerine de yer verdiğini 

ve görüşlerinin geçersiz olduğunu ispatlar.  

Mu’tezile, kulun isteğe bağlı (ihtiyarî) fiilleri ile zorunlu (ıztırarî) hareketleri 

arasındaki ayırımı, yürüyen kimse ile eli titreyen kimse arasındaki farka benzediğine 

işaret ederek kullara ait tüm fiillerin yaratıcısının kim olabileceğini açıklar. Eğer o 

fiillerin yaratıcısı Allah olursa o zaman kullar gerek emir gerekse nehiy yoluyla mükellef 

olmaması gerektiği şeklinde itiraz ettiklerini söyler. Hatta yaptıkları işlerle mükellef 

olurlarsa kulların hayr, övgü, sevab, şerr, yergi ve azab olunması müstahak görülmediği 

gibi bir anlamda ifade etmez. Böylece “filan kimse namaz kıldı ya da oruç tuttu” 

 
221 es-Saffât 37/96. 
222 el-Fâtır 35/3. 
223 en-Nahl 16/17. 
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durumlarında ihtiyarın bulunmasını gerektiren fiillerin dayanağının sahih 

olamayacağından dolayı bunları nasslar224 çerçevesinden bu görüşü aykırı bulur. Yani 

kulların zorunlu fiillerinde şerri işlemelerine karşılık azabın uygulanması, ihtiyarî 

fiilleriyle işlediklerinin kulun kendisine ait kudretlerinin eseri olmasına rağmen tüm 

fiillerin Allah’a dayandırılmasına itiraz ederler. Böylece ihtiyarî fiillerin yaratıcısını 

kullara dayandırırlar.  

Sırrı, Mu’tezile’nin görüşlerine Ehl-i Sünnet’in karşı olmadığını fakat yaptıkları 

istidlâlleri doğru bulmadıklarını belirttikten sonra ihtiyarî olan fiiller ile zorunlu fiiller 

arasındaki farkta anlaşılması istenilen anlamı izah etmeye başlar: İhtiyarî fiiller, irade ve 

ihtiyarı içine aldıklarından dolayı kul burada kesb eden olur. Fakat zorunlu fiillerde kesb 

etme durumu söz konusu olamaz. Bu iki kavramın halk ve icadla yani yaratma ve yoktan 

var etmeyle ilgisinin olmadığını savunur. Mu’tezile’nin yaptığı bu itirazın muhatabı biz 

değiliz. Ancak Cebriye taifesi olmalıdır. Çünkü onlar, hiçbir surette kulun iradesini ve 

kesbini kabul etmez225 ve kulları cansız bir varlık olarak görürler.226 Sırrı eserindeki kula 

ait fiillerin ihtiyarlığı ile ilgili müessirin kim olduğu konusunda kelâm âlimlerinin ihtilaf 

ettiğini belirtmenin yanında diğer bölümlerden farklı olarak bu âlimlerin görüşlerinden 

kısaca bahsettiğini görüyoruz: 

Cebriyye, kul için asla kudretin olmadığını söyler. Müessirin ve yaratıcının Allah 

olduğunu vurgular. Eş’arîler, kula az bir kudret ve ihtiyar takdir ederler fakat halleri 

değiştirebilmeye geldiğinde bunun ancak bir yaratıcı tarafından sınırlandırıldığını 

belirtirler. Mu’tezile, ihtiyarla kudretin tesirini kula has kılındığını; filozoflar, îcâbla 

kudreti kula yüklediğini; Üstad Ebû İshâk ise fiilin kendisinde hem Allah’ın kudreti hem 

de kulun kudretinin bulunduğunu iddia ederler. Eş’arîlerden Kâdî Ebû Bekir el-Bâkillânî 

ile Mâtürîdîler, Allah’ın kudretinin fiilin aslına; hayr, şer, itaat, isyan gibi vasıflanma ise 

insanın kudretine tesir ettiğini yani fiili yaratanın Allah, onu kullananın ise insan 

olduğunu söylerler. 

Mâtürîdî mezhebine göre kul, vurma fiilinin maksadına (ihanet/himaye) göre 

farklı kesbler kazanması kula ait kudretin sonucudur.227 Çünkü tağyiri ve kesbi kullara 

 
224 el-Kehf 18/29; es-Secde 32/17. 
225 Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015, s. 102-103. 
226 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 62. 
227 el-Bakara 2/286; er-Ra’d 13/11. 
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bağlamışlardır. Hatta hayr (salât) ve şerr (öldürme) fiillerini birbirinden farklı ve zıt 

olarak görürler. Bu iki fiillin ortaklıklarına sebep olan şey ise, farklarına sebebiyet veren 

şeyin gerekmesidir. Böylece fiilin aslının Allah’ın kudretiyle ve kesble vasıflanması ise 

kulun kudreti ile olmuş olur. Sırrı bu izahları yaptıktan sonra hiçbir şeyin Allah’ın ilim 

ve iradesinin dışında kalmadığını bilhassa vurgular.  

Şimdi Allah’ın ilmi ve iradesi her neye münasebet ederse onunla alakalı olanlar 

vacib, dışındakiler mümteni’ olur. Bunu kulun fiillerine uyguladığımızda mesela fiilin 

vücud bulmasındaki münasebetine vacip olup fiilin vücud bulmamasına taalluk ettiği 

zaman fiil, mümteni’ olur. Bir şeyin vacib ve mümteni’ olması onun hakkında iradeden 

bahsedilemeyeceğinden ihtiyara aykırı olur. Bu sebeple de kul, ister istemez o fiili 

yapmaya ya da terke mecbur olur. O zaman “hangi sebeple kul için ihtiyar tasavvur 

edilebilir?” sorusu akıllara gelir. Bu soruya Sırrı, “Allah’ın ilim ve iradesinin kulun kendi 

ihtiyarıyla bir şeyi yapması veya yapmamasına taalluk ettiğini biliyor ve onu irade 

ediyor” şeklinde cevap verir. Bu tercihle de herkes kendi irade ve ihtiyarına bağlı olarak 

tenkid edilmesine neden olur.228 Böylece Allah hakkında hiçbir şekilde cebr ve zulum 

tasavvur edilmemiş olur. 

Bu cevaba itiraz mahiyetindeki “Allah’ın ilmi ve iradesi, kulların fiillerini ezelden 

ebede kadar kuşatmışsa o zaman bir kimsenin kendi ihtiyarıyla bir şey işleyeceğine veya 

terk edeceğine taalluk ettiğinde kulun ihtiyari fiillerinin ya vacib ya da mümteni’ olması 

gerekmez mi? Hatta bu durum, ihtiyar meselesine aykırıdır.” sorusuna “bir kimsenin 

kendi ihtiyarıyla yaptığı bir fiil veya terkin gerçekleşmesi de onun ihtiyarı gereği 

gerçekleştiğinden birbirlerine ters düşmesi düşünülemez” şeklinde cevab verilir. 

Burada şunu söyleyebiliriz ki, Mutezile’nin düşündüğü gibi nasıl çirkini yaratmak 

çirkinse kötü şeyleri irade etmek de kötüdür. Hâlbuki bir şeyi yaratmak ya da onunla 

vasıflanmak iki farklı şeylerdir. Birinde kulun kendi cüz’i iradesiyle tercih ettiği şey var 

ve onu kesb ederek muttasıf olur ki asıl çirkin budur. Bir de o çirkini yaratmak vardır ki 

bunda bir çirkinlik yok. Çünkü yaratmak sadece Allah’a mahsusutur. Zahiren iki makdur 

görünüyor. Ama fiili yaratma ve kesp etmek cihetinden bakıldığında bir makdurun iki 

müstakil kudret altında olmadığını görürüz. Bu mesele, aklen tevhid deliliyle naklende 

kat’î nasslarla229 sabittir.  

 
228 es-Secde 32/17. 
229 el-En’âm 6/102; Fâtır, 35/3; en-Nahl 16/17. 
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Her ne kadar hayr ve şer fiillerinin hepsi kullardan sudûr olsa da ancak Allah’ın 

iradesi, meşiyeti, hükmü, kazası ve takdiriyledir.230 Allah’ın iradesinin taalluku ancak 

kulların kendi ihtiyar ve iradeleri üzere gerçekleşir. Bu durum kulların kendi kudretince 

fiili işleme ya da terk etme gibi tercihlerin var olduğunu ispat eder ki, biz buna kesb, 

ihtiyar ve irade-i cüz’iyye deriz. Kesbin peşinden âdetullah üzere Allah’ın halk ve icad 

edip yaratmasına da halk deriz. Ama şerr gibi fiillerde Allah’ın rızası, muhabbeti ve emri 

olmayıp sadece kulun fiilini yaratır. Kulların fiillerinden hasen olanlarında Allah’ın 

rızası, muhabbeti ve emri olduğu gibi bu filleri de yaratır. Sırrı, zihinlerde oluşan “kötü 

bulduğumuz bir fiili yaratmak çirkin değilken neden aynı işi kesbedenin yaptığı iş çirkin 

oluyor?” sorusunu cevapsız bırakmıştır. 

Zikrolunan meselenin ardından Sırrı, kâfirin küfrü, âsînin ma’siyeti ve fâsıkın 

fıskında Allah’ın kazasının olup olmaması meselesine kısaca değinmiştir. Kazası varsa 

kendi irade ve kesbimizin neticesinde kazanın müteallikı olan makzî olacağından dolayı 

kazanın dışında kalır. Çünkü kaza, Allah’ın sıfatlarından yani fiillerinden biridir. Makzî 

ise, kula ait sıfatlardan olduğu için kazaya rızanın vaciplği makzî olan günahlara rızanın 

vacipliğini gerektirmez. Böylece küfür ve diğer günahların Allah’ın kazasıyla olması ona 

Allah’ın rıza gösterdiği anlamına gelmez. Çünkü rıza yalnız hayırla ilgili olup günahlar 

ise şerrle ilgilidir. 

  

2.6.1.10.3 İstita’at ve Teklif-i Mâ-Lâyutak Meselesi   

 

İstita’atın231 fiilden önce olduğunu iddia eden Mu’tezile’nin aksine Sırrı, “İstita’at 

maa’l-fi‘l” olduğunu savunan Ehl-i Sünnet’in görüşünü benimsemiştir. Bu görüşü 

“insan fiilinin var olması esnasında illet ve sebeb veya şartın kudretin kendisinden 

ibaret olan istita’atın zaman bakımından fiile bitişik olduğu” şeklinde açıklamıştır. 

Bunun peşinden kudretin nasıl bir sıfat olduğunu açıklamaya başlamıştır. Kudret, vasıta 

ve sebepleri sıhhatli olacak şekilde kulun bir fiili yapmayı yani hayr ve şerr fark 

etmeksizin kastettiği anda Allah’ın yaratmasıdır. Böylece kulun tercihi onun kesbi 

olduğundan tercihine göre mükâfat ya da azab görecektir. 

 
230 Ebû Davûd, Edeb, 110. 
231 İstita’at, taat ve itaat kökünden gelip güç, beşerî kuvvet ve insan gücü mânasına gelir. 
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“Teklifin sıhhati istita’ata dayanır” ifadesindeki istita’atı az önce tanımlanan 

istita’attan farklı olarak Sırrı, fiilin meydana gelmeden önce sebep ve arazların selamette 

(elverişli) oluşuna istita’at denilebileceğini söyler. Bu mânayı ayetle delillendirmiştir.232 

Ehl-i Sünnete göre istita’atın bu mânada kullanılması zarurî olmayıp mümkündür. Çünkü 

kul gücünü aşan bir şeyle sorumlu tutulamaz. Bu meseleyi daha sonra Sırrı izah edecektir.  

Ehl-i Sünnet, istita’at lafzını eş anlamlı olarak iki mânada kullanmıştır. Bu 

kullanımın aynısını Kenzü’l-Akaid adlı eserde de görüyoruz. Şöyle ki: Birincisi, kudret 

mânasında olup hakikatte arazdır. Arazın bekası mümtenidir. Bu yüzden fiilin kudret ve 

istita’atı olmadan meydan gelmesi aklen imkânsız olduğundan zarurî olarak kudretin 

zaman bakımından fiile bitişmiş olması gerekir. Fakat kulun kudreti olmadığından fiilin 

bunu meydana getirmesi gerekir ki apaçık batıldır. Diğeri ise, sebep, alet ve âzaların 

elverişliliği anlamına gelmektedir.  Bu tanımlamadan anlaşılıyor ki o, bir fiilin 

gerçekleşmesini sağlayan sebepler elverişli olduktan sonra Allah’ın kulda yarattığı bir 

sıfattır. Bu sıfatın hayrda veya şerrde kullanılması kulun iradesine bırakılmıştır. Böylece 

kul, kendisne verilen kudret sıfatını işlemesine göre ceza ya da mükâfatını alır. 

“Âcizin mükellef tutulması” sözündeki acizliği ile birinci mâna kastediliyorsa aciz 

bir kimsenin mükellef tutulması mümkündür. İkinci mânada ise böyle bir durum oluşmaz. 

Ayrıca ikinci mânaya göre fiilin bizzat meydana gelmesini sağlayan gerçek kudret 

oluşmasa bile fiilden önce sebeplerin ve aletlerin elverişli olması halinde dahi teklifin 

gerçekleşmesi mümkündür.  

İnsanın gücünün dışında olan şeyle (mâ-lâ-yutâk) mükellef kılınamayacağı 

konusunda kelâm âlimleri ittifak etmiştir.233 Çünkü kişinin yerine getiremeyeceği şeyle 

mükellef tutulması muhâl ve et-teklîf mâ-lâ-yutâktır. Sırrı, insanın gücünün dışında 

sayılabilecek üç şeyi şöyle derecelendirir: Ednâ, Aksâ ve Evsat.  

Ednâ derecesi, aslında mümkün olup zıttının gerçekleşmemesi Allah’ın ilmi ve 

iradesi sebebiyledir. Kâfirin imanı, âsî ve fâsıkın itaat ve inkıyadına örnek verilebilir. Bu 

derecede Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile ittifak ettiği gibi mükellefiyet de söz konusudur.  

Aksâ derecesi, zâtı itibariyle hem aklen hem de âdeten gerçekleşmesinin imkânsız 

olmasıdır ki, kitap, icma ve istikrâ ile sabittir. Kalb-i hakayık (vacibin imkân veya muhale 

 
232 Âl-i İmrân 2/97. 
233 el-Bakara 2/286. 
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dönüşmesi), ictimâ-ı zıddeyn (üç sayısının hem çift ve hem de tek olması), irtifâ-ı zıddeyn 

(üç sayısının hem çift hem de tek olmaması örneği gibi) ve nakîzeyne örnek verilebilir.  

 Evsat derecesi, zâtı açısından aklen gerçekleşmesi mümkün olmasına rağmen 

vukua gelmemesinde Allah’ın ilmi, iradesi ve haberinin taalluk etmesidir ki, vuku bulursa 

da asla kulun kudreti etki etmemiştir. Sırrı, bu derece için havada uçmak, vasıtasız bir 

şekilse su üzerinde gezmek ve bir dağı bir kimsenin kaldırıp arkasına alması gibi örnekler 

vermiştir.  

Bu derecenin aklen gerçekleşmesi mümkün olup fakat âdetullah üzerinden 

insanlarda gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak peygamberlere mucize ve velilere 

keramet gibi âdete aykırı olarak alışılmışın dışında gerçekleşmesi mümküdür. Kul bu 

dereceden mükellef tutulmamıştır. Fakat nazarî planda bu konuyu âlimler tartıştıklarında 

ihtilaflar ortaya çıkmıştır.  

Bu açıklamalardan mâ-lâ-yutâk’ın ednâ derecesiyle teklif vâki olup aksâ ve evsat 

derecelerinde ittifakla mükellefliğin vaki olmadığı ortaya çıkar. Hatta akıl ve bâliğ olan 

kişiden hayatta oldukça emirler ve nehiylerdeki mükellefiyet düşmez (teklif-i sâkıt). 

 

2.6.1.11 Diğer Meseleler  

 

Diğer meselelerden kasdımız Süleyman Sırrı’nın birinci bâbın son faslı olan ecel, rızık, 

hidayet ve dalâlet, fısk, şirk, küfür, küçük ve büyük günahlar ve onların affı ile ilgili 

meseleleri Osmanlı Türkçesi’ne aktarırken nasıl ele alıp temellendirdiğini inceleyeceğiz. 

Mu’tezile’nin ecelin yani maktule ait ömrün kesilmesi 234  yönündeki iddiasını 

kabul etmeyen Ehl-i Sünnet, “maktûl eceliyle yani ilm-i ilahîde kendisi için yazılmış olan 

 
234 Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât, Kitâbu’l-İntisâr, Beyrut: İdaretu Ma’hedü’l-Edebi’ş-Şarkiyye, 1957, s. 94; 

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, II, 736-739; Ebü'l-Kâsım Alemülhüda Ali b. Hüseyin Şerif 

İbnü’l Murtaza, el-Kalâid fi Tashih’il Akaid, nşr. Albert Nasri Nader, Beyrut: Darü’l-meşrik, 1986, s, 98. 

Bu konu üzerinde Mu’tezîle âlimlerin pek çok görüş belirtmişlerdir. Bazıları Ehl-i Sünnet akaidine 

uygundur. Hem kabul hem de red konusunda yaşanan görüşe örnek verebiliriz: Mutezile âlimlerinden Kadı 

Abdülcebbar (ö. 415/1025) Şerhu’l-Usûl-i Hamse adlı eserinde eceli “tabiî ve müdahalesiz bir şekilde 

kişinin öldüğü vakit” şeklinde açıklar. Ölüm zamanını ifade eden ecel meselesinde Ehl-i Sünnetle ittifak 

halinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025), Mu’tezile’den farklı olarak 

öldürülen kimse, eceliyle ölmüştür. Çünkü yaşaması ve ölümünü eşit seviyede görmektedir. Benimsediği 

görüş, Ehl-i Sünnet kelamcılarına benzemektedir. Fakat ihtilaf ettikleri nokta katl ya da bir başka sebeble 

öldürülmeseydi onun ölüm ile yaşama karşısındaki durumunun nasıl olacağı konusunda ihtilaf etmiş 

olmalarıdır. Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, II, 736-739. Bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 97-

98; Teftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi: Şerhü'l-Akaid, s 184 (dipnot nr. 21). 
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sebeple ölmüştür” şeklindeki görüşü benimsemiştir.235 Sırrı, Ehl-i Sünnet’in görüşünü 

benimseyerek Allah’ın ezelî ilmi ve iradesiyle yani herhangi bir kayda ve şarta bağlı 

kalmadan hüküm verdiğini söylemektedir. Allah, kulların ecellerini takdîr ve ta‘yîn 

olunan vakit geldiğinde göz açıp kapayıncaya kadar ne öne çekme ne de erteleme söz 

konusu olmadan Allah’ın ölümü gerçekleştirdiğini belirtir.236 Ecel bir ve tektir. 

Mu’tezile, Ehl-i Sünnet gibi düşünüşeydi ve “maktulün eceliyle öldüğünü 

kabullenseydi o zaman katilin yerilmeyi, ceza görmeyi, diyeti ve kısası hak etmemesi 

gerekirdi” düşüncesi oluşacağından eceli ömrün kesilmesi olarak görmektedir. Ehl-i 

Sünnet mezhebinin bu görüşe yaptığı “ölen kimsenin ölümünün, öldürenin yaratmasıyla 

ya da kesbiyle olmamıştır” 237  şeklindeki itirazı açıkladığını görmekteyiz: Katilin 

yerilmesi, ceza görmesi, diyet ve kısas meseleleri görmesi onun katl yani öldürme fiili 

sebebiyle vaki olmaktadır. Çünkü katil yani öldürme fiilini gerçekleştiren kimse kendi 

ihtiyar ve iradesini şer’an haram olan fiil için kullandığından Allah da sünnetullah kanunu 

gereği tercihin ardından katl fiilini halk ve icad buyurur. Bu durumda katil, katli 

yaratmamış fakat kesb ettiğinden katil ismini almıştır. Böylece ahirette azabı hak ederek 

hesaba çekilecektir. 

Ölüm, her ne kadar ölenle kaim olsa da Allah’ın ilm-i ilahîsinde tayin edilen 

vakitte ruhları kabzetmekle vazifeli olan meleklerin 238  ilahi fermana göre kulların 

ruhlarını kabz edip almasıdır. Kabz edilip alınma esnasında ölümü yaratan Allah’tır. Yani 

ölüm fiilinin halk ve icadla meydana gelmesinde kulların hiçbir tesiri ve iradesi yoktur. 

Burada “Hayat nasıl ki mahlûk ise ölüm de mahlûktur” hakikatini söylememiz 

mümkündür.239  Çünkü yaratma fiilinde adem değil aksine vücûd yani var olma hali 

vardır.  

Sırrı, ruhu kabzeden meleklerin ecel vaktini uzatma ya da kısaltma gibi 

müdahalede bulunma yetkilerinin Ehl-i Sünnet akaidine göre mümkün olmadığını söyler. 

 
235 Ebü'l-Hasan İbn Ebû Bişr Ali b. İsmail el-Eş'ari, el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, Riyad: Câmiatü’l-İmam 

Muhammed b. Suud el-İslâmiyye, 1979, s. 81-82; el-Bâkıllanî, et-Temhîd fi'r-red ale'l-mülhideti'l-muattıla, 

Kahire: Darü’l-fikri’l-Arabi, 1947, s. 332-333; el-Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd, s. 383-386; Ebü’l-Hasen 

Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, Beyrut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1984, s. 

323; Bilmen, Muvazzah, s. 240. 
236 el-A’râf 7/34; Yunus 10/49; en-Nahl 16/64. Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 71. 
237 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 98. 
238 es-Secde 32/11. Sırrı’nın “melekler” ifadesinin kullanmasının sebebi ayette belirtilen melekü’l-mevt 

ismiyle anılan Hz. Azrâil’in dışında onun yardımcılarının da olduğunu vurgulamak istemesidir. 
239 el-Mülk 67/2. 
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Her ne kadar karşımızda bazı ibadetlerle ömrün uzadığını ifade eden hadis-i şerifler240 

bulunsa da bunların âhâd haber olması kesin olan nassların yerini alamayacağını 

söylemektedir. Aynı şekilde Sırrı, bir hayrı işle(me)yen kimsenin ömrünün yetmiş ya da 

kırk sene olması Allah’ın ezelde irade buyurmasıyla olduğunu, takdir ve ta‘yîn buyurulan 

ölümün de Allah’ın ilmiyle gerçekleştiğini söyler. Bu yüzden ilahi malumat ve takdire 

ters bir ilim ve kader ihtimalinin gerçekleşmesi mümkün değildir ki ömrün uzaması ya 

da kısalması gibi durum söz konusu olsun. O zaman Allah’ın ezelî ilminden dolayı ömrün 

uzunluğu durumu kulun işleyeceği hayra nisbet edilme şeklinde açıklanmış olur.  

Sırrı, haramın da bir rızık olduğu görüşünü belirtmeden önce haram ifadesinden 

kasd etmek istediği mânanın tanımını ve örneğini dipnot şeklinde vererek konuya devam 

etmektedir: 

 

Haram, aynını yâhûd cinsini tenâvül-i nassla yâhûd icmâyla memnû‘ olan 

yâhûd mütenâvili hakkında hadd veya ta‘zîr ve-yâhûd vaîd-i şedîd vârid 

olan şeydir. Ammâ sebeb-i hurmeti ister hafî olsun zinâ gibi ister celî olsun 

zehir ve şarâbın tenâvülü gibi.241 

 

Bu tanımın peşinden rızık kavramında anlaşılması istenilen anlamda zikrederek 

anlatmak istediği meseleye girdiğini görmekteyiz. Haramın rızık oluşunu yani mekûlât 

ve meşrûbâtın içinde helal olan rızıklar bulunduğu gibi haram olan rızıklar da bulunur. 

Zira rızık, Allah’ın canlılara yemesi için sevk buyurup ihtiyarıyla onlardan yedikleri 

gıdanın ismidir. Bu isim hem helali hem de haram olanı kapsar. Çünkü canlının bilhassa 

insanın her ikisiyle de gıdalanması mümkündür. Bu iki rızıktan birini tercih etme 

konusunda mecbur olmaları onların sorumlu olmalarını gerektirir. Bu yüzden herkesin 

kendi payına düşen bir rızkı vardır. Bu rızkın helal ya da haram oluşu fark etmez. Sırrı’ya 

göre hiçbir kimsenin kendi rızkını yememesi veyahut bir başkasının rızkını yemesi 

mümkün değildir. Çünkü bilindiği gibi ilahi kaderin değişmesi ya da uygulanmaması 

imkânsızdır. Herkesin Allah’ın rızık olarak takdir ettiği şeyi yemesi vaciptir. Bu yüzden 

bir başkasına ait rızkı başkasının yemesi imkânsızdır.  

Bir kimsenin dalâlet ya da hidayet ehlinden olması Allah’ın halk ve icadıyla 

gerçekleşir. Sırrı’nın akli dayanağı Allah’tan başka yaratıcı ve müessirin olmamasıdır. 

Naklî delil olarak ise Sırrı, Allah’ın ezeli ilmiyle dalâlet yönünü seçecek kimseleri 

 
240 Buhârî, Edeb, 12, Buyû’, 31; Müslim, Birr, 6. 
241 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 73. 
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bilmesinden dalâleti; hidayet saadetini seçecekleri bildiğinden dolayı onlar için hidayeti 

yarattığını söylemiştir.242 Başka bir delilde de Allah bir kimsenin yaptığı seçimlerine göre 

hidayeti yarattığı zaman onu dalâlete düşürmeyi tercih edecek kimsenin olmadığını 

söylemiştir.243 Aynı şekilde bir kimsede dalâleti halk ve icad buyurduğu zaman onu irşad 

edecek bir hidayet sahibinin olmadığını da söylemiştir. Daha sonra görüşlerini ayetlerle 

delillendirmektedir.244 

Sırrı, Ehl-i Sünnet’in “kebâir işleyen bir mü’min imandan çıkmadığı gibi küfre de 

düşmez” ifadesini küfür ve Allah’a ortak koşma dışındaki kebâir yani küçük ve büyük 

günahlar için kullanır. Mu’tezile’nin aksine245 hiçbir günah mümini imandan çıkarmadığı 

gibi Haricîlerin iddiasının aksine246 küfür sahibi ol(a)mayacağı şeklinde izah etmiştir. Bu 

durum, Ehl-i Sünnet akaidine göre büyük günah işleyenlerin mümin olduğunun aklen ve 

naklen sabitliğinin ifadesidir. Bu hususun aklen sabit oluşunu örnek üzerinden 

açıklamaktadır. Ayrıca bu meseleyi imanın hakikatini anlatırken de değinmektedir: 

İmanın hakikati ancak kalp ile tasdikten ibaret olup amel onun cüz’ü değildir. Bu yüzden 

salih ameller imanın artmasını gerektirmediği gibi, küçük veya büyük olan günahların 

işlenmesi de imanın azalmasını gerektirmez. Durumun böyle olması kişiyi tamamen 

imandan çıkarmayı gerektirmemektedir. Fakat o, küfrü işaret eden şeylerden bir şeyi 

ihtiyarıyla işlese, haramlardan bir şeyi helal kılsa, dini emirlerden bir şeyi inkâr etse ya 

da küçümseme gibi eylemler yapsa bunlar, şeriatın nazarında inkâr emaresi sayılan bir 

şeye yakın olduğu için söz konusu kişiyi küfür ehline dâhil eder. Bu durum naklen yani 

 
242 Fâtır 35/8. 
243 ez-Zümer 39/36-37. 
244 el-İsrâ 17/9; İbrahim 14/36. 
245 Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd, s. 439-440.Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 116. 
246 Ebü'l-Hasan İbn Ebû Bişr Ali b. İsmail el-Eş'arî, Makalâtü'l-İslâmiyyîn ve ihtilâfü'l-musallîn, Beyrut: 

el-Mektebetü’l-Asriyye, 1426/2005, I, s. 84; Abdülkāhir b. Tâhir b. Muhammed el-Bağdâdî, el-Fark 

beyne’l-Firak, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Kahire: Dârü't-Türas, [t.y.], s. 73-74; Teftâzânî, 

Şerhu’l-Akaid, s. 116. 
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kitap 247 , sünnet 248  ve ümmetin icmâsıyla 249  sabit olmuştur. Bu meseleyi Sırrı iman 

meselesinde detaylı bir şekilde izah etmektedir. 

Fıskın sonu olan küfür tabiri ile imanla vasıflanmış olan bir kimsenin küfür ile 

vasıflanması bir değildir.250 Yani kâfirin fâsık olduğunu söylemekle beraber her fâsıkın 

kâfir olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple hem fâsıkın arkasında namaz kılmak hem de 

fâsık bir kimsenin cenazesine katılması kılmak caizdir. Bizler de hangi durumlarda 

fâsıkın mümin ya da kâfir olduğunu ifade eden ayet ve hadislere bakarak hüküm veririz. 

Bir kimse indirilen ayetleri tasdik etmediği251 gibi farz ya da nehy edilen bir emri açıkça 

inkâr, tahkir veya alay ederse o zaman onun kâfir ehlinden olduğu nasslarda belirtilmiştir. 

Aynı şekilde bir kimse, mümin bir kimseyi iman ehli olmasından dolayı ya da mümin 

olanı öldürmeyi helal sayarak öldür(t)mesiyle o kişi katil olur ve sonu cehennemdir.252 

Sırrı, bunun gibi mürtekeb-i kebîre olan asînin kâmil imana sahip bir salih mümin 

olmadığını söyler.  

Ehl-i Sünnet akaidine göre Allah’ın üzerine hiçbir şey vacib değildir. Zira vücûba 

bir mûceb (emrin icap ettiği kişi) lazım gelir. Fakat bu gerekliliği -haşa- Allah için zorunlu 

görmek O’nun bir hâkimin hükmü ve bir mucibin icabıyla gerçekleştiğini iddia etmek 

olur. Bu da -haşa- Allah’ın bir hüküm altında bulunmasını ve mağlup edilmiş olmasını 

gerektirir. Bu ise kesinlikle batıldır. O’nun itaat edene verdiği sevap, fazl ve kereme sahip 

olduğunu; itaat etmeyip günah işleyen kimseye verdiği azap ve ceza ise O’nun adaleti 

gereği olduğunu gösterdiği gibi her iki hali de onun hikmetinin gereğidir.253  Burada 

Sırrı’nın Mâtürîdî’nin benimsediği görüşü yani te’vîli görmekteyiz. 

 
247 el-Hucurât 49/9. Bu ayette öldürmek büyük günahlardan olmakla birlikte o suçu işleyen kimse hakkında 

Allah’ın mümin hitabında bulunduğunu görüyoruz. 
248 Buharî, Libas, 24; Müslim, İman, 38. Bu hadis-i şerifte kebâirden bulunan zina ve hırsızlık gibi günahları 

işleyerek vefat eden kimsenin iman ehli olarak Cennet’e gireceğini haber verdiğini görüyoruz. Sırrı’ya göre 

bu durum cennete girmenin ancak iman ehline mahsus olmasının yanında büyük günah işleyen müminin 

de imandan çıkarmadığına dair adil bir delil olarak göstermektedir. 
249 Sırrı, Hz. Peygamber döneminde ehl-i kıble olup büyük günah işlemesi üzerine tevbe etmeden vefat 

eden kişinin bu durumunu bilmelerine rağmen arkasından cenaze namazı kılmaları ve istiğfar edilmesi 

hadisesinden çıkartılan icmayı örnek vermektedir. Çünkü namaz ve istiğfar ancak iman ehline mahsustur. 
250 es-Secde 32/18. Sırrı, bu ayette zikr olunan “fısk” ifadesine (ال ايمان لمن ال أمانة له) hadis-i şerifinde olduğu 

gibi teşdîd ve tehdîd mânasının yüklendiğini belirtir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 135, 154, 210, 251; 
251 el-Mâide 5/44. Sırrı, bu ayette geçen (حكم) kelimesinde tasdik mânasının kasd edilmiş olduğunu söyler.  
252 en-Nisâ 4/93. 
253 Bkz. Ebû’l-Muîn en-Nesefi, Tabsıratü’l-Edille fî Usûli’d-Din, thk: Hüseyin Atay, Ankara: Diyanet İşleri 

Bakanlığı Yayınları, 2004, II, 505-506; Ebû’l-Mansur el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, thk. M. 

Basellum, Beyrut: Darül-Kütübü’l-İlmiye, 2005, I, s. 234, 261-262, II, s. 552, IV, s. 11-12, 67, VIII, s. 32, 

495; Süleyman Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, 

s. 64. 
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Sırrı, Allah’ın küfür ve şirki affetmediği fakat bunlardan başka küçük ve büyük 

günahlardan dilediğine mağfiret edeceğini söyler 254  ve bunun aklen ve naklen sabit 

olduğunu belirtir.  Küfür ve şirkin doğrulanarak itikad olunmasının iltizam olunan bir hal 

olması, onun aklen sabit olduğunu gösterir. O zaman onların cezasının da doğrulanması 

hikmet gereğidir. Bu ise, affa aykırıdır. Naklen sabit oluşunu da gerek zâtında ve gerekse 

sıfatlarında yahut fiilinde kendine şirk koşulmasını yani günahların son derecesi olan 

mutlak küfrü affetmediği ayette belirtilmiştir.255 Ama küfürden başka diğer küçük ve 

büyük tüm günahları bağışlamayı dilediği zaman tövbesiz af ve mağfiret edebilir. Tövbe 

ile küfrü de affeder. Sırrı, tövbe kelimesinin lügatta günahtan kesin olarak dönme 

mânasına gelmesinden hareketle bu hükme varmıştır. Aynı şekilde bir kimsenin 

pişmanlık duyması ve af dilemesini ise şeriatte günah olanı günah olduğu için pişmanlık 

duyma ya da günah işleme imkânı varken bir daha o günahı işlemeden önce gelen o 

günaha yaklaşmamayı niyet ederek her türlü günahtan çekinmesi şeklinde izah 

etmektedir.  Hatta kulun küfür ve şirkten yüz çevirerek hak dini kabul etmesi, onun en 

faziletli olan af ve tövbe halini gösterir.  

Sırrı, küçük günahları işlemede ısrarcı olanın küçük günahların büyük günahlara 

dönüşmemesi için o müminin her türlü günah ve yasakların affını gösteren tövbe ve 

istiğfarın her an yapılmasını gerekli görmektedir. İnsanların af ve tövbesinin kabul 

olunması Allah’ın lütuf ve kereminden olduğu gibi bunun kesin gerçekleşeceğini de haber 

vermiştir. 256  Cemal, kemal ve ihsanın en mükemmeline sahip olan zâtın aksi hali 

gerçekleştirmesi düşünülemez. Aynı zamanda günahkâr bir kimse samimi bir kalp ile 

tövbe ettikten bir müddet sonra o günaha dönmesi önceki tövbesine zarar vermediği gibi 

kaç kere tövbe ederse etsin yine tövbesi makbuldür. Fakat bazı günahları işlemeye hem 

devam ederken hem de tövbe etmezken diğer bazı günahları için de tövbe etmesindeki 

sıhhat durumu ihtilaflıdır. Sırrı, bu ihtilafta bulunan taraflar arasından tövbesinin sahih 

olduğunu savunan mütekellimlerin görüşünü benimsemektedir. 

Ehl-i Sünnet’in “sağire üzerine azap caizdir” ifadesini Sırrı, büyük günah işleyen 

ya da onlardan uzak duran bir kimsenin küçük günahlar için ceza görmesinin aklen ve 

naklen caiz olduğu şeklinde izah etmiştir. Allah’ın insanların işlediği hayr ve şerden her 

 
254 en-Nisâ 4/48,116. 
255 en-Nisâ 4/48. 
256 el-En’âm 6/18. 
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birine karşılık vermesi, onun hikmetinin gereği ve aklen caiz olduğunu gösterir.257 “Her 

bir fiil” ifadesini kullanan Sırrı, ayette geçen258 büyük-küçük günah fark etmeyip her 

birinin hesabı ve karşılığının kesinlikle verileceğine işaret etmektedir. Günahların son 

safhası olan kebâir yani küfür ehli eğer küfrün çeşitlerinden uzak durur ya da sakınırsa, 

küfürden başka işlediği kötülüklerin de affolunacağını söylemiştir. 259  Sırrı, ayette 260 

zikrolunan “كبائر” lafzına küfür mânası verdiğini söyler. Bu mâna ile küfrün dışında olan 

küçük büyük tüm günahları kapsar. Böylece Adl-i Mutlak olan zâtın azaba cevazı; Fazl 

ve Kerem-i Mutlak olan zâtın gereği olarak her iki günahı aff talebinde bulunan kimseyi 

mağfiret etmesini caiz gören Ehl-i Sünnet’in iddiasını ispatlayarak delil getirmiştir. 

Sırrı, bu âlemde bazı saîdlerin şakî olmasını261 İslâm’dan sonra din değiştiren 

kişilere, bazı şakîlerin de saîd olmasını 262  küfürden sonra İslâm ile müşerref olan 

mühtedilerin yaşadığı değişim ve başkalaşımın Allah’tan değil ancak kulun kesbi olan 

saadet ve şekavetinden gerçekleştiğini belirtmektedir. (اسعاد) ve (اشقاء)’ın Allah’tan 

olmamasını Allah’ın tekvin sıfatıyla yani vacib, ezelî ve kadîm olan bir zâtın hudûsu 

gerektiren bir tegayyürü (değişim) gerektirmesi zâtına aykırı olduğunu izah etmektedir. 

Sırrı, anne karnındaki ceninin ebedi cennetlik ya da cehennemlik olma halini 

bildiren rivayetlerin263 Allah’ın ezeli ve ilahi ilmine göre olup levh-i mahfuza264 göre 

olmadığını söylemektedir. Ayrıca dünyada cennetliğin cehennemlik ya da cehennemliğin 

cennetlik şeklindeki dönüşümü söz konusu olabilir. Bu durumun ezelde sabit olan haline 

aykırı olduğu düşünülemez. Sırrı bunu şöyle açıklamıştır:  

Allah’ın ezelî ilminde eşyanın bir vücûdu vardır, asla değişim kabul etmez. Bir de 

cismânî âlemde vücûdu vardır, bu değişim kabul eder. Bir de mahv u isbat-ı levhinde yani 

levh-i mahfuzda yazılan ve sübutu olan kitaplar vardır ki, her şey onda kaydedilmiştir.265 

Allah, idamını istediği şeyleri mahv ve sübutunu istediği şeyleri de muhkem kılar.266 

Ardından şu örneği vermektedir: 

 
257 el-Enbiyâ 21/23 
258 el-Kehf 18/49. 
259 en-Nisâ 4/31. 
260 en-Nisâ 4/31. 
261 el-Mâide 5/5. 
262  el-Enfâl 8/38. 
263 Buhârî, Bedu'l-halk, 6; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, I, 548. 
264  er-Ra’d 13/39. 
265 er-Ra’d 13/39. 
266 Sırrı, Kenzü’l-Akâid, s. 79-80. 
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Allah’ın ezeli ilminde bir kimsenin saadeti ve hidayeti belli olduğu zaman her ne 

kadar o kimse bu cismânî âleme şakî ve kâfir olarak gelse hatta levh-i mahfuzda da şakî 

ve kâfir olduğu sabit olsa dahi kişi Allah’ın ezeli ilminin akıbeti üzerث vefat eder. Çünkü 

kişi nihayet-i ihtiyarıyla imanı kabul ettiği zaman evvelki küfür hali iman ve saadete 

dönüştüğü gibi Allah’ın kudret elinde olan levh-i mahfuzda sabit olunan küfür de hidayet 

ve saadete dönüşür. Sırrı, bir kimsenin cennetlik ya da cehennemlik oluşundaki itimadın 

ancak son halindeki tercihe göre gerçekleşeceğini izah ve temsiliyle açıkça ortaya 

koymuştur. Hatta insan, cismânî âlemde ne ile meşgul bulunursa o hal üzere vefat ettiği 

gibi o hal üzere de diriltileceğinden dünya hayatı bir nevi onun ahiret tarlası olmaktadır. 

Bu varlık âleminde yaşayan insanın saadeti kazanabilmesi ancak imanın gereği olan salih 

amelleri işlemesiyle gerçekleşebilir. 

 

2.6.2 Meleklere İman 

 

Meleklerin mevcudiyeti, özellikleri ve insanlarla ilişkisi üzerine farklı görüş ve 

açıklamalar yapılmıştır. Süleyman Sırrı, bu açıklamaların çizgisinde hareket etmeyerek 

konuyu nasslar çerçevesinde çok kısa bilgiler vererek anlatmaktadır. Ehl-i Sünnet’in 

akaid esaslarından biri olan meleklere iman bahsini Sırrı, dört vecih üzerinden mükellefe 

aktarmaktadır.  

Birinci vechin meleklerin özelliklerine dair olup ilk önermesi onların var 

olduğudur. Çünkü o müşâhede edilen âlemde görülmeyeni gaybî âleme dâhil eder. Nasıl 

ve neden yaratıldığına dair bilginin mevcut olmaması ve gaybî oluşu onların ma’dum 

olduğunu göstermez. Yaratılış mahiyetlerinin nurdan; mümkün varlıklar içerisinde de 

ecsâm-ı latîf olduğunu söyler. Böylece onun soyut değil mevcud bir varlık olduğunu 

gösterir. Ayetlerden deliller getirerek meleklerin varlığını, mahiyetlerini ve vasıflarını 

tasdiklemiştir.267 

Allah’ın izniyle her türlü şekle girebildiklerini, bir anda göz açıp kapayıncaya 

kadar istenilen yere ulaşabildiklerini, dar geçitlerden geçip zahmetli ve eziyetli işleri 

yapabildiklerini hatta ayetten istişhad ederek kanat sahibi olduklarını zikreder. Allah’ın 

 
267 el-Bakara 2/102; el-Enbiyâ 21/20, 26-27; el-Fâtır 35/1; et-Tahrîm 66/6; el-Müddessir 74/31; el-İnfitâr 

82/11-12. 
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izniyle Hz. Cebrâil, bu vasfını yani kanadının ucuyla azametli dağları koparıp 

atabileceğine ve sesiyle bir beldeyi mahvedebileceğine dair temsil verir.  

Bu çerçeveden hareketle ikinci vechinde “Allah’ın izniyle” lafzını kullanarak 

onların serbest irade vasfına sahip olmadığını işaret eder. Melekler, Allah’ın mükerrem 

kulları oldukları ve sözleri Allah’ın sözünü geçemeyeceği; verilen her emir ve nehyi 

sorgusuz sualsiz durmadan yerine getirdikleri dolayısıyla onların ancak ilahî bir fermanla 

hareket edip itaat ve inkıyadla amel ettikleri bilinir. Bu vasıfları Allah tarafından tasdik 

ve tezkiye olunmuştur. Sırrı, Yahudi taifesinden bir kısmının meleklerin günahkâr ve âsî 

varlıklar olarak kabul ettiklerini fakat bunun ayette268 bildirilen habere de muhalif ve batıl 

olduğunu söylemektedir. Aksine onların Allah’ın emirlerine memur oluşları övülmüştür. 

Meleklerin Allah’tan aldıkları emri itaatle yerine getirmeleri 269  onları, Allah’a itaat 

etmeyen şeytan, cin ve insanların vasfından da ayrılmaktadır.  

Meleklerin masum oluşuna itiraz edenlerin delillerini 270  zikretme gereği 

duymayan Sırrı’nın bunlara kesin ve kısa cevaplar verdiğini görmekteyiz. Meleklerin 

sihir yoluyla insanları saptırması düşüncesine cevaben onların masum olduklarını ve bu 

fiilin gerçekleşmesinin onların vasıflarına aykırı olacağını kaydeder. O, bunu Hârût ve 

Mârût hadisesinden bahseden ayet271 üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Kıraat âlimleri 

Hârût ve Mârût adlı kimselerin melek272 mi yoksa kral (insan)273 mı olduğu konusunda 

farklı görüşler beyan etmişlerdir. Böyle bir ayrım da bulunulmasının temel sebebi ayette 

geçen “ملك” lafzını farklı kıraatlerde okunmasıdır. Bu mesele üzerindeki te’vil ve 

eleştirileri ehline havale etmekteyiz. Sırrı, ekâbir-i ehl-i tefsirin beyanına göre, bunların 

Allah tarafından gönderilen iki melek olduğunu söyler. Çünkü bir zamanlar sihir, insanlar 

 
268 et-Tahrîm 66/6. 
269 el-Enbiyâ 21/20; et-Tahrîm 66/6; el-Nahl 16/50.  
270 el-Bakara 2/30, 34; el-İsrâ 17/36; el-Hicr 15/30, el-A‘raf 7/12. 
271 el-Bakara 2/102. Bu hadise, İsrâiliyyat bilgilerinde mevcut olduğu gibi hadis, tefsir ve tarih kitaplarında 

da yer alır. Detaylı bilgi için bkz. Ahmet Bedir ve H. Hüseyin Tunçbilek, “Harut ve Marut İki Melek Mi?” 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XX (2002/4): 1-28; Emrullah Fatiş, “Meleklerin 

Masumiyeti Bağlamında Harut ve Marut Problemi”, Bilimname, XXIV (2013/1): 135-152. 
272  Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiʿu’l-Beyân an Teʾvîli Âyi’l-Kurʾân, thk. Ahmed 

Muhammed Şakir, Beyrut, 2000, II, s. 423; Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer er-

Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb (et-Tefsîrü’l-Kebîr), Daru’l-Fikir, 1981, III, s.235. 
273 Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr (İbn Kesir), Tefsiru’l-Kurani’l-Azim, thk. 

Sami b. Muhammed Selame, Riyad, 1999, I, s. 351; Taberî, et-Tefsîrü’l-Kebîr, II, s. 420; Ebu Tayyib 

Muhammed Sıddık Han b. Hasan el- Gınnevci, Fethu’l-Beyan fî Makasıdı’l-Kur’an, Beyrut, 1992, I, s. 237; 

Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr Beyne Fenneyi’r-Rivâye ve’d-Dirâye min 

İlmi’t-Tefsîr, thk. Abdurrahman Umeyre, 1994, I, s. 241. 
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arasında yayılarak harikuladeliklerin çoğalmasına neden olmuştu. Öyle ki, nübüvvet 

davasını tasdik etmek isteyenler yalan üzere sihri kullanır, peygamberlere verilen mucize 

ile sihir arasındaki fark anlaşılamamaktaydı. Bu yüzden söz konusu durumları fark edip 

seçebilmeleri için lütf-i İlahî olarak bu iki melek insanlara sihri öğretsinler diye 

gönderilmiştir.  

Sırrı, sihri öğrenmenin küfür olmadığı ancak onunla amel etmenin küfür olduğu 

inancındadır. Maslahat için öğrendikten sonra ﴾انما نحن فتنة فال تكفر﴿ ayetini düstur edinerek 

ayette zikrolunan ehilden olmamaya gayret göstermeleri gerektiğini söylemektedir. 

Ayrıca Sırrı kâhin, arrâf, müneccim ve gaibden haber veren kimselere sual sormanın ve 

onların dediklerine inanmanın caiz olmadığını söylemiştir. Kısacası, meleklerin, Hz. 

Âdem’e secde emrindeki tutumları gibi Hârût ve Mârût da Bâbil halkına imtihan ve 

bilinçlendirme amacıyla sihir öğretmek üzere gönderilmiştir. Kendileri sihir yapmıyor, 

sihri öğretiyorlardı.  

Sırrı, Şerhu’l-Akaid’de sorulan “Meleklerin aslen günah işlememe vasfının 

istisnası olan İblis’in tutumu göz önünde bulundurularak bazı meleklerin günah 

işlemelerinin sıhhatine bir delil olmaz mı?” sorusunu274 zikretmeden ismet sahibi olan bir 

varlığın Cenabı Hak katından azarlanması ya da uyarılmasını ifade eden zelle tabirinin 

ismet vasfına münâfi olmadığını aksine caiz olduğunu belirtir. İblis, melek cinsinden 

değil, cindir. Tağlib yöntemini yani ekseriyeti dikkate alarak İblis istisna olunur. Çünkü 

kendisi hafî bir hikmete binaen Cenabı Allah’ın insanın zahir ve batınında tesirini halk 

ve icat ederek insan üzerine musallat etmiştir” şeklinde cevap verir.  

Meselenin diğer bir veçhi de meleklerin erkeklik dişilik, yeme içme gibi hayevanî 

varlıklara mahsus olan hayatî ihtiyaçlardan uzak olmalarıdır. Kur’ân-ı Kerim’de ve 

hadislerde vahyin inzali, erzak sahiplerine erzağı ulaştırma, doğa olayları 275 , sûrun 

üflenmesi ve ruhları teslim alma gibi muayyen vazifelerle mükellef olan Cebrâil, Mîkâîl 

ve İsrâfîl dışında zahir bir isim zikrolunmadığından meleklerin her bir nev’lerini ve 

sayılarını ancak Allah bilir.  

 
274 Teftazânî, Şerhu Akaid, s. 158; Taftazânî, Şerhü'l-Makâsıd, V, s. 62 (sorunun cevabı için 62 vd.). 
275 Süleyman Sırrı Kenzü’l-Akâid’inde “yağmurlar” ifadesini kullanmıştır. 
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Sırrı, kulların amellerini yazmak ve melekü’l-mevtle mükellef olan melek 

taifesinden bahseden ayetten 276  hareketle her bir melek taifesinin kendisine has 

vazifelerle mükellef olduğunu söylemektedir. Bazıları mukarrebîn, muhafaza, hayra 

irşad, kabirde sual sorma, nimet ve azap vermek ile mükellefken bazıları gece gündüz 

Allah’ı tesbîh ve tenzîh ile meşgul olup asla usanmazlar. Ayrıca yerde ve gökte, cennet 

ve cehennemde kendilerine mahsus vazife ile meşgul olan melekler de vardır.  

Müellif, son kısmında ise, melekler ile beşerin efdaliyet meselesine değinir. Sırrı, 

Ehl-i sünnet akaidine göre, peygamberlerin hepsi, meleklerin resûlleri sayılan dört büyük 

melekten üstün; meleklerin resûllerinin ise, bütün insanlardan daha üstün olduğunu 

belirtir.277 Zira bu durum, meleklerin Hz. Âdem’e secde etmekle emir olunan ayetle 

zikretmesi yani daha üstün olanın daha aşağıdakine secde etme emri hem nakle uygun 

hem de akılların kabul edebileceğini gösteren bir emirdir. 278  Melekleri yaradılış 

bakımından her an Allah'a itaat ve ibadet gibi fıtrî ve zorunlu vazifelerini yapmaktan 

alıkoyacak hiçbir iç ve dış tesir yoktur. Hâlbuki insanda akıl ve nefis olduğundan onu her 

an her türlü iç ve dış etkilere, engellere ve zor işlere maruz bırakacak sebepler vardır. 

Buna rağmen insan, yorgunluk, usanma, sıkıntı, öfke, şehvet ve meşakkat gibi bütün 

menfi engelleri aşar. İnsanlar, ruhî tekâmüllerini Allah'a itaat ve takva yoluyla 

gerçekleştirse elbette meleklerden daha faziletli ve ecir ve mükâfatı daha fazla olur. 

Müellif meleklerin kendileri dışındaki varlıklar üzerinde etkisinin olup 

olmamasına; İslâm dışında var olan melek tiplemelerine ve melekler hakkında hem 

filozofların hem de mütekellimlerin naklî delilleri göz önünde bulundurarak 

oluşturdukları görüşleri aktarmadığını görmekteyiz.  

 

 

 

 
276 el-İnfitâr 82/11-12. 
277 Melek ve insanın Allah katındaki derecelerini belirten nakli delil bulunmuyor ancak icma’ vardır. Şöyle 

ki, Peygamberlerin süflî ve arzî meleklerden üstün olmasında ittifak; ulvî ve semavî melekler arasında 

ihtilaf vardır. Bu durum kelâm kitaplarına dâhil olmuştur. Bu konudaki deliller ve yapılan tartışmalar 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III, 534-544; Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan: 

Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, İstanbul: Klasik Yayınları, 2013, s. 135-151.  
278 Bkz. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 535. 
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2.6.3 Semavî Kitaplara İman 

 

İlahi hikmetin gereği farklı zamanlarda âlemin ihtiyaçları da farklı olmaktadır. Bu 

bağlamda Allah, değişen zamanların haline uygun emir ve nehiy haberlerini bildirebilmek 

ve kullarını hak olan dine irşat edebilmek amacıyla dine dair kaideleri açıklayan kitaplar 

göndermiştir. Ayrıca dinin kavranması ve açıklanması için Hz. Âdem’den Hz. 

Muhammed’e kadar risalet vazifesiyle şereflenen bazı peygamberler göndermiştir. Bu 

peygamberlere Cebrâil vasıtasıyla değişik dillerde müdevven ve gayr-i müdevven279 

birtakım kitaplar nazil olmuştur.  

Onlardan müdevven olanları Tevrât, Hazret-i Mûsâ’ya; 280  Zebûr, Hazret-i 

Dâvud’a; 281  İncîl, Hazret-i Îsâ’ya 282  ve Kur’ân-ı Azîmü’l-Bürhân Hazret-i 

Muhammed’e283 inzal olunmuştur. Bunların hepsi Kelâmullah’tır, Kelâmullah ise, kelâm 

sıfatı konusunda açıklandığı gibi zât-ı Bârîyle kaim olan kadîm bir sıfattır. Ancak 

birbirinden farklı birçok kelâmına işaret etmesi de lafzî bir kelâm vasfına sahip olduğunu 

gösterir.  

 

2.6.3.1 Semavî Kitapların Hükümleri 

 

Her kitabın hükmü, arkadan bir resûl gönderildiği zaman nesh284 olunur. Bu, diğer bir 

kitabın inzaline kadar bâkîdir. Tevrât, Zebûr ve İncîl’den sonra tüm insanları ve cinleri 

içine alan risaletle gönderilmiş olan Hâtemü’l-Enbiya’ya Kur’ân-ı Kerim nazil olmuştur. 

Diğer semavî kitapların gereğiyle amelin zamanı sona erdiğinde hiçbirisiyle amel ve 

hiçbirini tilâvet etmek caiz değildir.  

Hz. Peygamber zamanında Kur’ân-ı Kerim’in tamamı nazil olmuştu ve kendi 

döneminde bir araya getirilmişti. Hükmü kıyamete kadar bâkîdir. Nesih, değişme ve 

 
279  el-Abese 80/13; el-A‘la 87/18-19; el-Beyyine 98/2. Suhuftan hiçbiri günümüze ulaşmadığı gibi 

muhtevaları da bilinmemektedir. Ancak semavî kitaplarda bunlara temas edilmiştir. Bkz. Tâhâ 20/133; en-

Necm 53/36-37; el-A‘la 87/18-19. 
280 el-A‘raf 7/145 (Ayrıca “االلواح” suretinde indirilmesi); el-Mâide 5/44; el-En‘âm 6/91; el-A‘la 87/18-19. 
281 Âl-i İmrân 3/184; en-Nisâ 4/163; el-İsrâ 17/55; eş-Şuarâ 26/196; el-Fâtır 35/25. 
282 el-Bakara 2/87, 253 (بينات); Âl-i İmrân 3/48, 84; el-Mâide 5/46; el-Meryem 19/30. 
283 el-Hicr 15/87. 
284 Süleyman Sırrı neshi, “ilahi ilmin gereğine uygun olarak amelin zamanı sona erdiğini bildirme” şeklinde 

tanımlar.  Sırrı, Kenzü’l-Akâid, s. 83.  
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bozulmadan korunmuş ve hıfz olunmuştur. Hz. Peygamber’e verilen Kur’ân mucizesi 

diğer peygamberlere verilen mucizelerin en büyüğüne sahiptir.   

Öyle ki Fusahâ ve Bülega’dan bazısı dikkatli gayret ve çalışmalarla Ku’an-ı 

Kerim’i incelemelerine rağmen kısa sürelerinin benzerini getirmekten285  aciz kalarak 

İslâm’la müşerref olmuşlardır. Bazısı inatlarından doğru yolun kendilerinde olduğunu 

amaç edinmişlerdir. Onların cehennem azabına nail oldukları mütevatir yolla sabit 

olmuştur. Böylece Kur’ân-ı Kerim’in kelâm-ı Bârî olduğu inkâr yeri değildir.  Aksine 

Allah, Kur’ân’a inanmayan, Allah ve resûlüne itaat etmeyen gayri müslimleri Kur’ân 

üzerinde düşünmeye ve incelemeye davet eder.  

Eğer “Kur’ân-ı Kerim’i Allah’tan başka biri göndermiş olsaydı, onda birçok 

tutarsızlık ve çelişki bulurlardı.286 Allah’ın kelâmı olan Kur’ân, beşer kelâmı olsaydı bu 

zamana kadar beşeriyette Hz. Peygamber’e ortak olabilmek için mekteplerde ve 

medreselerde birçok zamanlar güçlerini çoğaltarak yetkinlik kazandıkları halde muaraza 

ve mübahase meydanında can veren fusahâ ve bülega tarafından uydurulacağı kabul 

edilemeyecek şekilde bir tenakuz veya ihtilâf bulabilirlerdi. Hâlbuki mislini 

getiremediler. 

  

2.6.3.2 Kur’ân’ın Cihet-i İ‘câzı 

 

Kur’ân-ı Kerim’in i’cazî287 yönü onun mucize olduğunu ispat eder. Sırrı, i’cazî vecihlerin 

her biri birkaç değil diyecek kadar çok olup ancak çeşitliliği itibarıyla dörde hasreder. 

Bunu yaparken her bir vechine ait ve zikretmediği diğer vecihlere dair eleştiri ve 

şüphelere288 yer vermemiştir.  

Sırrı, “Arapların sözünde fesahat ve belagat görülmediği için Kur’ân’ın benzerini 

yapmaktan aciz kalmaları Kur’ân’ın i’cazî yönünü gösterir” görüşünü savunan bazı 

Mu’tezileler’in 289  görüşünü zikretmeden öncelikle “Kur’ân, Arap lisanıyla nazil 

olmuştur” ifadesiyle i’cazî vecihleri zikretmeye başlar. Kur’ân’ın mucize oluş 

 
285 el-Bakara 2/23; el-İsrâ 17/88. 
286 en-Nisâ 4/82. 
287  Cürcânî, Kur’ân’ın alışılmadık nazım ve şaşırtıcı üsluba sahip oluşuna i’caz demektedir. Cürcânî, 

Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 446-447. 
288  Bkz. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 452-473.  
289 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 446. 
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özelliklerinden biri Hz. Peygamber’in Kur’ân’la meydan okuması ve muarızlarını da 

meydan okumaya davet etmesidir. Ama ona kimse muaraza edememiştir. Fesahat ve 

belagatle ilgilenen Arap milletinin yanına bütün ehl-i lisanı da müsabaka meydanına 

davet eden Kur’ân, kendisini sahip olduğu fesahat ve belagatının i’cazıyla övmüştür ve 

övülmüştür. Böylece belâgat sahiplerini şaşkınlık vadisine ve acizlik girdâbına ve 

utangaçlıkla şaşırmada bırakarak acizliğe mecbur eder.  

Şayet Kur’ân’a muaraza edilmiş olsaydı muhakkak ki her şeyi kayıt altına alan 

Arap toplumu, bu muarazaların bugüne ulaşmasına vasıta olurdu.  Sırrı, “Kur’ân’daki bir 

sûrenin benzerini yapmak insanın kudreti dâhilinde olup Hz. Peygamber’in bir 

mucizesiyle bu eylem men edilmiştir” görüşünü 290  benimseyenlere karşı “Benzerini 

yapmak insanın kudreti dâhilinde değildir. Bu yüzden benzerini beşerin getirmesinde 

beşer acze mecbur kalır” demiştir. Sırrı’nın bu görüşü Kur’ân-ı Kerim’de yer alan beşere 

ait sözlerin bulunması gerçeğini ve sebebini açıklığa kavuşturamamıştır. 

Kur’ân-ı Kerim’in nazil olduğu dönemin belirgin özelliği fesahat ve belagat 

seviyesinin yüksek olmasıdır. İçinde bulunan her bir sûre, ayet, lafız ve harfin düzeni ve 

telifindeki hüsün, letafet ve fesahat onun beşer gücünün üzerinde i’cazî bir eser olduğunu 

gösterir. Bu özellikleri fesahat ve belagati bilen kişi Kur’ân’ı incelediğinde bütün belagat 

sanatlarını içeren bir sözle karşılaşır. Bu sanatları bilip onların terkiplerini inceleyen kişi 

Kur’ân’daki her bir sanatın mümkün olabilecek en güzel şekilde bulunduğunu görür. O 

zaman akıllara gelen “Belagat ve fesahatin dereceleri var mıdır?” sorusuna Sırrı’nın 

cevap vermemesi, Kur’ân’ın i’cazını ispatlamak için belagat derecelerini açıklamaya 

ihtiyaç hissetmediğini gösterir. 

Aynı zamanda fesahat ve belagat sahibi kimselerin kalemle yani harf ya da 

ayetlerin benzerini getirerek muharebe yapmak gibi daha suhuletli ve kısa bir yol varken 

kılıçla müsabaka meydanına çıkmaları yani can ve mal kaybının olacağı daha zor ve 

tehlikeli bir yolu tercih etmeleri dahi Kur’ân-ı Kerim’in i’cazını göstermiştir. 

Sırrı, ikinci vechinde Araplar arasında bilinen üslup ve nazma muhalif bir şekilde 

kullanılan i’cazın aslı ve hakikatiyle idrak olunamayacak bir beşer gücünün dışında 

olmuştur. Kur’ân’ın hakikat ve hikmetlerden, dinî ve dünyevî işlerden bahsetmesinin 

yanında fen ilimlerinin ince, anlaşılması güç ve dikkate muhtaç olan hususları da içinde 

 
290 Sarfe mezhebine ait bir görüş olup kendi aralarında dahi sarfe’nin nasıllığı üzerine ihtilaf etmişlerdir. 

Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 450-452.  
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bulundurur. Böyle çeşitliliğe rağmen içinde ne bir çelişki ve ihtilaf ne de bir zayıflık ve 

bozukluk bulunmaması onun her şeyi içine alan ilme sahip olduğunu gösterir. 

Meselenin diğer vechinde o an gerçekleşmesi asla imkân halinde olmayan hatta 

tasavvur bile olunamayan gayb ve geleceğe dair işleri gerçekleşmeden önce haber 

vermesi onun gerçekte haber verdiği gibi hakikat olarak meydana çıkmasıdır. 

Son olarak âlemin yaratılışının başlangıcından asr-ı saadete kadar geçmiş olan 

asırların hâdiseleri, bugünkü ümmetin halleri ve birtakım şer’i hükümlerin 

kayboluşundan (keyfiyyât-ı şerâyi‘-i münderise) haber vermesi, uçta bucakta inziva ve 

uzlet içinde yaşayan geçmiş asırların âlimlerinin aynen koruyup hıfz ettiklerine muvafık 

olarak tasdik ve kabul eylemelerini örnek verebiliriz.  

  

2.6.4 Peygamberlere İman  

 

Süleyman Sırrı, Ehl-i Sünnet’e göre peygamberlere iman bahsini bir mukaddime, altı fasıl 

ve bir hatime şeklinde anlatmaya çalışmaktadır. Mukaddime kısmında semâvî kitapların 

ve risaletin şeriat nazarındaki gerekliliği ve ispatını izah eder. Fasıllarda peygamberlerde 

bulunması vacib, mümteni’ ve caiz olan sıfatları; havarık-ı âde meselesini, çeşitlerini, 

mucizenin şartlarını ve onun mislini getirememe meselesini anlatır. Hâtimede ise, Mi‘râc 

konusunu ele aldıktan sonra “Fennen Sübutu” başlığı altında meseleyi izah ederek bitirir. 

Fakat her bâbda olduğu gibi bu bâbda da kullanılan belli başlı kavramların açıklanmasına 

ihtiyaç duymamıştır. Kavramların lafız boyutu değişmiş olsa da ittifak olunan 

meselelerde kast edilen mânanın sabit olduğu muhakkaktır. 

 

2.6.4.1 Semâvî Kitapların ve Peygamberliğin Şeriat Nazarında Gerekliliği ve İsbatı  

 

Sırrı, semâvî kitapların ve peygamberliğin şeriat nazarında gerekli oluşunu aklen ispatını 

insanın mahiyeti üzerinden anlatmaktadır. Ancak bu anlatımı yaparken nübüvveti inkâr 

ve ona itiraz eden kimselerin görüşlerini belirtmeden Ehl-i Sünnet’in görüşlerini ve 

delillerini zikrederek anlatmaktadır.  

Sırrı’nın kitapların ve peygamberlerin insanlara gönderilmesinde bir hikmetin ve 

maslahatın olduğu düşüncesi Mâtürîdîliğe benzemektedir. İnsanın yaratılışına dikkat 

çekerek onların topluluk halinde yaşamaya yani hem dünyevî hem de ahiret ihtiyaçlarını 
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kazanmaya mecbur olduklarını söylemiştir. Çünkü dünyaya dair maddî kazançlarını 

hemcinsleriyle paylaşabilmesi mümkün olup onlardan bunları toplamaya muhtaçtır. Bu 

hal gerçekleşirken kendi hukukunu muhafaza edemediği gibi aklın idrakinden de acizdir. 

Bu sebeple dinî ve dünyevî olmuş ve olacak her türlü mühim işleri bilebilmek için bir 

şeriata; onun usûl ve ahkâmını kaydedebilmek ve muhafazası için hem bir kitaba hem de 

ona bağlı kalarak beyan eden bir bâliğe; namaz, oruç gibi emir ve nehiyleri yerine 

getirebilmek için mutlaka Allah tarafından doğrulanmış ve gönderilmiş bir peygambere 

muhtaçtır.  

İnsanın dünya hayatında peygamberlere ihtiyacı şu açıdandır: Dünyada maişet 

için yiyecek, içecek, giyecek ve evlere ihtiyacı bulunduğu gibi beşer için gerekli olan 

diğer ihtiyaçları da tedarik etmesi gerekir. Ancak bunları tedarik ederken kendisine zararlı 

olanları ortadan kaldırma ve faydalı olanları istemede yalnız olduğu gibi güç yetiremez 

haldedir. İster istemez bu durumda insanların her biri bir sanatla meşgul olarak diğer 

tarafın ihtiyacını tedarik etmek zorunda kalır. Bu zorunlu ilişki muamelât, muavazât, 

münakehât, muarızât, muhasımât, mürafaât ve müdafaât gibi beşere ait hâdiseleri ve 

ilimleri oluşturur. Her türlü beşerî topluluğun üretim ve bekasını sağlayan şeylerin elde 

edilmesi ve engellerin ortadan kaldırılıp sağlamlaştırılmasıyla gerçekleşir. Bu ise, asla 

kendisini doğru yoldan saptıracak zulmün ne şâibesi ne de kokusu hissedilmeyecek 

surette külli hükümleri içeren sabit bir kanunun var olmasıyla olur. Bu vecihle lazım olan 

kanunun mutlak âdil ve hakîm olan âlemlerin rabbi Allah tarafından olması lazımdır.  

İnsanın ahiret hayatına dair peygamberlere olan ihtiyacı ise, bu âlemin fâni, 

ahiretin bâki olduğunu, dünyada ilahi emirleri gereğiyle yapan ve nehiylerden sakınıp taat 

ve istikamet üzere yaşayan insana aklın dahi aciz bırakıldığı alanlarda ilahi bir lütufla 

bilgilendirilmesidir. Aksinin gerçekleşmesi durumunda cezasını çekeceği anlatılıp 

bildirilmesi gerekir. Mükâfat ve cezanın yanında da beşer aklının idrak edemeyeceği 

ahiret hayatına dair elzem olan şeylerin anlatılması ve bildirilmesi gerekir. Dünya ehlinin 

birçoğunun şirk ve dalâlet girdabına yakalanması, kitap ehli olanların kitapları tahrif 

etmesi, maişet ve mead işlerinin âlemin intizamından çıkması gibi birçok etkenden dolayı 

peygamberlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ümmetin kaidelerini bilen, bildiren ve onları sabit 

bir külli kanuna göre tebliğ eden; her haliyle emin, masum, akıllı ve zeki olan, her açıdan 

maişet ve meadın temel esaslarını en güzel şekilde icra ederek kulların yaptıklarını 

iyileştirmeye ve düzeltmeye vâkıf; her türlü kötü ve çirkin ahlaktan uzak, fesatlığın 
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belirtilerinden kurtulmuş, mübarek ve temiz ahlaklı, söz ve fiillerinde latif olup Allah 

tarafından doğrulanmış, medh olunmuş bir zâtın olması lazımdır. Aynı zamanda herkes o 

zâtın hükmüne razı olup âlemin düzeninde istenilen eksen çizgisinde hareket 

edebilmelidir. İstenilen mükemmel vasıflara sahip, alâmetleri yüksek ve derin fikirli olan 

zâtların ancak mübarek risaletle müşerreflenen ve nübüvvetin izzetine mazhar olan zâta 

ihtiyacın gerektiği gerçekliğini anlatmaya çalışan Sırrı, bu zâtın ancak peygamberlerin 

olabileceği ve bunu sabitleyen kaideninse nazil olan kitaplar ve risaletini teyit eden 

mucizeler olduğunu söyler. Bu aklî izahlarından sonra Kur’ân-ı Kerim’in Hz. 

Muhammed’in risaletini ziyadesiyle desteklediğini belirtir.291 

Peygamberler, peygamberlik müessesesinin fikri temellerine bakan insanı 

Allah’ın fazl ve keremiyle Rabblerinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etmektedir. 

Adaleti ve hikmeti gereği insanların davetine icabetin neticelerini bildirmektedir.  

Allah ile mahlûkat arasındaki ilişki ve nübüvvet sahibi nebilerin tebliği vahiy 

yoluyla gerçekleşmiştir. Bu yol aklen mümkün olduğu gibi nübüvvet müessesesi için de 

önemli bir noktadadır. Çünkü beşer onunla duyuların ve aklın idrak edemeyeceği alan 

hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Müellif, vahyin mahiyeti ve nasıl gerçekleştiği 

konusunda naklen açıklamamakta, onun mahiyetini sadece peygamberler bildiği için bu 

meselenin üzerinde durmamıştır. 

 

2.6.4.2 Peygamberlerde Bulunması Gereken Sıfatlar  

 

Sırrı, peygamberlerin imanları tafsili olduğu gibi dinî ilimleri de mufassal bir şekilde 

bildiklerini söylemektedir. Çünkü dini bilgilerin “mişkatı” kendileridir. Hükümlerin 

bazısında içtihat etmek câizdir. İçtihatlarında hata ihtimali imkânsız olmadığı gibi hata 

üzere devam etmeleri de söz konusu değildir. Çünkü onlar ya vahiyle ya da ilahi ilhamla 

anında irşad olunurlar. Fakat diğer müçtehidler ilahi ilham ve benzeri yollarla irşad 

olunmazlar. Bu yüzden onların hata üzere kalmaları mümkündür. Hataları mazur 

görülerek ictihâd sevabı alırlar. 

Tüm peygamberlerin doğru sözlü (sıdk), emin (emânat), zeki ve dâhi (fetanet), 

tebliğ eden, masum ve günahsız (ısmet) olması vâcibtir. Peygamberler hakkında vâcib 

 
291 en-Nahl 16/125; Sebe’ 34/28; en-Necm 53/3-4.  
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olan sıfatların aksinin görülmesi imkânsızdır. Nasıl ki iki zıddın bir arada bulunması 

aklen muhal ise aynı şekilde peygamberlerde de iki zıt sıfatın bir arada bulunması 

muhaldir. Mesela kizb, hıyanet, vahiy olunanın bir kısmını gizleme (ketm) ve akılsızlık 

gibi vacib vasıflara ait zıtların onlarda bulunması muhal ve mümtenidir. Netice itibarıyla 

Sırrı, nübüvvet sahibinde olması gereken ve risalete ait celil sıfatların peygamberlerde 

bulunmasının neden vâcib olduğunun gerekçelerini misallerle beraber izah eder. Aynı 

zamanda bahsin sonunda Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman gibi nebiler hakkında yapılan 

suçlamaların kesinlikle batıl olduğunu ve bunlardan sakınmak gerektiğini söyler. Çünkü 

risaletin şanını ve nübüvvetlerini kusurlu ve vehimli gösteren her bir sıfat mümteni’dir.   

Peygamberler hakkında nübüvvet ve risaletlerine şüphe getirmeyen yemek, 

içmek, yatmak, uyumak, gülmek ve ağlamak gibi beşere ait hallerin geçekleşmesi caiz ve 

mümkündür. Dinî hükümlerin bilfiil talim ve izah edilebilmesi için peygamberlerin insan 

olarak gönderilmesi ve onları hayatlarında yaşayıp insanlara bildirmesi gerekir. Bu durum 

insanın dünyevî işlerine de fayda ve kolaylık sağlar. 

Peygamberlerin risalet ve nübüvvet davasını ispatında mucizeler zuhur ederken 

hasta olmak, acıkmak ve susamak gibi kendilerine ansızın gelen beşere ait arazî 

vasıflardan kurtulmaya kadir olamadıkları görülür. Bu durum kendilerinin beşer oluşunu 

ve kendilerinde zuhur olunan harikuladelerin ancak Cenab-ı Hakk’ın ilahi bir kudret ve 

lütuf eseri olduğunu gösteren ve ayne’l-yakin bilinen kat’i bir burhandır. Peygamberlerin 

zahiren beşerî arazlara muhatap olmaları Allah katında makamlarının yüksekliğini ve 

mükâfatlarını arttırmak için onlara şiddetli bela ve sıkıntılar göndermiştir. 292  Sırrı, 

peygamberlik vasfının yanında yeme içme gibi beşerî vasıflara sahip Yahudi taifesinden 

Üzeyr’e ve Nasârâ taifesinden Hz. Îsâ’ya ulûhiyet vasfını veren inançları red ettiği gibi 

batıl görmüştür.293  

Allah göndermiş olduğu peygamberlerin sayısını bildirmemiştir. Her bir 

peygamberin nebîlik vasfı aynı olup iman ve itikatta hiçbirinin diğerinden ayırt edilmesi 

caiz değildir. 294 Ancak Allah katında fazilet ve derece cihetinden peygamberlerden 

bazıları bazılarından efdaldir. 295  Bunların en faziletlisinin Hz. Muhammed olduğu 

 
292 Buhârî, Merdâ, 3. 
293 el-Mâide 5/75. 
294 el-Bakara 2/285. 
295 el-Bakara 2/253. 
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nasslarda belirtilmiştir.296 Kur’ân-ı Kerim mufassal bir şekilde risaletle müşerref olan bazı 

peygamberlerin ismini zikretmediği gibi onların veli mi nebi mi oldukları da 

ihtilaflıdır. 297  Ehl-i Sünnet akaidine göre iman eden kimse peygamberlerin sayısını 

sınırlandırmadan “Hz. Âdem’den Hz. Muhammed ve bunların arasında ne kadar 

peygamber gönderilmişse biz hepsine iman ettik” demesi gerekir.  

İnsanın yaratılışı ve bi’set Hz. Âdem’le başlamasına rağmen, nübüvvetin sonu 

onların en şereflisi olan Hz. Muhammed ile sonlanmıştır.298 Hz. Peygamberin ümmeti 

diğer nebilerin ümmetinden hayırlıdır.299 Öyle ki mucizeleri dahi bütün peygamberlerin 

mucizesinden çoktur. Peygamberlerin her birinin tebliğle mükellef olması ilahi bir 

tebliğle bildirilmiş olup hepsi vazifelerini yerine getirirler.  Hepsi nübüvvet davasına 

sadık ve hakkı konuşarak insanların dünyevî ve uhrevî her türlü zarardan uzaklaştırarak, 

hayr ve menfaate de teşvik ederek rüşt ve hidayete davet ve irşad ederler.  

Sırrı, Hz. Süleyman’ın siyaset yoluyla cennet taifesine ve diğerlerine hükmettiğini 

fakat Hz. Peygamber’in hâtemü’l-enbiyâ olması sebebiyle tüm insanlara ve cinlere hatta 

cennet taifesine gönderildiğini300 söylemektedir. Nebilerin sonuncusunun kim olduğunu 

söyledikten sonra nüzûl-i İsâ, Mehdî, güneşin batıdan doğması, dabbet-ül-arz ve deccâl’ın 

çıkışı gibi hâdiselerin hakk olduğunu ama ne zaman ve nasıl olacağı hakkında bilgi 

vermemiştir. Bunların hem Ehl-i Sünnet’in akaid esaslarında olmaması hem de nakledilen 

hadislerin sıhhatinde şüphenin bulunmasından dolayı müellifin konuyu ele almadığını 

düşünüyoruz. 

Ömer en-Nesefî Metnü’l-Akaid’inde “Peygamberimizden sonra insanların en 

üstünü…” 301  ifadesinden sonra Hz. Ebû Bekir vd. söylemiştir. Eserine şerh yazan 

Teftâzânî ise bu ifadenin yerine “Peygamberlerden sonra…” denilmesini daha uygun ve 

güzel bulmuştur. 302  Çünkü Nesefî’nin kullandığı ifadeyi kurtarılabilecek ve te’vil 

edilebilecek boyutta görmemiştir.  Süleyman Sırrı da Kenzü’l-Akaid adlı eserinde “Hz. 

Peygamber’den sonra insanların en faziletlisi Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. 

 
296 Sebe’ 34/28. 
297 el-Mü’min (Gâfir) 40/78. 
298 Sâd 38/71.  

Buhârî, Enbiyâ, 5, Edeb, 109; Müslim, İmâre, 44, Fedâîlü’s-Sahabe, 30, 31; Tirmizî, Fiten, 43, Menâkıb, 

20; Ebû Dâvud, Fiten, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 11, Cenâiz, 27, Fiten, 33; Tirmizî, Menâkıb, 1.   
299 Âl-i İmrân 3/110. 
300 el-A‘râf 7/158; Sebe’ 34/28; el-Cin 72/1-2. 
301 Ömer Nesefî, Metnü’l-Akaid, s. 5. 
302 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 169. 
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Osman, ondan sonra da Hz. Ali”303 diyerek Nesefî’nin kullandığı ifadeyi kullanmıştır. 

Fakat Sırrı’nın kasd etmek istediği mânanın “Hz. Peygamber’den sonra doğan 

insanlar…” olduğunu düşünüyoruz.  

Sırrı, bu sıralamayı zikrettikten sonra dört halifeden Allah’ın razı olduğunu 

kaydetmektedir. Ehl-i Sünnet itikadının da hilafetin tertibini bu şekilde sıraladığını 

belirtir. Ashabı-ı Kiram’dan hiçbirisi hayırdan başkasıyla yâd olunmaz. Hiçbirisi 

hakkında kin ve düşmanlık caiz değildir. Aksine onlardan razı olunduğu ayetlerle304 

bildirilmiştir. Hatta onlara muhabbet, Hz. Peygamber’e muhabbet; kin ve düşmanlık, Hz. 

Peygamber’e kin ve düşmanlık olup onlara eza Hz. Peygamber’e ezadır. Öyle ki ona eza 

son nefesin kötü olmasına götürür. Hz. Peygamber vasıtasıyla cennetle müjdelenen 

ashabın305 cennet ehli olduklarına şehadet ederiz. Cennetle müjdelenen ashabın dışında 

başka birini müjdelemek ancak muhbir-i sadıkın şehadeti ile mümkündür. Bu yüzden 

bizler belirli bir şekilde herhangi bir şahsın cennet ehli ya da cehennem ehli olmasına 

şehadet edemeyiz. Hatta iman ehli, ehl-i cennet ve küfür ehlinin de ehl-i nâr olabileceğine 

inanırız. Sırrı, ilk dört halifenin tertibi ve onlara karşı Ehl-i Sünnet akaidinin bakışını 

zikrettikten sonra son nebiden sonra İslâm’ı temsil edecek bir halifenin niteliklerini ve bu 

mesele üzerinde yapılan tartışmaları zikretme ihtiyacı hissetmemiştir. Çünkü Ehl-i Sünnet 

akaidinde imamet meselesi itikadi ve kelâmî bir konu olmadığı gibi bu eserin yazılış 

sebebi olan Ehl-i Sünnet’in itikadi esaslarına da dâhil değildir. Sırrı’nın gayesi itikadi 

esaslara dâhil olan ihtilaflı meseleler üzerindeki eleştirileri zikretmek ya da reddetmek 

değildir. 

Sırrı, bu meseleyi açıkladıktan sonra şefaat hakkında sadece bir cümle 

zikretmiştir: Ehl-i beytin diğer iman ehillerinden daha fazla Resûlullah’tan şefaat 

talebinde bulunabilecekleri ümit olunur. Hatta hayatta bulunan kimselerin ölülerin 

arkasından dua etmeleri ve onlar için sadaka vermelerinin faydası olduğunu söylemiştir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamber’in son peygamber olduğunu ve ondan sonra dünyaya gelip 

ve ona tâbi olan hiçbir velinin nebi derecesine ulaşamayacağını söylemiştir. Çünkü 

nebiler son nefes korkusundan emin olmalarının yanında günahların hepsinden 

masumlardır. İlahi vahiyle ve meleklerin peygamberleri müşâhede etmeleri sayesinde 

 
303 Sırrı, Kenzü’l-Akaid, s. 94. 
304 et-Tevbe 9/100. 
305 Ebû Dâvud, Sünne, 8; Tirmizî, Menâkıb, 83; İbn Mâce, Mukaddime, 133. 
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onların mükerrem kişiler olduğu görülmektedir. Hâlbuki hiçbir veli hakkında bunlar 

söylenemez. 

 

2.6.4.3 Havarık-ı Âde Meselesi ve Çeşitleri 

 

Havarık yani kâinatta gerçekleşen olağanüstü hâdiseler olup altı kısımdır. İrhasât, 

mu’cizât, keramât, maûnet, istidrac ve ihanet’dir. Süleyman Sırrı’nın mucize ve 

mucizenin şartlarını eserinde nasıl anlattığını inceledikten sonra havarık-ı âde 

sayılabilecek özellikleri zikretmeden önce eserinde ayrı bir başlık altında incelediği 

Mi‘râc hâdisesini inceleyeceğiz.  

 

 2.6.4.3.1 Mucize ve Mucize’nin Şartları  

 

Mucize, peygamberlerin tahaddî (meydan okuma) ve muaraza yoluyla nübüvvet davasını 

tasdik etmek için davalarına uygun bir şekilde ellerinde âdetin aksine zuhur eden 

harikulade bir hâdisedir. Bu iki yol peygamberlere mahsus olup kendilerinde zuhur eden 

harikuladelerdir. Bu harikuladelikler hem nübüvvet öncesinde hem de sonrasında 

şahitlerle ispat olunan kemalî haller ve tabiat kanunlarının üstünde gerçekleşen harikulade 

hâdiselerdir. Sırrı bu harikulade hâdiselere birkaç örnek vererek deliller getirmiştir. Hz. 

Peygamber, ümmi bir zât olmasına rağmen dönemin övüncü olan, fesahat ve belagata 

karşı Kur’ân-ı Kerim mucizesiyle nübüvvet davasını ispat etmiştir.  

Sırrı, mucizeyi diğer harikulade hâdiselerden ayıracak birtakım şartlar 

sıralamıştır: Ona muaraza edilmesi imkânsız olmalıdır. Fakat onu açıkça talep etmek şart 

değildir. Ayrıca gerçekleşecek şeyin karineleri yeterli ve istenilen şeye uygun olmalıdır. 

Sırrı bu şartın anlaşılabilmesi için Ehl-i Sünnet kelâmcılarının sıkça kullandığı temsili 

zikreder: Mucize talep edildikten sonra “Şu meyyitin davamı tasdiki mucizemdir” 

dediğinde o meyyit dirilerek “Davasında kâzibtir” diye tekzip eylerse onun dirilmesi ve 

konuşması mucize değildir. Çünkü istenilen şey davasının tasdik olunmasıdır. Fakat 

“Mucizem şu meyyitin dirilmesidir” dediğinde o meyyit dirilerek onu yalanlasa da yine 

mucizedir. Çünkü istenilen şey ölünün dirilmesiydi. Bu da gerçekleşmiş oldu. Şu var ki 

dirildikten sonra meyyit, muhtardır. Dilerse tasdik eder, dilerse tekzip eder. Onun tercihi 

i’caz oluşuna engel değildir.  
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Mucize, insanların mislini yapmaktan aciz kaldığı ve nebilerin davasını tasdik 

ederek karşı tarafı susturabilen olağanüstü haldir. Aynı şekilde her peygamberin mucizesi 

çoğunlukla kavmi içinde meşhur olan ve kendilerince iftihar ettikleri kabul görülen 

hallerden olur. Öyle ki peygamberlerin düşmanlarına yani inkâr ve tekzip edenlere karşı 

kat’i hüccetler getirerek ve bildirilenleri de izah ederek onları cevap veremez hale getirip 

susturdukları kat’i naslarla sabit kılınmış ve delil ile ispat olunmuştur. Mesela, Hz. 

Mûsâ’nın kavmindeki sihirbazların sihirlerine karşı asâsının onları bir anda yutup 

meydanda hiçbir eserleri bırakmaması ve Hz. Îsâ zamanında tıp ilminin gelişmesine 

karşılık herkesin aciz kaldığı anadan doğma gözsüzlerin gözünü açması ve ölmüş olan 

mevtayı yeniden diriltmesi gibi mucizeleri örnek vermektedir. Böylece herkesi 

susturabilecek özelliğe sahip bu tür mucizelerin vücuda gelmesiyle onlar tasdike mecbur 

oldular. Asrı saâdet zamanında ise, fesâhat ve belâgat terakki etmişti. Herkes onunla 

iftihar edip müsabaka meydanları düzenlerdi. Hz. Peygamber’in mucizesi olan Kur’ân-ı 

Kerim’de son derece fesâhat ve belâgat kullanılmıştır. Bunu inkâr ve tekzip edenleri ise 

muaraza ve meydan okumaya davet eder. Bu davete karşılık verebilecek beşer gücünün 

olmaması onun mucize olduğunu ispatlar.  

 

2.6.4.3.2 Mi‘râc Meselesi  

 

Mi‘râc’ın harikulade bir hadise olması mucizenin temel özelliğini göstermektedir. Sırrı 

bunu gösterebilmek amacıyla “Mucize”yi anlattıktan sonra mütekellimler arasında 

kelâmî tartışma konusu olan bu vakıayı eserinde ayrı bir başlık altında incelenmiştir. 

Rivayetler yoluyla bildiğimiz hâdisenin mahiyetinin akıl ve tabiat kanunları çerçevesinde 

izah edilmesi, onun mucize oluşunu ortadan kaldırmamaktadır. Sadece vakıanın 

yaşanılmasının aklen mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber’in risaleti zamanında Mi‘râc yolculuğunu bildiren haberler üç 

derecededir. İlki Hz. Peygamber’in uyanık vaziyette kendi mübarek bedeniyle Mescid-i 

Harâm’dan Mescid-i Aksa’ya risalet makamıyla teşrif olunması (İsrâ)dır. Bu hadise 

nassla sabit ve kesin olduğundan inkârı küfrü gerektirir. Diğeri Mescid-i Aksa’dan 

semaya doğru yükseliştir (Mi‘râc). Bu hadise meşhur bir haberle sabit olduğundan inkârı 
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dalâleti gerektirir. Üçüncüsü ise, Allah’ın dilemesiyle semadan huzuruna kadar seyr ve 

temaşadır. Bu âhâd haberle sabittir.306  

Sırrı, İsrâ ve Mi‘râc hadisesinin ancak Allah’ın izniyle olabileceğini ve buna 

inanmanın da farz-ı ayn olduğunu söyler. Çünkü aklen ve naklen sabit olan haberin inkârı 

nübüvvetin inkârını gerektirir. Ayrıca Allah’ın kudreti zâtının gereği olarak mümkünâtın 

tamamına taalluk eder. Bu hadise de mümkünâttan olduğu için Hz. Peygamber’de 

gerçekleşmesi imkân dâhilindedir. İmkânı bedihî olduğu gibi fennen ve bilfiil 

gerçekleşmesi aklen ve naklen sabittir. Sırrı, bunu ayrı bir başlık altında fennî deliller 

üzerinden ispatlamaya çalışmaktadır. 

Gerek felekler ve gerekse unsurların her birinin cisim ve araz oluşu konusunda 

eşit kabul edilmiştir. Yani bir cisim hakkında vukuu tasavvur olunan her bir nitelik ve 

alâmetler, diğeri için de düşünülebilir. Dolayısıyla, semavî cisimlerin yarılması ve tekrar 

birleşmesi aşikâr ve mümkün olması Mi‘râcın da bir mucize olarak gerçekleşmesine 

engel değildir. Fen ilminde hikmet üzere bir kimse gözünü açtığı anda gözünden zuhur 

ve huruç eden ışıkların o anda feleklere kadar olan mesafeyi kat’ etmesi rü’yetin 

husulüdür. Bir başka misalse elektrik gücüyle yeryüzünün bir noktasından başlayıp 

aralıksız aynı noktaya kadar uzanan telgraf hattının bir ucundan hareket ettirildiğinde pek 

az bir zamanda diğer ucuna kadar hareketin vusulü gerçekleşir. Semavî cisimlerden örnek 

verirsek güneşin bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzaklığı, yeryüzünün mesafesinden 

pek çok fazlayken, güneşin doğması anında nihayet noktası başlangıç noktasının 

konumuna saniyeden az bir zamanda ulaşması geometri ilmi ile sabit olunmuştur. Hâlbuki 

yeryüzünden arşa kadar olan mesafe feleğin ağır hacmiyle ancak on iki saatte kat’ 

ediliyor. Bu da yarım daire mesafesinin hemen hemen üçte biri nispetinde olduğu fennen 

sabittir. O halde Hz. Peygamber’in bedeni gecenin bir kısmında seyir ve temaşa ederek 

mesafeyi Allah’ın kudreti ve inayeti ile neden kat’ edemesin. Bunun gerçekleşmesine şek 

ve şüphe ile bakılamaz.  

Ayrıca Hz. Âişe Validemiz’den nakledilen bir rivayete göre Hz. Peygamber’in 

Mi‘râc yolculuğu ruhanîdir. Çünkü onun temiz bedeni asla gözden kaybolmadı, yani 

bedeni yataktan hiç ayrılmadı şeklinde te’vil edilirse, bu Mi‘râcın ruhanî olduğunu 

gösterir. Şundan dolayı ki Hz. Peygamber, kırk beş yaşındayken Hz. Âişe doğmuştur. 

 
306 Bu kısımdaki delilin âhâd haberle sabit olduğunu söylemesine rağmen müellif, hadisleri zikretmemiştir. 
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Hâlbuki cismânî Mi‘râc hicretten bir sene önce yani elli iki yaşında Recep ayının yirmi 

yedinci gecesinde gerçekleşmiştir. Hz. Âişe’nin o zaman yedi yaşında olması gerekir ki, 

Hz. Peygamber onunla Medine-i Münevvere de dokuz yaşında izdivaçla şereflenebilsin. 

Hz. Peygamber’in bedeninin kaybolmayışıyla maksadı izdivaç sonrası gerçekleşen 

hadisenin ruhanî olduğunu gösterir. Çünkü cismânî Mi‘râc zamanında Hz. Peygamber’in 

yanında değildi. 

Hz. Âişe’nin bu ifadesini “Hz. Peygamberin bedeni ruhundan ayrılmadı” şeklinde 

yorumlanırsa o zaman Mi‘râca cismânî çıktığı ispatlanmış olur. Her ne kadar Mi‘râc 

hadisesi haberi ulaştığında bu haberi duyan insanların birçoğu bu hadisenin cismânî bir 

şekilde gerçekleştiğini imkânsız görüp inkâr etmiş olsalar dahi aslında bu durum inkâr 

eden kimselerin imanındaki zayıflığına işaret eder. Bu da Mi‘râcın cismânî olduğunu 

gösteren kesin ve aklî delillerden biri olur. Ayrıca Mi‘râcın ruhanî şekilde gerçekleştiğini 

kabul etmek, hadisenin yaşanmışlığını inkâr etmek demek değildir.  

Ehl-i Sünnet akaidinde Hz. Peygamber’in Mi‘râc gecesinde mekân, cihet ve diğer 

türlü keyfiyattan münezzeh olarak Allah’ı gördüğü kabul edilmiştir. Fakat bu görmenin 

nasıllığı yani gözle mi kalple mi oluşu ihtilaf halindedir. Sırrı burada Teftâzânî’nin 

Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye adlı eserinde geçen, söz konusu görmenin kalple gerçekleştiği 

fikrini tercih edip doğru bulmuştur.307 

 

2.6.4.3.3 Diğer Havarık-Âdeler  

 

Mucize dışında kâinatta gerçekleşen olağanüstü hâdiseler ise irhasât, keramât, maûnet, 

istidrac ve ihanettir. İrhasat, nübüvvet öncesi nübüvvet iddiasında bulunmayana ileride 

nübüvvet verileceğine alâmet olarak zuhur eden havarık-ı âdedir. Kerâmet, salih 

kullarının yüksek makamlarını göstermek ve nübüvvet davasını ispatlamak gayesini 

taşımayan bilgi ve marifet sahibi kimselerde meydana gelen mübarek olağanüstü bir 

olaydır. Mesela Hz. Süleyman’ın veziri Âsaf ibn Berahyâ308 uzak diyarlardan Belkıs’ın 

tahtını göz açıp kapayana kadar efendisinin huzuruna getirmesi309, Hz. Ömer’in Medine-

i Münevvere de minber üzerindeyken Nihâvend’te bulunan ordunun komutanı Hz. 

 
307 Teftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s. 161.  
308 Bkz. Ömer Faruk Harman, “Âsaf b. Berahyâ”, DİA, III, 455. 
309 en-Necm 27/40.  
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Sâriye’ye dağ arkasından gelmekte olan düşmanı bildirmesi310. Ashabın dışında velilerin 

gösterdiği kerametler de haktır. Ama mucizelerden farklıdır. Çünkü onlar nübüvvet 

davasında bulunmayıp tâbi oldukları ve inandıkları Hz. Peygamber’in mucizelerini 

gösterir. 

Maûnet, nübüvvet iddiası olmayan müminlerin sıkıntı ve darlık zamanında 

gerçekleşen harikulade bir hadisedir. İstidrâc, küfür ve günahkâr ehlinin tuğyan ve 

dalâletteki sapkınlığını arttırmak ve azaplarını şiddetlendirmek için istek ve maksatlarını 

gerçekleştirmesiyle meydana gelen olağanüstülüklerdir.  

İhânet, küfür ehlinin peygamberlik davasını yalanlamak ve değersizleştirmek için 

maksatlarının aksi yönünde meydana gelen havarıktır. Müseylimetü’l-kezzâb, bir gözü 

alîl olan kimsenin illetini sıhhat ve afiyet bulması için dua ettiğinde aksine diğer sağlam 

gözünün alîl olarak âleme rezil ve rüsva olması gibi. Buna benzer harikuladelerin tamamı 

Cenab-ı Hakk’ın ilahi kudretine ait eserler olup basit sebeplerin bir araya gelmesiyle 

meydana geldiği görüşü kabul edilemez. Ancak sihir, basit sebeplerin bir araya 

gelmesiyle gerçekleşir. Her kim ihtiyarını kullanarak bu sebeplere başvurursa âdete yani 

kâinatta meydana gelen fizik kanunlarına uygun Allah’ın halk ve icad eylemesidir. Bu 

olay, mümkün olabilecek şeyler arasından olduğu için mucize gibi tabiat kanunlarının 

üstünde gerçekleşen ve kabul görülen fevkalade hâdiselerden değildir. 

 

2.6.5 Ahiret Gününe İman  

 

Bu bölümde Sırrı, Ahiret gününün gerçekleşmesi ve kabir içindeyken gerçekleşecek olan 

aşamaları izah ettikten sonra ahiret gününde yaşanacak halleri sonraki bâbın alt başlığı 

altında incelemiştir. “Ehl-i Sünnet’e Göre Kaza ve Kadere İman” bâbının “Hatime” 

başlığı altında ba’de’l-mevt, haşr-i cismâni ve ba’de’l-haşr, sual, hesap, mizan, kitap, 

havz-ı kevser, sırat, cennet ve cehennem gibi hallerin her bir aşamasını ayetler 

çerçevesinde311 açıkladığını görmekteyiz. 

 
310 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-

İlmiyye, 1987, II, s. 553-554; Ebû Bekir el-Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 

1985, VI, s. 370; Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, Tarihü'l-Hulefâ, Kahire: el-

Mektebetü't-Ticareti'l-Kübra, 1969, s. 125-126; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, Beyrut: Mektebetü'l-

Maârif, 1981, VII, s. 130-132. 
311 Âl-i İmrân 3/185; el-Mü'minûn 23/16; el-Kasas 28/88; Yâsin 36/51, 79. 
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İlahî tekliflerle mükellef olan insanlar ve cinlerden her birisi hidayet veya dalâlet 

tarafını tercih etmesi cüz’i iradelerinin neticesidir. Yani kendi iradeleriyle bir tarafı tercih 

ederler. Bu tercih, onları nefsin kemaline ve ebedi hayatına doğru giden bir karadır. 

Bulundukları hidayet ve saadet hali veyahut dalâlet ve şekavet hali, ezelde Allah’ın 

malumuyla bilinmekte olup hidayet ve saadet tarafını tercih edenlere Allah’ın lütuf ve 

keremi gereği olarak onlara mükâfat; dalâlet ve şekavet tarafını tercih edenlere adalet 

vasfının gereği onlara mücazât verir. 

Bu mükâfat ve mücazâtın verilebilmesi için ahiret tarlası denilen dünyanın sona 

ermesi yani ölümün gerçekleşmesi gerekir. Her nefsin ölümü tadacağı andan itibaren 

ahiret günü başlar. Cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme girene kadar 

yaşayacakları haller vardır. Her mevtâ kabir hayatının başlandığı anda yani bulundukları 

hal ve mahalde Münker ve Nekir adlı iki melek tarafından rablerinden, 

peygamberlerinden ve dinlerinden sual olunur. Cennet ehlinin nimet ve rahatına nail 

olması ve cehennem ehlinin ise azapla korkutulmaları hak olur. 

Ölülerin birçoğu hem kabirde bulunmaları hem de bir kısmının azab ehli 

olmalarından yaşadıkları azaba kabir azabı denilir. Vefatından sonra ile haşirden önce 

ölen kişi her ne halde olursa olsun ve her nerede bulunursa bulunsun azabı veya nimeti 

yaşayana mevtâ denir. Çünkü bunlar kabre mahsus olmadığı gibi zikrolunan haller dahi 

yalnız azaba has değildir. Hatta vefatından sonra ister kabirde bulunsun isterse deniz veya 

diğer canlıların karnında bulunsun fark etmez. Günahkâr ehlinden affolunmayanların 

günahları nisbetinde azab yaşayacakları ve taat ehli olanlar ise iyilik ve güzelliklerle dolu 

nimetlerle nimetlenecekleri haktır.312  

Azabın elemi ve nimetin lezzetini his ve idrak etmek her ne kadar hayata bağlı ise 

de hayat gerçeğinin anlaşılması mizaç ve bünyeye bağlı değildir. Çünkü ruhun bedenden 

çıkmasıyla büsbütün alakası kesilmez. Hatta bedenin esas cüz’lere bir derece taalluku 

bâkî kalmakla sualleri ve cevabı, nimetin lezzetini ve azabın elemini hisseder. 

Bir insan, hayatta bulunan varlıkların eserine vakıf olmasını gerektirmez. Çünkü 

bilgi sahibi olmamak onun gerçekleşmeyeceğini icab etmez. Meselâ, bir kimse uyurken 

gözlerinin kapalı olması ve hiçbir uzvunda mutluluk ve lezzet alma eseri veya keder ve 

azab hissedilmediği halde birçok isteklere uygun rüyalar görülerek hemen cennet zevkine 

 
312 el-Mü’min (Gâfir) 40/46; Tirmizî, Kıyâmet, 26. 
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yakın bir zevk ve ferahlığın yayılmasıyla lezzet bulabilir. Hatta müthiş korku dolu rüyalar 

görerek ateş ehlinin cehenneminde müşâhede ettikleri azaba yakın bir azapla müteessir 

de olabilir. Hâlbuki uyuyan ve rüya gören kişinin yanında bulunup uzuvlarının hepsini 

dışarıdan kendi gözüyle müşâhede eden kimseler, uyuyan kimsenin bu haline vakıf 

değillerdir. Sırrı’nın bu açıklamalarıyla kabir hayatının varlığını ve nasıl yaşandığını aklî 

delillerle izah etmeye çalıştığını görmekteyiz.  

Yeniden dirilişi anlatırken Allah’ın zât ve sıfatlarından başka her şeyin helak 

olacağı ama tamamen yok olmayacağı şekilde bir durumun ortaya çıkacağını 

söylemektedir. Ölen her canlının ruhu bedeninden ayrılırken ölümü tatmakla ruh 

sahiplerinin hayatı sona erer. Hayatı sona eren canlının vücudunu oluşturan parçaların 

imtizacı ve devamlılığı bozulur.  İster istemez dağılmış olan aslî parçalar yani bedenlere 

ait parçalar tekrardan bir araya gelerek inşa olunan bedenlerine girer. Bedene ruhun 

tekrardan üflenmesiyle o bedenin ihyası ve haşir meydanında yeniden haşrolup 

toplanmaları haktır. Cesetlerin haşri zâtında mümkün olup gerçekleşeceği nasslarla da 

kesindir. Sırrı’nın bu ifadeleriyle haşrin sadece cismânî ya da ruhanî olduğunu söyleyen 

grupları zikretmeden onlara cevap verdiğini anlamaktayız. Çünkü müellifin cevap verme 

gibi amacının olduğunu metnin hiçbir yerinde göremiyoruz. Fakat “bedene ait dağılmış 

parçaların yeniden bir araya geldiğinde kişinin bedeni dünyadaki bedeniyle aynı mı yoksa 

benzer mi olacağı” sorusunu cevapsız bırakmıştır. Eğer ki, farklı bir beden olacaksa 

“dağılan parçaların yeniden bir araya gelmesi gerekli midir?” sorusu sorulur. 

Cismâni haşrin gerçekleşmesi kesin olmasına rağmen nasıl gerçekleşeceğini 

bildiren kat’i bir nass yoktur diyen Sırrı, bu durumun iki yolla açıklanmasının mümkün 

olduğunu söyler. Birinci mümkün yol, ölülerin esasını teşkil eden ve dağınık halde 

bulunan parçaların bir araya gelmesiyle beraber ruhların bedenlerine iadesiyle olmasıdır. 

İkinci mümkün yol ise, ma’dum olan parçaların iadesi ve ruhların geri dönmesiyledir. Bu 

iki seçeneğin her birinin gerçekleşmesi zâtında mümkündür. İlk seçeneğin olması 

apaçıktır. Çünkü imkân dâhilinde olan oluşumların şekilleri ölenin yani cesedin dağınık 

halde bulunan parçalarının aslî şekline geri dönme kabiliyeti, benzeri görülmemiş 

maddeye ve vücuda gelme kabiliyetinden daha fazladır. Mümkün bir varlığı hiçten var 

etmeğe kadir olan Allah, dağınık halde var olan parçaların bir araya getirerek oluşturması 

imkânsız değildir. Aynı şekilde ruhların iadesine kadir olabilmesi ilk mümkünün yani 

hiçten var oluşumuyla sabit olan zaruri bir hadisedir.  
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Mümkün olabilecek diğer bir yol ise, önceden varlığı mümkün olan şeyin tekrar 

var edilmesinin313 sırf ma’dumun yeniden yaratılmasından daha mümkün olduğu bilinir. 

Yoktan var etmenin ikinci defa yaratmaktan zor olduğunu söyleyerek yeniden dirilişi 

kabul etmeyenlere karşı sunulan ispatlardan birini Sırrı burada zikretmiştir. Bu ispatla 

“İlk yaratmada acz mi gösterdik ki yeni yaratmalarımızdan şüphe ediyorlar?” ayetinden314 

hareketle yeniden dirilişin imkân halinde olduğunu göstermeye çalışmıştır. Hatta 

devamında Sırrı’nın yeniden dirilişin nasıllığına dair yapmaya çalıştığı akıl yürütmelerini 

görüyoruz.  

Haşr-i cismânînin şu iki yoldan hangisiyle olacağına dair şer’i delil olmasa da ikisi 

de mümkün olabilecek hâdiselerdendir. Bu hadisenin gerçekleşebileceği kitap, sünnet ve 

icma-i ümmet gibi edille-i şer’iyye ile ispat olunması mükellefin inanması zorunlu olan 

itikadi esaslara dahil edilmiştir. 

Her bir kul “Allah’a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir resûl göndermedin” 

dememeleri için kullarına hem resûl gönderir hem de ihtiyari fiiller verir. Kulun kendi 

amelleriyle ihtiyacı olanı seçebilmesi ya da seçememesi Allah’ın hikmet ve meşiyetiyle 

gerçekleşir. Her şahsın sorumluluğu başladığı andan ömrün sonuna kadar kendisinde 

meydana gelen hayr ve şer gibi ihtiyari fiillerin kaydedilmesi ve muhafaza olunması 

gerekir. İnsanlığın fertleri ise, bu ikisine kadir olamadıklarından her şahsa mahsus olan 

melekler tarafından kulların amelleri kaydedilip yazılır. Defter kıyamet günü sonrası 

muhasebeye konarak mühürlenir. Sonra saîd olanların amel defteri sağ taraflarından 

verilir ve cennetle müjdelenirler. Şakî olanların defteri ise arkasından verilir. Şahitlerin 

gözü önünde hesaba çekilip amel defteri tartılır. Dünya hayatında ömürleri, malları ve 

diğer amelleri ihtiyari fiilleriyle nasıl kullandığı Allah tarafından birer birer sorulur. 

Ardından herkes amellerine göre muamele olmak üzere “kıldan ince kılıçtan keskin” 

şeklinde tasvir olunan cehennemin üzerine kurulmuş sırata sevk olunur. Cennet ehli, 

Kevser havuzundan su içer, selamet ve saadete ulaşır. Cehennem ehli ise, cehenneme 

girip azap çeker. Bu ikisi kat’i nasslarla sabit olup dinin zorunlu itikad esaslarındandır.315 

 
313  Kenzü’l-Akaid adlı eserde beşere has bir nitelik olan kabiliyet kavramını her şeye kâdir ve hâlık olan bir 

zât için de kullanıldığını görüyoruz.  
314  Meryem 19/66-67; el-Ankebût 29/19-20; er-Rûm 30/11; Yâsin 36/77-79; Kâf 50/15, 30. 
315  en-Nisâ 4/165; el-A’raf 7/8; el-İsrâ 17/13; Meryem 19/71; eş-Şûrâ 42/7; el-İnfitâr 82/11-12; el-İnşikak 

84/7-8,10. 
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Müellif yaratılmış olan her bir insanın Allah’a iman etmekle mükellef olduğunu 

ve hesaba çekileceğini söylemiş olmasına rağmen fetret ehlinin hesabının nasıl olacağına 

dair bilgi vermemiştir. Aynı zamanda Sırrı, nasstan316 hareketle akaid esaslarını belirleme 

yöntemini seçtiğinden klasik kelâm kitaplarında sıkça rastlanılmayan sırat konusunu 

kendisi kısa bir tasvir ile de olsa bahsetmeden geçmemiştir. 

Kelâm kitaplarında cennet ve cehennemin halen yaratılmış olup olmadığı ve 

yaratıldıysa nerede bulunduğu, her ikisinin de ebedi olup olmadığı tartışma konusu 

olmuştur. Bu mesele için farklı görüşler ve itirazlar yapılmıştır. Yaratılmış olup olmadığı 

görüşlerinin yanında halen inşa halinde olduğu şeklinde açıklamalar da mevcuttur. Sırrı 

bu ihtilaflı görüşleri ve itirazları zikretmeden kendi itikadını belirtmiştir. Cennet ve 

cehennemin şu anda yaratılmış, mevcud ve bâki olduğunu aynı zamanda kendilerinin ve 

ehillerinin ansızın yok olmayacağını ayet, hadis ve kıssalarla delillendirmiştir. Hatta 

Allah cennet ve cehennem ehlinin ebedi kalacağını nassla bildirmiştir. Nassla kesin 

belirtilmesi ve sabit olması, bunu inanılması zorunlu olan itikadi esaslara dâhil eder.317 

Sırrı, Ehl-i Sünnet çizgisindeki kelâm âlimlerinin benimsediği cennet ve cehennemin 

ebedi olduğu görüşünü kabul etmektedir. Her ne kadar farklı görüşler savunulsa dahi eğer 

kişi ahirete inanıyorsa cennet veya cehennemin şu anda var olup olmadığını kabul veya 

reddetmesi o kimsenin imanına zarar vermez kanaatindeyiz. 

Müellif, hesap ve mizandan sonra cennet ve cehennemde başlayacak ebedi olan 

ahiret hayatı hakkındaki bilgi ve tasvirlere yer vermemiştir. Hatta bu hayatı kimler 

yaşayacak ya da ahiret hayatını yaşayan insanların ebedi olmasının Allah’ın zâti 

sıfatlarından olan ebediyet ile çelişip çelişmeyeceği gibi tartışmalı meselelere de yer 

vermemiştir. Bunun sebebi nasslarda bu meselelerin zahir bir şekilde belirtilmemiş 

olması ve aynı ayeti318 iki farklı görüş sahibinin delil olarak sunmuş olması olabilir.319 

Sırrı, Ehl-i Sünnet’in akaid esaslarına dâhil olmayan fakat sosyal-siyasi açıdan kelâm 

 
316 Meryem 19/71-72. 
317 el-Bakara 2/24; Âl-i İmrân 3/133; en-Nisâ 4/122. Hz. Âdem ve Hz. Havva kıssası için bkz. el-A’raf, 

7/19; Tâ-Hâ, 20/121; 
318 Âli-İmrân 3/133; er-Ra’d 13/35. 
319 Detaylı bilgi için bkz. Hasan Hüseyin Tunçbilek, “Cennet ve Cehennem Halen Mevcut mu?”, Dicle 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2(2005): 53-62; Emrullah Fatiş, “İbnü’l-Hümâm’a Göre 

Yaratılmışlık ve Ebediyet Bağlamında Cennet ve Cehennem”, Hikmet Yurdu, 16(2015): 83-102; Osman 

Oral, “Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin Hulûd/Cennet ve Cehennemin Ebedîlîği Konusuna Yaklaşımı”, 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, 3(2015): 87-108; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 

570-573. 
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kitaplarına giren imamet bahsine ve kabir hayatı, kıyamet ve alâmetleri, sûra üfleniş, 

şefaat gibi nassla kesin olan akaid nitelikli konulara da değinmemiştir. 

  

2.6.6 Kaza ve Kadere İman  

 

Süleyman Sırrı bu bölümde diğer bölümlerdeki gibi kaza ve kadere imanın Ehl-i Sünnet 

akaidine göre izahına ve ispatlara yer vermemiştir. Akaid-kelâmın en önemli 

konularından olan kader ve kaza konusunu sadece kavramların tanımını ve anlaşılması 

istenen mânayı yüzeysel anlatarak Ehl-i Sünnet akaidine göre kaza ve kadere iman 

başlığı altında konuyu tamamlamıştır. 

Kader, hayr ve şer her ne zaman vuku bulacaksa ancak yaratıcının irade ve 

meşiyyeti gereği olarak halk ve icad olunmasıdır. Halk ve icad hususunda kulun asla dahli 

ve tesiri yoktur. Kaza ise eşyanın ezelde ne şekilde olacaksa o şekille olması olup ilahi 

iradenin taallukudur. O cihetten ki kader, eşyanın Allah’ın iradesine mahsus bir kader 

üzere muayyen bir vakitte aralıksız icad etmesinden ibarettir.  

Kader kazaya ve kaza ilme ve o da ma’lûma tâbi olmuştur. Böylece bir kimsenin 

cennetlik ya da cehennemlik olması ezeli istidadı gereğince, yaratılmamış olan cüz’î 

iradesinin muktezası neticesi olmaktadır. Hiçbir ferdin ihtiyarî fiillerinde Allah’tan asla 

ve kesin olarak cebir ve zorlama şaibesi düşünülemez. Sırrı, eserinde kaza ve kader 

tanımını yaptıktan sonra bu meselede kula verilen ihtiyarî fillerin yerini açıklayarak 

konuyu tamamlamaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KENZÜ’L-AKAİD METNİ 

 

3.1 Kenzü’l-Akaid Metni 

3.1.1 Osmanlıca Metin Kısmı 

 

 

 نفيسه ه  ( نام رسالكنزالعقائدعلم كالمدن )

 

 

 

 

 سى انجمن تفتيش و معاينه اعضاسندن معارف ناظارت جليله

 افندينك اثريدر ىفضيلتلو سليمان سر

 

 

 

 سنك قى و معارف نظارت جليلهيپناهينك تصد فتوا ببا

 نمرولى رخصت ٥١٧و  ٣١٣تشرين اول سنه  ٢٨

 سيله طبع اولنمشدر رسميه

 

 

 

 درسعادت

 باب عالى جوارنده ابوالسعود -سى ه بك( مطبعد )محمو

 ٧٢سنده نومرو  جاده

١٣١٥ 
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 فيأ تى

 غروشدر ٣

 

 (علم كالمدن كنز العقائد)

 ارشوسندهچباب عالى جاده سنده كتابجيلرده وحكاكلر 

 صحاف حافظ عمر و شاكر افنديلرده بولنور.

 مؤلفك نشر اولنان ديكر اثرلرى

 الفالحاسباب تفسيردن 

 خالصة االفكاربياندن عالقه شرحى حافظ سيد حاشيه سى 

 كفاية المبتدى شرحى كفاية المنتهىعلم صرفدن 

 معيار المقالمنطقدن 
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 العقائد كنزفهرست 

 فهيصح

 علم كالم -علم اصول فقه  -م فقه لع  ٤

 ( علم كلمۀ)مقدم -سبب تأليف    ٥

 وغايت وفائده سىمك موضوع علم كال   ٦

 سى زمهالت حاالصطاتعريف و سيله ضيهوعر ذاتيه جهت وحدت ىمعلم كال   ٧

 جناب حقه ايمان  ومقدمه هاعتقاد اهل سنت اوزر اولباب     ٩

 ىدى اولوب اولمامسؤفرق ضاله نك اعتقادينك كفره م ١۰ 

 اصول فرق ضاله  ١١

 معتزله ۀفرق  ١٢

 ونجاريه هومرجئ وخوارج  طوائف شيعه  ١٣

 ناجيه ۀه وفرقهطوائف جبريه ومشب  ١٤

 شرعيه ۀفرقه ناجيه نك فروعده تعددى وادل  ١٥

 افعال مكلفينك اقسامى  ١٦

 سى سمعيه نك احوال مبسوطه ۀادل  ١٧

 فصل اول حقيقت ايمان واسالم بياننده  ١٨

 ماءلحقيقت ايمانك تحقيقنده اقوال ع 320[١٨]

 نقال ثبوتىو الاولمدقلرينك عق ؤواقرارك حقيقت ايماندن جز لعم  ٢١

 تزايد وتناقصى قابل اولمديغى بيانىك يدى ومذهب حنفيده حقيقت ايمانترفصل ثانى اصول ما  ٢٢

 [g.2] تزايد وتناقص مسئله سنك نزاع لفظى اولديغى  ٢٣

 فصل ثالث معرفت بارى بياننده  ٢٤

  عين تفصيال فرض كفايه اولديغى و فرض الفصل رابع طريق معرفت بارى بياننده اولوب اجما  ٢٥

 معرفت باريده مختار اوالن نظر صحيح اولديغى

 وعقلىنظر صحيحك وجوبنى اثباتده طريق نقلى   ٢٦

 مركب اولديغى مقدمات اعتباريله اقسام دليل  ٢٨

 جوبيله حاكم بيانندهنظرك وفصل خامس معرفت بارى و  ٢٩

 شرطلرى بياننده صحتنك فصل سادس ايمانك  ٣١

 در فصل سابع مقلدك ايماننك حكمى بياننده  ٣٢

 ونقال صحيح اولديغى اربعه عندنده مقلدك ايماننك عقال ۀائم  ٣٣

 در من اسباب علم واقسام معلومات بيانندهفصل ثا  ٣٥

 
 320  منه۰
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 حواس سليمه  ٣٦

 خبر صادق. ٫كسب -عقل   ٣٨

 اولمديغى واقسام معلوماتلمدن الهامك اسباب ع  ٤۰

 اقسام ممكن  ٤١

 دور تعريف واقسامى  ٤٢

 تسلسل وبرهان تطبيق  ٤٣

  بحثى مشتمل اولديغى قسم اول  اوچ فصل تاسع اعتقاد اهل سنت اوزره صفات بارى بياننده اولوب  ٤٤

 ه بيانىيصفات سلب

 انع اولديغىمدده مشهور اوالن برهان تيهان توحبر  ٤٥

 قسم ثانى صفات ثبوتيه بياننده در  ٤٦

 صفت كالم بياننده در   ٤٧

 صفت تكوين بياننده در  ٤٨

 [g.3] علم كالمك متعلقى اوالن واجب وممكن وممتنعلرى لذاته ايله تقييدك لزومى  ٤٩

 صفات بارينك اقسامى ثباتالبحسب ا  ٤٩

 يرى اولمديغى بيانندهعين وغصفات بارينك   ٥۰

 دن مقصدلرىتو معتزله نك حكمايه تبعيتله نفى صفا  ٥۰

 در صفات ممتنعه وصفات جائزه بياننده  ٥١

 عقائد اهل سنت بياننده در الفصل عاشر اجما  ٥٢

 سى بياننده در لهدايضاح وائد اهل سنتك افصل حادى عشر عق  ٥٥

 جناب حقى اخرتده كورمك عقال جائز ونقال واجب اولديغى  ٥٧

 خير وشر جمله افعال عبادك خالقى انجق جناب هللا اولديغى  ٦۰

 ثرى حقنده علماء كالمك اقوالى بيانندهؤافعال عبادك م  ٦١

 قاتى اعتباريله صفات بارينك اقسامىلمتع  ٦٣

 اختياريه بيانىافعال   ٦٥

 افعال عبادك حسن اولنلرى   ٦٦

 استطاعت مع الفعل بحثى  ٦٧

 تكليف مااليطاق اقسامى   ٦٨

 فدن تكليف ساقط اولمديغى لهيچ بر مك  ٧۰

 اجل براولوب تعدد ايتمديكى ومقتولك اجليله وفات ايلديكى  ٧١

 حرامك رزق اولديغى  ٧٣

 منى ايماندن چيقارمديغىؤكبائرك م  ٧٤

 سنى عفو بيورمسى وشركدن بشقه واجب اولمديغى وكفر ئجناب حقه هيچ برش  ٧٦
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 ك جوازىبصغيره اوزرينه عقا  ٧٧

 سعادت وشقاوت بحثى  ٧٨

 [g.4] كرام حقنده عقائد اهل سنت ه  مالئك  ٨۰

 كتب سماويه حقنده عقائد اهل سنت  ٨٣

 قرأن كريمك جهت اعجازى  ٨٤

 لزوم شريعت باتاهل سنت واثپيغمبران عظام حقنده عقائد   ٧٦

 ران عظام حقنده واجب وممتنع اوالن صفتلربپيغم  ٨٩

 يغمبران عظام حقنده جائز اوالن صفتلرپ  ٩١

 نك عمومىتحضرت پيغمبرك انس وجنه رسال  ٩٢

 نان پيغمبرلرك اسم شريفلرىلقرأن كريمده مفصال ذكر او  ٩٣

 اهل سنت داصحاب كرام حقنده اعتقا  ٩٤

 هعادخوارق   ٩٥

 معجزه واقسامى  ٩٦

 معونت -كرامات   ٩٧

 شرائط معجزه -هانت ا  ٩٨

 دن مقصد سى ومعجزه هر پيغمبرك معجزه  ٩٩

 التك عقال وفنا اثباتىمعراج رس ١۰۰

 اخرته اعتقاد اهل سنت بيانى يوم  ١۰٣

 سوأل قبر  ١۰٤

 قضا وقدره اعتقاد بيانى   ١۰٥

 بعدالموت حشر جسمانى بيانى  ١۰٦

 [g.5]  جنت و جهنمك بقاسى بيانى  ١۰٨
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دين مبين. پادشاه ديانتپرور  ئروى زمين. حام ۀن دوران. اميرالمؤمنين خليفيسلطان سالطين جهان. خاقان خواق

راحم آفاق. آفتاب جهانتاب ممنير رس مملكت خالفت كبرى. وارث سلطانت ملت سمحاء ماهاشهنشاه عدالتكستر. ح

االمم. حائز نهايت الحزم والهمم. ظل هللا فى العالم. ولى النعمت  الشيم مالك رقاب مالكرم كري مكارم اشفاق. عميم

االمم افندمز  لجميع ةان ثانى مازالت سيوف شوكته مظلخ طان السلطان الغازى. عبد الحميدالسل بيمدانى السلطان ابن

مغبوط مهرتابان. و بو يوزدن  يلهمقدم همايونلر ۀعظمالرينى انوار ساطع ۀسماى سلطنت سني ۀحضرتلرينك ذرو

 عزائم اقدس لرندن برو هدقلرى روز سعادت بروز ملوكانرز مسرات بى پايان بيواعيون عالميانى هروجهله منور س

 مسعوديت و عمرانه. صرف ترقىو .عدوانو زجهانداريلرينى. توقى تجاو ۀشهريارى واخص افكار ثاقب ۀصائب

نك  شرعيه ۀزيين. خصوصيله احكام جليلتو افزاى عالمى تأييد ايشجهانى تأمين. وكلزار آس ةايدرك اسباب سعاد

فتواى غراء.  ۀامخقباى مشيخت عظمى. والمس  بسالمحور شرع شريف اوزره زمان انفاذ واجراسنى. 

كبى صاحب اصالته ونجابت   الدين افندى حضرتلرى سالم جمالالا محسودالشيم ممدودالهمم. دولتلو سماحتلو شيخ

الك مسالك احكام اصليه وفرعيه. قيه. واقف غوامض علوم عقليه و نقليه. سلفراست وكياست خ ۀذاتيه. ومالك ملك

استيهال و كفايتلرينه توجيه و  ذات فقاهت سماتك يد دقايق آشناى امور مهام. حقايق ازماى قانون و نظام. اوالن بر

كماالت ذاتيه ايله ممتاز. و فضائل علميه و  [g.6] توديع. و امور معارفك اصالحات و ترقياتى امر مهمنى دخى

والن دولتلو السيد احمد زهدى پاشا. و فقه هللا فى الدارين لما يشاء حضرتلرى كبى بر آصف عمليه ايله سرفراز. ا

 ۀملوكانه لرى آثار باهر ۀمراحم عاد ۀدالهام الهى اوالن ارامحضا فويض. بيورمش اولديغندن تبى نظيره احاله و 

مار عرفان ثابناى زمانده. نواله چين اش رياض جنان. وتشنه دالن خعلم و معرفت غبطه ب ۀقسندن حدي جليله

زمين  ۀار علميه ايله كتبخانثتأليف وتدوين كسب انتظام و تكمل ايتمكه باشاليه رق هردرلو آ ۀوبوصورتله شيراز

خدمت و صداقت ابرازينه موفق  قدرشدر. شوراسيده عرض و بياندن مستغنيدركه ذره نوزمان ماالمال اولمقده بولم

لرندن اولمغله عاجز  شاهانه ۀملوكانه لريله مكافات بيورمق خصال جليل ۀاهينيات غير متاولنلرى الطاف وعنا

ر حضرت سليمانه اوالن دست والنواللرينك حض مستغرق ئواحقرلرى كبى. سلك علماده مالزم صف نعال. بر داع

لطيف شاهانه لرينى امتياز مجيدى نشان ذيشانيله ت ةيله لطفا وعاطفبسنه  وپچيدهم ۀآويز مورانه سنه يعنى اثر خام

بيورمش  آسمانه. ترفيع واعال ۀدانه. وسر مفاخراتمى ذروفرق ترديف بيوره رق. پاى مباهاتمى فرق سيله ماداليه

﴿لئن شكرتم ملوكانه لرينك ايفاى تشكرندن هر وجهله عاجز ايسه مده  ۀشاهانه والطاف جليل ۀجزيلنعم اولمغله اشبو

 ةنك ركن اعظمنى تشكيل ايدن مل عثمانيه ۀسيله سلطنت سني صانهلريت ارزوى خامظهفحواى جليلنه الزيدنكم﴾ 

وظايف مليه لرينه منوط  ۀطبصين ضاو ترعقائد دينيه  ۀلرى انجق تصحيح رابط اسالميه نك سعادت مطلقه ۀمعظم

تحصيل مقاصد و تسهيل مراصده كافى )كنزالعقائد( نامنده  رهومتوقف بولنديغندن لسان عذب البيان عثمانى اوز

اى عهد جليل ملوكانه زوم افلى ترتيب و تأليف ايله عزض مأثر عبوديت و صحايف عيديانت اساله  ۀاشبو رسال

 [g.7] والتوفيق. ةن هللا الهداييل نام رفيته ابتدار ايلدم ومبلرنده نذ
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فضيلتلو محمود اسعد افندى  حرير شهيرتسى حقوق مشاورلكنه رونق افزا  ماليه نظارت جليله

 حضرتلرينك تقريض بليغلريدر.

 

 سرى افندى حضرتلرينه انجمن تفتيش و معاينه اعضاى كرامندن فضيلتلو

 

﴿ان هللا ال يغير ما بقوم در.  القوامى قدرتنك مابهدين، بر جمعيتك سبب دوامى وعصوبت مليه شوكت و 

شكران  ۀنص جليلنك داللت ايتديكى وجهله، بر قوم جناب حقب قارشو مديون اولديغى وظيفحتى يغيروا ما بانفسهم﴾ 

ش واحسان ختمدكجه، جناب حق محضا لطف و كرمندن اونلره بايدن انحراف  و محمدتده تكاسل و اوامر الهيه

ادى رسنى استرداد اتمز. اما بر قومك اف وشوكت كبى نعم جليله صحت وعافيت، وسعت رزق، بقا ىغيتميش اولدا

 لرى رخنه سه تدريجاً سعادت عموميهريه آتيلير، اخالق ذميه يه تمايل ايديلي فراموشى ۀآراسنده قواعد دينيه كوش

 بوزيلور. رىدار اولور، سالمت وعافيتل

والن نيجه ا فرما لرينه فرمان مالير كنى عالمك اك معمورقطعهوايديليرسه يونانيلر وراريخه عطف نظر ت

سى اولديغى كوريلور. زمان  قسزلق نتجهالحو اولوب كيتمه لرى مجرد دينسزلك واخم ناتدنئكا ۀاقوامك خريط

قصواسنه و اصل  ۀك ذرويت ويرمه ين و  كنديلرينى مدنيتمه چندان اهيق  حسنه الحاضرده بيله امور دينيه يه واخ

م غربيه ايچنده حضور قلب واستراحت وجدان كبى ايكى بويوك نعمته نائل اوالنلره اندر تصادف اايدن اقو اولمش عد

 اولنور.

برنمونه اوله بيلير. ملت موسويه  [g.8]لك حالى كوزليعصوبت مليه نك سبب دوام وبقا اولديغنه بنى اسرائ

بيك مصيبتلره ،باللره اوغرامش... دنيانك بر كوشه سنده ديكيش طوتديره ميه رق اوته يه ه جاوچ بيك سنه دنبرى ني

مه مش اولدقلرى حالده دينلرينه اوالن فرط  سياسيه، بر جمعيت مركزيه تشكيل ايده تئيبرى يه طاغيلمش... بر ه

ولمشلردر. شايد موسويلرده بو سنده بو كونه قدر مليتلرينى پك كوزل محافظه يه مقتدر ا سايهمحبت ومربوطيتلرى 

كونيه ايچنده يو وارالنان و بالنسبه افرادى پك قليل بولنان اوملتك  بئعصوبت دينيه و مليه اولماسه يدى بونجه مصا

كلدانيلر، يونانيلر كبى يهوديلرك  مصريلر،جقلرى، بوكون اسكى  بو كونكى عمان وسيع بشريتده بى نام و نشان قاله

 ناملرى اوقونه جغى شبهه سز ايدى. اريخدهتدخى يالكز 

هويتى، توسيع قدرت وعظمتى ايچون دينك دخل كليسى واردر. ايشته بو حقيقت  ۀاوت! جمعيتك محافظ

غربيون عندنده كركى كبى تحقق ايتديكى ايچوندركه بر ياندن سلطنت و حكومتلرينى دين ايله عالقه دار كوسترمه 

انلغى صوك درجه ده حمايه يه، كندى سثر قاتوليكلكى، پروتستان اوالنلرده پروتاوالنل كمكله برابرديكر جهتدن قاتولي

ك قونغو ر رك، اتك اتك پاره لر دوكه بر چوق فداكارلقلر ايده ؛دنلرينى عالمه قبول اتديرمكه غيرت ادييورلر

موقعلرينه، حتى صحراى كبيرك وحشت آميز  ر ساحللرينه، آفريقانك اك هجرى، دها ايصسز، دها واديلرينه، نيژه

آالى ميسيونرلر، ناشرلر  سنه آالى ايه حاصلى دنيانك هر كوشهدآتشين قوم چوللرينه، چينه، ژاپونه، قنا

 كوندرييورلر.

سى مهملى بر اغلمشدر? خير! ديه بيليرم كه اسالميتك ادوار  لهعجبا بز مسلمانلرده بو تر صين دين مسئ

نك مادى و معنوى صرف ايلدكلرى همتلر، غيرتلر  لماى اسالميهعأييد و توسيعى ايچون نك ت اوليه سنده احكام دينيه
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 ۀاسالميه بر كره كوز اوكنه كتيريلير واساتذ [g.9]اليوم ميدانده موجود اوالن مدونات مشدر. هيچ بر ملتده كورلمه

 تمزه تجلى ايدر. وحير قديرعاتى نظر امعاندن كچيريليرسه بو حقيقت نظر تبتتكى تدقيقات و اسالمك بو بابده

نجه يه قدر هپ لسان عرب اوزره يازلمشدر، لمعلوم اولديغى اوزر مسلمانلرك آثار دينيه سى يقين وقتلره ك

حتى منال خسرو، منال فنارى، كلنبوى، بركوى، ابراهيم حلبى وامثالى كبى قوم عربدن اولمايان نيجه دهات علما 

زمانلرده و على الخصوص شوكت اسالميه و  كير ايلمشلردر. آنجق صواثرلرينى هپ اولسان فصيح اوزره تحر

خشانى بر نورانيت كامله ايله پرتوافشان اولمغه باشالديغى شو عصر جليل حضرت عبدالحميد  درۀ عثمانيه نك كوكب

پناهيده اهالميزك قسم تحضرت خالف ۀنواي كماال ۀايواصل وسده اوج تكمله  انيده عثمانليلرك لسان علم وادبىثخان 

لساننه براطالع تام حاصل اولديغندن آرتق اومجلدات اسالميه نك لسان شيرين بيان عثمانى يه ترجمه  كندىاعظمنده 

ً آثار دينيه تأليفنه ده بالطبع هم رغبت و همده بر مجبوريت كورلمش وبويله لكله  بو نه ويلر لسان اوزره رأسا

 ولماق اوزره بلطفه تعالى پك چوق اثار بر كزيده وجوده كتيرلمشدر.ق اللسانمزده دخى علم دينه متع

ً تكمل ايدر عالمده هردرلو نواقصدن عارى اولمق ؛آنجق اربابنك مسلمى اولديغى و جهله هرشى تدريجا

ه دن اولنمشدر و كوريله مزده. ايشته بو قانونال يتغيرك احكام اوزره ايلك دفعه بر اثر وجوده كتيرلديكى كورولمه

حصر  لهئبونلرك قسم اعظمى مسا لخصوصرق تركجه آثار دينيه مزده دخى بعض نواقص موجود ايدى، على ا

 دن لزومى قدر بحث ايدلمه مش ايدى. رك ادله ايديله

سيله ادراك ايلمك ديمك اولوب عن دليل  بيلمك اونى ادله ئغى اوزره برشيحالبوكه قواعد اصوليه دن اولد

دينده استدالله مقتدر اولمايان كيمسه نك يعنى مقلدك ايمانى مذهب  [g.10]حتى علم ؛له مزاولمايان علمه علم دني

ونمسى لده ينه مختلف فيه اولمسى و هرحالده ترك استداللدن ناشى آثم اولديغنك متفق عليه بو مختاره كوره مقبول ايسه

زده بويله م كجه آثار دينيهتريه قدر ى له شمدعلمك دليله اوالن احتياجنه پك كوزل بردليل تشكيل ايدر. ايشته بو سبب

 مش اولمسى بر نقصان عد اولونمقده ايدى. هدن لزومى درجه سنده بحث ايدلم ادله

 ۀ( عنوانلى اثر نفيس فاضالنه لرى خزيندئمطالعه سيله دوچشم افتخارمى تنوير ايلديكم )كنزالعقا

دليلى ايله   ىدينيه ي ۀلسئده اكمال ايلمكده وهر م يى پرمعاليسنده بر چوق درر حقايقى جامع اولديغى كبى بو نقيصه

نورلره غرق  ىدها بر چوق انظار استفاده ي كهركدن بو كنز پر ياثبات ايلمكده در. عاجزلرينك فكر و نظرمى تنويرا

 سزدر. جكى شبهه ايليه

تبريك  ۀشايست لپروريلرينىئكى موفقيتكزدن طوالي ذات فضا وجوده كتيرمكده بويله براثر جليل القدرى

 كوريرم.

بزم ايشبو اثر نفيسلرى كبى بر چوق انافس آثاردن  ؛اوزره شونى ده عرض ايده يم كه اولمق مقال ۀخاتم

ندن تياراخاوالن ب لئى ادراك شرفنه نايمستفيد اولماقلغمز هپ شو زمان سعد اقتران حضرت شهنشاهى 

ب ايله پادشاه ديانتپرور و لبولونمقلغمزك ثمره سى در. بناًء عليه بو مو فقيته مظهريتدن متولد بر حس شكران ق

معاليكستر ولى نعمت بمينتمز افندمز حضرتلرينك دعاى ديموميت عمر واقبال ظل اللهيلرينى زيور لسان  ۀخليف

 ۀفاضالنه لرينك بو كبى دها بر چوق آثار جيد ئلرنده ذات عال ملوكانه ۀفوايرمعا ۀيت و شكران ايلر و سايدعبو

 صله تمنى و نياز ايدرم افندم حضرتلرى. اخالدينيه يه موفقيتكزى كمال 

 [g.11]محمود اسعد                                                                
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 ندى حضرتلرينك تقريض بليغلريدرطاهر اف انجمن معارف اعضاى كرامندن فاضل شهير

 

 باسمه سبحانه

 

نظر  ايله صحيحه دئادركه انوارعقا احر ايهتهمى بار خداوند ثات ظ دركاه رحمت نمانواع محامد و تعظي

 مت جهالت وضاللتدن تخليص بيوردى.لاهل توحيدى تنوير وظ

 شفاعتپناه رسول خدايه سزادركه ستفترق امتى حديث شريفنده فرق ضاله ۀوضرمات ياصناف تحيات وتسل

 ا ايلدى.ثنواحده( ايله است الادن اهل حقى تبشير )

سى طريق  اسنجه جملهدمؤ"بأيهم اقنديتم اهتديتم" واصحاب كرامنه روادركه  وتكريمات آل تحف ترضيه

 .ادرده مشعل كش انوار هدقمستقيم ح

ت اوالن شهريار عالىى تبار پادشاه مكارم آثار نپيراى خالفت و سرير آراى شوكت و سلطاريكه  بعد ذا

حصول اوالن  ۀنآيي لرنده جلوه كر السلطان الغازى عبدالحميد خان ثانى افندمز حضرتلرينك عصر مسعود شاهانه

ارجمندى انجمن  افضل و علم و عرفانك سلبيمدانى مج ۀخيريه اولمق اوزره بزم فضل و كمالك عالم ۀحسناته عالو

يان عثمانى اوزره محصول بال معارف اعضاى كرامندن فاضل شهير سليمان سرى افندى حضرتلرينك لسان عذب

ى اصطالح علم اوزره ادله سيله يكالميه  ۀمهم لئمسا كتاب مستطابنحريرانه لرى اوالن اشبو   بدايع جامه   ۀخام

العلما سزاى تحسين  خصوصيه سنى تعميم ايتمشدر هر حرفك عند دئسى فوا كارانه هبديع ۀحاوى اولديغى حالده افاد

 ى ريب و كماندر.بپرنكته سنك لدى الفضال شايان تكريم و تفضيل اولديغى  ۀو تبجيل و بلكه هر نقط

 .ارباب تحصيلى و عموماً اهل اسالمىى تبشير ايدرم ةكندولرينى تبريك ايله خاص ىدن طوالينبواثر بديعلر

 

انجمن معارف اعضاسندن                                                                                                         

  سيد عبدلى زاده

    [g.12]طاهر                                                                                                              
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 هللا الر حمن الرحم بسم

 

االنبباء والمرسلين وعلى آله و اصحابه اجمعين )بعد( ذا  والسالم على سيدالحمدهلل رب العاامين والصلوة 

فى يشر ئحديث قدس }كنت كنزا مخيفا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفون{ دالوجو واجب بنامعلوم اوله كه ج

صورتده نظام جق  ى حيران براقهيعقول عقال ناتىئوافهام قصديله عالم وكا مفادى اوزره خواص الوهيتنى اظهار

 ۀآدمى خام ۀنفيس نسخۀ مصنوعاتى اسلوب منيع اوزره ايداع وايراد خصوصيله ۀبديع اوزره ابداع وايجاد وعام

ده تصوير و تنظيم بيوروب ازو اعزازده تحرير وترسيم. وصورت انسانى احسن تقويم وافر تكريمۀ قدرتله لو ح

 الوجود خالق بيچونسيله برابر تقدير وتعيين وواجب  رهئعالم ازلده هرصنف مخلوقاتك آجال وارزاقنى لوازم سا

اولديغنى تصديق و اذعانه برهان قاطع اوالن آفاق و انفسه نظر صحيحله تحصيل مطالب دينيه و تسهيل مآرب 

و اذعان و مناهج  تعليم شىايكانه اوالن جوهر جليل عقل وادراكله ممتاز و مسلك مع ۀضروريه خصوصنه واسط

خطاب حكمت ﴿ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن﴾  ايقان ايچون معادى تفهيم و

نصابى مفهومى اوزره هر صنفك شاننه اليق و قابليت و استعدادينه موافق صورتده طريق رشد وهدايته ارشاد و 

 لئكريميله نيجه الطاف نامتناهيه ايله تلطيف و ابشار و ما [2]عميم وفضل فمظهر هدايت ازليه اولنلرى محضا لط

 ذارنتخويف واياله كلمدك تعذيب و عقوباتله خخى مقتضاى عدلى اوله رق خاطر و دضاللت اولنرى  ئواد

 يلهخام بعث وارسال ودنيوى واخروى اسباب سعادة و شقاوتلرفخصوصنده كندى جنسلرندن نيجه انبياى عظام ورسل 

ارساالت وانزاالت  ۀرق سلسل بيوره قطاعنانزاليله عروق اعتذارى قرين  ا فئبه لرينى ناطق كتب و صحانتايج مترت

ياء عليه افضل الصلوات واكمل التحيات اولدقده شرف صحبت حضرت مفخر موجوداتله مشرف بخاتم االن ۀرسيد

عليه ازكى  ناتئى اسرار كااوالن اصحاب كرام رضوان هللا عليمم اجمعين حضراتى جميع احوالده مشكل كشا

ودفع مشكالت و  لئحل مسا ايله بالمراجعة و حى جليل الهى رينهالصلوات واعلى التحيات افندمز  حضرتل

دينيه واعمال شرعيه لرى بر نهج شرع  دئخصوصيله خورشيد رسالت افندمز حضرتلرينك تأثير پرتو ارشاديله عقا

شريف جريان و عصر فيوضات حصر اصحاب كرام و تابعين عظام حضراتنده دخى كتاب جليل جناب بارى و 

محور شرع منيفده دوران ايتمكله  وب خدالاستنباط و اسخراجله امور عباد بروجه مط غمبريدنحضرت پي ۀسنن سني

رك انجق اعالء كلمة هللا ايچون فى سبيل هللا جهاده  لزوم كوريله ميه ونهتدوين كتب و فنون. وتأليف اصول وقان

ايمان واثار ايقانله تنوير  انوارف يى ظلمت كفر و معاصيدن تطهير و قلوب اهل تكلمتشمير ساق اهتمام ايله عال

يرانه الحقاق ران و نجوارباب هدايت وايمانى معارج ايقان و رضوانه اخراج و اصحاب ضاللت وغوايتى مدارك ه

قجه طريق قويم و صراط مستقيم دو القايه اعتنا ايدلمكده ايكن آفتاب عالم رسالتك آفاق فنادن غروب وافولى اوزا

تحدث ايدرك جانب بدعت و هوايه  آرا 321تتتجاوز وانسالكك حدوثيله اختالف افكار و تش هناوالن اصول دينك خالف

اهل  دئعلمايه مراجعت تزايد ايتمكله علماى عظام حضراتى عقالده ئامس امهاتى ووفتاو يعميل و توجه تكثر و وقا

توسيع اثبات واجتهادى  ۀرئطوفان زياغدن حمايه و سيالب ضياعدن وقايه بابنده دامن درميان ايدرك دا [3]ايمانى

وهر  .و ترتيب ابواب و فصول .تأمين ارزوسيله تمهيد قواعد دينيه وتأييد قوانين شرعيه ايله تأليف كتب واصول و

 
  321 )ط(: "تشتت"۰
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ايدرك اوضاع واصطالحات اصولى تعيين  .سيله تسطير و تزببر هوباج وهر مسئله يى  ادله سيله تحرير. ىي لهمسئ

 ىيه نك كيفيتنى بيلديرن علمه )علم فقه( واحكام عمليه يلتفصيليه دن احكام عم ۀومذاهب واختالفاتى تببين ايله ادل

 هك ا دراكنى افاده ايدن علمن دينيه دئافاده ايدن فنه )علم اصول فقه( وادله سندن عقا ىاحوال ادله ي افاده ده اجماال

اوزره بنا و تأسيس اوچ اساس متين  شو يى يانت اسالميهددرك فنون يا علم صفات( تسميهوعلم توحيد و)علم كالم 

ته علم يائجزكتب فالسفه لسان عربه نقل و ترجمه اولندقده علماى اسالميه )قدم عالم و ده مؤخرا بيورمشلر ايسه

ذاتى اثباتى( كبى اصول متين اسالميه يه مخالف  جابانكار و جناب حقه افعالنده اي نىوانكار و معاد جسما نفى ىباري

ابطاله كيريشه رك كتب كالميه معظمات طبيعيه و مباحث افالك و عناصر والهيات ى رد ويحكما ۀاوالن اقوال باطل

مشحون قلنه رق مطلوب اصلى اوالن ايله فالسفه  لئاقوال حكما و مسا رئاورياضيات و بونلرك توابعى اوالن س

استناد و مذاهب  سنه فريده كبى قالمغله اصحاب زيغ وهوى انلرك اقوال باطله ۀدينيه بحر عمان ايچنده در لئمسا

اهل سنتى  ۀحق دئسر جليل ظهوره كلوب بر وقتلر عقا}ستفرق امتى ثلثا وسبعين فرقة{ عاطله سنه انسالك ايدرك 

ريدى حضرتلريله شيخ ابوالحسن االشعرى تما رالهيه ايله شيخ ابو منصو ۀاخالله تصدى ايتمشلرسه ده عنايت ازلي

 ۀاهل سنتى ترهات مهلك د منجيۀاهل سنت تشميرساق همت و غيرتله بذل مقدرة ايدرك عقاي ۀحضرتلرى كبى اجل

ايله رد وابطال  [4]ۀنقلي ۀساطع لئعقليه و دال ۀبراهين قاطع ىي رهئسا ۀاهل ضاللدن تفريق و تمييز و مذاهب باطل

    .رشنه مظهر اولمشلرديستا{يلئ}علماء امتى كانبياء بنى اسراايدرك 

                                                                                                                         

 سبب تأليف

 

تأليف  لئمختلفه ده موزون و منثور بر چوق كتب ورسا ۀاهل سنتى حفظ و ضبط ايچون السن ۀحق دئعقا

صرتنده اختصار اولنمغله  ردهجم لئمسا ىب اولنانلرك اكثريسياولنمش ايسه ده بادى امرده تعليم وازبر ايچون ترت

اختالفى  سىجات ابديه اولمنباعث  كى سمت سعادت استدالله ايصال ايده ميه جكلرى وايمان مقلديارباب استفاده 

عقليه و نقليه ايله نظر واستدالل طريقنى تقرير و تفهيم  ۀهمده ادل تلقين و تعليم و ىي بولنديغندن هم ضرورات دينيه

 ب اولنمشدر.يرساله بر مقدمه ايله التى باب و بر خاتمه وهر بابى ايجابنه كوره بر طاقم فصول اوزره ترت قصديله شو

 

 تنبيه

 

 رق متن وشرح اصولى النزام اولنمشدر. مطلوبه بعد البيان )ايضاح( عنوانيله شرح اولنه لئمسا              

 

 مقدمه

 

 فى و بعض اصطالحات الزمه سى بياننده در.يسيله تعر دهئعلم كالمك موضوعى و فا
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 إيضاح

 

متكثره دن عبارت اولوب انجق يا جهت وحدت ذاتيه و يا جهت و حدت عرضيه  امور نفسنده هر بر علم

طالب اوالن كيمسه يه قبل الشروع ايكى جهتدن بريسيله اول علمى  يه بر علمىسيله تحت انضباطه النور بناًء عل

 ايجماالً تصور الزمدر زيرا مجهول مطلق طرفنه نفس توجه ايتمز.

تعريفدن وجهت وحدت عرضيه  [5]ايده جكى علمى موضوعيله صور شروعتجهت وحدت ذاتيه سيله 

 در. يسيله تصور دخى غايتيله تعريفدن عبارت اولمغله مو ضوعنى و وغايتنى بيلمك دخى الزم اوله جغى بديه

دينيه نك اثباتى تعلق ايتديكى حيثيتدن معلومدركه امور  دئعلم كالمك مو ضوعى تعلق قريب ويا بعيدله عقا

                       عامه دن بحث اولنديغى جهتله ذات باريدن اعمدر.

 

 ايضاح

 

اثبات واجب واثبات صفات واجب واثبات حدوث عالم و صحت حشر جسمانى كبى  لىئعلم كالمك مسا

اوالنمسله  ددنئكبى مباديدن عبارت اولب معلوم اوزرينه نفس عقا دينيه وياخود تركب اجسام و جواز خال   دئنفس عقا

 ى تعلق بعيدله تعلق ايدر.باتحكم اولنورسه اث ايلهله ئايله حكم اولنورسه اثباتى تعلق قريبله و مياديدن اوالن مس

 

 موضوع علم كالم

 

اولوب علم كالمده ايسه ذات هر علمك موضوعى كنديسنده احوال ذاتيه سندن بحث اولنان شيدن عبارت 

آخرته متعلق افعالندن  جسمانى كبى بارينك صفات ثبوتيه وسلبيه سندن واحداث عالم كبى دنيايه متعلق و حشر

و همده اخرته متعلق اوالن  ياوعدم و جوبى كبى هم دن جوبىو ه عقابك يوارسال رسل و مطيعه ثوابك و عاصى 

حاث مذكره نك ا ثباتى تعلق ايلديكى حيثيتدن ذات بارى بمك موضوعى ااحكامندن بحث اولنديغى جهتله علم كال

 ده ملتزم اوالن دخى بودر. رساله و بو زدرئدخى جا اولمق

 

 سى دهئعلم كالمك غايتى يعنى فا

 

حقه  دئاوالن اهل تقليدى ايضاح حجج قطعيه ايله عقا كرداب تقليددن ساحا تحقيقه وصول وطالب ايقان

 [6] ازاله و امحا ايدرك اصول دينى محافظه ايله علوم شرعيه يى ايصال و اهل زيغ و ضاللك اوهام باطله سنى

 مظهر اولمقدر. نهسعادة داري قر و اعمالنده صحت نيته مالك اوله دئو عقا اساس متين اوزره بنا
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 تعريفى جهت وحدت ذاتيه يعنى موضوعيله

 

 دينيه نك اثباتى تعلق ايتديكى حيثيتدن كندنده معلومك احوال ذاتيه سندن بحث اولنان برعلمدركه يا دئعقا

 مذكوره يى تصديقات وياخود تصديقات مذكوره دن حاصل اوالن ملكه دن عبارتدر. لئكالميه وياخود مسا لئمسا

 

 تيله تعريفىيجهت وحدمت عرضيه سى يعنى غا

 

ات و محافظه سى و صحت نيته بدينيه نك اث دئشبهه و اوهام ايديله رك عقا ۀايراد حجج قطعيه ايله ازال

 علمدر. كنديسيله اقتدار حاصل اوالنرق مظهر سعادت دارين اولمغه  مالك اوله

 

 الزمه  اصطالحات

 

اعتقاديات اعتقاده منسوب اوالن امور دينيه در. اعتقاد لغتده بر جسمك ديكرينه ارتباطندن عبارت اولوب 

عقيده نك جمعى  دئشرعى يه ربط ايتمكدر. عقا ى بر حكمبو كركسه صواب ايجاب و يا سلبله قل شرعده كرك خطا

منطوقى اوزره دين  ﴿ان الدين عند هللا االسالم﴾ لدرئادن قلبك كندى اوزرينه منعقد اولديغى مس اولوب احكام اعتقاديه

كبى و حساب معناسنه كلور  }كما تدين تدان{واسالم اطاعت و انقياد معناسنه مرادفلردر دين جزا معناسنه ده كلور 

 سنت مرادفدر تفصيلى كله جكدر ملت، منهاج، شريعت، [7]شرعده ايمانه دخى لسان كبى اسالم﴿ذلك الدين القييم﴾ 

الطبع يعنى معاد و معاشنى تحصيل و بقاسنده ابناى جنسيله اختالط  انسان فطرت اصليه سنده مدنى   زيرامتالزملردر 

جغنى تحصيلده تعاون و  ايسه هر شخصك مالك اولديغنى محافظه ده تمانع و مالك اوله و امتزاجه محتاج اولوب بو

صورته ملت و بو صورته ايصال  نتناصر حاصل اوله جق صورتده اولمسى الزم اولوب بو وجهله حاصل اوال

دن طريق خاصه منهاج و دين و شريعت وسنت دينور وسنت اوزره اتفاقه جماعت دينوركه )لكل جعلنا منكم شرعة اي

 و منهاجا( نظم جليليله اشارت بيورلمشدر.

﴿شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا 

سى مضمون  آيت جليلهن قبلك من رسول اال نوحي اليه انه ال اله اال انا فاعبدون﴾ ﴿وما ارسلنا منظم كريمى الدين﴾

اعتقاديه يه اطالق اولنور  ۀاوزره دين پيغمبران عظام حضراتنك طرف اليهدن تبليغ بيوردقلرى احكام اصليفى يمن

اقامه سيله مأمور مكلفلردر  مكلف اعتقاد و وشرائعك اختالفيله مختلف اولماز واصال نسخ و تبديل تعلق ايتمز و هر

نتدن اعماله متعلق اوالن سو ومنهاج آيت جليله سى مفادى اوزره ملت و شريعت﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ 

پيغمبران عظام حضراتى مختلفلردر و مؤخر اوالن شرايعدن بعضيلرى مقدم اولنك  اندهاحكام عمليه قصد اولنورسه 

عت انجاق ي مقدر اوالن زماننك منقض اولديغنى بيان ايدر وضع ملت وشرع شرحكمنك عندهللا يعنى بعضيسنى نسخ

 [8] من عندهللا مبعوث پيغمبر واسطه سيله اوله بيلور.
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 باب اول

 )واونبر فصلى مشتملدر اعتقاد اهل سنت اوزره جناب حقه ايمان بياننده اولب بر مقدمه(

 

 مقدمه

 

عليه افضل الصلوات واكمل  ناتئكا ۀذى روايتى اوزره خواجمدر امام تر ناجيه ايله فرق ضاله بياننده ۀفرق

بيوردقده اصحاب كرام  }ستفرق امتى ثلثا وسبعين فرقة كلها فى النار اال فرقة واحدة{تلرى ضرح التحيات افندمز

بيورمشدر يعنى بنم امتم ا انا عليه واصحابى{ }الذين هم على مطرفندن )ومن هم يارسول هللا( ديو سؤال اولندقده 

ريله جقلر جمله سى اعتقاد جهتندن جهنمه كيره جكلر انجق بر فرقه نجات بوله جقدر ديمك ييتمش اوچ فرقه يه ا

ناجيه كيمدر ديو سؤال اولندقده انلر بنم واصحابمك اعتقادى اوزره اولنلردر بيورلمش كه انلر اهل  ۀاولوب بو فرق

 ادعناجيه انجق كنديلرى اولديغنى ا ۀلجماعة حضراتيدر زيرا هر نقدر فرق مذكوره دن هر بريسى فرقالسنة وا

ايدرلر ايسه ده بالكليه عقلى كنديلرينه دستور اتاخاذ ايدرك بال ضرورة ظاهر نصوصدن عدولى تجويز ايتميه رك 

حضرت پيغمبريه واثر پاك اصحاب كزين  ۀنيس سنن بيله  بالعموم معنقدات و عبادات و معامالت بلكه عاداتده

اصل شرعى يه مستند اولمدقجه هواى  رضوان هللا تعالى عليهم اجمعين حضراتنه كمال متابعتى التزام ايدوب بر

كسب نام ايدن ماتريديه.  بنيانيله والجماعة عنوان جاللتنفسنه ومقتضاى عقلنه اعتمادى تركله بحق اهل السنة 

 [9] قيد ظنوندر. ۀاولديغى وارست ىس جليله ۀواشاعره. فرق

 

 ايضاح

 

ذكر اولنان امتدن مقصود امت اجابت يعنى بالفعل حضرت پيغمبرى تصديق ايله ايمان  هبو حديث شريفد

 ناجيه دخى عذابدن امين دكلدر شو ۀدن واختالفله مقصود اعتقادده اختالفدر زيرا عمل جهتندن فرقلر ايدن كيمسه

اولمازلر ايسه يالكز عمل جهتندن  عفو هرناجيه مظ ۀمل جهتندن و فرقعفرق ضاله هم اعتقاد وهمده   قدر واركه

                                                .مستحق عذاب اوله جقلردر

علم  ياتهئو جز اولمق لئيا قدم عالمه قافرق ضاله نك اعتقادلرى كفره مؤدى اولورسه انكار شريعت و

كفار مثللو مخلد فى النار اولورلر واالعصات ناجيه  رئتمك و حشر جسمانى يى انكار ايتمك كبى ساايبارى يى انكار 

 كبى مشيت الهيه يه مفوضدر.

ده حديث هر نقدر فرق مذكوره نك جمله سى اهل نجات انجق كنديلرى اولديغى ادعاسنده بو لنورلر ايسه 

آنفا بيان اولنديغى و فصل  دئمدلولنه مطابق اوالن عقا }الذين هم على ما انا عليه واصحابى{مذ كورده  شريف

 .درنتساهل  دئن اولنه جغى وجهله انجق عقايامخصوصنده دخى مفصال ب

از نتله كسب نجات وامتيسدن احتراز واعتقاد صحيح اهل ه باطل دئامدى باعث عذاب نيران اوالن عقا

رضاى رحمن اولمق انجق فرق مذكوره نك مذهب باطل و كفره مؤدى واستحقاق عذابه  لئايدرك داخل جنان و نا
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واعتقاد مستقيملرينى توضيح واتيان  ميوقاهل سنتك مذهب  ۀناجي ۀبادى اوالن اعتقاد عاطللرينى تفصيل و بيان و فرق

يلنجه انك شاصل ملتزم اوالن مذهب حق واعتقاد صواب اكال ده مقامك عدم مساعده سيله برابر هايتمكه متوقف ايس

خالفى طريق باطل  واعتقاد عاطل اوله جغى دركار اولمغله يالكز فرق ضاله نك عددى مضمون حديث شريف 

حضرت پيغمبريدن بولنديغنى واهل سنت حضراتى  ۀر ايتمسيله معجزات باهرظهو رقاعجاز رديفه موافق اوله 

حقيقتده  [10]ده ايسه لره آيريلمشلر كبى معض فرقه حنفى. و شافعى. نقدر اصوال اشاعره وماتريدى. وفروعا هر

 همذكور فرق ذكر اجماليله اكتفا مناسب كورلدى ات ايچون اصوال وفروعابناجيه دن عبارت اولدقلرينى اث ۀفرق

لره افتراق ايدوب اهل سننك  اختالف ايدرك بر طاقم فرقه لدهئب هربريسى بغض مساوولا اصوال يدى فرقه

 فه بالغ اولمشدر.ريضمون حديث شميله مجموعى مماضان

 

 اصول فرق ضاله

 

اصول دينده ابتدا باب خالفى  .در ههب. بجاريه. جبريه. مشۀمعزله قدريه دخى دينور شيعه. خوارج. مرج

رك افعال عبادى كندى قدرتلرينه نسبتله قدرى انكار  ديه 322يدرقمعزله در كه قول فعلنك خال ۀفئكشاد ايدن طا

رك  كبائر نه كافردر و نه ده مؤمن ديه لقدريه ايكن رئيسلرى واصل بن عطا اه 323لقبلرىچون فى االصل يايلدكلر

وقت مشار اليه  ىاعتزال وافتراق ايتديك ندنحضرتلرينك مجلس مالئك انيسلراثبات منزله ايله حسن بصرى 

در قول افعال ايتمشلرراتهبيله كسب اشقمذكوره معتزله ل ۀبيورمقله بعد ذا طائف "قد اعتزل عنا واصل"حضرتلرى 

لره ثواب و عاصى ايشلمك و مطيع اولنى بادى حقنده اصلح اوالن شيلرعاوزرينه  قيدر. وجناب هللاليه سنك خراختيا

واجبدر. ديوب زعملرنجه بونه عدالت. وجناب حقك صفات قديمه سنى نفى وانكار ايدوب  اولنلره عزاب ايتمك عقال

ه دحضراتنه تعريض تدخى وهملرنجه توحيد نامى ويره رك كنديلرينى اهل عدل و توحيد تسميه ايدرك اهل سن نهبو

جغى جهتله قوللرك  آمر وناهى اولميه ناب هللا بونلرك نفى ايتدكلرى صفتلر ايله متصف اولمينجهج حالبوكه بولنورلر

اولمسى وقول افعال اختياريه سنك خالقى اولديغى افعال قبيحه سى اوزرينه وجوبيله حكم ايلدكلرى تعزيبك ظلم 

طال بينى وتوحيدلرى عدالتلرينى الرعدالتلرى توحيد [11]جهتله كىكله ج صورتده جناب حقه شريك اولمسى الزم

 نى بيان ايچون بشقه دليله لزوم يوقدر.نايتمكله مذهبلرينك بطال

 

 ايضاح

 

ذات   صفاتدن مقصدلرى هله حكما كبى معتزله نك دخى نفىجلكن صفات ثبوتيه بحثنده بيان اولنه جغى و

اولمق معناسنه ذات بارينك  لنك معنالرى ذات باريله حاص صفات مذكوره اولمسنى نفيدر يعنى دئبارى اوزره زا

وجود معناسنه  بادعا ايدرلر برده )اشراك( مجوسى كبى وجو ولمديغنىام ب بشقه واسطه الزوولا مقتضاى ذاتى

كبى عبادته ايستحقاق معناسنه شريك اثبات ايتمكدن عبارت اولمغله  اصنام ۀشريك اثبات ايتمك. وياخود عبدالوهيتده 

 
  322 )ط(: "خاليفدر"۰

  323 )ط(: "لفبلرى".
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ق و ايجاد اثباتى كفرى موجب اولماز بلكه معتزله خلق عبادى خلق بارى يه لمجرد افعال اختياريه سنده عباده خ

رديغى قدرت واسطه ولده خلق و ايجاد بيوآالت واسطه سيله بلكه جناب حقك ق وقياس بيله ايتمزلر زيرا قول اسباب 

اولملريله كفره نسبت اولنمازلر ايسه ده ظاهر نصوصه مخالف  لئسيله خالقدر جناب هللا ايسه بالذات خالق اولديغنه قا

صانع قادر مخاتار عليم  بىكغى جهتله ذهابلرى بديهى البطالندر و )كفر( عدم ايماندن عبارت اولمغله دهريه ياولد

حقه مجوسى كبى وجوب وجودنده  انكار ايتمدكجه و كذا جناب اشيايى قئكبى حقا هيئاوالن جناب حق. وسوفسطا

اصنام  ۀغيرى شريك اتخاذ ايتمدكجه وياخود خيرى ايشليان نوردر شرى ايشليان ظلمتدر كبى خالقيتده وياخود عبد

وت و بايتمدكجه وياخود شريعت و ن دبشقه سنى شريك اعتقا حقه جناب هديتدنار كبى معبو ۀكواكب وعبد ۀوعبد

امرى انكار ايتمدكجه اهل قبله تكفير اولنماز راوالن ب هحرمت خمر و لحم خنزير كبى ضرورات دينيه دن مجمع علي

مال معتزله ايسه محضا جناب حق ظلم و قبح و خالف مقتضاى حكمت اوالن شيلردن تنزيهده مبالغه و جبريه ك

 تعظيمده مبالغه غرضيله ذاهب اولدقلرى مذهب باطله سلوك ايتدكلرى جهتله كفره نسبت اولنمازلر.

كرمى فرقه يه آيريلمشلردركه بونلردر واصليه. هذيليه. ياختالف ايدرك  لدهئمعتزله بغض مسا ۀفئو طاب

. بهشميه. عمرويه. يهئخياطيه. كعبيه. جباجاحظيه.   .هشاميه .ماميهت. بشريه. معمريه. مزداريه. طيهئنظاميه. حا

 [12] يه.باسواريه. اسكافيه. جعفريه. صالحيه. حد

 

 شيعه ۀفئط

 

دخى اون سكز  اختالف ايدرك اصوال اوچ فرقه يه يعنى غالت زيديه. اماميه. وغالت لدهئدخى بعض مسا

فرقه يه زيديه اوچ فرقه يه افتراق ايدرك مجموعى يكرمى ايكى فرقه يه ايريلمشلردركه بونلردر سبائيه. كامليه. 

رزاميه.  غرابيه. ونسيه. نصيريه. جناحيه.ي. يطانيهليائيه. مغيريه.منصوريه. خطابيه. هشاميه. نعمانيه. ياخود شع

 ماعيليه. زيديه. يعنى جاروديه. سليمانيه. اماميه. درسبيانيه. ازراريه. مفوضه. بدائيه. 

 

 خوارج ۀطائف

 

بونلرده يكرمى فرقه در محكمه. بيهسيه. ازارقه. نجدات. اصفريه. اباضيه. يعنى حفصيه. يزيديه. حارثيه. 

ديه. بثعالبه. يعنى اخنسيه. معاطرافيه. مجهوليه. صلتيه.  عجارده. يعنى ميمونيه. حمزيه. شعيبيه. حازميه. خلقيه.

 شيبانيه. مكرميه.

 

 مرجئه ۀطائف

 

 بوقدر وعيدات الهيه يه قارشورك  كفر ايله طاعات فائده ويرمدكى كبى ايمانله معصيت ضرر و يرمز ديه

درلو مناهى و معاصى يه اصرارله غضب الهيدن امنيت رجاسنده بولنورلر بونلرده بش فرقه در يونسيه. عبيديه.  هر

 ومنيه.تغسانيه. ثوبانيه. 
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 نجاريه ۀطائف

 

صفات وحدوث كالم وانكار رؤيت  [13]ق افعال عباد و استطاعت مع الفعل مسئله لرنده اهل سنته نفىلخ

 انيه. مستدركه. درزعفر  .وثيهتابعلردر بونلرده اوچ فرقه در برغبارى مسئله لرنده معتزله يه 

 

 جبريه ۀطائف

 

لرنده عبادى جمادات مثابه سنده اعتقاد ايدرلر بطالن مذهبلرى  جزئيه يى انكار ايدرك افعال اختياريه ۀاراد

 ره منافيدر.بديكرينك حقوقنه تجاوز ايلسه درعقب مدافعه يه قيام ايدرلر بو ايسه مقتضاى ج ىميدانده در زيرا بريس

 

 مشبهه ۀطائف

 

 كبيرا. جناب حقى مخلوقاته تشبيه ايدرلر تعالى هللا عن ذلك علوا

 

 ناجيه ۀفرق

 

ترصين و ايدوب اوتاد اصول شرعيه ايله  ناب ينهاوزر سنيه سنن نحصن حصين اعتقادلرينى اساس متي

 ورلر.نتحكيم ايتمكله اهل السنة والجماعة عنوان جليليله تسميه اول

 

 اهل السنة والجماعة

 

االشعرى حضرتلرينه فروعده امام المجتهدين  اصولده شيخ ابومنصورماتزيدى حضرتلريله شيخ ابوالحسن

شافعى امام احمد بن حنبل  اماملك ام سيف هللا المسلول على الملحدين ابوحنيفه نعمان بن ثابت حضرتلريله امام

انضماميله مجموعى يتمش اوش  الجماعتكاهل السنة و ۀحضرتلرينه تابعلردر امدى يتمش ايكى فرقه اهل ضالله فرق

 [14] رسول هللا اولديغنده اشتباه قالماز. ۀباهر ۀرق حادث شريف مذكورك معجز فرقه يه نالغ اوله

 

 راقلرينك سببىتناجيه نك فروعده بويله اف ۀفرق

 

خى ددائر سنت  ليه صراحةً قرأن كريمده بولنماز ايسه سنت سنيه يه مراجعت اولنلور اكامع ۀعض مادب

ابت ثصراحةً قزأن كريم ويا سنت سنيه ايله   دخى بولنماز ايسه امتله عمل اولنور اجماع ايسه اجماع بولنماز

اولنان شرائطى جامع  نعمل الزم اولمغله كتب اصول فقهده بيااصله قياسله اجتهاد ايديله رك  ومنصوص اوالن بر

عمليه نك استنباط واستخراجنه قادر  ۀدالله سندن احكام شرعي اقتضا ويا شاره ويا ااياره وبسمعيه نك ع ۀاوله رق ادل
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ايله بذل مقدرت ايدرك ظن غالبلرى نيه منجر اولورسه  صوصده جدتامخ ام حضراتى هرظاوالن مجتهدين ع

اولوب آراى بشر ايسه مختلفه اولمغله طبيعى انك اختالفى  جبيد ايدنلره انكله عمل والينه تقرنديلرينه و كنديلك

 يله اجتهادى اوالن مسائلده اختالف امر ضروريدر.بحس

 

 ايضاح

 

جهتله تشديد ويا تخفيفدن عبارت  ومأخذلرى متحد اولديغى مرجع اختالف مذكورك بيان اولنديغى وجهله

حديث شريفى مقتضاسى اوزره عباد حقنده لطف باريدر بناء على هذا بر  }اختالف امتى رحمة واسعة{اولمغله 

نه باايدرسه يالكز اجتهاد ثو خطاقدر واركه  ه ينه مأجور ومثاب اولور شولاولسه بي ايتمش 324اطاجتهادنده خمجتهد 

 اجتهاد وهمده اصابت ثوابنه مستحق اولورلر.ت ايدرسه هم باصا و

 

 شرعيه ۀادال

 

تاب ويا كلردن قياسله اجماعك بهمه حال نسنت. اجماع امت. قياس فقها.در بو درتدر كتاب. شرعيه  ۀادل

 سنته استنادلرى الزمدر.

 [15] قسملردر. دردر له سنتدن هربريسى داللة وثبوتلرينك قطعيت و ظنيتلرى اعتباريله بكتا

ن آيتلر ومفهومى قطعى اوالن احاديث متواتره ب محكم و مفسر اوالوبرنجيسى داللت وثبوتلرى قطعى اول

 يله فرض قطعى و حرام قطعى اوالن احكام دينيه ثابت اولور.اكبى بونلر

 كبى.  ومؤوله داللتى ظنى ثبوثى قطعى اوالن آيات مجملهايكنجيسى 

بوتى ظنى اولوب مفهومى قطعى اوالن اخبار آحاد كبى بونلر ايله واجب ويا ث قطعى وچنجيسى داللتىا

 كراهت تحريميه ايله مكروه اوالن احكام ثابته اولور.

ثابت بونلر ايله احكام سائره  حاد كبىآداللتى ظنى اولوب مؤول ومجمل اوالن اخبار ودردنجيسى ثبوتى 

حب ته مكروه ويا سنت ويا مسلييه افرض ويا حرام ويا واجب ويا كراهت تحريميا احكام شرعيه  اولور بناء على هذا

 ماز. كلوركه افعال مكلف بونلرك برندن خالى اوله اولمسى الزم 325هيتنزيهومباح و كراهه 

معامالت. عقوبات. كفارات. اخالق. كبى اقسامه تقسيم اولنور  عبادات دخى اعتقاديات. افعال مكلف

}آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وبالقدر خيره وشره من هللا تعالى{ }والبعث بعد خى ت داياعتقاد

يعنى خير للرينه ويوم آخرته و قضا و قدره ومضمون شريفنه يعنى جناب حقه و ملكلرينه و كتابلرينه و رس الموت{ 

و شر جمله سى جناب حقدن اولديغنه و كذا بعدالموت ديريله جكنه يعنى حشر جسمانى يى ابواب مخصوصه سنده 

 وب ايمان واعتقاد ايتمكدن عبارت اولمغله شو كتابك التى بابه انحصارينه باعث اولمشدر.لبيان اولنه جغى وجهله بي
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خى معاوضات ماليه. مناكحات. مخاصمات. دت هاد.در معامالجدخى صالت. صوم. حج. زكات.  عبادات

و  [16]دخى كفارت يمين زنا. حد قذف. حد سرقت كبى حدود شرعيه يه كفارات دخى حد امانات. تركاته. عقوبات

 رق كتب فقهيه ده بحث و بيان اولنور. اولنه لره تقسيمكفارة صوم. كفارة ظهار. كفارة جناية حج. كبى قسم

ج وسمعيه نك احوال مبسوطه سندن مستفاد اولديغى اوزره اوقات خمسه ده نماز قيلمق رمضانده اور ۀادل

ت اولمغله انكارى موجب كفردر وفرضى بايتمك كبى حرام دليل قطعى ايله ثا طوتمق كبى فرض. شراب ايچمك وزنا

ليل ظنى ايله ثابت اولدقلريچون خى داعى عقابدر واجب ومكروه ددايشلمك و حرامى ترك ايتمك باعث ثواب وعكسى 

انكارلرى موجب كفر دكلسه ده واجبى ايشلمك و مكروهى ترك ايتمك دنياده مدح و ثنايه واخرتده ثوابه اسحقاقه 

 ى استخفاف موجب كفردر.نكسنه داعيدر جمله سعباعث و عكسى حالنده دخى 

 

 فصل اول

 در( يانندهب)حقيقة ايمان واسالم 

 

}وما انت بمصدق نظم جليلنده اولديغى كبى كه  ﴿وما انت بمؤمن لنا﴾ در  مطلقا تصديق معناسنهتده غايمان ل

ناسنه اولوب لسان شرعده ايكيسيده بر معنايه يعنى ظاهرا عاد ميديمكدر واسالم لغتده اطاعت وانق لنا فيما حدثنا{

وب قبول ايتمكدن عبارة اولديغى كتاب وسنتله ثابتدر كتاب جناب حقك دوباطنا جميع احكام دينيه يى تصديق اي

 قول شريفى در كه حضرت لوط عليه﴿فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ 

اولمغله اوالنى چيقاردق انده اهل اسالمدن بر اهل بيتدن بشقه بوله مدق ديمك  اهل ايماندن السالمك قريه سندن

 [17] ايدر. سى اتحادلرينى اقتضاانثمك استلمؤمندن مس

االيمان بضع }يوردقلرى بتلرندن روايت حضردخى امان مسلمك ايوهريره رضى هللا تعالى عنه  وسنت

منجيه سنى شعب ايمانك اعالسى عد  ۀلمهللا( ك اله اال حديث شريفيدركه )ال وسبعون شعبة اعالها ال اله اال هللا{

الحديث قول شريفنده ايسه اركان اسالمدن قلنمسى اتحادلرينى }بنى االسالم خمس شهادة ان ال اله اال هللا{ بيوريلر 

﴿قالت افاده ايدر بو صورتده هرمسلم مؤمن وهرمؤمن مسلم اولمغله برينى اثبات ديكرينى نفى صحيح اولماز اما 

آيت جليله سنده ايمانلرى سلب اولنان اعرابيلره اثبات اولنان اسالم  ل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ األَْعراب آمنا قل

اولمغله اتحادلرينه منافى دكلدر  ولمغويسنه محلاظهار ايتدكلرى مجرد انقياد ظاهرى يعنى معناى  قورقوسندنقلينج 

يمان ايتمديكز ا م سن انلره ديكه سزبان ايتدك ديديلر حبينك معناسى. اعرابى يعنى بعض كويليلر بز ايمه زيرا آية جليل

 .ديمكدر ديكز يلدكاسندن ظاهرا امريكزه اطاعت وانقياد وبلكه قيلنج قورق

*التصديق بما دن بعضيلرى ايمانى  علماى حنفيه حقيقنده علماى اهل سنت اوچ فرقه اولوبتحقيقة ايمانك 

ديو تعريف بيوروب ايمان انجق جناب حقك وجودى  علم مجئ النبى صلى هللا تعالى عليه وسلم من الدين ضرورة* 

ه رق حضرت پيغمبرك ياولم اجدن اولديغى نظر واستدالله محت ونمازك فرضيتى و شرابك حرمتى كبى امور دينيه

دن مفصال معلوم اوالنى مفصال  معلومى اوالن احكام شرعيهخبر ويرديكى و عوام وخواصك يعنى هر بر مكلفك 

ديق قلبيدن صرق رضا واختياريله ت تكذيبدن برى اوله ۀاردن عارى واماربومجمال معلوم اولنلرى مجمال عناد واستك

*تصديق عبادت ايتمك كفردر و بعضيلر دخى  ۀزنار ايتمك ويا جناب حقك غيريسنه سجد عبارتدر اما اختياريله شد
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 [18]ديو تعريف بيوروب يعنى ايمان رسول اكرم النبي صلى هللا تعلى عليه وسلم فيما جاء به من عند هللا واالقرار به*

اقراردن ولسانله  قصلى هللا تعالى عليه وسلم افندمز حضرتلرينى طرف الهيدن خبر ويرديكى شيلرده قلبله تصدي

 ه بيورمشلردر.خى حقيقة ايماندن جزؤ اولديغنى افادد يعنى اقرارك

ايسه امر قلبى اولمغله امر  ب بووه كوره حقيقة ايمان انجق تصديق قلبيدن عبارت اولفامدى اولكى تعري

تصديقى الزم اوالن امور دينيه  دنياده احكام اسالميه نك اجراسنده  ايمانك تحققنه لسانله اقرار شرطدر بناء على هذا

الناس  ده عند هللا مؤمن ايسه ايدن كيمسه عند اقرارى ترك ياريلهاقراره قادر ايكن اختيى قلبيله تصديق ايدوب لسانيله 

 يعنى احكام دنياده مؤمن دكلدر بونكله برابر اهل جنتدر.

 

 ايضاح

 

 يه دن اوالن اسالمله ازدواج ومشعائر اسال وفاتنده كركسه و نياده مؤمن اولمامق كركسه حياتندهداحكام 

 نك اجراسندن محروم ايدلمكدر. اوالن معامله صسنه مخصو مسلم جنازه نمازى قلنمق وسائرجنازه فاتى حالنده و

ولسانيله اقرار ايدوبده قلبيله تصديق ايتميان كيمسه احكام دنياده مؤمن ايسه ده عند هللا مؤمن دكل منافقدر 

له معذب بذاع ة نظم جليلى مفهومى اوزره قعرغياده اشدآال ي ﴿ان المنافقين في الدرك االسفل﴾اهل نفاق اولديغيچون 

 .دراولوب اصال شفاعت ايده جك كيمسه بوله ميه جق

دن عبارت اولمغله اقراره قادر ايكن اختياريله  له اقرار(نايكنجى قوله كوره حقيقة ايمان )قلبله تصديق لسا

الناس مؤمن دكلدر زيرا جزؤ اوالن اقرارك انتفاسى  ترك ايدن كيمسه هر نقدر قلبيله مصدق ايسه ده عند هللا و عند

فى عمل ايماندن جزؤ دكلدر امام اعظم افندمز نر هرايكى قوله كوره عندالخدكل اوالن حقيقة ايمانك انتفاسنى مستلزم

اولمسنى  [19]ديو تعريف بيورمسى اقرارك ايماندن جزؤ *اقرار باللسان وتصديق بالجنان*حضرتلرينك ايمانى 

*االيمان التصديق واالقرار فمن الم پزدوى حضرتلرينك اصول فقهده ساال حنفيه دن فخر ۀائم ۀايدرسه ده اجلافاده 

يعنى ايمان  صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا*

ترك ايدن مؤمن دكلدر و قلبيله تصديق  اقرارىاقرار ايله تصديقدر امدى قلبيله تصديق ايدوبده بال عذر شرعى 

 بيورمسى. مندرايدوبده لسانيله دخى اقراره وقت بوله ميان كيمسه مؤ

يعنى  به فهو كافر مخلد في النار* 326لت*التلفظ بكلمتي الشهادة مع القدرة شرط فمن اخ وجالالدين دوانينك

ب مخلد فى الناردر وشهادتى تلفظ صحت ايمانه شرطدر هركيم اقرارى اخالل ايدرسه كافر اول ۀحال اقتدارده كلم

له اقراردر لكن تصديق قلبى نتصديق ولسا بلهكنى قلربيومسى مشمس االئمه حضرتلرينك دخى اصول فقهده ايمانك 

على  ده قابل سقوطدر بناءقى شرعى وقوعنيركن اصلى اولب هيچ بر وجهله قابل سقوط دكلدر انجق اقرار عذر حق

ق اكراه ر ى مطمئن بااليمان. اولهبقى خالفنه تبديل موجب كفردر. و قلياولورسه اولسون تصد هرنه وجهله هذا

صديق قلبيدن عبارت تفى حقيقة ايمان انجق نتبديل موجب كفر دكلدر بيورمسى عندالخ فنهعذريله اقرارى خال واجبار

توافق  مكله قولين بيننده نوعماتكن وحال اضطرارده امر تبعى اولديغنى افاده اياولوب اقرار ايسه حال اختياره ر
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سائره  ۀائم تدهخى بودر بو صورد مفادي تلرينك مختارى و نصوص قرأنيه نكحضرشيخ ابومنصور  حاصلدر

فه يه استناد ايدرك ايمان قلبله تصتيق يكبى بعض احاديث شر }االيمان معرفة بالقلب وقول اللسان وعمل باالركان{

د و تناقصنه قائل يايماندن جزؤ قله رق تزاولسنله اقرار وسائر اركان وجوار حله عملدر ديو عمل واقرارى حقيقة 

ايمانله  لنانعقليه و نقليه يه مخالف اولديغى جهتله بو مثللو احاديث شريفه ده ذكر او ۀاولمشلر ايسه ده سائر ادل

دخول ناردن منجى اولمسى متفق عليه اوالن  [20]قة ايمان اولميوب اعمال صالحه يه مقارن اوله رقمقصود حقي

 ه بيان بيورلمشدر.ليريات جليله لآية اآل  خاشعون﴾ 327﴿قد افلح المؤمنون الذين هم في صالتهم ايمان عرفى كاملدر كه

ثابتدر عقال ثبوتى جزؤك انتفاسى  ونقال جزؤ اصلى اولمدقلرى عقال ندناايم ل واقرارك حقيقةموالحاصل ع

حقيقة ايماندن جزؤ اولملرى فرض اولنسه حسب البشريه عملده  ونلركجهتله ب كلك انتفاسنى مستلزم اوله جغى

يسه قطعى كلور بو ا الزم اولملرىايماندن خارج  ۀقصور ايتمامك قابل اوله ميه جغى جهتله يالعموم اهل ايمانك دائر

 البطالندر.  نقال شبوتى كتاب وسنت واجماعله حاصلدر.

كبى كه جناب حقه ورسولنه خالف صددنده بو لنان كفاره مجت ﴿اولئك كتب في قلوبهم االيمان﴾ كتاب 

﴿وقلبه صادقينكه هللا آنلرك قلبلرنده ايمانى تثبيت وتقرير بيوردى  ۀزمر ايدن ايميوب بلكه جناب حقه ورسولنه محبت

 نى قلبه اسناد بيورمشدر.اطميناكبى كه جناب هللا بو آيت جليله لرده ايمان و  طمئن بااليمان﴾ م

 }اللهم ثبت قلبى على دينك{سنت حضرت رسول اكرم صلى هللا تعالى عليه وسلم افندمز حضرتلرينك 

ثبيت بيورلمسنى نياز واسترحام اولمغله ايمانك تقول شريفيدركه قلب رسالتلرينك امردين وتبليغ احكام مبين اوزره 

 تصديق قلبيدن عبارت اولمسنى افاده بيورر. 

السالم حضرت رسول اكرم نبى محترم  وكذا اصحاب كرام حضراتنه تلقين ايچون حضرت جبرائيل عليه

}ان تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله افندمزدن حقيقة ايماندن سؤال بيورديغى وقت  عالى عليه وسلمتصلى هللا 

سكوت بيوردقده حضرت جبرائيل عليه  اقراردنو عملبيوروب  واليوم االخر وبالقدر خيره وشره من هللا تعالى{

ى بالكز تصديق قليسكوت ايدرك بن مؤمنميم ديدكده نعم بيوروب مقام بيانده اقرار ايله عملدن  مهسالسالم بونى ايشلر

اسنه اوالن ايمان اوزرينه حصر بيورمسى حقيقة ايمانك انجق تصديق قلبيدن عبارت اولمسنه برهان قاطعدر نمع

ده اعمالك ايمان  وق آيات جليله واحاديث شريهجكبى پك آمنوا وعملوا الصالحات﴾  [21]﴿ان الذين خصوصيله

 ايمانك شرطصحتنه آيت جليله سى اوزره اعمالك  من الصالحات وهو مؤمن﴾﴿فمن يعمل طف اولنمسى وعاوزرينه 

 ان عادلدر.هنمسى عدم جزئيتنه برلق

كالم  ۀقادر اولميان دلسزلرك ايمانى اوزره اجماع امة منعقددر خالص  اما اجماع اخرس يعنى اقرادره

قة ايمانك جزؤ اصليسى اولميوب بلكه جزؤ تفتازانينك بياننه كوره قول ثالث اربابنك عندنده دخى اعمال حقي ۀعالم

النار ى له متصف اولديغى جهتله مخلد فنايما اصلعرفيسى اولمغله تارك عملك هر نقدر ايمانى كامل دكلسه ده 

 در. اولماديغى متفق عليه

خى بعض عمل حكم ايمانى دجغى وجهله مذهب حنفيده  قدر واركه شروط ايمان فصلنده بيان اولنه شو

سه لده حج اي ود اهل ايمانله صورت مشروعهخيابر غيرمسلم جماعتله وجه مسنون اوزره نماز قيلسه و موجبدر مثال

 
  327 )ط(: "صلوتهم".
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ايلسه حكم ارتداد اجرا اولنور وبالعكس بعض عمل كفرى  صكره اظهار كفر ايمانيله حكم اولنور بناء على هذا بوندن

قوشانمق و مخلوقه عبادت قصديله سجده ايتمك  رىاوالن زناموجبدر مثال كندى اختياريله غيرمسلمه مخصوص 

 تكذيب اعتبار ايلديكى شيلرى ارتكاب كبى. ۀيفك امارركبى شرع ش

 

 فصل ثانى

 

زايد و تناقصى قابل دكلدر زيرا حقيقت ايمان نقيضنه تحقيقت ايمان  هب حنفى دهاصول ماتريدى و مذ

احتمال ايسه نقيضنه احتمال ايله  اولوب زياده ونقصانهيدن( عبارت بمحتمل اولميان يقين معناسنه )تصديق قل

 اصلدر عمل وطاعاته حيقين  ولميانايسه يقينه منافيدر امدى مادامكه تصديق يعنى نقيضنه محتمل ا بو [22]اولور

 تزايد ومناهى ومعاصى يه مداومتله تناتص ايتمز.مالزمتله 

 ايضاح

 

كبى تناقصنى مفيد اوالن آيات  ﴿اليوم اكملت لكم دينكم﴾كبى تزايدنى و  إيمانا﴾تليت عليهم آياته زادتهم ﴿وإذا 

متنع اولمغله مستفاد اوالن زياده لك و نقصانلق متعلقات و ثمراتنه مللرى منه حيخليله واحاديث نبويه لرك ظاهرلر

زمان وب اولوب هر آن مصروفدر زيرا بو مثللو آيات جليله لر عصر رسالتده بولنان اصحاب كرام حضراتنه خطا

ينيه دائما تزايدكجه ثمرات دآيت جليله نازل اولدقجه انك مضمون و مقتضاسنه ايمان ايدرك متعلق ايمان اوالن احكام 

تحيات افندمز لكائنات عليه افضل الصلوات واكمل ا ۀنسبتده تزايد ايدوب وقتاكه خواج ايمان دخى طبيعى او

ب تزايد و تناقصه واول تهانا حد ۀيغ منقطع اولمغله متعلق ايمان دخى رسيدلمر تببيورنجه ا اختيار دار بقا ضرتلرىح

 احتمالى قالمدى.

رازى واكثر متكلمينك بياننه كوره تزايت وتناقص مسئله سى نزاع لفظيدر زيرا حنفى عندنده تزايد و  ماما

مذكوره  ۀدخى مسلمدر وائم عندنده قيقت ايماندركه ائمه سائرهحناسنه عتصديق يقينى م نتناقصه محتمل اولمسا

دخى مسلمدر  فينيمان اولوب بو ايسه عندالحا اسنهعندنده محتمل اوالن قلبله تصديق لسانله اقرار جوارحله عمل معن

صورتده مثبت منفى يه منافى دكلدر بناء على هذا مجرد حقيقت ايمانله اتصاف يعنى تصديق قالبى مكلفينى خلود 

ده فضل الهى اوله رق ناره اصل دخولدن خالصه  ه باعث ودخول جنته سبب داعى ايسهتناردن خالص و نجا

جميع امورده شرع شريفه  عاليات اولمغه بر مقتضاى عادت الهيه سبب عادى انجق وجنات عالياتده حائز درجات

فى مقتضاسى اوزره هردرلو اوامر الهيه يه امتثال و يحديث شر }مثل شريعتى كمثل سفينة نوح{يعنى  ادرك تمسك

 [23] .ليشمقدرنجاة اوالن شرع شريفه التجا ايدرك تالطم عقبات عقبادن خالصه چا ۀنواهيدن اجتنابله سفين
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 فصل ثالث

 )معرفت بارى بياننده در(

 

مذهب مختار اوزره هر بر مكلفه ابتدا واجب اوالن بقدرا لطاقة البشريه جناب حقك صفات كماليه ايله 

عنى تصديق وايماندر زيرا جميع واجباتك وجوبى و يالوجود اولديغنى بيلمكدر  متصف ونواقصدن منزه واجب

 انجق معرفت مذكوره نك فرعيدر.  حرمتى 328كتمنهيا

 

 يضاحا

 

جناب حقك وجودى نظرى يعنى كسب واستدالله محتاج ويا بديهى يعنى معتاج اولمامسنده اختالف 

﴿قل انظروا ماذا في السموات واالرض﴾ آيت جليله سى بداهتنى و  ﴿افي هللا شك فاطر السموات واالرض﴾اولنمشدر 

قدسيه ونفوس زكيه اربابنه خطاب  ۀجليله قولر نظرى اولمسنى افاده ايتمكله بداهتنى افاده ايدن آيت  مثللو آيت جليله

 طاب اولمغله مفادين بيننده منافات يوقدر.خ غيريلرينه ايدن آيتلرينه و نظرى اولمسنى افاده

آيت جليله سى مقتضاسنجه حضرت ابراهيم عليه السالمك افول ﴿وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه﴾ 

كائنات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات افندمز حضرتلرينك  ۀكواكبله استداللى قومى ايچوندر اماخواج

 "العجز عن درك االدراك ادراك" نكبيورمسى وصديق اعظم افندمز حضزتلري }سبحانك ما عرفناك حق معرفتك{

قول شريفيله  "والبحث عن سر ذات هللا اشراك"دخى  بيوروب حضرت على كرم هللا تعالى وجهه حضرتلرينك

 ايسه كنه بارى يى ادراك بيورمسى كبى امتناعنى افاده ايدن نقول كنه و حقيقيتله معرفته محمولدر عقول بشرتضمين 

ار باهره سيله يعنى اثردن مؤثرهدن استدالل طريقيله حاصل اولور ثآ قدن عاجزدر زيرا جناب حقى ادراك انج

 ف نفسه في كتابه بجميع صفاته""نعرف هللا حق معرفته كمال وصآنكچون امام اعظم افندمز حضرتلرى 

اطله دن برى اوله رق قرأن عظيم البرهانده كنديسنك بوتوهم عقائد  ظنوندن عارى ويورمشدركه جناب حق شك ب

ولوب ا يلورز يعنى تصديق واعتقاد ايدرز ديمكبسيله متصف اولديغنى  اوصاف جليله [24]يغىدوبيان بيور فوص

 ستندن عبارتدر. اهل عقائد

 

 عبرافصل 

 )طريق معرفت بارى بياننده در(

 

فصل ثالثده بيان اولنديغى اوزره جناب حقى بيلوب اعتقاد وايمان ايتمك هر مكالفه باالجماع فرض يعنى 

ك تفصيال فرض كفايه در لكن وجه مذكور اوزره معرفتصحت ايمانك موقوف عليهى معناسنه اجماال فرض عين و

 طريق قويم نظر صحيحدر. ده مختار اوالن ختالف اولنمش ايسهطريق تحصيلنده مذاهب اربعه اوزره ا

 
  328 )ط(: "منهيانك"۰
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 ايضاح

 

 هواسط  نظرعقلك كندى عندنده معلوم اوالن شيلرى فكر ومالحظه ايدرك ذهنده حاصل اوالن حد اوسط

قلده معلوم اوالن. عالمك تغيرنى. وهر عظاهر واسطه سيله نظر نسيله مجهول اوالنى تحصيل ايتمسيدر مثال حس

االشاعره مجرد خلق  ده عند متغيرك حادث. اولديغنى فكر ومالحظه ايدرك على االطالق اهل سنته كوره عادتا ايسه

زله يه كوره توليدا. فخرالرازيه كوره لزوم عقلى ايله فال سفه يه كوره لزوم د معتبالماتريديه مع كسب الع اريله عندب

 ل ايتمسى كبى.تحصي عالمى. يقينا اعداديله مجهول اوالن. حدوث

طى جامع ئسب الصورة دليلك انتاج مطلوبده معتبر اوالن شرابحسب الماده كركسه بحنظرك صحتى كرك 

اولمسيدر مثال كرك ذهنده كركسه خارجده شكل اولدن ترتيب اولنان دليلك صغراسى موجبه وكبراسى كليه وحد 

. اويله ايسه عالم حادثدر. ديو تقرير اصطالحى ثدردلكن. عالم متغيردر. وهر متغير حا اولمسى كبى اوسطاك مكرر

نظم جليلى مقتضاسى اوزره ﴿سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أَنفسهم حت ى يتبين لهم أَنه الحق﴾  [25]الزم دكلدر زيرا

ده ايداع بيوريالن اول قدر  آفاق و سماواتده محير عقول اوالن بو نجه آثار بديعه وحاالت عجيبه و نفوس حيوانيه

غريبه خصوصيله رحم مادرده طورا بعد طور بعد طور نيجه تبدالت و تحوالت ايله نفوس حيوانيه نك  كماالتثار آ

يدن بريسنه معرفت باريدن سؤال اولندقده بتشكالت عديده و تحوالت غريبه سى. اكمل برهان تكويندر. نتكم اعر

فسماء  ذات ابراج وارض ذات فجاج الندالن على اللطيف *البعرة تدل على البعير وآثار االقدام تدل على المسير 

نمكه داللت ايدرده بويله بر صورة عجيبه رنك و جودينه واياقلرك ايزلرى يو نك كوبره سى دوه يعنى دوه الخبير*

يرلر لطيف و خبير اوالن خالق  ئبه اوالن برجلره مقارن كوكلر و يوللره مصاحباوهيئت غريبه ده محير عقول ص

ات واحاديث ذات واجب الوجوده وجميع صفات كماليه ييمكدر زيرا آدوده داللت ايتمزمى البتده ايدر جالوواجب 

 سنه. برهان تدوين. اولديغى كبى آفاق وانفس دخى. برهان تكويندر.

وجه مذكور اوزره نظر صحيحك و جو بنى اثباتده ايكى طريق واردر برى نقلى ديكرى عقليدر. طريق 

 له استداللدر.يداللت ايدن آيات جليله واحاديث نبويه لرك ظاهرلر هنقلى وجوب نظر

ر خالق بيچون اولديغنى بيلوب اعتقاد ايتمك ايچون شرعا. بمثال بو عالمى يو قدن وار ايدن واجب الوجود 

 رض﴾ ﴿قل انظروا ماذا في السماوات واألَ يلوب ايمان واعتقاد ايتمكه ارشاد ايچون بنظر واجبدر. زيرا بو وجهله 

اقك ببيورلمشدر كه اى رسولم طريق حقه ارشاد ايچون دعوتلرينه مأمور اوليغك كيمسه لره سويله كه نظر عبرتله 

مصنوعاته كه  بحيرتده براقان كوكلر ويرلرده اوالن بو نجه عجايب مخلوقات و غراي ئواد ىشول عقول عقالي

ليه سيله متصف و نقايصدن منزه اوارلغنى وصفات كم [26]اثردن مؤثره استدالل طريقيله جناب واجب الوجودك

 ديمكدر.  كزاولديغنى ايدرك  اولوجهله ايمان و اعتقاد ايد

بيورلمشدركه جناب  ﴿فانظروا الى آثار رحمة هللا كيف يحي االرض بعد موتها﴾ده دخى  ديكر آيت جليله

نامتناهيه سنك اثرلرينه نظر عبرتله  ۀيورديغى الطاف الهيبحقك محضا لطف وكرمندن قوللرينه عنايت واحسان 

 نشو ه حيات و جام ۀسيوف برودتيله كسو كنظر ومالحظه ايديكزكه حسب العاده موسم شتاده جنود قدرت الهيه ن
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روح لطافتله حيات تازه عنايت واحسان  ۀاوالن يرلرى هنكام بهارده نفخ بوم مشئوم 329ۀمانند النمادن محروم نو

 ديمكدر. بيورر احيا كيفيتده نه كون قباى سبز طراوتنجشا ايله يوروب نجيه درلو ازهار واوراقله تزيبن وكوناب

 واجب اولديغى امر مطلقدن متمادر اوالن وجوب مأموربه اولمغله وجه مطالوب اوزره نظرك شرعا

غريب ويرلر طرز عجب اوزره ايجاد واختراع وكيجه ايله كوندزك بويله  كوكلرى بويله اسلوب كذاواكالشيلور 

ارباب عقول واصحاب  تالفندهايدرك اخ وايام تقدير شهور واعوام وتعيبن اوقتاشراق واظالم وتزايد و تناقصيله 

بالحق  دايصدن منزه معبوقفات كماليه ايله متصف وهر درلو نصجميع  ادراك ايچون جناب حقك واجب الوجود

﴿ان في خلق السموات واالرض واختالف اليل اولديغنه البتده براهين قاطعه ودالئل ساطعه واردر مفادنى افاده ايدن 

نزول بيورلدقده مفخر موجودات عليه افضل الصلوات واكمل  آيت جليله سى شرف والنهار آليات الولى االلباب﴾ 

بيورمشدركه عذاب اليم وهالك دائم شول  ييه ولم يتفكر فيها{}ويل لمن ال كها بين لحالتحيات افندمز حضرتلرى 

برهان صانع اوالن آفاق  ردهتالوت ايدوب اوقو يعنى نراراسنده چيسى  آيت جليله يى ايكى چكه وكه ش يه كيمسه

انذار واخافه  [27]وانفسده بونجه مصنوعات و مخلوقاتى تفكر ومالحظه ايلميه ديو نظرى ترك ايدن كيمسه لرى

لرده كى امرلر وجوب افاده  ايسه انجق تارك واجبه مخصوص اولمغله بو مثللو آيات جليله بيورمشدر انذر واخافه

امرك وجوبك غيريسنه احتمالى  ۀايدرك معرفت بارى حقنده )نظر واجبدر( مدعاسنى اثبات وانتاج ايدر ايسه ده صيغ

جوب نظرده و سى مستفاد اوالن حكمك قطعيتنه منافى اولمسيله اثباتيلندن اولمبف مذكورك خبر واحد قيوحديث شر

 ولنور.ا طريق عقلى دها راجحدركه اوده شو وجهله تقرير

ود اولديغنى بيلوب ايمان و اعتقاد ايتمك جاب حقك صفات كماليه ايله متصف ونواقصدن منزه واجب الونج

وقفدر واجب مطلقك توقف ايلديكى شئ ايسه واجبدر له واجبدر بو واجبك حصولى ايسه نظر صحيحه متتاجماع ام

 ايدر. واثباتتاج ناويله ايسه معرفت بارى ايچون )نظر صحيح واجبدر( مدعاسيى ا

                                             

 فائده

 

هربر متغير و .متغيردر ى اثباتده. عالممدن تركب ايدوب. حدوث عال يهلصرف مقدمات عق ظاهرا دليل يا

 330باتدهثدن تركب ايدوب. تارك مأمور به ناره مسنحقدر. دعواسنى ا خود صرف مقدمات نقليهياحادثدر. كبى و

مقتضاسى  ﴿ومن يعص هللا ورسوله فان له نار جهنم﴾مقرضاسى اوزره. تارك مأموربه عاصيدر ﴿افعصيت امري﴾  

ادم عاصيدر.  نقليه دن تركب ايدوب. شو ۀعقليه ايله مقدم ۀاخود مقدميكبى  اوزره. هربر عاصى ناره مستحقدر.

ه عاصيدر. بزره. هر بر تارك مأمورومقتضاسى ا ﴿افعصيت امري﴾ادم تارك مأمورنه در دعواسنى اثباتده. زيرا شو

صرف عقلى وياخود صرف نقلى وياخود عقلى ايله نقليدن  يا كعلى هذا دليل م عاصيدر كبى بناءداويله ايسه. شو آ

رق اوچ قسم اولمسى اكالشيلور ايسه ده مقدمات نقليه نك صدقى مخبرك صدقنه توقف ايدوب مخبرك  ركب اولهم

ويا تسلسلى مستلزم اوله جغى جهتله اثباتى بهمه حال عقله يعنى صدقنه داللت ا  [28]صدقنى نقل ايله اثبات دور

 
  329 ساقط من )ن(۰

  330 )ط(: "اتباتده".
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دن. تركب ايدرك. دليل عقلى.  قدمات عقليهصرف م ليل يادنظره متوقف اولمغله تحقيق اوالن.  سنه يدن معجزه

 سميه اولنه رق ايكى قسمه منحصردر.توياخود عقليه ايله نقليه دن تركب ايدوب. دليل نقلى. 

دليل ايله اثباتى مطلوب اوالن مطالبده اوچ قسمدر ياصرف نقل ايله اثبات اولنور احوال اخرت كبى زيرا 

 خبار انببا ايله بيلنور.ااحوال مذكوره انجق 

وياخود صرف عقل ايله اثبات اولنور وجود صانع و صانع و صانعك عالم قادر مختار اولمسى و نبوت 

تك توقف ايلديكى شيلر كبى زيرا مسائل مذكوره نك نقل ايله اثباتى دور وياخود محمد عليه السالم كبى ثبوت شريع

 تسلسلى مستلزم اوله جغى جهتله انجق عقل ايله اثبات اولنور.

و وحدت بارى كبى ثبوت شرعك توقف  موياخود هم عقل وهم نقل ايله اثباتى جائز اولور حدوث عال

اثبات اولنه رق اثبات شرع ايله سمعيه  ۀايله وتوحيد بارى ادل مكان عالايلمديكى مسئله لر كبى زيرا اثبات صانع ام

 ه ونه ده توحيد بارى يه توقف ايلمز.منه حدوث عال

 

 فصل خامس

 

معرفة بارى ونظرك وجوبيله حاكم اشاعره عندنده انجق شرعدر عقل طرف شرعدن توجه ايدن خطابى 

﴿وما كنا معذبين حتى نبعث نده اصال مدخلى يوقدر زيرا جناب هللا ورود شرعدن اقدم عقلك ا فهمه التدر بناء على هذا

واجبك تركنه الزمدر الزم اوالن عذابك  بنص جليليله بعثت رسلدن اقدم عذابى نفى بيوردى حالبوكه عذا رسال﴾ 

وانتفاسى ملزوم اوالن واجبك انتفاسنى مستلزم اولمغله ارسال رسلدن اقدم هيج بر شيئك واجب اولمديغى  [29]نفى

 تحقق ايدر.

 

 ايضاح

 

دن بر شيئك تصديق واذعاننه دعوت اولنمدقجه مجرد  امدى طرف شرعدن توحيد الهى وسائر احكام دينيه

جبلده وياخود دار حربده نشأت ايدرك صيت اسالمى ايشتميان عقل سببيله هيچ برشى واجب اولميه جغى جهتله شاهق 

مجانين واطفال  لر وايماندن هيچ برينى بيلميان كيمسه يعنى بيغمبر طرفندن دعوت وقوعنه خبردار اولميان و كفر

يدرلر ذابه مستحق اولمازلر ديو استدالل اعكلف اولمدقلرى جهتله عدم ايمان ايچون بر شيئله م رق هيچ  حكمنده اوله

ب مفهوم واجبده وولا ده قبل البعثت نفى اولنان تعذيبدن مقصود انقطاع نسل واستيصال طريقيله تعذيب دينوى ايسه

معتبر اوالن ايسه تعذيب اخرويدر و تعذيب اخروى قصد اولنديغى صورتده دخى واجيبده معتبر اوالن استحقاق 

ليه حقنده وارد مع ه  عيحمل اولنسه بيله آيت جليله احكام شر تعذيبدر منفى اوالن ايسه نفس تعذيبدر واستحقاق تعذيب

 دليل اوله ماز. مدعايهاعتقاديه يه شمولى اولمامغله اثبات  ۀاولمغله ايمان و معرفت بارى كبى احكام اصلي

اعتباردن  ۀاعتباردن اسقاط حقنده نص يوقدر بو صورتده عقلك درج ۀشرع شريفده بالكليه عقلى درج

 كاور بو ايسه تناقضدر بو صورتده عقلك مدخلى تحقق ايدر. اسقاطيله حاكم عقل اولمسى الزم
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معتزله عندنده حاكم انجق عقلدر يعنى مجرد عقل سببيله معرفت بارى وتوحيديله مكلف اولمغله معرفة 

 اقل بو بابده معذور دكلدر.عولوب هيچ برا بارى فرض

 

 ايضاح

 

و كفردن هيچ برينى بيلميان عاقل آفاق وانفسه نظرله  بوصورتده دعوت رسولدن خبردار اولميان وايما

 ه مستحقدر. بجناب حقه ايمانله مكالف اولمغله عذا

كبى عقل رى لمحققين حنفيه عندنده مختار اوالن عقل واسطه سيله حاكم شرعدر يعنى اشاعره نك ديدك

ايدرسه اعتقادى نظر شرعده  صبى عاقل ايمان و كفردن برينى اعتقاد [30]اعتباردن ساقط دكلدر بلكه ۀبالكليه درج

 رق قبل الدخول بال مهر وبعد حكم اولنه يلهنك سائر مرتدلر كبى ارتداد معتبر اولمغله كفرى وصف ايدن مراهقه

 اولنور.الدخول مهريله زوجندن طالق باينله تطليق 

رفة وجود صانع و صفاتى و تصديق نبى  عالذات اولمديغيچون مبتزله نك ديدكلرى كبى موجب عوم

ومعجزاته نظر كبى ثبوت شرعك توقف ايلديكى شيلرده تحصيله مدار تكليف ايسه ده شاهق جبالده وياخود دار حربده 

قت وله تجربه ايده جك قدر يك عقللررايد خبردار اولميان كيمسه لر آفاق وانفسه نظر ننشأت ايدرك دعوت رسولد

 يله ايمانله مكلف دكللردر.بكچمدن وصبى عاقل مجرد عقلى سب

 

 فصل سادس

 يمانك صحتنك شرطلرى بياننده در(ا)

 

بيان اولنديغى اوزر ايمان تصديق يعنى نقيضنه محتمل اولميان يقين جازم ثابتدن عبارت اولمغله مؤمنك 

ومن ﴿صكره كفره نيت فى الحال كفردر  زمان هذا بر بولنمسى شرطدر بناء على 331زمندهجايماننده دوام وثبات 

اقراريله بالجمله طاعاتى محو ونابود مقتضاسى اوزره فى الحال اوالن رصديق و  يكفر بااليمان فقط حبط عمله﴾

تردد كفر واولور واعتقادنده جازم اوله رق حاكم اولمسى شرطدر امدى ضرورات دينيه دن اوالن بر مسئله ده شك  

اولمغله بويله تردد وقوعنده فى الحال ازاله سى الزمدر. دين اسالم حق ايسه ايمان ايتدم دكل ايسه ايتمدم ديمك ايمانه 

فره بادى اولورسه )قدم كه موافق اولمق شرطدر زيرا خالفى اوالن اعتقاد تاصول اهل سن [31]عتقادىمانعدر وا

ف والخ انكار( كبى كافر اولور واكر فسقه بادى اولورسه فاسق اولور و بين يى ى اعتقاد و جزئياته علم بارىمعال

نص جليلى مقتضاسى اوزره رحمت آلهيه  الكافرون﴾﴿الييأس من روح هللا اال القوم والرجا بو لنمق شرطدر زيرا 

آيت جليله سى مفهومى اوزره غضب آلهيدن امين اولمق  ﴿فال يأمن مكر هللا اال القوم الخاسرون﴾مك تدن قطع اميد اي

 ايمانه مانعلردر.

 

 
  331 )ط(: "چزمنده"۰
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 ايضاح

 

غفور ستار عزيز ذوانتقام شديد العقاب قهار جليل اولمغله نيجه  يفعل بررؤف عفو عمال أجناب هللا اليس

شهادتله و بر آنده محو ونابود ايدرك  ۀكبائر وصغائرينى بر كلمولر كفر اوزره بولنان بر كافرك جميع معاصى  سنه

ول قدر ذار اوالن بر مؤمنك اكو حسناتله اوقات  يراتسعادت ايديه يه ايصال ونيجه سنه لر ايمان وطاعات و خ

نص جليلى مفهومى اوزره بر آنده مانع ايمان اوالن بر سببه ﴿ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله﴾ ايمان واعمالنى 

ن كبى نظر يآي وصوص اوالن عادات خغير مسلمه م مبنى حفيظ هللا محو ايدرك مخلد فى النار قالر بناء على هذا

تكذيب عد اولنان شيلرى قصد واختيار ايله ارتكاب و استحساندن اجتناب و احتراز غايت  ۀمانع ايمان و امار دهشرع

 الزمدر.

 

 فصل سابع

 در( )ايمان مقلدك حكمى بياننده

 

غير ثابتدر امدى اعتقاد  دخى يا ثابت يا واقعه مطابقدر مطابق خى يادغير جازمدر جازم  جازم يا اعتقاد يا

غير مطابقه جهل مركب اعتقاد جازم مطابق ثابته يقين واعتقاد جازم مطابق  [32]جازمغير جازمه ظن واعتقاد 

 ته تقليد دينور.بغير ثا

غير جازم و اعتقاد جازم غير مطابقك ايمان اولمديغى شهه سزدر و اعتقاد جازم مطابق ثابتك ده  داعتقا

غينده اختالف ايديله يليدك ايمان اولوب اولمدتقايمان اولديغى شبهه سزدر انجاق اعتقاد جازم مطابق غير ثابتك يعنى 

قاضى ابو بكر باقالنى وامام الحرمين عندنده  رك مقلدك ايماننك صحتنده اختالف اولنمش شبخ ابوالحسن االشعرى و

نظر صحيح واستدالله اهل اولمايان مقلدك ايمانى صحيح ايسه ده اهل اولنرك صحيح دكالدر بلكه نظر واستدالل 

 الزمدر.

وابن ابى جمره تابع اولنلرك عندنده مطلقا صحيحدر نظر واستدالل و اجب دكادر  وقشيرى الىزامام غ

دين حضراتى زمان  ۀره كالن ائمكص كرم واصحاب كرام و تابعين عظام حضراتى وبونلردنزيرا حضرت رسول ا

حكم ايلمشلردر حالبوكه انلرك  تيلهسعادتلرنده بولنان عوام ناسى ايمانلرى اوزره ترك وتقرير ايدرك ايمانلرينك صح

انلره نظر واجب اولسا ايدى  هچبرهان صانع وصفاتنه و سائر احكام دينيه يه واقف اولمدقلرى معلوملرى ايدى اكر

دينك واكابر مسلمينك خطا اوزره اتفاقلرى  ۀبو لندقلرى حال اوزره ترك تقرير وحكملرى جائز اولميه رق بو قدر ائم

صكره  الل ايدرلر ايسه ده حق اوالن انلرده ايمان اجمالى حاصل اولدقدندالبطالندر ديو است يهىكلوركه بد الزم

لرنده اصول دينى تقرير و تلقين ايدرك حضيض  السهجم محاوره ومجالس وعظ و نصايحده واثناىلرده  خطبه مائدا

 كلرى اشعار اسالفله ثابت و مبرهندر. ايقان و استدالله ابالغ ايتد ۀتقليددن ذرو
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 ثنده سبقت ايدن ادله يه وذم مقلدينبحلكن وجوب نظر  صحيحدر نقالوعه عندنده مقلدك ايمانى عقال بار ۀمائ

لره بناء نظر واستدالل اهل  كبى نيجه آيت جليله ﴾332اثارهم مهتدون [33]﴿انا وجدنا آبائنا على امة وانا على حقنده

 اولنلره واجبدر ترك ايتدكلريچون اهل معصيت عد اولنورلر.

قال صحتى مكررا بيان اولنديغى اوزره حقيقة ايمان انجق تصديق قلبيدن عبارت اولوب بونده ايسه نظر ع

 داخل دكلدر.

مسلمان  هنقال صحتى رسول اكرم صلى هللا تعالى عليه وسلم افندمزدن بو آنه قدر علما وامرا قلينج التند

 اوالنلرن ايمانلرينى قبول ايدب انلردن دليل طلب ايتميه رك اهل ايمان مقامله سى ايده كلدكلرى مسلمدر.

 ونقرير ى تفصيليه در معرفة اجماليه ده تحريرهبو بابده حق اوالن معرفة ايكى قسمدر برى اجماليه ديكر

شكوكه قدرة الزم دكلدر وهر مكلفه فرض عيندر. زيرا بيان اولنديغى اوزره فرض اوالن ايمان  ۀودفع شهه يه وازال

 معرفتك فرعيدر.

ى ممعرفة تفصيليه ده يعنى مسائل اصول دينينه دن هربر مسئله يى صانع تعالى و وحدانيت و حدوث عال

شبهه و شكوكه قدرة الزمدر لكن  ۀعقليه سيله بيلمكده تحرير وتقريره وازال ۀر بريسنى ادالهمسائل اعتقاديه نك  كبى

تشويش معاشدر وفرض عين اولمسى موجب حرج  كبو معناجه اوالن معرفة فرض كفايه در زيرا بو وجهله معرفت

مكه مقتدر بر عالمك وجوديله توالزام معاندين وارشاد مسترشدين ايبلكه مدة سفر مسافه ده بويله نظر واستدالله قادر 

ديكرلرندن فرض ساقط اولور بناء على هذا بو مقدار مسافه يى بويله بر عالمدن خالى براقمق ترك واجب اولديغى 

 ده مصرحدر. شرعيهكتب 

 

 ايضاح

 

ده وياخود اصال ملل متمدنه ايله تفتازانينك شرح مقاصدده بياننه كوره ايمان مقلد انجق شاهق جبل ۀعالم

اختالط ايتميان و صيت شريعتى ايشتميان و آفاق وانفسده نظر ومالحظه ايميان كيمسه حقنده بولنه بيلور يوقسه اويله 

اسالميه ده ساكن اولوب شعائر اسالميه يى مشاهده  ۀتمدنشوونما بوالن خصوصيله ممالك من [34]قرى وامصارده

كان دينيه يى واعمال رسائر اوماز نايله متصف واوقات خمسه ده اذان محدى يى استماع ايدرك  ۀو محاسن اسالمي

 اولنلر مقلد دكللردر. اسالميه يى مشاهده واداسيله مشرف

 تعالى. هللا هللا وبونلرك امثالى هرقوم زيرا بر امر غرب ادراك اولنديغى كبى درال سجان هللا. ماشاهللا

كندى عادة واصطالحلرى اوزره اثرله مؤثره و قدرت بارى يه استدالله شتاب ايدرلر بلكه بوحال كنديلرينه امر 

 ۀقدركه عوام ناس اصول معروف ده سبقت ايلدى شونقول "البعرة تدل على البعير"فطرى كبى اولمشدر نتكيم اعرابينك 

اتاً الزم دكلدر زيرا الزم اوالن اثرايله مؤثره اسدالل ايچون اثرك ذره تقرير ايده مزلر بو ايسه مصطلحه اوز

 مؤثرينى ارامقدر.

 

 
  332 زيادة في )ل(۰
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 فصل ثامن

 )اسباب علم واقسام معلوم مات بياننده در(

 

اولسه اول كيمسه يه اول صفت سببيله  ذكر اولنمق شانندن اوالن هرشى  مئقا علم بر صفتدركه هركيم ايله

 ل. خبر صادقدر.قسب االستقراء اوچدر حواس سليمه. عبحمنكشف اولور ومخلوق ايچون علم يقين افاده ايدن اسباب 

 

 ايضاح

 

بنيدر اضله مقاصد اوزره اقتصاره مردن اع صارينك وجهى تدقيقات فالسفهحچه اناو سباب علملك بوا

زيرا اهل كالم كرك ذوى العقول كركسه غيريسندن اصال كنديسنده شك اولميان حواس ظاهره نك استعمالى عقبنده 

عمالى تمتعلق اولديغى شيئه اداراكك حصولنى )مثال حس ذوقك استعمالى عقبنده اطعمه نك طعمنى وحس بصرك اس

كوردكلرى ايچون حواس مذ كوره يى مستقال برسبب اعتبار ايتديلر عقبنده اجسامك الوان واشكالنى ادراك كبى( 

واهمه  ۀاولديغى جهله آنتده بر سبب اعتبار ايتديلر حس مشترك وقو [35]معظمات امور دينيه خبر صادقدن مستفاد

ه غرضلرى تعلق ايتمديكى و مجربات و تثابت اولميوب و تفاصيل حدسيا  دهوخياليه كبى حواس باطنيه عندلرن

بديهيات عقله راجع اولدقلرى ايچون ايستر مجون ايستر مجرد التفاتله ايستر حدس وتجربه وترتيب مقدمات 

 انضماميله علمه مفضى اوالن )عقلى( اوچنجى بر سبب اعتبار ايلدكلرى ايچوندر.

قه بو صورتده سببدن سبب مؤثر قصد اولنورسه انجق جناب حقدر زيرا اندن بشقه مؤثر يوقدر. واكر احرا

نسبتله نار كبى سبب ظاهر قصد اولنورسه انجق عقلدر. زيرا حواس آالت وخبر صادق طريقدر واكر عقل كبى 

بطريق جرى العاده انسانده كندى سببيله علم  نمدركه وحواس كبى آالته وخبر صادق كبى طريقه شامل اولمق ايچو

يب مقدمات تدس و تجربه وتروجدان وحورسه خلق وايجاد بيورديغى فى الجمله علمه مفضى اوالن سبب قصد اولون

جغى جهتله اسباب علمك اوجه انحصارى باطلدر ديو  و مبادى معناسنه نظر عقل كبى بر طاقم شيلره شامل اوله

 سؤال وارد اولماز.

 

 حواس سليمه

 

 ذوق. لمسدر.                  شم. .بصرعقلك بالضرورة وجوديله حكم ايلديكى حواس ظاهره معناسنه حواس بشدر. سمع. 

 

 سمع

 

اوالن  مكيف جك برزاره ايداع اولوب ويريلمش بر قوتدركه كيفيت صوتلهاينجه وشنمش دقوالغك ايچونده 

 دنده اصواتك ادراكنى جناب هللا يرادر.فس ناطقه عننهوانك اول زاره وصولى طريقيله اول قوتله 
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 بصر

 

سكيرده ايداع اولنمش بر  ايكى [36]كوزلره خروج ايدن ايچلرى بوش ايدرك دماغده يكديكرينه تالقى

استعمالى عندنده جناب هللا اول قوتله اضواء والوان اشكال ومقادير وحركات وسكناتك  قوتى قوتدركه نفسك اول

 ادراكنى يرادر.

 شم

 

ه لى حدماغك مقدم طرفنده ممه نك باشى كبى بومروجه ايكى عضوه براقلمش بر قوتدركه كنديسيله راي

 اك اولنور.لى طريقيله قوقولر ادرصواوالن شيلرك كيفيتيله مكيف اوالن هوانك خيشومه و

 

 ذوق

 

اوزره ياييلمش بر قوتدركه اغزده بولنان رطوربت لعابيه ايله اختالط  بر سكير جرم لسان اوزره دوشنمش

 رق اول قوتله ادراك اولنور. مه نك طعملرى اول سكيره واصل اولهعايدن اط

 

 لمس

 

قوتله حرارت وبرودت ورطوبت عندنده اول  صالىتجميع بدن اوزره ياييلمش بر قوتدركه اشيانك تماس وا

 ى كبى احوالى ادراك اولنور.تويبوست وخشونت ولطافت وصالب

دن هر بريسيله حسب العاده انجق كنديلرينه مخصوص  بياندن مسفاد اولديغى اوزره حواس مذكوره شو

 لنان انجق اطعمهاو ادراك ذائقه ايله ۀاوالن مدركات ادراك اولنوب هيچ بريسيله بشقه سى ادراك اولنماز. حتى قو

 [37] المسه ايله ادراك اولنور. ۀقو انولسانده بولن نك طعميدر. اما حرارت وبرودت كبى احوال سائره سى اغز

 

 عقل

 

يه انسانيه ايچون بر قوتدركه كنديسيله علوم وادراكاته نفس مستعد اولور. بعنى بر صفت طبيع ۀنفس ناطق

"السماء ال ثكلور ديمكدر. عقل واسطه سيله حاصل اوالن علم م ندنده ضرورياته علم الزمعدركه اندن سالمت آالت 

لرك مفادى اوالن علم كبى بالبداهة  كبى قضيه فوقنا واالرض تحتنا والواحد نصف االثنين والكل اعظم من الجزء"

رى ظاستدالله محتاج اولورسه علم نوثابت اولورسه ضرورى و )حدوث عالم وحشر جسمانى( يه علم كبى نظر 

وجود نارله وجود دخانه استدالل كبى علت ومؤثرله معلول واثره استدالل اولنسون  رتوعلم كسبى اطالق اولنور. ايس

 ساوى ايسه ده بعضيكره طريق اوله تعليل و طريق ثانيه استدالل ايسمى ويريلور.كبى اولسون م ىايسترسه عكس
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 كسب

 

استداللياتده عقل ونظرى مقدماته صرف ايتمك وحسياتده اصغا وتقليب حدقه كبى اختياريله اسبابه 

 مباشرتدر.

 

 خبر صادق

 

لسانى اوزره ثابت اوالن خبردركه ايكى قسمدر برى كذب اوزره اجماع واتفاقلرى متصور اولميان قومك 

اوزرنده كوزمزله  ارض ۀخبر متواتر دينور ضرورة علم يقين افاده ايدر. بزم ايچون شريعت مطهره يه وكر

بالد مشهوره نك ثبوتنه وطوفان  بىمنوره ك ۀومدين [38]مكرمه ۀكورمديكمز حالده بالفعل كورمش كبى بلديكمز مك

 .نوح وسائر بونك كبى حوادث معروفه يه علم كبى

 

 ايضاح

 

اتر دكللردر زيرا كذب اوزره اجماع واما قتل عيسى حقنده خبر نصارا وتأييد دين موسى حقنده خبر يهبد مت

 واتفاقلرى عقال جائز بلكه بالفعل واقعدر.

ماز. زيرا ضعف وقوتده متعدد تللردن مركب اوالن بر ابپك حالى اول اع حال انفراده قياس اولنه محال اجت

يسيك حقنده رابپك مركب اولديغى تللردن هر بريسنك حالنه قياس قبول ايتميه جكى بديهيدر. بو صورتده احاددن هر ب

ن افاده نك ظيظن افاده ايتمسى مجتمعا مجموعنك خبر  ينكسنك خبريجموعى حقنده خواز كذبى وهر برمجواز كذب 

 ايتمسنى مستلزم اولميه جغى بياندن مستغنيدر.

ايكنجيسى داللت عقل ايله يقين افاده ايدن قرائندن قطع النظر مجرد خبر اولمق اوزره عادة خلقه سبب علم 

رق رسالت و نبوتى معجزه سيله مؤيد اوالن  اوالن خبر معناسنه خبر هللا و خبر مالئكه و خبر جنه شامل اوله

و تشكيكله زائل اولمامقده محسوسات و بديهيات  احتمالدهيدركه علم استداللى افاده ايدرسه ده نقيضنه عدم رسولك خبر

علم )اعتقاد جازم  ت اوالنبللو خبر رسبل ايله ثاثومتواترات كبى بالضروره ثابت اوالن علمه مشابهدر. يعنى بو م

يكيچون وتقليد مجتهد دخى جازم غير ثابت افاده عدل ظن افاده ايلد دت( معناسنه يقيندر. خبر واحبمطابق ثا

اسباب علمدن خارجلردر. زيرا مقسم يقين افاده ايدن سببلردر. خبر واحدك ظن افاده سى خبر رسول  لديكيچوناي

قليد مجتهدك جازم غير ثانت افاده سى تقليد ايلديكى مجتهدك اجتهادنده اصاتبى تاولديغى قطعى اولمديغيچوندر. و

 يغيچوندر.قطعى اولمد

فم رسولدن استماع  اولنان وياخود [39]بالذات فم رسول اللهدن استماع بو مقامده خبر رسولدن مقصود يا

بناء على هذا مجرد )اعتقاد جازم مطابق ثابت( معناسنه يقين افاده ايتمسنه نظرا ر. اولنديغى تواتر ثابت اوالن خبرد

كلمز. زيرا يقين افاده ايدرده متواتر اولماز.  ه انحصارى الزمخبر متواترده دخولى ايله خبر صادقك جبر متواتر

 فعل فم رسولدن ايشيدن كيمسه يه نسبتله ايشيديالن خبر كبى.لبا
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رق خبر رسبل  ثابت اوله كى تواترالدبالذات فم رسولدن ايشيديله رك و ياخود بويله ايشيدي و خبر رسولك يا

على المدعى }البينة ولمسنى ايجاب ايتمز مثال ا جكى علمك ضرورىاولديغى ضرورة ثابت اولمسى افاده ايده 

اترا ثابت اولغله ضرورة معلومدر حالبوكه ضرورة وحديث شريفنك خبر رسول اولديغى ت واليمين على من انكر{

تر بو خبرك افاده ايده جكى علم كه بينه نك منكره واجب اولديغنه علم استدالليدر. امدى مفادى توا معلوم اوالن شو

 كلدر.ددر يو قسه خبرك مفادى بيخبرك يقينا مخبره انتسا

 

 الهام

 

خلقه بشقه سنى الزامه صالح اوله جق صورتده هيچ بر  ۀانبيانك غيريسنك الهامى اهل حق عندنده عام

 ه سبب دكلدر.تشيئك صحتنى معرف

 

 اقسام معلومات

 

دن بريسيله كنديسنه علم حاصل اوالن معلومات دخى اوچ قسمدر. واجب الوجود.  مذكوره ۀاسباب ثلث

دنده بشقه مؤثره محتاج اولماز وجوممكن الوجود. ممتنع الوجد. زيرا برشيئك وجودى اول شيئك مقتضاى ذاتى يعنى 

مقتضاى ذاتى ده عدمى  جودى ونهونه  [40]ايسه واجب لذاته دركه واجب تعالى حضرتلرينه منحصردر واكر

اولميوب بلكه وجود وعدمى مساوى اولمغله وجود ويا عدمنده بشقه مؤثره محتاج اولورسه ممكندر عالم كبى واكر 

رق اجتماع ضدين وعدد مذكورك  عدمى مقتضاى ذاتى اولورسه ممتنعدر بر عدد معينك هم چفت و همده تك اوله

تنع الوجود ايله واجب الوجوده قدرة الهيه تعلق ايتمز بناء كبى بويله مم قيضيننه چفت ونه ده تك اولرق ارتفاع ن

 على هذا جناب حقك كندى كبى ديكر بر هللا برادمسنه قادر اولمسى تصور اولنماز زيرا ممتنعدر.

 

 اقسام ممكن

 

 اضدخى طوال وعر سه اعراض اعيانراولو ن محتاجممكن قيام و تحيزنده غيره محتاج اولماز ايسه اعيا

قسمت قبول  در. اكر يالكز طوال قبول ايدرسه اجسام اصال قبول ايتمز ايسه جوهر فردو جزؤ التيجزى وعمقا قسمت

 قسمت قبول ايدرسه سطحدر. ايدرسه خط واكر هم طوال و همده عرضا

د ناعتك واخييعنى تحيزنده اعيانه تابع وقائم له انطعوم وروايح كبى اعيواعراض الوان واشكال واكوان 

 منعوتنه اختصاصى كبى مختص اوالن شيلردركه جمله سى حادثدر يعنى بعدالعدم وجوده كلمشلردر.

 

 

 

 



154 
 

 ايضاح

 

و بالعكس  ضيا الظلمة اما اعراضك حدوثى بعضيلرى بالمشاهده ثابتدر بعد الحركه سكون وبالعكس وبعد

نده اولديغى اددضنك ا راض مذكورهتدر اعبو بونلرك امثالى كبى و بعضيلرينك حدوثى دخى طريان عدم دليليله ثا

 . افيدركبى زيرا عجم قدمه منافى اولمغله بونلرك عدمله اتصافى قدملرينه من

ً كورييورزكه جمله سى  [41]واعيانك حدوثى رأى العين مشاكده اولنان تغيرلريله ثابتدر. زيرا حسا

متغيردر وهر بر متغير ايسه حادثدر وبرده اعيان حركه ويا سكوندن خالى دكللردر زيرا متحيزه اولمغله بولندقلرى 

ويا مسبوقه اولمازلر بو صورتده سكون  كلور الزمحيزدن اقدم ديكر حيز ايله يامسبوقه اولورلر بو صورتده حركه 

 كائناتك جمله سى حادثدرولردر اويله ايسه بو عالم كلور بونلر ايسه حادث الزم

 وجود وعدمى مساوى اولمغله ترجيح بال وهر بر حادث ايچون البته بر محدث وموجددن الزمدر زيرا

ايچون وجودنده مؤثر وموجده محتاج اوالن ممكنك قسمندندر او يله ايسه بو عالم بر موجد وصانعه  مرجحدن خالص

وياخود ممكن اولور ممتنع  تنعواجب الوجود اولمسه يا مم محتاجدر واول موجد وصانع دخى واجب الوجوددر زيرا

را وجودنده مؤثر بر موجده محتاج اولمسى محالدر زيرا ايجاد وجود موجدك فرعيدر و ممكن اولمسيده محالدر زي

كلور بونلر ايسه محالدر  دور ويا تسلسل الزم يا ممكناتدن خارج بر واجبه منتهى اولمسى الزمدر واال ۀاوامغله سلسل

 امر ضروريدر.اولمسى محال اولمغله صانعك واجب الوجود  دخى محالى مستلزم اوالن

له محير عقول يوب وجودينه برهان قاطع اولديغى كبى بونات جناب الوجودك وجئعلى هذا بو عالم مكا بناء

 زهنه برهان ساطعدر.ناوالن انتظام عجيب اوزره بولنمسى دخى سائر صفات كماليه ايله اتصافنه و نواقصدن ت

 

 فائده

 

دور ايكى شيئك يكديكرينه توقف ايتمسندن عبارت اولب ايكى قسمدر برى دور معيدركه تقدم و تأخر 

سائر تضايف كبى بر ور ابوت وبنوت لولزم اوتى مسيندخى تصور نكياولمقسزين ايكى شيدن برينى تصور ديكر

 [42] شييئك كندى اوزرينه تقدمنى ايجام ايلمديكى جهتله جائزدر.

موجب اولديغيچون باطلدر بو قسمده توقف تقديمنى دخى دور تقدميدركه بر شيئك كندى اوزرينه  ديكري

ورسه دور مصرح دينور كنديسنده مشابهت والمشابهت واقع اوالن شيدر مشابهت ايسه كيفيتده اتفاقدر بر مرتبه اول

 كلور. الزم مىكبى كه كيفيت مشابهت كيفيته توقف ايتمكله هربريسنك كندى اوزرينه تقد

ايكى متساوى دن زياده اولورسه دور مضمر دينور مثال اثنان زوج اولدر زوج اول  واكر توقف بر مرتبه

دخى  اوالن برى اخر اوزرينه زياده اولميان ايكى شيدر اول ايكى شي در ايكى متساوى عدده منقسمعدده منقسم

 اثناندر كبى.
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 تسلسل

 

 ۀهكذا سلسلوه محتاج اوله رق تدخى ممكن اولورسه ديكر علت جودنده مؤثر بر علته واول علوبر ممكنك 

نك تصورينى  واحدده امور غير متناهيه احتياجك الى غير النهايه كيتمسيدر كه محالى مستلزم اولمغله محالدر زيرا آن

 مشهور اوالن برهان تطبيقدر. 333دهلاقضا ايدر بو ايسه محالدر ابطال تسلس

 

 برهان تطبيق

 

دم اوالن قول اخيردن بردرجه مبر جمله فرض ايديلوب بو معل هبر معلول اخيردن بدأ ايله الى غير النهاي

دن برنجى  ثانيه ۀيى جملمرتبه اوليدن برنجى  ۀهايه ديكر بر جمله دخى فرض ايديلوب بعده جملنير الغمعلولدن الى 

رى باوليدن هربر تبه مقابلنده ثانيه دن  ريه و اوچنجى يه و هكذا تطبيق ايديلوب اكايكنجى مرتبه يه و ايكنجى يى 

واكر بولنماز ايسه  [43]كلور بو ايسه محالدر ناقصك زائده مساواتى الزم ::::∙ شكلده اولديغى كبى.شو  سهبولنور

ثانيه ده انك مقابلنده برشى يوقدر بو صورتده  ۀاوليده بر مرتبه واركه جمل ۀجمل⸱::⸱  .شكلده اولديغى كبى شو

ثانيه اوزرينه انجق قدر متناهى ايله زائد اولوب ثانيه نك  ايسه اولى ۀمنقطعه اولور جمل ثانيه ۀبالضروره جمل

 ى مستلزم اولمغله منقطع اولور بو صورتده ممكنك البته بر واجبه منتهى اولمسى الزمناولينك تناهيس ىتناهيس

 .رل واجب دخى انجق جناب حقدر زيرا برهان توحيدله غيره احتمال منقطعدكلوركه او

 

 فصل تاسع

 مشتملدر( )اعتقاد اهل سنت اوزره صفات بارى بياننده اولوب اوچ بحثى

 

د. وياخود ممتنع وممكن الوج واجب الوجود. ويا لوماتدن اولمغله ياعزيرا صفات مذ كوره دخى اقسام م

 الوجود.در.

وجودى مقتضاى ذات بارى اوله رق واجب الوجود اوالن صفات بارى بياننده اولوب ايكى حث اول ب

فة لحدانيت. قيام بنفسه مخاويه دينوركه و جود. قدم. بقا. بقسمدر برى مفهومنده سلب معتبر اولمغله صفات سل

 للحوادثدر.

علم. قدرة. اراده. سمع.  ات.دخى مفهومنده جناب حقه ثبوت معتبر اولمغله صفات ثبوتيه دينور. حي ىديكر

 بصر. كالم. تكوين. كبى.

 

 

 

 
  ساقط من )ل( ۰333
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 قسم اول

 )صفات سلبيه بيانبنده در(

 

وارلغى مقتضاى ذاتى و [45] اوله رق موجود( در. يعنى واردر. امدى خناب هللا )واجب الوجود     

كلور بونلر ايسه بيان  اولمسى الزماولوب بشقه سنك ايجاديله دكلدر زيرا واجب الوجود اولمسه يا ممتنع ويا ممكن 

تسلسلى  دور ويا عنى وارلغينك ابتداسى يوقدر. زيرا قديم اولمسه حادث اولوب ياياولنديغى وجهله محالدر. )قديم( 

ايسه قدمه منافى  كلور بو مستلزم اولمغله محالدر )باقى( تعنى صوكى يوقدر. زيرا باقى اولمسه فانى اولمسى الزم

 اولمغله باطلدر. 

كلور بو ايسه حدوث  )ذاتنده و صفاتنده و افعالنده( واحددر زيرا ذاتنده واحد اولمسه مركب اولمسى الزم

ه ابمستحق للعبادة اولمقده واحد اولمسه غيرك مش و اقتضا ايتمكله محالدر واكر )صفاتنده( يعنى واجب الوجود

يهى البطالندر زيرا صفات بارى واجبه و قديمه وباقيه در صفات سائره ايسه ممكنه دكلور بو ايسه ب اولمسى الزم

 در. ثه و فانيهدو حا

قى اعتباريله در. و )افعالنده( دخى واحد اولمسه خلق لوهر صفتى ذاتنده واحده اولوب انجق تعددى تع

 طلدر.كلور بو ايسه تمانعى مستلزم اولمغله با وايجادنده بشقه سنك اشتراكى الزم

 برهان نظم جليليله اشارة بيوريالن كان فيهما آلهة اال هللا لفسدتا﴾﴿لو رهان توحيدده مشهور اوالن ب

نى فرض اولنسه هر بريسى كديكرينك ديله ديكنك خالفنى كاتمانعدركه تقريرى شو وجهلهدر بردن زياده الهك ام

دخى محال اولمغله تعدد اله محال اويله  مستلزم اوالن ديله يه رك بينلرنده تمانع ممكن اولور بو ايسه محالدر محالى

اجاد جهتندن ناء على هذا جناب حقدن بشقه هيچ بر مؤثر يوقدر جميع كائنات مستقال خلق وبايسه وحدانيت واجيدر. 

اولماز قادر اولمسى  ايجق جناب حقه مستنددر. برده تعدد صورتنده هربريسى يكديكرندن ملكنى اخفايه ياقادر يا

كلوب هر ايكيسيده محال م كلوب قادر اولمامسى فرض اولنسا عجز الز رض اولنسه ديكرى حقنده جهل الزمف

 [45]تحقق ايدر)بنفسه قائم( يعنى وجودنده محل و مخصصه محتاج دكلدر. زيرا تعددك محال اولمسى ىغلاولم

 يكىوافعالنده ميچ بر شيئه بكزه مز. زيرا مماثلة يا احدوثدر )مخالفت للحوادث( يعنى ذاتنده وصفاتنده  ۀاحتياج امار

حادلرى كبى وياخود ايكى شيدن برينك صالح اولديغى هر شيئه تعمرك انسانيتده ا و شپئك بر حقيقتده اتحاديدر. زيد

 اخرك صالح اولمسندن عبارت اولوب اولكى احتماله كوره مابه االشتراكك غيرى اولمغله تركب ايجاب ايدر بو ايسه

صفده هيچ برشى جناب وموجب حدوث اولمغله باطلدر. ايكنجى احتماله كوره دخى جناب حقك اوصافندن هيچ بر 

ى واجبه و قديمه وباقيه اولوب رحقك صالح اولدغى شييئه صالح اوله ماز. زيرا بيان اولنديغى وجهله اوصاف با

 بقا امكان وحدوث و فنايه مبايندر.و در. حالبوكه وجوب وقدم اوصاف ماعدا ايسه ممكنه و حادثه و فانيه
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 قسم ثانى

 بوتيه بياننده در(ث)صفات 

 

وقدرة واراده  علم دركه جناب حقك جناب هللا )حى( يعنى ديريدر حيات ذات باريله قائمه بر صفة قديمه

حيات ى تين صفتلريله اتصافنى تصحيح ايدر زيرا صفات مذكوره ايله اتصافنك صحووسمع وبصر وكالم وتك

 صفتيله اتصافنه متوقفدر صفات مذكوره ايله اتصافى واجب اولمغله صفة حياتله اتصافينك لزومى دركاردر.

دركه كرك كلى كركسه جزئى كرك واجب و  )عالم( يعنى بيليجيدر علم ذات باريله قائمه بر صفة قديمه

نكشاف تامله منكشف اولوب علمندن هيچ كركسه ممتنع بالسبق الخفاء هر بريسنه تعلقى عندنده جمله سى كنديسنه ا

 [46] قالماز. بر وجمله هيچ برشيئى خارج

حسب دركه جميع ممكناته تعلقى عندنده  )قادر( يعنى هرشيئه كوجى يتر ذات باريله قائمه بر صفة قديمه

 قبولنه مساوى قالر.رق هر درلو اثرك ر وقتده  االراده ايجاد واعدامله تأثير ايدر يعنى هر بر ممكنى قابل تأثر قيله

قتده ودر كه مقدوريندن برينى اوقاتدن بر   )مريد( يعنى ديله يجى در اراده ذات باريله قائمه بر صفة قديمه

 دن برينه تخصيص ايدر زيرا مقدورين يعنى فعل ويا ترك وايجاد ويا اعدام اغنا ويانيا اعدام كبى متقابليوايجاب 

سبتى مساويدر يعنى بونلردن هر قنغيسنه ناوقاتدن هر بر وقته  بريسنك قدرته وافقار كبى ممكنات متقابله دن هر 

تعلق ايدرسه انك دخى وقوعى ممكن اولور وكذا برشيئك شو  هقدرت تعلق ايدرسه وقوعى ممكن اولديغى كبى خالفن

ده توقاتدن بر وقكبى بوندن اقدم ويا بوندن صكره دخى ممكندر بو صورتده بونلردن ا ممكن اولديغى وقتده وقوعى

 در. و مخصص الزمدركه اوده اراده حآخر اوزرينه ترجيح ايچون البته بر مرج

دركه تخيل وتوهم و تأثير حاسه و وصول هواو  )سميع( يعنى ايشيديجىدر سمع ذات باريله بر صفة قديمه

 كشف اولور.منرق هر بر مسموع كندسيله انكشاف تامله  آلت طريقيله اولميه

يله قسه طريحاو تأثير  لدركه توهم و تخي كوريجيدر )بصر( ذات باريله قائمه بر صفة قديمه )بصير( يعنى

 ف اولور.شامله منكترق هر بر موجود كنديسيله انكشاف  اولميه

آفات باطنيه يه منافى وعلم واراده يه مغاير ذات باريله قائمه بر وويليجيدر )كالم( سكوت س)متكلم( معنى 

 334ئفسنمعناى رق بر  فاظ وحروفك اختالفيله مختلف اولماز واصوات وحروف جنسندن اولميهدركه ال صفة قديمه

وبحسب التعلق امر ونهى واستفهام  [47]رظدن مركب نظم وعباره ايله اندن تعبيلفاف واوقديم واحد اولماز اولوب حر

واسماع واستماع اولنوب  ئتاحفظ وقركبى اقسامه منقسمدر اما الفاظ و حروفدن مركب  وانشا واخبار و ندا

 مصحفلرده يازيالن كالم لفظيدركه حادثدر.

حادث كالم هللا دكلدر ديو نفى صحيح  ئاولمغله كالم لفظ سميننده مشترك ابكالم هللا لفظى شو ايكى معنا 

تأليف وانزال وتنزيل وعربيت وفصاحت وبالغت وكتابت واسماع  اوله ميه جغى كبى على االطالق كالم هللا نظم و

ى اقتضا ايده جكى جهتله قديم ناعجاز كبى اوصاف حوادثله توصيف اولنمسى حدوثتعلم وظ وتعليم وفواستماع وح

 
  334 )ط(: "تفسئ".
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در قديمه دال اوالن كالم لفظي ئماز ديو سوأل وارد اولماز زيرابو مثللو اوصافله متصف اوالن انجق كالم نفس اوله

 بو ايسه حادثدر.

رق حضرت پيغمبر  اصول تواترا منقول اوله ۀاحكام شرعيه يه دليل اوالن انجق بو كالم لفظى اولمغله ائم

 دخى فظيليف ايدرلر كالم رعليه السالم افندمزه انزال ومصحفلرده مكتوب اوالن نظم الدال على المعنادر ديو تع

 وتأليفى دكلدر.جناب حقك ايجاديله اولوب مخلوقك نظم 

 

 نمكو

 

وقت  كالمعدركه عالم واجزاى  ايديجيدر. )تكوين( ذات باريله قائمه بر صفت قديمه يعنى خلق وايجاد

سائره كبى ازالً  ۀدخى صفات قديمى وجودنده على وفق العلم واالراده احداث و ايجادله تأثير ايدر. اشبو تكوين صفت

دا ثابت اولوب انجق مكوناتى يعنى متعلقاتى تعلق حادث حسبيله حادثدر خلق وايجاد واحيا واماته كبى صفات بوا

مخلوق  ىاسملريله موصوفى و كنديسى تسميه اولنور. مثال متعلقسنه مبدأ اوله رق صادق اولمغله  فعليه نك كافه

وترزيق و صفلرينه نسبتله موصوفنه  [48]واماته واغناواحيا اولديغنه كوره صفته خلق موصوفه خالق و كذا ايجاد 

 و مغنى ورزاق تسميه سى كبى. يتموجد ومم

 

 ايضاح

 

قسم  ايكنجى اصال برشيئه تعلق ايتمز حيات كبىلق درت قسمدر برنجى قسم تعصفات مذكوره بحسب ال

كالم و ق ايدر علم لالخفاء بولنديغى حال اوزره على وجه االحاطه واجب وممكن وممتنع لذاته اوالنلره تع سبقبال

تعلق ايدر قدرت و  زممكنهعلمك تعلقى بطريق الكشف كالمك تعلقى بطريق الداللةدر اوچنجى قسم يالكن نكبى لك

االعدام تعلق ايدر اراده بطريق الترجيح و التخصيص تعلق و االجاد  ن كبى لكن قدرت وتكوين بطريقاراده وتكوي

ايدر دردنجى قسم يالكز موجوده تعلق ايدر سمع بصر كبى مختار اوالن )سمع و بصر( صفتلرى كتاب و سنتله ثابت 

شم ولمس( صفتلرى كتاب و و)ذوق  در اما اولدقلرى ايچون هر بريسى علم صفتنه راجع اولميه رق صفة مستقله

سنتله ثابت اولمدقلر ايچون مستقل صفت اولميوب شم مشموماتى ذوق مذوقاتى لمس ملموساتى علمدن عبارت 

 اولمغله علم صفتنه راجعلردر.

 

 تنبيه

 

علم كالمك متعلقى بولنان )واجب و ممكن و ممتنع( لرى لذاته قيديله تقييد الزمدر. زيرا كرك علم الهى 

 ركسه كالم يعنى اخبار الهى بر شيئك وجودينه تعلق ايدرلرسه متعلقك وجودى واجب خالفى ممتنع لغيره اولهوك

جغى جهتله معلومات ومخبرعنه الهينك علم و كالمنك تعلقنه نسبتله انجق واجب ويا ممتنعه انحصارى ضرورى 

 بيلور. نه نسبتله اولهتاولمغله امكانى انجق ذا
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وحياة  نده بيان اولنديغى اوزره بر قسمى وجودثبح حبحسب االثبات ايكى قسمدر. نظر صحيصفات مذكوره 

اثباتلرى دور ويا  [49]نقليه ايله ۀك ثبوتنه تعلق ايلديكى جهتله ادلنو علم واراده وقدرة كبى ثبوت شريعت كنديلري

 عقليه اثبات اولنور. ۀتسلسلى مستلزم اولمغله انجق ادل

و  ىصر و وحدة كبى ثبوت شريعت كنديلرينك ثبوتنه توقف ايتمديكيچون هم دليل عقلديكر قسمى سمع و ب

ه دن تركب ايدرسه يدن تركب ايدرسه يقين و مقدمات ظن ه مقدمات يقينيهيعقل ه  ور ادللدليل نقلى ايله اثبات اولنه بي هم

 اده ايدر.يقين اف اولورسهنقليه دخى داللة وثبوتلرى قطعى  ۀظن افاده ايلديكى كبى ادل

نك جمله سى مقتضاى ذات بارى اولمغله ذات بارى اوزره زائد واجب الوجود وازليلردر  صفات مذكوره

اتلرندن هيچ برشى هيچ بر حالده تعلقلرندن خارج قالماز. مثال كرك واجب و كركسه ممكن و كركسه ممتنع قو متعل

قدر واركه  ممكن قدرتندن خارج دكلدر. شو رهيچ بوكرك كلى و كركسه جزئى هيچ بر حالده جناب حقك علمندن و 

 واجب عينى دكلدر.  فتىكيفيت تعلقلرى غوامض علم كالمدن اولمغله هر مكلفه معر

كلمديكى كبى  صفات مذكوره بحسب المفهوم جناب حقك عينى اولمدقلرى ايچون صفاتك ذات اولمسى الزم

كلمز. امانصارانك اوچ  الزم خىدقدم غير و اعدد قدمقدخى اولمدقلر ايچون ت صدق عليه غيري بحسب الذات وما

 هر نقدر تصريح ايلمديلر ايسه يچوندر. زيراكلرقديم اثباتيله اكفار اولنملرى بذاتها قدماى مستقله اثبات واعتقاد ايلد

علمك ذات ن روح القدس تسميه ايدرك اقنوم باثبات ايدوب اب ا ثالثه يى ده وجود وعلم وحياتدن عبارت اوالن اقانيم

 ۀنك ذوات قديم باريدن عيسى عليه السالمه انتقالنى زعم ايدرك انفكاك وانتفالنى تجويز ايلدكلريچون اقانبم مذكوره

 اولديلر بو ايسه كفردر زيرا شركدر.اولمسنه قائل متغايره  ۀمستقل

معانيسنى مجرد ذات باريله  [50]مذكوره نك توحيدده مبالغه ايچون صفاته معتزله ليتوحكمايه تبع حكما

يعنى اثبات نتايج و نفى صفات طريقيله ذات بارينك عينى اولمسنه قائل اوله رق صفات زائده  رك حاصل ديه

 ده ظاهر نصوصه مغاير اولمغله بطالنى دركاردر. اولمسنى انكار ايدرلرسه

 

 بحث ثانى

 در( )صفات ممتنعه بياننده

 

 هحقند نك ضدلرى جناب هللا هبموما صفات واجعممتنع اولمغله  ضينيعقال اجتماع ضدين وارتفاع نق

مخصصه احتياج وتعدد وحوادثه مماثلت ممتنعدر. زيرا محل وو ممتنعدر امدى جناب هللا حقنده عدم وحدوث وفنا

وكره وصاغرلق و كورلك  عجزوبنفسه قيامى وحوادثه مخالفتى واجيدر. وكذا موت وجهل و بقاسىوجودى وقدمى و

 بصر و كالم و تكوين صفتلرى واجبدر.  سمع و و اراده  و ودلسزلك ومعطلق ممتنعدر. زيرا حيات وعلم 

وتكيف كبى حدوث واحتياج  335تحلل وتحدد وتمكن وتوقتوتركب ورضيت عوكذا جسميت وجوهريت و

 صه ايهام ايدم اوصافك جمله سى ممتنعدر.يله شان الوهيتنه نقمدن وبالجضا ايتاق

 

 
  335   )ط(: "توتق".
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 بحث ثالث

 )صفات جائزه بياننده در(

 

ى اوالن هر بر ممكنى واولنديغى وجهله بر شيئك وجود وعدمى مقتضاى ذاتى اولميه رق ايكيسيده مسا نبيا

كلور  واجب ويا ممتنع اولمسى الزم هللا حقنده جائزدر. زيرا جائز اولمسه يا [51]ايشلمك وياخود ترك ايتمك جناب

نك عين  يهلواعدام واغنا و افقار كبى صفات فع يجاداوه تبوايسه قلب حقايق اولمغله ممتنعدر. بناء على هزا احيا واما

 و خالفلريله اتصافى جائزدر.

 

 صل عاشرف

 )اجماال عقائد اهل سنت بياننده در(

 

هللا واردر و وجودى واجبدر و بردر و قديم وياقى و غنيدر. ذاتنده وصفاتنده وافعالنده هيچ بر شيئه بكزه 

ينى و غيرى اولميه رق عصر كالم تكوين صفتلرى ذاتى اوزرينه زائد اولوب بمز حيات علم قدرت اراده سمع 

معدود متجزى وبونلردن مركب و متناهى دكلدر. ذاتيله قائمه صفات قديمه سيدر. جسم جوهر عرض مصور محدود 

سندن هيچ بر  وماهيت و كيفيتله وصفلنماز ومكان وجهات و زماندن منزهدر علمندن هيچ برشى و قدرتندن واراده

ك عقال جائز نقال واجبدر. و عالم جميع اجزا مممكن سمع و بصرندن هيچ بر موجود خارج قالماز. جناب حقى كور

 . و صفاتيله حادثدر

 ايدن انجق جناب واجب الوجوددر. ى ايعنى يوقدن وارانعو ص ثبعدالعدم وجوده كلمشلردر و محد

اددن صدورى بو شر جمله افعال عباد مستقل اوله رق آنك خلق وايجاديله در اندن بشقه خالق يوقدر وع خير

ر طاعت اولورسه تفضال مثاب فعال اختياريه سى واردادر و عبادك  انجق آنك اراده و مشيتى و حكمى و قضاسيله

يح اولنلرى بدر ق حسن اولنلرى رضاسيله [52]اولور ومعصيت اولورسه عدال مجازات اولور و اول افعالدن

الفعلدر و قول وسعنك خارجنده اوالن شيئى ايله تكليف اولنماز هيچ بر مكلف صاغ  رضاسيله دكلدر واستطاعت مع

 و ايجاديلهخلق تدر واجل بردر وموت ميتله قائمدر وجناب حقك ياجليله م اولدقجه اندن تكليف ساقط اولماز ومقتول

 در آنده اصال عبدك مدخلى يوقدر. 

جكدر و كيمسه كيمسه نك رزقنى  وحرام رزقدر وهركس كرك حالل و كركسه حرام رزقنى استيفا ايده

 در. يمكه قادر دكلدر ضاللت وهدايت جناب حقك خلق و ايجاديله

مؤمنى ايمانندن جيقارماز و كفره ادخال ايتمز وهللا تعالى كفر  ريچ برشي واجب دكلدر كببائهللا اوزرينه ه

وشركى عفو ايتمز بونلردن بشقه صغائر وكبائر جمله سنى بال توبه ديلرسه عفو ايدر و صغيره اوزرينه عقاب 

 جائزدر.

در واعمال حقيقة ايمانده داخل ايمان واسالم بردر احكام شرعيه نك جمله سنى قلبله تصديق لسانله اقرار

دكلدر وايمان تزايد و تناقصى قابل دكلدر حقيقة ايمانله متصف اوالن كيمسه بن مؤمنم حقا ديمك صحيحدر وبن 
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يمك تأويل ايله اولورسه دخى مناسب دكل بال تأويل اولورسه يعنى شك و ترددله اولورسه دهللا  336ءمؤمنم انشا

تردددن خالى اولورسه صحيحدر واكر نظر صحيحه قادر اولورسه ترك نظر وشك  ايمانى اكرجب كفردر مقلدك وم

 الهيه يه مفوضدر. ايچون عاصيدر حالى مشيت

﴿قل للذين كفروا ان ينتهوا شقى و مقتضاسى اوزره بعض سعيد ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله﴾﴿

ض شقى سعيد اولور تغير سعادت و شقاوتده در اسعاد و اشقاده دكلدر مقتضاسى اوزره بعما قد سلف﴾  337يغفرلهم

وندرلمشدر وانلردن بر طاقمنه كتابلر كوارسال رسلده وانزال كتبده حكمت و مصلحت واردر بشردن بشره پيغمبرلر 

باهره ايله اولنمشلردر وانلر اهل ايمان و طاعتى جنت وثوابله تبشير واهل  ۀوجمله سى معجز  [53]انزال اولنمشدر

واخروى محتاج  كفر و معصيتى جهنم ونيجه عذابله انذار بيورمشلردر وارسال اولندقلرى كيمسه لره دنيوى

سنك وبو ايكي مدرلسالاولدقلرى شيلرى اوكرتمشلردر وانلرك ابتداسى حضرت ادم ومنتهاسى حضرت محمد عليه ا

 ده عددلرى و كلدر و جمله سنك افضلى حضرت محمد عليه السالمدر. اره سنده نيجه پيغمبرلر كلمش ايسه

ده شخصيله مسجد حرامدن  وسلم افندمز حضرتلرينك حال يقظه وحضرت رسول اكرم صلى هللا تعالى عليه

كرام جناب حقك قوللريدر وامريله  ۀومعراجى ومالئك هللا تعالى اسرا 338ءمسجد اقصايه واندن سمايه واندن الى ماشا

متصف دكللردر ملك الموت و  زميلهورت وانوثت واكل وشرب وبونلرك لواكعامللردر ومعاصيدن معصوملردر ذ

 افضللردر. ملكدن ۀبشر عام ۀعاموبشردن  ۀكراما كاتبين حقدر ورسل بشر رسل ملكدن ورسل ملك عام

طاعته انعام حقدر  وعذاب واهل ايمان  بعض عصات مؤميننهعدالموت قبر وخارجده عموما كافرلره و ب

 تنكير و بعث و وزن اعمال و حساب و كتاب و سوأل و حوض كوثر و شفاعت كبرى و صراط و جنوسؤال منكر 

يغمبرلر وسائر اخيارك اهل پ ولمازو جهنم حقدر واآلن موجودلردر وباقيلردر كنديلرينه و اهللرينه فنا طارى ا

نده شفاعتلرى حقدر و كرامات اوليا حقدر امتى بولندقلرى پيغمبرلرك معجزه سيدر هيچبر ولى نبى قمعاصى ح

صكره حضرت عثمان  صكره افضل ناس ابوبكر اندن صكره حضرت عمر اندن ن ددرجه سنه بالغ دكادر پيغمبرلر

در هيچ بر صحابه خيردن بشقه سيله  لتحقيق بو ترتيب اوزرها علىدخى  صكره حضرت على در و جالفتلري اندن

نماز قيلمقده جائزدر ومست اوزرينه مسح  [54]سنده نماز قيلمق جائزدر وجنازه سنه ياد اولنمازلر و فاسقك ارقه

 بولنانلرك اوليلر حقنده دعالرى ب صدقه لرى نافعدر. دهتايتمك جائزدر و حيا

اولمسى وبعض زمانك بعضيسندن افضل اولمسى حقدر و علم عقلدن و بعض محلك بعضيسندن افضل 

افضلدر اطفال مشركينك اهل جنت اولوب اولمامسى قطعى دكلدر سحر واقع واصابت عين حقدر و مجتهدك 

حمل واجبدر  نهصابتى جائزدر و خطاسى معفو ومأجوردر نصوصى ممكن اولديغى مرتبه ظاهرياو  اجتهادنده خطا

 ظاهرندن چيقارمق جائز دكلدر.و ممكن اولدقجه 

اولنه  روهيچ بر كيمسه حقنده خصوصى اوله رق اهل جنت ديو شهادت اولنماز مكر شارع طرفندن تبشي

النورين وعلى الرضى و طلحه و زبير و  مبشره كبى كه انلرده ابوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو ۀعشر

 اجمعين حضراتيدر. همضوان هللا تعالى عليسعيد و عبدالرحمن عوف وابو عبيده بن الجراح ر

 
 ساقط من )ء(۰ 336
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كاهنه و عرافه  وطلوعى ودابة االرضك خروجى حقدر  339ربدنغوكونشك موخروج دجال و نزول عيسى 

 ائبدن سوأل ايتمك وديدكلرينه اينانمق جائز دكلدر و جماعت حقدر و فرقت زيغ و عذابدر.غيه و منجمه واروب 

 

 فصل حادى عشر

 در( بياننده عقائد اهل سنتك بعضيلرينك ايضاح واثباتى)سبقت ايدن 

 

مركب متحيز اولديغيچون حادثدر  [55]كلمين اجزاى التتجزادنتالم جناب هللا جسم دكلدر زيرا جسم عند

الحكماء بالقوه جسم كنديسيله حاصل اوالن جوهر معناسنه هيوال ايله بالفعل جسم كنديسيله حاصل اوالن  وعند

 مركبدر جناب هللا حقنده ايسه حدوث وتركيب محال اولمغله جسميت محالدر. ند معناسنه صورت جسميه

جوهر دكلدر زيرا جوهر عند المتكلمين جسمك قابل قسمت اولميان جزئى اولمغله متحيزدر و               

بذاته قائم معناسى قصد اولنديغى عند الحكما اقسام ممكندندر هر ايكى تقديره كوره حادثدر اما جسم وجوهر ايله 

قديره كوره جناب حقه اطالقلرنده محذور يوق ايسه ده اسماء الهيه توقيفيه اولوب لسان شرعده وارد اولمدقلريچون ت

 دن اجماع امتله ثابتدر. شرعيه ۀاطالقلرى ممنوعدر اما موجود وقديم و واجب تعبيرلرى ادال

 رض اولمق جناب هللا حقنده محالدر.عج اولمغله عرض دكلدر زيرا عرض قيامنده غيره محتا

حدود ونهايات وكميات و كيفيات واسطه سيله اجسامه عارض اوالن  ۀومصور دكلدر زيرا تصوير احاط

 اعراضدن اولمغله حادثدر.

محدود يعنى ونهايته مقارن ومصاحب دكلدر و معدود يعنى عدد وكثرته مصاحب دكلدر زيرا بونلر كميات 

فصله يه محل بولندقلرى جهتله حادثدر متبعض و متجزى وبونلردن مركب دكلدر زيرا تركيب وتجزى متصله و من

 واعداد كبى كميانك اوصافندندر. يرقدمه منافيدر متناهى دكلدر زيرا تناهى مقاد حدوث اقتضا ايدر بو ايسه

مقومه ايله مجانستدن تمييز ماهيتله و صفلنماز زيرا ماهيت اشيايه مجانست اقتضا ايدر بو ايسه فصول 

 جكى جهتله حادثدر. ايجاب ايتمكله تركب اقتضا ايده

كيفيتله وصفليماز زيرا كيفيت حرارة. برودة. رطوبت. يبوست كبى اوصاف اجسامدن وتوابع مزاج 

ذندن دكلدر. زيرا تمكن بر بعدك متدك متوهم ويا متحقق ديكر بر بعدده نفو [56]وتركيبدن اولمغله حادثدر متمكن

 . زماندن منزهدر. زيرا زمان عندثدرعبارت اولوب بعد ايسه جسم ايله قائم اوالن امتداددن عبارت اولمغله حاد

 ۀالفالسفه حركه وياخود مقدار حرك المتكلمين كنديسيله بر متجدد تقدير و تعيبن اولنان امر متجدددن عبارت و عند

 فلكدن عبارت اولمغله حادثدر.

جناب حقى اخرتده كورمك عقال جائز نقال واجبدر. عقال جواز وامكانى هيچ بر عقل كندى حالنه بر اقيلسه 

يله حكم ايتمز. حالبوكه اصل اوالن بويله بر دليلك عاقيلسه خارجدن امتناعنه دائر دليل قائم اولمدقجه امتنارالنه بح

تميز ايدييورز. بو صورتده وبريسنى يكديكرندن فرق  هر كوروبعدم قياميدر. وبرده اعيان واعراضدن هر بريسنى 

وجودى ويا  اعيان واعراض بيننده مشترك اوالن رؤيت ايچون البته برعلة مشتركه الزمدر. بو ايسه مرئياتك يا
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جقدر. زيرا بونلردن بشقه امر مشترك يوقدر. حدوث بعدالعدم وجوددن وامكان عدم  ياخود امكانى اولهوحدوثى 

ن عبارت اولمغله عدم مفهوملرنده معتبر اولوب برشيئك علتى اول شيدن اقدم موجود اولمق الزم وجودد ورتضر

اولمسى تعين وتحقق ايدر وجود  ك وجودىتانجق مرئياصورتده علة مشتركه  اولمغله عدمك عليتده مدخلى يوقدر. بو

لزم اولمغله امكان تمعلولك وجودنيى مس ودىك وجتايسه صانع تعالى حضرتلريله غيريسى بيننده مشترك اولوب عل

ت متحققدر. امدى هللا تعالى حضرتلرى موجوددر وهر موجود قابل رؤيتدر اويله ايسه هللا تعالى حضرتلرى يرؤ

بيلور. حتى اصوات وطعوم وروايح كبى بالجمله امور موجوده يى كورمك ذاتنده  نهقابل رؤيتدر ديو اثبات مدعى اول

سى تعلق  ايجاده عادت الهيهوالفعل كورمديكمز لحكمة انلرى كورمك قوتنى جناب حقك خلق ب قممكن اولوب انج

لفعل عدم رؤيتنى عدمنى بلكه با [57]ايتمديكى ايچوندر حالموكه بر شيئى بالفعل كورمامك اول شيئك امكان رؤيتك

سه لر جنى كورر مديكى حالده كدى كورر ومصروع اوالن كيمانسان فاره يى كوره مستلزم دكلدر. زيرا ظلمة ليلده 

پيغمبر صلى هللا تعالى عليه وسلم افندمز حضرت جبرائيل عليه السالمى  اننده بولنانلر كوره مز و حضرتيحالبوكه 

 كورردى حالبوكه نزد سعادة حضرت پيغمبريده بولنان اصحاب كرام حضراتى مشاهده بيوره مزلر ايدى.

نظم جليلى مقتضاسى اوزره رؤبة  ﴿رب ارني انظر اليك﴾اما نقال امكانى حضرت موسى عليه السالم و

واجب وممكن وممتنع اوالن شيلرى بيلورلر. حقنده انيياى عظام حضراتى ايسه جناب هللا  .يوردىيى طلب ب بارى

 نديلريدر وقوعى ممتنع اوالن شيئى طلب اولمغله مطلوبك امكانى امر ضروريدر.كزيرا مشكاة معارف الهيه 

رك نفى اولندى ثانيا  ديه ﴿لن تراني﴾بتدأ السالم طرفندن طلب رؤيته جوابده ا وبرده حضرت موسى عليه

والن رؤيتك بالفعل وقوعى استقرار جبله رك مطلوب ا ديه﴿ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني﴾ 

تعليق اولندى وقوعى ممتنع اوالن شيئى نفى مفيد اولميه جغى كبى استقرار جبل دخى نفسنده ممكن اولوب ممكنه 

 ارينك امكانى متحققدر.معلق اوالنك ممكن اولمسنه بناء رؤيت ب

نظم  ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾اما نقال وجوبى كتاب وسنت واجماع امتله ثابتدر. اما كتاب 

جليليدركه يوم قيامتده اهل جنتك يوزلرى بشوش ومسرور اولدقلرى حالده ربيلرينه نظر ايدوب كوره جكلردر ديمك 

رؤية معناسنده استعمالى حقيقة اولوب بر شيئك حقيقتنى اراده ممكن اولوب الى كلمه سيله استعمال اولنان نظرك 

ايكن جالفنى اراده خالف ظاهر اولمغله رؤية معناسنك مقصود اولديغى متحقق وجناب حقك كذبدن منزه اولمسى 

 شيئك وقوع وحصولى متحقق و واجب اوله جغندن رؤيت بارينك وقوعى شرعا [58]يرديكىوواجب اولمغله خبر 

 اولديغى تحقق ايدر. واجب

حديث شريفيدر اكابر اصحاب كرامدن يكرمى  ربكم كما ترون القمر ليلة البدر{}انكم سترون  واما سنت

بر كشى روايت بيورمشدركه اى امتم سزلر بدر كيجه سنده يعنى زياده مهتاب و براق كيجه ده بال اشتباه قمرى رأى 

ديمك اولوب عدم اشتباه و عدم تردد ده رؤيت بارينك عين رؤيت قمر جكسكز  العين كورديكمز كبى ربيكزى كوره

كبى وقو عبولهجغنى مخبر صادق خبر ويرمشدر. پيغمبران عظام حقلرنده دخى صدق واجب اولمغله وقوع رؤيتك 

 وجوبى تحقق ايدر.

ارد اوالن عنه وبوكا دائر وونك ظهورينه قدر بالعموم اهل اجماع رؤيت بارينك وق اما اجماع فرق ضاله

آيات جليله واحاديث نبويه يى ظاهرينه حمل ايدوب اصال تأويل جائز اولمديغنه اجماع واتفاق ايده كلمشلردر. هربر 
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ماع امتله ثابت اوله اعتقادى واجبدر اويله ايسه رؤيت بارى نقال واجب اولمغله اعتقادى جحكم كه كتاب و سنت وا

 واجبدر مدعاسنى انتاج واثبات ايدر.

هه غائبى شاهده قياسله رؤيتده كوريله جك اوالن شيئك بابده منكرينك عقال مدار استنادلرى اوالن شب بو

شو بولنمسى و آراده حائل بولنمامسى وپك اوزاق وپكده يقين اولمامسى شرط اولوب رلره قا جك اوالن كيمسه كوره

ك دنياده تقائل اولورلر حالبوكه بو مثللو حاال جناب هللا حقنده ايسه بو شروط منتفيه اولمغله رؤيت بارينك امتناعنه

تده شرط اولمسى جسمانى اولميان جناب حقى اخرتده رؤيتده شرط اولمسنى مستلزم يالون واشكال كبى حوادثى رؤ

 الفارقدر. اولماز. زيرا قياس مع

البوكه بو آيت نظم جليليدر ح يدرك االبصار وهو اللطيف الخبير﴾﴿ال تدركه االبصار وهو ونقال مستندلرى 

افاده ايدر. زيرا نفى اولنان رؤيتدن مقصود الهى جوانب و حدودينى  [59]جليله بالعكس رؤيت بارينك امكاننى

بطريق االحاطه رؤيت اولوب بو ايسه جناب هللا حقنده محال اولمغله معناى آيت جليله نفسنده جناب حقى رؤيت 

االحاطه كوزلر كوره مز ديمك اولوب احاطه قيديله مقيد اوالن  يقممكن ايكن تحدد و تناهيدن منزه اولديغيچون بطر

 نك نفينى مستلزم اولميه جغى دركاردر. رؤيتى نفى رؤيت مطلقه

جميع ايصاره شامل اولديغى مسلم دكل زيرا جائزدركه  اولنسه طلق رؤيتك نفى قصد اولنديغى تسليمم

جميع اوقات واحواله  اولنسه جميع ابصاره شمولى تسليم .مزلر ديمكدر ان كوزلر كورهيشرف رؤيته مستحق اولم

لرك  عذاب اوالن كيمسه مستحق مزلر وياخود حال شقاوتده بولنه رق جائزدركه دنياده كوره شمولى مسلم دكل زيرا

قيام مجرد مقتضاى خذالن واثر  خالفه انله نص قطعى يه قارشو قدر احتمال وره مز ديمك اولوب بوكوزلرى ك

مقام مدحده وارد اولوب وقوعى ممكن اولميان بر شيئك نفى مدح افاده ايتميه جكى  بو آية جليله وصيلهصخسراندر خ

 .ى افاده ايدرنمذكوره دخى باال خره وقوع رؤيتك امكان ۀجهتله آيت جليل

ق وايجاد جهتندن صنع لده خندر. عبدك ا خير و شر جمله افعال عباد مستقل اوله رق آنك خلق وايجاديله

ومدخلى يوقدر. زيرا اندن بشقه خالق يوقدر. عباد انجق اراده واختيارينى فعل مقدور جانبنه صرف ايدرك بطريق 

اما عقال ثبوتى عبد ايچون خلق وايجاد جهتندن  .رلق وايجاد بيورديغى فعل مقدورى كاسبدخجريان العاده جناب حقك 

 ى مساوى اولمغله وجود طرفنى عدم اوزرينه ترجيحغدم ىاثر فرض اولنسه افعال مذكوره ذاتنده ممكن يعنى وجود

جميع احوال ممكنه سيله مفصال بيلمكه متوقف  ىجكى افعال ه وقصد واختيار ايسه قبل االيجاد خلق ايدهرواختيا قصد

دن بريسى بر محلدن ناولوب بوايسه عباد حقنده غير واقعدر. زيرا عباد ايچون اك زياده ظاهر واسهل اوالن افعال

ناتى مشتمل اولوب انلردن بعضيلرى بعضيلرندن اسرع كنيجه آدملر و حركات و س [60]ديكر محله كيتمسيدركه

بلكه مقدارينه بيله واقف  نواقف اولسو ن كيمسه دكل بويله احوال مذكوره يه مفصاليطدر يوريويا ابطاء ويا اوس

ده قالديكه اثناى مشينده صدور ايدن سائر اعضا و جوارحنك حركات وسكناتنه واقف اولسون افعالنه  دكلدر. نره

بو صورتده افعال عبادك خالقى انجق  ماز اويله ايسه عباد افعالنى خالقى اوله ماز مفصال واقف اولميان خالق اوله

 .رجناب هللا اولديغى تحقق ايد
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ال منص جليليله ثابتدركه سزى وسزدن صدور ايدن جميع اعوما تعملون﴾  340﴿وهللا خلقهمنقال ثبوتى  ماا

 عيدن جميا و افعالكزى انجق جناب هللا يارادر ديمكدر. زيرا )ما( كلمسى الفاظ عمومدن اولمغله عباددن صدور

من خالق  341﴿هل ده خلق حكمنك شمولنى افاده ايدر رق جميع افراد اعماله صورت قطعيه اله شامل اولهعاعمال واف

فهام انكارى طريقيله جناب واجب الوجوددن بشقه هيچ بر خالق وارميدر البته تده ثابتدركه اس قول شريفيلهغير هللا﴾ 

نى بيان و بينى افاده بيورر خصوصيله عبادته استحقاقنك سبيوقدر ديمك اولمغله مؤكدا خالقيتك ذات الهيسنه حصر

بيورمشدركه هيچ خلق و ايجادله متصف اوالن واجب الوجود  ﴿افمن يخلق كمن ال يخلق﴾له تمدح مقامنده تخالقي

متصف اولميان ممكن حادث كبيميدر. البته دكلدر ديمك اولوب اكر مستقال خالقيت ذات بارى يه منحصر اولميوبده 

ه سى حقنده دخى جائز اولسه خالقيتله تمدح مفيد اولميه جغى جهتله استفهام انكارى طريقيله هللا تعالينك خالقيتده بشق

 ده بيان بيورر.  هى اولمدغنى صورت مؤكدهيمثيل وشب

كى فرقه بنا ايدرك وبرده جميع افعال عبادك  اضطراريه بيننده ۀاختياريه ايله حرك ۀمعتزله حرك ۀطئف

 كرك امر و كركسه نهى طريقيله مكلف اولمسى صحيح اولمامسى الزم [61]خالقى انجق جناب هللا اولسه عبادك

ه مستحق اولمامسى وفالن كيمسه نماز قيلدى و بذم وعقا هاوزر وابه وشركلوب بو صورتده خير اوزره مدح وث

ينك صحيح اولمامسى الزم كلوركه جمله اورج طوتدى كبى حقيقة قصد واختيارك سبقتنى اقتضا ايدن فعللرك اسناد

الف خكبى نصوصه م ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾و ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾سى قطعى البطالندر. زيرا 

ال اختياريه عاف عبادك موجب اولور ديمه رك ك ظلم اولمسنىباولديغى كبى عبادك مجبور اولمسنى وشر اوزرينه عقا

اولمسنه قائل اوله رق جميع افعال عبادى جناب حقه اسناده اعتراض وافعال اختياريه  سى كندى قدرتلرينك اثرى

الللريده طوغرى دكلدر. دينى عباده اسناده استدالل ايدرلر ايسه ده اعتراضلرى اهل سنته وارد اولمديغى كبى استرل

وله رق عبدك كاسب واضطراريه متضمن ا زيرا افعال اختياريه ايله اضطراريه بيننده فرق اختياريه ده واختيارى

 ده غير كاسب اولديغنه عائددر يوقسه خلق وايجاده عائد دكلدر.

ضا ايدن افعالك اسنادينك عدم صحتى وعبدك مجبور اولمسنك تكذا تكليفك عدم صحتى وسبقت اختيار اقو

سنه وارد اولور يوقسه  ايدن جبريه طائفه عد اعتراض انجق عبدك اختيارينى سلب ايدرك عبادى جمادات مثابه سنده

داعى اختيار جزئى اثبات ايدن اصول  صيصنهالهيه نك ترجيح وتخ ۀعبد ايچون قدرت الهيه نك تأثيرينه بادى واراد

 .342ايدررصين اهل سنته وارد اولماز. زيرا عبادك افعال اختياريه سنك مؤثرنده علماء كالم اختالف 

ثر قدرت بارى اولمسنه اشاعره عبد ايچون قدرت واختيار قدرة اولميه رق انجق مؤ جبريه عبد ايچون اصال

 قدرتبارى يه قصرينه معنزله باالختيار تأثيرى قدرت عبده و حكما تأثيرك انجق طجزئى اثبات ايدوب فق

قدرت عبده اوستاذ ابو اسحاق اصل فعلده قدرت باريله قدرت عبده اشاعره دن قاضى ابو بكر باقالنى  [62]بااليجاب

يديلر اصل فعلده قدرت بارى يه خير وشر طاعة ومعصيت اولمق كبى وصف كبى فعلده قدرت عبده ايله ماتر

لرده موانعك انتفاسى  اسنادينه قائل اولمغله اهل سنتدن اشاعره هر نقدر خلق و ايجادده قدرت عبدك تأثيرينه قائل ايسه

رق عبد ايچون قدرت واختيار جزئى  تعلقنه داعى اولهنك بطريق جرى العاده  الهيه ۀتقديرنده قدرت بارينك واراد

 
  340 )ط(: "خلفكم".

  زيادة في )و(۰ 341 

  زيادة في )ك(۰ 342 
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يله برابر تجزئيه نك اثبا ۀعبد ايچون اصل قدرت واراد اثبات ايتدكلرى كبى قاضى ابوكر باقالنى ايله ماتريديلر

تأثيرينه بيله قائل اولدقلرى جهتله اصال اعتراضات مذكوره وارد اولماز مثال بر كيمسه اهانت طريقيله  فعلدهوصف 

﴿ان هللا ال يغير ما بقوم حتى بر يتيمه و ورسه معصيت وحمايه طريقيله و ورسه طاعت اولمسى اثر قدرت عبددر. 

يد ايدر زيرا تغيير يلرى دخى مذهب ماتريدى يى تأ هآيت جليل ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ يغيروا ما بانفسهم﴾

صلوة و قتل فعل اولمقده مشار كلردر. حالبوكه صلوة  المثوكسب عباده نسبت اولنمشدر. وبرده كرك خير وكرك شر

تراقك غيرى فكبى خير طاعت قتل كبى شر معصيت اولمغله احدهما اخرك غيريدر. مابه االشتراك ايسه مابه اال

تسميه اولنان قدرت عبدله اولمسى تحقق  اصل فعل قدرت باريله خصوصيت وصف كسب اولمغلهاولمسى الزم 

 ايدر.

بحثده سبقت ايلديكى وجهله جناب حقك علم واراده سندن هيچ برشى خارج دكل حالبوكه علم  صفات ثبوتيه

الهيه هر نه يه تعلق ايدرسه متعلقى واجب خالفى ممتنع اولمغله عبدك وجود فعلنه تعلق ايدرلرسه واجب  ۀالهى واراد

اولمسى  رله بهمه حال عبدك مجبومنافى اولمغ تيارهعدمنه تعلق ايدرلرسه ممتنع اولوب وجوب وامتناع ايسه اخ

علم واراده سى  [63]جناب حقك دينورسه 343تصور اولنه بيلوروجهله عبد ايچون اختيار  كلور بو صورتده نه الزم

عبدك كندى اختياريله فعل ويا تركنه تعلق ايدر زيرا عادت الهيه اوله رق اراده و علمى عبدك اختيار واراده سى 

 . آنك ايچون هركس كندى اراده واختيارى مقتضاسيله موأخذه اولنورلر.جاريلردرفقى اوزره و

شى ايشليه رنك كندى اختياريله ب لنجه بر كيمسهشامل او الهيه افعال عباده ازالً بابدا ۀمكه علم وارادادم

كلور. بو ايسه  يا ممتنع اولمسى الزموواجب  جكنه تعلق ايدرلرسه عبدك افعال اختيار يه سنك يا ترك ايده جكنه ويا

جواب  يومؤيد ومحقق اولمغله منافى دكلدر د اختيارىاختياره منافيدر دينورسه باالختيار فعل ويا تركك وجوبى 

 ويريلور.

 ندن بشقه خالق يوقدر يعنى كرك اعيان كركسه اعراض خالق وموجد انجق جناب هللا در اما عقال عدما

كلوركه برهان توحيدله  جناب حقه شريك اولمسى الزم جناب حقك غيرى خالقك وجودى فرض اولنسه وجودى

كبى  و﴿افمن يخلق كمن ال يخلق﴾ من خالق غير هللا﴾ 344﴿هلو﴿ال اله اال هو خالق كل شيئ﴾ بطالنى ثابتدر اما نقال 

نك معناسى ذات الهيسندن بشقه معبود بالحق يوقدر جميع موجودات  نصوص قاطعه ايله ثابتدر. زيرا اولكى آيت جليله

 ممكنه يى يوقدن وار ايديجى اودر ديمك اولوب عباد و جميع افعال عبادك اشياى ممكنه جمله سندن اولديغى معلومدر.

سى استفهام انكارى طريقيله مؤكد اوله رق جناب حقدن بشقه هيچ بر خالق نك معناايكنجى آيت جليله 

 ولها طريقيله مؤكد ىنه استفهام انكاريدخى  يتصور اولنورمى البته اولنماز ديمكدر. اوچنجى آيت جليله نك معناس

متصف اوالن واجب الوجود خلق و  جادلهق و ايلرق خالقيتله تمدح واستحقاق عبادته مناط اولمقده تعظم مقامنده خ

جناب حقه و  [64]ايجادله متصف اولميان سائر حوادث كبيميدر البتده دكلدر ديمك اولمغله خلق و ايجاد خصوصنده

ده بيان بيورمغله فالسفه نك جميع ممكناتك جناب  الوجوه شريك ونظير تصور اولنه ميه جغنى صورة مؤكده جها من

عقليه ونقليه يه مخالف اولمغله بطالنى  ۀوحركات فلكيه كبى بر طاقم وسائط اثباتى ادلحقدن صدورنده عقول ونفوس 

 يدر.ندن مستغنبيا

 
  343 زيادة في )ر(۰ 

  زيادة في )و(۰ 344 
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)عباددن صدورى( يعنى كرك خير كركسه شر جمله افعال عبادك عباددن صدورى انجق جناب حقك اراده 

مفادى اوزره جناب  يكن{ 346لمهللا كان وما لم يشاء  345}ما شاءومشيتى و حكمى و قضاسى و تقدير يله در زيرا 

محقق و واجب اولديغى  وقوعىكى بلكه على وفق االراده جيتى تعلق ايدن هيچ برشى تخلف ايتميه شحقك اراده وم

 الهيه سى تعلق ايتمدكجه دخى هيچ بر شيئك وقوعى قابل اولميه جغى امر محققدر. ۀكبى اراد

واراده  اختيار عبدكعاصينك معصيتى و فاسقك فسقى عبدك وبناء على هذا مؤمنك ايمانى وكافرك كفرى 

سى اوزره جمله سى جناب حقك مقتضاى اراده وشيتى و قضاسيدر ومؤمنك كفرى وكافرى و كافرك ايمانى 

البته وقوعى محقق ايدى.   ايدىالهيه سى تعلق ايمامشدر. زيرا تعلق ايلمش اولسه  ۀقيادينه ارادنصينك اطاعت واوعا

الهيه نك تعلق  ۀقدر واركه بيان اولنديغى اوزره بونلرك جمله سنه اراد زيرا جناب هللا حقنده تخلف اراده محالدر شو

ولمغله كافرك كفرنده و عاصينك معصيتنده و فاسقك فسقنده انجق عبادك كندى اختيار وارده لرى اوزره جارى ا

 افره ايمان و فاسقه اطاعت واقيادله تكليفك تكليف بالمحال اولمسى دخى الزمككلميه جكى كبى  مجبوريتى الزم

 كلمز.

)عبادك افعال اختيار يه سى واردر( يعنى مكررابيان اولنديغى اوزره بمقتضى العاده جناب حقك اراده 

ى انجق عبادك اراده واختيار جزيئسى اوزره مترتبه اولوب عبد خيرى اراده و اختيار ايدرسه يعنى قدرتنى ومشيت

وشرى اختيار ايدرسه كذلك شرى يرادر  [65]ىاول طرفه صرف ايدرسه مانع منتفى اولديغى حالده جناب هللا خير

بناء على هذا عبدك اختيار ايلديكى فعل خير اولورسه تفضال مثاب اولور واكر شر اولورسه مقتضاى عدلى اوله 

 رق مجازات اولور.

جزئيه(  ۀقدرتينى فعل ويا ترك طرفنه صرف ايلمسنه )كسب واختيار وارسد ىمدى عبدك اختيارينه يعنا 

راتمسنه ده يو كسبك عقبنده مانع منتفى اوله رق بطريق جريان العاده جناب حقك خلق وايجاد ايدوب دينلديكى كبى ب

 جهتندن مقدور عبددر. سب)خلق( دينور امدى فعل مذكور خلق وايجاد جهتندن مقدور بارى وك

أخذه اختياريله مو وكشى كندى مفتضاى كسب  نص جليلى مقتضاسى اوزره هر ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ 

 ماز. اولنه جغى جهتله جناب هللا حقنده هيچ بر وجهله  جبر و ظلم تصور اولنه

)افعال عبادك حسن اولنلرى( يعنى اعمال مشروعه كبى دنياده مدح و ثنايه و آخرتده ثوابه باعث اولنلرى  

مشروعات وارتكاب مناهى و نص جليلى مقتضاسى اوزره قبيح يعنى ترك ﴿وال يرضى لعباده الكفر﴾ در  رضاسيله

رضاسيله ايشته شو نياندن مستفاد اولديكه  لرىمنكرات كبى دنياده ذم وتوبيحه و آخرتده عذاب و عقابه بادى اولن

 ۀطاف جليلالده )رضا و محبتى( محضا  جناب حقك اراده ومييت وقضاسى خير وشر جمله افعال عباده تعلق ايدرسه

 عنى دنياده سبب مدح وثنا و اخرتده باعث ثواب اولنلره تعلق ايدر.الهيه سندن اوله رق انجق خيره ي

كافرك كفرى وعاصينك معصيتى وفاسقك فسقى قضاى الهينك متعلقى اوالن مقضى اولمغله قضانك  

اولديغيچون قضايه رضانك وجوبى مقضى اوالن معاصى  غيريدر. زيرا قضا صفت بارى. مقضى ايسه صفت عباد

ندن جناب ملرقضاسيله اول [66]كفر وسائر معاصى جناب حقك لزم دكلدر بناًء على هذانى مستبيه رضانك وجو

 يالكز خيره تعلق ايدر معاصى ايسه شردر. كلمز زيرا رضا حقك رضاسيله اولملرى الزم

 
  345 ساقط من )ء(۰

  346 )ط(: "كم".
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شرط معناسنه حقيقة قدرتدن عبارت اوالن  الفعلدر( يعنى فعلك وجودنه علت و سبب ويا )استطاعت مع 

بر صفتدركه آالت واسبابى سالم اولهرق عبدك بر فعلك  استطاعت زمانا فعله مقارندر زيرا بو معناجه اوالن قدرة

اكتسابنى قصدى آننده جناب هللا يرادر امدى عبد خير قصد ايدرسه خيره قدرة يرادر وشر قصد ايدرسه شره قدرة 

درتنى عبد كندى قصد واختياريله ضايع ايتمكله فعل شر قصد ايتديكى صورتده خيره اوالن ق يرادر بناًء على هذا

نظم  حج البيت من استطاع اليه سبيال﴾ ﴿وهلل على الناسشر اوزره دنياده ذم وتوبيخ و آخرتده مجازات اولور اما 

الت والجوارح معناسنه اوالن استطاعت اتفاقا فعلدن مقدمدر وصحت جليليله اشارة بيوريالن سالمت االسباب واآل

 دخى انجق بو معناجه اوالن استطاعته اعتماد ايدر. تكليف

 

 ايضاح

 

استطاعت لفظى ماالشتراك شو ايكى معناده مستعمل اولوب اولكى معناجه قدرت حعقيقتده عرض اولوب  

رق فعلك  عرضك ايسه بقاسى ممتنع اولمغله بالضرور زمانا فعله مقارن اولمسى الزمدر واال عبدك قدرتى اولميه

 كلوركه بديهى البطالندر. صدورى الزم

عناسنه اوالن استطاعت كافره ايمان وعاصى يه اطاعت وانقيادله اما سالمت اسباب و آالت وجوارح م 

تكليفك صحتنك معتمد عليهى و تكليف مذكوردن اقدم موجود ومتحقق اولمعله بالعموم تكاليف شرعيه حال اقتدارده 

ان كلمز زيرا بي واقع اوله رق اولكى معناجه استطاعت مع الفعل اولوب قبل الفعل اولمامغله تكليف عاجز الزم

كليف متحققدر انك ايچون سالمت اسباب معناسنه تمدار صحتى اوالن استطاعت قبل ال [67]اولنديغى وجهله تكليفك

استطاعتى اولميان كيمسه عاجز اولمغله توقف ايدن تكاليف ايله مكلف اولماز نتكم بو معناجه استطاعتى حائز اولميان 

 كيمسه اداى حج ايله مكلف اولمديغى كبى.

عى شيئله تكليف جنك خارجنده اوالن شيئله تكليف اولنماز. زيرا مأمورك داسنه قادر اوله ميه قول وسع 

ال يطاق( دينوركه اوچ قسمدر يعنى اوچ درجه سى  محال و مااليطاقدر انسانك وسعنك خارجنده اوالن شيئه )ما

ت وانقيادى كبى ذاتنده ممكن صا. اوسط. اما ادنا درجه سى كافرك ايمانى وعاصى وفاسقك اطاعقواردر. ادنا. ا

تعلق ايدرك ممتنع اوالندركه ذاتنده ممكن اولديغنه نظراً  يهاله ۀاولوب لكن خالفنه علم الهى ويا اخبار الهى ويا اراد

فاقا تكليف واقعدر. زيرا كفر اوزرينه وفات ايدن وابو تال يطاقله اهل سنت وكركسه اهل اعتزال عندنده ا بو مثللو ما

نصا عاصيلردر. حالبوكه عاصى وكبى ايمانلرينه علم الهى الحق واخبار الهى تعلق ايدن كيمسه لر اجماعا  هلج

در. اما سابقا بيان اولنديغى اوزره جناب حقك كرك علمى و  مكلف اولديغى تكليفى قبول ايدوب ايفا ايتميان كينسه

متعلقى واجب و خالفى ممتنع اولمغله كافرك عدم  هساخبارى بر شيئك وجود ويا عدمنه تعلق ايدر كركسه اراده ويا

اجب وايمان وايماننه وعاص وفاسقك عدم اطاعت وانقيادينه تعلق ايتدكلرى جهتله كفر و معصيت وفسقلرى 

وانقيادلرى ممتنع و محال اولمغله ايمان وانقيادله تكليف محال اولوب بو ايسه باطلدر. زيرا جبردر ديو سوأل وارد 

ده لدخى معلومه تابع اولوب بو مقامده معلوم ايسه اليزا جناب حقك اخبار واراده سى علمنه وعليمي ااولماز زير

كلمز. زيرا كرك  جبرالزم [68]كافرك كندى اختياريله كفرى وعاصينك معصيتى وفاسقك ارتكاب ايلمسى اولمغله

 مناط تكليف اختيارلريدر. غلهلمفسق وعصيانله اطاعت وانقياد مقتضاى اختيارلرى او كفر وكركسه ايمان وكذا
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درجه سى قلب حقايق واجتماع ضدين وارتفاع ضدين و نقيضين كبى اذاته ممتنع اوالن شيلردر.  اقصا 

ك اولمسى تمثال واجبك امكان ويا امتناعه انقالبى قلب حقايق. ومعين اوالن بر عددك مثال )اوچك( هم چفت و همده 

 مامسى ارتفاع ضدين اولمغله جمله سى ذاتنده ممتنع اولديغيچون بو مثللو مااجماع ضدين و هم چفت و همده تك اول

 ال يطاقله تكليفك عدم وقوعى كتاب واجماع واستقراء ايله ثابتدر.

خبار الهى تعلق ايتمامش االهيه ويا  ۀاوسط درجه سى ذاتنده ممكن اولديغى كبى خالفنه علم الهى ويا اراد 

عبد تعلق ايتمامشدر. هواده  عادة قدرة قدرت عبد تعلق ايتمامشدر. خلق اجسام كبى وياخودايسده لكن وقوعنه اصال 

ارقه سنه المسى كبى زيرا انسان  وباوچمق وبال واسطه صو اوزرنده كزمك و بر طاغى بر كيمسه نك قالدير

م حضراتنه كرامت اولمق ايچون بو مثللو شيلر ذاتنده ممكن اولماغله پيغمبران عظام حضراتنه معجزه واولياى كرا

اوزره خالف عاده اوله رق واقع اولوب امور عاديه دن اولمدقلرى ايچون عموم نوع انسانده واقع دكللردر. ايشته 

ده لكن جوازنده اختالف اولنوب اشاعره ذاتنده امكانه نظر ايدرك  فاقا واقع دكل ايسهتال يطاقله تكليف ا بو درجه ما

ريديلر دخى معتزله لر كبى عادةً امتناعنه نظر ايدرك عدم جوازينه قائل اولمشلردر. تجوازينه ومشهور اوالن ما

﴿ال يكلف هللا نفسا اال ال يطاقك( ادنى درجه سيله تكليف واقع ايسه ده لكن  ردن مسفاد اولديكه )مالايشته شو ايضاح

دكلدر. اما حضرت آدمه تعليم  لريله تكليف واقع كذا اوسط درجهو آيت جليله سى مقتضاسى اوزره اقصا وسعها﴾

جليله سى مفادى ايزره مسمياتك انباسيله تكليف اتيان مأمور  [69]آيت ﴿انبؤنى بأسماء هؤالء﴾صكره ملكلره  اسماد ن

 عنى اظهار عجز ايچوندر.ي هبه ايچون اولميوب بلك

اولديغى حالده صاغ غ اولدقجه تكليف ساقط اولماز( يعنى بر كيمسه عاقل و بالغ ا)هيچ بر مكلف ص 

الهيده  ئدن مقصد نزد معنو اولدقجه اوامر ونواهى ايله تكليف ساقط اولماز. اما عقال عدم سقوطى تكاليف شرعيه

هاسى مقام رسالة ومقام نبوت اولوب بو مقام تكسب قربتدر حالبوكه خصوصده عبد ايچون تصور اولنان مقامك من

سل فخام حقنده وارد اوالن تكاليف الهيه ايسه سائر افراد مكلفه نك معالى اتسامى احراز ايدن انبباى عظام ور

بيورلمشدر. واما نقال عدم سقوطى  }اشد البالء على األنبياء{اقتدارلرينك خارجنده اولديغى دركاردر. آنكچون 

ى الهيه دن عبارت كبى نواه ﴿وال تقتلوا النفس﴾ ﴿وال تقربوا الزنا﴾ر الهيه امكبى اوالزكوة﴾  347﴿اقيموا الصالة وآتوا

اوالن تكاليف الهيه وخطابات ربانيه علم اوله رق وارد اولمغله قابل خطاب اوالن جمله مكلفينه حكمك شمولنى 

 ايجاب ايلديكى امر قطعيدر.

دخى بو حكم اوزره منعقد اولمغله كتاب و سنت واجماع امة وبرهان عقليه مخالف اوله رق  اجماع امتو 

ت محبته واصل وقلبى صافى اوله رق بال نفاق ايمانى كفر اوزره ترجيح كنديسنده حاصل بعض اباحيه نك عبد غاي

كبى اثره استناد ايدرك  }اذا احب هللا عبدا لم يضره ذنب{اولونجه اوامر ونواهى ايله تكليف كنديسندن ساقط اولور. و

دخى اويله اوالن  و بعضيلرينك .اويله اوالن كيمسه كبائر دخى ارتكاب ايسه جناب هللا نار ايله اكا عذاب ايمز ديمسى

مالحظه ومثللو كيمسه نك عبادتى انجق تفكر  اوله رق او طكيمسه لردن صوم و صلوة و حج كبى عبادت ظاهره ساق

 [70] مغله كفرى ايمان اوزره ترجيح اولديغنده شبهه يوقدر.در ديمه لرى نصوص انكار اول

 
  ساقط من )ا(۰  347 
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بيورمشدركه وفات ايدنه قدر صاغ اولدقجه ربكه  ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾خصوصا جناب هللا  

مفادى }الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا{ عبادت ايت ديمك اولمغله صاغ اولدقجه عبادتك وجوبنى افاده ايدر. زيرا انسان 

ده نتايج اعمال وعقايدنده كنديسيچون يقين  زره صاغ اولدقجه غفلتده اولوب نه وقتكه وفات ايدرسه صورت قطعيهاو

يقين اطالق اولنمغله آيت جليله ده كى )يقين( لفظ شريفى موت ايله تفسير بيورلمشدر  موته حاصل اوله جغى جهتله

بفى دخى نصوص سائره قرينه سيله جناب هللا بر قوله يحديث شريفنك معناى من }اذا احب هللا عبدا لم يضره ذنب{

 محبت بيوررسه انى ارتكاب مناهيدن محافظه بيوره رق اكاضرر الحق اولماز ديمكدر.

﴿ما تسبق من أمة )مقتول اجليله( يعنى علم الهيده كنديسيچون مقدر اوالن سببله )ميتدر( زيرا جناب هللا  

 ۀكبى نصوص جليله ايله ازلده علم واراد ﴿فاذا جاء اجلهم اليستأخرين ساعة وال يستقدمون﴾و أجلها وما يستأخرون﴾

اوقات معينه ومرهونه سنه توقيتله بالتردد صورت  لدهيزاالهيه سى حسبى اوزره عبادك اجللرينى تأجيل وتقدير وال

قطعيه ده حكم بيورمشدركه عباد ايچون ازلده نقدير وتعيبن بيوريالن وقت حلولنده كوز يوموب آچه جق قدر تقدم و 

 تأخر قابل اولمديغنى بياندر.

عذاب وعقابه  ديتك وجوبى وذم وتوبيخك وقوعيله اخرتده اما قاتلك قتل اوزرينه دنياده قصاص ويا 

عا منهى اوالن قعل جانبنه صرف ايدرك بطريق شراستحقاقله موأخذه اولنمسى مجرد كندى اخرتيار واراده سنى 

 . چوندرجريان العاده جناب حقك قتل فعلنى خلق وايجاد بيورمسنى كاسب اولديغى اي

الهيسنده تقدير وتعيين بيورديغى علم  [71]ده جناب حقك )اجل بردر( زيرا موت هر نقدر ميتله قائم ايسه 

اراواحه مؤكل اوالن مالئكه نك بر مقتضاى فرمان الهى ارواح عبادى قبض نزع ايدرك فعل موتى  ضو قتده قب

عدم اختياريله  ى جهتله عبادك وياغجناب حقك خلق و ايجاديله حاصل اولمسيله عبادك انده اصال صنع ومدخلى اولمدي

نص خليليله تصريح بيورمشدر يعنى سويله  ملك الموت الذي وكل بكم﴾  348﴿قل يتوفاكم تعدد ايتمز زيرا جناب هللا

سكزى استيفا ايدوب هيچ بريكزى نفوالسالم  حلريكزى قبضه مؤكل اوالن ملك الموت يعنى عزرائيل عليهروكه 

 رسلنا وهم يفرطون﴾﴿يرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته  ده دخى براقمز ديمكدر. ديكر آيت جليله

كرم ارسال بيورلمش كه عند هللا مقدر  ۀبيورمشدركه خير وشر جمله اعمالكزى ضبط و حفظ ايدر بر طاقم مالئك

علق بيوركديغى وقت تالهيه  ۀزه موت كلديكى وقت يعنى موتك ادراكنه ادراكرق بري اوالن عمركز منقضى اوله

عزرائيل عليه السالم وانك اعوانى( روحنى قبض ايدوب  رتضكرامكه )ح ۀرف الهيدن ارسال بيوريالن مالئكط

له نه بر آن صكره يه ترك و تأنى ايله تفريط ايتمزلر يعنى اجل مسماسنى زياده ويا نقصانانلر وقتندن نه بر آن اقدم و 

 ديمكدر. لرتجاوزده بولنماز

 له عمركتعض طاعابكبى  العمر""الصلة الرحم تزيد في و وتزيد العمر" 349"الصدقة ترد البالءاما  

مز ولو سلم انسانك خيرله  نى افاده ايدن حديث شريفلر آخبار آحاد اولمغله نصوص قاطعه يه معارض اولهيازدياد

ياخود مقصود رفاه حال  كدراولنمسى عمر ثانيسيدر دنيلديكى كبى زياده لكله مقصود بحسب الخير وابركت ديم ياد

ازلده شو خيرى ايشليان كيمه نك عمرى يتمش سنه اولمسنى وايشلميان كيمسه نك  ايله عمر سورمك و جناب هللا

عمرى قرق سنه اولمسنى اراده بيوروب حالبوكه جناب هللا بيلديكه شو كيمسه اول خيرى ايشليه جكدر انك عمرينى 

 
  348 )ط(: "يتوفيكم".

  349 ساقط من )ء(۰  
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 اول خيرى ايشلميه جكدر ازلده انك عمرينى اكا [72]وبيلديكه شو كيمسه رمشدرازلده يتمش سنه تقدير و تقيبن بيو

دخى  نك كوره قرق سنه تقدير بيورمشدر معلومات الهيه نك علمنك خالفنه احتمالى اولمديغى كبى مقدرات الهيه

الهيه  ئعلم ازل جقتقدير الهينك خالفنه احتمالى اولمديغى جهتله تزايد و تناقصه احتمالى اولمديغى دركار اولمغله ان

 لك اول خيره نسبت اولنمشدر.  زيادهنظراً 

دخى ى رزقدر( يعنى مأكوالت ومشروباتدر حالل اوللنارى رزق اولديغى كبى حرام اولنلر 350[١] )حرام 

ل ايلديكى غدانك ورزقدر زيرا رزق جناب حقك حيوانلره تناول ايتمك ايچون سوق بيوروب باالختيار انلرك تنا

واركه اختينارلرنده مجبور  ده تغذى حاصلدر شو قدر زيرا هر ايكيسيلهاسميدركه حالل وحرامه شاملدر 

 اولمدقلريچون حرامى اختيارلرى اوزره مسؤل وموأخذه اولنورلر.

كركسه حرام رزقنى استفا ايدر( يعنى هيچ بر كيمسه كندى رزقنى يممك وياخود وركس كرك حالل ه) 

ولندغى وجهله مقدرات الهيه نك تغيرو تخلفى ممتنع اولمغله بشقاسى ديكرينك رزقنى يمك قابل دكلدر زيرا بيان ا

 ك يمسى ممتنعدر.ربناًء على هذا غي 351هر كيمسه يه جناب حقك رزق تقدير بيورديغى شيئى يمك واجبدر

در( اما عقال ذات باريدن بشقه خالق ومؤثر يوقدر اما نقال  ك خلق وايجاديلهق)ضاللة وهدايت جناب ح 

جكلرى ثابت  بيورمشدركه جناب هللا علم ازليسنده جانب ضاللتى اختيار ايده و يهدى من يشاء﴾  يضل من يشاء﴿وهللا

 [73] اوالنلرده ضاللتى وسمت سعادت هدايتى اختيار ايده جكلرى ثابت اولنلرده اهتدايى يرادر ديمكدر.

بيورلمشدر كه جناب  352﴿ومن يضلل فماله من هاد ومن يهدى هللا فماله من مضل﴾ديكر آية جليله ده دخى 

وبر كيمسه  جك بر مضل يوقدر ى خلق بيوررسه آنى اضالل ايدهيده مقتضاى اختيارلرى اوله رق اهتدا هللا بر كيمسه

﴿ان هذا القرأن يهدى للتى  على هذا ده اضاللى خلق وايجاد بيوررسه آنى ارشاد ايده جك بر هادى يوقدر ديمكدر بناء

سنه نسبت اولنان وكركسه بشقه ه انغيرى كرك قرأن كريمه  وكركسه نبى ذيش مفادى اوزره جناب حقك هى اقوم﴾

مفهوم منيفى اوزره شيطان  ﴿رب انهن اضللن كثيرا من الناس﴾ )هدايت( طريق مستقيمه داللة معناسنه اولديغى كبى 

 وبشقه سنه اسناد اولنان ضاللت دحى طريق ضاللته داللة معناسنه محمولدر.

)كبائر مؤمنى ايماندن چيقارمز وكفره ادخال ايتمز( يعنى كفر وشركدن بشقه سائر درلو صغائر و كبائردن 

قارمز و )خوارجك كفره ادخال ايدر كبى( ايماندن چي ىهيچ بر معصيت مؤمنى )معتزله نك ايماندن چيقارر ديدكلر

نك مؤمن اولديغى عقال ونقال ثابتدر. اما عقال ثبوتى بيان  ديدكلرى كبى( كفره ادخال ايتمز. زيرا مرتكب كبيره

اولنديغى وجهله حقيقة ايمان انجق تصديق قلبيدن عبارة اولوب اعمال ايماندن جزء اولماديغى جهتله اعمال صالحه 

ناقصنى تيحه دخى بردن عبارت اوالن اعمال قئجب اولمديغى كبى كرك صعائر و كركسه كبا ايمانك تزايدينى مو

ئر كفريه دن بر شيئى اختياريله ارتكاب اايماندن اخراج ايلسون اما شع ۀكسوبالكليه ده قالديكه  بيله موجب دكلدر نره

تكزيب عد اولنان  ۀنظر شرعده امار ماتدن بر شيئى استحالل. وامور دينيه دن برشيئى. انكار واستخفاف كبىمحرو

 
في هامش ن: حرم عيننى ياخود جنسنى تناول نصله ياخود اجماعله ممنوع اوالن ياخود متناولى حقنده حد ويا تعزير وياخود وعيد  350

     شديد وارد اوالن شيدر اما سبب حرمتى ايستر خفي اولسون زنى كبى ايستر جلى اولسون زهر و شرابك تناولى كبى

  351  خط عليه وكتب "دركاردر"۰

  352 )ط(: "ومن يهدى هللا فماله من مضل ومن يضلل فماله من هاد".
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ادخال ايدر واما نقال ثبوتى كتاب وسنت  فرهده بيان اولنديغى وجهله كثبر شيئه معارن اوالن كبائر اشرائط ايمان بح

 واجماع امتله ثابتدر.

جليله سى كبى كه اهل ايماندن ايكى  [74]آيتمؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما﴾ ﴿وان طائفتان من الاما كتاب  

انلرك بينلرينى اصالح ايديكز ديمك اولمغله قتل كبائردن ايكن مرتكبى حقنده  طائفه يكديكريله مقاتله ايدرلرسه سزلر

ليه وسلم افندمز حضرتلرى عونبى محترم صلى هللا رتعالى  سنت( رسول اكرم مشدر. )اماربر بيوعجناب هللا مؤمن ت

رك وفاة ايدن يعنى توحيد بارى  هللا ديه اله اال يعنى ال ال ال اله اال هللا ثم مات على ذلك االدخل الجنة{}ما من عبد ق

ندن ابى ذر توتصديق شريعتله معتقد اوله رق وفاة ايدن كيمسه البته جنته كيره جكدر بيوردقده اصحاب كرام حضرا

ده داخل اولورمى ديدكده  ائرى ارتكاب ايدرسهيعنى نقدر زنا وسرقت كبى كب }وان زنى وان سرق{حضرتلرى 

وسرقت كبى كبائرى ارتكاب ايدرسه  يورمشدركه هرنقدر زناب }وان زنى وان سرق{حضرت رسول اكرم افندمز 

وسرقت كبى معصيتى ارتكاب  اندخى عاقبت جنته داخل اولور بيورديلر ايشته بو حديث شريفده كبائردن بولنان ز

ايسه انجق اهل ايمانه مخصوص اولمغله  تمانك جنتته دخولنى خبر ويرمشدر دخول جنايدرك وفاة ايدن اهل اي

دن توبه سز وفات ايدن كيمسه لر  كبائرك مؤمنى ايماندن چيقارمديغنه برهان عادلدر )اما اجماع امة( اهل قبله

دة حضرت پيغمبريدن بو اوزرينه كبائرى ارتكابلرينى بيلدكلرى حالده نماز قلمق واستغفار ايتمك اوزره زمان سعا

 نماز واستغفار انجق اهل ايمانه مخصوصدر. امحمديه نك اجماع واتفاقلريله ثابتدر زير ۀآنه قدر امة معظم

لرده ذكر اولنان فسقله مقصود منتهاى فسق  كبى آية جليله ﴿افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا﴾ بناء على هذا 

}ال ايمان لمن ال أمانة اوالن كفر اولمغله ايمانله متصف اوالن كيمسه لر كفر ايله متصف اوالن كبى دكلدر ديمكدر 

كبى آية  لم يحكم بما انزل هللا فاولئك هم للكافرون﴾  [75]﴿ومن كبى حديث شريفلر تشديد وتهديده محمولدر وكذا له{

كبى كفرى ايهام ايدن احاديث شريفه لر نصوص طاهره يه مغاير  }من ترك الصلوة معتمدا فقد كفر{ه و جليل

ده كى )حكم( تصديق معناسنه اوله رق آيات منزله  مذكوره ۀمصروفلردر يعنى آيت جليلبناء ظاهرلرندن اولدقلرينه 

 ناسى دخى بمازك فرضيتنى صراحة انكار وياعديمك اولديغى كبى وحديث شريفك م افرلردريى تصديق ايتميانلر ك

﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا استخفاف واستهزا ايله متعمدا نمازى ترك ايدن كافردر ديمكدر وكذا 

ايدن قاتل امدى انك جزاسى قتل  يلهنظم جليلنك معناسى بر مؤمنى ايمانندن ايچون وياخود قتل مؤمنى استحالل ا فيها﴾

مخلدا جهنمدر ديمك اولمغله نصوص مذكوره نك جمله سى كفرى موجب اوالن معنى اراده سنه محمول اوله رق 

قدرواركه بو مثللو مرتكب كبيره اوالن مؤمن عاصى ايمان كامل ايله مؤمن صالح  ظاهرلرندن مصروفلردر شو

 دكلدر.

كلدر( زيرا وجوبه بر موجب الزمدر حاشا جناب هللا اوزرينه بر )جناب هللا اوزرينه هيچ برشىء واجب د

جغندن حاشا جناب حقك محكوم اوله شيئك وجوبى فرض اولنسه البته بر حاكمك حكمى وبر موجبك ايجابيله 

مقتضاسى اوزره قهار مطلقدر  ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ ومقهوراولمسنى ايجاب ايدر بو ايسه قطعى البطالندر زيرا

 ر ايكيسيده آثار حكميتدر.هفضل وكرمى ومعاصى يه عذاب ومجازاتى مقتضاى عدلى و طاعاته ثوابى محضا بلكه

)جناب هللا كفر وشركى عفو ايتمز( بونلردن بشقه صغائر وكبائر ديله ديكن مغفرت ايدت بو دخى عقال و 

ى خد لنان بر حال اولمغله انلرك جزاسينقال ثابتدر اما عقال ثبوتى كفر وشرك مؤبدا اعتقاد اولنمق اوزره التزام او

 مؤبد اولمق مقتضاى حكمتدر بو ايسه عفوه منافيدر.
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بيورلمشدركه محقق اوله يشاء﴾  [76]﴿ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمناما نقال ثبوتى 

منتهاى معاصى اوالن مطلقا كفرى رق كرك ذاتنده وكركسه صفاتنده وكركسه فعلنده كندينه شرك اولنمغى يعنى 

توبه عفو ومغفرت بيورر اما  بال رسهمغفرت ايتمز اما كفرك غيرى صغائر وكبائر جميع معاصى يى تفضال ديل

توبه ايله كفريده عفو ايدر زيرا تو به لغتده مطلقا كناهدن رجوع معناسنه در بشرعده كناهه كناه اولديغيچون ندامت 

درلو كناهدن چكنمكدر  الحال هر ى وار ايكن بردها واقع اولمامغى عزم و قصد ايدرك فىايتمك و معاصى به اقتدار

 بونلردن تبرى ايدرك دين حقى ديمك اولمغال تفضال عفوى دركاردر. توبهو كفرو شركدن 

امر جليلى مقتضاسى اوزره هر بر مؤمنه هر آن وزمان  ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا﴾

مفاد منيفى اوزره صغائرك ارتكابنه  "ال صغيرة باالصرار وال كبيرة باالستغفار" توبه واستغفار الزمدر زيرا

درلو معاصى ومناهينك عفوينى اقتضا  هر ىاصرار صغائرك كبائره بلوغنى موجب اولديغى كبى توبه واستغفار دخ

طفا و كرما قوللرينك توبه سنى قبول بيوره جغنى صورت لمفادى اوزره جناب هللا  ﴿وهو الذي يقبل التوبة﴾ ايدر زيرا

ايسه مقتضاى كمالى اوله رق محقق الوقوع اولوب  ئمشدر جناب حقك وقوعندن خبر ويرديكى شرمؤكده ده خبر وي

تمش ايكن بر مدت صكره اول كناهه رجوع خالفنه احتمالى يوقدر. بر كناهكار كناهندن عن صميم القلب توبه اي

ه ايلسه ينه توبه سى مقبولدر اما كناهك بسابقه سنه ضرر ويرمز وجه مذكور اوزره هرقاچ كره تو ۀايلمسى توب

 .ولمسيدرار اوالن صحيح اتده مخ بعضيسنه مصر ايكن بعضيسندن توبه نك صحتى اختالفى ايسه

كبائريده ارتكاب ايلسون كركسه اندن اجتناب ايلسون صغيره )صغيره اوزرينه عقاب جائزدر( يعنى كرك 

بر حكيم مطلق اولوب  ﴿ال يسأل عما يفعل﴾جائزدر اما عقال جوازى جناب هللا  [77]اوزرينه مجازات عقال ونقال

 بر فعل ايچون بر جزا مقتضاى حكمتدر. خير وشر هر

وز جزاده عبادك معاصيسندن نه ررلمشدركه بيو ﴿ال يغادر صغيرة وال كبيرة اال احصها﴾ نقال جوازى  اما

ق جمله سيى احصا وتعداد ايدر ديمك اولوب احصا وتعداد جده كبيره هيچ بر معصيتى غادر اولماز. ان صغيره و نه

 ه اوزره مجازاتك ثبورى مقتضاى نص قاطعدر.لمجازات ايچون اولمغ وايسه حساب 

آيت جليله سنده ذكر اولنان كبائر مطلق  عنكم سيئاتكم﴾كر﴿ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نفبناء على هذا 

جمعه جمعك اوله رق وارد اولديغيچون كمالنه مصروف اولمغله منتهاى معاصى اوالن كفره محمول اولديغى كبى 

 دخى افراد مخاطبين ايله قائم اوالن افراد سيله ايراديصيغه دخى آحادك آحاده انقسامنى مقتضى اولمغله جمع  تقابلي

سزلر نهى اولنديغكز منهباتك منتهاس اوالن انواع  كفره مصروف اوله رق معناى آيت جليله اى اهل تكليف اكر

وافراد كفردن اجتناب واحتراز ايدرسكز محضا مقتضاى فضل وكرممز اوله رق سزلردن كفردن ماعدا سائر 

غائر وكبائره شامله اولمغله مقتضاى سيئاتكزى تكفير ايدوب عفو ايدرز ديمك اولمغله كفرك غيرى اوالن سيأت ص

رق عفو و مغفرتك جوازنده صغائرك كبائره اشتراكنى افاده  عدلى اوله رق جواز عقابده وموجب فضل وكرمى اوله

 ه برهان اولور.تايدرك مدعاى اهل سنتى اثبا

ور نعوذ مقتضاسى اوزره بو عالم كون وفسادده بعض سعيد شقى اول ﴿ومن يكفر باألمان فقد حطب عمله﴾

موجبى اوزره  ﴿قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾سالم ارتداد ايدن كيمسه لر كبى واال باهلل تعالى بعد

الكفر شرف اسالمله مشرف اوالن مهتديلر كبى تغير وتبدل انجق عبدك كسبى  بعض شقى دخى سعيد اولور بعد
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 353(دو)اشقا تق سعادل)اسعاد( خ دكلدر زيرا وشقاوتده در جناب حقك فعلى اوالن اسعاد واشقاده [87]اوالن سعادت

تغير دكلدر  خلق شقاوت معناسنه اوله رق صفت ثبوتيه دن اوالن تكوين صفتنه راجع اولوب صفات بارى ايسه قابل

 زيرا صفات بارى واجب وازلى وقديم اولمغله حدوث ايجاب ايدن تغيره منافيدر.

الن انجق رحم مادرده سعيد ويعنى سعيد ا }السعيد من سعد فى بطن امه والشقى من شقى فى بطن امه{

ن جنين دنيايه دخى انجق رحم مادرده شقى اوالندر عكسى اولنه رق رحم مادرده سعيد اوال اوالندر وشقى اوالن

رحمنده شقى اوالن جنين دنياده دخى شقيدر معناسنى مفيد اوالن حديث شريف وبونك امثالى  كلدكده ابدا سعيددر وانا

آيت جليله سى مقتضاسى  هللا﴾ 354﴿يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب الهيه نظراً در يوقسهئ اوالن نقول علم ازل

راً دكلدر امدى حديث شريف مذكورك معناى ه نظن عالم كون وفساده يعنى لوح محفوظاوزره محو واثباتى قابل اوال

الهيده سعيد اوالن كيمسه عاقبت قرين سعادت اوله رق دنيادن مفارقت ايدر وعلم قديم الهيده شقاوتى  ئمنيفى علم ازل

ك سعادته تبدليله نهاية االمر تشقاوته وشقاوك تثابت اولنلر دخى دنيادن شقاوتله خروج ايدر ديمك اولمغله دنياده سعاد

 ده كى حالى ازلده كى ثابت اوالن حالنك طبقى اوزره اولمسنه منافى دكلدر.وايلر 

الهيده بر وجودى واردركه اصال قابل تغير دكلدر برده عالم جسمانيده وجودى  ئزيرا اشيانك علم ازل

﴿يمحو لوح محفوظده كتب وثبتى واردركه هرشى انده مكتويدر واردركه قابل تغيردر برده محو واثبات لوحنده يعنى 

الهيه تعلق ايلديكى شيلرى  ۀآيت جليله سى مضمونى اوزره محو واعدامنه اراد هللا ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب﴾

هدايتى الهيسنده بر كيمسه نك سعادت و ئمحو واثباتنه مشيت الهيه سى تعلق ايدن شيلرى اثبات ايدر مثال علم ازل

وجهله كافر و  جسمانيده شقى وكافر اوله رق كلوب ولوح محفوظده دخى اول [79]مثابت اولدقده هر نقدر بو عال

الهيسى وفقى اوزره نهايت اختياريله قبول ايمان ايدرك بو عالمده  ئازل رق اثبات اولنسه بيله عاقبت علم لهشقى او

محو اولوب هدايت ى تبدل ولوح محفوظده دخى اثبات اولنان كفر يمان و سعادتها كى حال كفرى يعنى شقاوتى ابتدا

اولديكه  نوسعادتى اثبات اولنور. زيرا ام الكتاب يعنى لوح محفوظ يد قدرة الهيه سنده در. ايشته شو ايضاحاتدن متبا

وقت تحقق  واردا اول شقاوة خصوصنده امنيت واعتماد انجق حال خاتمه يه در. زيرا قطعى اوله رق انجاوسعادة 

يعنى انسان عالم جسمانيده مشغول  اش عليه ويبعث على ما يموت عليه""الناس يموت على ما عايدر. بونكله برابر 

اخرة اوالن بو عالم  ۀحال اوزره وفات ايدر. و وفات ايلديكى حال ايزره بعث اولنور. مفادى اوزره مذرع ىبو لنديغ

 ايله اسباب سعدته چاليشمق الزمدر.جسمانيده مقتضاى ايمان اوالن اعمال صالحه 

 

 باب ثانى

 )كرام حقنده عقائد اهل سنت بياننده در ۀمالئك(

 

دينيه درت درلودر. برنجيسى وجودلرينى يعنى  كرام حقنده اعتقادى الزم اوالن امور ۀمالئك مكلفه هر

يلورلر ومنافذ ب هردرلو اشكاله ك طيفه لردر اذن الهى ايله هرلجناب حقك ملكلرى واردر نوردن يراديلوب اجسام 

 
 ساقط من )د( ۰353

  354 ساقط من )ب(۰
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اذن حقله قنادينك اوجيله نيجه طاغلرى قوپاروب  لسالمضيقه يه نافذ وافعال شاقه يه محتمللردر حتى جبرائيل عليه ا

ايريشه بيلورلر  [80]دكلرى محلهايسته  هدنك آهاليسنى بر آنده محو ايدر وطرفة العين سيله بر بلده يحيهآتار وص

ايكى واوچ ودها زياده الى ماشأ هللا قنادلرى ايله فرمان الهينك  اوزره ضاسىتمق ﴾جاعل المالئكة رسال اولى اجنحة﴿

 مورلردر.مأيغنه لتب

كرام جناب حقك مكرمين قوللريدر  ۀمالئك ﴾عباد مكرمون اليسبقونه بالقول وهم بامره يعملون بل﴿ايكنجيسى 

توقف ايفا ايدرلر انلر انجق سه بال سؤآل وال رنه امر اد آنلرك اقوالى جناب حقك قولنى سبقت ايتمز جناب هللا هر

 مفيد اوالن نظم جليل الهيسيله مدح وستايش. فادينىم فرمان الهى ايله عمل ايدرلر

سى هيچ بروجهله جناب حقك  كرامك جمله ۀمال ئك ﴾يؤمرون مرهم ويفعلون ماا يعصون هللا ما 355ال﴿

صى اولمازلر بلكه مأمور اولدقلرى اوامر الهيه يه امتثال ايله دائما اطاعت وانقياد افرمان الهيسنه عدم امتثال ايله ع

يهوددن بعضلرينك  ۀ. بناء على هذا طائفاولنمشلردراوزره بولنورلر مضموننى مفيد آيت كريمه ايله تصديق و تزكيه 

مخالف اولمغله باطلدر حتى صيت ومسخ اعتقادنده بو لنملرى نصوص قاطعه يه عكرامدن بعضيلرى حقنده م ۀمالئك

آيت جليله سيله  ﴾تكفر يعلمان من احد حتى يقوال انما نحن فتنة فال ل هاروت وماروت ومابانزل على الملكين ببا وما﴿

رق الناس سحر شيوع بوله زمان بين يالن هاروت وماروت ماجراسى اكابر اهل تفسيرك بياننه كوره بربيوربيان 

انبياء ايله سحر بيننى تفريق وتمييز ايچون  ۀاوزره دعواى نبوته قيام چوغالمسيله معجزرق عاده تكثر ايدوب كذب خا

سحر ايدرلر ايدى )زيرا تعليم سحر كفر  تعليمنامنده ايكى ملك ارسال بيوروب ناسه  تطفا هاروت ومارولجناب هللا 

ديه رك اندن  ﴾تكفر نحن فتنة فال انما﴿ ه كفر اعتقاد و مقتضاسيله عملدر( بونلر ايسه لمصلحة تعلم ايدوب وكدكلدر بل

دكلدر زيرا زله انبباى  [81]احتمالى وبو سببله معاتبت عصمته منافى زاله منع ايله وعظ و نصيحت بيوررلردى اما

در  اسى تغليب طريقيلهثنكرامدن است ۀبيله جائزدر اما ابليس مالئكه جنسندن دكلدر بلكه جنيدر مالئك قلرندهعظام ح

رق نوع انسانى مبتال  ق و ايجادله انسان اوزره مسلط بيورهخلفية جناب هللا انسانك ظاهر وباطننده تأثيرينى خلحكمة 

 قيلمشدر.

وما يعلم جنود ﴿ديشيلك وبونلرك لوازمندن بريلردر. كبى يمك وايچمك وارككلك و ناوچنجيسى اويله انسا

ائيل وميكائيل واسرافيل جبرنلرك انواع واصنافنى انجق جناب هللا بيلور آفى اوزره يمضمون من ﴾وه ربك اال

بريسى انزال وحى وايصال ارزاق  واردر بونلردن هر ىوعزرائيل عليهم السالم حضراتى كبى عندهللا مقربلر

 ﴾نويفتر ال سبحون الليل والنهاري﴿ دخى و بعضيلرى صور وقبض ارواح كبى بر وظيفه ايله مكلفلردروامطار ونفخ 

 سبيح وتنزيه ايله مشغول اولوب اصال اوصنمازلر وبر طاقميتفحواى جليلى اوزره لحكمة كيجه وكوندز جناب حقى 

 صوص وظيفه ايله مشغوللردر.دخى قضا و قدر الهى وفقى اوزره يرده وكوكده وجنت وجهنمده كنديلرينه مخ

دخى ى دخى اعمال عبادى يازارلر و برطاقمى مفهومى اوزره بر طاقم ﴾تفعلون كاتبين يعلمون ما كراما﴿

 لر ايله مكلفلردر. وظيفه آل تنعيم و تعذيب و سائردنياده محافظه و خيره اراشاد وقبرده وسائر بولنديغى محلده سؤ

شر بكرام حضراتى ابوال ۀدن افضللردر زيرا مالئك مالئكه ۀامدردنجيسى رسل بشر رسل مالئكه دن ع

تعظيم ايله مأمور اولديلر وبرده انسان كماالتى پك چوق موانع عوائق بشريه نك تعب و مشقتيله  ۀحضرت ادمه سجد

 
  355  زيادة في )و(۰
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شريفلر مقتضاسى اوزره اجر و  يثكبى حد }افضل األعمال احمزها{و }اجركم بقدر تعبكم{تحصيل ايدرلر 

 [82] دخى زياده اولمق موافق حكمتدر.ى مكافاتلر

 

 باب ثالث

 )ئد اهل سنت بياننده دراب سماويه حقنده عقتك(

 

دخى مختلف اولمغله اوقات تبدل ايتدكجه مقتضاى حاله  مقتضاى حكمت الهيه اختالف ازمانله احوال عالم

بط و بيان ايچون حضرت ضرع بييرديغى دين حقى شايله قوللرينى دين حقه ارشاد وموافق اوامر ونواهى واخبارات 

ضرتلرينه قدر شرف رسالتله مشرف بيوريالن ح آدمدن مفخر موجودات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات افندمز

دون وغيرمدوم بر طاقم مده  عهمتنو ۀالسالم واسطه سيله السن پيغمبران عظام حضراتندن بعضيلرينه جبرائيل عليه

 وانزال بيورلمشدر. كتابلر و حى

آنلردن مدون اولنلرى تورات حضرت موسى عليه السالمه زبور حضرت داود عليه السالمه انجيل 

حضرت عيسى عليه السالمه قرأن عظيم البرهان حضرت محمد عليه السالمه انزال بييورلمشدر بونلرك جمله سى 

قائمه بر صفت قديمه اولمق اعتباريله  ريلهسه صفة كالم بحثنده بيان اولنديغى وجهله ذات باكالم هللا در وكالم هللا اي

 بر اولوب انجك تعدد و تفاوتلرى دال اوالن كالم لفظى اعتباريله در.

 

 احكام كتب

 

هر كتانك حكمى ديكر بررسول بعث اولنوب اكا اولكى كتابك حكمنى نسخ يعنى علم الهيده مقتضاسيله 

 تابدنكعملك زمانى منقضى اولديغنى بيان ايدر ديكر بر كتابك انزالنه قدر باقيدر ايشته قرأن باهر البرهان جمله 

وازكى التحيات افندمز  [83]عليه افضل الصلوات ءانس و جنه رسالة شامله مبعوث اوالن خاتم االنبيا ۀصكره كاف

نك مقتضاسيله عملك زمانى منقضى اولديغنى بيورمسيله هيچ بريسيله  سائره ۀحضرتلرينه بيوريله رق كتب سماوي

كجه انزال بيوريله رق زمان سعادت حضرت پيغمبريده ختم  دايل بتالوتلرى جائز دكلدر قرأن كريم ايجاو عمل

پيغمبرينك  ۀدن مصون و محفوظدر ومعجزات باهررنسخ و تغي يدره قدر باقتوحكمى قيام واكمال بيورلمشدر

﴿قل لئن اجتمعت االنس والجن و  ﴿وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾بيوكلرندندر زيرا 

 قدر فصحا جليللرى مفادى اوزره بونظم  على ان يأتوا بمثل هذا القرأن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾

وبلغا اول قدر حرص واهتماملريله برابر اقصر سوره سنك مثلنى اتياندن عاجز قاله رق كيمى سعادت ازليه لر ينى 

ف سهم شريعت اوله رق قرين عذاب داظهار ايدرك شرف اسالمله مشرف وكيميسى دخى عناد واستكبار بليه سيله ه

﴿ولو كان من  در زيرالانكار دكجاى هانك كالم بارى اولديغى البر بوت اولمغله قرأن باهرثالتر انيران اولدقلرى متو

مضمون منيفى اوزره كالم بارى اولميوبده كالم بشر اولسه ايدى بو آنه قدر  عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا﴾

ايتدكلرى  تل مقدرت ايدرك كسب كماالبشريتده حضرت پيغمبره مشارك بلكه مكاتب ومدارسده بر چوق زمانلر بذ
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حالده ميدان معارضه ومباحثه ده جان ويرن فصحا وبلغا طرفيدن قابل توفيق اولميه جق صورتده بر تناقض ويا 

 ده قالديكه مثلنى اتيان ايلسونلر.ره لورلر ايدى نياختالف بوله ب

 

 جهت اعجازى

 

تعداد دكل ديه جك قدر چوق اولوب انجق انواعى اريله قابل بقرأن كريمك وجوه اعجازى افارادى اعت

 [84] اعتيباريله درده انحصار وضبط اولونه بيلور.

نجيسى كالم عرب جنسندن اولديغى حالده نصاحت وبالغت كنديلرينه فطرت اصليله اوليه رق عموم رب

رق اظهار عجزه  ده بر اقهحيرت و كرداب عجز و خجالت ئايدن بلغايى واد ه دعوتله افتخارتسانى ميدان مسابقلاهل 

خارجنده  بشرك مجبور ايدن نظم و تأليفنك حسن و لطافتى و مشتمل اولديغى الفاظ وكلماتك فصاحت وبالغتى واقتدار

 اوالن وجوه ايجازى.

ارف اوالن اسلوب ونظمه مخالف وكنه و عالعرب مت ينبايكنجيسى مطالع ومقاطع ومقاطع ومخاتمنده 

بشرك خارجنده اوله رق محيط ومنطوى اولديغى حقايق ودقايق فنون و حكم ومصالح دينيه حقيقتيله ادراكى اقتدار 

 ضعف واخاللدن برى بولنمسى.وودنيويه يى جامع وتناقض واختالفدن عارى 

نجسى دكل اصال وقوعو بلكه تصور وتخطر اولنميان امور مستقبلهدن قبل الوقوع خبر ويروب فى چاؤ

 وقوعو تحقق ايتمسى.الحقيقه خبر ويرديكى كبى 

وكيفيات  356اليهح امم وقايع قرون سالفه واحوال دردنجيسى مبدأ خلقة علمدن زمان سعادت رسالتلرينه قدر

واختيار عزلت ايدن كتب  هى عليه خبر ويرمسى كبى كه اوجده بوجاقده انزوا نك جريانندن على ما شرايع مندرسه

 ۀرق تصديق وقبول ايلملرى كبى تفصيالتى شمائل شريف اوله سالفه علماسنك عين ضبط وحفظ ايتدكلرينه موافق

 [85] رسالتلرينى جامع اوالن مفصالتده مصرح اولمغله مراجعت بيوريله.

 

 باب رابع

 يله التى فصل وبر خاتمه يى مشملدر(ا )پيغمبران عظام حقنده عقائد اهل سنت بياننده اولوب بر مقدمه

 

 مقدمه

 ولولنان كتب ورسالت بياننده در()اثبات لزوم شريعت 

 

اصليه سنده مدنى بالطبع يعنى معاش و معادنى تأمين واستحصالده ابناى جنسيله اختالط  رةانسان فط

واجتماعه محتاج اولمغله حقوقنى محافظه وعقول بشرك ادراكندن عاجز اولديغى دينى ودنيوى اولمش واوله جق 

ه بر شريعته وانك اصول واحكامنى ضبط ومحافظه ايچون بر كتابه وانك درلو مصالح مهمه يى بيان ايچون البت هر

 
  356 )ط(: "خاليه".
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مقتضاسنى بيان وانفاذ ايچون من طرف هللا مؤيد ومبعوث بر پيمبره بهمه حال محتاجدر. اما دنياجه احتياجى شو 

ابر سائر دركه دنياده تعيش ايچون مأكوالت و مشروبات و ملبوسات و مساكن و بيوت و بونلرك لوازميله بر وجهله

ميه جكى جهتله  لوازم بشريه نك تداركيله دفع ضرورات وجلب مطالب و منافعه اشخاصك على االنفراد كفايت ايده

 بالضرورة هربرى بر صنعتله اشتغال ايدرك هر بريسى يكديكرينك احتياجنى قضا وتدارك ايتمك امر ضروريدر.

ومعاوضات و مناكحات و معارضات و  صورتده بينلرده طبيعى بيع وشرا وسائر درلو معامالت بو

دخى امر ضرورى اولمغله بينلرنده فصل ى وقوع يهبشر [86]مخاصمات و مرافعات ومدافعات كبى نيجه حاالت

مخاصمه و دفع منازعه واصالح ذات البين ايدرك احقاق حقوق ودفع مظالم واجراى سياسيات ايله  هردرلو هيئت 

اوالن امورك جلب واستحصالى ومانع اوالن عوارضك دفع وازاله سيله تشييد نك حصول وبقاسنه داعى  بشريه

حقوقه متوقف اولوب بو ايسه اصال كنديسندن شائبه ظلم  ۀهيئت وتمدن انجق لرالرنده اجراى عدالتله محافظ ۀرابط

ثابتك  ئن كلجق صورتده احكام كليه يى حاوى بر قانو ولنميهغدر و اعتساف حس ا ۀوتعدى تصور اولنميان ورايح

دخى عادل مطلق و حكيم على االطالق اوالن رب العالمين طرفندن اولمسى  وجودينه وبو وجهله الزم اوالن قانون

الزمدركه مادى ومعنو ظاهر وباطن هردرلو حقوق عامه ومصالح بشريه يى ضامن وكافل اولوب هركس هر وقت 

 مجبور اولسون. وتسليمنهقبول 

لمك فانى واخرتك باقى اولديغنى ودنياده اوامر الهيه يه امثال ونواهيدن اجتناب واما اخرتجه لزومى بو عا

امتده بولنانلره محضا الطاف الهيه سندن اوله رق عقول بشرك عاجز اوله جغى قواحتراز ايدرك طاعات واست

اك ايده ميه وجهله مجازات ايده جكنى وسائر درلو بشرك ادر ده دخى اولنصورتده تلطيف ومكافات و عكس تقدير

 يانه كافى اولسون.بويه يى تفهيم وراخ ۀالزم رجكى امو

اسنى تبليغ وانفاذه هر حالده امين و معصوم و تضثابتك مق ئايشته بو وجهله دستور االمم اوالن قانون كل

عافل و فطبن و هر وجهله اصول امر معاش ومعادك حسن انتظام واجراسيله اصالح امور عباده واقف وهردرلو 

حوال و لطيف االقوال واالفعال مؤبد الالق قبيحه دن عارى واغراض فاسده دن برى شريف الخصال ونظيف ااخ

محور مطلوب اوزده  مذات ممدوح الصفات الزمدركه هركس قضا و حكمنه راضى اولوب نظام عال هللا بر من عند

 [87] جارى اولسون.

﴿وما ينطق عن يشته بو وجهله مطلوب اوالن اوصاف كامله يى حائز اوالن ذوات معالى سمات انجق ا

سرينه مظهر اوله رق شرف رسالتله مشرف وعزة نبوتله معزز اوالن پيغمبران  الهوى ان هو اال وحى يوحى﴾

 در. دخى كتب منزله عظام حضراتيدر. وقانون ثابت

صلوت واتم النحيات افندمز حضرتلرينك شرف رسالتله ارسالى ايشته اشرف مخلوقات عليه افضل ال

زماننده بو وجهله لزوم قطعى تحقق ايتمش ايدى. زيرا عموم اهل دنيانك قسم اعظمى كرداب شرك وضاللنه كرفتار 

دخى كتابلرى طوفان تحريفه دوچار اوله  اوله رق بر طاقم مصنوعات ومخلوقاتك الوهيتنه قائل واهل كتاب اولنلرك

 انتظامدن چيقمش ايدى. ۀمعاش ومعاد عالم شيراز و ضايع اولمغله امر لرق بالكليه اصول ديانتلرى مخت

ن ونص جليلى مضم ﴿وما أرسلناك اال كافةً للناس بشيراً ونذيراً﴾جناب رب العالمين محضا فضل وكرميله 

مدلولى اوزره  الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن﴾﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة فى ايزره جمله مكلفينى يمن

والتزام ايدنلرى خاطر و  تيارهر صنفى شاننه اليق دعوتله طريق مستقيم هدايته ارشاد وسمت سعادة سالمتى اخ
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عذاب ايله انذار ايوچون  دخى اشدى ضاللة ايدنلر ئالهيه ايله تبشير واستبقاى واد ۀخياله كلمدك الطاف نامتناهي

كائنات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات افندمز حضرتلرينى  ۀعالم سعادة اوالن خواج ئجهان هدايت وهادآفتاب 

پناهيلرينى اعال  لرينى تأييد وقرأن عظيم البرهان ايله قدر جليل رسالتتشرف رسال يلهباهره ا ۀارسال و معجز

 [88] وتزييد بيورمشدر.

 

 فصل اول

 صفات واجبه وياننده در()پيغمبران عظام حقنده 

 

لرينى مفصال بيلورلر. زيرا مشكاة معارف دينيه  پيغمبران عظام حضراتنك ايمانلرى تفصيليدر. علوم دينيه

احتمالى نقص دكلدر. واجتهادلرنده خطا اوزره  كنديلريدر. وبعض احكامده اجتهاد ايتمك جائزدر. واجتهادلرنده خطا

طريق اخرله  سائر مجتهدين الهام الهى ويا ى ايله على الفور ارشاد اولنورلر. اماوحيله ويا الهام اله قالمازلر. يا

 ارشاد اولنمازلر ايسه خطا اوزره قالمق جائزدر. وخطالرى معفودر واجتهاد ثوابيله ماجور اولورلر.

بالعموم پيغمبران عظام حقنده صدق واجيبدر. زيرا كذب محالدر. وامانات واجبدر زيرا خيانت محال 

وممتنعدر. تبليغيله مأمور اولدقلرى شيده مأمور اولدقلرى وجهله تبليغ واجبدر. زيرا كتم ممتنعدر. فطانت واجبدر 

 رسالتدن اوالن صفات جليله پيغمبران عظام حقنده واجبدر.ومحال وممتنعدر والحاصل لوازم نبوت  تزيرا بالد

 

 فصل ثانى

 در( )ممتنع اوالن صفتلر بياننده

 

 كه محالدر.ركلو ام حقنده واجب اوالن صفتلرك خالفى ممتنعدر واالاجتماع ضدين الزمپيغمبران عظ

يورلمشلردر. بايله طرف الهيدن تصديق  [89]باهره ۀامدى پيغمبران عظام حقنده كذب محالدر. زيرا معجز

مستلزم اولوركه قطعى ظام حقنده تجويز كذب حاشا جناب هللا حقنده كذبى عكاذبى تصديق كذب اولمغله پيغمبران 

 البطالندر.

دخى خائنلك ممتنعدر. زيرا خصائص نبوتلرندن اولميان خصوصاتده اتباع شرعا واجب اولمغله حرامك 

ممنوع اوالن  ارتكابى ويا واجبك تركى كبى شرعا ممنوع اوالن بر امرده خائنلك ايلملرى فرض اولنسه شرعا

 لبطالندر.كلوركه قطعى ا شيلرده مأمور اولمقلغمز الزم

 النبوة عمدا النبوة كفر وشرك وسائر كبائردن وبعد كرك عمداً وكركسه سهواً قبل النبوة وبعد على هذا بناء

چمك كبى خساست ودنائت اشعار ايدن صغائردن وعمداً اوله رق لرحبه اكسيك اوبوسهوا بر لقمه سرقت ايتمك و

كبى آنلردن صدور ذنبى  لذنبك﴾ 357﴿استغفركصمتلريدر صغائردن عند الماتريديه حق اوالن ع نخست اشعار ايتميا

 فى برهان عادلدر.يقول شر }حسنات االبرار سيئات المقربين{اشعار ايدن آيتلر واثرلر ترك اولى يه محمولدر. زيرا
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باع واجب اولماغله انلر حقنده جواز تص نبوتلرندن اولميان خصوصاتده اامر تبليغده كتم ممتنعدر زيرا خوا

ازجمله  اوزرمزه واجب اوالن ضرورات دينيه نك علمنى وسائر درلو حقى كتم ايتمكلكمز مشروع اولمسى كيم 

﴿ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في لور بو ايسه باطلدر. زيرا كاتم علم ك الزم

 ملعوندر.نص جليليله  الكتاب أولئك يلعنهم هللا و يلعنهم الالعنون﴾

حجتله الزام خصمه قادر اولنه ميه جغى جهتله ارسال رسلدن مطلوبك  ۀخى بالدت ممتنعدر( زيرا اقامد)

كلوركه بديهى البطالندر خصوصيله دينى ودينوى هربر امورده ناسى منفعت جانبنه تشويق و ترغيب  فوتى الزم

انكارده  ئعموم وادلكبى با ردقلرىبيو [90]نومضرت جانبندن تنفير و تبريد ايدرك هر ايكى جهتى ايضاح و بيا

رى نيجه نصوص قاطعه ايله لبولنان خصومى ايراد حجج قاطعه وايضاح بينات ساطعه ايله الزام واسكات ايلدك

مثبت ومبرهندر والحاصل شان جليل رسالت و نبوتلرينه نقيصه ايهام ايدن هر بر صفة ممتنعدر بناء على هذا 

مثللو حاالتى متضمن  السالم كبى انبياى عظام واجب االحترام حقلرنده بو ماعلهي حضرت داود وحضرت سليمان

 مفتريات يهود يه قطعيا وباطلدر واحتراز الزمدر.

 

 فصل ثالث

 )صفة جائزه بياننده در(

 

مق واويومق تقيصه اولميان يمك وايجمك يانپيغمبران عظام حقلرنده شان جليل نبوة ورسالتلرينه موهم 

وكولماك واعالمق كبى حاالت بشريه واعراض انسانيه جائزدر بلكه اكثريسى احكام دينيه نك بالفعل تعليم و ايضاحنه 

تعالى عليه  رسول اكرم بنى محترم صلى هللا حضرت ه در مثالدباعث اولمغله فوائد جليله ومصالح عديده يى مفي

وقت نمازك فوتيله قصانك  سهوك مشروعيت و كيفيتنى وبر ۀوسلم افندمزدن اثناى صلوتده سهو صدوريله سجد

خصت شرعيه ومعذرة دينيه رضك وقوعيله صوم وصلوة و حج كبى احكام دينيه ده رمشروعيتنى وحال سفر وم

طف و محضا حكمتدر و دعواى رسالت و لمثللو حاالنك وقوعى عباد حقنده عين  بو مغلهفعال تلقين و تبليغ اولن

الهى اولوب كنديلرينك  ظهور ايدن معجزات باهره نك محضا تأييد نبوتلرينى اثبات ايچون يد سعادتلرنده شرف

ده ظهور نسعادتلر والن امور معظمه يد  [91]مقدور قدرتلرى اولمديغنه برهان قاطعدر زيرا بو قدر خوارق عاده

خسته اولمق و آچقمق وصوصامق كبى نفس نفيسلرينه طارى اوالن اعراض بشريه دن  ايتمكده ايكن بحسب الظاهر

نك  سعادتلرنده شر فظهور ايدن خوارق عاده خالصه قادر اوله مدقلرى مشاهده اولننجه كنديلرينك بشريتلرينه ويد

ادراكيه وديانة اسالميه  ۀف الهى اولديغنى عين اليقين بيله رك قورق لط جناب حقك اثر قدرة الهيه سى اوله محضا

سى ضعيف اولنلر خوارق عاده اوله رق ظهور ايدن معجزه لرينه باقوبده الوهيتلرينه قائل اوله رق دارينده مظهر 

السالم حقنده بو  هعلينصارى حضرت عيسى  ۀالسالم حقنده وطائف عيله 358رييهود عز ۀطائفخسران اولمازلر زيرا 

﴿ما المسيح ابن مريم اال رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ورطه يه درفتار اولدقلريچون جناب هللا 
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نص جليلنده انلرك اكل و شرب كبى حاالت بشريه ايله ابتال واتصافلرينك خالف الوهيت اولديغنى  يأكالن الطعام﴾

 بيوردى. وابطال عقائد باطله لرينى ردبيانله انلرك 

برده انلرك ظاهرا بو مثللو اعراض بشريه ايله ابتاللرى عندهللا ترفيع مقام واعالى درجات وتزييد اجر 

ببيورلمشدر  }اشد البأل على األنبياء{ در بناء على هذا زيرا جناب حقك نعم الهيه سى نامتناهيه باعثدر 359لرينهتمكافا

 ۀجاللرنده در اما نظر كاه الهى اوالن قلوب منور هروبونلرك بو مثللو حاالت بشريه ايله اتصافلرى انجق ظا

 الهى و آثار شوق محبت ربانيه ايله منور و متلذذ اولمغله اصال متأثر اولمازلر. ئرسالتلرى دائما انوار تجل

نص جليللرى مضمونى اوزره  لناس انى رسول هللا اليكم جميعا﴾أيها ا﴿قل يا و ﴿وما أرسلناك اال كافةً للناس﴾

 360﴿قال ناسه شامل اولديغى كبى ۀندمزك رسالتلرى كاففمفخر موجودات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات ا

 ا احدا﴾قرأنا عجبا يهد الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربن [92]أوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا

}أعطيت خمسا لم يعطهن قبلى كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل احمر مثللو آيت جليله لرك مفادى و

 جنه دخى شاملدر. ۀالى اخر الحديث شريفى مضمون منيفى اوزره طائف واسود{

جنه وساثره يه حكمى سياست طريقيله در وكذا نوح عليه السالمك  ۀاما حضرت سليمان عليه السالمك طائف

الطوفان يريوزنده موجود اولنلره عموما مبعوث اولمسى اصل بعثتنده دكلدر بلكه ناسك همان نزدنده بو لنانلره  عدب

 عليك( آيت جليله سى ومنهم من لم نقصص ناالحادثه وقوع بولمشدر. و)منهم من قصص انحصارى سببيله بعد

تقرير ايمانده عدد معينه قصر ايتمه  ذاهمضمونى اوزره پيغمبران عظام حضراتنك عددى معين دكلدر بناء على 

محمد عليه السالم وبونلرك اراسنده نقدر پيغمبران عظام بعث اولندى ايسه جمله سنه رك حضرت آدمدن حضرت 

تله واوزره شرف نب ى( آيت جليله سى مقتضاسنفرق بين احد من رسله ايمان ايتدم ديه رك تعميم ايتملى زيرا )ال

 اتصافلرى جهتندن جمله سى بر اولوب ايمان و اعتقادده هيچ بريسنى ديكرندن تفريق جائز دكلدر.

انجق )تللك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( نص جليلى مفادى اوزره فضائل ودرجات جهتندن عند هللا 

المين( آيت كريمه سى مفهوم منيفى اوزره اشرف مخلوقات عليه اكمل رحمةً للع ارسلناك اال بعضيلرندن افضل )وما

 التحيات وافضل الصلوات افندمز جمله سندن افضلدر.

 ال اسم شريفلرى ذكر اولنان انبياى عظام ورسل فخام حضراتنى مفصال بيلمك الزمدركهصقرأن كريمده مف

يوسف موسى هارون شعيب زكريا يحيى عيسى داود )آدم نوح هود ادريس صالح ابراهيم اسماعيل اسحق يعقوب 

 [93]شرف رسالتله التفاقسليمان اليسع ذوالكفل ايوب يونس لوط حضرت محمد( عليهم السالم حضرتى با

 فليدر.وعزير ولقمان( واليتله نبوتلرى اختال )ذوالقرنين مشرفلردر واما

بعثت جهتندن ابتدالرى حضرت آدم )انى خالق بشرا من طين( نظم جليلى مقتضاسى اوزره خلقت وكذا 

نبى بعدى( حديث شريفى اقنضاسى اوزره منتهالرى )وكنت نبيا وآدم  ين( نظم جليلى و )اليبنعليه السالم )وخاتم ال

بين الروح والجسد( حديث شريفى مفادى اوزره شرف نبوتله اتصافى جهتندن جمله سندن اقدمى حضرت )محمد( 

 عليه السالم در.
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ة( مضمونى اوزره امتى دخى سائر پيغمبرلرك امتندن خيرليدر ومعجزات باهره سى دخى )كنتم خير ام

 ردر.ثجمله پيغمبرلرك معجزه سندن اك

اولدقلرى وجهله تبليغ  مأموريغمبران عظام حضراتى تبليغيله مأمور اولدقلرى تبليغات الهيه يى پجمله 

اولهرق ناسى دنيوى واخروى هر درلو مضرتدن تنفير وايفا بيورديلر وجملهسى دعوالرنده صادق وحقى ناطق 

 وتدبير وخير ومنفعت جانبنه تشويق وترغيب ايدرك رشد وهدايته دعوت وارشاد بيورديلر.

افندمز واندن صكره فاروق اعظم افندمز واندن  نبياى عظام حضراتندن صكره افضل بشر صديق اعظما

نديلرمز حضراتيدر رضوان هللا تعالى عليهم اجمعين وخالفت صكره عثمان ذوالنورين واندن صكره حيدر كرار اف

 جليله لرى دخى بو ترتيب اوزره در.

اصحاب كرامدن هيچ بريسى خيردن بشقه سيله ياد اولنماز وهيچ بريسى حقنده بغض وعداوة جائز دكلدر 

ه محبت رورمشدر. وانلعنه( نص جليلى ايله جناب حق جمله سندن راضى اولديغنى بيان بي )رضى هللا عنهم ورضوا

اذى حضرت پيغمبره اذى  تدر واونلرهبغض وعداو تدر وانلره بغض وعداوة حضرت پيغمبرهبحضرت پيغمبره مح

وعمر فى الجنة وعثمان  [94]خاتمه يه باعثدر نعوذ باهلل تعالى )ابو بكر فى الجنة وءو حضرت پيغمبره اذى ايسه س

ابن ابى وقاص  والزبير فى الجنة و عبد الرحمن ابن قوف فى الجنة وسعدفى الجنة فى الجنة وعلى فى الجنة و طلحة 

فى الجنة وسعد بن زيد فى الجنة وابى عبيده بن الجراح فى الجنة( حديث شريفى مفادى اوزره بونلرك عموما 

اهل  361بفاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسين سيدا شبا وخصوصا اهل جنة اولماريله شهادت ايدرز وكذا )ان

فى مضمونى اوزره بونلرك دخى اهلى جنة اولدقلرينه شهادة ايدرز بونلردن بشقه مخبر صادق يالجنة( حديث شر

 اهل نار اولملريله شهاد اولنه بيلور. رق هيچ بر شخصك اهل جنة ويا طرفندن شهادة اولنمدقجه معين اوله

يچ برولى نبى يه درجه سنه بالغ اوله اهل بيت رسول اللهدن سائر اهل ايماندن زيادة شفاعت مأمولدر ه

 ۀو وحى الهى ايله ومشاهد صوملردرصيدن معجميع معاوماز زيرا انبياى عظام حضراتى خوف خاتمه دن امينلردر 

 بر ولى حقنده بونلر متصور دكلدر. كرامله مكرملردر حالبوكه هيچ ۀمالئك

 

 فصل رابع

 )خوارق عاده بياننده در(

 

صات. معجزت. كرامات. معونت. استدراج. اهانت.در ارهاصات قبل النبوة خوارق التى قسمدر ارها

دعواى نبوته مقارن اولميه رق ايلروده شرف نبوتله مشرف اوله جقلرينه عالمت اولمق اوزره ظهور ايدن خوارق 

 [95] عاده در.

 

 

 

 
  )ط(: "شبان361 ".



183 
 

 معجزه

 

نه يومعارضه طريقيله دعوالر 362معجزه پيغمبران عظام حصراتنى دعواى نبوتلرنده تصديق ايچون تحدى

 ايكيسى پيغمبرلره مخصوص اولوب اوچ قسمدر. له رق يدلرنده ظهور ايدن خوارقدر بوافق اومو

بريسى جوهر پاك رسالتلرنده ظهور ايدر نتكم پيغمبرمز حضرت محمد عليه السالمك نوع انسانك تولدلرنده 

والدت سعادتلرى ومبارك كتفين رسالتلرى اراسنده خاتم كوبكندن كسدكلرى شيدن خالى اولمسى و مختون اوله رق 

ظهور بيورلمسى وارقه سنده بولنان كيمسه لرى اوكونده بولنانلر كبى كورمسى وجسم سعادتلرينك  نبوتك شرف

ه اولمسى رطيبه سى حتى كچمش اولدقلرى سوقاقلره دخى سرايت ايدرك تشريف رسالتلرينه عالمت باه ۀرايح

جليله  ۀسعدتلرنده لمعان ايدن نور نبوة ورسالتك متسلسال انتقال ايدرك ناصي ۀسالمك ناصيوحضرت آدم عليه ال

 لرنده ثبوت و تقرر ايلمسى كبى.

دخى عفت واستقامت وشجاعت وسخاوت وسماحت وامانت وفصاحت وبالغت وصدق وتواضع ى وبر قسم

بو لنمسى كبى كه )وانك لعلى خلق عظيم(  امكانك منتهاسنده ۀو شفقت واستجابت دعالرى كبى صفات كماليه ده درج

حائز اقصى الغايات اولدقلرى  فندمزككائنات عليه افضل الصلوت واكمل التحيات ا ۀالعنوانيله خواج برهان باهر

 مثبت ومدللدر.

سعادت والدتلرنده اوثان مشركينك  ۀدخى ذات و صفاتندن خارج اوله رق ظهور ايدن خوارقدر ليلى بر قسم

 ۀيك سنه دنبرو منطفى اولميان نار اهل فرسك سوكونمسى وحليمبرملرى وايوان كسرانك انهدامى وسجده يه وا

رضاعيله كندينك واختيار دوه  يغمبركسعديه نك ولدينه وفا ايده جك سودى يوق ايكن خدمت پرميمنت حضرت پ

 خارقه لرى خصوصيله بعدا لبعثت شرف 363زول بيورمسى وبونلرك نيجه ارهاصاتنسودلرى كثرتله  [96]سنك

نبوتلرى ازجمله روز جزايه قدر ميدان اعجازده اثبات مدعا ايتمكده  ۀيحصا معجزات باهر يعد وال بوالن ال وقوع

 اوالن قرأن عظيم البرهان كه هر بر آيت جليله سى جهات اعجازى اعتباريله نيجه معجزات باهره يى متضمنه در.

 

 كرامات

 

دعوايه مقارن اولميه رق اعرف باهلل اوالن مؤمن صالحك عندهللا قدرعالى وشرف مقاملرينى كرامت 

 ۀرخيانك مسافبايدن خوارقدر حضرت سليمان عليه السالمك وزيرى آصف ابن  ظهور اشعار ايچون يدلرنده شرف

كتورمه سى وفاروق  السالمه عليهبعيده دن عرش بلقيسى عنايت الهيه ايله طرفة العينده حضور حضرت سليمان 

منوره ده منبر اوزرنده ايكن نهاوندده  ۀسعادتلريله نيل مباركك جريانى وكنديسى مدين ۀاعظم افندمز حضرتلرينك نام

سارية الجبل( ديه رك طاغ آرقه سندن كلمكده اوالن دوشمندن قوماندانى  عساكر اسالمى مشاهده بيوره رق )يابولنان 

قدر بعد مسافه دن عين كالم حضرت  وايقاظ بيورمسى وحضرت ساريه نك دخى بو ذيربولنان حضرت ساريه يى تح

 
  وفي هامش ن: تحدى: خصمك عجزين اظهار ايچون معارضه ايدشمك ۰362

  وفي هامش ن: ارهاص: عادته مخالف ايسه يعنى امر خارق للعاده معناسنه كه بعثت رسول داللت ايليه محاكم نسنه ۰363
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مثللو كرامات حقدر و محضا منتسب  فاروق اعظمى استماع بيورمسى كبى اولياى كرام حضراتندن صدور ايدن بو

 ومعتقد بولندقلرى پيغمبران عظام حضراتنك معجزه سيدر.

 

 معونت

 

عوام اهل ايمانك كرفتار اولدقلرى مكاره ومضايقدن خالصلرى رق بعض  ه مقارن اولميهيدعوا

 [97] بوالن خوارقدر. خصوصنده وقوع

 

 استدراج

 

قاصدينه موافق اوله مطغيان وضاللتده زياده ايدرك تشديد عذابلرى ايچون اصحاب كفر ومعاصينك مرام و

 ى اوزره ظاهر اوالن خوارقدر.( نظم جليلى مقتضاسئبه فتحنا عليهم ابواب كل ش ماذكروا رق )فلما نسوا

 

 اهانت

 

اهل كفر ومعاصى يى تكذيب واهانت ايچون مقصودلرينك خالفنه اوله رق ظهور ايدن خوارقدر مسيلمة 

الكذابك بر كوزى عليل اوالن كيمسه نك علتنك مبدل صحت وعافيت اولمسيچون دعا ايتديكنده عكسنه اوله رق ديكر 

رق رزيل ورسواى عالم اولمسى كبى ايشته بو مثللو خوارقك جمله سى  لهدخى عليل او صاغالم اوالن كوزينك

قابل دكلدر اما سحراسباب عاديه اوزره  تحصيلى محضا جناب حقك آثار قدرة الهيه سى اولوب اسباب عاديه ايله

عقبنده بطريق جريان دن اولمغله هركيم اول سببلره مباشرتله اجرايه اختيارينى صرف ايلسه  ترتب ايدن امور عاديه

 رق قبيلندن دكلدر.اهللا خلق وايجاد بيوره جغى جهتله امور ممكنه دن اولوب خو بالعاده جنا

 

 فصل خامس

 )شرائط معجزه بياننده در(

 

اكا معارضه ممتنع اولملى  [98]خوارق سائره دن امتيازى ايچون معجزه نك برطاقم شرطلرى واردر

ه قرائن كياندن عاجز اولملى و خلقك طلبيه مقارن اولملى لكن صراحة طلب شرط دكلدر بلتيعنى ديكرلرى مثلنى ا

ميتك دعوامى تصديقى معجزه مدر ديدكده اول  معجزه طلب اولندقده شو در مطلوبه موافق اولملى مثال احوال كافيه

كلم ايلمس معجزه دكلدر زيرا مطلوب اوالن تر ديو تكذيب ايلسه مجرد ديرلمسى وميت ديريله رك دعوا سنده كاذبد

 ك ديريلمسيدر ديمش اولسه ده اول ميت ديريله رك تكذيب ايلسه ينه معجزهتمي معجزه م شو يدر اماقدعواسنى تصدي

ديلرسه تصديق ايدر وديلرسه صكره مختاردر  اما ديريلديكدن ىدر زيرا مطلوب اوالن ديرلمسى ايدى وقوع بولد

 تكذيب ايدر اعجازه منافى دكلدر.
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 فصل سادس

 

نى اتياندن عاجز قيله رق انبياى عظام حضراتنى تصديقى الزام اولمغله هر پيغمبرك معجزه لمعجزه مث

وسى اره قوم م االفتخار اوالن قبيلندن اولور مثال به سى اكثريا قومى ايچنده اك زياده كسب اشتهار وكنديلرنجه ما

سنده سحر نهايت در جه يه واره رق هركس انده مهارتله افتخار ايدرلردى حضرت موسى عليه السالمك عصاى 

بر آنده  ىنينك سرلر باهره اوله رق سحره نك سحرلرى كبى اژدر هايه منقلب اولوب سحره ۀسعادتلرى معجز

 ى.نى براقمينجه معجزه اولديغى تحقق ايلدييودوب ميدانده هيچ اثرلر

حضرت عيسى عليه السالم زماننده فن طب ترقى ايدرك هركس آنكله افتخار ايدرلردى لكن انادن طوغمه 

 [99]كوزسزلرك كوزينى ايچمقدن واولمش اوالن موتايى احيا ايدوب ديريلتمكدن هركس عاجز ايكن حضرت عيسى

 كس ملزم اوله رق تصديقه مجبور اولديلر.رعليه السالم اذن الهى ايله معجزه اوله رق بونلرى وجوده كتورنجه ه

و عصر سعادت حضرت پيغمبريده دخى فصاحت وبالغت ترقى ايدرك هركس آنكله افتخار وميدان 

امكانك منتهاسنده  ۀتى درجمسابقته چيقماق اوزره پك چوق مكافاتلر تدارك و تعين ايلمشلر ايدى فصاحت وبالع

فأتوا بسورة من مثله( خطاب  انزلنا على عبدن نزول ايدرك )وان كنتم فى ريب مما فشربولنان قرأن باهر البرهان 

 يأتوا بمثل هذا القرأن ال اعجاز نصابيله ميدان معارضه وتحدى يه دعوة و )قل لئن اجتمعت االنس والجن على ان

 ۀلبعض ظهيرا( نص جليل اعجاز افزاسيله طاقت بشريه نك خارجنده محضا قدرة قاهركان بعضهم  يأتون بمثله ولو

 اظهار واعالن. اولديغنىجناب كب يانك برهان باهرى 

عليهم( نص جليلى مقتضاسى اوزره اشبو اشبو قرأن ساطع البرهان  و)اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى

غير متناهيه لرندن اوله رق نيجه  ۀكافى ايكن محضا الطاف الهيتصديق نبوت ورسالتلرى خصوصنده اعجازه 

 ونوع مكلفينى معارضه ومقابله دن اعجاز اعزازمعجزات باهره عنايت واحسانيله دخى شان جليل رسالتلرينى 

 بيورمشدر زيرا

 (فيه واحتكم شئت مدحا واحكم بما      النصارى فى نبيهم 364هادعت )دع ما

 كرم( لم يدانوه فى علم والو          فى خلقوفى خلق  365ينيالنب ق)فا

وات واكمل التحيات افندمز مخلوق ايچون قابل تصور اوالن صلمقتالرى اوزره اشرف مخلوقات عليه افضل ال

 نسبتده مظهر الطاف الهيه بيورلمشلردر. كماالت و فضائلك منتهاسنى حائز اولدقلرى كبى او

 

 خاتمه

 

ك معراج باعث االبتهاج رسالتلرى نعليه افضل الصلوات واكمل التحيات افندمز حضرتلريمفخر موجودات 

 [100] در. درجه اننده اولوب اوچ بي

 
  ساقط من )ه( ۰364

  )ط(: "النبببن365 ".
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م الى المسجد االقصى( نظم جليلى مفهومى اوزره لحراا )سبحان الذى اسرى بعبده ليال من المسجد برنجيسى

امدن مسجد اقصايى تشريف رسالتلرينه اسرا دينوركه نص ادتلريله مسجد جرسعاويانق اولديغى حالده مبارك جسد 

 جليل مذكور ايله ثابت اولديغيچون انكارى موجب كفردر.

ايكنجيسى مسجد اقصادن جانب سمايه عروجلرينه معراج دينوركه خبر مشهور ايله ثابت اولديغيچون 

 ضاللدر. بانكارى موج

وتماشالرى خبر آحادله ثابتدر ايشته بو وجهله واقع اوالن اسرا اوچنجيسى سمادن الى ماشاء هللا تعالى سير 

انكارى موجب انكار  ىغى كبيوعلى االطالق معراج باعث االبتهاجه ايمان فرض عيندر زيرا عقال ونقال ثابت  اولد

 جميعنبوت اولمغله كفرى ضروريدر صفات بارى بحثنده بيان اولنديغى اوزره جناب حقك قدرتى مقتضاى ذاتى و

ممكناته تعلقى مقتضاى امكان ممكنات اولمغله بروجه بيان معراج كزينك ذاتا امكانى بديهى اولديغى كبى امكان 

 وقوعى دخى فناً وبالفعل وقوعى عقال ونقال ثابتدر.

 

 فناً ثبوتى

 

عنى بر جسم حقنده دريجسم قبول اعراضده مساوي شويله در كه كرك فلكيات وكركسه عنصريات هر بر

يه نك واجرام سما وقوعى متصور اوالن هر بر حاالت وآثارك ديكرى حقنده دخى وقوعى ملحوظدر. بناء على هذا

خرق والتيامى قبولى دركار اولمغله وقوع معراجه مانع ومنافى دكلدر. اصول فن اصول فن حكمت اوزره بر كيمسه 

رؤيتك  ايدرك 366طعقيى كه قدر اوالن مسافه آنده افال كوزينى اچديغى آنده كوزندن ظهور وخروج ايدن شعاعك او

بر نقطه سندن بدأ ايله بال فاصله عين نقطه يه قدر تمديد اولنان  [101]ارضك ۀالكتريقيه ايله كر ۀحصولى. وقو

وجنه حركه نك وصولى. كذلك اجرام سماويه دن ا بر بر زمانده او ك اولندقده پك ازيغراف خطنك بر اوجندن تحرلت

ك چوك پقطريه سندن  ۀارضك مساف ۀقطرى يعنى بر اوجدن ديكر اوجنه قدر اوالن بعد ومسافه سى كرمشال شمسك 

بر زمانده وصولى بالهندسه ثابت  زماننده نهايت نقطه سى بدايت نقطه سنك موضعنه ثانيه دن آز ىزياده ايكن طلوع

قدر آغر حجميله اون ايكى ساعتده  ارضدن عرش اعظمه قدر اوالن مسافه ايسه فلك اعظمك بو ۀاولديغى كبى كر

قطع ايلديكى نصف دائره مسافه سنك همان ثلثى نسبتنده اولديغى فنا ثابت اولديغى حالده جسد پاك حضرت سلطان 

الهيه ايله قطع  ۀغلجناب بارى وعنايت با ۀه نك بر بلوكنده وتماشا بيورديغى مسافه يى قدرت باهرجكونينك بر كي

 كه بالفعل وقوعى جاى شك واشتباه دكلدر.ايتمسنك دكل امكانى بال

صديقه رضى هللا تعالى عنها حضرتلرندن روايتله حضرت پيغمبرك معراج ذوى  ۀما حضرت عايشا

االتبهاجى روحانيدر. زيرا جسم پاك حضرت پيغمبرى اصال غائب اولمدى بيورلمسى معراج روحانى يى بياندر. 

 حالبوكه معراج بيوروباليها حضرتلرى والدة نبويه نك قرق بشنجى سنه سى مهد وجودى تنوير  زيرا مشار

دنجى ياللى ايكنجي سنه سى رجب شريفك يكرمى  367ه نكيجسمانى هجرت نبويه دن بر سنه اقدم يعنى والدة نبو

اليهانك يدى ياشنده اولمسى ورسول اكرم افندمز حضرتلرى ايسه كنديلرينى  بولمغله مشار وقوع كيجه سى شرف

 
  ساقط من )ق( ۰366

  367 )ط(: "نبوبه نك".
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ضرت پيغمبرينك عدم غيبوبتيله مقصود بيورمقله جسم پاك ح فمنوره ده طقوز ياشنده شرف ازدواجله مشر ۀمدين

بوالن معراج روحانى يى بيان اولديغى تحقق ايدر. زيرا معراج جسمانى زماننده نزد  االزدواج وقوع شريفلرى بعد

 پاك حصرت پيغمبريده دكل ايديلر.

اولمغله معراج جسمانى يى  [102]ولوسلم جسم پك رسول هللا روح رسول اللهدن غيبوبت ايتمدى ديمك

طاقم ضعيف االيمان اوالن  ناسك انكاره قيامى خصوصيله بر ثبات اولور وامر معراجك خبرى شايع اولدقده اكثرا

ندن اولمغله جاى لروحانى رؤيا قبي ج. زيرا معراركيمسه لرك ارتدادى معراجك جسمانى اولديغنه برهان قاطع عقليد

 انكار دكلدر.

اجده مكان و جهات هاج باعث اال بترمع ۀافندمز حضرتلرينك ليلرسول اكرم صلى هللا تعالى عليه وسلم 

 يه ايله مى يوقسهت اولوب لكن رؤيت بصربنتله ثاسفاق اهل توسائر كيفياتدن منزه اوله رق جناب حقى كورديكى ا

 ييورمشدر.شرح عقائد نسفيده قلبيه اولمسنى ترجيح و تصحيح ب فتازانىت  ۀه ايله مى اختالف اولنمش ايسه ده عالميقلب

 

 باب خامس

 )يوم اخرته اعتقاد اهل سنت بياننده در(

 

وقدر يعنى خير و شر جمله سى جناب حقك مشيت وارده سيله  يوم اخرتك تحقق وقوعى واحوال قبر وقضا

 اولديغى حقدر.

 

 يضاحا

 

ايله مكلف اوالن انس و جندن هر بيريسى هدايت ويا ضاللة طرفنى اختيار ايتمك  هزيرا تكاليف الهي

جكلرى و  اراده لريله برطرفى ترجيح وبو حال اوزره اكمال انفاس ايده ىجزئيه لرى اولمغله كند ۀمقتضاى اراد

وسعادت وياخود ضاللة و شقاوتده مصر  ايتد حال حياتده بر قرار اولسه لر بولندقلرى حال هدببالفرض الى اال

طف وكرمى اوله لاوله جقلرى ازلده جناب حقك مقلومى اولمغله هدايت وسعادت جانيبى ترجيح ايدنلره مقتضاى 

آخرت اوالن دنيانك  ۀموجب عدليله مجازاة ايچون مزرع [103]ايدنلره رق مكافات وضاللة وشقاوة جانبنى اختيار

مقتضاى عمللرى اوله رق متنعم ويا معذب اوالن مكلفيندن سعدانك بعضيسنى  ندهلربرقانقضاسنه قدر بعد الوفاة 

اولميان اهل ضاللك جمله سنى  المناقشه موأبداً جنات عالياتده ايوا واسكان و مظهر عفو داًء وبعضيسنى بعدتاب

سنجه هر  قتضاموت( مجهنمده ابقا ايدرك قرين نيران ببوره جغىى كونه يوم اخرت دينوركه )كل نفس ذائقة ال

ه نجنته واهل نار ناره كيدجنت شخصك وفاتى آنندن )فريق فى الجنة و فريق فى السعير( سرى ظهور ايدرك اهل 

قدر نيجه عقبات مدهشه واردركه مبدئى احوال قبر يعنى موتا بولندقلرى حال و محلده منكر ونكير نامنده ايكى ملك 
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 نعمت وراحته نائل واهل نارك عذاب و 368كترق اهل جن رندن سؤآل اولنهطرفندن ربيلرندن وپيغمبرلرندن و دينل

 ائف وهائل اولملرى حقدر.عقابله خ

 تنبيه

 

سى اهل عذاب اولدقلريچون تغليب طريقيله عذابك ذكريله تنعيمدن اكتفا ياكثر موتا قبرده بولندقلرى واكثر

الوفات قبل الحشر هرنه حالده اولورسه  ده مقصود بعد ايسه ايلدكلرى كبى عذابى دخى قبره نسيتله عذاب قبر دنيلور

مخصوص اولمديغى كبى  اولسون و هر نره ده بولنورسه بولنسون عذاب ويا تنعيم موتا ديمكدر. زيرا بونلر قبره

سائر ويا  ايسرسه دكزالوفات ايستر قبرده بولنسون و  ه بعدبلكاحوال مذكوره دخى يالكز عذابه ده منحصر دكلدر. 

مظهر عفو بارى اولميانلرك معصيتلرى نسبنده تعذيب واهل طاعات  ايسه حيوانات قرننده بولنسن  اهل معصيت

 فضال اضعاف مضاعفيله تنعيم اولنه جقلرى حقدر ديمكدر.تايسه لر 

العذاب( بيورمشدر.  زيرا جناب هللا )النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد

حفرة من حفر  ول اكرم نبى محترم صلى هللا تعالى عليه وسلم افندمز دخى )القبر روضة من رياض الجنان اوورس

 النيران( بيورمشدر.

ايسه ده حياتك تحققى مزاج وبنيه  [104]الم عذاب ولذة نعمتى حس وادراك ايتمك هر نقدر حياته متوقف

باقى  ىبدنه نوعما تعلق ۀيه متوقف دكلدر. زيرا روحك بدندن خروجيله بالكليه عالقه سىى كسلمز بلكه اجزاى اصلي

 ذة نعمت والم عذابى حس ايدر.لقالمغله سؤآل وجوابى و

وقوعى ايجاب ايتمز مثال وحال حياتده بولنانلرك اثرينه واقف اولملرى الزم دكلدر زيرا عدم وقوف عدم 

بر كيمسه اويور ايكن كوزلرى قپالو وهيچ بر عضونده اثر سرور وتلذذ ويا غم وعذاب حس اولنمديغى حالده نيجه 

مطلوبه موافق رؤيالر كوره رك همان ذوق جنته قريب ذوق وانبساطله متلذذ ومنبسط ونيجه مدهش ومخوف رؤيالر 

لرى عذابه قريب عذابله متأثر اولور حالبوكه نائم مذكورك ياننده بولنوب رك اهل نارك جهمده مشاهده ايتدك كوره

 لر اويويان كيمسه نك بو حالنه واقف دكللردر. جميع اعضاسنى رأى العين مشاهده ايدن كيمسه

 

 باب سادس

 )قضا وقدره اعتقاد بياننده در(

 

و)قل كل من عند هللا( نص  اال ان يشاء هللا﴾ 369﴿وما تشاؤونوشر هر نه واقع اولورسه  نى خيرعقدر ي

جليللرى مفادى اوزره جمله سى انجق جناب حقك اراده ومشيتى مقتضا سى اوله رق خلق وايجاديله در خلق ويجاد 

جق ايسه اول وجهله  يزالده نه وجهله  اوله قدر زيرا )قضا( اشيانك الوخصوصنده عبدك اصال مدخل و متأثيرى ي

مذكوره نك وفقنجه قدر مخصوص اوزره اوقات معينه  ۀاراد كالهيه نك تعلقندن و)قدر( دخى اشيان ۀاولمسنه اراد

 
  368 )ط(: "جننك"۰

  )ط(: "يشاءون369 ".
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رق وقضا دخى علمه وعلم دخى معلومه تابع اوله  [105]قدر واركه قدر قضايه اً ايجادندن عبارتدر شونسنده آناً فآ

غير مخلوقه سى مقتضاسندن اولمغله  ۀزاليي جزئيه ال ۀشقاوتى استعداد ازليسى موجبنجه اراد وكيمسه نك سعادت  بر

 ماز. جبر واكراه تصور اولنه ۀتياريه سنده جناب حقدن اصال وقطعا شئبخهيچ بر فرده افعال ا

 

 خاتمه

 اب وحوض كوثر وصراطتوك الحشر سؤآل وحساب ميزان الموت حشر جسمانى وبعد )بعثت يعنى بعد

 بياننده در( 370تىقحقي وجنت و جهنم كبى احوال آخرتك

 

وجهه( نص جليلى مقتضاسى اوزره جناب حقك ذاتى وصفاتندن بشقه هرشى هالك يعنى  هالك اال ئ)كل ش

ه سندن چيقه جقدر بو وجهله هالك حيوانى ايسه )كل نفس ذائقة الموت( نص جليلى يتفاع اولنماز صورتده هيئة ذاتنا

ازاله سيله ذى روحك حياتى زائل اولنجه وجود حيوانى يى مضمونى اوزره موتى طاتمغله يعنى روحك بدنندن 

اوله رق بالضرورة طاغلمش اوالن اجزاى اصليهلرى )ثم انكم يوم  مختل تركتب ايدن اجزانك امتزاج وبقاسى

تبعثون( نظم جليلى مضمونى اوزره جمع ايديله رك )قل يحييها الذى امشأها اول مرة( نص قاطعى مفادى  371مةاالقي

هم من االجداث الى ربهم ينسلون( نظم كريمى مفهومى  رار نشا اولنان جسدلرينه )ونفخ فى الصور فاذااوزره تك

 ق تام پيدا ايدرك جمله سى احيا وميدان حشرده حشر وجمع اوله جقلرى حقدر.لاوزره روحك نفخ واعاده سيله تع

ناطقه اولمغله ايمان واعتقادى  زيرا حشر اجساد ذاتنده ممكن اولوب بالفعل وقوع نوله جغنى نصوص قاطعه

جسمانينك وقوعى محقق ايسه ده كيفيت وقوعى جليل آلهى ايله معين  [106]بيان حشرجه و ضرورات دينيه دندر بر

موجوده لرى جمع  ۀمتفرق ۀاولميوب بلكه ايكى طريقه محتملدر برنجيسى بيان اولنديغى وجهله امواتك اجزاى اصلي

 اننه اعاده سيله اولمق.تأليف اولنه رق ارواحك ابدو

ايكنجيسى اجزاى معدومه نك اعاده سيله ارواحك ارجاعى طريقيله اولمق شو ايكى طريقدن هر ايكيسى ده 

يه سى مختل اوالن ميتك ببداهتده در زيرا هيئت تركي ۀبيان اولنديغى وجهله ذاتنده ممكندر هله طريق اوله كوره درج

زياده اولمغله بر  بالسق ماده وجوده قابليتندن دها يتىاصليه سنه ارجاعه قابلجوده سنك ميئت مو ۀاجزاى متفرق

متفر قه سنى جمع وتركيب  ۀممكنى بال مادة يوقدن وار ايتمكه قادر اوالن جناب حقك اول ممكنك اجزاى موجود

 ايدرك روحلرينى اعاده يه قادر اوله جغى اولويتله ثابت اولديغى امر ضروريدر.

كوره دخى امكانى مسبوق بالوجود اوالن ممكنك تكرار ايجاده قابليتى صرف معدومك  ايكنجى طريقه

 قابليتندن دها زياده اولديغى دخى بياندن مستغنيدر.

 

 

 

 
  ساقط من )ق( ۰370

  371 ساقط من )ا(۰
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 خالصه

 

مطلب اوالن حشرجسمانينك بيان اولنديغى اوزره شو ايكى طريقدن هانكيسيله اوله جغنه دائر دليل شرعى 

شرعيه دن كتاب وسنت واجماع امتله مبرهن  ۀدن اولوب تحقق وقوعى ادل ايكيسيده امور ممكنهده هر  يوق ايسه

 وثابت اولمغله اعتقادى فرائض دينيه دندر.

كتابده بيان اولنديغى اوزره خلقت عالمده حكمت آلهيه معرفة الوهيت بارى وآنك اوزرينه ترتب ايده  ۀديباج

مكلفك خير وشرافعال اختياريه سنده فرق و تفاوتى حسبيله هر بريسى كندى جك نتايج تكاليف آلهيه اولمغله هربر 

مفهومى اوزره هر بريسى كندى مقتضاى  [107]جليلىعلى هللا حجة( نص  مرتبه سنى بيلوب )لئال يكون للناس

 ندهر شخصك بدايت تكليفن بو ايسه عمللريله ملزم وموأخذه اولنمق مقتضاى حكمت وموجب مشية آلهيه اولوب

 هايت عمرينه قدر خير وشر كنديسندن صدور ايدن افعال اختياريه نك ضبط ومحافظه سنه متوقف اولوب افرادن

مؤكل ه اوزره هر شخص ىلون( منطوق منيفعتف بين يعلمون ماتكا بشر ايسه بونه قادر اوله ميه جقلرى جهتله )كراما

كتابا يلقاه منشورا( آيت  372مةانخرج له يوم القيودفترى )لر طرفندن ضبط وتحرير اولنان اعمال عبادك كاوالن مل

يسيرا( نظم  ف يحاسب حساباوفس نهميبيمن اوتى كتابه  373امافجليله سى مفهومى اوزره موقع محاسبه يه قونوب )

من اوتى  فتر اعمالى صاغ طرفلرندن عنايت واحسان اولنه رق مبشر بالجنة )وامادجليلى مقنضاسى اوزره سعدانك 

ه وراء ظهره( مفهوم جليلى ايجابنجه اشقيانك دفتر سيئاتى وراء ظهرندن ويريله رك على رؤس االشهاد محاسبه كتاب

وموأخذه اولنوب بعده )والوزن يومئذن الحق( مضمون جليلى اوزره هركسك صحايف اعمالى موازنه وعالم حياتده 

ال اختياريه سنك كيفيتى طرف آلهيدن برر برر آلهيه اوالن اعمار واموال وسائر اعمال وافع ۀهركسه عنايت ازلي

سوأل ومحاسبه اولنوب بعده هركس مقتضاى عمللريله معامله اولنمق اوزره )وان منكم االواردها( مفادنجه قيلدن 

قيلنجدن كسكين اوله رق جهنم اوزره قورولمش اوالن صراط يعنى كوپرى يه سوق اولنه رق )فريق فى الجنة  اينجه

عادت واهل نارك مت وسير( موجبنجه اهل جنت حوض كوثردن اروا ايديله رك واصل سمت سالوفريق فى السع

 ينيه دندر.د ائضجهنمه اردى واسقاط اولنه جغى نصوص قاطعه ايله ثابت اولديغيچون اعتقادى فر

آدم وحوى عليهما السالم  ۀ)اعدت للمتقين( و)اعدت للكافرين( مثللو آيات حليله واحادث نبويه و قص

جنت ودار عذاب اوالن جهنم اآلن موجود وباقى اولوب كندولرينه واهللرينه فنا  [108]حضراتيله دارنعيم اوالن

 طارى اولميه جقدر.

قطعه ايله  ۀزيرا جناب هللا كرك اهل جنت وكركسه اهل نار حقنده )خالدين فيها ابدا( كبى نصوص محكم

يورمشدر جمله سى نصوص قاطعه ايله ثابت اولدقلريچون اعتقادى فرائض دينيه دندر. خلود وتأبيدلرينه حكم ب

 [109] .سالماالنام عليه افضل الصلوة واكمل ال والحمدهلل على التمام بحرمة سيد

 

 

 
  372 ساقط من )ا(۰

  373 )ط(: "واما".
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3.1.2 Çevirim Yazı Kısmı 

 

 

İLM-İ KELÂMDAN (KENZÜ’L-AKAİD) 

NÂM RİSALE-İ NEFÎSE 

 

 

 

 

 

Maârif Nezâret-i Celîlesi Encümen-i Teftiş ve Muâyene A‘zâsından 

Fazîletli Süleyman Sırrı Efendi’nin Eseridir. 

 

 

 

 

 

Bâb-ı fetvâ-penâhînin tasdîki ve Maârif Nezâret-i Celîlesi’nin 

28 Tişrîn-i Evvel sene 1313 ve 517 numaralı 

ruhsat-ı resmîyesiyle tab‘ olunmuştur. 

 

 

 

 

DER-SAÂDET 

(Mahmûd Bey) Matbaası – Bâb-ı Âlî Civarında 

Ebû Suûd Caddesinde numara 72 

1315 
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FÎÂTI 

Üç kuruştur 

 

(İlm-i Kelâmdan Kenzü’l-Akaid) 

Bâb-ı Âlî Caddesinde Kitâbcılarda ve Hakkâklar Çarşısında 

Sahâf Hâfız Ömer ve Şâkir Efendilerde bulunur. 

 

Müellifin Neşr Olunan Diğer Eserleri 

Tefsirden Esbâbu’l-Felâh 

Beyândan Alâka Şerhi Hafız Seyyid Hâşiyesi Hulâsatü’l-Efkâr 

İlm-i Sarftan Kifâyetü’l-Mübtedî Şerhi Kifâyetü’l-Müntehî 

Mantıktan Mi‘yâru’l-Makâl 
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Fihrist-i Kenzü’l-Akaid 

 

4   İlm-i Fıkıh – İlm-i Usûl-ı Fıkıh – İlm-i Kelâm 

5   Sebeb-i Te’lîf - (Mukaddime-i) İlm-i Kelâm 

6   İlm-i Kelâmın Mevzû‘ ve Gayet ve Fâidesi 

7 İlm-i Kelâmı Cihet-i Vahdet-i Zâtiye ve Araziyyesiyle Ta‘rîf ve Istılâhât-ı Lâzımesi 

9   Bâb-ı Evvel İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet Üzere Cenâb-ı Hakk’a Îmân ve Mukaddime 

10  Fırak-ı Dâlle’nin İ‘tikadının Küfre Müeddî Olup Olmaması 

11  Usûl-ı Fırak-ı Dâlle 

12  Fırka-i Mu‘tezîle 

13 Tavâif-i Şîa, Havâric, Mürcie, Neccâriyye 

14 Tavâif-i Cebriyye ve Müşebbihe ve Fırka-i Nâciyye 

15 Fırka-i Nâciyye’nin Fürû‘da Taaddüdü Ve Edille-i Şer‘iyye 

16 Ef‘âl-i Mükellefinin Aksâmı 

17 Edille-i Sem‘iyyenin Ahvâl-i Mebsûtası 

17 Fasl-ı Evvel Hakikat-i Îmân ve İslâm Beyânında 

[18] Hakikat-i Îmânın Tahkikinde Akvâl-i Ulemâ 

21 Amel ve İkrârın Hakikat-i Îmândan Cüz’ Olmadıklarının Aklen ve Naklen Sübûtu 

22 Fasl-ı Sânî Usûl-i Mâtürîdî ve Mezheb-i Hanefîyyede Hakikat-i Îmânın Tezâyüd ve 

Tenâkusu Kabîl Olmadığı Beyânı 

23  Tezâyüd ve Tenâkus Mes’elesinin Nizâ‘ Lafzı Olduğu 

24  Fasl-ı Sâlis Ma‘rifet-i Bârî Beyânında 

25 Fasl-ı Râbi‘ Tarîk-i Ma‘rifet-i Bârî Beyânında Olup İcmâlen Farz-ı Ayn Tafsîlen Farz-

ı Kifâye Olduğu ve Ma‘rifet-i Bârî’de Muhtâr Olan Nazar-ı Sahîh Olduğu 

26  Nazar-ı Sahîhin Vücûbunu İsbâtta Tarîk-i Naklî ve Aklî 

27  Mürekkeb Olduğu Mukaddemat İ‘tibâriyle Aksâm-ı Delîl 

29  Fasl-ı Hâmis Ma‘rifet-i Bârî ve Nazarın Vücûbuyla Hâkim Beyânında 

31  Fasl-ı Sâdis Îmânın Sıhhatinin Şartları Beyânında 

32  Fasl-ı Sâbi‘ Mukallidin Îmânının Hükmü Beyânındadır 

33  Eimme-i Erbaa İndinde Mukallidin Îmânının Aklen ve Naklen Sahîh Olduğu 

35  Fasl-ı Sâmin Esbâb-ı İlim ve Aksâm-ı Ma‘lûmât Beyânındadır 

36  Havâss-ı Selîme 
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38  Akıl - Kesb. Haber-i Sâdık. 

40  İlhâmın Esbâb-ı İlimden Olmadığı ve Aksâm-ı Ma‘lûmât 

41  Aksâm-ı Mümkin 

42  Devr Ta‘rîf ve Aksâmı 

43  Teselsül ve Bürhân-ı Tatbîk 

44 Fasl-ı Tâsi‘ İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet Üzere Sıfât-ı Bârî Beyânında Olup Üç Bahsi 

Müştemil Olduğu Kısm-ı Evvel Sıfât-ı Selbiyye Beyânı 

45  Bürhân-ı Tevhîdde Meşhûr Olan Bürhân-ı Temânü‘  Olduğu 

46  Kısm-ı Sânî Sıfât-ı Sübûtiyye Beyânındadır 

47  Sıfat-ı Kelâm Beyânındadır 

48  Sıfat-ı Tekvîn Beyânındadır 

49  İlm-i Kelâmın Müteallikı Olan Vâcib ve Mümkin ve Mümteni‘leri Li-zâtihî İle 

Takyîdin Lüzûmu 

49  Bi-hasbi’l-İsbât Sıfât-ı Bârî’nin Aksâmı 

50  Sıfât-ı Bârî’nin Aynî ve Gayrî Olmadığı Beyânında 

50  Mu‘tezîle’nin Hükemâ’ya Tebaiyyetle Nefy-i Sıfâttan Maksadları 

51  Sıfât-ı Mümteni‘e ve Sıfât-ı Câize Beyânındadır 

52  Fasl-ı Âşir İcmâlen Akaid -i Ehl-i Sünnet Beyânındadır 

55  Fasl-ı Hâdî Aşr Akaid-i Ehl-i Sünnetin Îzâh ve Edillesi Beyânındadır 

57  Cenâb-ı Hakk’ı Âhirette Görmenin Aklen Câiz Olduğu ve Naklen Vâcib Olduğu 

60  Hayr ve Şerr Cümle Ef‘âl-i İbâdın Hâlikı Ancak Cenâb-ı Allah Olduğu 

61  Ef‘âl-i İbâdın Müessiri Hakkında Ulemâ-i Kelâmın Akvâli Beyânında 

63  Müteallikâtı İ‘tibâriyle Sıfât-ı Bârî’nin Aksâmı 

65  Ef‘âl-i İhtiyâriyye Beyânı 

66  Ef‘âl-i İbâdın Hasen Olanları 

67  İstitâat-i Maa’l-Fi‘l Bahsi 

68  Teklîf-i Mâ-lâ-yutâk Aksâmı 

70  Hiçbir Mükelleften Teklîf Sâkıt Olmadığı 

71  Ecel Bir Olup Taaddüd Etmediği ve Maktûlün Eceliyle Vefât Eyleldiği 

73  Harâmın Rızık Olduğu 

74  Kebâirin Mü’mini Îmândan Çıkarmadığı 
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76  Cenâb-ı Hakk’a Hiçbir Şey Vâcib Olmadığı ve Küfür ve Şerikinden Başkasını Afv 

Buyurması 

77  Sagire Üzerine İkâbın Cevâzı 

78  Saâdet ve Şekavet Bahsi 

80  Melâike-i Kirâm Hakkında Akaid-i Ehl-i Sünnet 

83  Kütüb- i Semâviyye Hakkında Akaid-i Ehl-i Sünnet 

84  Kur’ân-ı Kerîmin Cihet-i İ‘câzı 

86 Peygamberân-i İ‘zâm Hakkında Akaid-i Ehl-i Sünnet Ve İsbât-ı Lüzûm-ı Şerîat 

89  Peygamberân-i İ‘zâm Hakkında Vâcib Ve Mümteni‘ Olan Sıfâtlar 

91  Peygamberân-i İ‘zâm Hakkında Câiz Olan Sıfâtlar 

92  Hazret-i Peygamberin İns ve Cinne Risâletinin Umûmu 

93  Kur’ân-ı Kerîm’de Mufassalan Zikr Olunan Peygamberlerin İsm-i Şerîfleri 

94  Ashâb-ı Kirâm Hakkında İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet 

95  Havârık-ı Âde 

96  Mu‘cize ve Aksâmı 

97  Kerâmet - Maûnet 

98  İhânet - Şerâit-i Mu‘cize 

99  Her Peygamberin Mu‘cizesi ve Mu‘cizeden Maksad 

100  Mi‘râc Risâleti’nin Aklen ve Fennen İsbâtı 

103  Yevm-i Âhirete İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet Beyânı 

104  Suâl-i Kabir 

105  Kazâ ve Kadere İ‘tikad Beyânı 

106  Ba‘de’l-Mevt Haşr-i Cismanî Beyânı 

108  Cennet ve Cehennemin Bekası Beyânı 
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TAHDÎS-İ Nİ’MET 

 

Ahter-i burûc-ı şeref-i ehl-i îmân. gevher-dürc-i sedef-i Âl-i Osmân. Fahru’l-

mülûk ve’s-Selâttîn. Medâru’s-saâdet ve’t-temkîn. Sultan-ı Selâttîn-i Cihân. Hâkan-ı 

havâkîn-i devrân. Emîru’l-mü’minîn halîfe-i rûy-ı zemîn. Hâmî-i dîn-i mübîn. Pâd-şâh-ı 

diyânet-perver şehen-şâh-ı adâlet-gûster. Hâris-i memleket-i hilâfet-i kübrâ, Vâris-i 

saltanat millet-i semhâ’ mâh-ı münîr merâhim-i âfâk. Âftâb-ı cihân-tâb mekârim-i eşfâk. 

Amîmü’l-kerem kerîmü’ş-şiyem Mâlik-i rikâbi’l-ümem. Hâiz-i nihâyeti’l- hazm ve’l-

himem, Zıllulâhu fi’l-âlem. Velî’n-ni‘met bî-müdânî es-Sultan ibni’s-Sultani’s-Sultan el-

Gazî Abdülhamid Hân-ı Sânî mâ-zâlet-i süyûf-ı şevkete mezellet li-cemî‘il-ümem 

efendimiz Hazretleri’nin zirve-i semâ-ı saltanat-ı seniyye-i uzmalarını envâr-ı sâtıa-ı 

mukaddem hümâyûnlarıyla magbût-ı mihr-i tâbân.  

Ve bu yüzden uyûn-i âlemiyânî her vecihle münevver-saz meserrât-ı bî-pâyân 

buyurdukları rûz-i saâdet bürûz mülûk-ânelerinden brev akdes azâim sâibe-i şehr-yârî ve 

ehass-ı efkâr sâkıba-i cihân-darîlerini. Tevakki-i tecâvüz ve udvân. Ve terakki 

mes‘ûdiyyet ve umrâne sarf ederek esbâb-ı saadet-i cihân-ı te’mîn. Ve gül-zâr-ı âsâyiş 

efzâ-yı âlemi te’yîd ve tezyîn. Husûsuyla ahkâm-ı celîle-i şer‘iyyenin mihver-i şer‘ şerîf 

üzere zimâm-infâz ve ecrâsını. Lâbis kabâ-yı meşîhat-i azami. Ve lâmis hâme-i fetvâ-yı 

garrâ’. Mahsûdü’ş-şiyem memdudü’l-himem devlet-lü semâhat-lü Şeyhü’l-İslâm 

Cemâlü’d-din Efendi Hazretleri gibi sahib-i asâlet ve necâbet-i zâtiyye. Ve mâlik meleke-

i ferâset ve kiyâset-i hilkıyye. Vâkıf gavâmız ulûm-i akliyye ve nakliyye sâlik-i mesâlik 

ahkâm-ı asliyye ve fer‘ıyye.  

Dakayık âşinâ-yı umûr-i mehamm. Hakayık ezmâ-yı kanun ve nizâm. Olan bir zât 

fakahet-simâtın yed-i istîhâl ve kifâyetlerine tevcîh ve tevdi‘. Ve umûr-i maârifin ıslâhât 

ve terakkiyyâtı emr-i mühimmini dahi kemâlât-ı zâtiyye ile mümtâz. Ve fezâil-i ilmiyye 

ve ameliyye ile ser-firâz olan devlet-lü es-Seyyid Ahmet Zühdü Paşa. Vefkahullah fi’d-

dâreyn limâ-yeşâu hazretleri gibi bir âsaf bî-nazîre ihâle tefvîz. Buyurmuş olduğundan 

mahzâ ilhâm-ı ilahi olan irâde-i mürahhim-i âde-i mülûk-âneleri âsârı bâhire-i 

celîlesinden hadîka-i ilim ve ma‘rifet gıpta bahş riyâz cinân. Ve teşne-dilan ebnâ-yi 

zamânda. Nevâle-çîn esmâr-ı irfân ve bu sûretle şîrâze-i te’lîf ve tedvîn kesb intizâm ve 

tekemmül etmeğe başlayarak her türlü âsâr-ı ilmiyye ile kütüb-hâne-i zemîn ve zamân 

mâl-â-mâl olmakta bulunmuştur. Şurası[n]da arz ve beyândan müstagnîdir ki, zerre kadar 
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hizmet ya da sadâkat ibrâzına muvaffak olanları eltâf ve inâyet gayr-i mütenâhîyye-i 

mülûk-âneleriyle mükâfât buyurmak hısâl celîle-i şâh-ânelerinden olmakla âciz ve 

ahkarları gibi silk-i ulemâda mülâzım saff-ı niâl. Bir dâî-i müstagrak nevalelerinin huzûr 

Hazret-i Süleyman’a olan dest-âvîz mûr-ânesine ya’ni eser hâme-i mupiçidesine bile 

lutfen ve âtıfeten Mecîdiyye nişan zî-şânıyla taltîf-i şâh-ânelerini imtiyâz madalyasıyla 

terdîf buyurarak pây-ı mübâhâtemi fırak fırakdâne. Ve ser-müfâharâtmı zirve-i âsmâne.  

Terfî‘ ve alâ buyurmuş olmakla iş bu niam cezîle-i şâh-âne ve eltâf celile-i mülûk-

ânelerinin îfâ-yi teşekküründen her vecihle âciz isemde﴾374 ﴿لئن شكرتم الزيدنكمfehvâ-yı 

celîline mazhariyet ârzû-yı hâlis-ânesiyle saltanat senniyye-i osmaniyyenin rükn-i 

a‘zamını teşkil eden millet muazzama-i islâmiyyenin saâdet-i mutlakaları ancak tashîh-i 

râbıta-i akaid-i dîniyye ve tarsîn zâbıta-i vezâif milliyelerine menût ve mütevakkıf 

bulunduğundan lisân-ı azeb-i el-beyân-i Osmanî üzere tahsîl-i makasıd ve teshîl-i 

murâsade kâfî (Kenzü’l-akaid) nâmında iş bu risâle-i ziyânet isâleyi tertîb ve te‘lîf ile arz 

müessir ubûdiyet ve sahâif-i ulûm efzâ-yı ahd celîl mülûk-ânelerinde nezbîl nâm-ı ibtidâr 

eyledim. Ve minellahi’l-hidâye ve’t-tevfîk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
374 İbrahim 14/7. 
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Mâliyye Nezâret-i Celîlesi Hukuk Müşâvirliğine Revnak-Efzâ Nihrîr Şehîr 

Fazîletlü Mahmûd Es‘ad Efendi Hazretleri’nin takrîz-i beligleridir. 

 

Encümen-i Teftîş ve Muâyene A‘zây-ı Kirâmından 

Fazîletlü Sırrı Efendi Hazretlerine 

 

Din, bir cem‘iyyetin sebeb-i devâmı ve usûbet-i milliye-i şevket ve kudretinin mâ-

bihi’l-kıvâmıdır. ﴾375 ﴿ان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم nass-ı celîlenin delâlet ettiği 

vecihle, bir kavim Cenâb Hakk’a karşı medyûn olduğu vazîfe-i şükrân ve mahmidete 

tekâsül ve evâmir-i ilâhîyyeden inhirâf etmedikce, Cenâb-ı Hakk mahzâ lutf ve 

kereminden onlara bahş ve ihsân etmiş olduğu sıhhat ve âfiyet, vüs‘at-ı rızk, beka ve 

şevket gibi niam-ı celîlesini istirdâd etmez. Ammâ bir kavmin efrâdı arasında kavâid-i 

dîniyye gûşe-i ferâmûşîye atılır, ahlâk-ı zemîmeye temâyül edilirse tedrîcen saâdet-i 

umûmîyyeleri rahne-dâr olur, selâmet ve âfiyetleri bozulur. 

Târîhe atf-ı nazar edilirse Yunanlılar ve Romalılar gibi âlemin en ma‘mûr 

kıt‘alarına fermân fermân olan nice akvâmın harîta-i kâinâttan mahv olup gitmeleri 

mücerred dinsizlik ve ahlâksızlık neticesi olduğu görülür. Zamân-ı hâzırda bile umûr-i 

dîniyyeye ve ahlâk-ı haseneye çendân ehemmiyet vermeyen ve kendilerini medeniyetin 

zirve-i kusvâsına vâsıl olmuş add eden akvâm-ı garbiyye içinde huzûr-ı kalb ve istirâhat 

ve vicdan gibi iki büyük ni‘mete nâil olanlara ender tesâdüf olunur.  

Usûbet-i milliyenin sebeb-i devâm ve beka olduğuna benî İsrâil’in hâli güzel bir 

nümûne ile olabilir. Millet-i Mûsâ’ya üç bin seneden beri nice bin musîbetlere belâlara 

uğramış... Dünyanın bir köşesinde dikiş tutturamayarak öteye beriye dağılmış… Bir 

hey’et-i siyâsiyye, bir cem‘iyyet-i merkeziye teşkil edememiş oldukları hâlde dinlerine 

olan fart-ı muhabbet ve merbutları sayesinde bugüne kadar milletlerini pek güzel 

muhâfazaya muktedir olmuşlardır. Şâyet Museviler de bu usûbet-i dîniyye ve milliye 

olmasaydı bunca mesâib-i kevniye içinde yuvarlanan bi’n-nisbe efrâdı pek kalîl bulunan 

o milletin bugünkü Ummân-ı vesi’ beşeriyette bî-nâm ve nişan kalacakları; bugün eski 

Mısrîler, Nildânîler, Yunanlılar gibi Yâhûdilerin dahi yalnız târîhte nâmları okunacağı 

şübhesiz idi. 

 
375 er-Ra‘d 13/11. 
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Evet! Cem‘iyetin muhâfaza-i hüviyeti, tevsi‘ kudret ve azameti için dinin dâhil 

gelesi vardır. İşte bu hakikat garbiyyun indinde gereği gibi tahakkuk ettiği içindir ki, bir 

yandan saltanat ve hükümetlerini din ile alâkadar göstermemekle beraber diğer cihetten 

Katolik olanlar Katolikliği, Poretestan olanlarda Poretestanlığı son derecede himâyeye, 

kendi dinlerini âleme kabul ettirmeğe gayret ediyorlar; birçok fedakârlıklar ederek etek 

etek paralar dökerek Kunğu vadilerine Nijer sâhillerine, Afrika’nın en hücra, daha ıssız, 

daha vahşet-âmiz mevki’lerine, hattâ sahra-yı kebîrin âteşîn kavm çöllerine, Çin’e, 

Jopon’a Kanada’ya hâsılı dünyanın her köşesine alay alay misyonerler, nâşirler 

gönderiyorlar. 

Acaba biz Müslimanlar da bu tarsîn-i dîn mes’elesi mühmeli bir ağlamıştır. 

“Hayır!” diyebilirim ki, İslâmiyet’in edvâr-ı evvelîyesinde ahkâm-ı dîniyyenin te’yîd ve 

tevsi‘i için ulemâ-i İslâmiye’nin maddi ve ma‘nevî sarf eyledikleri himmetler, gayretler 

hiçbir millette görülmemiştir. el-Yevm meydânda mevcûd olan müdevvenât-ı İslâmiye 

bir kere göz önüne getirilir. Ve esâtize-i İslâm’ın bu bâbtaki tedkikât ve tetebbuâtı nazar 

im‘ândan geçirilirse bu hakikat nazar-ı takdîr ve hayretimize tecelli eder. 

Ma‘lûm olduğu üzere Müslimanların âsâr-ı dîniyyesi yakin vakitlere gelinceye 

kadar hep lisân-ı Arab üzere yazılmıştır; hattâ Molla Husrev, Molla Fenârî, Gelenbevî, 

Birgevî, İbrahim Halebî ve emsâli gibi kavm-i A‘rabtan olmayan nice dehât-ı ulemâ 

eserlerini hep o lisân-ı fasîh üzere tahrîr eylemişlerdir. Ancak son zamânlarda ve ale’l-

husûs şevket-i İslâmiyye ve Osmâniyenin kevkebe-i derr-heşânî ber-nurâniyet-i kâmile 

ile pertev-efşân olmakla başladığı şu asr-ı celîl Hazret-i Abdülhamid Han Sânîde 

Osmânlıların lisân-ı ilim ve edebîde üç tekemmüle vâsıl-ı sâye-i kemâlen nevâ-ye-i 

Hazret-i hilâfet penâhî de ahâlîmizin kısm-ı a‘zamında kendi lisânına bir ıttılâ-ı tam hâsıl 

olduğundan artık o mücelledât-ı İslâmiyye’nin lisân-ı şiirin beyân-ı Osmâniyye 

tercümelerine ve bu lisân üzere re’sen âsâr-ı dîniyye te’lîfine de bi’t-tab‘ hem rağbet ve 

hem de bir mecbûriyet görülmüş ve böylelikle lisânımızda dahi ilm-i dîne müteallik 

olmak üzere bi’lutfihî teâlâ pek çok âsâr ber-gûzide vücûda getirilmiştir. 

Ancak erbâbının müsellemi olduğu vecihle her şey tedrîcen tekemmül eder; 

âlemde her türlü nevâkıstan ârî olmak üzere ilk def‘a bir eser vücûda getirildiği 

görülmemiştir ve görülemez de. İşte bu kanûnla yetegayyürün ahkâmından olarak Türkçe 

âsâr-ı dîniyyemizde dahi ba‘zı nevâkıs mevcûd idi, ale’l-husûs bunların kısmı a‘zamı 

mesâile hasr edilerek edilleden lüzûmu kadar bahs edilmemiş idi. 
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Hâlbuki kavâid-i usûliyeden olduğu üzere bir şeyi bilmek onu edillesiyle idrâk 

eylemek demek olup an-delîlin olmayan ilme ilim denilemez; hattâ ilm-i dinde istidlâle 

muktedir olmayan kimsenin yâ‘nî mukallidin îmânı mezheb-i muhtâra göre makbul ise 

de yine muhtelif-ün fîhi olması ve her halde terk-i istidlâlden nâşî âsim olduğunun 

müttefakun-aleyh bulunması ilmin delîle olan ihtiyacına pek güzel bir delîl teşkil eder. 

İşte bu sebeble şimdiye kadar Türkçe âsâr-ı dîniyyemizde böyle edilleden lüzûmu 

derecesinde bahs edilmemiş olması bir noksan add olunmakta idi.  

Mutalaasıyla dûçeşm iftihârı tenvîr eylediğim (Kenzü’l-Akaid) ünvânlı eser nefs-

i fâzılâneleri hazine-i pür-me’âlisinde birçok dürer hakaikı câmi‘ olduğu gibi bu nâkısayı 

da ikmâl eylemekte ve her mes’ele-i dîniyyeyi delîli ile isbât eylemektedir. Âcizlerinin 

fikir ve nazarımı tenvîr eden bu kenz-i pür-güherin daha birçok enzâr-ı istifâdeyi nurlara 

gark eyleyeceği şübhesizdir.  

Böyle bir eser celîlü’l-kaderi vücûda getirmekteki muvaffakiyetinizden dolayı 

zât-ı fezâil-i pürverîlerini şayeste-i tebrik görürüm.  

Hatme-i makal olmak üzere şunu da arz edeyim ki; bizim iş bu eser-i nefisleri gibi 

birçok enâfis-i âsârdan müstefid olmaklığımız hep şu zamân-ı sa ‘d iktirân hazret-i şehn-

şâhîyi idrâk şerefine nâil olan bahtiyar ondan bulunmaklığımızın semeresidir. Binâen 

aleyh bu muvaffakiyete mazhariyetten mütevellid bir his şükrân-ı kalb ile pâd-şâh diyânet 

pürur ve halîfe-i maâlî göster. Velî ni‘met bî-minnetimiz Efendimiz Hazretleri’nin duâ-i 

deymûmet ömür ve ikbâl zıll-i Allâhîlerini zîver lisân-ı ubûdiyet ve şükrân eyler ve sâye-

i maârif-vâye-i mülûk-ânelerinde zât-i âlîye-i fâzılânelerinin bu gibi daha birçok âsâr 

ceyyide-i dîniyyeye muvaffakiyetinizi kemâl-i ihlasla temenni ve niyâz ederim Efendimiz 

Hazretleri. 

Mahmûd Es‘ad 
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Encümen-i Maârif A‘zay-ı Kirâmdan Fâzıl Şehîr Tahir Efendi Hazretleri’nin 

takrîz-i beliğleridir. 

 

Bismihî Sübhanehû 

 

Envâ‘-i mahâmid ve ta‘zîmât der-gâh-ı rahmet-nisâr Hüdavend bî-hem-tâye aharr 

eder ki,  envâr-ı akaid-i sahîhe ile nazar-ı ehl-i tevhîdi tenvîr ve zulmet-i cehâlet ve 

dalâletten tahlîs buyurdu. 

Esnâf-ı tehıyyât ve teslîmât ravzâ-i şefâat-penâh resul-ı hudâ sezâdır ki, setefteriku 

ümmetî hadîs-i şerîfinde fark-ı dâlleden ehl-i Hakk’ı tebşîr illâ vahdehû ile istisnâ eyledi.  

Tuhaf-ı tarziye ve tekrîmât âl ve ashâb-ı kirâmına revâdır ki, "376"بأيهم اقنديتم اهتديتم 

müeddâsınca cümlesi tarîk-i müstakîm-i hakda meş‘al-keş-i envâr-ı hüdâdır. 

Ba‘de’z-zâ erîke-pîrâ-i hilâfet ve serîr-ârâ-i şevket ve saltanat olan şehr-yâr-i âlî 

tebâr-ı pâd-şâh-ı mekârim Asârü’s-Sultani’l-Gazi Abdülhamid Han-ı Sânî Efendimiz 

Hazretleri’nin asr-ı mes‘ûd-ı şâh-ânelerinde cilve-kâr-ı âyine-i husûl olan hasenâta ilâve-

i hayriye olmak üzere bizim fazl ve kemâlin allâme-i bî-müdânî-i meclis-i ilm ve irfân 

efdâl ve ercemend-i Encümen-i Maârif-i A‘zayı kirâmından fâzıl şehîr Süleyman Sırrı 

Efendi Hazretleri’nin lisân- azbi’l-beyân-ı Osmânî üzere mahsûl hâme-i bedâyi‘-i câme-

i nihrîrâneleri olan işbu kitâb-ı müstetâb-ı mesâil-i mühimme-i kelâmiyyeyi ıstılâh-ı ilim 

üzere edillesiyle hâvî olduğu halde ifâde-i bedîa-ı kârânesi fevâid-i husûsiyesini ta‘mim 

etmiştir. Her harfin inde’l-ulemâ sezâ-yi tahsîn ve tebcîl ve belki her nokta-i pür-

nüktesinin lede-l-fuzalâ şâyân-ı tekrîm şâyân-ı tekrîm ve tafdîl olduğu bî-reyb ve 

kemândır.  

Bu eser-i bedî‘lerinden dolayı kendilerini tebrik ile hâsseten erbâb-ı tahsîli ve 

umûmen ehl-i İslâmı tebşîr ederim. 

Encümen-i Maârif A‘zasından Seyyid Abdlî Zâde Tâhir 

 

 
376 "[Ashabım yıldızlar gibidir.] Hangisine uyarsanız hidayette olursunuz." İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, 

Keşfü’l-hafâ, I, 147. Kütüb-i Tis’a kaynaklarında bu rivayeti bulamadık. Bu sözün uydurma hadis olduğu 

düşüncesindeyiz. Ebu'l-Hasen İbn Arrâk el-Kinânî (ö. 963/1556), Tenzîhu’ş-Şerîa (2/419) adlı eserinde bu 

rivayetin uydurma olduğunu beyan eder. Süleyman Sırrı bunu bir hadis-i şerif olarak değil, halk arasında 

bilinen bir sözü ifadelerinde kullanarak manayı hem kuvvetlendirme hem de güzelleştirmek amacıyla 

kullandığını düşünüyoruz.   
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Bismillahirrahmanirrahim 

 

Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn. Ve’s-selâtü ve’s-selâmü alâ-seyyidi’l-enbiyâi 

ve’l-mürselîn ve alâ-âlihî ve ashâbihî ecmaîn. (Ba‘de) zâ-ma‘lûm ola ki, Cenâb-ı 

Vâcib’ül-vücûd {كنت كنزا مخيفا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفون}377 hadîs-i kudsiyye-i şerîfi 

müfâdi üzere havâss-ı ulûhiyyetini izhâr ve ifhâm kasdıyla âlem ve kâinâtı ukul-i ukalâyı 

hayran bırakacak sûrette nizâm-ı bedî‘ üzere ibda‘ ve îcâd ve âmme-i masnûâtı üslûb-i 

meni‘ üzere îdâ‘ ve îrâd husûsuyla nüsha-i nefsiyye-i âdemî hâme-i kudretle levha-i 

tekrîm ve i‘zâzda tahrîr ve tersîm ve sûret-i insâni ahsen-i takvîm ve efrâzda tasvîr ve 

tanzîm buyurup âlem-i ezelde her sınıf mahlûkatın âcâl ve erzâkını levâzım-ı sâiresiyle 

beraber takdîr ve ta‘yîn ve Vâcib’ül-vücûd-i hâlik-i bîçûn olduğunu tasdîk ve iz‘âna 

bürhân-ı katı‘ olan âfâk ve enfüse nazar-ı sahîhle tahsîl-i metâlib-i dîniyye ve teshil 

meârib-i zarûriyye husûsuna vâsıta-i yegâne olan cevher-i celîl-i akl ve idrak ile mümtâz 

ve meslek-i maâşı ta‘lîm ve iz‘ân ve menâhic meâdi tefhîm ve îkan için ادع الى سبيل ربك﴿

 hitâb-ı hikmet nisâbi mefhûmu üzere her 378 بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن﴾ 

sınıfın şânına lâyık ve kabiliyyet ve isti‘dâdına muvâfık sûrette tarik-i rüşd ve hidâyete 

irşâd ve mazhar-ı hidâyet-i ezeliyye olanları mahzâ lutf-ı amîm ve fazl-ı kerîmiyle nice 

eltâf-ı nâ-mütenâhîye ile taltîf ve ibşâr ve mâil vâdî-i dalâlet olanları dahi muktezâ-yi adlî 

olarak hâtır ve hayâle gelmeden ta‘zîb ve ukubâtla tahvîf ve inzâr husûsunda kendi 

cinslerinden nice Enbiyâ-yı İ‘zam ve Rüsül-i fehâm ba‘s ve irsâl ve dünyevî ve uhrevî 

esbâb-ı saâdet ve şekavetleriyle netâic mertebelerini nâtık-ı kütüb ve sahâif-i inzâliyle 

urûk-ı i‘tizârı karîn-i inkıta‘ buyurarak silsile-i irsâlât ve inzâlât Resîde-i Hâtemü’l-

Enbiyâ aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti oldukta şeref-i sohbet hazret-i 

mefhar-ı mevcûdâtla müşerref olan ashâb-ı kirâm rıdvânullahi aleyhim ecmaîn Hazeratı 

cemî‘-i ahvâlde müşkil-küşâ-yi esrâr-ı kâinât aleyhi ezkâ’s-salâvât ve a‘lâ’t-tahiyyât 

Efendimiz Hazretlerine bi’l-mürâcaât vahy-i celîl-i ilâhî ile hall-i mesâil ve def‘-i 

müşkilât ve husûsuyla Hûrşîd-i Risâlet Efendimiz Hazretleri’nin te’sîr-i pertev-i irşâdıyla 

akaid-i dîniyye ve a‘mâl-i şer‘îyyeleri bir nehc-i şer‘-i şerîf cereyân ve asr-ı füyûzât hasr 

Ashâb-ı Kirâm ve Tabiîn-i İ‘zam Hazarâtında dahi kitâb-ı celîl Cenâb-ı Bârî ve sünen-i 

seniyye-i Hazret-i Peygamberî’den istinbât ve istihrâcla umûr-i ibâd bervech-i matlûb-i 

 
377 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 191. 
378 en-Nahl 16/125. 
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Hudâ mihver-i şer‘-i münîfde deverân etmekle tedvin-i kütüb ve fünûn ve te’lîf-i usûl ve 

kanûna lüzûm görülemeyerek ancak i‘lâ-i kelimetullah için fî-sebîlillah cihâda teşmîr-i 

sâk ihtimâm ile âlemi zulmet-i küfr ve maâsîden tathîr ve kulûb ehl-i teklîfi envâr-ı îmân 

ve asâr-ı îkanla tenvîr ve erbâb-ı hidâyet ve îmânı meâric-i îkan ve rıdvâna ihrâc ve ashâb-

ı dalâlet ve gavâyeti medârik-i hicrân ve nîrâna ilhikak ve ilkaya i‘tinâ edilmekte iken âf-

i tâb âlem-i risâletin âfâk-ı fenâdan gurûb ve üfûlu uzadıkça tarîk-i kavîm sırât-ı müstakîm 

olan usûl-i dîniyyenin hilâfına tecâvüz ve insilâkin hudûsuyla ihtilâf-ı efkâr ve teşettüt-i 

ârâ’ tahaddüs ederek cânib-i bid‘at ve hevâya meyl ve teveccühe tekessür ve vakayi‘ ve 

fetâvî ve ümmehât-i mesâilde ulemâya mürâcaât tezâyüd etmekle ulemâ-yi ı‘zâm hazarâtı 

akaid-i ehli îmânı tûfân-ı ziya‘dan himâye ve seylâb-ı ziyâ‘dan vikaye bâbında dâmen-i 

der-meyân ederek dâire-i isbât ve ictihâdı tevsi‘ ve te’mîn arzusuyla temhîd-i kavâid-i 

dîniyye ve te’yîd-i kavânîn-i şer‘iyye ile te’lîf-i kütüb ve usûl ve tertîb-i ebvâb ve fusul 

ve her mes’eleyi edillesiyle tahrîr ve her es’ileyi ecvibesiyle tastîr ve tezbîr ederek evzâ‘ 

ve ıstılâhât usûlü ta‘yîn ve mezâhib ve ihtilâfatı tebyîn ile edile-i tafsîliyyeden ahkâm-ı 

ameliyyenin keyfiyyetini bildiren ilme *İlm-i Fıkıh* ve ahkâm-ı ameliyyeyi ifâdede 

icmâlen ahvâl-i edilleyi ifâde eden fenne *İlm-i Usûl-i Fıkıh* ve edillesinden akaid-i 

dîniyyenin idrâkını ifâde eden ilme *İlm-i Kelâm ve İlm-i Tevhîd ve İlm-i Sıfât* tesmiye 

ederek fünûn-i diyânet-i İslâmiyyeyi şu üç esas metîn üzere bina ve te’sîs buyurmuşlar 

ise de muahharen kütüb-i felâsife lisân-ı araba nakl ve terceme olundukta ulemâ-yi 

İslâmiyye (Kıdem-i âlem ve cüz’iyyâta ilm-i Bârî’yi nefy ve inkâr ve meâd-ı cismânîyi 

inkâr ve Cenâb-ı Hakk’a ef‘âlinde îcâb-ı zâti isbâtı) gibi usûl-i metîn-i İslâmiyyeye 

muhâlif olan akvâl bâtıle-i hükemâyı redd ve ibtâle girişerek kütüb-i Kelâmiyye 

muazzamât-ı tâbi‘iyye ve mebâhis-i eflâk ve anâsır ve ilâhîyyat ve riyâziyyat ve bunların 

ve tevâbi‘i olan sâir akvâl-i hükemâ‘ ve mesâil-i felâsife ile meşhûn kalınarak matlûb-i 

aslî olan mesâil-i dîniyye Bahr-i Ummân içinde düvve-i ferîde gibi kalmakla ashâb-ı zeyg 

ve hevâ onların akvâl-i bâtılesine istinâd ve mezâhib-i âtılasına insilâk ederek { ستفرق امتى

 sırr-ı celîli zuhûra gelip bir vakitler akaid-i hokka-i Ehl-i Sünneti ihlâle 379 ثلثا وسبعين فرقة{

tasaddî etmişlerse de inâyet-i ezelî-i ilâhîyye ile Şeyh Ebû Mansûr Mâtürîdî Hazretleriyle 

Şeyh Ebû’l Hasan el-Eş‘arî Hazretleri gibi ecille-i Ehl-i Sünnet teşmîr-i sâk-i himmet ve 

 
379 İbn Mâce, Fiten, 17; Ebû Dâvud, Sünne, 1; Tirmizî, İman, 18; Dârimî, Siyer, 75. Bk. Muhammet Emin 

Eren, “Fırkalaşma Olgusu Bağlamında 73 Fırka Rivayetleri”, (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2014); Ahmet Keleş, “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, Marife, 3(2005): 25-45.  
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gayretle bezl-i mukadderat ederek akaid-i münciyye-i Ehl-i Sünneti türrehâ-ı mehlike-i 

ehl-i dalâlden tefrîk ve temyîz ve mezâhib-i bâtıla-i sâireyi berâhîn-i katı‘a-i akliyye ve 

delâil-i sâtıa-i nakliyye ile redd ve ibtâl ederek }380 }علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل sitâyişine 

mazhar olmuşlardır. 

 

Sebeb-i Te’lîf 

 

Akaid-i hokka-i Ehl-i Sünneti hıfz ve zabt için es-sünne-i muhtelifede mevzûn ve 

mensûr birçok kütüb ve resâil te’lîf olunmuş ise de bâdî-i emirde ta‘lîm ve ezber için 

tertîb olunanların ekserîsi mesâil-i mücerrede sûretinde ihtisâr olunmakla erbâb-ı 

istifâdeyi semt-i saâdet-i istidlâle îsâl edemeyecekleri ve îmân-ı mukallidîn bâ‘is-i necât-

ı ebediyye olması ihtilâfı bulunduğundan hem zarûrât-ı dîniyyeyi telkîn ve ta‘lîm ve hem 

de edille-i akliyye ve nakliyye ile nazar ve istidlâl tarîkını takrîr ve tefhîm kasdıyla şu 

risâle bir mukaddime ile altı bâb ve bir hâtime ve her bâbı îcâbına göre bir tâkım fusul 

üzere tertîb olunmuştur. 

 

Tenbîh 

 

Mesâil-i matlûba ba‘de’l-beyân (Îzâh) ünvânıyla şerh olunarak metin ve şerh 

usûlü’n-nizâm olunmuştur. 

 

Mukaddime 

 

İlm-i kelâmın mevzu‘u ve kaidesiyle ta‘rîfi ve ba‘z-ı ıstılâhât-ı lâzımesi 

beyânındadır. 

Îzâh 

 

Her bir ilm-i nefsinde umûr-i mütekessireden ibâret olup ancak ya cihet-i vahdet-

i zâtiyye veyâ cihet-i vahdet arzîyyesiyle taht-ı inzibâta olunur. Binâen aleyh bir ilmi tâlib 

 
380 Ebû Dâvud, İlim,1; Tirmizî, İlim, 19; İbn Mâce, Mukaddime, 17. Bkz. Hüseyin Akyüz, “‘Âlimler 

Peygamberlerin Varisleridir’ Hadisinin İsnad Açısından Tenkid ve Tahlili”, Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2(2012): 159-190. 
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olan kimseye kable’ş-şürû‘ iki cihetten birisiyle o ilmi icmâlen tasavvur lâzımdır. Zira 

mechûl-i mutlak tarafına nefis teveccüh etmez. 

Cihet-i vahdet-i zâtiyyesiyle tasavvur şürû‘ edeceği ilmi mevzû‘uyla ta‘rîfden ve 

cihet-i vahdet-i arzîyyesiyle tasavvur dahi gayetiyle ta‘rîfden ibâret olmakla mevzû‘unu 

ve gayetini bilmek dahi lâzım olacağı bedîhîdir. 

İlm-i kelâmın mevzû‘u taalluk-ı karîb veyâ baîdle akaid-i dîniyyenin isbâtı taalluk 

edeceği haysiyyetten ma‘lûmdur ki, umûr-i âmmeden bahis olunduğu cihetle zât-ı 

Bârî’den eammdır. 

 

Îzâh 

 

İlm-i kelâmın mesâili isbât-ı vâcib ve isbât-ı sıfât-ı vâcib ve isbât-ı hudûs-i âlem 

ve sıhhat-i haşr-i cismânî gibi nefs-i akaid-i dîniyye ve-yâhûd terekküb-i ecsâm ve cevâz-

ı halâ’ gibi mebâdîden ibâret olup ma‘lûm üzerine nefs-i akaidden olan mes’ele ile hüküm 

olunursa isbâtı taalluk-ı karîble meyâdîden olan mes’ele ile hüküm olunursa isbâtı 

taalluk-ı baîdle taalluk eder. 

 

Mevzû‘-i İlm-i Kelâm 

 

Her ilmin mevzû‘u kendisinde ahvâl-i zâtiyyesinden bahis olunan şeyden ibâret 

olup ilm-i kelâmda ise zât-ı Bârî’nin sıfât-ı sübûtiyye ve selbiyyesinden ve ihdâs-ı âlem 

gibi dünyaya müteallik ve haşr-i cismânî gibi âhirete müteallik ef‘âlinden ve irsâl-i rüsül 

ve mutîa sevâbın ve âsîye ikabın vücûbu ve adem-i vücûbu gibi hem dünya ve hem de 

âhirete müteallik olan ahkâmından bahis olunduğu cihetle ilm-i kelâmın mevzû‘u ebhâs-

ı mezkûrenin isbâtı taalluk eylediği haysiyyetten zât-ı Bârî olmak dahi câizdir ve bu risâle 

de mültezem olan dahi budur. 

 

İlm-i Kelâmın Gayeti Yâ‘nî Fâidesi 

 

Gird-âb-ı taklîdden sâhil-i tahkike vusûl ve tâlib-i îkan olan ehl-i taklîdi îzâh 

hücec-i kat‘îyye ile akaid-i hakk’a îsal ve ehl-i zeyg ve dalâlin evhâm-ı bâtılasını izâle ve 
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imhâ’ ederek usûl-i dîni muhâfaza ile ulûm-ı şer‘iyyeyi esas metin üzere bina ve akaid ve 

a‘mâlinde sıhhat-i niyete mâlik olarak saâdet-i dâreyne mazhar olmaktır. 

 

Cihet-i Vahdet-i Zâtiyye Yâ‘nî Mevzû‘uyla Ta‘rîfi 

 

Akaid-i dîniyyenin isbâtı taalluk ettiği haysiyyetten kendinde ma‘lûmun ahvâl-i 

zâtiyyesinden bahis olunan bir ilimdir ki, ya mesâil-i kelâmiyye ve-yâhûd mesâil-i 

mezkûreyi tasdîkat ve-yâhûd tasdîkat-ı mezkûre de hâsıl olan melekeden ibârettir. 

 

Cihet-i Vahdet-i Arzîyyesi Yâ‘nî Gayetiyle Ta‘rîfi 

 

İrâd, hücec-i kat‘îye ile izâle-i şübhe ve evhâm edilerek akaid-i dîniyyenin isbâtı 

ve muhâfazası ve sıhhat-i niyete mâlik olarak mazhar-ı saâdet-i dâreyn olmağa kendisiyle 

iktidâr hâsıl olan ilimdir. 

 

Istılâhât-ı Lâzime 

 

İ‘tikadiyyât, i‘tikada mensûb olan umûr-i dîniyyedir. İ‘tikad lügatte bir cismin 

diğerine irtibâtından ibâret olup şer‘de gerek hatâ ve gerekse savâb-ı icâb veyâ selble 

kalbi bir hükm-i şer‘îyye rabt etmektir. Akaid, akidenin cem‘î olup ahkâm-ı 

i‘tikadiyyeden kalbin kendi üzerine mün‘akid olduğu mesâildir. ﴾381 ﴿ان الدين عند هللا االسالم  

mantûkı üzere din ve İslâm itâat ve inkıyâd ma‘nâsına müradîflerdir. Din, cezâ ma‘nâsına 

gelir. {كما تدين تدان} gibi ve hesab ma‘nâsına gelir. ﴾382 ﴿ذلك الدين القييم gibi. İslâm, lisân-ı 

şer‘de îmâna dahi müradiftir. Tafsîli gelecektir. Millet, minhâc, şerîat, sünnet, 

mütelâzımlardır. Zira insân fıtrat-ı asliyyesinde medeniy-yüt-tab‘ yâ‘nî meâd ve maâşini 

tahsîl ve bekasında ebnâ-yi cinsiyle ihtilât ve imtizâca muhtâc olup bu ise her şahsın mâlik 

olduğunu muhâfazada temânü‘ ve mâlik olacağını tahsîlde teâvün ve tenâsur-ı hâsıl 

olacak sûrette olması lâzım olup bu vecihle hâsıl olan sûrete millet ve bu sûrete îsal eden 

 
381 Âl-i İmrân 3/19. 
382 er-Rûm 30/30. 
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tarîk-ı hâsa minhâc ve din ve şerîat ve sünnet denir ve sünnet üzere ittifâka cemâat denir 

ki, ﴾383 ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا nazm-ı celîliyle işâret buyurulmuştur. 

وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا شرع لكم الدين ما ﴿

 âyet-i  385  ﴿وما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحي اليه انه ال اله اال انا فاعبدون﴾ nazm-ı kerimi 384 الدين﴾

celîlesi mazmûn-ı münîfi üzere din ve peygamberân-ı i‘zam hazarâtının taraf-ı ilâhîden 

teblîg buyurdukları ahkâm-ı asliyye-i i‘tikadiyyeye ıtlâk olunur ve şerâi‘in ihtilâfıyla 

muhtelif olmaz ve aslâ nesh ve tebdîl taalluk etmez ve her mükellef i‘tikad ve ikamesiyle 

me’mûr ve mükelleflerdir. ﴾386 ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا âyet-i celîlesi müfâdi üzere millet 

ve şerîat ve minhâc ve sünnetten a‘mâle müteallik olan ahkâm-ı ameliyye kasd olunursa 

onda peygamberân-i i‘zam hazarâtı muhteliflerdir ve muahhar olan şerâyi‘den ba‘zıları 

mukaddem olunan ba‘zısını nesh yâ‘nî hükmünün indallah mukadder olan zamânın 

münkazî olduğunu beyân eder. Vaz‘-ı millet ve şer‘-i şerîat ancak min-indallah meb‘ûs 

peygamber vâsıtasıyla olabilir. 

 

Bâb-ı Evvel 

 

İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet üzere Cenâb-ı Hakk’a îmân beyânında olup bir mukaddime 

ve on bir faslı müştemildir. 

 

Mukaddime 

 

Fırka-i nâciyye ile fırak-i dâlle beyânındadır. İmâm-ı Tirmizî rivâyeti üzere Hâce-

i Kâinat aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazarâtları { ستفرق امتى

{ةثلثا وسبعين فرقة كلها فى النار اال فرقة واحد  buyurdukta ashâb-ı kirâm tarafından { ومن هم يا رسول

 buyurmuştur.387 Yâ‘nî benim }الذين هم على ما انا عليه واصحابى{ diye suâl olundukta هللا{

ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaklar cümlesi i‘tikad cihetinden Cehennem’e 

girecekler. Ancak bir fırka necât bulacaktır demek olup bu fırka-i nâciye kimdir diye suâl 

olundukda onlar benim ve ashâbımın i‘tikadı üzere olanlardır buyurulmuş ki, onlar 

 
383 el-Mâide 5/48. 
384 eş-Şûrâ 42/13. 
385 el-Enbiyâ 21/25. 
386 el-Mâide 5/48. 
387 İbn Mâce, Fiten, 17; Ebû Dâvud, Sünne, 1; Tirmizî, İman, 18; Dârimî, Siyer, 75. 
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Ehlü’s-Sünnet ve’l-cemâat hazarâtıdır. Zira her ne kadar fırak-ı mezkûreden her birisi 

fırka-i nâciye ancak kendileri olduğunu iddiâ ederler ise de bi’l-külliyye aklı kendilerine 

düstûr ittihâz ederek bilâ-zarûret zâhir-i nusûstan udûlu tecvîz etmeyerek bi’l-umûm 

mün‘akidât ve ibâdât ve muâmelât belki âdâtta bile sünen-i seniyye-i hazarât-ı 

peygamberiyye eser-i pâk ashâb-ı güzîn rıdvânallahü teâlâ aleyhim ecmaîn hazarâtına 

kemâl-i mütâbaatı iltizâm edip bir asl-ı şer‘îyye müstenid olmadıkça hevây-ı nefsine ve 

muktezâ-yi aklına i‘timâdı terkle bîhakkın Ehli’s-Sünnet ve’l-Cemâat ünvân-ı celâlet 

bünyânıyla kesb-i nâm eden Mâtürîdîyye, Eşâire fırka-i celîlesi olduğu vâreste-i kayd-ı 

zunûndur. 

Îzâh 

 

Bu hadîs-i şerîfte zikr olunan ümmetten maksûd ümmet-i icâbet yâ‘nî bi’l-fi‘l 

Hazret-i Peygamberi tasdîk ile îmân eden kimselerden ve ihtilâfla maksûd i‘tikadda 

ihtilâftır. Zira amel cihetinden fırka-i nâciyye dahi azâbdan emîn değildir. Şu kadar var 

ki, fırak-ı dâlle hem i‘tikad ve hem de amel cihetinden ve fırka-i nâciyye mazhar-ı afv 

olmazlar ise, yalnız amel cihetinden müstahakk-ı azâb olacaklardır. 

Fırak-ı dâllenin i‘tikadları küfre müeddî olursa inkâr-ı şerîat veyâ kıdem-i âleme 

kail olmak ve cüz’iyyâta ilm-i Bârî’yi inkâr etmek ve haşr-i cismânîyi inkâr etmek gibi 

sâir küffâr misillû muhalled fi’n-nâr olurlar ve illâ usât-ı nâciye gibi meşiyyet-i ilâhîyyeye 

müfevvızdır. 

Her ne kadar fırak-ı mezkûrenin cümlesi ehl-i necât ancak kendileri olduğu 

iddiâsında bulunurlar ise de hadîs-i şerîf-i mezkûre}388 }الذين هم على ما انا عليه واصحابى 

medlûlüne mutâbık olan akaid ânifen beyân olunduğu ve fasl-ı mahsûsunda dahi 

mufassalan beyân olunacağı vecihle ancak akaid-i Ehl-i Sünnet’dir. 

Şimdi bâ‘is-i azâb-ı nîrân olan akaid-i bâtıladan ihtirâz ve i‘tikad-i sahîh Ehl-i 

Sünnetle kesb-i necât ve imtiyâz ederek dâhil-i cinân ve nâil-i rızâ-yı rahman olmak ancak 

fırak-ı mezkûrenin mezheb-i bâtıl ve küfre müeddî ve istihkak-ı azâba bâdî olan i‘tikad-ı 

âtıllarını tafsîl ve beyân ve fırka-i nâciyye-i Ehl-i Sünnetin mezheb-i kavîm ve i‘tikad-ı 

müstakîmlerini tavzîh ve ityân etmeğe mütevakkıf ise de makamın adem-i müsâadesiyle 

beraber asl-ı mültezem olan mezheb-i hakk ve i‘tikad-ı savâb anlaşılınca onun hilâfı tarîk-

 
388 Tirmizî, İman, 18. 
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ı bâtıl ve i‘tikad-ı âtıl olacağı der-kâr olmakla yalnız fırak-ı dâllenin adedi mazmûn hadîs-

i şerîf i‘câz-ı redife muvâfık olarak zuhûr etmesiyle mu‘cizât-ı bâhire-i Hazret-i 

Peygamberîden bulunduğunu ve Ehl-i Sünnet hazarâtı her ne kadar usûlen Eşâire ve 

Mâtürîdî ve fürû‘an Hanefî ve Şafiî gibi ba‘z-ı fırkalara ayrılmışlar ise de hakikatte fırka-

i vâhide-i nâciyyeden ibâret olduklarını isbât için usûlen ve fürû‘an zikr-i icmâliyle iktifâ’ 

münâsib görüldü. Fırak-ı mezkûre usûlen yedi fırka olup her birisi ba‘z-ı mes’ele de 

ihtilâf ederek bir tâkım fırkalara iftirâk edip Ehl-i Sünnetin inzimâmıyla mecmûu 

mazmûn hadîs-i şerîfe bâliğ olmuştur. 

 

Usûl-ı Fırak-ı Dâlle 

 

Mu‘tezîle, Kaderiyye dahi denir. Şîa, Havâric, Mürcie, Buhâriyye, Cebriyye 

Müşebbihe’dir. Usûl-i dînde ibtidâ’ bâb-ı hilâfı küşad eden tâife-i Mu‘tezîle’dir ki, kul 

fi‘linin hâlıkıdır diyerek ef‘âl-i ibâdı kendi kudretlerine nisbetle kaderi inkâr eyledikleri 

için fi‘l-asl lakabları Kaderiyye iken reisleri Vâsıl bin Atâ ehl-i kebâir, ne kâfirdir ve ne 

de mü’min diyerek isbât-ı menzile ile Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin meclis-i melâik-i 

enîslerinden i‘tizâl ve iftirâk ettiği vakit müşârün-ileyh Hazretleri "389"قد اعتزل عنا واصل 

buyurmakla ba‘de-zâ tâife-i mezkûre Mu‘tezîle lakabıyla kesb-i iştihâr etmişlerdir. Kul, 

ef‘âl-i ihtiyâriyesinin hâlıkıdır. Ve Cenâb-ı Allah üzerine ibâdı hakkında aslah olan 

şeyleri işlemek ve mutî‘ olanlara sevâb ve âsî olanlara azâb etmek aklen vâcibtir. Deyip 

zu‘mlarınca buna adâlet ve Cenâb-ı Hakk’ın sıfât-ı kadîmesini nefy ve inkâr edip buna 

dahi vehimlerince tevhîd nâmı vererek kendilerini ehl-i adl ve tevhîd tesmiye ederek Ehl-

i Sünnet hazarâtına tâ‘rîz de bulunurlar. Hâlbuki Cenâb-ı Allah bunların nefy ettikleri 

sıfatlar ile muttasıf olmayınca âmir ve nâhiy olmayacağı cihetle kulların ef‘âl-i kabîhası 

üzerine vücûbuyla hüküm eyledikleri ta‘zîbin zulm olması ve kul, ef‘âl-i ihtiyâriyyesinin 

hâlıkı olduğu sûrette Cenâb-ı Hakk’a şerîk olması lâzım geleceği cihetle adâletleri 

tevhîdlerini ve tevhîdleri adâletlerini ibtâl etmekle mezheblerinin butlânını beyân için 

başka delîle lüzûm yoktur. 

 

 

 
389 Bkz. Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, s. 56-57; el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-firak, s. 20-21; el-İsferâyînî, 

et-Tabsîr, s. 68. 
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Îzâh 

 

Lâkin sıfât-ı sübûtiyye bahsinde beyân olunacağı vecihle hükemâ’ gibi 

Mu‘tezîle’nin dahi nefy-i sıfâttan maksadları zât-i Bârî üzere zâid olmasını nefiydir. 

Yâ‘nî sıfât-ı mezkûrenin ma‘nâları zât-ı Bârîyle hâsıl olmak ma‘nâsına zât-ı Bârî’nin 

muktezâ-yi zâti olup başka vâsıta lâzım olmadığını iddiâ ederler. Bir de (İşrâk) Mecûsî 

gibi. Ve vücûb ve vücûd ma‘nâsına ulûhiyyette şerîk-i isbât etmek. Ve-yâhûd abede-i 

esnâm gibi ibâdete istihkak ma‘nâsına şerik-i isbât etmekten ibâret olmakla mücerred 

ef‘âl-i ihtiyâriyyesinde ibâda halk ve îcâd-ı isbâtı küfrü mûceb olmaz. Belki Mu‘tezîle 

halk-ı ibâdı halk-ı Bârî’ye kıyâs bile etmezler. Zira kul, esbâb ve âlât vâsıtasıyla belki 

Cenâb-ı Hakk’ın kulda halk ve îcâd buyurduğu kudret vâsıtasıyla Hâlık’tır. Cenâb-ı Allah 

ise bizzât Hâlık olduğuna kail olmalarıyla küfre nisbet olunmazlar ise de zâhir-i nusûsa 

muhâlif olduğu cihetle zehâbları bedîhî el-butlândır ve (Küfür) adem-i îmândan ibâret 

olmakla Dehriyye gibi. Sâni‘-i Kadir Muhtâr-ı Alîm olan Cenâb-ı Hakk’ı ve Sûfestâiyye 

gibi hakaik-i eşyâ-yı inkâr etmedikçe ve kezâ Cenâb-ı Hakk’a Mecûsî gibi. Ve vücûb ve 

vücûbunda gayr-i şerîk ittihâz etmedikçe ve-yâhûd hayrı işleyen Nur’dur. Şerri işleyen 

işleyen zulmettir gibi. Hâlıkıyyette ve-yâhûd abede-i esnâm ve abede-i kevâkib ve abede-

i nâr gibi ma‘bûdiyyette Cenâb-ı Hakk’a başkasını şerik-i i‘tikad etmedikçe ve-yâhûd 

şerîat ve nübüvvet ve hürmet ve hamr ve lahm-ı hınzîr gibi zarûrât-ı dîniyyeden mecmûun 

aleyh olan bir emri inkâr etmedikçe ehl-i kıble tekfîr olunmaz. Mu‘tezîle ise, mahzâ 

Cenâb-ı Hakk’ı zulm ve kubuh ve hilâf muktezâ-yi hikmet olan şeylerden tenzîhte 

mübâlâga ve Cebriyye, kemâl-i ta‘zîmde mübâlâga garazıyla oldukları mezheb-i bâtıla 

sülûk edecekleri cihetle küfre nisbet olunmazlar. 

Bu tâife-i Mu‘tezîle ba‘zı mesâilde ihtilâf ederek yirmi fırkaya ayrılmışlardır ki, 

bunlardır: Vâsıliyye, Huzeyliyye, Nazzâmiyye, Hâitıyye, Bişriyye, Muammeriyye, 

Murdâriyye, Sümâmiyye, Hişâmiyye, Câhızıyye, Hayyâtıyye, Ka‘biyye, Cubbâiyye, 

Behşemiyye, Amraviyye, Esvâriyye, İskâfiyye, Câferiyye, Sâlihıyye, Hadebiyye. 
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Tâife-i Şîa 

 

Dahi ba‘zı mesâilde ihtilâf ederek usûlen üç fırkaya yâ‘nî Gulât-ı Zeydiyye, 

İmâmiyye ve gulât dahi on sekiz fırkaya Zeydiyye üç fırkaya iftirâk ederek mecmûu yirmi 

iki fırkaya ayrılmışlardır ki, bunlardır: Sebaiyye, Kâmiliyye, Ulyâiyye, Muğiriyye, 

Mansûriyye, Hattâbiyye, Hişâmiyye, Nu‘maniyye yâhûd Şeytâniyye, Yûnusiyye, 

Nasıriyye, Cenâhıyye, Gurâbiyye, Rizâmiyye, Zurâriyye, Mufavvıda, Bedâiyye, 

Beyâniyye, İsmâîliyye, Zeydiyye, yâ‘nî Cârûdiyye, Suleymâniyye, İmâmiyye’dir. 

 

Tâife-i Havâric 

 

Bunlarda yirmi fırkadır. Muhakkime, Beyhesiyye, Ezârika, Necedât, Sufriyye, 

İbâdiyye yâ‘nî Hafsıyye, Yezidiyye, Hârisiyye, Acâride, yâ‘nî Meymûniyye, Hamziyye, 

Şuaybiyye, Hâzımiyye, Halkıyye, Etrâfiyye 390 , Mechûliyye, Saltıyye, Se‘âlibe yâ‘nî 

Ahnesiyye, Ma‘bediyye, Şeybâniyye, Mukremiyye. 

 

Tâife-i Mürcie 

 

Küfür ile tâât fâide vermediği gibi îmânla ma‘siyet zarar vermez diyerek bu kadar 

vaîdât-ı ilâhîyyeye karşı her türlü menâhî ve maâsîye ısrarla gazab-ı ilâhîyyeden emniyyet 

ricâsında bulunurlar. Bunlarda beş fırkadır. Yûnusiyye, Ubeydiyye 391 , Ğassâniyye, 

Sevbâniyye, Tûmeniyye. 

 

Tâife-i Neccâriyye 

 

Halk-ı ef‘âl-i i’bâd ve istitâat maa’l-fi‘l mes’elelerinde Ehl-i Sünnete nefy-i sıfât 

ve hudûs-i kelâm ve inkâr rü’yet-i Bârî mes’elelerinde Mu‘tezîleye tâbi‘lerdir. Bunlarda 

üç fırkadır. Burğûsiyye, Ze‘ferâniyye, Mustedrike’dir. 

 

 

 
390 Bu fırka ismi el-Fark’ta zikrolunmamasına rağmen el-Milel’de zikredilmektedir. 
391 Bu fırka ismi el-Fark’ta zikrolunmamasına rağmen el-Milel’de zikredilmektedir. 
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Tâife-i Cebriyye 

 

İrâde-i cüz’iyyeyi inkâr ederek ef‘âl-i ihtiyâriyyelerde ibâd-ı cemâdât 

mesâbesinde i‘tikad ederler butlân mezhebleri meydândadır. Zira birisi diğerinin 

hukukuna tecâvüz eylese der-akab müdâfaaya kıyâm ederler. Bu ise muktezâ-yi cebre 

münâfîdir. 

Tâife-i Müşebbihe 

 

Cenâb-ı Hakk’ı mahlûkata teşbih ederler Teâlallah an zâlik ulüvven kebîran. 

 

Fırka-i Nâciyye 

 

Hısn-ı hasîn i‘tikadlarını esas metin sünen-i seniyye üzerine bina edip evtâd-ı 

usûl-i şer‘îyye ile tarsîn ve tahkîm etmekle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat ünvân-ı celîliyle 

tesmiye olunurlar. 

 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat 

 

Usûlde Şeyh Ebû Mansûr Mâtürîdî Hazretleriyle Şeyh Ebû’l- Hasan el-Eş‘arî 

Hazretlerine fürû‘da İmâmü’l-Müctehidîn Seyfullah el-Meslûl ale’l-Mülhidîn Ebû Hanîfe 

Nu‘mân bin Sâbit Hazretleriyle İmâm Mâlik, İmâm Şafiî, İmâm Ahmed bin Hanbel 

Hazretlerine tâbi‘lerdir. Şimdi yetmiş iki fırka ehl-i dalâle fırka-i Ehl-i Sünnet ve’l-

cemâatin inzimâmıyla mecmûu yetmiş üç fırkaya bâliğ olarak hadîs-i şerîf mezkûrun 

mu‘cize-i bâhire-i Resûlullah olduğunda iştibâh kalmaz. 

 

Fırka-i Nâciyye’nin Fürû‘unda Böyle İftiraklarının Sebebi 

 

Ba‘zı madde-i ameliyye sarâhaten Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmaz ise, sünnet-i 

seniyyeye mürâcaât olunur. Ona dâir sünnet dahi bulunmaz ise, icmâ-i ümmetle amel 

olunur. İcmâ‘ dahi bulunmaz ise, sarâhaten Kur’ân-ı Kerîm veyâ sünnet-i seniyye ile sâbit 

ve mansûs olan bir asla kıyâsla ictihâd edilerek amel lâzım olmakla kütüb-i usûl-i fıkıhta 

beyân olunan şerâiti câmi‘ olarak edille-i sem‘iyye’nin ibâre veyâ işâre veyâ iktizâ veyâ 
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delâlesinden ahkâm-ı şer‘ıyye-i ameliyenin istinbât ve istihrâcına kadir olan müctehidîn-

i i‘zam hazarâtı her husûsta cidd-i tâm ile bezl-i makderet ederek zann-ı galibleri neye 

müncerr olursa kendilerine ve kendilerine taklit edenlere onunla amel vâcib olup ârâ-yi 

beşer ise, muhtelife olmakla tâbi‘î onun ihtilâfı hasbiyle ictihâdı olan mesâilde ihtilâf 

emr-i zarûriyyedir. 

Îzâh 

 

İhtilâf-ı mezkûrun beyân olunduğu vecihle merci‘ ve me’huzları müttehid olduğu 

cihetle teşdîd veyâ tahfîften ibâret olmakla {اختالف امتى رحمة واسعة} 392  hadîs-i şerîfi 

muktezâsı üzere ibâd hakkında lutf-i Bârî’dir. Binâen-alâ-hazâ bir müctehid ictihâdında 

hatâ etmiş olsa bile yine me’cûr ve müsâb olur. Şu kadar var ki, hatâ ederse yalnız ictihâd 

sevâbına ve isâbet ederse hem ictihâd ve hem de isâbet sevâbına müstahakk olurlar.  

 

Edille-i Şer‘iyye 

 

Edille-i şer‘iyye dörttür: Kitâb, Sünnet, İcmâ-i ümmet, Kıyâs-ı fukahâ’dır. 

Bunlardan kıyâsla icmâ‘ın be-heme-hâl kitâb veyâ sünnete istinâdları lâzımdır. 

Kitâbla sünnetten her birisi delâlet ve sübûtlarının kat‘îyyet ve zanniyyetleri 

i‘tibârıyla dörder kısımlardır. 

Birincisi: Delâlet ve sübûtları kat‘î olup muhkem ve müfessir olan âyetler ve 

mefhûmu kat‘î olan ehâdîs-i mütevâtire gibi. Bunlar ile farz-ı kat‘î ve harâm-ı kat‘î olan 

ahkâm-ı dîniyye sâbit olur. 

İkincisi: Delâleti zannî sübûtu kat‘î olan âyât-i mücmele ve müevvele gibi. 

Üçüncüsü: Delâleti kat‘î sübûtu zannî olup mefhûmu kat‘î olan ahbâr-ı âhâd gibi. 

Bunlar ile vâcib veyâ kerâhet-i tahrîmiyye ile mekrûh olan ahkâm-ı sâbite olur. 

Dördüncüsü: Sübûtu ve delâleti zannî olup müevvel ve mücmel olan ahbâr-ı âhâd 

gibi bunlar ile ahkâm-ı sâire sâbit olur. Binâen-alâ-hazâ ahkâm-ı şer‘iyye ya farz veyâ 

harâm veyâ vâcib veyâ kerâhet-i tahrîmiyye ile mekrûh veyâ sünnet veyâ müstehabb ve 

mübâh ve kerâhet-i tenzîhiyye olması lâzım gelir ki, ef‘âl-i mükellef bunların birinden 

hâlî olamaz. 

 
392 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 66. 
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Ef‘âl-i mükellef dahi i‘tikadiyyât, ibâdât, muâmelât, ukûbât, keffârât, ahlâk gibi 

aksâma taksîm olunur. İ‘tikadiyat dahi {آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وبالقدر خيره 

{وشره من هللا تعالى  mazmûn-ı şerîfine yâ‘nî Cenâb-ı Hakk’a ve meleklerine {والبعث بعد الموت}  

ve kitâblarına ve resûllerine ve yevm-i âhirete ve kazâ ve kadere yâ‘nî hayr ve şerr 

cümlesi Cenâb-ı Hakk’tan olduğuna ve kezâ ba‘de’l-mevt dirileceğine yâ‘nî haşr-ı 

cismânîyi ebvâb-ı mahsûsasında beyân olunacağı vecihle bilip îmân ve i‘tikad etmekten 

ibâret olmakla şu kitâbın altı bâba inhisârına bâ‘is olmuştur.393 

İbâdât dahi salât, savm, hacc, zekât, cihâd’tır. Muâmelât dahi muâvazât-ı mâliyye, 

münâkehât, muhâsamât, emânât, terekât, ukubât dahi hadd-i zinâ, hadd-i kazf, hadd-i 

sirkat gibi hudûd-ı şer‘iyyeye. Keffâret dahi keffâret-i yemîn ve keffâret-i savm, keffâret-

i zıhâr, keffâret-i cinâyet-i hacc gibi kısımlara taksîm olunarak kütüb-i fıkhiyyede bahis 

ve beyân olunur. 

Edille-i sem‘iyyenin ahvâl-i mebsûtasından müstefâd olduğu üzere evkat-ı 

hamsede namaz kılmak, ramazanda oruç tutmak gibi farz; şarap içmek ve zinâ etmek gibi 

harâm delîl-i kat‘î ile sâbit olmakla inkârı mûcib-i küfürdür. Ve farzı işlemenin ve harâmı 

terk etmenin bâ‘is-i sevâb ve aksi dahi dâî‘-i ikabtır. Vâcib ve mekruh, delîl-i zannî ile 

sâbit oldukları için inkârları mûcib-i küfür değilse de vâcibi işlemek ve mekrûhu terk 

etmek dünya da medh ve senâya ve âhirette sevâba istihkaka bâ‘is ve aksi halinde dahi 

aksine dâî‘dir. Cümlesini istihfâf mûcib-i küfürdür. 

 

Fasl-ı Evvel 

(Hakikat-ı Îmân ve İslâm Beyânındadır) 

 

Îmân, lügatta mutlakan tasdîk ma‘nâsınadır. ﴾394 ﴿وما انت بمؤمن لنا nazm-ı celîlinde 

olduğu gibi ki {وما انت بمصدق لنا فيما حدثنا} 395 demektir. Ve İslâm, lügatte itâat ve inkıyâd 

ma‘nâsına olup lisân-ı şer‘de ikiside bir ma‘nâya yâ‘nî zâhiren ve bâtınen cemî‘-i ahkâm-

ı dîniyyeyi tasdîk edip kabul etmekten ibâret olduğu kitâb ve sünnetle sabitdir. Kitâb, 

Cenâb-ı Hakk’ın ﴾396 ﴿فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين kavl-i 

 
393 el-Bakara Suresi, 2/177; en-Nisâ Suresi, 4/136. Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1; Tirmizî, İman, 4, 

Fiten, 63; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; Nesâî, İman, 4. 
394 Yusuf 12/17. 
395 Bu ifadeyle Yusuf süresinin 17. ayetine atıf vardır. 
396 ez-Zâriyât 51/35-36. 
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şerîfidir ki, Hazreti Lût aleyhi’s-selâmın karyesinden ehl-i îmândan olanı çıkardık onda 

ehl-i İslâm’dan bir ehl-i beytten başka bulamadık demek olmakla mü’minden müslimin 

istisnâsı ittihâdlarını iktizâ eder. 

Ve sünnet dahi İmâm-ı Müslim’in Ebû Hureyre radiyallahü teâlâ anh 

Hazretlerinden rivâyet buyurdukları }397{االيمان بضع وسبعون شعبة اعالها ال اله اال هللا hadîs-i 

şerîfidir ki  )ال اله اال هللا( kelime-i münciyyesini şa‘b-ı îmânın a‘lâsı add buyurdular. بنى }

 el-hadîs kavl-i şerîfinde ise erkân-ı İslâm’dan kılınması 398 االسالم خمس شهادة ان ال اله اال هللا{

ittihâdlarını ifâde eder. Bu sûrette her Müslim, Mü’min ve her Mü’min, Müslim olmakla 

birini isbât diğerini nefy-i sahîh olmaz. Ammâ   قالت األَْعراب آمنا قل ل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾﴿

399 âyet-i celîlesinde îmânları selb olunan a‘râblara isbât olunan İslâm, kılınç korkusundan 

izhâr ettikleri mücerred inkıyâd zâhiri yâ‘nî ma‘nâ-yı luğavîsine mahmûl olmakla 

ittihâdlarına münâfî değildir. Zira âyet-i celîlenin ma‘nâsı, a‘râbı yâ‘nî ba‘zı köylüler biz 

îmân ettik dediler. Habibim sen onlara deki; siz îmân etmediniz belki kılınç korkusundan 

zâhiren emrinize itâat ve inkıyâd eyledik dediniz demektir. 

Hakikat-ı îmânın tahkikinde ulemâ-yi Ehl-i Sünnet üç fırka olup ulemâ-yi 

Hanefiyyeden ba‘zıları îmânı *التصديق بما علم مجئ النبى صلى هللا تعالى عليه وسلم من الدين ضرورة* 

diye ta‘rîf buyurup îmân ancak Cenâb-ı Hakk’ın vücûdu ve namazın farziyyeti, şarabın 

harâmeti gibi umûr-ı dîniyyeden olduğu nazar ve istidlâle muhtâc olmayarak Hazret-i 

Peygamberin haber verdiği gibi ve a‘vâm ve havâssın yâ‘nî her bir mükellefin ma‘lûmu 

olan ahkâm-ı şer‘iyye’den mufassalan ma‘lûm olanı mufassalan ve mücmelen ma‘lûm 

olanları mücmelen inâd ve istikbârdan ârî ve emâre-i tekzîbten beri olarak rızâ ve 

ihtiyârıyla tasdîk-i kalbîden ibarettir. Ammâ ihtiyârıyla şedd-i zünnâr etmek veyâ Cenâb-

ı Hakk’ın gayrisine secde-i ibâdet etmek küfürdür. Ve ba‘zıları dahi * تصديق النبي صلى هللا

رار به*تعلى عليه وسلم فيما جاء به من عند هللا واالق  diye ta‘rîf buyurup yâ‘nî îmân Resûl-i Ekrem 

sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini taraf-ı ilâhîyyeden haber verdiği 

şeylerde kalple tasdîk ve lisânla ikrârdan yâ‘nî ikrârın dahi hakikat-i îmândan cüz’ü 

olduğunu ifâde buyurmuşlardır. 

Şimdi evvelki ta‘rîfe göre hakikat-i îmân ancak tasdîk-i kalbîden ibâret olup bu 

ise emr-i kalbî olmakla emr-i dünyada ahkâm-ı İslâmiyye’nin icrâsında îmânın 

 
397 Buhârî, İman, 3; Müslim, İman, 12; Tirmizî, İman, 6; Ebû Dâvud, Sünnet, 15; Nesâî, İman, 16. 
398  Buhârî, İman, 1; Müslim, İman, 22; Tirmizî, İman, 3; Nesâî, İman, 13. 
399 el-Hucûrât 49/14. 
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tahakkukuna lisânla ikrâr şarttır. Binâen-alâ-hazâ tasdîki lâzım olan umûr-ı dîniyyeyi 

kalbiyle tasdîk edip lisânıyla ikrâra kadir iken ihtiyârıyla ikrârı terk eden kimse indallah 

mü’min ise de inde’l-nâs yâ‘nî ahkâm-ı dünyada mü’min değildir. Bununla beraber ehl-i 

cennettir. 

Îzâh 

 

Ahkâm-ı dünyada mü’min olmak gerekse hayâtında gerekse vefâtında şeâir-i 

İslâmiyeden olan İslâmla izdivac ve vefâtı halinde cenaze namazı kılınmak ve sâir müslim 

cenazesine mahsûs olan muamelenin icrâsından mahrum edilmektir. 

Lisânıyla ikrâr edipte kalbiyle tasdîk etmeyen kimse ahkâm-ı dünyada mü’min ise 

de indallah mü’min değil, münafıktır. Ehl-i nifak olduğu için ﴾400 ﴿ان المنافقين في الدرك االسفل 

âyât-ı nazm-ı celîli mefhûmu üzere ka‘r-ı gayyâ da eşedd-i azâbla muazzeb olup aslâ 

şefâat edecek kimse bulamayacaktır. 

İkinci kavle göre hakikat-i îmân (kalble tasdîk lisânla ikrâr)dan ibâret olmakla 

ikrâra kadir iken ihtiyârıyla terk eden kimse her ne kadar kalbiyle musaddık ise de 

indallah ve inde’l-nâs mü’min değildir. Zira cüz’ü olan ikrârın intifası küll olan hakikat-

i îmânın intifâsını müstelzemdir. Her iki kavle göre inde’l-Hanefî amel îmândan cüz’ü 

değildir. İmâm-ı A‘zam Efendimiz Hazretleri’nin îmânı *401 *اقرار باللسان وتصديق بالجنان 

diye ta‘rîf buyurması ikrârın îmândan cüz’ü olmasını ifâde ederse de ecille-i eimme-i 

Hanafiyyeden Fahru’l-İslâm Pezdevî Hazretleri’nin usûl-i fıkıhda االيمان التصديق واالقرار*

 yâ‘nî 402 فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا*

îmân ikrâr ile tasdîktir. Şimdi kalbiyle tasdîk edip de bilâ-özr-i şer‘î ikrârı terk eden 

mü’min değildir. Ve kalbiyle tasdîk edip de lisânıyla dahi ikrâra vakit bulamayan kimse 

mü’mindir buyurması. 

Celâlüddin Devvânî’nin ل به فهو كافر مخلد في ت*التلفظ بكلمتي الشهادة مع القدرة شرط فمن اخ

 yâ‘nî hâl-i iktidârda kelime-i şehâdeti telaffuz-ı sıhhat îmâna şarttır. Her kim 403 النار*

ikrârı ihlal ederse kâfir olup muhalled fi’n-nâr’dır, buyurması. Ve Şemsü’l-Eimme 

Hazretleri’nin dahi usûl-i fıkıhta îmânın rüknü kalple tasdîk ve lisânla ikarardır. Lâkin 

 
400 en-Nisâ 4/145 
401 Ebû Hanîfe, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri, s. 56 (٧٤). 
402 Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî, s. 74. 
403 Devvânî, Şerhü’l-Akaidi’l-Adudiyye (Celal), s. 87. 
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tasdîk, kalbi rukn-i aslî olup hiçbir vecihle kabîl-i sükût değildir. Ancak ikrâr-ı özr-i 

hakiki şer‘î ve vuku‘unda kabîl-i sukuttur. Binâen-alâ-hazâ her ne vecihle olursa olsun 

tasdîki hilâfına tebdîl mûcib-i küfürdür. Ve kalbi mutmain bi’l-îmân olarak ikrâh ve icbar-

ı özr ile ikrârı hilâfına tebdîl mûcib-i küfür değildir, buyurması.404 İnd-el-Hanefî, hakikat-

i îmân ancak tasdîk-i kalbîden ibâret olup ikrâr ise hâl-i ihtiyâre rukn ve hâl-i ıztırâr da 

emr-i tâbi‘î olduğunu ifâde etmekle kavleyn-i beyninde nev‘e-mâ tevâfuk hâsıldır. Şeyh 

Ebû Mansûr Hazretleri’nin muhtârı ve nusûs-ı Kur’âniye’nin müfâdi dahi budur. Bu 

sûrette eimme-i sâire }405 }االيمان معرفة بالقلب وقول اللسان وعمل باالركان gibi ba‘zı ehâdîs-i 

şerîfeye istinâd ederek îmân kalble tasdîk ve lisânla ikrâr ve sâir erkân ve cevârihle 

ameldir diye amel ve ikrârı hakikat-ı îmândan cüz’ü kılarak tezâyüd ve tenâkusuna kail 

olmuşlar ise de sâir edille-i akliyye ve nakliyyeye muhâlif olduğu cihetle bu misillû 

ehâdîs-i şerîfede zikr olunan îmânla maksûd hakikat-i îmân olmayıp belki a‘mâl-i 

sâlihaya mukarin olarak duhûl-i nârdan müncî olması müttefakun-aleyh olan îmân-ı örfi 

kâmildir ki ﴾406 ﴿قد افلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون el-âyet, âyet-i celîleleriyle beyân 

buyurulmuştur. 

Ve el-hâsıl amel ve ikrârın hakikat-i îmândan cüz-i aslı olmadıkları aklen ve 

naklen sâbittir. Aklen sübûtu cüz’ün intifâsı gelen intifâsını müstelzim olacağı cihetle 

bunların hakikat-i îmândan cüz’ü olmaları farz olunsa hasb-el-beşerriyye amelde kusûr 

etmemek kabîl olamayacağı cihetle bi’l-umûm ehl-i îmânın dâire-i îmândan hâric 

olmaları lâzım gelir. Bu ise kat‘î el-butlândır. Naklen sübûtu kitâb ve sünnet ve icmâ‘la 

hâsıldır.  

Kitâb, ﴾407 ﴿اولئك كتب في قلوبهم االيمان gibi ki, Cenâb-ı Hakk’a ve resûlüne hilâf-ı 

sadedinde bulunan küffâra muhabbet etmeyip belki Cenâb-ı Hakk’a ve Resûlune 

muhabbet eden zümre-i sâdıkîn ki, Cenâb-ı Allah onların kalplerinde îmânı tesbit ve takrîr 

buyurdu. ﴾408 ﴿وقلبه مطمئن بااليمان gibi ki, Cenâb-ı Allah bu âyet-i celîleler de îmân ve 

itmînânı kalbe isnâd buyurmuştur. 

 
404 Serahsî, Usûlü's-Serahsî, I, s. 60 
405 İbn Mâce, Mukaddime, 9. 
406 el-Mü’minûn 23/1-2.  
407 el-Mücâdele 58/22. 
408 en-Nahl 16/106. 
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Sünneti Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz 

Hazretleri’nin }409 }اللهم ثبت قلبى على دينك  kavl-i şerîfidir ki, kalb-i risâletlerinin emr-i 

dînden ve teblîg-i ahkam-ı mübîn üzere tesbit buyurulmasını niyâz ve istirhâm olmakla 

îmânın tasdîk-i kalbîden ibâret olmasını ifâde buyurur. 

Ve kezâ ashâb-ı kirâm hazarâtına telkîn için Hazret-i Cebrâil aleyhi’s-selâm 

Hazret-i Resûl-i Ekrem-i nebi-i muhterem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem efendimizden 

hakikat-i îmândan suâl buyurduğu vakit { ان تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وبالقدر

 buyurup amel ve ikrârdan sükût buyurdukta Hazret-i Cebrâil 410 خيره وشره من هللا تعالى{

aleyhi’s-selâm bunu işlersem “ben mü’min miyim” dedikte “Ne‘am” buyurup makam-ı 

beyânda ikrâr ile amelden sükût ederek yalnız tasdîk-i kalbî ma‘nâsına olan îmân üzerine 

hasr buyurması hakikat-i îmânın ancak tasdîk-i kalbî’den ibâret olmasına bürhân-ı 

katı‘dır. Husûsuyla ﴾411 ﴿ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات gibi pek çok âyât-i celîle ve ehâdîs-i 

şerîfede a‘mâlin îmân üzerine atf olunması ve ﴾412 ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن âyet-i 

celîlesi muktezâsı üzere a‘mâlin sıhhatine îmânın şart kılınması adem-i cüz’iyyetine 

bürhân-ı âdildir. 

Ammâ icmâ-i ahras yâ‘nî ikrâra kadir olmayan dilsizlerin îmânı üzere icmâ-i 

ümmet mün‘akidtir. Hulâsa-i Kelâm, Allâme-i Teftâzânî’nin beyânına göre, kavl-i sâlis 

erbâbının indinde dahi a‘mâl, hakikat-i îmânın cüz-i aslîsi olmayıp belki cüz-i örfîsi 

olmakla târık-ı a‘mâlin her ne kadar îmân-ı kâmil değilse de asl-ı îmânla muttasıf olduğu 

cihetle muhalled fi’n-nâr olmadığı müttefakun-aleyhdir. 

Şu kadar var ki, şurût-ı îmân faslında beyân olunacağı vecihle mezheb-i Hanefîde 

dahi ba‘zı amel hükm-i îmânı mûcibtir. Meselâ, bir gayr-ı müslim cemâatle vech-i 

mesnûn üzere namaz kılsa ve-yâhûd ehl-i îmânla sûret-i meşrûa da hacc eylese îmânıyla 

hüküm olunur. Binâen-alâ-hazâ bundan sonra izhâr-ı küfr eylese hükm-i irtidâd icrâ 

olunur. Ve bi’l-akis ba‘zı amel küfr-i mûcibtir. Meselâ, kendi ihtiyârıyla gayr-ı müslime 

mahsûs olan zünnârı kuşanmak ve mahlûka ibâdet kasdıyla secde etmek gibi şer‘-i şerîfin 

emâre-i tekzîb i‘tibâr eylediği şeyleri irtikâb gibi. 

 

 
409 Tirmizî, Deavât, 89. 
410 Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1; Tirmizî, İman, 6; Ebû Dâvud, Sünnet, 17; Nesâî, İman, 6. 
411 el-Kehf 18/107. 
412 el-Enbiyâ 21/94. 
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Fasl-ı Sâni 

 

Usûl-i Mâtürîdî ve Mezheb-i Hanefî de hakikat-i îmân tezâyüd ve tenâkusu kabîl 

değildir. Zira hakikat-i îmân nakîzine muhtemel olmayan yakin ma‘nâsına (tasdîk-i 

kalbî’den) ibâret olup ziyâde ve noksana ihtimâl ise nakîzine ihtimâl ile olur. Bu ise 

yakine münafîdir. Şimdi mademki, tasdîk yâ‘nî nakîzine muhtemel olmayan yakin 

hâsıldır. Amel ve tââte mülâzımetle tezâyüd ve menahî ve maâsîye müdavemetle tenâkus 

etmez. 

Îzâh 

 

413 ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾  gibi tezâyüdünü ﴾414 ﴿اليوم اكملت لكم دينكم gibi 

tenâkusunu müfîd olan âyât-ı celîle ve ehâdîs-i nebeviyyelerin zâhirlerine hamelleri 

mümteni‘ olmakla müstefâd olan ziyâdelik ve noksanlık müteallikat ve semerâtına 

masrûftur. Zira bu misillû âyât-ı celîleler asr-ı risâlet de bulunan ashâb-ı kirâm hazarâtına 

hitâb olup her ân ve zamân âyât-ı celîle nâzil oldukça onun mazmûn ve muktezâsına îmân 

ederek müteallik-i îmân olan ahkâm-ı dîniyye dâima tezâyüd ettikçe semârat-ı îmân dahi 

tabiî o nisbette tezâyüd edip vakta ki, Hâce-i kâinât aleyhi efdâlü’s-salâvât ve ekmelü’t-

tahiyyâti Efendimiz Hazretleri ihtiyâr-ı dar-ı beka buyurunca emr-i teblîg münkatı‘ 

olmakla müteallik-i îmân dahi resîde-i hadd-i intihâ’ olup tezâyüd ve tenâkusa ihtimâli 

kalmadı. 

İmâm-ı Râzî ve ekser mütekellimînin beyânına göre, tezâyüd ve tenâkus mes’elesi 

nizâ-ı lafzîdir. Zira Hanefî indinde tezâyüd ve tenâkusa muhtemel olmayan tasdîk-i yakinî 

ma‘nâsına hakikat-i îmândır ki, eimme-i sâire indinde dahi müsellemdir. Ve eimme-i 

mezkûre indinde muhtemel olan kalble tasdîk, lisânla ikrâr cevârihle amel ma‘nâsına 

îmân olup bu ise inde’l-Hanefî dahi müsellemdir. Bu sûrette müsbet menfîye münâfî 

değildir. Binâen-alâ-hazâ mücerred hakikat-i îmânla ittisâf yâ‘nî tasdîk-i kalbî 

mükellefini hulûd-ı nârdan halâs ve necâta bâ‘is ve duhûl-i cennete sebeb-i dâî‘ ise de 

fazl-ı ilâhî olarak nâra asl-ı duhûlden halâsa ve cennât-ı âliyâtta hâiz-i derecât-ı âliyât 

olmakla ber-muktezâ-yi âdet-i ilâhîyye sebeb-i âdî ancak cemî‘-i umûrda şer‘-i şerîfe 

 
413 el-Enfâl 8/2. 
414 el-Mâide 5/3. 
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temessük ederek yâ‘nî }415 }مثل شريعتى كمثل سفينة نوح hadîs-i şerîfi muktezâsı üzere her türlü 

evâmir-i ilâhîyyeye imtîsal ve nevâhîden ictinâbla sefine-i necât olan şer‘-i şerîfe ilticâ 

ederek telâtum-ı akabât-ı ukbâdan halâsa çalışmaktır. 

 

Fasl-ı Sâlis 

(Ma‘rifet-i Bârî beyânındadır) 

 

Mezheb-i muhtâr üzere her bir mükellefe ibtidâ vâcib olan bikaderi’t-tâkatı‘l-

beşeriyye Cenâb-ı Hakk’ın sıfât-ı kemâliyye ile muttasıf ve nevâkıstan münezzeh 

Vâcib’ül-vücûd olduğunu bilmektir. Yâ‘nî tasdîk ve îmândır. Zira cemî‘-i vâcibâtın 

vücûbu ve menhiyyâtın hurmeti416 ancak ma‘rifet-i mezkûrenin fer‘îdir. 

 

Îzâh 

 

Cenâb-ı Hakk’ın vücûdi nazarı yâ‘nî kesb ve istidlâle muhtâc veyâ bedîhî yâ‘nî 

muhtâc olmamasında ihtilâf olunmuştur. ﴾417 ﴿افي هللا شك فاطر السماوات واالرض âyet-i celîlesi 

bedâhetini ve ﴾418 ﴿قل انظروا ماذا في السموات واالرض misillû âyet-i celîleler nazarî olmasını 

ifâde etmekle bedâhetini ifâde eden âyet-i celîle kuvve-i kudsiyye ve nüfûs-ı zekiyye 

erbâbına hitâb ve nazarî olmasını ifâde eden âyetler gayrîlerine hitâb olmakla müfâdîn 

beyninde münafât yoktur. 

 âyet-i celîlesi muktezâsınca Hazret-i İbrahim 419 ﴿وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه﴾

aleyhi’s-selâmın üful-i kevâkible istidlâli kavmi içindir. Ammâ Hâce-i Kâinât aleyhi 

efdalü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazretleri’nin سبحانك ما عرفناك حق }

 
415 A’râf Süresi’nin 64. ayetine istinaden söylenilmiştir.  Sırrı’nın zikrettiği hadisin benzerini araştırma 

esnasında bulamayıp benzerini ifade eden {إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح} şeklindeki hadis rivayetine rastladık. 

Ahmed b. Hanbel, Kitâbü Fezâʾili'ṣ-Saḥâbe, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1983, s. 785. 
416  lafzı “haramet, hırmet, hürmet ve hurmet” şeklinde okunması mümkünür. Lafzın geçtiği "حرمت" 

cümlenin anlamına uygun olan “hurmet” ifadesini seçtik. Çünkü sözlükte “hürmet” kelimesi “bir şeye veya 

bir kimseye değer vermekten ileri gelen ölçülü davranma hissi”, “çekinme ile karışık bir sevginin verdiği 

dikkat ve îtinâ gösterme duygusu” ve “saygı” manasına geldiği gibi “Şer’an haram olma” ve “menedilmiş 

olma durumu” manasına da gelmektedir. İlk anlamla karışmaması amacıyla ikinci anlamın anlaşılmasını 

sağlayan “hurmet” kelimesini kullandık. İlhan Ayverdi, “Hürmet”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2010, s. 

524; Sır James W. Redhouse, Turkish and English Lexion New Edition, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2011, s. 

779-780. 
417 İbrahim 14/10. 
418 Yunus 10/101. 
419 el-En’âm 6/83. 
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"العجز عن درك االدراك  buyurması. Sıddîk-i A‘zam Efendimiz Hazretleri’nin 420 معرفتك{

 "والبحث عن buyurup Hazret-i Ali kerremellahu teâlâ vechehû Hazretleri’nin dahi 421 ادراك"

 kavl-i şerîfiyle tazmin buyurması gibi. İmtinâını ifâde eden nukul-i 422 سر ذات هللا اشراك"

künh ve hakikatle ma‘rifete mahmûldur. Ukul-i beşer ise, künh-i Bârî’yi idrâktan âcizdir. 

Zira Cenâb-ı Hakk’ı idrâk ancak âsâr-ı bâhiresiyle yâ‘nî eserden müessire istidlâl tarîkıyla 

hâsıl olur. Onun için İmâm-ı A‘zam Efendimiz Hazretleri " نعرف هللا حق معرفته كمال وصف

423 نفسه في كتابه بجميع صفاته"  buyurmuştur ki, Cenâb-ı Hakk’ı şek ve zunûndan ârî ve 

tevehhüm-i akaid-i bâtıladan beri olarak Kur’ân-ı Azim el-Bürhân’da kendisinin vasf-ı 

beyân buyurduğu evsâf-ı celîlesiyle muttasıf olduğunu biliriz. Yâ‘nî tasdîk ve i‘tikad 

ederiz demek olup akaid-i Ehl-i Sünnetten ibârettir. 

 

Fasl-ı Râbi‘ 

(Tarîk-i Ma‘rifet-i Bârî beyânındadır) 

 

Fasl-ı sâlisde beyân olunduğu üzere Cenâb-ı Hakk’ı bilip i‘tikad ve îmân etmek 

her mükellefe bi’l-icmâ‘ farz yâ‘nî sıhhat-i îmânın mevkuf-ün aleyhi ma‘nâsına icmâlen 

farz-ı ayn ve tafsîlen farz-ı kifâyedir. Lâkin vech-i mezkûr üzere ma‘rifetin tarik-i 

tahsîlinde mezâhib-i erbaa üzere ihtilâf olunmuş ise de muhtâr olan tarîk-i kavîm nazar-ı 

sahîhdir. 

Îzâh 

 

Nazar, aklın kendi indinde ma‘lûm olan şeyleri fikir ve mülâhaza ederek zihinde 

hâsıl olan hadd-ı evsat vâsıtasıyla mechûl olanı tahsîl etmesidir. Meselâ, hiss-i zâhir 

vâsıtasıyla nazar-ı akılda ma‘lûm olan âlemin tagayyürünü ve her mütegayyirin hadîs 

 
420 “Ey Rabbimiz! Seni bütün noksan sıfalardan tenzih ederiz. Seni hakkıyla tanıyamadık.” Mer’î b. Yûsuf 

(ö. 1033/1624) Ekâvîlü’s-Sikât eserine başlarken salvele kısmında bu duayı kullanmıştır. Ayrıca müellif, 

dipnotunda elimizde bulunan kaynakları yoğun bir şekilde araştırmalaına rağmen bulamadıklarını ifade 

etmiştir. Zeynüddîn Mer‘î b. Yûsuf el-Kermî, Ekavilü's-sikat fî te'vili'l-esmai ve's-sıfat ve'l-ayati’l-

muhkemat ve’l-müteşabihat, thk. Şuayb el-Arnaut, Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1985/1406, s. 45; 

Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâcil‘ârifîn el-Münâvî, Feyzü’l-Kadir Şerhu’l-Câmiʿi’s-Sağir, Mısır: 

el-Mektebetü’t-Ticâriyye el-Kübrâ, 1356, II, s. 410. 
421  Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, Hâşiyetü alâ Süneni’n-Nesâî, Haleb: 

Mektebetü’l-Matbuâti’l-İslâmiyye, 1980, I, s. 103. 
422 Hz. Ali’nin bu sözünü araştırıken mezkur olunan Hz. Ebû Bekr’in sözüyle ard arda söylenmiş şekilde 

bulabildik. el-Kārî, Mirkâtü’l-Mefâtih (Şerh Mişkâtü’l-Meşabih), Beyrut: Daru’l-Fikr, 2002, I, s. 279. 
423 Ebu Hanife, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri, s. 56 (٧٥). 
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olduğunu fikir ve mülâhaza ederek ale’l-ıtlâk Ehl-i Sünnete göre âdeten ise de inde’l-

Eşâire mücerred Hâlik-ı Bârîyle inde’l-Mâtürîdîyye ma‘a-kesb’il-abd ve Mu‘tezîle’ye 

göre, tevlîden Fahr er-Râzî’ye göre, lüzûm-ı aklî ile Felâsife’ye göre lüzûm-ı a‘dâdıyla 

mechûl olan hudûs-i âlemi yakinen tahsîl etmesi gibi. 

Nazarın sıhhati gerek bi-hasbe’l-madde ve gerekse bi-hasbe’s-sûret delîlin intâc-ı 

matlûb da mu‘teber olan şerâiti câmi‘ olmasıdır. Meselâ, gerek zihinde gerekse hâricte 

şekl-i evvelden tertîb olunan delîlin suğrâsı mûcebe ve kibrâsı külliye ve hadd-i evsatın 

mükerrer olması gibi. Lâkin âlem, mütegayyirdir. Ve her mütegayyir, hâdistir. Öyle ise 

âlem, hâdisdir diye takrir-i ıstılâhı lâzım değildir. Zira سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أَنفسهم حت ى﴿

 nazm-ı celîli muktezâsı üzere âfak ve semâvâtta muhayyer-i ukul olan 424 يتبين لهم أَنه الحق﴾

bunca âsâr-ı bedîa ve hâlât-ı acîbe ve nüfûs-i hayevâniyye de îdâ‘ buyurulan evvel-i kader 

âsâr-ı kemâlât-ı garîbe husûsuyla rahm-i maderde tavran ba‘de tavr nice tebeddülât ve 

tahavvülât ile nüfûs-ı hayevâniyenin teşekkülât-ı adîde ve tahavvülât-ı garîbesi. Ekmel-i 

bürhân-ı tekvîndir. Nitekim A’rabî’den birisine ma‘rifet-i Bârî’den suâl olunduk da البعرة*

االقدام تدل على المسير فسماء  ذات ابراج وارض ذات فجاج الندالن على اللطيف الخبير* تدل على البعير وآثار   

yâ‘nî devenin gübresi devenin vücûduna ve ayakların izleri yürünmeğe delâlet eder de 

böyle bir sûret-i acîbe ve hey’et-i garîbe de muhayyer-i ukul-i sâibe olan burclara 

mukarin-i gökler ve yollara musâhib-i yerler latîf ve habîr olan Hâlık-ı Vâcib’ül-vücûda 

delâlet etmez mi? Elbette eder demektir. Zira ayât ve ehâdîsin zât-ı Vâcib’ül-vücûda ve 

cemî‘-i sıfât-ı külliyesine bürhân-ı tedvîn olduğu gibi âfak ve enfüs dahi bürhân-ı 

tekvîndir.    

Vech-i mezkûr üzere nazar-ı sahîhin vücûbunu isbâtta iki tarîk vardır. Biri naklî 

diğeri aklîdir. Tarik-i naklî vücûb-i nazara delâlet eden âyât-ı celîle ve ehâdis-i 

nebeviyyelerin zâhirleriyle istidlâldir. 

Meselâ, bu âlemi yoktan var eden Vâcib’ül-vücûd bir Hâlık-i bî-çûn olduğunu 

bilip i‘tikad etmek için şer‘an nazar vâcibtir. Zira bu vecihle bilip îmân ve i‘tikad etmeğe 

irşâd için ﴾425 ﴿قل انظروا ماذا في السماوات واألَرض  buyurulmuştur ki, Ey! Resûlum tarîk-ı 

Hakk’a irşâd için da‘vetlerine me’mûr olduğun kimselere söyle ki, nazar-ı ibretle bakan 

şu ukul-i ukalayı vâdî-i hayrette bırakan gökler ve yerler de olan bunca acaib-i mahlûkat 

ve garâib-i masnûâta ki, eserden müessere istidlâl tarîkıyla Cenâb-ı Vâcib’ül-vücûd’un 

 
424 Fussilet 41/53. 
425 Yunus 10/101. 
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olduğunu ve sıfât-ı kemâliyyesiyle muttasıf ve nekaisten münezzeh olduğunu idrâk 

ederek o vecihle îmân ve i‘tikad ettiniz demektir. 

Diğer âyet-i celîlede dahi ﴾426 ﴿فانظروا الى آثار رحمة هللا كيف يحي االرض بعد موتها 

buyurulmuştur ki, Cenâb-ı Hakk’ın mahzâ lütuf ve kereminden kullarına inâyet ve ihsân 

buyurduğu eltâf-ı ilâhîyye-i nâ-mütenâhîsinin eserlerine nazar-ı ibretle nazar ve mülâhaza 

etdiniz ki, hasbe’l-âde mevsim-i şitâda cünûd-ı kudret-i ilâhîyyenin süyûf-i bürûdetle 

kisve-i hayât câme-i neşv ü nemâdan mahrum mânend-i lâne-i bûm-ı meş’ûm olan yerleri 

hengâm-ı baharda nefha-i rûh-ı letâfetle hayât-ı taze, inâyet ve ihsân buyurup nice türlü 

ezhâr ve evrâkla tezyîn ve gûn-â-gûn kabâ-i sebz tarâvet-bahşâ ile keyfiyyette ihyâ 

buyurur demektir. 

Emr-i mutlakdan mütebâdir olan vücûb-i me’mûr-ün bih olmakla vech-i matlûb 

üzere nazarın şer‘an vâcib olduğu anlaşılır ve kezâ gökleri böyle üslûb-i garîb ve yerleri 

tarz-ı acîb üzere îcâd ve ihtirâ‘ ve gece ile gündüzün böyle işrâk ve ızlâm ve tezâyüd ve 

tenâkusuyla takdîr ve şühûr ve a‘vâm ve ta‘yîn-i evkat ve eyyâm ederek ihtilâfında erbâb-

ı ukul ve ashâb-ı idrâk için Cenâb-ı Hakk’ın Vâcib’ül-vücûd ve cemî‘-i sıfât-ı kemâliyye 

ile muttasıf ve her türlü nekaisten münezzeh ma‘bûd-i bi’l-hakk olduğuna elbette berâhin-

i katı‘a ve delâil-i sâtıa vardır. Müfâdini ifâde eden  ان في خلق السموات واالرض واختالف اليل﴿

 âyet-i celîlesi şeref-i nüzûl buyuruldukta Mefhar-i Mevcûdât 427 والنهار آليات الولى االلباب﴾

aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazretleri {بين لحييه  ال كها ويل لمن

 buyurmuştur ki, azâb-ı elîm ve helâk-ı dâim şu kimseye ki, şu âyet-i 428 ولم يتفكر فيها{

celîleyi iki çenesi arasında çiğner. Yâ‘nî tilâvet edip okur da bürhân-ı Sâni‘ olan âfak ve 

enfüste bunca masnûât ve mahlûkatı tefekkür ve mülâhaza eylemeye diye nazarı terk eden 

kimseleri inzâr ve ihâfe buyurmuştur. İnzâr ve ihâfe ise ancak târik-i vâcibe mahsûs 

olmakla bu misillû âyât-ı celîlelerdeki emirler vücûb ifâde ederek ma‘rifet-i Bârî 

hakkında (nazar vâcibtir) müddeasını isbât ve intâc eder ise de sıga-i emrin vücûbun 

gayrisine ihtimâli ve hadîs-i şerîf-i mezkûrun haber-i vâhid kabîlinden olması müstefâd 

olan hükmün kat‘îyyetine münâfî olmasıyla isbât-ı vücûb nazarda tarîk-i aklî daha râcihtir 

ki, o da şu vecihle takrîr olunur. 

 
426 er-Rûm 30/50. 
427 Âl-i İmrân 3/190ظ 
428 Hadis-i şerif olmasına rağmen başka bir lafızla geçmektedir. Bkz. Cemâleddîn Abdullah b. Yusuf b. 

Muhammed, Tahrîcu'l-Ehâdîsi ve'l-Âsâri'l-Vâkıati fî Tefsîri'l-Keşşâf li'z-Zemahşerî, thk. Abdullah b. 

Abdurrahman b. Yusuf, Riyad: Dar-i İbn-i Huzeyme, 1414. 
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Cenâb-ı Hakk’ın sıfât-ı kemâliyye ile muttasıf ve nevâkıstan münezzeh Vâcib’ül-

vücûd olduğunu bilip îmân ve i‘tikad etmek icmâ-i ümmetle vâcibtir. Bu vâcibin husûlü 

ise nazar-ı sahîhe mütevakkıftır. Vâcib-i mutlakın tevakkuf eylediği şey ise, vâcibtir. Öyle 

ise ma‘rifet-i Bârî için (nazar-ı sahîh vâcibtir) müddeasını intâc ve isbât eder. 

 

Fâide 

 

Zâhiren delîl ya sırf mukaddemât-ı akliyyeden terekküb edip hudûs-i âlemi isbâtta 

âlem, mütegayyirdir. Ve her bir mütegayyir hâdistir gibi. Ve-yâhûd sırf mukaddemât-ı 

nakliyyeden terekküb edip târık-ı me’mûr-ün bih nâra müstahakkdır. Da‘vâsını 

isbâtta ﴾429 ﴿افعصيت امري muktezâsı üzere târık-ı me’mûr-ün bih âsîdir.  ومن يعص هللا ورسوله﴿

-muktezâsı üzere her bir âsî nâra müstahakkdır gibi. Yâhûd mukaddime 430 فان له نار جهنم﴾

i akliyye ile mukaddime-i nakliyyeden terekküb edip şu âdem, âsîdir. Da‘vâsını isbâtta 

zira şu âdem târık me’mûr-ün bihtir. ﴿يافعصيت امر﴾  muktezâsı üzere her bir târık me’mûr-

ün bih âsîdir. Öyle ise şu âdem, âsîdir gibi. Binâen-alâ-hazâ delîlin ya sırf aklî ve-yâhûd 

naklî ve-yâhûd aklî ile naklîden mürekkeb olarak üç kısım olması anlaşılır ise de 

mukadimât-ı nakliyyenin sıdkı muhbirin sıdkına tevakkuf edip muhbirin sıdkını nakl ile 

isbât devr veyâ teselsülü müstelzim olacağı cihetle isbâtı be-heme-hâl akla yâ‘nî sıdkına 

delâlet eden mu‘cizesine nazara mütevakkıf olmakla tahkik olan delîl ya sırf 

mukaddimât-ı akliyyeden terekküb ederek delîl-i aklî ve-yâhûd akliyye ile nakliyyeden 

terekküb eden delîl-i naklî tesmiye olunarak iki kısma münhasırdır. 

Delîl ile isbâtı matlûb olan metâlibte üç kısımdır. Ya sırf nakil ile işbât olunur. 

Ahvâl-i ahret gibi. Zira ahvâl-i mezkûre ancak ahbâr-ı enbiyâ ile bilinir. 

Ve-yâhûd sırf akıl ile isbât olunur. Vücûd-i Sâni‘ ve Sâni‘in Âlem-i Kadir-i 

Muhtâr olması nübüvvet-i Muhammed aleyhi’s-selâm gibi. Sübut-i şeriatın tevakkuf 

eylediği şeyler gibi. Zira mesâil-i mezkûrenin nakil ile isbâtı devr veyâ teselsülü 

müstelzim olacağı cihetle ancak akıl ile isbât olunur. 

Ve-yâhûd hem akıl hem nakil ile isbâtı câiz olur. Hudûs-i âlem ve vahdet-i Bârî 

gibi sübût-i şer‘in tevakkuf eylemediği mes’eleler gibi. Zira isbât-ı Sâni‘ imkân-ı âlem ile 

 
429 Tâ-hâ 20/93. 
430 el-Cin 72/23. 



225 
 

ve tevhîd-i Bârî, edille-i sem‘iyye ile isbât olunarak isbât-ı şer‘ ne hudûs-i âleme ve ne de 

tevhîd-i Bârî’ye tevakkuf eylemez. 

 

Fasl-ı Hâmis 

 

Ma‘rifet-i Bârî ve nazarın vücûbuyla Hâkim, Eşâire indinde ancak şer‘dir. Akıl 

taraf-ı şer‘den teveccüh eden hitâbı fehme âlettir. Binâen-alâ-hazâ vürûd-i şer‘den 

akdem-i aklın onda aslâ medhali yoktur. Zira Cenâb-ı Allah ﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسال﴿ 

431 nass-ı celîliyle bi’set-i resûlden akdem azâbı nefy buyurdu. Hâlbuki azâb, vâcibin 

terkine lâzımdır. Lâzım olan azâbın nefy ve intifâsı melzûm olan vâcibin intifâsını 

müstelzim olmakla irsâl-i resûlden akdem hiçbir şeyin vâcib olmadığı tahakkuk eder. 

 

Îzâh 

 

Şimdi taraf-ı şer‘den tevhîd-i ilâhî ve sâir ahkâm-ı dîniyyeden bir şeyin tasdîk ve 

iz‘ânına da‘vet olunmadıkça mücerred akıl sebebiyle hiçbir şey vâcib olmayacağı cihetle 

şâhik-ı cebelde ve-yâhûd dar-ı harbta neş’et ederek sît-i İslâmı işitmeyen yâ‘nî 

peygamber tarafından da‘vet vuku‘una haberdar olmayan ve küfr ve îmândan hiçbirini 

bilmeyen kimseler mecânîn ve etfâl hükmünde olarak hiçbir şeyle mükellef olmadıkları 

cihetle adem-i îmân için azâba müstahakk olmazlar diye istidlâl ederler ise de kable’l-

bi‘set nefy olunan ta‘zîbten maksûd-ı inkıta‘ nesil ve istîsâl tarîkıyla ta‘zîb-i dünyevî olup 

mefhum-ı vâcibte mu‘teber olan ise, ta‘zîb-i uhrevîyyedir ve ta‘zîb-i uhrevî kasd 

olunduğu sûrette dahi vâcibte mu‘teber olan istihkak-ı ta‘zîbtir. Menfi olan ise, nefs-i 

ta‘zîbtir ve istihkak-ı ta‘zîbe haml olunsa bile âyet-i celîle ahkâm-ı şer‘iyye-i ameliyye 

hakkında vârid olmakla îmân ve ma‘rifet-i Bârî gibi ahkâm-ı asliyye-i i‘tikadiyyeye 

şumûlü olmamakla isbât-ı müddeâya delîl olamaz. 

Şer‘-i şerîfte bi’l-külliyye aklî derece-i i‘tibârdan iskat hakkında nass yoktur. Bu 

sûrette aklın derece-i i‘tibârdan iskatıyla hâkim-i akıl olması lâzım gelir. Bu ise, 

tenâkuzdur. Bu sûrette aklın medhali tahakkuk eder. 

 
431 el-İsrâ 17/15. 
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Mu‘tezîle indinde hâkim ancak akıldır. Yâ‘nî mücerred akıl sebebiyle ma‘rifet-i 

Bârî ve tevhîdiyle mükellef olmakla ma‘rifet-i Bârî farz olup hiçbir âkıl bu bâbta ma‘zûr 

değildir. 

Îzâh 

 

Bu sûrette da‘vet-i resûlden haberdar olmayan ve îmân ve küfürden hiçbirirni 

bilmeyen âkıl, âfak ve enfüse nazarla Cenâb-ı Hakk’a îmânla mükellef olmakla azâba 

müstahakktır. 

Muhakkikîn-i Hanefîyye indinde muhtâr olan akıl vâsıtasıyla hâkim-i şer‘dir. 

Yâ‘nî Eşâire’nin dedikleri gibi akıl, bi’l-külliyye derece-i i‘tibârdan sâkıt değildir. Belki 

sabî-i âkıl, îmân ve küfürden birini i‘tikad ederse i‘tikadı nazar-ı şer‘de mu‘teber olmakla 

küfrü vasf eden mürahîkanın sâir mürtedler gibi irtidâdıyla hüküm olunarak kable’d-

duhûl bilâ-mehir ba‘de’d-duhûl mehriyle zevcinden talâk-ı bâyînle tatlîk olunur. 

Mu‘tezîle’nin dedikleri gibi mûcib-i bizzât olmadığı için ma‘rifet-i vücûd-i Sâni‘ 

ve sıfâtı ve tasdik-i nebî ve mu‘cizâta nazar gibi sübût-ı şer‘in tevakkuf eylediği şeylerde 

tahsîle medâr-ı teklîf ise de şâhık-ı cebelde ve-yâhûd dar-ı harbte neş’et ederek da‘vet-i 

resûlden haberdar olmayan kimseler âfak ve enfüse nazar ederek akıllarıyla tecrübe 

edecek kadar vakit geçmeden ve sabî-i âkıl, mücerred aklı sebebiyle îmânla mükellef 

değillerdir. 

Fasl-ı Sâdis 

(Îmânın sıhhatinin şartları beyânındadır) 

 

Beyân olunduğu üzere îmân, tasdîk yâ‘nî nakîzine muhtemel olmayan yakin 

câzîm-i sâbitten ibâret olmakla mü’minin îmânında devâm ve sebât cezminde bulunması 

şarttır. Binâen-alâ-hazâ bir zamân sonra küfre niyet fi’l-hâl küfürdür. 

 muktezâsı üzere fi’l-hâl olan tasdîk ve ikrârıyla 432 ﴿ومن يكفر بااليمان فقط حبط عمله﴾

bi’l-cümle tââtı mahv ve nâ-bûd olur. Ve i‘tikadında câzim olarak hâkim olması şarttır. 

Şimdi zarûrât-ı dîniyyeden olan bir mes’elede şekk ve tereddüd küfür olmakla böyle 

tereddüd vuku‘unda fi’l-hâl izâlesi lazımdır. Din-i İslâm hakk ise, îmân ettim değil ise, 

etmedim demek îmâna mâni‘dir. Ve i‘tikadı usûl-i Ehl-i Sünnete muvâfık olmak şarttır. 

 
432 el-Mâide 5/5. 
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Zira hilâfı olan i‘tikad küfre bâdî olursa (kıdem-i âlemi i‘tikad ve cüz’iyyâta ilm-i Bârî’yi 

inkâr) gibi kâfir olur ve eğer fıska bâdî olursa fâsık olur ve beyne’l-havf ve-r-reca 

bulunmak şarttır. Zira ﴾433 ﴿الييأس من روح هللا اال القوم الكافرون nass-ı celîli muktezâsı üzere 

rahmet-i ilâhiyyeden kat‘ı ümîd etmek ﴾434 ﴿فال يأمن مكر هللا اال القوم الخاسرون âyet-i celîlesi 

mefhûmu üzere gazab-ı ilâhîden emîn olmak îmâna mâni‘lerdir. 

 

Îzâh 

 

Cenâb-ı Allah غفور ستار عزيز ذوانتقام شديد العقاب قهار جليل جبار   يسأل عما يفعل بررؤف عفوال

olmakla nice seneler küfür üzere bulunan bir kâfirin ve cemî‘-i maâsî ve kebâir ve 

sagâirini bir kelime-i şehâdetle bir anda mahv nâ-bûd ederek saâdet-i ebediyyeye isâl ve 

nice seneler îmân ve tâât ve hayrât ve hasenâtla evkat-güzâr olan bir mü’minin o kadar 

îmân ve a‘mâlini ﴾435 ﴿ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله nass-ı celîli mefhûmu üzere bir anda 

mâni‘-i îmân olan bir sebebe mebnî hafîzallah mahv ederek muhalledün fi’n-nâr kılar. 

Binâen-alâ-hazâ gayr-ı müslime mahsûs olan âdât ve âyîn gibi nazar-ı şer‘de mâni‘-i îmân 

ve emâre-i tekzîb add olunan şeyleri kasd ve ihtiyâr ile irtikâb ve istihsândan ictinâb ve 

ihtirâz gayet lâzımdır. 

 

Fasl-ı Sâbi‘ 

(Îmân-ı mukallidin hükmü beyânındadır) 

 

İ‘tikad, ya câzim ya gayr-ı câzimdir. Câzim dahi ya vâkıa mutâbık ya gayr-ı 

mutabıktır. Mutâbık dahi ya sâbit ya gayr-ı sabittir. Şimdi i‘tikad-ı gayr-ı câzime zann ve 

i‘tikad-ı câzim-i gayr-ı mutâbıka cehl-i mürekkeb, i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı sâbite yakin 

ve i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı gayr-ı sâbite taklîd denir. 

İ‘tikad-ı gayr-ı câzim ve i‘tikad-ı câzim-ı gayr-ı mutâbıkın îmân olmadığı 

şübhesizdir. Ve i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı sâbitte îmân olduğu şübhesizdir. Ancak 

i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı gayr-ı sâbitin yâ‘nî taklîdin îmân olup olmadığında ihtilâf 

 
433 Yusuf 12/87. 
434 el-A’râf 3/99. 
435 el-Mâide 5/5. 
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edilerek mukallidin îmânının sıhhatinde ihtilâf olunmuş. Şeyh Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî436 

ve Kâdî Ebû Bekir Bâkıllânî 437  ve İmâmü’l-Haremeyn 438  indinde nazar-ı sahîh ve 

istidlâle ehil olmayan mukallidin îmânı sahîh ise de ehil olanların sahîh değildir. Belki 

nazar ve istidlâl lâzımdır. 

İmâm-ı Gazzâlî 439  ve Kuşeyrî 440  ve İbn Ebî Cemre 441  bunlara tâbi‘ olanların 

indinde mutlakan sahîhtir. Nazar ve istidlâl vâcib değildir. Zira Hazret-i Resûl-i Ekrem 

ve Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn-i İ‘zam Hazarâtı ve bunlardan sonra gelen eimme-i dîn 

hazarâtı zamân-ı saâdetlerinde bulunan a‘vâm-ı nâsı îmânları üzere terk ve takrîr ederek 

îmânlarının sıhhatiyle hüküm eylemişlerdir. Hâlbuki onların burhân-ı Sâni‘ ve sıfâtına ve 

sâir ahkâm-ı dîniyyeye vâkıf olmadıkları ma‘lûmları idi. Eğerçi onlara nazar vâcib olsa 

idi. Bulundukları hal üzere terk ve takrîr ve hükümleri câiz olmayarak bu kadar eimme-i 

dînin ve ekâbir-i müslimînin hatâ üzere ittifâkları lâzım gelir ki, bedîhiyyü’l-butlândır 

diye istidlâl ederler ise de hakk olan onlarda îmân-ı icmâli hâsıl olduktan sonra dâimâ 

hutbelerde ve mecâlis-i va‘z ve nesâyihte ve esnâ-yi muhavere ve mecâliselerinde usûl-i 

dinî takrîr ve telkîn ederek hazîz-i taklidden zirve-i ikân ve istidlâle iblâğ ettikleri iş‘âr-i 

eslâfla sâbit ve müberhendir. 

Eimme-i Erbaâ indinde mukallidin îmânı aklen ve naklen sahîhtir. Lâkin vücûb-i 

nazar bahsinde sebkat eden edilleye ve zemm-i mukallidîn hakkında انا وجدنا آبائنا على امة﴿

 gibi nice âyet-i celîlelere binâen nazar ve istidlâl ehil olanlara 442 وانا على اثارهم مهتدون﴾

vâcibtir. Terk ettikleri için ehl-i ma‘siyet add olunurlar. 

 
436 Günümüze ulaşan Eş‘arî’nin kitaplarında (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn, el-Lüma’, el-İbâne, Risâle ilâ ehli’s-

Sağr, Risâle fî istihsâni’l-havz fî ilmi’l-kelâm) mukallid bir kimsenin imanının geçerli olup olmadığına dair 

açık bir ibareye rastlayamadık. Bu sebeple Eş‘arî’nin görüşünü takip eden mütekellimlerin eserlerine 

bakarak bu konu hakkındaki görüşünü öğrenmeye ve Sırrı’nın eserinde belirttiği ifadeyi teyit etmeye 

çalıştık. Ebû’l Mu’in en-Nesefî, Tebsıratu’l-Edille, I, s. 38; Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi: el-Bidaye, s. 172 

(٨٨); Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, s. 218. Ayrıca kendisi marifetullahı akıl yoluyla bilmeği vacip, fakat 

vacip oluşun delilini akılla değil, ancak naslarla bilebileceğimizi söylemiştir. Şehristânî, Nihâyetü’l-ikdâm, 

s. 371, 
437  Bâkıllânî, Temhidü'l-evail, s. 388-389. 
438  Cüveynî, el-İrşâd, s. 25; Cüveynî, eş-Şâmil, s. 115. Mukallid, aklî ve naklî bir delil aramaksızın 

başkasına ait söz veya fiilin doğruluğuna inanan, ona bağlanan kimse demektir. Sâbûnî, Mâtüridiyye Akâidi, 

s. 172 (dipnot nr. 1). 
439 Gazzâlî, Kelâm ve Halk, s. 36-38. 
440 Kuşeyrî, el-Luma' fi'l-İ'tikad, nşr. R. M. Frank, s. 60-61; Kuşeyrî, Lüma fi’l-İtikad, çev. Ercan Alkan, s. 

195; Şık, “Bir Mutasavvıf Olarak Kuşeyrî’nin Kelami Görüşleri”, s. 270; Akkuş, “Abdülkerîm b. Hevâzin 

el-Kuşeyrî’nin Bir Risâlesi”, s. 108; Şık, “Kuşeyrî’nin ‘Luma’ fi’l-İtikâd’ Adlı Akaid Risalesinin Çeviri ve 

Değerlendirilmesi”, s. 211; Kuşeyrî, el-Fusûl fi’l-Usûl, çev. Ercan Alkan, s. 210-211. 
441 İmanın hakikatine dair bkz. İbn Ebû Cemre, Behcetü'n-nüfus, I, s. 27-28. 
442 ez-Zuhruf 43/22.  
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Aklen sıhhati mükerreren beyân olunduğu üzere hakikaten îmân ancak tasdîk-i 

kalbîden ibâret olup bunda ise nazar dâhil değildir. 

Naklen sıhhati Resûl-i Ekrem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizden bu 

ana kadar ulemâ ve umerâ kılınç altında Müslüman olanların îmânlarını kabul edip 

onlardan delîl taleb etmeyerek ehl-i îmân muamelesi edegeldikleri müsellemdir. 

Bu bâbda hakk olan ma‘rifet iki kısımdır: Biri icmâliyye diğeri tafsîliyyedir. 

Ma‘rifet-i icmâliyyede tahrîr ve takrîre ve def-i şübheye ve izâle-i şukûka kudret lâzım 

değildir ve her mükellefe farz-ı ayndır. Zira beyân olunduğu üzere farz olan îmân, 

ma‘rifetin fer‘idir. 

Ma‘rifet-i tafsîliyyede yâ‘nî mesâil-i usûl-i dîniyyeden her bir mes’eleyi Meselâ, 

Sâni‘-i Teâlâ ve vahdâniyyet ve hudûs-ı âlem gibi mesâil-i i‘tikadiyyenin her birisini 

edille-i akliyyesiyle bilmekte tahrîr ve takrîre ve izâle-i şübhe ve şukûka kudret lâzımdır. 

Lâkin bu ma‘nâca olan ma‘rifet, farz-ı kifâyedir. Zira bu vecihle ma‘rifetin farz-ı ayn 

olması mûcıb-i harc ve teşvîk-i maâştır. Belki müddet-i sefer mesâfede böyle nazar ve 

istidlâle kadir ve ilzâm-ı muânidîn ve irşâd-ı müsterşidîn etmeğe muktedir bir âlemin 

vücuduyla diğerlerinden farz sâkıt olur. Binâen-alâ-hazâ bu mikdâr mesafeyi böyle bir 

âlemden hâlî bırakmak terk, vâcib olduğu kütüb-i şer‘iyyede musarrahtır. 

 

Îzâh 

 

Allâme-i Teftâzânî’nin Şerh-i Makâsıd’da beyânına göre îmân-ı mukallid ancak 

şâhik-ı cebelde ve-yâhûd aslen milel-i mütemeddine ile ihtilât etmeyen ve sît-i şerîatı 

işitmeyen ve âfak ve enfüsde nazar ve mülâhaza etmeyen kimse hakkında bulunabilir. 

Yoksa öyle kurâ ve emsârda neşv ü nemâ bulan husûsuyla memalik-i mütemeddine-i 

İslâmiyyede sâkin olup şeâir-i İslâmiyyeyi müşâhede ve mahâsin-i İslâmiyye-i dîniyye 

ile muttasıf ve evkat-ı hamsede ezân-ı Muhammedîyi istimâ‘ ederek namaz ve sâir erkân-

ı dîniyyeyi ve a‘mâl-i İslâmiyyeyi müşâhede ve edâsıyla müşerref olanlar mukallid 

değillerdir. 

Zira bir emir garîb idrâk olunduğu gibi derhal Sübhânallah, Mâ-şâallah, Teâlâ 

Allah Allah ve bunların emsâli her kavim kendi âdet ve ıstılâhları üzere eserle müessere 

ve kudret-i Bârî’ye istidlâle şitâb ederler. Belki bu hâl kendilerine emr-i fıtrî gibi 

olmuştur. Nitekim A‘rabî’nin "البعرة تدل على البعير" kavlinde sebkat eyledi. Şu kadar var ki, 
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a‘vâm-ı nâs usûl-i ma‘rûfe-i mustalaha üzere takrîr edemezler. Bu ise zâten lâzım 

değildir. Zira lâzım olan eser ile müessere istidlâl için eserin müesserini aramaktır. 

 

Fasl-ı Sâmin 

(Esbâb-ı ilim ve Aksâm-ı ma‘lûmât beyânındadır) 

 

İlim bir sıfattır ki, her kim ile kaim olsa o kimseye o sıfat sebebiyle zikr olunmak 

şânından olan her şey münkeşif olur ve mahlûk için ilm-i yakin ifâde eden esbâb, bi-

hasebi’l-istikrâ üçtür. Havâss-ı selîme, akıl, haber-i sâdıktır. 

 

Îzâh 

 

Esbâb-ı ilmin bu üçe inhisârının vechi tedkikat-ı felâsifeden a‘râzla makasıd üzere 

iktisâra mebnîdir. Zira ehl-i kelâm gerek zevi’l-ukul gerekse gayrîsinden aslâ kendisinde 

şekk olmayan havâss-ı zâhirenin isti‘mâli akabinde müteallik olduğu şey’e idrâkın 

husûlünü (Meselâ, hiss-i zevkin isti‘mâli akabinde at‘imenin ta‘mını ve hiss-i basarın 

isti‘mâli akabinde ecsâmın elvân ve eşkâlini idrâk gibi) gördükleri için havâss-ı 

mezkûreyi müstakillen bir sebeb-i i‘tibâr ettiler. Muazzamât-ı umûr-ı dîniyye haber-i 

sâdıktan müstefâd olduğu cihetle onunda bir sebeb-i i‘tibâr ettiler. Hiss-i müşterek ve 

kuvve-i vâhime ve hayâliyye gibi havâss-ı bâtıniyye indlerinde sâbit olmayıp ve tefâsîl-i 

hadsiyyâta garazları taalluk etmediği ve mücerrebât ve bedîhîyyât ve nazariyât akla râci‘ 

oldukları için ister mücerred iltifâtla ister hads ve tecrübe ve tertîb-i mukaddemât 

inzimâmıyla ilme müfzî olan (aklı) üçüncü bir sebeb-i i‘tibâr eyledikleri içindir. 

Bu sûrette sebepten sebeb-i müessir kasd olunursa ancak Cenâb-ı Hakk’tır. Zira 

ondan başka müessir yoktur. Ve eğer ihraka nisbetle nâr gibi sebeb-i zâhir kasd olunursa 

ancak akıldır. Zira havâss-ı âlât ve haber-i sâdık tarîkıdır. Ve eğer akıl gibi müdrike ve 

havâs gibi âlâta ve haber-i sâdık gibi tarîke şâmil olmak için bi-tarîk-i cerî’l-âde insânda 

kendi sebebiyle ilm-i halk ve îcâd buyurduğu fî’l-cümle ilme müfzî olan sebep kasd 

olunursa vicdan ve hads ve tecrübe ve tertîb-i mukaddemât ve mebâdî ma‘nâsına nazar-ı 

akıl gibi bir tâkım şeylere şâmil olacağı cihetle esbâb-ı ilmin üçe inhisârı bâtıldır diye 

suâl vârid olmaz. 
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Havâss-ı Selîme 

 

Aklın bi’z-zarûre vücûduyla hüküm eylediği havâss-ı zâhire ma‘nâsına havâss 

beştir. Sem‘, basar, şemm, zevk, lemsdir.  

 

Sem‘ 

 

Kulağın içinde döşenmiş incecik bir zara îdâ‘ olunup verilmiş bir kuvvettir ki, 

keyfiyyet-i savtla mükeyyef olan havanın o zara vusûlü tarîkiyle o kuvvetle nefs-i nâtıka 

indinde esvâtın idrâkını Cenâb-ı Allah yaratır. 

 

Basar 

 

Dimâğda yek-dîgerine telâkî ederek gözlere hurûc eden içleri boş iki sinirde îdâ‘ 

olunmuş bir kuvvettir ki, nefsin o kuvveti isti‘mâli indinde Cenâb-ı Allah o kuvvetle azvâ’ 

ve elvân ve eşkâl ve makadîr ve harekât ve sekenâtın idrâkını yaratır. 

 

Şemm 

 

Dimâğın mukaddem tarafında memenin başı gibi yumûrca iki uzva bırakılmış bir 

kuvvettir ki, kendisiyle râyihalı olan şeylerin keyfiyyetiyle mükeyyef olan hevânın 

hayşûme vusûlü tarîkıyla kokular, idrâk olunur. 

 

Zevk 

 

Cürm-i lisân ile döşenmiş bir sinir üzere yayılmış bir kuvvettir ki, ağızda bulunan 

rutubet-i luâbiyye ile ihtilât eden at‘imenin ta‘mları o sinire vâsıl olarak o kuvvetle idrâk 

olunur. 
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Lems 

 

Cemî‘-i beden üzere yayılmış bir kuvvettir ki, eşyânın temas ve ittisâli indinde o 

kuvvetle harâret ve bürûdet ve rutûbet ve yübûset ve huşûnet ve letâfet ve salâbeti gibi 

ahvâli idrâk olunur. 

Şu beyândan müstefâd olduğu üzere havâss-ı mezkûreden her birisiyle hasbe’l-

âde ancak kendilerine mahsûs olan müdrikât idrâk olunup hiçbirisiyle başkası idrâk 

olunmaz. Hattâ kuvve-i zâika ile idrâk olunan ancak at‘imenin ta‘mıdır. Ammâ harâret 

ve bürûdet gibi ahvâl-i sâiresi ağız ve lisânda bulunan kuvve-i lâmise ile idrâk olunur. 

 

Akıl 

 

Nefs-i nâtıka-i insâniyye için bir kuvvettir ki, kendisiyle ulûm ve idrâkâta nefs-i 

müstaidd olur. Yâ‘nî bir sıfat-ı tabîiyyedir ki, ondan selâmet-i âlât indinde zarûrîyata ilim 

lâzım gelir demektir. Akıl vâsıtasıyla hâsıl olan ilim. Meselâ, " فوقنا واالرض تحتنا السماء

 gibi kaziyelerin müfâdi olan ilim gibi bi’l-bedâhe والواحد نصف االثنين والكل اعظم من الجزء"

sâbit olursa zarûrî ve (hudûs-i âlem ve haşr-i cismânî)ye ilim gibi nazar ve istidlâle 

muhtâc olursa ilm-i nazari ve ilm-i kesbi ıtlâk olunur. İster vücûd-i nârla vücûd-i duhâna 

istidlâl gibi illet ve müessirle ma‘lûl ve esere istidlâl olunsun isterse aksi gibi olsun. 

Müsâvî ise de ba‘zı kere tarîk-i evvele ta‘lîl ve tarîk-i sâniye istidlâl ismi verilir. 

 

Kesb 

 

İstidlâliyâtta akıl ve nazarı mukaddimâta sarf etmek ve hissiyâtta ısga’ ve taklîb 

hadeka gibi ihtiyârıyla esbâba mübâşerettir. 

 

Haber-i Sâdık 

 

İki kısımdır. Biri kizb üzere icmâ‘ ve ittifâkları mutasavver olmayan kavmin lisânı 

üzere sâbit olan haberdir ki, haber-i mütevâtir denir. Zarûret, ilm-i yakin ifâde eder. Bizim 

için şeriat-i mutahharaya göre ve kürre-i arz üzerinde gözümüzle görmediğimiz halde 
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bi’l-fi‘l görmüş gibi bildiğimiz Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi bilâd-i 

meşhûrenin sübûtuna ve tûfân-ı Nûh ve sâir bunun gibi havâdis-i ma‘rûfeye ilim gibi. 

 

Îzâh 

 

Ammâ katl-i Îsâ hakkında haber-i Nâsâra ve te’yîd-i din-i Mûsâ hakkında haber-i 

Yâhûd mütevâtir değillerdir. Zira kizb üzere icmâ‘ ve ittifâkları aklen câiz belki bi’l-fi‘l 

vâki‘dir.  

Hal-i ictimâ‘, hal-i infirâda kıyâs olunamaz. Zira za‘f ve kuvvette müteaddid 

tellerden mürekkeb olan bir ipin hali o ipin mürekkeb olduğu tellerden her birisinin haline 

kıyâs kabul etmeyeceği bedîhîdir. Bu surette âhâddan her birisinin hakkında cevâz-ı kizb 

mecmu‘u hakkında cevâz-ı kizbi ve her birisinin haberinin zann ifâde etmesini 

müctemian mecmûunun haberinin zann ifâde etmesini müstelzim olmayacağı beyândan 

müstagnîdir. 

İkincisi: Delâlet-i akıl ile yakin ifâde eden Kur’ân’dan kat‘ü’n-nazar mücerred 

haber olmak üzere âdet-i halka sebeb-i ilim olan haber ma‘nâsına haberullah haber-i 

melâike ve haber-i cinne şâmil olarak risâlet ve nübüvveti mu‘cizesiyle müeyyid olan 

resûlün haberidir ki, ilm-i istidlâli ifâde ederse de nakîzine adem-i ihtimâlde ve teşkîkle 

zâil olmamakda mahsûsât ve bedîhîyyât ve mütevâtirât gibi bi’z-zarûre sâbit olan ilme 

müşâbihtir. Yâ‘nî bu misillû haber-i resûl ile sâbit olan ilim (i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı 

sâbit) ma‘nâsına yakindir. Haber-i vâhid-i adl, zann ifâde eylediği için ve taklîd-i 

müctehid dahi câzim-i gayr-i sâbit, sâbit eylediği için esbâb-ı ilimden hâriclerdir. Zira 

mukassem, yakin ifâde sebeblerdir. Haber-i vâhidin zann ifâdesi haber-i resûl olduğu 

kat‘î olmadığı içindir. Ve taklîd-i müctehidîn câzim-i gayr-i sâbit ifâdesi taklîd eylediği 

müctehidin ictihâdında isâbeti kat‘î olmadığı içindir. 

Bu makamda haber-i resûlden maksûd ya bizzât femm-i Resûlullahtan istimâ‘ 

olunan ve-yâhûd resûlden istimâ‘ olunduğu tevâtüren sâbit olan haberdir. Binâen-alâ-

hazâ mücerred (i‘tikad-ı câzim-i mutâbık-ı sâbit) ma‘nâsına yakin ifâde etmesine nazaran 

haber-i resûlün haber-i mütevâtirde duhûlü ile haber-i sâdıkın haber-i mütevâtire inhisârı 

lâzım gelmez. Zira yakin ifâde eder de mütevâtir olmaz. Bi’l-fi‘l femm-i resûlden işiten 

kimseye nisbetle işitilen haber gibi. 
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Haber-i resûlün ya bizzât femm-i resûlden işitilerek ve-yâhûd böyle işitildiği 

tevâtüren sâbit olarak haber-i resûl olduğu zaruret-i sâbit olması ifâde edeceği ilmin zarûrî 

olmasını îcâb etmez. Meselâ, }443 }البينة على المدعى واليمين على من انكر hadîs-i şerîfinin haber-

i resûl olduğu tevâtüren sâbit olmakla zarûret-i ma‘lûmdür. Hâlbuki zarûret-i ma‘lûm olan 

şu haberin ifâde edeceği ilim ki, beynenin müddeîye ve yemînin münkire vâcib olduğuna 

ilm-i istidlâlidir. Şimdi müfâd-i tevâtür bu haberin yakinen muhbire intisâbıdır. Yoksa 

haberin müfâdı değildir. 

İlhâm 

 

Enbiyânın gayrisinin ilhâmı ehl-i hakk indinde âmme-i halka başkasını ilzâma 

sâlih olacak sûrette hiçbir şeyin sıhhatini ma‘rifete sebep değildir. 

 

Aksâm-ı Ma‘lûmât 

 

Esbâb-ı sülüse-i mezkûreden birisiyle kendisine ilim hâsıl olan ma‘lûmât dahi üç 

kısımdır. Vâcib’ül-vücûd, mümkinü’l-vücûd, mümteni‘ü’l-vücûd. Zira bir şeyin vücûdu 

o şeyin muktezâ-yi zâtı yâ‘nî vücûdunda başka müessire muhtâc olmaz ise, vâcib li-

zâtihîdir ki, Vâcib-i Teâlâ Hazretlerine münhasırdır. Ve eğer ne vücûdu ve ne de ademi 

muktezâ-yi zâtî olmayıp belki vücûd ve ademi müsâvî olmakla vücûd veyâ ademinde 

başka müessire muhtâc olursa mümkindir. Âlem gibi. Eğer ademi muktezâ-yi zâtî olursa 

mümteni‘dir. Bir aded-i muayyenin hem çift hem de tek olarak ictimâ-ı zıddeyn ve aded-

i mezkûrun ne çift ve ne de tek olarak irtifâ-ı nakîzeyn gibi böyle mümteni‘ü‘l-vücûd ile 

Vâcib’ül-vücûda kudret-i ilâhîyye taalluk etmez. Binâen-alâ-hazâ Cenâb-ı Hakk’ın kendi 

gibi diğer bir Allah yaratmasına kadir olması tasavvur olunmaz. Zira mümteni‘dir. 

 

 

 

 

 
443 Buhârî, Rehin, 6; Tirmizî, Ahkâm, 12; İbn Mâce, Ahkâm, 7. “Davacıya beyyine (açık delil), inkâr edene 

(davalıya) da yemin etmek düşer” hadis-i şerifi İslâm Muhakeme Hukuku'nun temel prensiplerini oluşturur. 

Abdullah Kahraman, “Müdâyene Âyetinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2000): 197. 
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Aksâm-ı Mümkin 

 

Mümkin, kıyâm ve tehayyüzünde gayra muhtâc olmaz ise â‘yân, muhtâc olursa 

a‘râz-ı â‘yân dahi tûlen ve arzan ve umkan kısmet kabul ederse ecsâm aslâ kabul etmez 

ise cevher-i ferd ve cüz-i lâ yetecezzâdır. Eğer yalnız tûlen kısmet kabul ederse hatt ve 

eğer hem tûlen ve hem de arzan kısmet kabul ederse satıhdır. 

A‘râz, elvân ve eşkâl ve ekvân ve tu‘ûm ve revâyih gibi â‘yânla kaim yâ‘nî 

tehayyüzünde â‘yâna tâbi‘ ve-yâhûd nâ‘atın men‘ûtuna ihtisâsı gibi muhtass olan 

şeylerdir ki, cümlesi hâdistir. Yâ‘nî ba‘de’l-adem vücûda gelmişlerdir. 

 

Îzâh 

 

Ammâ a‘râzın hudûsu ba‘zıları bi’l-müşâhede sâbittir. Ba‘de’l-hareket, sükûn ve 

bi’l-akis ve ba‘de’z-zulmet, ziyâ ve bi’l-akis ve bunların emsâli gibi ve ba‘zılarının 

hudûsu dahi tareyân-i adem delîliyle sâbittir. A‘râz-ı mezkûrenin ezdâdında olduğu gibi. 

Zira adem, kıdeme münâfî olmakla bunların ademle ittisâfı kıdemlerine münâfîdir. 

Ve â‘yânın hudûsu ra’ye’l-ayn müşâhede olunan tegayyürleriyle sâbittir. Zira 

hissen görüyoruz ki, cümlesi mütegayyirdir. Ve her bir mütegayyir ise hâdistir. Ve bir de 

â‘yân hareket veyâ sükûndan hâlî değillerdir. Zira mütehayyize olmakla bulundukları 

hayyizden akdem diğer hayyiz ile ya mesbûka olurlar, bu sûrette hareket lâzım gelir veyâ 

mesbûka olmazlar, bu sûrette sükûn lâzım gelir. Bunlar ise hâdislerdir. Öyle ise, bu âlem 

ve kâinâtın cümlesi hâdistir. 

Ve her bir hâdis için elbette bir muhdis ve mûcidden lâzımdır. Zira vücûd ve 

ademi müsâvî olmakla tercih-bilâ müreccâhtan halâs için vücûdunda müessir ve mûcide 

muhtâc olan mümkinin kısmındandır. Öyle ise, bu âlem bir mûcid ve sâni‘e muhtâctır. 

Ve o mûcid ve sâni‘ dahi Vâcib’ül-vücûddur. Zira Vâcib’ül-vücûd olmasa ya mümteni‘ 

ve-yâhûd mümkin olur. Mümteni‘ olması muhâldir. Zira îcâd-ı vücûd mûcidin fer‘idir. 

Ve mümkin olması da muhâldir. Zira vücûdunda müessir bir mûcide muhtâc olmakla 

silsile-i mümkinâttan hâric bir vâcibe müntehî olması lâzımdır. Ve illâ ya devr veyâ 

teselsül lâzım gelir. Bunlar ise, muhâldir. Muhâli müstelzim olan dahi muhâl olmakla 

sâni‘in Vâcib’ül-vücûd olması emr-i zarurîdir. 
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Binâen-alâ-hazâ bu âlem ve kâinât Cenâb-ı Vâcib’ül-vücûd’un vücûb-i vücûduna 

bürhân-ı katı‘ olduğu gibi böyle muhayyer-i ukul olan intizâm-ı acîb üzere bulunması 

dahi sâir sıfât-ı kemâliyye ile ittisâfına ve nevâkıstan tenezzühüne bürhân-i sâtı‘dır. 

 

Fâide 

 

Devr, iki şeyin yek-dîgerine tevakkuf etmesinden ibâret olup iki kısımdır. Biri 

devr-i maîdir444 ki, tekaddüm ve teahhur olmaksızın iki şeyden birini tasavvur, diğerinin 

dahi tasavvurunu müstelzim olur. Übüvvet ve bünüvvet ve sâir tezâyüf gibi bir şeyin 

kendi üzerine tekaddümünü îcâb eylemediği cihetle câizdir. 

Diğeri dahi devr-i tekaddümî’dir ki, bir şeyin kendi üzerine tekaddümünü mûcib 

olduğu için bâtıldır. Bu kısımda tevakkuf bir mertebe olursa devr-i musarrah denir. 

Keyfiyyet kendisinde müşâbehet ve lâ-müşâbehet vâki‘ olan şeydir. Müşâbehet ise, 

keyfiyyette ittifâkdır gibi ki, keyfiyyet müşâbehete ve müşâbehet keyfiyyete tevakkuf 

etmekle her birisinin kendi üzerine tekaddümü lâzım gelir.  

Ve eğer tevakkuf bir mertebeden ziyâde olursa devr-i muzmer denir. Meselâ, 

isnân-i zevc evveldir. Zevc o iki mütesâvî adede münkasımdır. İki mütesâvî adede 

münkasım olan biri âhâr üzerine ziyâde olmayan iki şeydir. O iki şey dahi isnândır gibi. 

 

Teselsül 

 

Bir mümkinin vücûdunda müessir bir illete ve o illet dahi mümkin olursa diğer 

illete muhtâc olarak ve hâkezâ silsile-i ihtiyacın ilâ-gayri’n-nihâye gitmesidir ki, muhâli 

müstelzim olmakla muhâldir. Zira ân-ı vâhidde umûr-i gayr-i mütenâhiyyenin 

tasavvurunu iktizâ eder. Bu ise, muhâldir. İbtâl-i teselsülde meşhûr olan bürhân-ı 

tatbîkdir. 

Bürhân-ı Tatbîk 

 

Bir ma‘lûl, ahîrden bed’ ile ilâ-gayri’n-nihâye bir cümle farz edilip bu ma‘lûl-i 

ahîrden bir derece mukaddem olan ma‘lûlden ilâ-gayri’n-nihâye denir. Bir cümle dahi 

 
444 Diğer bir ismi devr-i izâfîdir. 
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farz edilip ba‘dehû cümle-i ûlâdan birinci mertebeyi cümle-i sâniyeden birinci mertebeye 

ve ikinciyi ikinciye ve üçüncüyü üçüncüye ve hâkezâ tatbîk edilip eğer ûlâdan her bir 

mertebe mukabilinde sâniyeden biri bulunursa şu şekilde olduğu gibi. ::::⸱ nâkısın zâide 

müsâvâtıi lâzım gelir. Bu ise muhâldir. Ve eğer bulunmaz ise, şu şekilde olduğu gibi. ⸱::⸱ 

cümle-i ûlâda bir mertebe var ki, cümle-i sâniyede onun mukabilinde bir şey yoktur. Bu 

sûrette bi’z-zarûre cümle-i sâniye münkatıa olur. Cümle-i ûlâ ise, cümle-i sâniye üzerine 

ancak kader-i mütenâhî ile zâid olup sâniyenin tenâhîsi ûlânın tenâhîsini müstelzim 

olmakla münkatı‘ olur. Bu sûrette mümkinin elbette bir vâcibe müntehî olması lâzım gelir 

ki, o vâcib dahi ancak Cenâb-ı Hakk’tır. Zira bürhân-ı tevhîdle gayra ihtimâl münkatı‘dır. 

 

Fasl-ı Tâsi‘ 

 

(İ‘tikad-ı Ehl-i Sünnet üzere sıfât-ı Bârî beyânında olup üç bahsi müştemildir.) 

 

Zira sıfât-ı mezkûre dahi aksâm-ı ma‘lûmâttan olmakla ya Vâcib’ül-vücûd veyâ 

mümkinü’l-vücûd ve-yâhûd mümteni‘ü’l-vücûddur. 

Bahs-i evvel, vücûdu muktezâ-yi zât-i Bârî olarak vacîbü’l-vücûd olan sıfât-ı Bârî 

beyânında olup iki kısımdır. Biri mefhûmunda selb-i mu‘teber olmakla sıfât-ı selbiyye 

denir ki; Vücûd, Kıdem, Beka, Vahdâniyyet, Kıyâm bî-nefsihî, Muhâlefetün li’l-

havâdistir. 

Diğeri dahi mefhûmunda Cenâb-ı Hakk’a sübut mu‘teber olmakla sıfât-ı 

sübûtiyye denir. Hayât, İlim, Kudret, İrâde, Sem‘, Basar, Kelâm, Tekvîn gibi. 

 

Kısm-ı Evvel 

(Sıfât-ı selbiyye beyânındadır) 

 

Şimdi Cenâb-ı Allah (Vâcib’ül-vücûd olarak mevcûd)dur. Yâ‘nî vardır. Ve varlığı 

muktezâ-yi zâti olup başkasının îcâdıyla değildir. Zira vâcib’ül-vücûd olmasa ya 

mümteni‘ veyâ mümkin olması lâzım gelir. Bunlar ise, beyân olduğu vecihle muhâldir. 

(Kadîm) Yâ‘nî varlığının ibtidâsı yoktur. Zira kadîm olmasa hâdis olup yâ devr veyâ 

teselsülü müstelzim olmakla muhâldir. (Bâkî) Yâ‘nî sonu yoktur. Zira bâkî olmasa fânî 

olması lâzım gelir. Bu ise, kıdeme münâfî olmakla bâtıldır.  
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(Zâtında ve sıfâtında ve ef‘âlinde) Vâhiddir. Zira zâtında vâhid olmasa mürekkeb 

olması lâzım gelir. Bu ise, hudûs iktizâ etmekle muhâldir. Ve eğer (sıfâtında) yâ‘nî 

Vâcib’ül-vücûd ve müstahikkun li’l-ibâdet olmakta vâhid olmasa gayrin müşâbih olması 

lâzım gelir. Bu ise, bedîhiyyü’l-butlândır. Zira sıfât-ı Bârî vâcibe ve kadîme ve bâkiyedir. 

Sıfât-ı sâire ise mümkine ve hâdise ve fânîyedir. 

Ve her sıfatı zâtında vâhide olup ancak taaddüdü taalluku i‘tibâriyledir. Ve 

(ef‘âlinde) dahi vâhid olmasa halk ve îcâdında başkasının iştirâkı lâzım gelir. Bu ise, 

temânü‘ü müstelzim olmakla bâtıldır. 

Bürhân-ı tevhîdde meşhûr olan ﴾445 ﴿لو كان فيهما آلهة اال هللا لفسدتا nazm-ı celîle işâret 

buyurulan bürhân-ı temânü‘dür ki, takrîri şu vecihledir. Birden ziyâde ilâhın imkânı farz 

olunsa her birisi yek-dîgerinin dilediğinin hilâfını dileyerek beynlerinde temânü‘ mümkin 

olur. Bu ise, muhâldir. Muhâli müstelzim olan dahi muhâl olmakla taaddüd-i ilah muhâl. 

Öyle ise, vahdâniyyet, vâcibdir. Binâen-alâ-hazâ Cenâb-ı Hakk’tan başka hiçbir müessir 

yoktur. Cemî‘-i kâinât müstakillen halk ve îcâd cihetinden ancak Cenâb-ı Hakk’a 

müsteniddir. Bir de taaddüd sûretinde her birisi yek-dîgerinden mülkünü ihfâya ya kadir 

olur ya olmaz. Kadir olması farz olunsa diğeri hakkında cehil lâzım gelip kadir olmaması 

farz olunsa acz lâzım gelip her ikisi de muhâl olmakla taaddüdün muhâl olması tahakkuk 

eder. (Bi-nefsihî Kaim) Yâ‘nî vücûdunda mahal ve mahsûsa muhtâc değildir. Zira ihtiyâc 

emâre-i hudûsdur. (Muhâlefetün li’l-havâdis) Yâ‘nî zâtında ve sıfâtında ve ef‘âlinde 

hiçbir şeye benzemez. Zira mümâselet ya iki şeyin bir hakikatte ittihâdıdır. Zeyd ve 

Amr’ın insâniyette ittihâdları gibi ve-yâhûd iki şeyden birinin sâlih olduğu her şeye âharın 

sâlih olmasından ibâret olup evvelki ihtimâle göre mâ-bihi’l-imtiyâz. Mâ-bihi’l-iştirâkın 

gayrı olmakla terekküb îcâb eder. Bu ise, mûcib-i hudûs olmakla bâtıldır. İkinci ihtimâle 

göre dahi Cenâb-ı Hakk’ın evsâfından hiçbir vasıfta hiçbir şey Cenâb-ı Hakk’ın sâlih 

olduğu şeye sâlih olamaz. Zira beyân olunduğu vecihle evsâf-ı Bârî vâcibe, kadîme ve 

bâkîye olup evsâf mâ-adâ ise, mümkine ve hâdise ve fânîyedir. Hâlbuki vücûb ve kıdem 

ve beka imkân ve hudûs ve fenâya mübâyindir. 

 

 

 

 
445 el-Enbiyâ 21/22. 
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Kısm-ı Sânî 

(Sıfât-ı sübûtiyye beyânındadır.) 

 

Cenâb-ı Allah (Hayy) yâ‘nî diridir. Hayât, zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir 

ki, Cenâb-ı Hakk’ın ilim ve kudret ve irâde ve sem‘ ve basar ve kelâm ve tekvîn 

sıfatlarıyla ittisâfını tashîh eder. Zira sıfât-ı mezkûre ile ittisâfının sıhhati hayât sıfatıyla 

ittisâfına mütevakkıfdır. Sıfât-ı mezkûre ile ittisâfı vâcib olmakla sıfat-ı hayâtıyla 

ittisâfının lüzûmu der-kârdır. 

(Âlim) Yâ‘nî bilicidir. İlim, zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, gerek küllî 

gerekse cüz’î gerek vâcib ve gerekse mümteni‘ bilâ-sebki’l-hafâ’ her birisine talluku 

indinde cümlesi kendisine inkişâf-ı tâmmla münkeşif olup ilminden hiçbir vecihle hiçbir 

şeyi hâric kalmaz. 

(Kadir) Yâ‘nî her şeye gücü yeter. Kudret, zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir 

ki, cemî‘-i mümkinâta taalluku indinde hasbe’l-irâde îcâd ve i‘dâmla te’sîr eder. Yâ‘nî 

her bir mümkini kabîl-i teessür kılarak her türlü eserin her vakitte kabulüne müsâvî kılar. 

(Mürîd) Yâ‘nî dileyicidir. İrâde, zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, 

makdûrundan birini evkattan bir vakitte îcâb veyâ i‘dâm gibi mütekabilinden birine tahsîs 

eder. Zira makdûrîn yâ‘nî fi‘l veyâ terk ve îcâd veyâ i‘dâm ignâ’ veyâ ifkar gibi 

mümkinât-ı mütekabileden her birisinin kudrete ve evkattan her bir vakte nisbeti 

müsâvîdir. Yâ‘nî bunlardan her hangisine kudret taalluk ederse vukuu mümkin olduğu 

gibi hilâfına taalluk ederse onun dahi vukuu mümkin olur. Ve kezâ bir şeyin şu vakitte 

vukuu mümkin olduğu gibi bundan akdem veyâ bundan sonra dahi vukuu mümkindir. Bu 

sûrette bunlardan birini evkattan bir vakitte âhar üzerine tercîh için elbette bir müreccih 

ve muhassis lâzımdır ki, o da irâdedir. 

(Semî‘) Yâ‘nî işiticidir. Sem‘, zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, tahayyül 

ve tevehhüm ve te’sîr-i hassa ve vusûl-i hevâ ve âlet tarîkıyle olmayarak her bir mesmû‘ 

kendisiyle inkişâf-ı tâmmla münkeşif olur. 

(Basîr) Yâ‘nî görücüdür. (Basar) Zât-i Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, 

tevehhüm ve tahayyül ve te’sîr-i hassa tarîkıyle olmayarak her bir mevcûd kendisiyle 

inkişâf-ı tâmmla münkeşif olur. 

(Mütekellim) Yâ‘nî söyleyicidir. (Kelâm) Sükût ve âfât-ı bâtıniyyeye münâfî ve 

ilim ve irâdeye mugâyir zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, elfâz ve hurûfun 
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ihtilâfıyla muhtelif olmaz. Ve esvât ve hurûf cinsinden olmayarak bir ma‘nâyı nefsî-i 

kadîm vâhid olup hurûf ve elfâzdan mürekkeb nazm ve ibâre ile ondan ta‘bîr bi-hasebi’t-

taalluk emir ve nehiy ve istifhâm ve inşâ’ ve ahbâr ve nidâ gibi aksâma munkasımdır. 

Ammâ elfâz ve hurûfdan mürekkeb hıfz ve kıraat ve ismâ‘ ve istimâ‘ olunup mushaflarda 

yazılan kelâm-ı lafzîdir ki, hâdistir. 

Kelâmullah lafzı şu iki ma‘nâ beyninde müşterek isim olmakla kelâm, lafzî hâdis 

Kelâmullah değildir diye nefyi sahîh olamayacağı gibi ale’l-ıtlâk Kelâmullah nazm ve 

te’lîf ve inzâl ve tenzîl ve arabiyyet ve fasâhât ve belâgat ve kitâbet ve ismâ‘ ve istimâ‘ 

ve hıfz ve ta‘lîm ve taallüm ve i‘câz gibi evsâf-ı havâdisle tavsîf olunması hudûsunu iktizâ 

edeceği cihetle kadîm olamaz diye suâl vârid olmaz. Zira bu misillû evsâfla muttasıf olan 

ancak kelâm-ı nefsiyye-i kadîme dâll olan kelâm-ı lafzîdir. Bu ise hâdistir.  

Ahkâm-ı şer‘iyyeye delîl olan ancak bu kelâm-ı lafzi olmakla eimme-i usûl 

tevâtüren menkul olarak Hazret-i Peygamber aleyhi’s-selâm Efendimize inzâl ve 

mushaflarda mektûb olan nazmü’d-dâll ale’l-ma‘nâ’dır diye ta‘rîf ederler. Kelâm-ı lafzî 

dahi Cenâb-ı Hakk’ın îcâdıyla olup mahlûkun nazm ve te’lîfi değildir. 

 

Mükevven 

 

Yâ‘nî halk ve îcâd edicidir. (Tekvîn) Zât-ı Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîmedir ki, 

âlem ve eczâ-yı âlemin vakt-i vücûdunda alâ-vefki’l-ilm ve’l-irâde ihdâs ve îcâdla te’sîr 

eder. İş bu tekvîn sıfatı dahi sıfât-ı kadîme-i sâire gibi ezelen ve ebeden sâbit olup ancak 

mükevvenâtı yâ‘nî müteallikatı taalluk-ı hâdis hasebiyle hâdistir. Halk ve îcâd ve ihyâ ve 

imâte gibi sıfât-ı fi‘liyyenin kâffesine mebde’ olarak sâdık olmakla isimleriyle mevsûfu 

ve kendisi tesmiye olunur. Meselâ, müteallikı mahlûk olduğuna göre sıfata halk, mevsûfa 

hâlık. Ve kezâ îcâd ve ihyâ ve imâte ve ignâ’ ve terzîk vasıflarına nisbetle mevsûfuna 

Mûcid ve Muhyî ve Mümît ve Mugnî ve Rezzâk tesmiyesi gibi. 

 

Îzâh 

 

Sıfât-ı mezkûre bi-hasebi’t-taalluk dört kısımdır. Birinci kısım, aslâ bir şeye 

taalluk etmez. Hayât gibi. İkinci kısım, bilâ-sebeki’l-hafâ’ bulunduğu hal üzere alâ-

vechi’l-ihâta vâcib ve mümkin ve mümteni‘ li-zâtihi olanlara taalluk eder. İlim ve Kelâm 
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gibi. Lâkin ilmin taalluku bi-tarîki’l-keşf, kelâmın taalluku bi-tarîki’d-delâledir. Üçüncü 

kısım, yalnız mümkine taalluk eder. Kudret ve İrâde ve Tekvîn gibi. Lâkin kudret ve 

tekvin, bi-tarîki’l-îcâd ve’l-i‘dâm taalluk eder. İrâde, bi-tarîki’t-tercîh ve’t-tahsîs taalluk 

eder. Dördüncü kısım, yalnız mevcûda taalluk eder. Sem‘ ve Basar gibi. Muhtâr olan 

(Sem‘ ve Basar) sıfatları kitâb ve sünnetle sâbit oldukları için her birisi ilim sıfatına râci‘ 

olmayarak sıfat-ı müstakilledir. Ammâ (Zevk ve Şemm ve Lems) sıfatları kitâb ve 

sünnetle sâbit olmadıkları için müstakill sıfat olmayıp şemm meşmûmâtı, zevk mezûkatı, 

lems melmûsâtı ilimden ibâret olmakla ilim sıfatına râci‘lerdir. 

 

Tenbîh 

 

İlm-i kelâmın müteallikı bulunan (vâcib ve mümkin ve münteni’)leri li-zâtihî 

kaydıyla takyîd lâzımdır. Zira gerek ilm-i ilâhî gerekse kelâm yâ‘nî ahbâr-ı ilâhî bir şeyin 

vücûduna taalluk ederlerse müteallikın vücûdu vâcib, hilâfı mümteni‘ li-gayrihî olacağı 

cihetle ma‘lûmât ve muhbirun anh ilâhînin ilim ve kelâmının taallukuna nisbetle ancak 

vâcib veyâ mümteni‘a inhisârı zarûrî olmakla imkânı ancak zâtına nisbetle olabilir.  

Sıfât-ı mezkûre bi-hasbi’l-isbât iki kısımdır. Nazar-ı sahîh bahsinde beyân 

olunduğu üzere bir kısmı vücûd ve hayât ve ilim ve irâde ve kudret gibi. Sübût-i şeriat, 

kendilerinin sübûtuna taalluk eylediği cihetle edille-i nakliyye ile isbâtları devr veyâ 

teselsülü müstelzim olmakla ancak edille-i akliyye ile isbât olunur. 

Diğer kısmı sem‘ ve basar ve vahdet gibi. Sübût-i şeriat, kendilerinin sübûtuna 

tevakkuf etmediği için hem delîl-i aklî ve hem de delîl-i naklî ile isbât olunabilir. Edille-

i akliyye mukaddemât-ı yakiniyyeden terekküb ederse yakin ve mukaddemât-ı 

zanniyyeden terekküb ederse zann ifâde eylediği gibi edille-i nakliyye dahi delâlet ve 

sübûtları kat‘î olursa yakin ifâde eder.  

Sıfât-ı mezkûrenin cümlesi muktezâ-yi zât-ı Bârî olmakla zât-ı Bârî üzere zâid 

Vâcib’ül-vücûd ve ezelîlerdir. Ve müteallikatlarından hiçbir şey hiçbir halde 

taalluklarından hâric kalmaz. Meselâ, gerek vâcib ve gerekse mümkin ve gerekse 

mümteni‘ ve gerek küllî ve gerekse cüz’î hiçbir şey hiçbir halde Cenâb-ı Hakk’ın 

ilminden ve hiçbir mümkin kudretinden hâric değildir. Şu kadar var ki, keyfiyyet 

taallukları gavâmız ilm-i kelâmdan olmakla her mükellefe ma‘rifeti vâcib aynı değildir.  
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Sıfât-ı mezkûre bi-hasbi’l-mefhûm Cenâb-ı Hakk’ın aynı olmadıkları için sıfâtın 

zât olması lâzım gelmediği gibi. Bi-hasbi’z-zât وما صدق عليه gayrı dahi olmadıkları için 

taaddüd-i kudemâ ve kıdem-i gayr dahi lâzım gelmez. Ammâ Nâsâra’nın üç kadîm 

isbâtıyla ikfâr olunmaları bi-zâtiha kudemâ-yı müstakille isbât ve i‘tikad eyledikleri 

içindir. Zira her ne kadar tasrîh eylemediler ise de vücûd ve ilim ve hayâttan ibâret olan 

ekanîm-i selâseyi isbât edip; Eb, İbn, Rûhü’l-kudüs tesmiye ederek uknûm-i ilmin zât-ı 

Bârî’den beden-i Îsâ aleyhi’s-selâma intikalini zu‘m ederek infikâk ve intikalini tecvîz 

eyledikleri için ekanîm-i mezkûrenin zevât-ı kadîme-i müstakille-i mütegayire olmasına 

kail oldular. Bu ise, küfürdür. Zira şirktir. 

Hükemâ‘ ve hükemâya tebaiyyetle Mu‘tezîle tevhîdde mübâlâga için sıfât-ı 

mezkûrenin maânisini mücerred zât-ı Bârîyle hâsıl diyerek yâ‘nî isbât-ı netâic ve nefy-i 

sıfât tarîkıyle zât-ı Bârî’nin aynı olmasına kail olarak sıfât-ı zâide olmasını inkâr ederlerse 

de zâhir-i nusûsa mugayir olmakla butlânı der-kârdır. 

 

Bahs-i Sânî 

(Sıfât-ı mümteni‘a beyânındadır) 

 

Aklen ictimâ-ı zıddeyn ve irtifâ-i nakîzeyn mümteni‘ olmakla umûmen sıfât-ı 

vâcibenin zıdları Cenâb-ı Allah hakkında mümteni‘dir. Şimdi Cenâb-ı Allah hakkında 

adem ve hudûs ve fenâ ve mahal ve muhassasa ihtiyâc ve taaddüd ve havâdise mümâselet 

mümteni‘dir. Zira vücûdu ve kıdemi ve bekası ve bi-nefsihî kıyâmı ve havâdise 

muhâlifeti vâcibtir. Ve kezâ mevt ve cehl ve acz ve girih ve sağırlık ve körlük ve dilsizlik 

ve muattallık mümteni‘dir. Zira hayât ve ilim ve irâde ve kudret ve sem‘ ve basar ve 

kelâm ve tekvîn sıfâtları vâcibtir.  

Ve kezâ cismiyyet ve cevheriyyet ve arâziyyet ve terekküb ve tahallül ve tahaddüd 

ve temekkün ve tevakkut ve tekeyyüf gibi hudûs ve ihtiyâc iktizâ eden bi’l-cümle şân-ı 

ulûhiyyetine nakîsa îhâm eden evsâfın cümlesi mümteni‘dir. 
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Bahs-i Sâlis 

(Sıfât-ı câize beyânındadır) 

 

Beyân olunduğu vecihle bir şeyin vücûd ve ademi muktezâ-yi zâti olmayarak 

ikiside müsâvî olan her bir mümkini işlemek ve-yâhûd terk etmek Cenâb-ı Allah hakkında 

câizdir. Zira câiz olmasa ve-yâhûd vâcib veyâ mümteni‘ olması lâzım gelir. Bu ise, kalb-

i hakaik olmakla mümteni‘dir. Binâen-alâ-hazâ ihyâ ve imâte ve îcâd ve i‘dâm ve ignâ’ 

ve efkar gibi sıfât-ı fi‘liyyenin ayn ve hilâflarıyla ittisâfı câizdir. 

 

Fasl-ı Âşir 

(İcmâlen akaid-i Ehl-i Sünnet beyânındadır) 

 

Allah vardır, vücûdu vâcibtir ve birdir ve Kadîm ve Bâkî ve Ganiyydir. Zâtında 

ve sıfâtında ve ef‘âlinde hiçbir şeye benzemez. Hayât, ilim, kudret, irâde, sem‘, basar, 

kelâm, tekvîn sıfatları zâtı üzerine zâid olup aynî ve gayrî olmayarak zâtıyla kaime sıfât-

ı kadîmesidir. Cisim, cevher, araz, musavver, mahdûd, ma‘dûd, mütecezzî ve bunlardan 

mürekkeb ve mütenâhî değildir. Ve mâhiyyet ve keyfiyyetle vasıflanmaz. Ve mekân ve 

cihât-ı zamândan münezzehtir. İlminden hiçbir şey ve kudretinden ve irâdesinden hiçbir 

mümkin, sem‘ ve basardan hiçbir mevcûd hâric kalmaz. Cenâb-ı Hakk’ı görmek aklen 

câiz naklen vâcibtir. Ve âlem, cemî‘-i eczâ ve sıfâtıyla hâdistir. 

Ba‘de’l-adem vücûda gelmişlerdir. Ve muhdîs ve Sâni‘i yâ‘nî yoktan var eden 

ancak Cenâb-ı Vâcib’ül-Vücûddur. 

Hayr ve şerr cümle ef‘âl-i ibâd müstakill olarak onun halk ve îcâdıyladır. Ondan 

başka Hâlık yoktur. Ve ibâddan sudûru ancak onun irâde ve meşiyyeti ve hükmü ve 

kazâsıyladır. Ve ibâdın ef‘âl-i ihtiyâriyyesi vardır. Tâat olursa, tefazzulen müsâb olur. Ve 

ma‘siyet olursa, adlen mücazât olur. Ve o ef‘âlden hasen olanları rızâsıyladır. Kabîh 

olanları rızâsıyla değildir. Ve istitâat-ı maa’l-fi‘ldir. Ve kul, vüs‘unın hâricinde olan şey 

ile teklîf olunmaz. Hiçbir mükellef sağ oldukça ondan teklîf sâkıt olmaz. Ve maktûl 

eceliyle meyyittir. Ve ecel birdir ve mevt meyyitle kaimdir. Ve Cenâb-ı Hakk’ın halk ve 

îcâdıyladır. Onda aslâ abdin medhali yoktur. 
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Ve harâm, rızıktır. Ve herkes gerek helâl ve gerekse harâm rızkını istîfâ edecektir. 

Ve kimse kimsenin rızkını yemeğe kadir değildir. Dalâlet ve hidâyet Cenâb-ı Hakk’ın 

halk ve îcâdıyladır. 

Allah üzerine hiçbir şey vâcib değildir. Kebâir mü’mini îmânından çıkarmaz ve 

küfre idhâl etmez ve Allah Teâlâ küfür ve şirki afv etmez. Bunlardan başka sagâir ve 

kebâir cümlesini bilâ-tevbe dilerse afv eder ve sagîre üzerine ıkâb câizdir. 

Îmân ve İslâm birdir. Ahkâm-ı şer‘iyye’nin cümlesini kalble tasdik, lisânla 

ikrardır. Ve a‘mâl, hakikat-i îmânda dâhil değildir. Ve îmân, tezâyüd ve tenâkusu kabîl 

değildir. Hakikat-i îmânla muttasıf olan kimse, “Ben Mü’minim Hakkan” demek sahîhtir. 

Ve “Ben Mü’minim İnşâallah” demek te’vîl ile olursa dahi münâsib değil. Bilâ-te’vîl 

olursa yâ‘nî şekk ve tereddüdle olursa, mûcib-i küfürdür. Mukallidin îmânı eğer şekk ve 

tereddüdden hâlî olursa sahihtir. Ve eğer nazar-ı sahîhe kadir olursa terk-i nazar için 

âsîdir. Hâli meşiyyet-i ilâhiyyeye müfevvızdır. 

﴿قل للذين كفروا ان muktezâsı üzere ba‘zı saîd, şakî ve 446 ﴿ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله﴾

447 ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف﴾  muktezâsı üzere ba‘zı şakî, saîd olur. Tegayyür, saâdet ve 

şekavettedir. İs‘âd ve işkada değildir. Ve irsâl-i resûlde ve inzâl-i kütübte hikmet ve 

maslahat vardır. Beşerden beşere peygamberler gönderilmiştir. Ve onlardan bir tâkımına 

kitâblar inzâl olunmuştur. Ve cümlesi mu‘cize-i bâhire ile te’yîd olunmuşlardır. Ve onlar 

ehl-i îmân ve tâatı cennet ve sevâbla tebşîr ve ehl-i küfür ve ma‘siyeti cehennem ve nice 

azâbla inzâr buyurulmuşlardır. Ve irsâl olundukları kimselere dünyevî ve uhrevî muhtâc 

oldukları şeyleri öğretmişlerdir. Ve onların ibtidâsı Hazret-i Âdem ve müntehâsı Hazret-

i Muhammed aleyhi’s-selâmdır. Ve bu ikisinin arasında nice peygamberler gelmiş ise de 

adedleri muayyen değildir. Ve cümlesinin efdâli Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâmdır. 

Ve Hazret-i Resûl-i Ekrem sallalahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz 

Hazretleri’nin hâl-i yakazada şahsıyla Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya ve ondan 

semâya ve ondan ilâ-Mâşâallahu Teâlâ İsrâ ve Mi‘râcı hakktır. Ve Melâike-i kirâm 

Cenâb-ı Hakk’ın kullarıdır ve emriyle âmillerdir. Maâsîden ma‘sûmlardır. Zükûret ve 

ünûset ve ekl ve şürb ve bunların levâzımıyla muttasıf değillerdir. Melekü’l-mevt ve 

Kirâmen Kâtibin hakktır. Rüsül-i beşer, rüsül-i melekten ve rüsül-i melek, âmme-i 

beşerden ve âmme-i beşer, âmme-i melekten efdâllerdir. 

 
446 el-Mâide 5/5. 
447 el-Enfâl 8/38.  
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Ba‘de’l-mevt, kabir ve hâricte umûmen kâfirlere ve ba‘zı usât-ı mü’minine azâb 

ve ehl-i îmân ve tâata in‘âm hakktır. Suâl-i Münker ve Nekir ve ba‘s ve vezn-i a‘mâl ve 

hesab ve kitâb ve suâl ve havz-ı kevser ve şefâat-ı kübrâ ve sırat ve cennet ve cehennem 

hakktır. Ve el’ân mevcûdlardır ve bâkîlerdir. Ve kendilerine ve ehillerine fenâ târî olmaz. 

Peygamberler ve sâir ahyârın ehl-i maâsî hakkında şefâatleri hakktır. Ve kerâmet-i evliyâ 

hakktır. Ümmeti bulundukları peygamberlerin mu‘cizesidir. Hiçbir velî, nebî derecesine 

bâliğ değildir. Peygamberlerden sonra efdâl-i nâs Ebû Bekir, ondan sonra Hazret-i Ömer, 

ondan sonra Hazret-i Osmân, ondan sonra Hazret-i Ali’dir. Ve hilâfları dahi ale’t-tahkik 

bu tertîb üzeredir. Hiçbir sahâbe hayrdan başkasıyla yâd olunmazlar. Ve fâsıkın arkasında 

namaz kılmak câizdir. Ve cenazesine namaz kılmak da câizdir. Ve mest üzerine mesh 

etmek câizdir. Ve hayâtta bulunanların ölüler hakkında duaları ve sadakaları nâfi‘dir. 

Ba‘zı mahallin ba‘zısından efdâl olması ve ba‘z-ı zamânın ba‘zısından efdâl 

olması hakktır. Ve ilim, akıldan efdâldir. Etfâl-i müşrikînin ehl-i cennet olup olmaması 

kat‘î değildir. Sihr, vâki‘ ve isâbet ayn-ı hakktır. Ve müctehidin ictihâdında hatâ ve isâbeti 

câizdir. Ve hatâsı mafüv ve me’cûrdur. Nusûsu mümkin olduğu mertebe zâhirine haml 

vâcibtir. Ve mümkin oldukça zâhirinden çıkarmak câiz değildir. 

Ve hiçbir kimse hakkında husûsi olarak ehl-i cennet diye şehâdet olunmaz.  Meğer 

şâri‘ tarafından tebşir olunan aşere-i mübeşşere gibi ki, onlar da Ebû Bekir es-Sıddîk ve 

Ömer el-Fârûk ve Osmân Zü’n-nûreyn ve Aliyyü’r-Razî ve Talha ve Zeyd ve Zübeyr ve 

Sa‘d ve Saîd ve Abdurrahman bin Afv ve Ebû Ubeyde bin el-Cerrâh rıdvânullahi teâlâ 

aleyhim ecmaîn hazarâtıdır. 

Ve hurûc-i Deccâl ve nüzûl-i Îsâ ve güneşin magribten tulû‘u ve Dâbbetü’l-arzın 

hurûcu hakktır. Ve kâhine ve arrâfeye ve müneccime varıp gaibden suâl etmek ve 

dediklerine inanmak câiz değildir. Ve cemâat hakktır. Ve firkat, zeyg ve azâbdır. 

 

Fasl-ı Hâdi Aşer 

(Sebkat eden akaid-i Ehl-i Sünnetin ba‘zılarının îzâh ve isbâtı beyânındadır) 

 

Cenâb-ı Allah cisim değildir. Zira cisim, inde’l-mütekellimîn eczâ-yı lâ-

yetecezzâdan mürekkeb, mütehayyiz olduğu için hâdistir. İnde’l-hükemâ‘ bi’l-kuvve 

cisim kendisiyle hâsıl olan cevher ma‘nâsına heyûlâ ile bi’l-fi‘l cisim kendisiyle hâsıl 
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olan ma‘nâsına sûret-i cismiyyeden mürekkebdir. Cenâb-ı Allah hakkında ise, hudûs ve 

terkîb muhâl olmakla cismiyyet muhâldir. 

Cevher değildir. Zira cevher inde’l-mütekellimîn cismin kabîl-i kısmet olmayan 

cüz’ü olmakla mütehayyizdir. Ve inde’l-hükemâ‘ aksâm-ı mümkindendir. Her iki takdîre 

göre hâdistir. Ammâ cisim ve cevher ile bi-zâtihî kaim ma‘nâsı kasd olunduğu takdîre 

göre Cenâb-ı Hakk’a ıtlâklarında mahzûr yok ise de esmâ-i ilâhiyye tevkifiyye olup lisân-

ı şer‘de vârid olmadıkları için ıtlâkları memnû‘dur. Ammâ mevcûd ve kadîm ve vâcib 

ta‘bîrleri edille-i şer‘iyyeden icmâ-i ümmetle sâbittir.  

Araz değildir. Zira araz kıyâmında gayra muhtâc olmakla araz olmak Cenâb-ı 

Allah hakkında muhâldir. 

Ve musavver değildir. Zira tasvîr, ihâta-i hudûd ve nihâyât ve kemmiyyât ve 

keyfiyyât vâsıtasıyla ecsâma ârız olan a‘râzdan olmakla hâdistir. 

Mahdûd yâ‘nî hadd ve nihâyete mukarin ve musâhib değildir. Ve ma‘dûd yâ‘nî 

aded ve kesrete musâhib değildir. Zira bunlar, kemmiyyât-ı muttasıla ve munfasılaya 

mahal bulundukları cihetle hâdistir. Müteba‘ız ve mütecezzî ve bunlardan mürekkeb 

değildir. Zira terkîb ve tecezzî hudûs iktizâ eder. Bu ise, kıdeme münâfîdir.  

Mütenâhî değildir.Zira tenâhî-i makadîr ve a‘dâd gibi kemmiyyâtın evsâfındandır. 

Mâhiyyetle vasıflanmaz. Zira mâhiyyet eşyâya mücâneset iktizâ eder. Bu ise, 

fusul-i mukavvime ile mücânesetten temyîz îcâb etmekle terekküb iktizâ edeceği cihetle 

hâdistir. 

Keyfiyyetle vasıflanmaz. Zira keyfiyyet; harâret, bürûdet, rutûbet, yübûset gibi 

evsâf-ı mecsâmdan ve tevâbi-i mizâc ve terkîbten olmakla hâdistir. Mütemekkin değildir. 

Zira temekkün, bu‘dun mütevvehhim veyâ mutehakkık diğer bir bu‘dde nüfûzundan 

ibâret olup bu‘d ise, cisim ile kaim olan imtidâddan ibâret olmakla hâdistir. Zamândan 

münezzehtir. Zira zamân, inde’l-mütekellimîn kendisiyle bir müteceddid-i takdîr ve 

ta‘yîn olunan emr-i müteceddidden ibaret inde’l-Felâsife hareke ve-yâhûd mikdâr hareke-

i felekten ibâret olmakla hâdistir. 

Cenâb-ı Hakk’ı âhirette görmek aklen câiz naklen vâcibtir. Aklen cevâz ve imkânı 

hiçbir akıl kendi haline bırakılsa hâricden imtinâ‘ına dâir delil-i kaim olmadıkça 

imtinâ‘ıyla hüküm etmez. Hâlbuki asl olan böyle bir delîlin adem-i kıyâmıdır. Ve bir de 

â‘yân ve a‘râzdan her birisini görüp her birisini yek-dîgerinden fark ve temyîz ediyoruz. 

Bu sûrette â‘yân ve a‘râz beyninde müşterek olan rü’yet için elbette bir illete müştereke 
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lâzımdır. Bu ise, mer’iyyâtın ya vücûdu veyâ hudûsu ve-yâhûd imkânı olacaktır. Zira 

bunlardan başka emr-i müşterek yoktur. Hudûs, ba‘de’l-adem vücûddan ve imkân, adem-

i zarûret ve vücûddan ibâret olmakla adem-i mefhûmlarında mu‘teber olup bir şeyin illeti 

o şeyden akdem mevcûd olmak lâzım olmakla ademin illiyette medhali yoktur. Bu sûrette 

illet-i müştereke ancak mer’iyyâtın vücûdu olması teayyün ve tahakkuk eder. Vücûd ise, 

Sâni‘i Teâlâ Hazretleriyle gayrisi beyninde müşterek olup illetin vücûdu ma‘lûlün 

vücûdunu müstelzim olmakla imkân-ı rü’yet mütehakkıktır. Şimdi Allah Teâlâ Hazretleri 

mevcûddur. Ve her mevcûd, kabîl-i rü’yettir. Öyle ise, Allahu Teâlâ Hazretleri kabîl-i 

rü’yettir diye isbât-ı müddeî olunabilir. Hattâ esvât ve taûm ve revâyih gibi bi’l-cümle 

umûr-ı mevcûdeyi görmek zâtında mümkin olup ancak bi’l-fi‘l görmediğimiz li-hikmet 

onları görmek kuvvetini Cenâb-ı Hakk’ın halk ve îcâda âdet-i ilâhiyyesi taalluk etmediği 

içindir. Hâlbuki bir şeyi bi’l-fi‘l görmemek o şeyin imkân-ı rü’yetinin ademini belki bi’l-

fi‘l adem-i rü’yetini müstelzim değildir. Zira zulmet-i leylde insân fâreyi göremediği 

halde kedi görür. Ve masrû‘ olan kimseler cini görür. Hâlbuki yanında bulunanlar 

göremez. Hazret-i Peygamber sallalahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz Hazret-i Cebrâil 

aleyhi’s-selâmı görürdü. Hâlbuki nezd-i saâdet Hazret-i Peygamberî de bulunan Ashâb-ı 

Kirâm Hazarâtı müşâhede buyuramazlar idi.  

Ammâ naklen imkânı Hazret-i Mûsâ aleyhi’s-selâm ﴾448 ﴿رب ارني انظر اليك nazm-ı 

celîli muktezâsı üzere rü’yet-i Bârî’yi taleb buyurdu. Enbiyâ-yı İ‘zam Hazarâtı ise, 

Cenâb-ı Allah hakkında vâcib ve mümkin ve mümteni‘ olan şeyleri bilirler. Zira mişkât-

i maarif-i ilâhîyye kendileridir. Vukuu mümteni‘ olan şeyi taleb mümteni‘ olmakla 

matlûbun imkânı emr-i zarûrîdir. 

Ve bir de Hazret-i Mûsâ aleyhi’s-selâm tarafından taleb-i rü’yete cevabda ibtidâ’ 

 450 ﴿ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني﴾ diyerek nefy olundu. Sâniyen 449 ﴿لن تراني﴾

diyerek matlûb olan rü’yetin bi’l-fi‘l vukuu istikrâr-ı cebele ta’lik oldu. Vukuu mümteni‘ 

olan şeyi nefy müfîd olamayacağı gibi istikrâr-ı cebel dahi nefsinde mümkin olup 

mümkine muallak olanın mümkin olmasına binâen rü’yet-i Bârî’nin imkânı 

mütehakkiktir. 

 
448 el-A’râf 3/143. 
449 el-A’râf 3/143. 
450 el-A’râf 3/143. 
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Ammâ naklen vücûbu kitâb ve sünnet ve icmâ-i ümmetle sâbittir. Ammâ kitâb 

 nazm-ı celîlidir ki, yevm-i kıyâmette ehl-i cennetin 451 ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾

yüzleri beşûş ve meşrûr oldukları halde Rabbîlerine nazar edip göreceklerdir, demek olup 

ilâ kelimesiyle isti‘mâl olunan nazarın rü’yet ma‘nâsında isti‘mâli hakikat olup bir şeyin 

hakikatını irâde mümkin iken hilâfını irâde hilâf-ı zâhir olmakla rü’yet ma‘nâsının 

maksûd olduğu mutehakkik ve Cenâb-ı Hakk’ın kizbden münezzeh olması vâcib olmakla 

haber verdiği şeyin vuku‘ ve husûlü mütehakkik ve vâcib olacağından rü’yet-i Bârî’nin 

vukuu şer‘an vâcib olduğu tahakkuk eder. 

Ve Ammâ sünnet, {انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر}452 hadîs-i şerfdir. Ekâbir-i 

Ashâb-ı Kirâmdan yirmi bir kişi rivâyet buyurmuştur ki, “Ey ümmetim! Sizler, Bedir 

gecesinde yâ‘nî ziyâde-i meh-tâb Rabbinizi göreceksiniz.” demek olup adem-i iştibâh ve 

adem-i tereddüdde rü’yet-i Bârî’nin ayn-i rü’yet-i kamer gibi vuku‘ bulacağı Muhbir-i 

Sâdık haber vermiştir. Peygamberân-ı İ‘zam hakklarında dahi sıdk, vâcib olmakla vuku-

i rü’yetin vücûbu tahakkuk eder. 

Ammâ icmâ‘, fırak-ı dâllenin zuhûruna kadar bi’l-umûm ehl-i icmâ‘ rü’yet-i 

Bârî’nin vuku‘una ve buna dâir vârid olan âyât-ı celîle ve ehâdîs-i nebeviyyeyi zâhirine 

haml edip aslâ te’vîl câiz olmadığına icmâ‘ ve ittifâk edegelmişlerdir. Her bir hüküm ki, 

kitâb ve sünnet ve icmâ-i ümmetle sâbit olan i‘tikadı vâcibtir. Öyle ise, rü’yet-i Bârî 

naklen vâcib olmakla i‘tikadı vâcibtir. Müddeâsını intâc ve isbât eder. 

Bu bâbda münkirînin aklen medâr-ı istinâdları olan şübhe-i gaibi şâhide kıyâsla 

rü’yette görülecek olan şeyin görecek olan kimselere karşı bulunması ve arada hâil 

bulunması ve pek uzak ve pek de yakın olmaması şart olup Cenâb-ı Allah hakkında ise, 

bu şurût müntefiyye olmakla rü’yet-i Bârî’nin imtinâ‘ına kail olurlar. Hâlbuki bu misillû 

hâlâtın dünyada elvân ve eşkâl gibi havâdisi rü’yette şart olması cismânî olmayan Cenâb-

ı Hakk’ı âhirette rü’yette şart olmasını müstelzim olmaz. Zira kıyâs maa’l-fârikdır. 

Ve naklen müstenidleri ﴾453 ﴿ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف الخبير nazm-ı 

celîlidir. Hâlbuki bu âyet-i celîle bi’l-akis rü’yet-i Bârî’nin imkânını ifâde eder. Zira nefy 

olunan rü’yetten maksûd-ı ilâhî cevânib ve hudûdunu bi-tarîki’l-ihâta rü’yet olup bu ise, 

Cenâb-ı Allah hakkında muhâl olmakla ma‘nâyı âyet-i celîle nefsinde Cenâb-ı Hakk’ı 

 
451 el-Kıyâmet 75/22-23. 
452 Buhârî, Mevâkît, 16, 26; Tefsir, 50/1; Tevhîd, 24; Ebû Dâvud, Sünnet, 20; Tirmizî, Cennet, 16. 
453 el-En’âm 6/103. 
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rü’yet mümkin iken tehaddüd ve tenâhîden münezzeh olduğu için bi-tarîki’l-ihâta gözler 

göremez demek olup ihâta kaydıyla mukayyed olan rü’yeti nefy, rü’yet-i mutlakanın 

nefyini müstelzim olmayacağı der-kârdır. 

Mutlak rü’yetin nefy-i kasd olduğu teslîm olunsa cemî‘-i ebsâra şâmil olduğu 

müsellem değil. Zira câizdir ki, şeref-i rü’yete müstahakk olmayan gözler göremezler 

demektir. Cemî‘-i ebsâra şümûlü teslîm olunsa cemî‘-i evkat ve ahvâle şümûlü müsellem 

değil. Zira câizdir ki, dünyada göremezler ve-yâhûd hâl-i şekavette bulunarak müstahakk-

ı azâb olan kimselerin gözleri göremez demek olup bu kadar ihtimâlâtla nass-ı kat‘îyye 

karşı hilâfa kıyâm-ı mücerred muktezâ-yi hizlân ve eser-i hüsrandır. Husûsuyla bu âyet-i 

celîle makâm-ı medhde vârid olup vukuu mümkin olmayan bir şeyin nefy-i medh ifâde 

etmeyeceği cihetle âyet-i celîle-i mezkûre dahi bi’l-âhire vuku‘-i rü’yetin imkânını ifâde 

eder. 

Hayr ve şerr cümle ef‘âl-i ibâd müstakill olarak onun halk ve îcâdıyladır. Abdin 

onda halk ve îcâd cihetinden sun‘ ve medhali yoktur. Zira ondan başka hâlık yoktur. İbâd 

ancak irâde ve ihtiyârını fi‘l-i makdûr-i cânibine sarf ederek bi-tarîk-i cereyâni’l-âde 

Cenâb-ı Hakk’ın halk ve îcâd buyurduğu fi‘l-i makdûru kâsibdir. Ammâ aklen sübûtu abd 

için halk ve îcâd cihetinden eser-i farz olunsa ef‘âl-i mezkûre zâtında mümkin yâ‘nî 

vücûdu ve ademi müsâvî olmakla vücûd tarafını adem üzerine tercih-i kasd ve ihtiyâra ve 

kasd ve ihtiyâr ise, kable’l-îcâd halk edeceği ef‘âli cemî‘-i ahvâl-i mümkinesiyle 

mufassalan bilmeğe mütevakkıf olup bu ise, ibâd hakkında gayr-ı vâki‘dir. Zira ibâd için 

en ziyâde zâhir ve eshel olan ef‘âlinden birisi bir mahalden diğer mahale gitmesidir ki, 

nice âdemler ve harekât ve sükûnâtı müştemil olup onlardan ba‘zıları ba‘zılarından esrâ‘ 

ve ebta’ veyâ evsattır. Yürüyen kimse değil, böyle ahvâl-i mezkûreye mufassalan vâkıf 

olsun. Belki mikdârına bile vâkıf değildir. Nerede kaldı ki, esnâ-yi meşyinde sudûr eden 

sâir a‘za ve cevârihinin harekât ve sekenâtına vâkıf olsun. Ef‘âline mufassalan vâkıf 

olmayan hâlık olamaz. Öyle ise, ibâd ef‘âlini hâlıkı olamaz. Bu sûrette ef‘âl-i ibâdın hâlıkı 

ancak Cenâb-ı Allah olduğu tahakkuk eder. 

Ammâ naklen sübûtu ﴾454 ﴿وهللا خلقهم وما تعملون nass-ı celîliyle sâbittir ki, sizi ve 

sizden sudûr eden cemî‘-i a‘mâl ve ef‘âlinizi ancak Cenâb-ı Allah yaratır demektir. Zira 

 kelimesi elfâz-ı umûmdan olmakla ibâddan sudûr eden cemî‘-i a‘mâl ve ef‘âle şâmil (ما)

 
454 es-Saffât 37/96.  
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olarak cemî‘-i efrâd a‘mâle sûret-i kat‘îyyede halk hükmünün şümûlünü ifâde eder.  هل﴿

455 من خالق غير هللا﴾  kavl-i şerîfiyle de sâbittir ki, istifhâm-i inkârî tarîkiyle Cenâb-ı 

Vâcib’ül-Vücûd’dan başka hiçbir hâlık var mıdır?” Elbette yoktur demek olmakla 

müekkeden hâlıkiyyetin zât-ı ilâhîsine hasrını ifâde buyurur. Husûsuyla ibâdete 

istihkakının sebebi beyân ve hâlıkiyyetle temeddüh makamında ﴾456 ﴿افمن يخلق كمن ال يخلق 

buyurmuştur ki, hiç halk ve îcâdla muttasıf olan vacübü’l-vücûd muttasıf olmayan 

mümkin hâdis gibi midir? Elbette değildir demek olup eğer müstakillen hâlıkiyyet zât-ı 

Bârî’ye münhasır olmayıp da başkası hakkında dahi câiz olsa hâlıkiyyetle temeddüh-i 

müfîd olmayacağı cihetle istifhâm-ı inkârî tarîkıyla Allahu Teâlâ’nın hâlıkiyyette misil 

ve şebîhi olmadığını sûret-i müekkede de beyân buyurur. 

Tâife-i Mu‘tezîle, hareke-i ihtiyâriyye ile hareke-i ıztırâriyye beynindeki fıraka 

binâ ederek ve bir de cemî‘-i ef‘âl-i ibâdın hâlıkı ancak Cenâb-ı Allah olsa ibâdın gerek 

emir ve gerekse nehy tarîkıyla mükellef olması sahîh olmaması lazım gelip bu sûrette 

hayr üzere medh ve sevâba ve şerr üzere zemm ve ıkaba müstahakk olmaması ve filan 

kimse namaz kıldı ve oruç tuttu gibi hakikat-i kasd ve ihtiyârın sebkatini iktizâ eden 

fi‘llerin isnâdının sahîh olmaması lâzım gelir ki, cümlesi kat‘ü’l-butlândır. Zira جزاء بما﴿

 gibi nusûsa muhâlif olduğu gibi. İbâdın 458 ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ ve 457 كانوا يعملون﴾

mecbûr olmasını ve şerr üzerine ıkabın zulm olmasını mûceb olur diyerek ibâdın ef‘âl-i 

ihtiyâriyyesi kendi kudretlerinin eseri olmasına kail olarak cemî‘-i ef‘âl-i ibâdı Cenâb-ı 

Hakk’a isnâda i‘tirâz ve ef‘âl-i ihtiyârelerini ibâda isnâda istidlâl ederler ise de i‘tirâzları 

Ehl-i Sünnete vârid olmadığı gibi istidlâlleri de doğru değildir. Zira ef‘âl-i ihtiyâriyye ile 

ıztırâriyye beyninde fırak-ı ihtiyâriyye de irâde ve ihtiyârı mutazammın olarak abdin 

kâsib ve ıztırâriyye de gayr-ı kâsib olduğuna aiddir. Yoksa halk ve îcâda aid değildir. 

Ve kezâ teklîfin adem-i sıhhati ve sebkat-i ihtiyâr iktizâ eden ef‘âlin isnâdının 

adem-i sıhhati ve abdin mecbûr olmasının lüzûmuyla i‘tirâz ancak abdin ihtiyârını selb 

ederek ibâdı cemâdât mesâbesinde add eden Cebriyye tâifesine vârid olur. Yoksa abd için 

kudret-i ilâhiyyenin te’sîrine bâdî ve irâde-i ilâhiyyenin tercîh ve tahsîsine daî ihtiyâr 

 
455 Fâtır, 35/3.  
456 en-Nahl 16/17. 
457 es-Secde 32/17. 
458 el-Kehf 18/29. 
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cüz’î isbât eden usûl-i rasîn Ehl-i Sünnete vârid olmaz. Zira ibâdın ef‘âl -i ihtiyâriyyesinin 

müessirinde ulemâ-i kelâm ihtilâf eder. 

Cebriyye, abd için aslâ kudret olmayarak ancak müessir kudret-i Bârî olmasına; 

Eşâire, abd için kudret ve ihtiyâr cüz’î isbât edip fakat te’sîrin ancak kudret-i Bârî’ye 

kasrına; Mu‘tezîle, bi’l-ihtiyâr te’sîri kudret-i abde ve hükemâ‘ bi’l-îcâb kudret-i abde 

Üstad Ebû İshâk asl-ı fi‘lde kudret-i Bârîyle kudret-i abde, Eşâire’den Kâdî Ebû Bekir el-

Bâkillânî ile Mâtüridîler, asl-ı fi‘lde kudret-i Bârî’ye hayr ve şerr tâat ve ma‘siyet olmak 

gibi vasf-ı fi‘lde kudret-i abde isnâdına kail olmakla Ehl-i Sünnetten Eşâire her ne kadar 

halk ve îcâdda kudret-i abdin te’sîrine kail değil iseler de mevâni‘in intifâsı takdîrinde 

kudret-i Bârî’nin ve irâde-i ilâhiyyenin bi-tarîk ceryi’l-âde taallukuna dâî olarak abd için 

kudret ve ihtiyâr cüz’î isbât ettikleri gibi. Kâdî Ebû Bekir el-Bâkillânî ile Mâtüridîler, abd 

için asl-ı kudret ve irâde-i cüz’iyyenin isbâtıyla beraber vasf-ı fi‘lde te’sîrine bile kail 

oldukları cihetle aslâ i‘tirâzât-ı mezkûre vârid olmaz. Meselâ, bir kimse ihânet tarîkıyla 

bir yetime vursa ma‘siyet ve himâyet tarîkıyla vursa tâat olması eser-i kudret-i abddir.  

 âyet-i celîleleri dahi 460 ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ 459 ﴿ان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم﴾

mezheb-i Mâtüridîyi te’yîd eder. Zira tagyîr ve kesb ibâda nisbet olunmuştur. Ve bir de 

gerek hayr ve gerek şerr Meselâ, salât ve katl, fi‘l olmakda müşâriklerdir. Hâlbuki salât 

gibi hayr, tâat; katl gibi şerr-i ma‘siyet olmakla ehadü-hümâ âhirin gayridir. Mâ-bihi’l-

iştirâk ise, mâ-bihi’l-iftirâkın gayrı olması lâzım olmakla asl-ı fi‘l kudret-i Bârîyle ve 

husûsiyyet vasf-ı kesb tesmiye olunan kudret-i abdle olması tahakkuk eder. 

Sıfât-ı sübûtiye bahsinde sebkat eylediği vecihle Cenâb-ı Hakk’ın ilim ve 

irâdesinden hiçbir şey hâric değil. Hâlbuki ilm-i ilâhî ve irâde-i ilâhiyye her neye taalluk 

ederse müteallikı vâcib, hilâfı mümteni‘ olmakla abdin vücûd-i fi‘line taalluk ederlerse 

vâcib, ademine taalluk ederlerse mümteni‘ olup vücûb ve imtinâ’ ise, ihtiyâra münâfî 

olmakla be-heme-hâl abdin mecbûr olması lâzım gelir. Bu sûrette ne vecihle abd için 

ihtiyâr tasavvur olunabilir denirse Cenâb-ı Hakk’ın ilmi ve irâdesi abdin kendi ihtiyârıyla 

fi‘l ve terkine taalluk eder. Zira âdet-i ilâhiyye olarak irâde ve ilmi abdin ihtiyâr ve irâdesi 

vefki üzere cârîlerdir. Onun için herkes kendi irâde ve ihtiyârı muktezâsıyla muâhize 

olunurlar.  

 
459 er-Ra‘d 13/11. 
460 el-Bakara 2/286. 
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Mademki ilim ve irâde-i ilâhiyyenin ef‘âl-i ibâda ezelen ve ebeden şâmil olunca 

bir kimsenin kendi ihtiyârıyla bir şey işleyeceğine veyâ terk edeceğine taalluk ederlerse 

abdin ef‘âl-i ihtiyâriyyesinin ya vâcib veyâ mümteni‘ olması lâzım gelir. Bu ise, ihtiyâra 

münâfîdir denirse bi’l-ihtiyâr fi‘l veyâ terkin vücûbu ihtiyârı müeyyed ve muhakkıek 

olmakla münâfî değildir diye cevab verilir.  

Ondan başka hâlık yoktur. Yâ‘nî gerek â‘yân gerekse a‘râz hâlık ve mûcid ancak 

Cenâb-i Allah’dır. Ammâ aklen adem-i vücûdu Cenâb-ı Hakk’ın gayri hâlıkın vücûdu 

farz olunsa Cenâb-ı Hakk’a şerik olması lâzım gelir ki, bürhân-ı tevhîdle butlânı sâbittir. 

Ammâ naklen ﴾461 ﴿ال اله اال هو خالق كل شيئ ve ﴾462 ﴿هل من خالق غير هللا ve ﴾افمن يخلق كمن ال يخلق﴿ 

463 gibi nusûs-i kat‘a ile sâbittir. Zira evvelki âyet-i celîlenin ma‘nâsı zât-i ilâhîsinden 

başka ma‘bûd bi’l-hakk yoktur. Cemî‘-i mevcûdât-ı mümkineyi yoktan var edici O’dur, 

demek olup ibâd ve cemî‘-i ef‘âl-i ibâdın eşyâ-yı mümkine cümlesinden olduğu 

ma‘lûmdur. 

İkinci âyet-i celîlenin ma‘nâsı istifhâm-ı inkârî tarîkıyla müekked olarak Cenâb-ı 

Hakk’tan başka hiçbir hâlık tasavvur olunur mu? Elbette olunmaz demektir. Üçüncü âyet-

i celîlenin ma‘nâsı dahi yine istifhâm-ı inkârî tarîkıyla müekked olarak hâlıkiyyetle 

temeddüh ve istihkak ibâdete menât olmakta taazzum makamında halk ve îcâdla muttasıf 

olan Vâcib’ül-vücûd halk ve îcâdla muttasıf olmayan sâir havâdis gibi midir? Elbette 

değildir, demek olmakla halk ve îcâd husûsunda Cenâb-ı Hakk’a vechen mine’l-vücûh 

şerîk ve nazîr tasavvur olunamayacağını sûret-i müekkede de beyân buyurmakla 

Felâsife’nin cemî‘-i mümkinâtın Cenâb-ı Hakk’tan sudûrunda ukul ve nüfûs ve harekât-ı 

felekiyye gibi bir tâkım vesâit-i isbâtı edille-i akliyye ve nakliyyeye muhâlif olmakla 

butlânı beyândan müstagnîdir. 

(İbâddan sudûru) Yâ‘nî gerek hayr gerekse şerr cümle ef‘âl-i ibâdın ibâddan 

sudûru ancak Cenâb-ı Hakk’ın irâde ve meşiyyeti ve hükmü ve kazâsı ve takdîriyledir. 

Zira {ما شاء هللا كان وما لم يشاء لم يكن}464 müfâdi üzere Cenâb-ı Hakk’ın irâde ve meşiyyeti 

taalluk eden hiçbir şey tehallüf etmeyeceği belki alâ-vefki’l-irâde vukuu muhakkak ve 

 
461 el-En’âm 6/102. 
462 Fâtır, 35/3.  
463 en-Nahl 16/17. 
464 Ebû Davûd, Edeb, 110. 
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vâcib olduğu gibi irâde-i ilâhiyyesi taalluk etmedikçe dahi hiçbir şeyin vukuu kabîl 

olmayacağı emr-i muhakkaktır. 

Binâen-alâ-hazâ mü’minin îmânı ve kâfirin küfrü ve âsînin ma‘siyeti ve fâsıkın 

fıskı abdin ihtiyâr ve irâdesi üzere cümlesi Cenâb-ı Hakk’ın muktezâ-yi irâde ve 

meşiyyeti ve kazâsıdır. Ve mü’minin küfrü ve kâfirin îmânı ve âsînin itâat ve inkıyâdına 

irâde-i ilâhiyyesi taalluk etmemiştir. Zira taalluk eylemiş olsa idi elbette vukuu muhakkak 

idi. Zira Cenâb-ı Allah hakkında tehallüf-i irâde muhâldir. Şu kadar var ki, beyân 

olunduğu üzere bunların cümlesine irâde-i ilâhiyyenin taalluku ancak ibâdın kendi ihtiyâr 

ve irâdeleri üzere cârî olmakla kâfirin küfründe ve âsînin ma‘siyetinde ve fâsıkın fıskında 

mecbûriyeti lâzım gelmeyeceği gibi kâfire îmân ve fâsıka itâat ve inkıyâdla teklîfin teklîf 

bi’l-muhâl olması dahi lâzım gelmez. 

(İbâdın ef‘âl-i ihtiyâriyyesi vardır) Yâ‘nî mükerreren beyân olunduğu üzere bi-

muktezî’l-âde Cenâb-ı Hakk’ın irâde ve meşiyyeti ancak ibâdın irâde ve ihtiyâr-ı cüz’îsi 

üzere müterettibe olup abd hayrı irâde ve ihtiyâr ederse yâ‘nî kudretini o tarafa sarf ederse 

mâni‘-i müntefî olduğu halde Cenâb-ı Allah hayrı şerri ihtiyâr ederse ke-zâlik şerri 

yaratır. Binâen-alâ-hazâ abdin ihtiyâr eylediği fi‘l hayr olursa tefazzulen müsâb olur ve 

eğer şerr olursa muktezâ-yi adlî olarak mücazât olur.  

Şimdi abdin ihtiyârına yâ‘nî kudretini fi‘l ve terk tarafına sarf olunması (kesb ve 

ihtiyâr ve irâde-i cüz’iyye) denildiği gibi. Bu kesbin akabinde mâni‘-i müntefî olarak bi-

tarîk cereyâni’l-âde Cenâb-ı Hakk’ın halk ve îcâd edip yaratmasına da (halk) denir. Şimdi 

fi‘l-i mezkûr halk ve îcâd cihetinden makdûr-i Bârî ve kesb cihetinden makdûr-i abddir. 

 nass-ı celîli muktezâsı üzere her kişi kendi muktezâ-yi kesb 465 ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾

ve ihtiyârıyla muâhaze olunacağı cihetle Cenâb-ı Allah hakkında hiçbir vecihle cebr ve 

zulm tasavvur olunamaz.  

(Ef‘âl-i ibâdın hasen olanları) Yâ‘nî a‘mâl-i meşrû‘a gibi. Dünyada medh ve 

senâya ve âhirette sevâba ba‘s olanları rızâsıyladır. ﴾466 ﴿وال يرضى لعباده الكفر nass-ı celîli 

muktezâsı üzere kabîh yâ‘nî terk-i meşrûât ve irtikâb-ı menâhî ve münkirât gibi dünyada  

zemm ve tevbîhe ve âhirette azâb ve ıkaba bâdî olanlar rızâsıyla değildir. İşte şu beyândan 

müstefâd oldu ki, Cenâb-ı Hakk’ın irâde ve meşiyyet ve kazâsı hayr ve şerr cümle ef‘âl-i 

 
465 es-Secde 32/17. 
466 ez-Zümer 39/7. 
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ibâda taalluk ederse (rızâ ve muhabbeti) mahzâ eltâf-ı celîle-i ilâhiyyesinden olarak ancak 

hayra yâ‘nî dünyada sebeb-i medh ve senâ ve âhirette ba‘s-i sevâb olanlara taalluk eder. 

Kâfirin küfrü ve âsînin ma‘siyeti ve fâsıkın fıskı kazâ-yı ilâhînin müteallikı olan 

makzî olmakla kazânın gayridir. Zira kazâ, sıfât-ı Bârî. Makzî ise, sıfât-ı abd olduğu için 

kazâya rızânın vücûbu makzî olan maâsîye rızânın vücûbunu müstelzim değildir. Binâen-

alâ-hazâ küfür ve sâir maâsî, Cenâb-ı Hakk’ın kazâsıyla olmalarından Cenâb-ı Hakk’ın 

rızâsıyla olmaları lâzım gelmez. Zira rızâ yalnız hayra taalluk eder. Maâsî ise şerrdir. 

(İstitâat maa’l-fi‘ldir) Yâ‘nî fi‘lin vücûduna illet ve sebep veyâ şart ma‘nâsına 

hakikat-i kudretten ibâret olan istitâat zamânen fi‘le mukarindir. Zira bu ma‘nâca olan 

kudret bir sıfâttır ki, âlât ve esbâbı sâlim olarak abdin bir fi‘lin iktisabını kasdı ânında 

Cenâb-ı Allah yaratır. Şimdi abd, hayr kasd ederse hayra kudret yaratır ve şerr kasd ederse 

şerre kudret yaratır. Binâen-alâ-hazâ şerr kasd ettiği sûrette hayra olan kudretini abd kendi 

kasd ve ihtiyârıyla zâyi‘ etmekle fi‘l-i şerr üzere dünyada zemm ve tevbîh ve âhirette 

mücazât olur. Ammâ ﴾467 ﴿وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال nazm-ı celîliyle işâret 

buyurulan selâmetü’l-esbâb ve’l-âlât ve’l-cevârih ma‘nâsına olan istitâat ittifâken fi‘lden 

mukaddemdir ve sıhhat-ı teklîf dahi ancak bu ma‘nâca olan istitâate i‘timâd eder. 

 

Îzâh 

 

İstitâat lafzı bi’l-iştirâk şu iki ma‘nâda müsta‘mel olup evvelki ma‘nâca kudret-i 

hakikatte arz olup arzın ise bekası mümteni‘ olmakla bi’z-zarûr zamanen fi‘le mukarin 

olması lâzımdır. Ve illâ abdin kudreti olmayarak fi‘lin sudûru lâzım gelir ki, bedîhü’l-

butlândır. 

Ammâ selâmet-i esbâb ve âlât ve cevârih ma‘nâsına olan istitâat, kâfire îmân ve 

âsîye itâat ve inkıyâdla teklîfin sıhhatinin mu‘temedün-aleyhi ve teklîf-i mezkûreden 

akdem-i mevcûd mütehakkık olmakla bi’l-umûm tekâlîf-i şer‘iyye hâl-i iktidârda vâki‘ 

olarak evvelki ma‘nâca istitâat, maa’l-fi‘l olup kable’l-fi‘l olmakla teklif-i âciz lâzım 

gelmez. Zira beyân olunduğu vecihle teklîfin medâr-ı sıhhati olan istitâat kable’t-teklîf 

mütehakkıktır. Onun için selâmet-i esbâb ma‘nâsına istitâatı olmayan kimse âciz olmakla 

 
467 Âl-i İmrân 3/97. 
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tevakkuf eden tekâlif ile mükellef olmaz. Nitekim bu ma‘nâca istitâatı hâiz olmayan 

kimse edâ-yı hacc ile mükellef olmadığı gibi.  

Kul, vüs‘ünin hâricinde olan şeyle teklîf olunmaz. Zira me’mûrun edâsına kadir 

olamayacağı şeyle teklîf muhâl ve mâ-lâ-yutâktır. İnsânın vüs‘ünin hâricinde olan şeye 

(mâ-lâ-yutâk) denir ki, üç kısımdır. Yâ‘nî üç derecesi vardır. Ednâ, Aksâ, Evsat. Ammâ 

ednâ derecesi, kâfirin îmânı ve âsî ve fâsıkın itâat ve inkıyâdı gibi. Zâtında mümkin olup 

lâkin hilâfına ilm-i ilâhî veyâ ahbâr-ı ilâhî veyâ irâde-i ilâhiyye taalluk ederek mümteni‘ 

olandır ki, zâtında mümkin olduğuna nazaran bu misillû mâ-lâ-yutâkla gerek Ehl-i Sünnet 

ve gerekse Ehl-i İ‘tizâl indinde ittifâkan teklîf vâki‘dir. Zira küfür üzerine vefât edenler 

ve Ebû Cehil gibi adem-i îmânlarına ilm-i ilâhî lâhik ve ahbâr-ı ilâhî taalluk eden kimseler 

icmâen ve nassen âsîlerdir. Hâlbuki âsî, mükellef olduğu teklîfi kabul edip îfâ etmeyen 

kimsedir. Ammâ sâbikan beyân olunduğu üzere Cenâb-ı Hakk’ın gerek ilmi ve gerekse 

irâde veyâ ahbâri bir şeyin vücûd veyâ ademine taalluk ederse müteallikı vâcib ve hilâfı 

mümteni‘ olmakla kâfirin adem-i îmânına ve âsî ve fâsıkın adem-i itâat ve inkıyâdına 

taalluk ettikleri cihetle küfür ve ma‘siyet-i vefkleri vâcib ve îmân ve inkıyâdları mümteni‘ 

ve muhâl olmakla îmân ve inkıyâdla teklif-i muhâl olup bu ise bâtıldır. Zira cebrdir diye 

suâl vârid olmaz. Zira Cenâb-ı Hakk’ın ahbâr ve irâdesi ilmine ve ilmi dahi ma‘lûma tâbi‘ 

olup bu makamda ma‘lûm ise, lâ-yezâlde kâfirin kendi ihtiyârıyla küfrü ve âsînin 

ma‘siyeti ve fâsıkın fıskı irtikâb eylemesi olmakla cebr lâzım gelmez. Zira gerek küfür 

ve gerekse îmân ve kezâ fısk ve isyânla itâat ve inkıyâd muktezâ-yi ihtiyârları olmakla 

menât-ı teklîf ihtiyârlarıdır. 

Aksâ derecesi, kalb-i hakayık ve ictimâ-ı zıddeyn ve irtifâ-ı zıddeyn ve nakîzeyn 

gibi li-zâtihî mümteni‘ olan şeylerdir. Meselâ, vâcibin imkân veyâ imtinâ‘a inkılâbı kalb-

i hakayık ve muayyen olan bir adedin Meselâ, (üçün) hem çift ve hem de tek olması 

ictimâ-ı zıddeyn ve hem çift hem de tek olmaması irtifâ-ı zıddeyn olmakla cümlesi zâtında 

mümteni‘ olduğu için bu misillû mâ-lâ-yutâkla teklîfin adem-i vukuu kitâb ve icmâ‘ ve 

istikrâ ile sâbittir. 

Evsat derecesi, zâtında mümkin olduğu gibi hilâfına ilm-i ilâhî veyâ irâde-i 

ilâhiyye ve-yâhûd ahbâr-ı ilâhî taalluk etmemiş ise de lâkin vuku‘una aslâ kudret-i abd 

taalluk etmemiştir. Hulk-i ecsâm gibi ve-yâhûd âdeten kudret-i abd talluk etmemiştir. 

Havâda uçmak ve bilâ-vâsıta su üzerinde gezmek ve bir dağa bir kimsenin kaldırıp 

arkasına alması gibi. Zira insân için bu misillû şeyler zâtında mümkin olmakla 
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Peygamberân-ı İ‘zam Hazarâtına mu‘cize ve Evliyâ-yı Kirâm Hazarâtına kerâmet olmak 

üzere hilâf-ı âde olarak vâki‘ olup umûr-ı âdiyyeden olmadıkları için umûm nev‘-i 

insânda vâki‘ değillerdir. İşte bu derece mâ-lâ-yutâkla teklîf ittifâken vâki‘ değil ise de 

lâkin cevâzında ihtilâf olunup Eşâire zâtında imkânına nazar ederek cevâzına ve meşhûr 

olan Mâtürîdîler dahi Mu‘tezîleler gibi âdeten imtinâ‘ına nazar ederek adem-i cevâzına 

kail olmuşlardır. İşte şu îzâhâttan müstefâd oldu ki, (mâ-lâ-yutâk) ednâ derecesiyle teklif, 

vâki‘ ise de lâkin ﴾468 ﴿ال يكلف هللا نفسا اال وسعها âyet-i celîlesi muktezâsı üzere aksâ ve kezâ 

evsat dereceleriyle ittifâken teklif, vâki‘ değildir. Ammâ Hazret-i Âdem’e ta‘lîm-i 

esmâ’dan sonra meleklere ﴾469 ﴿انبؤنى بأسماء هؤالء âyet-i celîlesi müfâdi üzere müsemmâtın 

enbâsıyla teklif-i ityân me’mûr-ün bih için olmayıp belki ta‘cîz yâ‘nî izhâr-ı acz içindir. 

(Hiçbir teklîf sağ oldukça teklif-i sâkıt olmaz) Yâ‘nî bir kimse âkıl ve bâliğ olduğu 

halde sağ oldukça evâmir ve nevâhî ile teklîf sâkıt olmaz. Ammâ aklen adem-i sukutu 

tekâlîf-i şer‘iyyeden maksad nezd-i ma‘nevî-i ilâhî de kesb-i kurbettir. Hâlbuki bu hususta 

abd için taavvur olunan makamın müntehâsı makam-ı risâlet ve makam-ı nübüvvet olup 

bu makam-ı maâlî ittisâmı ihrâz eden Enbiyâ-yı İ‘zam ve rüsül-i fehhâm hakkında vârid 

olan tekalîf-i ilâhiyye ise, sâir efrâd-ı mükellefenin iktidârlarının hâricinde olduğu der-

kârdır. Onun için {اشد البالء على األنبياء} 470  buyurulmuştur. Ve ammâ naklen adem-i 

sukutu ﴾471 ﴿اقيموا الصالة وآتوا الزكوة gibi evâmir-i ilâhîye ﴾473 ﴿وال تقتلوا النفس﴾ 472 ﴿وال تقربوا الزنا 

gibi nevâhî-i ilâhiyyeden ibâret olan tekâlîf-i ilâhiyye ve hitâbât-ı rabbâniyye âmm olarak 

vârid olmakla kabîl-i hitâb olan cümle-i mükellefîne hükmün şümûlünü îcâb eylediği 

emr-i kat‘îdir.  

Ve icmâ-i ümmet dahi bu hüküm üzere mün‘akid olmakla kitâb ve sünnet ve icmâ-

i ümmet ve bürhân-ı akliyye muhâlif olarak ba‘zı ibâhiyyenin abd gayet muhabbete vâsıl 

ve kalbi sâfî olarak bilâ-nifâk îmânı küfür üzere tercîh kendisinde hâsıl olunca evâmir ve 

nevâhî ile teklîf kendisinden sâkıt olur. Ve }474 }اذا احب هللا عبدا لم يضره ذنب gibi esere istinâd 

ederek öyle olan kimse kebâir dahi irtikâb eylese Cenâb-ı Allah nâr ile ona azâb etmez 

 
468 el-Bakara 2/286. 
469 el-Bakara 2/31. 
470 Buhârî, Merdâ, 3. 
471 el-Bakara 2/43.  
472 el-İsrâ 17/32. 
473  el-İsrâ 17/33. 
474 Ebû'l-Fazl el-Irakî, el-Muğnî an Hamli'l-Esfâr, thk. Eşref Abdülmaksud, Riyad: Mektebet-i Taberiyye, 

1415/1995, IV,  s. 318. 



257 
 

demesi. Ve ba‘zılarının dahi öyle olan kimselerden savm ve salât ve hacc gibi ibâdet-i 

zâhire sâkıt olarak o misillû kimsenin ibâdeti ancak tefekkür ve mülâhazadır demeleri 

nusûsu inkâr olmakla küfri îmân üzere tercîh olduğunda şübhe yoktur. 

Husûsen Cenâb-ı Allah ﴾475 ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين buyurmuştur ki, vefât edene 

kadar sağ oldukça Rabb’ine ibâdet et demek olmakla sağ oldukça ibâdetin vücûbunu ifâde 

eder. Zira insân }476 }الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا müfâdı üzere sağ oldukça gaflette olup ne vakit 

ki vefât ederse sûreti kat‘iyyede netâic-i a‘mâl ve akaidinde kendisi için yakin hâsıl 

olacağı cihetle mevte yakin-i ıtlâk olunmakla âyet-i celîledeki (يقين) lafz-ı şerîfi mevt ile 

tefsir buyurulmuştur. {اذا احب هللا عبدا لم يضره ذنب} hadîs-i şerîfin ma‘nâ-yı müntefî dahi 

nusûs-i sâire karinesiyle Cenâb-ı Allah kula muhabbet buyursa onun irtikâb menâhîden 

muhâfaza buyurarak ona zarar lâhik olmaz demektir. 

(Maktûl eceliyle) Yâ‘nî ilm-i ilâhîde kendisi için mukadder olan sebeple 

(meyyittir). Zira Cenâb-ı Allah ﴾477 ﴿ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ve  فاذا جاء اجلهم اليستأخرين﴿

 gibi nusûs-ı celîle ile ezelde ilim ve irâde-i ilâhiyyesi hasbi üzere 478 ساعة وال يستقدمون﴾

ibâdın ecellerini te’cîl ve takdir ve lâ-yezâlde evkat-ı muayyene ve merhûnesine tevkitle 

bilâ-tereddüd sûret-i kat‘iyyede hüküm buyurmuştur ki, ibâd için ezelde takdîr ve ta‘yîn 

buyurulan vakt-i hulûlunda göz yumup açacak kadar takaddüm ve teahhur kabîl 

olmadığını beyândır. 

Ammâ katilin katl üzerine dünyada kısâs veyâ diyetin vücûbu ve zemm ve 

tevbîhin vukuuyla âhirette azâb ve ıkaba istihkakla muâheze olunması mücerred kendi 

ihtiyâr ve irâdesini şer‘an menhî olan fi‘l, cânibine sarf ederek bi-tarîk cereyâni’l-âde 

Cenâb-ı Hakk’ın katl fi’lini halk ve îcâd buyurmasını kâsib olduğu içindir. 

(Ecel birdir.) Zira mevt, her ne kadar meyyitle kaim ise de Cenâb-ı Hakk’ın ilm-i 

ilâhîsinde takdîr ve ta‘yîn buyurduğu vakitte kabz-ı ervâha müekkel olan melâikenin ber-

muktezâ-yi fermân-ı ilâhî ervâh-ı ibâdi kabz ve nez‘ ederek fi‘l-i mevtâ Cenâb-ı Hakk’ın 

halk ve îcâdında hâsıl olmasıyla ibâdın onda aslâ sun‘ ve medhali olmadığı cihetle ibâdın 

ihtiyâr ve adem-i ihtiyârıyla taaddüd etmez. Zira Cenâb-ı Allah قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل﴿

 
475 el-Hicr 15/99. 
476 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 80; Celâleddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, ed-Dürerü'l-müntesire fi'l-

ehâdîsi'l-müştehire, thk. Muhammed b. Lutfî es-Sabbâğ, Riyad: Câmiatü'l-Melik Suud, 1988, I, s. 197. 
477 el-Mü’minûn 23/43. 
478 el-A’râf 7/34. 
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479 بكم﴾  nass-ı celîliyle tasrîh buyurmuştur. Yâ‘nî Habibim söyle ki, rûhlarınızı kabza 

müekkel olan melekü’l-mevt yâ‘nî Azrâil aleyhi’s-selâm nüfusunuzu istîfâ edip 

hiçbirinizi bırakmaz demektir. Diğer âyet-i celîlede dahi سل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم ﴿ير

 buyurmuştur ki, hayr ve şerr cümle a‘mâlinizi zabt ve hıfz 480 الموت توفته رسلنا وهم يفرطون﴾

eder. Bir tâkım Melâike-i kirâm irsâl buyurulmuş ki, indallah mukadder olan ömrünüz 

münkazî olarak birinize mevt geldiği vakit yâ‘nî mevtin idrâkına irâde-i ilâhiyye taalluk 

buyurulduğu vakit taraf-ı ilâhîden irsâl buyurulan Melâike-i kirâm ki, (Hazret-i Azrâil 

aleyhi’s-selâm ve onun a‘vânı) rûhunu kabz edip onlar vaktinden ne bir ân akdem ne bir 

ân sonraya terk ve teennî ile tefrît etmezler. Yâ‘nî ecel müsemmasını ziyâde veyâ 

noksanla tecâvüzde bulunmazlar demektir. 

Ammâ "الصلة الرحم تزيد في العمر" ve "481 "الصدقة ترد البالء وتزيد العمر gibi ba‘zı tââtla 

ömrün izdiyâdını ifâde eden hadîs-i şerîfler âhbâr-ı âhâd olmakla nusûs-ı katı‘aya muarız 

olamaz velev süllim insânın hayırla yâd olunması ömrün sâniyesidir denildiği gibi 

ziyâdelikle maksûd bi-hasbi’l-hayr ve’l-bereket demektir. Yâhûd maksûd refâh-ı hâl ile 

ömür sürmen ve Cenâb-ı Allah ezelde şu hayrı işlemeyen kimsenin ömrü yetmiş sene 

olmasını ve işlemeyen kimsenin ömrü kırk sene olmasını irâde buyurup. Hâlbuki Cenâb-

ı Allah bildi ki, şu kimse o hayrı işleyecektir. Onun ömrünü ezelde yetmiş sene takdîr ve 

ta‘yîn buyurmuştur. Ve bildi ki, şu kimse o hayrı işlemeyecektir. Ezelde onun ömrünü 

ona göre kırk sene takdîr buyurmuştur. Ma‘lûmat-ı ilâhiyyenin ilminin hilâfına ihtimâli 

olmadığı gibi mukadderât-ı ilâhiyyenin dahi takdir-i ilâhînin hilâfına ihtimâli olmadığı 

cihetle tezâyüd ve tenâkusa ihtimâli olmadığı der-kâr olmakla ancak ilm-i ezel-i ilâhiyye 

nazaran ziyâdelik o hayra nisbet olunmuştur.  

(Harâm482 rızıktır) Yâ‘nî me’kûlât ve meşrûbâttan helâl olanları rızık olduğu gibi 

harâm olanları dahi rızıktır. Zira rızık, Cenâb-ı Hakk’ın hayevânlara tenâvül etmek için 

sevk buyurup bi’l-ihtiyâr onların tenâvül eylediği gıdanın ismidir ki, helâl ve harâma 

 
479 es-Secde 32/11. 
480 el-En’âm 6/61. 
481 "Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin" hadis-i 

şerifine atf edilmiştir. Buhârî, Edeb, 12, Buyû’, 31; Müslim, Birr, 6."Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." 

Bkz. Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî, Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-

fevâid, thk. Abdullah Muhammed Derviş, çev. Hüseyin Kaya, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2011, XIII, s. 

535-536 (hadis nu. 13455). 
482 Haram aynını yâhûd cinsini tenâvül-i nassla yâhûd icmâ‘la memnû‘ olan yâhûd mütenâvili hakkında 

hadd veya ta‘zîr ve-yâhûd vaîd-i şedîd vârid olan şeydir. Ammâ sebeb-i hurmeti ister hafî olsun zinâ gibi 

ister celî olsun zehir ve şarâbın tenâvülü gibi. (Müellifin dipnotudur.) 
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şâmildir. Zira her ikisiyle de tegazzî hâsıldır. Şu kadar var ki, ihtiyârlarında mecbûr 

oldukları için harâmı ihtiyârları üzere mes’ûl ve muâheze olunurlar. 

(Herkes gerek helâl ve gerekse harâm rızkını istîfâ eder) Yâ‘nî hiçbir kimse kendi 

rızkını yemek ve-yâhûd başkası diğerinin rızkını yemek kabîl değildir. Zira beyân 

olunduğu cihetle mukadderat-ı ilâhiyyenin tegayyür ve tehallüfü mümteni‘ olmakla her 

kimseye Cenâb-ı Hakk’ın rızık takdîr buyurduğu şeyi yemek vâcibtir. Binâen-alâ-hazâ 

gayrın yemesi mümteni‘dir. 

(Delâlet ve hidâyet Cenâb-ı Hakk’ın halk ve îcâdıyladır) Ammâ aklen zât-ı 

Bârî’den başka hâlık ve müessir yoktur. Ammâ naklen ﴾483 ﴿وهللا يضل من يشاء و يهدى من يشاء 

buyurulmuştur ki, Cenâb-ı Allah ilm-i ezelîsinde cânib-i dalâleti ihtiyâr edecekleri sâbit 

olanlar da dalâleti ve semt-i saâdet-i hidâyeti ihtiyâr edecekleri sâbit olanlarda ihtidâyı 

yaratır demektir.  

Diğer âyet-i celîlede dahi ﴾484 ﴿ومن يضلل فماله من هاد ومن يهدى هللا فماله من مضل 

buyurulmuştur ki, Cenâb-ı Allah bir kimsede muktezâ-yi ihtiyârları olarak ihtidâyı halk 

buyurursa onu ıdlâl edecek bir mudil yoktur. Ve bir kimsede ıdlâli halk ve îcâd buyurursa 

onu irşâd edecek bir hâdî yoktur demektir. Binâen-alâ-hazâ ﴾ان هذا القرأن يهدى للتى هى اقوم﴿ 

485 müfâdi üzere Cenâb-ı Hakk’ın gayrı gerek Kur’ân-ı Kerîm’e ve gerekse Nebî-i Zî-

şân’a ve gerekse başkasına nisbet olunan (hidâyet) tarîk-i müstakîme delâlet ma‘nâsına 

olduğu gibi ﴾486 ﴿رب انهن اضللن كثيرا من الناس mefhûm-i münîfi üzere şeytân başkasına isnâd 

olunan dalâlet dahi tarîk-i dalâlete delâlet ma‘nâsına mahmûldür. 

(Kebâir, mü’mini îmândan çıkarmaz ve küfre idhâl etmez) Yâ‘nî küfür ve şirkten 

başka sâir türlü sagaîr ve kebâirden hiçbir ma‘siyet mü’mini (Mu‘tezîle’nin îmândan 

çıkarır dedikleri gibi) imandan çıkarmaz. Ve (Havâric’in küfre idhâl eder dedikleri gibi) 

küfre idhâl etmez. Zira mürtekib-i kebîrenin mü’min olduğu aklen ve naklen sâbittir. 

Ammâ aklen sübûtu beyân olunduğu cihetle hakikat-i îmân ancak tasdîk-i kalbîden ibâret 

olup a‘mâl-i îmândan cüz’ olmadığı cihetle a‘mâl-i sâliha îmânın tezâyüdünü mûcib 

olmadığı gibi gerek sagaîr ve gerekse kebâirden ibâret olan a‘mâl-i kabîha dahi 

tenâkusunu bile mûcib değildir. Nerede kaldı ki, bi’l-külliyye kisve-i îmândan ihrâc 

 
483 Fâtır 35/8. 

484 ez-Zümer 39/36-37. 

485 el-İsrâ 17/9. 

486 İbrahim 14/36. 
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eylesin. Ammâ şeâir-i küfriyyeden bir şeyi ihtiyârıyla irtikâb ve muharemâttan bir şeyi 

istihlâl, umûr-i dîniyyeden bir şeyi inkâr ve istihfâf gibi. Nazar-ı şer‘de emâre-i tekzîb 

add olunan bir şeye mukarin olan kebâir-i şerâit îmân bahsinde beyân olunduğu vecihle 

küfre idhâl eder. Ve ammâ naklen sübûtu kitâb ve sünnet ve icmâ-i ümmetle sâbittir. 

Ammâ kitâb ﴾487 ﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما âyet-i celîlesi gibi ki, ehl-

i îmândan iki tâife yek-dîgeriyle mukatele ederlerse sizler onların beyânlarını ıslâh ediniz 

demek olmakla katl-i kebâirden iken mürtekibi hakkında Cenâb-ı Allah mü’min ta‘bîr 

buyurmuştur. (Ammâ sünnet) Resûl-i Ekrem ve Nebî-i Muhterem sallalahü teâlâ aleyhi 

ve sellem Efendimiz Hazretleri {ما من عبد قال ال اله اال هللا ثم مات على ذلك االدخل الجنة}488 yâ‘nî 

 diyerek vefât eden yâ‘nî tevhîd-i Bârî ve tasdîk-i şerîatla mu‘tekid olarak vefât  ال اله اال هللا

eden kimse elbette cennete girecektir buyurduk da Ashâb-ı Kirâm HazarâtInden Ebî Zer 

Hazretleri489 {وان زنى وان سرق}490 yâ‘nî her ne kadar zinâ ve sirkat gibi kebâiri irtikâb 

ederse de dâhil olur mu, dedinde Hazret-i Resûl-i Ekrem Efendimiz {وان زنى وان سرق} 

buyurmuştur ki, her ne kadar zinâ ve sirkat gibi kebâiri irtikâb ederse dahi âkıbet-i cennete 

dâhil olur buyurdular. İşte hadîs-i şerîfte kebâirden bulunan zinâ ve sirkat gibi ma‘siyeti 

irtikâb ederek vefât eden ehl-i îmânın Cennet’e duhûlunu haber vermiştir. Duhul-i cennet 

ise, ancak ehl-i îmâna mahsûs olmakla kebâirin mü’mini îmândan çıkarmadığına bürhân-

ı âdildir. (Ammâ icmâ-i ümmet) Ehl-i kıbleden tevbesiz vefât eden kimseler üzerine 

kebâiri irtikâblarını bildikleri halde namaz kılmak ve istiğfâr etmek üzere zamân-ı saâdet 

Hazret-i Peygamberden bu âna kadar ümmet-i muazzama-i Muhammediyye’nin icmâ‘ ve 

ittifâklarıyla sâbittir. Zira namaz ve istiğfâr ancak ehl-i îmâna mahsûstur.  

Binâen-alâ-hazâ ﴾491 ﴿افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا gibi âyet-i celîlelerde zikr olunan 

fıskla maksûd, müntehâ-yi fısk olan küfür olmakla îmânla muttasıf olan kimseler küfür 

ile muttasıf olan gibi değildir demektir. {ال ايمان لمن ال أمانة له} 492 gibi hadîs-i şerîfler teşdîd 

ve tehdîde mahmûldür. Ve kezâ ﴾493 ﴿ومن لم يحكم بما انزل هللا فاولئك هم للكافرون  gibi âyet-i 

 
487 el-Hucurât 49/9. 

488 Buhârî, İman, 26; İbn Mâce, Mukaddime, 11. 
489 Ebû Zer el-Gıfârî (ö.32/653), servet terâkümü konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınan sahâbîdir. 

Abdullah Aydınlı, “Ebû Zer el-Gıfârî”, DİA, X, s. 266-269. 
490 Buhârî, İstikrâz, 3; Rikak 14; Müslim, Zekât, 32. 
491 es-Secde 32/18. 
492 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 135, 154, 210, 251. 
493 el-Mâide 5/44. 
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celîle}494 }من ترك الصلوة معتمدا فقد كفر gibi küfrü îhâm eden ehâdis-i şerîfler nusûs-i zâhireye 

mugayir olduklarına binâen zâhirlerinden masruflardır. Yâ‘nî âyet-i celîle-i mezkûredeki 

 tasdîk ma‘nâsına olarak âyât-ı münezzeleyi tasdîk etmeyenler kâfirlerdir demek )حكم(

olduğu gibi. Ve hadîs-i şerîfin ma‘nâsı dahi namazın farziyyetini sarâhaten inkâr veyâ 

istihfâf ve istihzâ’ ile müteammiden namazı terk eden kâfirdir demektir. Ve kezâ  ومن﴿

 nazm-ı celîlin ma‘nâsı bir mü’mini îmânından için 495 يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾

ve-yâhûd katl-i mü’mini istihlâl ile katl eden kâtil. Şimdi onun cezâsı muhalleden 

cehennemdir demek olmakla nusûs-ı mezkûrenin cümlesi küfrü mûceb olan ma‘nâ 

irâdesine mahmûl olarak zâhirlerinden masruflardır. Şu kadar var ki, bu misillû mürtekib-

i kebîre olan mü’min-i âsî îmân-ı kâmil ile mü’min-i sâlih değildir. 

(Cenâb-ı Allah üzerine hiçbir şey vâcib değildir) Zira vücûba bir mûcib lâzımdır. 

Hâşâ Cenâb-ı Allah üzerine bir şeyin vücûbu farz olunsa elbette bir hâkimin hükmü ve 

bir mûcibin îcâbıyla olacağından hâşâ Cenâb-ı Hakk’ın mahkûm ve makhûr olmasını îcâb 

eder. Bu ise, kat‘i’l-butlândır. Zira ﴾496 ﴿وهو القاهر فوق عباده  muktezâsı üzere Kahhâr-ı 

Mutlak’dır. Belki tââta sevâbı mahzâ fazl ve keremi ve maâsîye azâb ve mücâzâtı 

muktezâ-yi adlî ve her ikisi de âsâr-ı hikmetiyyedir. 

(Cenâb-ı Allah küfür ve şirki afv etmez) Bunlardan başka sagaîr ve kebâir 

dilediğin[mağfiret eder. Bu dahi aklen ve naklen sabittir. Ammâ aklen sübûtu küfür ve 

şirk müebbeden i‘tikad olunmak üzere iltizâm olunan bir hâl olmakla onların cezâsı dahi 

müebbed olmak muktezâ-yi hikmettir. Bu ise, afva münâfîdir. 

Ammâ naklen sübûtu ﴾497 ﴿ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

buyurulmuştur ki, muhakkak olarak gerek zâtında ve gerekse sıfâtında ve gerekse fi‘linde 

kendine şirk olunmağı yâ‘nî müntehâ-yı maâsî olan mutlakan küfrü mağfiret etmez. 

Ammâ küfrün gayr-i sagaîr ve kebâir cemî‘-i maâsîyi tefazzulen dilerse bilâ-tevbe afv ve 

mağfiret buyurur. Ammâ tevbe ile küfrü de afv eder. Zira tevbe lügatta mutlakan 

günâhdan rücu‘ ma‘nâsınadır. Ve şer‘de günâha günâh olduğu için nedâmet etmek ve 

 
494 Ebü’l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân Receb (İbn Receb), Fethu’l-Bârî alâ 

Sahîhi’l-Buhârî, Medine: Mektebetü’l-Ğurabâ el-Eseriyye, 1996, I, s. 24.  Bu söz Said b. Cübeyr’in sözü 

olarak rivayet edilmektedir. Fakat araştırmamızda sözün sonunda “بهارا” kelimesi eklenilmiş Enes b. 

Mâlik’in Resûlullah’dan rivayet yoluyla gelen hadise rastladık: Ebü’l-Kasım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân 

b. Ahmed et-Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, Kahire: Daru’l-Harameyn, 1995,  III, s. 343. 
495  en-Nisâ 4/93. 
496 el-En’âm 6/18. 
497 en-Nisâ 4/48. 
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maâsîye iktidârı var iken bir daha vâki‘ olmamağa azm ve kasd ederek fi’l-hâl her türlü 

günâhdan çekinmektir. Ve küfür ve şirkten tevbe. Bunlardan teberrî ederek din-i hakkı 

kabul demek olmakla tefazzulen afv-ı der-kârdır. 

 emr-i celîli muktezâsı üzere her bir mümine 498 ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا﴾

her ân ve zamân tevbe ve istiğfâr lâzımdır. Zira "499 "ال صغيرة باالصرار وال كبيرة باالستغفار 

müfâd-i münîfi üzere sagâirin irtikâbına ısrâr sagâirin kebâire bülûgunu mûceb olduğu 

gibi. Tevbe ve istiğfâr dahi her türlü maâsî ve menâhînin afvını iktizâ eder. Zira  وهو الذي﴿

500 يقبل التوبة﴾ müfâdi üzere Cenâb-ı Allah lutfen keremen kullarının tevbesini kabul 

buyuracağını sûret-i müekkedede haber vermiştir. Cenâb-ı Hakk’ın vuku‘undan haber 

verdiği şey ise, muktezâ-yi kemâli olarak muhakkaku’l-vuku‘ olup hilâfına ihtimâli 

yoktur. Bir günâhkâr günâhtan an-samîmi’l-kalb tevbe etmiş iken bir müddet sonra o 

günâha rücu‘ eylemesi tevbe-i sâbıkasına zarar vermez. Vech-i mezkûr üzere her kaç kere 

tevbe eylese yine tevbesi makbûldür. Ammâ günâhın ba‘zısına musirr iken ba‘zısından 

tevbenin sıhhati ihtilâfı isede muhtâr olan sahîh olmasıdır. 

(Sagîre üzerine ıkab câizdir) Yâ‘nî gerek kebâir de irtikâb eylesin gerekse ondan 

ictinâb eylesin sagîre üzerine mücâzât aklen ve naklen câizdir. Ammâ aklen cevâzı 

Cenâb-ı Allah ﴾501 ﴿ال يسأل عما يفعل bir Hakîm-i Mutlak olup hayr ve şerr her bir fi‘l için bir 

cezâ muktezâ-yi hikmettir. 

Ammâ naklen cevâzı ﴾502 ﴿ال يغادر صغيرة وال كبيرة اال احصها buyurulmuştur ki, rûz-i 

cezâda ibâdın maâsîsinden ne sagîre ne de kebîre hiçbir ma‘siyeti gadir olmaz. Ancak 

cümlesini ihsâ’ ve ta‘dâd eder demek olup ihsâ’ ve ta‘dâd ise, hesab ve mücâzât için 

olmakla sagîre üzere mücâzâtın sübûtu muktezâ-yi nass-ı katı‘dır. 

Binâen-alâ-hazâ ﴾503 ﴿ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نفكرعنكم سيئاتكم âyet-i celîlesinde zikr 

olunan kebâir-i mutlak olarak vârid olduğu için kemâline masrûf olmakla müntehâ-yi 

maâsî olan küfre mahmûl olduğu gibi cem‘in cem‘e tekabülü dahi âhâdin âhâda 

 
498 et-Tahrîm 66/8. 
499 Sırrı’nın zikrettiği ibarenin benzerini araştırma esnasında bulamayıp benzerini ifade eden ال كبيرة بكبيرة{ 

وال صغيرة بصغيرة مع االصرار{ مع االستغفار  şeklindeki İbn Abbas kanalıyla rivayet olunan hadise rastladık. Ebû 

Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhaki, Şu‘abü’l-Îmân, Hindistan: Mektebetü’r-Rüşd, 2003, IX, s. 

406; Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref b. Muri Nevevi, el-Minhac fi şerhi sahihi Müslim b. el-

Haccac, Beyrut: Daru İhyâi’t-Türâs, 1392, II, s. 87. Aynı şekilde{ال كبيرة مع االستغفار وال صغيرة مع االصرار} 

şeklindeki rivayete rastladık. el-Münâvî, Feyzü’l-Kadir, VI, s. 436. 
500 eş-Şûrâ 42/25. 
501 el-Enbiyâ 21/23. 
502 el-Kehf 18/49. 
503 en-Nisâ 4/31. 
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inkisâmını muktezî olmakla cem‘ sîgasıyla irâdî dahi efrâd-ı muhâtabîn ile kaim olan 

efrâd-ı küfre masrûf olarak ma‘nâ-yı âyet-i celîle “Ey Ehl-i teklîf! Eğer sizler nehy 

olunduğunuz menhiyyâtın müntahâsı olan envâ‘ ve efrâd-ı küfürden ictinâb ve ihtirâz 

ederseniz mahzâ muktezâ-yi fazl ve keremimiz olarak sizlerden küfürden mâ-adâ sâir 

seyyiâtınızı tekfîr edip afv ederiz” demek olmakla küfrün gayrı olan seyyiât-ı segâir ve 

kebâire şâmile olmakla muktezâ-yi adlî olarak cevâz-ı ıkabta ve mûceb-i fazl ve keremi 

olarak afvı mağfiretin cevâzında sagâirin kebâire iştirâkını ifâde ederek müddeâ-yı Ehl-i 

Sünneti isbâta bürhân olur. 

 muktezâsı üzere bu âlem-i kevn ve fesâdda ba‘z-ı 504 ﴿ومن يكفر باألمان فقد حطب عمله﴾

saîd, şakî olur. Neûzü billâhi teâlâ ba‘de’l-İslâm irtidâd eden kimseler gibi. Ve  قال للذين﴿

 mûcebi üzere ba‘zı şakî dahi saîd olur. Ba‘de’l-küfür 505 كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾

şerîf-i İslâmla müşerref olan mühtedîler gibi. Tegayyür ve tebeddül ancak abdin kesbi 

olan saâdet ve şekavettedir. Cenâb-ı Hakk’ın fi‘li olan es‘âd ve eşkada değildir. Zira 

(ء)اشقا halk-ı saâdet ve )اسعاد(  halk-ı şekavet ma‘nâsına olarak sıfat-ı sübûtiyyeden olan 

tekvîn sıfatına râci‘ olup sıfât-ı Bârî ise, kabîl-i tagayyür değildir. Zira sıfât-ı Bârî vâcib 

ve ezelî kadîm olmakla hudûs îcâb eden tagayyüre münâfîdir. 

 yâ‘nî saîd olan ancak rahm-i 506{السعيد من سعد فى بطن امه والشقى من شقى فى بطن امه}

mâderde saîd olandır.  Ve şakî olan dahi ancak rahm-i mâderde şakî olandır. Aksi 

olunarak rahm-i mâderde saîd olan cenîn dünyaya geldik de ebeden saîddir. Ve ana 

rahminde şakî olan cenîn dünyada dahi şakîdir ma‘nâsını müfîd olan hadîs-i şerîf ve 

bunun emsâli olan nekulü ilm-i ezelî-i ilâhiyye nazarandır. Yoksa  يمحو هللا ما يشاء ويثبت﴿

 âyet-i celîlesi muktezâsı üzere mahv ve isbâtı kabîl olan âlem-i kevn 507 وعنده ام الكتاب هللا﴾

ve fesâda levh-i mahfûza nazaran değildir. Şimdi hadîs-i şerîf-i mezkûrun ma‘nâ-yı 

münîfi ilm-i ezelî-i ilâhiyyede saîd olan kimse âkıbet-i karin saâdet olarak müfârekat eder. 

Ve ilm-i kadîm-i ilâhîde şekaveti sâbit olanlar dahi dünyadan şekavetle hurûc eder demek 

olmakla dünyada saâdetin şekavete ve şekavetin saâdete tebdîliyle ile nihâyetü’l-emr 

ilerideki hâli ezeldeki sâbit olan hâlinin tıbkı üzere olmasına münâfî değildir. 

 
504 el-Mâide 5/5. 
505 el-Enfâl 8/38. 
506 Buhârî, Bedu'l-halk, 6; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, I, 548. 
507 er-Ra’d 13/39. 



264 
 

Zira eşyânın ilm-i ezelî-i ilâhîde bir vücûdu vardır ki, aslâ kabîl-i tagayyür 

değildir. Bir de âlem-i cismânîde vücûdu vardır ki, kabîl-i tagayyürdür. Bir de mahv ve 

isbât-ı levhinde yâ‘nî levh-i mahfûzda kütüb ve sebti vardır ki, her şey onda mektûbdur. 

-âyet-i celîlesi mazmûnu üzere mahv ve i‘dâmına irâde ﴿يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب﴾

i ilâhiyyesi taalluk eylediği şeyleri mahv ve isbâtına meşiyyet-i ilâhiyyesi taalluk eden 

şeyleri isbât eder. Meselâ, ilm-i ezelî-i ilâhîsinde bir kimsenin saâdet ve hidâyeti sâbit 

olduk da her ne kadar bu âlem-i cismânîde şakî ve kâfir olarak gelip ve levh-i mahfûzda 

dahi o vecihle kâfir ve şakî olarak isbât olunsa bile âkıbet-i âlem, ezelî-i ilâhîsi vefkı üzere 

nihâyet-i ihtiyârıyla kabul-i îmân ederek bu âlemde ibtidâ’ ki hâl-i küfrü yâ’nî şekaveti 

îmân ve saâdete tebeddül ve levh-i mahfûzda dahi isbât olunan küfrü mahv olup hidâyet 

ve saâdeti isbât olunur. Zira ümmü’l-kitâb yâ‘nî levh-i mahfûz yed-i kudret-i 

ilâhiyyesindedir. İşte şu îzâhâttan müstebân oldu ki, saâdet ve şekavet husûsunda 

emniyyet ve i‘timâd ancak hâl-i hâtimeyedir. Zira kat‘î olarak onca vâriden o vakit 

tahakkuk eder. Bununla beraber " يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما يموت عليه الناس " yâ‘nî 

insân âlem-i cismânîde meşgul bulunduğu hâl üzere vefât eder. Ve vefât eylediği hâl 

üzere ba‘s olunur. Müfâdi üzere mezraa-i âhiret olan bu âlem-i cismânîde muktezâ-yi 

îmân olan a‘mâl-i sâliha ile esbâb-ı saâdete çalışmak lâzımdır. 

 

BÂB-I SÂNÎ 

 

(Melâike-i kirâm hakkında akaid-i Ehl-i Sünnet beyânındadır) 

 

Her mükellefe Melâike-i kirâm hakkında i‘tikadı lâzım olan umûr-i dîniyye dört 

türlüdür. Birincisi: Vücûdlarını yâ‘nî Cenâb-ı Hakk’ın melekleri vardır. Nurdan yaratılıp 

ecsâm-ı latîfelerdir. İzn-i ilâhî ile her türlü eşkâle girebilirler ve menâfiz-i dayyikaya nâfiz 

ve ef‘âl-i şâkkaya muhtemellerdir. Hattâ Cebrâil aleyhi’s-selâm izn-i hakkla kanadının 

ucuyla nice dağları koparıp atar ve sayhasıyla bir beldenin ahâlîsini bir anda mahv eder 

ve tarfetü’l-ayn da istedikleri mahale erişebilirler. ﴾508 ﴿جاعل المالئكة رسال أولى أجنحة 

muktezâsı üzere iki ve üç ve daha ziyâde ilâ-mâ-şâallah kanatları ile fermân-ı ilâhî’nin 

teblîgine me’mûrlardır. 

 
508 el-Fâtır 35/1. 
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İkincisi: ﴾509 ﴿بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون Melâike-i kirâm, Cenâb-ı 

Hakk’ın mükerremîn kullarıdır. Onların akvâli Cenâb-ı Hakk’ın kavlini sebkat etmez. 

Cenâb-ı Allah her ne emir ederse bilâ-suâl ve lâ-tevakkuf îfâ ederler. Onlar ancak fermân-

ı ilâhî ile amel ederler. Müfâdını müfîd olan nazm-ı celîl-i ilâhîsiyle medh ve sitâyiş. 

 Melâike-i kirâm’ın cümlesi hiçbir vecihle 510 ﴿ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾

Cenâb-ı Hakk’ın fermân-ı ilâhîsine adem-i imtîsal ile âsî olmazlar. Belki me’mûr 

oldukları evâmir-i ilâhiyyeye imtîsal ile dâima itâat ve inkıyâd üzere bulunurlar. 

Mazmûnunu müfîd olan âyet-i kerîme ile tasdîk ve tezkiye olunmuşlardır. Binâen-alâ-

hazâ tâife-i Yâhûddan ba‘zılarının Melâike-i kirâmdan ba‘zıları hakkında ma‘siyet ve 

mesh i‘tikadında bulunmaları nusûs-i kat‘aya muhâlif olmakla bâtıldır. Hattâ  وما انزل على﴿

 âyet-i celîlesiyle 511 الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقوالن انما نحن فتنة فال تكفر﴾

beyân buyurulan Hârût ve Mârût macerası Ekâbir-i ehl-i tefsirin beyânına göre, bir zamân 

beyne’n-nâs sihir, şüyû‘ bularak hârık-ı âde tekessür edip kizb üzere da‘vâ-yı nübüvvete 

kıyâm çoğalmasıyla mu‘cize-i enbiyâ’ ile sihir beynini tefrîk ve temyîz için Cenâb-ı Allah 

lutfen Hârût ve Mârût namında iki melek irsâl buyurup nâsa ta‘lîm-i sihir ederler idi.  

(Zira ta‘lîm-i sihir küfür değildir. Belki küfr-i i’tikâd muktezâsıyla ameldir.) Bunlar ise, 

li-maslahat ta‘lîm edip ve ﴾512 ﴿انما نحن فتنة فال تكفر diyerek ondan men‘ ile va‘z ve nasîhat 

buyururlardı. Ammâ zelle513 ihtimâli ve bu sebeple muâtebet ismete münâfi değildir. Zira 

zelle, Enbiyâ-yı İ‘zam haklarında bile câizdir. Ammâ İblis, melâike cinsinden değildir. 

Belki cindir. Melâike-i kirâmdan istisnâsı taglîb tarîkıyladır. Li-hikmet-i hafiyyet Cenâb-

ı Allah insânın zâhir ve bâtınında te’sîrini halk ve îcâdla insân üzere musallat buyurarak 

nev‘-i insânı mübtelâ kılmıştır. 

Üçüncüsü: Öyle insân gibi yemek ve içmek ve erkeklik ve dişilik ve bunların 

levâzımından berîlerdir. ﴾514 ﴿وما يعلم جنود ربك اال هو mazmûn-i münîfi üzere ânların envâ‘ 

ve esnâfını ancak Cenâb-ı Allah bilir. Cebrâil ve Mîkâîl ve İsrâfîl ve Azrâil aleyhi’s-selâm 

Hazarâtı gibi indallah mukarrebleri vardır. Ve bunlardan her birisi inzâl-i vahiy ve îsal-i 

erzâk ve emtâr ve nefh-i sûr ve kabz-ı ervâh gibi bir vazîfe ile mükelleflerdir. Ve ba‘zıları 

 
509 el-Enbiyâ 21/26-27. 
510 et-Tahrîm 66/6.  
511 el-Bakara 2/102. 
512 el-Bakara 2/102. 
513 Zelle, mükellefin bir kastı olmadan yaptığı yanlış veya işlediği hata anlamında kullanılan bir terimdir. 

Mustafa Akçay, “Zelle”, DİA, XXXXIV, s. 223-225. 
514 el-Müddessir 74/31. 
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dahi ﴾515 ﴿يسبحون الليل والنهار ال يفترون fehvâ-yı celîli üzere li-hikmet gece gündüz Cenâb-ı 

Hakk’ı tesbîh ve tenzîh ile meşgul olup aslâ usanmazlar. Ve bir tâkımı dahi kazâ ve kader-

i ilâhî vefkı üzere yerde ve gökte ve cennet ve cehennemde kendilerine mahsûs vazîfe ile 

meşgullerdir.  

 .mefhûmu üzere bir tâkımı dahi a‘mâl-i ibâdı yazarlar 516 ﴿كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون﴾

Ve bir tâkımı dahi dünyada muhâfaza ve hayra irşâd ve kabirde ve sâir bulunduğu 

mahalde suâl-i ten‘îm ve ta‘zîb ve sâir vazîfeler ile mükelleflerdir.  

Dördüncüsü: Rüsül-i beşer, Rüsül-i melâikeden; âmme-i beşer, âmme-i 

melâikeden efdâllerdir. Zira Melâike-i kirâm hazarâtı, Ebû’l-beşer, Hazret-i Âdem’e 

secde-i ta‘zîm ile me’mûr oldular. Ve bir de insân, kemâlâtı pek çok mevâni‘ ve avâik-i 

beşeriyenin taab ve meşakkatiyle tahsîl ederler.{اجركم بقدر تعبكم}517 ve}افضل األعمال احمزها{  

518 gibi hadîs-i şerîfler muktezâsı üzere ecr ve mükâfâtları dahi ziyâde olmak muvâfık-ı 

hikmettir. 

BÂB-I SÂLİS 

 

(Kütüb-i semâviyye hakkında akaid-i Ehl-i Sünnet beyânındadır) 

 

Muktezâ-yi hikmet-i ilâhiyye ihtilâf-ı ezmânla ahvâl-i âlem dahi muhtelif olmakla 

evkat tebeddül ettikçe muktezâ-yi hâle muvâfık evâmir ve nevâhî ihbârât ile kullarını dîn-

i hakka irşâd ve şer‘ buyurduğu dîn-i hakkı zabt ve beyân için Hazret-i Âdem’den Mefhar-

i Mevcûdât aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazretlerine kadar 

şeref-i risâletle müşerref buyurulan Peygamberân-ı İ‘zam Hazarâtından ba‘zılarına 

Cebrâil aleyhi’s-selâm vâsıtasıyla elsine-i mütenevviada müdevven ve gayr-i müdevven 

bir tâkım kitâblar vahiy ve inzâl buyurulmuştur. 

Onlardan müdevven olanları Tevrât, Hazret-i Mûsâ aleyhi’s-selâm’a; Zebûr, 

Hazret-i Dâvud aleyhi’s-selâm’a; İncîl, Hazret-i Îsâ aleyhi’s-selâm’a; Kur’ân-ı Azîmü’l-

Bürhân Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâm’a inzâl buyurulmuştur. Bunların cümlesi 

Kelâmullah’tır. Ve Kelâmullah ise, sıfat-ı kelâm bahsinde beyân olunduğu vecihle zât-ı 

 
515 el-Enbiyâ 21/20. 
516 el-İnfitâr 82/11-12. 
517 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 24, 25. 
518 Şemseddin es-Sehâvî, el-Makasıdü’l-hasene fî beyâni kesirin mine’l-ehâdîsi’l-müştehire ale’l-elsine, 

tsh. Abdullah Muhammed es-Sıddîk, Kahire: Mektebetü’l-Hanci, 1956/1375, s. 69 (hadis nu. 137). 
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Bârîyle kaime bir sıfat-ı kadîme olmak i‘tibârıyla bir olup ancak taaddüd ve tefâvütleri 

dâll olan kelâm-ı lafzî i‘tibâriyledir. 

Ahkâm-ı Kütüb 

 

Her kitâbın hükmü diğer bir resûl ba‘s olunup ona evvelki kitâbın hükmünü nesh 

yâ‘nî ilm-i ilâhî de muktezâsıyla amelin zamânı münkazî olduğunu beyân eder. Diğer bir 

kitâbın inzâline kadar bâkîdir. İşte Kur’ân-ı Bâhirü’l-Bürhân cümle kitâbtan sonra kâffe-

i ins ve cinne risâlet-i şâmile ile meb‘ûs olan Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhi efdâlü’s-salâvâti 

ve ezkâ’t-tahiyyât Efendimiz Hazretlerine inzâl buyurularak kütüb-i semâviyye-i sâirenin 

muktezâsıyla amelin zamânı münkazî olduğunu beyân buyurmasıyla hiçbirisiyle amel ve 

tilâvetleri câiz değildir. Kur’ân-ı Kerîm îcâb eyledikçe inzâl buyurularak zamân-ı saâdet-

i Hazret-i Peygamberîde hatm ve ikmâl buyurulmuştur. Ve hükmü kıyâmete kadar 

bâkîdir. Nesh ve tagyîrden masûn ve mahfûzdur. Mu‘cizât-ı Bâhire-i Peygamberi’nin 

büyüklerindendir. Zira ﴾519 ﴿وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ve قل لئن اجتمعت﴿

 nazm-ı celîlleri 520 االنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرأن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾

müfâdi üzere bu kadar fusahâ’ ve bülega’ o kadar hırs ve ihtimâmlarıyla beraber aksar-ı 

süresinin mislini ityândan âciz kalarak kimi saâdet-i ezeliyyelerini izhâr ederek şeref-i 

İslâm’la müşerref ve kimisi dahi inâd ve istikbâr beliyyesiyle hedef-i sehm-i şerîat olarak 

karîn-i azâb-ı nîrân oldukları mütevâtirü’s-sübût olmakla Kur’ân-ı Bâhirü’l-Bürhân’ın 

kelâm-ı Bârî olduğu cây-i inkâr değildir. Zira ﴾521 ﴿ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا 

mazmun-i münîfi üzere kelâm-ı Bârî olmayıpta kelâm-ı beşer olsa idi bu âna kadar 

beşeriyette Hazret-i Peygamber’e müşârik belki mekâtib ve medâriste birçok zamânlar 

bezl-i makderet ederek kesb-i kemâlât ettikleri halde meydân-ı muâraza ve mübâhasede 

cân veren fusahâ’ ve bülega’ tarafından kabîl-i tevfîk olmayacak sûrette bir tenâkuz veyâ 

ihtilâf bulabilirler idi. Nerede kaldı ki, mislini ityân eylesinler. 

 

 

 

 

 
519 el-Bakara 2/23. 
520 el-İsrâ 17/88. 
521 en-Nisâ 4/82. 
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Cihet-i İ‘câzı 

 

Kur’ân-ı Kerîm’in vücûh-i i‘câzı efrâdı i‘tibârıyla kabîl-i ta‘dâd değil diyecek 

kadar çok olup ancak envâ‘ı i‘tibâriyle dörde inhisâr ve zabt olunabilir.  

Birincisi: Kelâm-ı Arab cinsinden olduğu halde fesâhat ve belâgat kendilerine 

fıtrat-ı asliyye olarak umûm ehl-i lisânı meydân-ı müsâbakata da‘vetle iftihâr eden 

bülegayı vâdî-i hayret ve gir-dâb-ı acz ve hacâlette bırakarak izhâr-ı acze mecbûr eden 

nazım ve te’lîfinin hüsün ve letâfeti ve müştemel olduğu elfâz ve kelimâtın fesâhat ve 

belâgatı ve iktidâr-ı beşerin hâricinde olan vücûh-i îcâzı. 

İkincisi: Metâli‘ ve makatı‘ ve mehâtiminde522 beyne’l-Arab müteârif olan üslûb 

ve nazma muhâlif ve künh ve hakikatiyle idrâkı iktidâr-ı beşerin hâricinde olarak muhît 

ve muntavî olduğu hakaik ve dakayık-ı fünûn ve hikem ve mesâlih-i dîniyye ve 

dünyeviyyeyi câmi‘ ve tenâkuz ve ihtilâftan ârî ve za‘f ve ihlâlden berî bulunması. 

Üçüncüsü: Değil aslâ vukuu belki tasavvur ve tahattur olunmayan umûr-i 

müstakbeleden kable’l-vuku‘ haber verip fi’l-hakîka haber verdiği gibi vukuu tahakkuk 

etmesi. 

Dördüncüsü: Mebde’-i hilkat-i âlemden zamân-ı saâdet-i risâletlerine kadar 

vakâyi‘-i kurûn-ı sâlife ve ahvâl-i ümem-i hâliye ve keyfiyyât-ı şerâyi‘-i münderisenin 

cereyânından alâ-mâ-hiye aleyhi haber vermesi gibi ki, ucta bucakta inzivâ ve ihtiyâr-ı 

uzlet eden kütüb-i sâlife ulemâsının ayn-ı zabt ve hıfz ettiklerine muvâfık olarak tasdîk 

ve kabul eylemeleri gibi tafsîlâtı şemâil-i şerîfe-i risâletlerini câmi‘ olan mufassalâtta 

musarrah olmakla mürâcaât buyurula. 

BÂB-I RÂBİ‘ 

 

(Peygamberân-i İ‘zâm hakkında akaid-i Ehl-i Sünnet beyânında olup bir 

mukaddime ile altı fasıl ve bir hâtimeyi müştemildir) 

 

Mukaddime 

(İsbât-ı lüzûm-ı şerîat ve levâzımından bulunan kütüb ve risâlet beyânındadır) 

 
522 Cürcânî, Kur’ân’nın nazım ve üslupları Araplar’ın kendi aralarında kullandığı nazım ve üsluplarından 

yani matla’ (sûrelerin başları), makta’ (sûrelerin sonları) ve fasılları (ayetlerin sonları) bakımından farklı 

olmasına i’caz demektedir. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, s. 446-447. 
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İnsan fıtrat-ı asliyyesinde medenî bi’t-tab‘ yâ‘nî maâş ve meâdını te’mîn ve 

istihsâlde ebnâ-yi cinsiyle ihtilât ve ictimâ‘a muhtâc olmakla hukukunu muhâfaza ve 

ukul-i beşerin idrâkından âciz olduğu dînî ve dünyevî olmuş ve olacak her türlü mesâlih-

i mühimmeyi beyân için elbette bir şerîata ve onun usûl ve ahkâmını zabt ve muhâfaza 

için bir kitâba ve onun muktezâsını beyân ve infâz için min-tarafillah müeyyed ve meb‘ûs 

bir peygambere be-heme-hâl muhtâctır. Ammâ dünyaca ihtiyacı şu vecihledir ki, dünyada 

taayyüş için me’kûlât ve meşrûbât ve melbûsât ve mesâkîn ve büyût ve bunların 

levâzımıyla beraber sâir levâzım-ı beşeriyyenin tedârikiyle def‘-i zarûrât ve celb-i metâlib 

ve menâfî’a eşhâsın alâ’l-infirâd kifâyet edemeyeceği cihetle bi’z-zarûre her biri bir 

san‘atla iştigal ederek her birisi yek-dîgerinin ihtiyacını kazâ ve tedârik etmek emr-i 

zarûriyyedir. 

Bu sûrette beynlerinde tâbîî bey‘ ve şirâ’ ve sâir türlü muâmelât ve muâvazât ve 

münâkehât ve muârızât ve muhâsımât ve mürâfaât ve müdâfaât gibi nice hâlât-ı beşeriyye 

vukuu dahi emr-i zarûrî olmakla beynlerinde fasl-ı muhâsıma ve def‘-i münâzaa ve ıslâh-

ı zâti’l-beyn ederek ihkak-ı hukuk ve def‘-i mezâlim ve icrâ-yı siyâsât ile her türlü hey’et-

i beşeriyyenin husûl ve bekasına dâî‘ olan umûrun celb ve istihsâli ve mâni‘ olan avârızın 

def‘ ve izâlesiyle teşyîd râbıta-i hey’et ve temeddün ancak aralarında icrâ-yı adâletle 

muhâfaza-i hukuka mütevakkıf olup bu ise, aslâ kendisinden şâibe-i zulm ve taaddî 

tasavvur olunmayan ve râyiha-i gadr ve i‘tisâf hiss olunmayacak sûrette ahkâm-ı 

külliyyeyi hâvi bir kanûn-i külli-i sâbitin vücûduna ve bu vecihle lâzım olan kanûn dahi 

Âdil-i Mutlak ve Hakîm-i alâ’l-ıtlâk olan Rabbü’l-Âlemîn tarafından olması lâzımdır ki, 

maddî ve ma‘nevî zâhir ve bâtın her türlü hukuk-i âmme ve mesâlih-i beşeriyyeyi zâmin 

ve kâfil olup herkes her vakit kabul ve teslîmine mecbûr olsun. 

Ve ammâ âhiretce lüzûmu bu âlemin fânî ve âhiretin bâki olduğunu ve dünyada 

evâmir-i ilâhîyyeye imtîsal ve nevâhîden ictinâb ve ihtirâz ederek tâât ve istikamette 

bulunanlara mahzâ eltâf-ı ilâhiyyesinden olarak ukul-i beşerin âciz olacağı sûrette taltîf 

ve mükâfât ve aks-i takdîrinde dahi o vecihle mücazât edeceğini ve sâir türlü ukul-i 

beşerin idrâk edemeyeceği umûr-i lâzıme-i uhreviyyeyi tefhîm ve beyâna kâfî olsun. 

İşte bu vecihle düstûrü’l-ümem olan kanûn-i küllî-i sâbitin muktezâsını teblîg ve 

infâza her hâlde emîn ve ma‘sûm ve âkıl ve fatîn ve her vecihle usûl-i emr maâş ve meâdın 

hasen-i intizâm ve icrâsıyla ıslâh-ı umûr ibâde vâkıf ve her türlü ahlâk-ı kabîhadan ârî, 

a‘râz-ı fâsideden berî şerîfü’l-hısâl ve nazîfü’l-ahvâl ve latîfü’l-akvâl ve’l-ef‘âl müeyyed 
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min-indillâh bir zât-ı memdûhu’s-sıfât lâzımdır ki, herkes kazâ ve hükmüne râzı olup 

nizâm-ı âlem mihver-i matlûb üzere cârî olsun. 

İşte bu vecihle matlûb olan evsâf-ı kâmileyi hâiz olan zevât-ı maâlî-simât ancak 

 sırrına mazhar olarak şeref-i risâletle müşerref ve 523 ﴿وما ينطق عن الهوى ان هو اال وحى يوحى﴾

izzet-i nübüvvetle muazzez olan Peygamberân-i İ‘zâm Hazarâtı’dır. Ve kanûn-i sâbit dahi 

kütüb-i menziledir. 

İşte Eşref-i Mahlûkât aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz 

Hazretleri’nin şeref-i risâletle irsâli zamânında bu vecihle lüzûm-i kat‘î tahakkuk etmiş 

idi. Zira umûm ehl-i dünyanın kısm-ı a‘zâmı gir-dâb-ı şirk ve dalâlete giriftâr olarak bir 

tâkım masnûât ve mahlûkâtın ulûhiyyetine kail ve ehl-i kitâb olanların dahi kitâbları 

tûfân-i tahrîfe dûçâr olarak bi’l-külliyye usûl-i diyânetleri muhtell ve zâyi‘ olmakla emr-

i maâş ve meâd, âlem-i şîrâze-i intizâmdan çıkmış idi. 

Cenâb-ı Rabbü’l-Âlemîn mahzâ fazl ve keremiyle ما أرسلناك اال كافةً للناس بشيراً ﴿و

﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة  nass-ı celîli mazmûn-i münîfi üzere cümle-i mükellefîni 524 ونذيراً﴾

-medlûlü üzere her sınıfı şânına lâyık da‘vetle tarîk 525 والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن﴾

ı müstakîm-i hidâyete irşâd ve semt-i saâdet-i selâmeti ihtiyâr ve iltizâm edenleri hâtır ve 

hayâle gelmedik eltâf-ı nâ-mütenâhiyye-i ilâhîyye ile tebşîr ve istibka-yi vâdî-i dalâlet 

edenleri dahi eşedd-i azâb ile inzâr için Âftâb-ı Cihan-ı Hidâyet ve Hâdî-i Âlem-i Saâdet 

olan Hâce-i Kâinat aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz Hazretlerini 

irsâl ve mu‘cize-i bâhire ile şeref-i risâletlerini te’yîd ve Kur’ân-ı Azîmü’l-bürhân ile 

kader-i celîl risâlet-penâhîlerini i‘lâ ve tezyîd buyurmuştur. 

 

Fasl-ı Evvel 

(Peygamberân-i İ‘zâm hakkında sıfât-ı vâcibe beyânındadır) 

 

Peygamberân-ı İ‘zam Hazarâtı’nın îmânları tafsîlidir. Ulûm-i dîniyyelerini 

mufassalan bilirler. Zira mişkât-ı maârif-i dîniyye kendileridir. Ba‘z-ı ahkâmda ictihâd 

etmek câizdir. Ve ictihâdlarında hatâ ihtimâli naks değildir. Ve ictihâdlarında hatâ üzere 

kalmazlar. Ya vahiyle veyâ ilhâm-ı ilâhî ile alâ’l-fevr irşâd olunurlar. Ammâ sâir-i 

 
523 en-Necm 53/3-4. 
524 Sebe’ 34/28. 
525 en-Nahl 16/125. 
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müctehidîn ilhâm-ı ilâhî veyâ tarîk-i âherle irşâd olunmazlar ise, hatâ üzere kalmak 

câizdir. Ve hatâları muafvdır ve ictihâd sevâbıyla me’cûr olurlar. 

Bi’l-umûm Peygamberân-i İ‘zâm hakkında sıdk vâcibtir. Zira kizb muhâldir. Ve 

emânât vâcibtir. Zira hıyânet muhâl ve mümteni‘dir. Teblîgiyle me’mûr oldukları şeyde 

me’mûr oldukları vecihle teblîg vâcibdir. Zira ketm mümteni‘dir. Fatânet vâcibtir. Zira 

belâdet muhâl ve mümteni‘dir. Ve el-hâsıl levâzım-ı nübüvvet ve risâletten olan sıfât-ı 

celîle Peygamberân-ı İ‘zâm hakkında vâcibtir. 

 

Fasl-ı Sânî 

(Mümteni‘ olan sıfatlar beyânındadır) 

 

Peygamberân-i İ‘zâm hakkında vâcib olan sıfatların hilâfı mümteni‘dir. Ve illâ 

ictimâ-i zıddeyn lâzım gelir ki, muhâldir.  

Şimdi Peygamberân-i İ‘zâm hakkında kizb muhâldir. Zira mu‘cize-i bâhire ile 

taraf-ı ilâhîden tasdîk buyurulmuşlardır. Kâzibi tasdîk kizb olmakla Peygamberân-i İ‘zâm 

hakkında tecvîz-i kizb hâşâ Cenâb-ı Allah hakkında kizbi müstelzim olur ki, kat‘î el-

butlândır. 

Dahi hâinlik mümteni‘dir. Zira hasâis-i nübüvvetlerinden olmayan husûsâtta 

ittibâ‘ şer‘an vâcib olmakla harâmın irtikâbı veyâ vâcibin terki gibi şer‘an memnû‘ olan 

bir emirde hâinlik eylemeleri farz olunsa şer‘an memnû‘ olan şeyler de me’mûr 

olmaklığımız lâzım gelir ki, kat‘î el-butlândır.  

Binâen-alâ-hazâ gerek amden ve gerekse sehven kable’n-nübüvvet ve ba‘de’n-

nübüvvet küfür ve şirk ve sâir kebâirden ve ba‘de’n-nübüvvet amden ve sehven bir lokma 

sirkat etmek ve bir habbe eksik ölçmek gibi hasâset ve denâet iş‘âr eden sagaîrden ve 

amden olarak hisset iş‘âr etmeyen sagaîrden inde’l-Mâtüridiyye hakk olan ismetleridir. 

 gibi ânlardan sudur-i zenbi iş‘âr eden âyetler ve eserler terk-i evveliyye 526 ﴿استغفرك لذنبك﴾

mahmûldur. Zira {حسنات االبرار سيئات المقربين}527 kavl-i şerîfi bürhân-ı âdildir. 

Emr-i teblîgde ketm, mümteni‘dir. Zira havâs, nübüvvetlerinden olmayan 

husûsâtta ittibâ‘ vâcib olmakla onlar hakkında cevâz-ı ketm ezcümle üzerimize vâcib olan 

zarûrât-ı dîniyyenin ilmini ve sâir türlü hakkı ketm etmekliğimiz meşrû‘ olması lâzım 

 
526 Muhammed 47/19. 
527 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 428. 
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gelir. Bu ise, bâtıldır. Zira kâtim-i ilim  ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه﴿

 .nass-ı celîliyle mel‘ûndur 528 للناس في الكتاب أولئك يلعنهم هللا و يلعنهم الالعنون﴾

 (Dahi belâdet mümteni‘dir) Zira ikame-i hüccetle ilzâm-ı hasma kadir 

olunamayacağı cihetle irsâl-i resûlden matlûbun fevti lâzım gelir ki, bedîhî el-butlândır 

husûsuyla dînî ve dünyevî her bir umûrda nâsı menfaat cânibine teşvîk ve tergib ve 

mazarrat cânibinden tenfîr ve tebrîd ederek her iki ciheti îzâh ve beyân buyurdukları gibi 

bi’l-umûm vâdî-i inkârda bulunan husûmu irâd hucec-i katı‘a ve îzâh-ı beyyinât-ı sâtıa 

ile ilzâm ve iskat eyledikleri nice nusûs-ı katı‘a ile müsebbet ve müberhendir. Ve el-hâsıl 

şân-ı celîl-i risâlet ve nübüvvetlerine nakîse-i îhâm eden her bir sıfat mümteni‘dir. 

Binâen-alâ-hazâ Hazret-i Dâvud ve Hazret-i Süleyman aleyhimâ es-selâm gibi. Enbiyâ-

yı İ‘zâm-ı vâcib-ül-ihtirâm haklarında bu misillû hâlâtı mutazammın müftereyât-ı 

Yâhûdiyye kat‘îyyen bâtıldır. Ve ihtirâz lâzımdır. 

 

Fasl-ı Sâlis 

(Sıfat- câize beyânındadır.) 

 

Peygamberân-i İ‘zâm hakklarında şân-ı celîl-i nübüvvet ve risâletlerine mevhûm-

i nakîse olmayan yemek ve içmek, yatmak ve uyumak ve gülmek ve ağlamak gibi hâlât-

ı beşeriyye ve a‘râz-ı insâniyye câizdir. Belki ekserîsi ahkâm-ı dîniyyenin bi’l-fi‘l ta‘lîm 

ve îzâhına bâ‘is olmakla fevâid-i celîle ve mesâlih-i adîdeyi müfîdedir. Mesela, Hazret-i 

Resûl-i Ekrem ve Nebî Muhterem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizden esnâ-yi 

salâtta sehv-i sudûruyla secde-i sehvin meşrûiyyet ve keyfiyyetini ve bir vakit namazın 

fevtiyle kazânın meşrûiyyetini ve hâl-i sefer ve marazın vukuuyla savm ve salât ve hacc 

gibi ahkâm-ı dîniyye de ruhsat-ı şer‘iyye ma‘zeret-i dîniyye fi‘len telkîn ve teblîg olmakla 

bu misillû hâlâtın vukuu ibâd hakkında ayn-ı lutf ve mahzâ hikmettir. Da‘vâ-yı risâlete 

ve nübüvvetlerini isbât için yed-i saâdetlerinde şeref-i zuhûr eden mu‘cizât-ı bâhirenin 

mahzâ te’yîd-i ilâhî olup kendilerinin makdûr-i kudretleri olmadığına bürhân-ı katı‘dır. 

Zira bu kadar havârık-ı âde olan umûr-i muazzama yed-i saâdetlerinde zuhûr etmekte iken 

bi-hasbi’z-zâhir hasta olmak ve acıkmak ve susamak gibi nefs-i nefislerine târî olan a‘râz-

ı beşeriyyeden hulâsa kadir olamadıkları müşâhede olunca kendilerinin beşeriyyetlerine 

 
528 el-Bakara 2/159 
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ve yed-i saâdetlerinde şeref-i zuhûr eden havârık-ı âdenin mahzâ Cenab-ı Hakk’ın eser-i 

kudret-i ilâhîyyesi olarak lutf-i ilâhî olduğunu ayne’l-yakin bilerek kuvve-i idrâkiyye ve 

diyânet-i İslâmiyyesi zaîf olanlar havârık-ı âde olarak zuhûr eden mu‘cizelerine bakıpta 

ulûhiyyetlerine kail olarak dâreynde mazhar-ı hüsrân olmazlar. Zira tâife-i Yâhûd Üzeyr 

aleyhi’s-selâm hakkında ve tâife-i Nasârâ Hazret-i Îsâ aleyhi’s-selâm hakkında bu vartaya 

giriftâr oldukları için Cenâb-ı Allah  ما المسيح ابن مريم اال رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة﴿

 nass-ı celîlinde onların ekl ve şürb gibi hâlet-i beşeriyye ile ibtilâ ve 529 كانا يأكالن الطعام﴾

ittisâflarının hilâf-ı ulûhiyyet olduğunu beyânla onların akaid-i bâtılalarını redd ve ibtâl 

buyurdu. 

Bir de onların zâhiren bu misillû a‘râz-ı beşeriyye ile ibtilâları indallah terfî‘-i 

makam ve i‘lâ-i derecât ve tezyîd-i ecr-i mükâfâtlarına ba‘sdir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın 

niam-ı ilâhiyyesi nâ-mütenâhîdir. Binâen-alâ-hazâ {اشد البأل على األنبياء}530 buyurulmuştur. 

Ve bunların bu misillû hâlet-i beşeriyye ile ittisâfları ancak zâhir hallerindedir. Ammâ 

nazar-gâh-ı ilâhî olan kulûb-i münevvere-i risâletleri dâimâ envâr-ı tecellî-i ilâhî ve âsâr-

ı şevk-i muhabbet-i rabbâniyye ile münevver ve mütelezziz olmakla aslâ müteessir 

olmazlar. 

 nass-ı celîlleri 532 ﴿قل يا أيها الناس انى رسول هللا اليكم جميعا﴾ ve 531 ﴿وما أرسلناك اال كافةً للناس﴾

mazmûnu üzere  Mefhar-i Mevcûdât aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti 

Efendimiz’in risâletleri kâffe-i nâssa şâmil olduğu gibi  قال أوحى الى انه استمع نفر من الجن﴿

 misillû âyet-i celîlelerin müfâdı 533 فقالوا انا سمعنا قرأنا عجبا يهد الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا﴾

ve }534 }أعطيت خمسا لم يعطهن قبلى كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل احمر واسود ilâ-âhiri’l-

hadîs hadîs-i şerîfi mazmun-i münîfi üzere tâife-i cennet dahi şâmildir. 

Ammâ Hazret-i Süleyman aleyhi’s-selâm’ın tâife-i cennet ve sâireye hükmü 

siyâset tarîkıyladır. Ve kezâ Nûh aleyhi’s-selâm’ın ba‘de’l-tûfân yeryüzünde mevcûd 

olanlara umûmen meb‘ûs olması asıl bi‘setinde değildir. Belki nâsın heman nezdinde 

olanlara inhisârı sebebiyle ba‘de’l-hâdise vuku‘ bulmuştur. Ve  منهم من قصصنا ومنهم من لم﴿

 âyet-i celîlesi mazmûnu üzere Peygamberân-i İ‘zâm Hazarâtı’nın adedi 535 نقصص عليك﴾

 
529 el-Mâide 5/75.  
530 Buhârî, Merdâ, 3. 
531 Sebe’ 34/28. 
532 el-A‘râf 7/158. 
533 el-Cin 72/1-2. 
534 Buhârî, Teyemmüm, 1; Salât; Müslim, Mesâcid, 3; Nesâî, Gusl, 26. 
535 Mü’min (Gâfir) 40/78. 
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muayyen değildir. Binâen-alâ-hazâ takrîr-i îmânda aded-i muayyene kasr etmeyerek 

Hazret-i Âdem’den Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâm ve bunların arasında ne kadar 

Peygamberân-ı İ‘zâm ba‘s olundu ise cümlesine îmân ettim diyerek ta‘mîm etmeli. Zira 

 âyet-i celîlesi muktezâsı üzere şeref-i nübüvvetle ittisâfları 536 ﴿ال نفرق بين احد من رسل﴾

cihetinden cümlesi bir olup îmân ve i‘tikadda hiçbirisini diğerinden tefrik câiz değildir. 

Ancak ﴾537 ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض nass-ı celîli müfâdi üzere fazâil ve derecât 

cihetinden indallah ba‘zıları ba‘zılarından efdâl ﴾538 ﴿وما أرسلناك اال رحمة للعامين  âyet-i 

kerîmesi mefhûm-i münîfi üzere Eşref-i Mahlûkât aleyhi ekmelü’t-tahiyyâti ve efdâlü’s-

salâvâtı Efendimiz cümlesinden efdâldir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de mufassalan ism-i şerîfleri zikr olunan Enbiyâ-yı İ‘zâm ve 

Rüsül-i Fihâm Hazarâtını mufassalan bilmek lâzımdır ki, “Âdem, Nûh, Hûd, İdrîs, Sâlih, 

İbrahim, İsmâil, İshak, Ya‘kub, Yusuf, Mûsâ, Hârûn, Şu‘ayb, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, 

Dâvud, Süleyman, İlyâs, Elyesa‘, Zü’l-Kifl, Eyüb, Yunus, Lût, Hz. Muhammed aleyhi’s-

selâm” hazarâtı bi’l-ittifâk şeref-i risâletle müşerreflerdir. Ve ammâ “Zü’l-Karneyn, 

Uzeyr ve Lokman” velâyetle nübüvvetleri ihtilâflıdır. 

539 ﴿انى خالق بشرا من طين﴾   nazm-ı celîli muktezâsı üzere hilkat ve kezâ bi‘set 

cihetinden ibtidâları Hazret-i Âdem aleyhi’s-selâm ﴾540 ﴿خاتم البيين nazm-ı celîli ve ال نبى{

 hadîs-i 542{وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد} hadîs-i şerîfi iktizâsı üzere müntehâları  541 بعدى{

şerifi müfâdi üzere şeref-i nübüvvetle ittisâfı cihetinden cümlesinden akdemi Hazret-i 

(Muhammed) aleyhi’s-selâm’dır. 

 mazmûnu üzere ümmeti dahi sâir peygamberlerin ümmetinden 543 ﴿كنت خيرا أمة﴾ 

hayırlıdır. Ve mu‘cizât-ı bâhiresi dahi cümle peygamberlerin mu‘cizesinden ekserdir. 

Cümle Peygamberân-i İ‘zâm-ı Hazarâtı teblîgiyle me’mûr oldukları teblîgât-ı 

ilâhiyyeyi me’mûr oldukları vecihle teblîg ve îfâ buyurdular. Ve cümlesi da‘vâlarında 

sâdık ve hakk-ı nâtık olarak nâs-ı dünyevî ve uhrevî her türlü mazarrattan tenfîr ve tebrîd 

 
536 el-Bakara 2/285. 
537 el-Bakara 2/253. 
538 el-Enbiyâ 21/107. 
539 Sâd 38/71. 
540 el-Ahzâb 33/40. 
541 Buhârî, Enbiyâ, 5, Edeb, 109; Müslim, İmâre, 44, Fedâîlü’s-Sahabe, 30, 31; Tirmizî, Fiten, 43, Menâkıb, 

20; Ebû Dâvud, Fiten, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 11, Cenâiz, 27, Fiten, 33. 
542 Tirmizî, Menâkıb, 1. 
543 Âl-i İmrân 3/110. 
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ve hayr ve menfaat cânibine teşvîk ve tergib ederek rüşd ve hidâyete da‘vet ve irşâd 

buyurdular. 

Enbiyâ-yı İ‘zâm Hazarâtı’ndan sonra Efdâl-i Beşer-i Sıddîk-i A‘zâm Efendimiz 

ve ondan sonra Fârûk-ı A‘zâm Efendimiz ve ondan sonra Osmân-ı Zü-n-Nûreyn ve ondan 

sonra Haydar-ı Kerrâr Efendilerimiz Hazarâtı’dır. Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn. Ve 

hilâfet-i celîleleri dahi bu tertîb üzeredir. 

Ashâb-ı Kirâm’dan hiçbirisi hayırdan başkasıyla yâd olunmaz. Ve hiçbirisi 

hakkında buğz ve adâvet câiz değildir. ﴾544 ﴿رضى هللا عنهم ورضوا عنه nass-ı celîli ile Cenâb-

ı Hakk cümlesinden râzı olduğunu beyân buyurmuştur. Ve onlara muhabbet Hazret-i 

Peygamber’e muhabbettir. Ve onlara buğz ve adâvet Hazret-i Peygamber’e buğz ve 

adâvettir. Ve onlara ezâ Hazret-i Peygamber’e ezâ ve Hazret-i Peygamber’e ezâ ise, sû-i 

hâtemeye bâ‘isdir. Neûzü billâhi Teâlâ وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في أبو بكر في الجنة }

الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد ابن أبى وقاص في الجنة وسعد بن 

 hadîs-i şerîfi müfâdi üzere bunların umûma ve 545 زيد في الجنة وأبى بعيده بن الجرح في الجنة{

husûsâ ehl-i cennet olmalarıyla şehâdet ederiz. Ve kezâ { ان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وان الحسن

 hadîs-i şerîfi mazmûnu üzere bunların dahi ehl-i cennet 546 والحسين سيدا شباب أهل الجنة{

olduklarına şehâdet ederiz. Bunlardan başka muhbir-i sâdık tarafından şehâdet 

olunmadıkça muayyen olarak hiçbir şahsın ehl-i cennet veyâ ehl-i nâr olmalarıyla şehâdet 

olunamaz. Belki ehl-i îmân, ehl-i cennettir. Ve ehl-i küfür, ehl-i nâr’dır diye şehâdet 

olunabilir. 

Ehl-i beyt Resûlullah’tan sâir ehl-i îmândan ziyâde şefâat me’mûldür. Hiçbir velî, 

nebiyye derecesine bâliğ olamaz. Zira Enbiyâ-yı İ‘zâm Hazarâtı havf-i hâtimeden 

emînlerdir. Ve cemî‘-i maâsîyyeden ma‘sûmlardır. Ve vahy-i ilâhî ile ve müşâhede-i 

Melâike-i kirâmla mükerremlerdir. Hâlbuki hiçbir velî hakkında bunlar mutasavver 

değildir. 

 

 

 

 

 
544 et-Tevbe 9/100. 
545 Ebû Dâvud, Sünne, 8; Tirmizî, Menâkıb, 83; İbn Mâce, Mukaddime, 133. 
546 Tirmizî, Menâkıb, 30; İbn Mâce, Mukaddime, 11.  
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Fasl-ı Râbi‘ 

(Havârık-ı âde beyânındadır) 

 

Havârık altı kısımdır. İrhasât, Mu‘cizât, Kerâmât, Maûnet, İstidrâc, İhânet’dir. 

İrhasât, kable’n-nübüvvet da‘vây-ı nübüvvete mukarin olmayarak ileri de şeref-i 

nübüvvetle müşerref olacaklarına alâmet olmak üzere zuhûr eden havârık-ı âdedir. 

 

Mu‘cize 

 

Mu‘cize, Peygamberân-i İ‘zâm Hazarâtını da‘vây-ı nübüvvetlerinde tasdîk için 

tahaddî 547  ve muâraza tarîkıyla da‘vâlarına muvâfık olarak yedlerinde zuhûr eden 

havârıktır. Bu ikisi peygamberlere mahsûs olup üç kısımdır.  

Birisi, cevher-i pâk risâletlerinde zuhûr eder. Nitekim Peygamberimiz Hazret-i 

Muhammed aleyhi’s-selâmın nev‘-i insânın tevellüdlerinde göbeğinden kestikleri şeyden 

hâlî olması mahtûn olarak velâdet-i saâdetleri ve mübârek-i kitfeyn risâletleri arasında 

hâtem-i nübüvvetin şeref-i zuhûr buyurulması ve arkasında bulunan kimseleri önünde 

bulunanlar gibi görmesi ve cism-i saâdetlerinin râyiha-i tayyibesi hattâ geçmiş oldukları 

sokaklara dahi sirâyet ederek teşrîf-i risâletlerine alâmet-i bâhira olması ve Hazret-i 

Âdem aleyhi’s-selâmın nâsiye-i saâdetlerinde lemeân eden nûr-i nübüvvet ve risâletin 

müteselsilen intikal ederek nâsiye-i celîlelerinde sübût ve takarrür eylemesi gibi. 

Bir kısmı dahi iffet ve istikamet ve şecâat ve sahâvet ve semâhat ve emânet ve 

fasâhât ve belâgat ve sıdk ve tevâzu‘ ve şefkat ve isticâbet duaları gibi sıfât-ı kemâliyede 

derece-i imkânın müntehâsında olunması gibi ki, ﴾548 ﴿وانك لعلى خلق عظيم bürhân-ı bahrü’l-

unvânıyla Hâce-i Kâinat aleyhi efdâlü’s-salâvât-ı ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz’in 

hâiz aksâ’l-gayât oldukları müsebbet ve müdelleldir. 

Bir kısmı dahi zât ve sıfâtından hâric olarak zuhûr eden havârıktır. Leyle-i saâdet 

velâdetlerinde evsân-ı müşrikînin secdeye varmaları ve eyvân-ı Kisrâ’nın inhidâmı ve bin 

seneden beri muntafî olmayan nâr ehl-i Fürs’ün sönmesi ve Halîme-i Sa‘diyye’nin 

veledine vefâ edecek sütü yok iken hidmet-i pür-meymenet Hazret-i Peygamber’in 

 
547 “Tahaddî: Hasmın aczin izhâr için muâraza edişmek” şeklinde matbu metnin sayfa kenarında el yazısı 

ile yazılmış bir not bulunmaktadır. 
548 el-Kalem 68/4. 
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redâîyle kendinin ve ihtiyâr devesinin sütleri kesretle nüzûl buyurması. Ve bunların nice 

irhâsât-ı hârikaları549 husûsuyla ba‘de’l-bi‘set şeref-i vuku‘ bulan ال يعد وال يحصا mu‘cizât-

ı bâhire-i nübüvvetleri ezcümle rûz-i cezâya kadar meydân-ı i‘câzda isbât-ı müddeâ 

etmekte olan Kur’ân-ı Azîmü’l-bürhân ki, her bir âyet-i celîlesi cihât-ı i‘câzı i‘tibârıyla 

nice mu‘cizât-ı bâhireyi mutazamınadır. 

Kerâmet 

 

Kerâmet da‘vâya mukarin olmayarak ârif-i billah olan mü’min-i sâlihin indallah 

kadr-i âlî ve şeref makamlarını iş‘âr için yedlerinde şeref-i zuhûr eden havârıktır. Hazret-

i Süleyman aleyhi’s-selâmın veziri Âsaf ibn Berahyâ’nın 550 mesâfe-i baîdeden arş-ı 

Belkıs’ı inâyet-i ilâhiyye ile tarfetü’l-aynda huzûr-ı Hazret-i Süleyman aleyhi’s-selâma 

getirmesi. Ve Fârûk-ı A‘zâm Efendimiz Hazretleri’nin nâime-i saâdetleriyle Nîl-i 

mübârekin cereyânı ve kendisi Medine-i Münevvere de minber üzerinde iken Nihâvendde 

bulunan asâkir-i İslâmî müşâhede buyurarak {يا سارية الجبل}551 diyerek dağ arkasından 

gelmekte olan düşmandan kumandanı bulunan Hazret-i Sâriye’yi 552 tahzîr ve îkâz 

buyurması ve Hazret-i Sâriye’nin dahi bu kadar bu‘d-i mesâfeden ayn-ı saatte kelâm-ı 

Hazret-i Fârûk-ı A‘zâm’ı istimâ‘ buyurması gibi. Evliyâ-yı Kirâm Hazarâtından sudûr 

eden bu misillû kerâmet hakktır. Ve mahzâ müntesib ve mu‘tekid bulundukları 

Peygamberân-i İ‘zâm Hazarâtı’nın mu‘cizesidir. 

 

Maûnet 

 

Da‘vâya mukarin olmayarak ba‘z-ı a‘vâm ehl-i îmânın giriftâr oldukları mekârih 

ve mezâyıktan hulâsaları husûsunda vuku‘ bulan havârıktır. 

 

 

 
549 “İrhâs: Âdete muhâlif ise yani emr-i hârikü’l-âde manasına ki bi’set-i resûle delâlet eyleye mahâkim-i 

nesne.” şeklinde matbu metnin sayfa kenarında el yazısı ile yazılmış bir not bulunmaktadır. 
550 İslâmî kaynaklarda Hz. Süleyman’ın kâtibi veya veziri olduğu kaydedilen kişidir. Ömer Faruk Harman, 

“Âsaf b. Berahyâ”, DİA, III, 455. 
551 et-Taberî, Târîhu’l-ümem, II, s. 553-554; el-Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve, VI, s. 370; es-Süyûtî, Tarihü'l-

hulefâ, s. 125-126; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, VII, s. 130-132. 
552 Bk. Ahmet Önkal, “Sâriye Olayı Üzerine Bir Rivayet Araştırması”, İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve 

Mûsikîsi Dergisi (İSTEM) 6(2005): 9-49. 
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İstidrâc 

 

Tuğyân ve dalâlette ziyâde ederek teşdîd-i azabları için ashâb-ı küfür ve maâsînin 

merâm ve makasıdına muvâfık olarak ﴾553 ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ nazm-ı 

celîli muktezâsı üzere zâhir olan havârıktır. 

İhânet 

 

Ehl-i küfür ve maâsîyi tekzîb ve ihânet için maksûdlarının hilâfına olarak zuhûr 

eden havârıktır. Müseylimetü’l-kezzâb’ın bir gözü alîl olan kimsenin illetinin mübeddel-

i sıhhat ve âfiyet olması için dua ettiğinde aksine olarak diğer sağlam olan gözünün dahi 

alîl olarak rezil ve rüsvâ-yi âlem olması gibi. İşte bu misillû havârıkın cümlesi mahzâ 

Cenâb-ı Hakk’ın âsâr-ı kudret-i ilâhiyyesi olup esbâb-ı âdiye ile tahsîli kabîl değildir. 

Ammâ sihir, esbâb-ı âdiye üzere terettüb eden umûr-i âdiyeden olmakla her kim o 

sebeplere mübâşeretle icrâya ihtiyârını sarf eylese akabinde bi-tarîk-i cereyâni’l-âde 

Cenâb-ı Allah halk ve îcâd buyuracağı cihetle umûr-i mümkineden olup havârık-ı 

kabîlinden değildir. 

Fasl-ı Hâmis 

(Şerâit-i mu‘cize beyânındadır) 

 

Havârık-ı sâireden imtiyâzı için mu‘cizenin bir tâkım şartları vardır. Ona muâraza 

mümteni‘ olmalı yâ‘nî diğerleri mislini ityândan âciz olmalı ve halkın talebine mukarin 

olmalı. Lâkin sarâhaten taleb-i şart değildir. Belki karâin-i ahvâl kâfiyedir. Matlûba 

muvâfık olmalı. Meselâ, mu‘cize taleb olunduktan “Şu meyyitin da‘vâmı tasdîki 

mu‘cizemdir” dedikte o meyyit dirilerek “Da‘vâsında kâzibtir” diye tekzîb eylese 

mücerred dirilmesi ve tekellüm eylemesi mu‘cize değildir. Zira matlûb olan da‘vâsını 

tasdîkidir. Ammâ “Mu‘cizem şu meyyitin dirilmesidir” demiş olsa da o meyyit dirilerek 

tekzîb eylese yine mu‘cizedir. Zira matlûb olan dirilmesi idi, vuku‘ buldu. Ammâ 

dirildikten sonra muhtârdır. Dilerse tasdîk eder ve dilerse tekzîb eder. İ‘câza münâfî 

değildir. 

 

 
553 el-En‘âm 6/44. 
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Fasl-ı Sâdis 

 

Mu‘cize mislini ityândan âciz kalarak Enbiyâ-yı İ‘zâm Hazarâtını tasdîki ilzâm 

olmakla her peygamberin mu‘cizesi ekserîya kavmi içinde en ziyâde kesb-i iştihâr ve 

kendilerince mâ-bihi’l-iftihâr olan hâlât kabîlinden olur. Meselâ, kavm-i Mûsâ arasında 

sihir nihâyet-i dereceye vararak herkes onda mahâretle iftihâr ederlerdi. Hazret-i Mûsâ 

aleyhi’s-selâm’ın âsâ-yı saâdetleri mu‘cize-i bâhire olarak sihrinin sihirleri gibi ejderhaya 

munkalib olup seherenin sihirlerini bir anda yutup meydânda hiç eserlerini bırakmayınca 

mu‘cize olduğu tahakkuk eyledi. 

Hazret-i Îsâ aleyhi’s-selâm zamânında fenn-i tıb terakki ederek herkes onunla 

iftihâr ederlerdi. Lâkin anadan doğma gözsüzlerin gözünü açmaktan ve ölmüş olan 

mevtâyı ihyâ edip diriltmekten herkes âciz iken Hazret-i Îsâ aleyhi’s-selâm izn-i ilâhî ile 

mu‘cize olarak bunları vücûda getirince herkes mülzem olarak tasdîke mecbûr oldular. 

Ve asr-ı saâdet Hazret-i Peygamberîde dahi fesâhat ve belâgat terakki ederek 

herkes onunla iftihâr ve meydân-ı müsâbakata çıkmak üzere pek çok mükâfâtlar tedârik 

ve ta‘yîn olmuşlar idi. Fesâhat ve belâgatı derece-i imkânın müntehâsında bulunan 

Kur’ân-ı Bâhirü’l-Bürhân şeref-i nüzûl ederek بدنا فأتوا بسورة ﴿وان كنتم في ريب مما نزلنا على ع

﴿قل لئن اجتمعت hitâb-ı i‘câz nisâbıyla meydân-ı muâraza ve tahaddîye da‘vet ve 554 من مثله﴾

-nass-ı celîl i‘câz 555 االنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرأن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾

ı efzâsıyla tâkat-ı beşeriyyenin hâricinde mahzâ kudret-i kahire-i Cenâb-ı Kibriyâ’nın 

bürhân-ı bâhiri olduğunu izhâr ve i‘lân. 

Ve ﴾556 ﴿اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم nass-ı celîli muktezâsı üzere iş bu 

Kur’ân-ı sâtı‘u’l-bürhân tasdîk-i nübüvvet ve risâletleri husûsunda i‘câza kâfi iken mahzâ 

eltâf-ı ilahiyye-i gayr-i mütenâhîyelerinden olarak nice mu‘cizât-ı bâhire inâyet ve 

ihsânıyla dahi şân-ı celîl risâletlerini i‘zâz ve nev-i mükellefini muâraza ve mukabeleden 

i‘câz buyurmuştur. Zira  

 دع ما ادعته النصارى في نبيهم       واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم557

 
554 el-Bakara 2/23. 
555 el-İsrâ 17/88. 
556 el-Ankebût 29/51. 
557 Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî, Kasîdetü’l-Bürde, İstanbul: el-Hâc Muharrem 

Efendi Destgahı, 1276, s. 23. “Sen Hristyanlar’ın kendi peygamberleri hakkında ileri sürdükleri şeyleri 

bırak. Rasûlullah’ı bunlar dışında dilediğin şeyle methet.” Haşim Keskinsoy, “Mekki ve Nahîfî’nin Kasîde-
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 فاق النبيين في خلق وفي خلق         ولم يدانوه في علم وال كرم558  

 

muktezâları üzere Eşref-i Mahlûkât aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti 

Efendimiz mahlûk için kabîl-i tasavvur olan kemâlât ve fezâilin müntehâsını hâiz 

oldukları gibi o nisbette mazhar-ı eltâf-ı ilâhiyye buyurulmuşlardır.     

 

Hâtime 

 

Mefhar-i Mevcûdât aleyhi efdâlü’s-salâvâti ve ekmelü’t-tahiyyâti Efendimiz 

Hazretleri’nin Mi‘râc-ı bâ‘isü’l-ibtihâc risâletleri beyânında olup üç derecedir.  

Birincisi: ﴾559 ﴿سبحان الذي اسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى nazm-ı celîli 

mefhûmu üzere uyanık olduğu halde mübârek cesed-i saâdetleriyle Mescid-i Harâm’dan 

Mescid-i Aksa’ya teşrîf-i risâletlerine İsrâ deniyor ki, nass-ı celîl-i mezkûr ile sâbit 

olduğu için inkârı mûcib-i küfürdür. 

İkincisi: Mescid-i Aksa’dan cânib-i semâya urûclarına Mi‘râc deniyor ki, haber-

i meşhûr ile sâbit olduğu için inkâr-ı mûcib-i dalâldır. 

Üçüncüsü: Semâdan ilâ-Mâ-şâallah Teâlâ seyr ve temâşâları haber-i âhâdla 

sâbittir. İşte bu vecihle vâki‘ olan İsrâ ve alâ’l-ıtlâk Mi‘râc-ı bâ‘isi’l-ibtihâce îmân farz-ı 

ayndır. Zira aklen ve naklen sâbit olduğu gibi inkârı mûceb-i inkâr-ı nübüvvet olmakla 

küfr-i zarûriyyedir. Sıfât-ı Bârî bahsinde beyân olunduğu üzere Cenâb-ı Hakk’ın kudreti 

muktezâ-yi zâtı ve cemî-i mümkinâta taalluku muktezâ-yi imkân mümkinât olmakla bir 

vech-i beyân Mi‘râc-ı güzînin zâta imkânı bedîhî olduğu gibi imkân-ı vukuu dahi fennen 

ve bi’l-fi‘l vukuu aklen ve naklen sâbittir. 

Fennen Sübûtu 

 

Şöyledir ki, gerek felekiyyât ve gerekse unsuriyyât her bir cisim kabul-i a‘râzda 

müsâvîdir. Yâ‘nî bir cisim hakkında vukuu mutasavver olan her bir hâlât ve âsârın diğeri 

 
i Bürde tahmisleri (tenkitli metin inceleme)” (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s. 50 (dipnot nu. 43). 
558 el-Bûsîrî, Kasîdetü’l-Bürde, s. 22. “Yaratılış ve ahlâk olarak Hz. Peygamber diğer peygamberlerden 

üstün kılınmıştır. Diğer peygamberler ne ilim ne cömertlik ne de yücelikte O’na ulaşamamışlardır.” 

Keskinsoy, “Mekki ve Nahîfî” s. 49 (dipnot nu. 38). 
559 el-İsrâ 17/1. 
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hakkında dahi vukuu melhûzdur. Binâen-alâ-hazâ ecrâm-ı semâviyyenin hark ve iltiyâmı 

kabulü der-kâr olmakla vuku‘-ı Mi‘râca mâni‘ ve münâfî değildir. Usûl-i fenn-i hikmet 

üzere bir kimse gözünü açtığı anda gözünden zuhûr ve hurûc eden şuâ‘ın o anda eflâka 

kadar olan mesâfeyi kat‘ ederek rü’yetin husûlü. Ve kuvve-i elektrikiyye ile küre-i arzın 

bir noktasından bed’ ile bilâ-fâsıla ayn-ı noktaya kadar temdîd olunan telgraf hattının bir 

ucundan tahrik olundukta pek az bir zamânda o bir ucuna harekenin vusûlü ke-zâlik 

ecrâm-ı semâviyyeden meselâ, şemsin kutrı yâ‘nî bir ucundan diğer ucuna kadar olan 

bu‘d ve mesâfesi küre-i arzın mesâfe-i kutriyyesinden pek çok ziyâde iken tulû‘u 

zamânında nihâyet noktası bidâyet noktasının mevzi‘ine sâniyeden az bir zamânda vusûlü 

bi’l-hendese sâbit olduğu gibi küre-i arzdan arş-ı a‘zâma kadar olan mesâfe ise felek-i 

a‘zâmın bu kadar ağır hacmiyle on iki saatte kat‘ edildiği nısf-ı dâire mesâfesinin hemân 

sülüsü nisbetinde olduğu fennen sâbit olduğu halde cesed-i pâk Hazret-i Sultan-ı 

kevneynin bir gecenin bir bölüğünde seyr ve temâşâ buyurduğu mesâfeyi Kudret-i 

Bâhire-i Cenâb-ı Bârî ve inâyet-i bâliğa-i ilâhîyye ile kat‘ etmesinin değil imkânı belki 

bi’l-fi‘l vukuu cây-i şekk ve iştibâh değildir. 

 Ammâ Hazret-i Âişe Sıddık’a radiyallahü teâlâ anha Hazretleri’nden rivâyetle 

Hazret-i Peygamberin Mi‘râc-ı zevi’l-ibtihâcı rûhanîdir. Zira cism-i pâk Hazret-i 

Peygamberi aslâ gaib olmadı buyurulması Mi‘râc-ı rûhanîyi beyândır. Zira Müşârün-

ileyha Hazretleri velâdet-i nebevviyyenin kırk beşinci senesi mehd ve vücûdu tenvîr 

buyurup hâlbuki Mi‘râc-ı cismânî hicret-i nebevviyyeden bir sene akdem yâ‘nî velâdet-i 

nebeviyyenin elli ikinci senesi Receb-i Şerefin yirmi yedinci gecesi şeref-i vuku‘ 

bulmakla Müşârün-ileyha’nın yedi yaşında olması ve Resûl-i Ekrem Efendimiz 

Hazretleri ise, kendilerini Medine-i Münevvere de dokuz yaşında şeref-i izdivacla 

müşerref buyurmakla cism-i pâk Hazret-i Peygamberînin adem-i gaybûbetiyle maksûd-ı 

şerîfleri ba‘de’l-izdivac vuku‘ bulan Mi‘râc-ı rûhanîyi beyân olduğu tahakkuk eder. Zira 

Mi‘râc-ı cismânî zamânında nezd-i pâk Hazret-i Peygamberîde değil idiler.  

Velev sellem-i cism-i pâk Resûlullah, rûh-i Resûlullah’tan gaybûbet etmedi 

demek olmakla Mi‘râc-ı cismânîyi isbât olur. Ve emr-i Mi‘râc’ın haberi şâyi‘ oldukda 

ekser-i nâsın inkâra kıyâmı husûsuyla bir tâkım zaîfü’l-îmân olan kimselerin irtidâdı 

Mi‘râc’ın cismânî olduğuna bürhân-ı kat‘-ı akliyyedir. Zira Mi‘râc-ı rûhanî, rü’ya 

kabîlinden olmakla câ-yi inkâr değildir. 
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Resûl-i Ekrem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri’nin leyle-i 

Mi‘râc bâ‘şsü’l-ibtihâcda mekân ve cihât ve sâir keyfiyâttan münezzeh olarak Cenâb-ı 

Hakk’ı gördüğü ittifâk Ehl-i Sünnetle sâbit olup lâkin rü’yet-i basariyye ile mi yoksa 

kalbiyye ile mi ihtilâf olunmuş ise de Allâme-i Teftâzânî Şerhu’l-Akaid-i Nesefiyye’de 

kalbiyye olmasını tercîh ve tashîh buyurmuştur. 

 

BÂB-I HÂMİS 

 

(Yevm-i âhirete i‘tikad-ı Ehl-i Sünnet beyânındadır) 

 

Yevm-i âhiretin tahakkuk ve vukuu ve ahvâl-i kabir ve kazâ ve kader yâ‘nî hayr 

ve şerr cümlesi Cenâb-ı Hakk’ın meşiyyet ve irâdesiyle olduğu hakktır. 

 

Îzâh 

 

Zira tekâlîf-i ilâhîyye ile mükellef olan ins ve cinden her birisi hidâyet veyâ dalâlet 

tarafını ihtiyâr etmek muktezâ-yi irâde-i cüz’iyyeleri olmakla kendi irâdeleriyle bir tarafı 

tercîh ve bu hâl üzere ikmâl-i enfâs edecekleri ve bi’l-farz ilâ’l-ebedi hâl-i hayâtta bir 

karar olsalar bulundukları hâl-i hidâyet ve saâdet ve-yâhûd dalâlet ve şekavette musirr 

olacakları ezelde Cenâb-ı Hakk’ın ma‘lûmu olmakla hidâyet ve saâdet cânibini tercîh 

edenlere muktezâ-yi lutf ve keremi olarak mükâfât ve dalâlet ve şekavat cânibini ihtiyâr 

edenlere mûceb-i adliyle mücazât için mezraa-i âhiret olan dünyanın inkızâsına kadar 

ba‘de’l-vefât kabirlerinde muktezâ-yi amelleri olarak mütena‘im veyâ muazzeb olan 

mükellefînden suadânın ba‘zısını ibtidâen ve ba‘zısını ba‘de’l-münâkaşa müebbeden 

cennât-ı âliyâtta îvâ ve iskân ve mazhar-ı afv olmayan ehl-i dalâlın cümlesini cehennemde 

ibka ederek karîn-i nîrân buyuracağı güne yevm-i âhiret deniyor ki, ﴾560 ﴿كل نفس ذائقة الموت  

muktezâsınca her şahsın vefâtı ânından {فريق في الجنة وفريق في السعير}561 sırrı zuhûr ederek 

ehl-i cennet, cennete ve ehl-i nâr, nâra gidene kadar nice akabât-ı müdhişe vardır ki, 

mebde’-i ahvâl-i kabir yâ‘nî her mevtâ bulundukları hal ve mahalde Münker ve Nekir 

nâmında iki melek tarafından rabbîlerinden ve peygamberlerinden ve dinlerinden suâl 

 
560 Âl-i İmrân 3/185. 
561 Tirmizî, Kader, 8. 
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olunarak ehl-i cennetin ni‘met ve rahatına nâil ve ehl-i nârın azâb ve ıkabıyla hâif ve hâil 

olmaları hakktır. 

Tenbîh 

 

Ekser-i mevtâ kabirde bulundukları ve ekserîsi ehl-i azâb oldukları için taglîb 

tarîkıyla azâbın zikriyle ten‘îmden iktifâ eyledikleri gibi azâbı dahi kabre nisbetle azâb-ı 

kabir deniliyor ise de maksûd ba‘de’l-vefât kable’l-haşr her ne halde olursa olsun ve her 

nerede bulunursa bulunsun azâb veyâ ten‘îm-i mevtâ demektir. Zira bunlar kabre mahsûs 

olmadığı gibi ahvâl-i mezkûre dahi yalnız azâbta münhasır değildir. Belki ba‘del-vefât 

ister kabirde bulunsun isterse deniz veyâ sâir hayvânât karnında bulunsun. Ehl-i ma‘siyet  

ise, mazhar-ı afv-ı Bârî olmayanların ma‘siyetleri nisbinde ta‘zîb ve ehl-i tâât iseler 

tefazzulen ez‘âf-ı muzâafıyla ten‘îm olunacakları hakktır demektir. 

Zira Cenâb-ı Allah النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد﴿ 

 buyurmuştur. Ve Resûl-i Ekrem Nebî-i muhterem sallallahü teâlâ aleyhi ve 562 العذاب﴾

sellem Efendimiz dahi {القبر روضة من رياض الجنان او حفرة من حفر النيران}563 buyumuştur.  

Elem-i azâb ve lezzet-i ni‘meti hiss ve idrâk etmek her ne kadar hayâta mütevakkıf 

ise de hayâtın tahakkuku mizâc ve bünyeye mütevakkıf değildir. Zira rûhun bedenden 

hurûcuyla bi’l-külliyye alâkası kesilmez. Belki eczâ-yı asliyye-i bedene nev‘e-mâ 

taalluku bâkî kalmakla suâl ve cevabı ve lezzet-i ni‘met ve elem-i azâbı hiss eder. 

Ve hâl-i hayâtta bulunanların eserine vâkıf olmaları lâzım değildir. Zira adem-i 

vukuf, adem-i vukuu îcâb etmez. Meselâ, bir kimse uyur iken gözleri kapalı ve hiçbir 

uzvunda eser-i sürûr ve telezzüz veyâ gamm ve azâb hiss olunmadığı halde nice matlûba 

muvâfık rü’yâlar görerek hemân zevk-i cennete karîb-i zevk ve inbisâtla mütelezziz ve 

münbasit ve nice müthiş mahûf rü’yâlar görerek ehl-i nârın cehenneminde müşâhede 

ettikleri azâba karîb-i azâbla müteessir olur. Hâlbuki nâim-i mezkûrun yanında bulunup 

cemî‘-i a‘zâsını re’ye’l-ayn müşâhede eden kimseler uyuyan kimsenin bu haline vâkıf 

değillerdir. 

 

 

 

 
562 Mü’min (Gâfir) 40/46.  
563 Tirmizî, Kıyâmet, 26. 
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BÂB-I SÂDİS 

 

(Kazâ ve kadere i‘tikad beyânındadır) 

 

Kader yâ‘nî hayr ve şerr her ne vâki‘ olursa  ﴾564 ﴿وما تشاؤون اال ان يشاء هللا ve قل كل﴿

 nass-ı celîlleri müfâdi üzere cümlesi ancak Cenâb-ı Hakk’ın irâde ve  565 من عند هللا﴾

meşiyyeti muktezâsı olarak halk ve îcâdıyladır. Halk ve îcâd husûsunda abdin aslâ medhal 

ve te’sîri yoktur. Zira (kazâ) eşyânın lâ-yezâlde ne vecihle olacak ise de o vecihle 

olmasına irâde-i ilâhiyyenin taallukundan ve (kader) dahi eşyânın irâde-i mezkûrenin 

vefkınca kader-i mahsûs üzere evkat-ı muayyenesinde ânen fe-ânen îcâdından ibârettir. 

Şu kadar var ki, kader kazâya ve kazâ dahi ilme ve ilim dahi ma‘lûma tâbi‘ olarak bir 

kimsenin saâdet ve şekaveti isti‘dâd-ı ezelisi mûcibince irâde-i cüz’iyye lâ-yezâliyye-i 

gayr-ı mahlûkası muktezâsından olmakla hiçbir ferde ef‘âl-i ihtiyâriyyesinde Cenâb-ı 

Hakk’tan aslâ ve kat‘a şâibe-i cebr ve ikrâh-ı tasavvur olunamaz.  

 

HÂTİME 

 

(Bi‘set yâ‘nî Ba‘de’l-mevt, Haşr-i cismânî ve Ba‘de’l-haşr, Suâl ve Hesap ve 

Mizan ve Kitâb ve Havz-ı kevser ve Sırat ve Cennet ve Cehennem gibi 

ahvâl-i âhiretin hakîkati beyânındadır) 

 

566 ﴿كل شئ هالك اال وجهه﴾  nass-ı celîli muktezâsı üzere Cenâb-ı Hakk’ın zâtı ve 

sıfâtından başka her şey hâlik yâ‘nî intifâ‘ olunmaz sûrette hey’et-i zâtiyyesinden 

çıkacaktır. Bu vecihle helâk-i hayevâni ise, ﴾567 ﴿كل نفس ذائقة الموت nass-ı celîli mazmûnu 

üzere mevti tatmakla yâ‘nî rûhun bedeninden izâlesiyle zî-rûhun hayâtı zâil olunca 

vücûd-i hayevânîyi terkîb eden eczânın imtizâc ve bekası muhtell olarak bi’z-zarûre 

dağılmış olan eczâ-yı asliyyeleri ﴾568 ﴿ثم انكم يوم القيامة تبعثون nazm-ı celîli mazmûnu üzere 

 
564 et-Tekvîr 81/29.  
565 en-Nisâ 4/78. 
566 el-Kasas 28/88. 
567 Âl-i İmrân 3/185. 
568 el-Mü'minûn 23/16. 
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cem‘ edilerek ﴾569 ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة nass-ı kat‘î müfâdı üzere tekrar inşâ’ olunan 

cesedlerine ﴾570 ﴿ونفخ في الصور فاذاهم من االجداث إلى ربهم ينسلون nazm-ı kerîmi mefhûmu üzere 

rûhun nefh ve iâdesiyle taalluk-ı tâmm peydâ ederek cümlesi ihyâ ve meydân-ı haşirde 

haşr ve cem‘ olacakları hakktır. 

Zira haşr-i ecsâd zâtında mümkin olup bi’l-fi‘l vuku‘ bulacağı nusûs-i katı‘a 

nâtıka olmakla îmân ve i‘tikadı zarûrât-ı dîniyyedendir. Ber-vech-i beyân haşr-i 

cismânînin vukuu muhakkak ise de keyfiyyet-i vukuu nass-ı celîl-i ilâhî ile muayyen 

olmayıp belki iki tarîka muhtemeldir. Birincisi: Beyân olunduğu vecihle emvâtın eczâ-

yı asliyye-i müteferrika-i mevcûdeleri cem‘ ve te’lîf olunarak ervâhın ebdânına iâdesiyle 

olmak. 

İkincisi: Eczâ-yı ma‘dûmenin iâdesiyle ervâhın ircâ-ı tarîkıyla olmak şu iki 

tarîktan her ikisi de beyân olunduğu vecihle zâtında mümkindir. Hele tarîk-ı evvele göre 

derece-i bedâhettir. Zira hey’et-i terkîbiyyesi muhtell olan meyyitin eczâ-yı müteferrika-

i mevcûdesinin hey’et-i asliyyesine ircâ‘a kabiliyyeti bilâ-sebk madde ve vücûda 

kabiliyyetinden daha ziyâde olmakla bir mümkini bilâ-madde yoktan var etmeğe kadir 

olan Cenâb-ı Hakk’ın evvel-i mümkinin eczâ-yı mevcûde-i müteferrikasını cem‘ ve terkîb 

ederek rûhlarını iâdeye kadir olacağı evveliyyetle sâbit olduğu emr-i zarûrîdir. 

İkinci tarîka göre, dahi imkân-ı mesbûk bi’l-vücûd olan mümkinin tekrar îcâda 

kabiliyyeti sırf ma‘dûmun kabiliyyetinden daha ziyâde olduğu dahi beyândan 

müstagnîdir.  

HULÂSA 

 

Matlûb olan haşr-i cismânînin beyân olunduğu üzere şu iki tarîktan hangisiyle 

olacağına dâir delîl-i şer‘i yok ise de ikisi de umûr-i mümkineden olup tahakkuk ve vukuu 

edille-i şer‘iyyeden kitâb ve sünnet ve icmâ-i ümmetle müberhen ve sâbit olmakla i‘tikad-

ı ferâiz-i dîniyyedendir. 

Dîbâce-i kitabta beyân olunduğu üzere hilkat-i âlemde hikmet-i ilâhiyye ma‘rifet-

i ulûhiyyet-i Bârî ve onun üzerine terettüb edecek netâyic-i tekâlîf-i ilâhîyye olmakla her 

bir mükellefin hayr ve şerr ef‘âl-i ihtiyâriyesinde fark ve tefâvütü hasebiyle her birisi 

 
569 Yâsin 36/79. 
570 Yâsin 36/51. 
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kendi mertebesini bilip ﴾571 ﴿لئال يكون للناس على هللا حجة nass-ı celîli mefhûmu üzere her birisi 

kendi muktezâ-yi amelleriyle mülzem ve muâhize olunmak muktezâ-yi hikmet ve mûceb-

i meşiyyet-i ilâhiyye olup bu ise, her şahsın bidâyet-i teklîfinden nihâyet-i ömrüne kadar 

hayr ve şerr kendisinden sudûr eden ef‘âl-i ihtiyâriyyenin zabt ve muhâfazasına 

mütevakkıf olup efrâd-ı beşer ise buna kadir olamayacakları cihetle ﴿ كراما كاتبين يعلمون ما

 mantûk-ı münîfi üzere her şahsa müekkel olan melekler tarafından zabt ve tahrîr 572 تفعلون﴾

olunan a‘mâl-i ibâdın defteri ﴾573 ﴿نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا âyet-i celîlesi mefhûmu 

üzere mevki‘-i muhasebeye konup ﴾574 ﴿فاما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا nazm-ı 

celîli muktezâsı üzere suadânın defter-i a‘mâli sağ taraflarından inâyet ve ihsân olunarak 

mübeşşer bi’l-cennet ﴾575 ﴿واما من أوتى كتابه وراء ظهره mefhum-i celîli îcâbınca eşkıyânın 

defter-i seyyiâtı verâ-i zuhrundan verilerek alâ-rüûsi’l-eşhâd ve muhasebe ve muâhize 

olunup ba‘de ﴾576 ﴿والوزن يومئذ الحق  mazmun-i celîli üzere herkesin sahâif-i a‘mâli 

muvâzene ve âlem-i hayâtta herkese inâyet-i ezeliyye-i ilâhiyye olan a‘mâr ve emvâl ve 

sâir-i a‘mâl ve ef‘âl-i ihtiyâriyyesinin keyfiyyeti taraf-ı ilâhîden birer birer suâl ve 

muhasebe olunup ba‘dehû herkes muktezâ-yi amelleriyle muamele olunmak üzere  وان﴿

 müfâdınca kıldan ince kılıçtan keskin olarak cehennem üzere kurulmuş 577 منكم اال واردها﴾

olan sırat yâ‘nî köprüye sevk olunarak ﴾578 ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير mûcebince ehl-i 

cennet havz-ı kevserinden irvâ’ edilerek vâsıl-ı semt ve selâmet ve saâdet ve ehl-i nâr’ın 

cehenneme erdi ve iskat olunacağı nusûs-ı katı‘a ile sâbit olduğu için i‘tikadı ferâiz-i 

dîniyyedendir. 

 misillû âyet-i celîle ve ehâdîs-i nebeviyye ve 580 ﴿أعدت الكافرين﴾ ve 579 ﴿أعدت للمتقين﴾

kıssa-i Âdem ve Havva aleyhimâ’s-selâm Hazarâtıyla dâr-ı nâim olan Cennet ve dâr-ı 

azâb olan Cehennem el’ân mevcûd ve bâkî olup kendilerine ve ehillerine fenâ târî 

olmayacaktır. 

 
571 en-Nisâ 4/165. 
572 el-İnfitâr 82/11-12 
573 el-İsrâ 17/13.  
574 el-İnşikak 84/7-8. 
575 el-İnşikak 84/10. 
576 el-A’raf 7/8. 
577 Meryem 19/71. 
578 eş-Şûrâ 42/7. 
579 el-Bakara 2/24. 
580 Âl-i İmrân 3/133. 
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Zira Cenâb-ı Allah gerek ehl-i cennet ve gerekse ehl-i nâr hakkında ﴿ ﴾خالدين فيها ابدا

581 gibi nusûs-ı mahkeme-i kat‘iyye ile hulûd ve te‘bîdlerine hüküm buyurmuştur cümlesi 

nusûs-ı katı‘a ile sâbit oldukları için i‘tikadı ferâiz-i dîniyyedendir. 

Ve’l-hamdü lillâhi alâ’t-temâmi bi-hürmeti seyyidi’l-enâmi aleyhi efdâlü’s-salâti 

ve ekmelü’s-selam.   

 

3.2 Fihristler  

3.2.1 Ayet Fihristi 

 

فهرس اآليات   

 

 الصفحة

 

 

 رقم اآلية

 

 السورة

 

 اآلية

 

g.7 7 1 ﴿لئن شكرتم الزيدنكم﴾ ابراهيم 

g.8, 63 11 2 ﴿ان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم﴾ الرعد 

﴿ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  النحل 125 88 ,2

﴾أحسنوجادلهم بالتى هى   

3 

 4 ﴿ان الدين عند االسالم﴾  آل عمران 19 7

 5 ﴿ذلك الدين القيم﴾ الروم 30 7

 6 ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ المائدة 48 8

8 13 

 

﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا  الشورى

وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا اليك 

 الدين﴾

7 

﴿وما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحي اليه انه ال  األنبياء 25 8

اال انا فاعبدون﴾ إله  

8 

 9 ﴿وما انت بمؤمن لنا﴾ يوسف 17 17

 ﴿فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين﴾  الذاريات 35-36 17

 ﴿فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾

10 

 11 ﴿قالت األَْعراب آمنا قل ل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ الحجورات 14 18

 12 ﴿ان المنافقين في الدرك االسفل﴾ النساء 145 19

المؤمنون﴾  أفلح﴿قد  المؤمنون 1-2 21  

صالتهم خاشعون﴾﴿الذين هم في   

13 

 14 ﴿اولئك كتب في قلوبهم االيمان﴾ المجادلة 22 21

 15 ﴿ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ الكهف 107 21-22

 16 ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن﴾ األنبياء 94 22

تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا﴾ وإذا﴿ األنفال 2 23  17 

اكملت لكم دينكم﴾﴿اليوم  المائدة 3 23  18 

واالرض﴾ تالسماوا﴿افى هللا شك فاطر  ابراهيم 10 24  19 

واالرض﴾ تالسماوا﴿قل انظروا ماذا في  يونس 101 26 ,24  20 

 21 ﴿وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه﴾ األنعام 83 24

﴿سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أَنفسهم حت ى يتبين لهم  فصلت 53 26

 أَنه الحق﴾

22 

 
581 en-Nisâ 4/122. 
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﴿فانظروا الى آثار رحمة هللا كيف يحي االرض بعد  الروم 50 27

 موتها﴾

23 

واالرض واختالف اليل  تالسماوا﴿ان في خلق  آل عمران 190 27

 والنهار آليات الولى االلباب﴾

24 

  افعصيت امري طه 93 28

 25 ﴿ومن يعص هللا ورسوله فان له نار جهنم﴾ الجن 23 28

 26 ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال﴾ اإلسراء 15 28

31,32, 

53, 78 

 27 ﴿ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله﴾ المائدة 5

 28 ﴿الييأس من روح هللا اال القوم الكافرون﴾ يوسف 87 32

 29 ﴿فال يأمن مكر هللا اال القوم الخاسرون﴾ األعراف 99 32

على امة وانا على اثارهم مهتدون﴾﴿انا وجدنا آبائنا  الزخرف 22 33-34  30 

 31 ﴿لو كان فيهما آلهة اال هللا لفسدتا﴾ األنبياء 22 45

 32 ﴿قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف﴾ األنفال 38 53

انظر اليك﴾ أرني﴿رب  األعراف 143 58  33 

 34 ﴿لن تراني﴾ األعراف 143 58

الجبل فان استقر مكانه فسوف ﴿ولكن انظر الى  األعراف 143 58

 تراني﴾

35 

 36 ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ القيامة 22-23 58

﴿ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف  األنعام 103 59

 الخبير﴾

37 

 38 ﴿وهللا خلقهم وما تعملون﴾ الصفات 96 61

 39 ﴿هل من خالق غير هللا﴾ فاطر 3 

 40 ﴿افمن يخلق كمن ال يخلق﴾ النحل 17 64 ,61

 41 ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ السجدة 17 66 ,62

 42 ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ الكهف 29 62

 43 ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ البقرة 286 63

 44   ﴿ال اله اال هو خالق كل شيئ﴾ األنعام 102 64

لعباده الكفر﴾﴿وال يرضى  الزمر 7 66  45 

 46 ﴿وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال﴾ آل عمران 97 67

 47 ﴿ال يكلف هللا نفسا اال وسعها﴾ البقرة 286 69

 48 ﴿انبؤنى بأسماء هؤالء﴾ البقرة 31 69

الزكوة﴾ اوآتو﴿اقيموا الصالة  البقرة 43 70  49 

 50 ﴿وال تقربوا الزنا﴾ اإلسراء 32 70

 51 ﴿وال تقتلوا النفس﴾ اإلسراء 33 70

 52 ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ الحجر 99 71

 53 ﴿ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون﴾ المؤمنون 43 71

 54 ﴿فاذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون﴾ األعراف 34 71

 55 ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾ السجدة 11 72

جاء أحدكم الموت توفته  إذا﴿يرسل عليكم حفظة حتى  األنعام 61 72

 رسلنا وهم يفرطون﴾

56 

يشاء ويهدى من يشاء﴾ ﴿وهللا يضل من فاطر 8 73  57 

 ﴿ومن يهد هللا فما له من مضل﴾  الزمر 36-37 74

 ﴿ومن يضلل فما له من هاد﴾

58 

 59 ﴿ان هذا القرأن يهدى للتى هى اقوم﴾ اإلسراء 9 74

 60 ﴿رب انهن اضللن كثيرا من الناس﴾ ابراهيم 36 74

 61 ﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما﴾ الحجرات 9 74

 62 ﴿افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا﴾ السجدة 18 75

 63 ﴿ومن لم يحكم بما انزل هللا فاولئك هم الكافرون﴾ المائدة 44 75-76

يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾﴿ومن  النساء 93 76  64 
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 65 ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ األنعام 18 76

﴿ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن  النساء 48 76-77

 يشاء﴾

66 

 67 ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا﴾ التحريم 8 77

يقبل التوبة﴾﴿وهو الذي  الشورى 25 77  68 

 69 ﴿ال يسأل عما يفعل﴾ األنبياء 23 78

﴾أحصها﴿ال يغادر صغيرة وال كبيرة اال  الكهف 49 78  70 

 71 ﴿ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نفكرعنكم سيئاتكم﴾ النساء 31 78

 72 ﴿قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ األنفال 38 78

يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب هللا﴾﴿ الرعد 39 79  73 

 74 ﴿جاعل المالئكة رسال أولى أجنحة﴾ الفاطر 1 81

﴿بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره  األنبياء 26-27 81

 يعملون﴾

75 

 76 ﴿وال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ التحريم 6 81

انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما ﴿وما  البقرة 102 81

 يعلمان من احد حتى يقوالن انما نحن فتنة فال تكفر﴾

77 

 78 ﴿وما يعلم جنود ربك اال هو﴾ المدثر 31 82

يسبحون الليل والنهار ال يفترون﴾﴿ األنبياء 20 82  79 

82, 

108 

 80 ﴿كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون﴾ اإلنفطار 11-12

84, 

100 

﴿وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة  البقرة 23

 من مثله﴾

81 

84, 

100 

﴿قل لئن اجتمعت االنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا  اإلسراء 88

 القرأن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾

82 

اختالفا كثيرا﴾﴿ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه  النساء 82 84  83 

 84 ﴿وما ينطق عن الهوى ان هو اال وحى يوحى﴾ النجم 3-4 88

 85 ﴿وما أرسلناك اال كافةً للناس بشيراً ونذيراً﴾ سبإ 28 92 ,88

 86 ﴿استغفرك لذنبك﴾ محمد 19 90

من البينات والهدى من  أنزلنا﴿ان الذين يكتمون ما  البقرة 159 90

 ويلعنهمبعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم هللا 

 الالعنون﴾

87 

مريم اال رسول قد خلت من قبله  المسيح ابن﴿ما  المائدة 75 92

 الرسل وامه صديقة كانا يأكالن الطعام﴾

88 

 89 ﴿قل يا أيها الناس انى رسول هللا اليكم جميعا﴾ األعراف 158 92

﴿قال أوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا  الجن 1-2 92-93

سمعنا قرأنا عجبا يهد الى الرشد فآمنا به ولن نشرك 

 بربنا احدا﴾

90 

 91 ﴿منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص عليك﴾ غافر 78 93

 92 ﴿ال نفرق بين احد من رسل﴾ البقرة 285 93

فضلنا بعضهم على بعض﴾﴿تلك الرسل  البقرة 253 93  93 

 94 ﴿وما أرسلناك اال رحمة للعامين﴾ األنبياء 107 93

 95 ﴿انى خالق بشرا من طين﴾ ص 71 94

 96 ﴿خاتم البيين﴾ األحزاب 40 94

 97 ﴿وكنت خيرا أمة﴾ آل عمران 110 94

 98 ﴿رضى هللا عنهم ورضوا عنه﴾ التوبة 100 94

لعلى خلق عظيم﴾ وإنك﴿ القلم 4 96  99 

 100 ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ﴾ األنعام 44 98

عليك الكتاب يتلى عليهم﴾ أنزلنا﴿اولم يكفهم انا  العنكبوت 51 100  101 

بعبده ليال من المسجد الحرام إلى  أسرى﴿سبحان الذي  اإلسراء 1 101

 المسجد األقصى﴾

102 
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104, 

106 

 103 ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ آل عمران 185

﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة  غافر 46 104

 ادخلوا آل فرعون اشد العذاب﴾

104 

 105 ﴿وما يشاءون اال ان يشاء هلل﴾   105

كل من عند هللا﴾﴿قل  النساء 78 105  106 

 107 ﴿كل شئ هالك اال وجهه﴾ القصص 88 106

 108 ﴿ثم انكم يوم القيامة تبعثون﴾ المؤمنون 16 106

نيس 79 106  109 ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ 

﴿ونفخ في الصور فاذاهم من االجداث إلى ربهم  يسن 51 106

 ينسلون﴾

110 

للناس على هللا حجة﴾﴿لئال يكون  النساء 165 107  111 

 112 ﴿نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا﴾ اإلسراء 13 108

كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا  أوتي﴿فاما من  االنشقاق 7-8 108

 يسيرا﴾

113 

كتابه وراء ظهره﴾ أوتي﴿واما من  االنشقاق 10 108  114 

 115 ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ األعراف 8 108

 116 ﴿وان منكم اال واردها﴾ مريم 71 108

104, 

108 

 117 ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ الشورى 7

 118 ﴿أعدت للكافرين﴾ البقرة 24 108

 119 ﴿أعدت للمتقين﴾ آل عمران 133 108

 120 ﴿خالدين فيها ابدا﴾ النساء 122 109

 

3.2.2 Hadis Fihristi 

 

 فهرس األحاديث582

 

 الصفحة

 

 

 المرجع

 

 الحديث

 

4 İbnMâce, Fiten, 17; Ebû 

Dâvud, Sünne, 1; Tirmizî, 

İman, 18; Dârimî, Siyer, 75. 

۰۰۰ستفرق امتى ثلثا وسبعين فرقة  1 

5 Ebû Dâvud, İlim,1; Tirmizî, 

İlim, 19; İbn Mâce, 

Mukaddime, 17. 

يلئعلماء امتى كانبياء بنى اسرا  2 

16 İman, 37; Müslim, İman, 1; 

Tirmizî, İman, 4, Fiten, 63; 

İbn Mâce, Mukaddime, 9; 

Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; 

Nesâî, İman, 4. 

آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

واليوم االخر وبالقدر خيره وشره 

 من هللا تعالى

 والبعث بعد الموت

3 

18 Buhârî, İman, 3; Müslim, 

İman, 12; Tirmizî, İman, 6; 

Ebû Dâvud, Sünnet, 15; 

Nesâî, İman, 16. 

االيمان بضع وسبعون شعبة اعالها 

اال هللا إلهال   

4 

 
582  Süleyman Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid eserinde bulunan hadisşerden Kütüb-i Sitte’de bulunan hadisler 

fihriste yerleştirilmiştir. 



291 
 

18 Buhârî, İman, 1; Müslim, 

İman, 22; Tirmizî, İman, 3; 

Nesâî, İman, 13. 

 إلهبنى االسالم خمس شهادة ان ال 

 اال هللا

5 

20 İbn Mâce, Mukaddime, 9.  معرفة بالقلب وقول اللسان االيمان

 وعمل باالركان

6 

21 Tirmizî, Deavât, 89. 7 اللهم ثبت قلبى على دينك 

21 Buhârî, İman, 37; Müslim, 

İman, 1; Tirmizî, İman, 6; 

Ebû Dâvud, Sünnet, 17; 

Nesâî, İman, 6. 

ان تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه 

ورسله واليوم االخر وبالقدر خيره 

 وشره من هللا تعالى

8 

59 Buhârî, Mevâkît, 16, 26; 

Tefsir, 50/1; Tevhîd, 24; Ebû 

Dâvud, Sünnet, 20; Tirmizî, 

Cennet, 16. 

انكم سترون ربكم كما ترون القمر 

 ليلة البدر

9 

65 Ebû Davûd, Edeb, 110. 10 ما شاء هللا كان وما لم يشاء لم يكن 

70 Buhârî, Merdâ, 3.  الناس البالء على األنبياءاشد  11 

75 Buhârî, İman, 26; İbn Mâce, 

Mukaddime, 11. 

اال هللا ثم مات  إلهما من عبد قال ال 

 على ذلك االدخل الجنة

12 

79 Buhârî, Bedu'l-halk, 6.  السعيد من سعد فى بطن امه

فى بطن امه شقيوالشقى من   

13 

93 Buhârî, Teyemmüm, 1; 

Salât; Müslim, Mesâcid, 3; 

Nesâî, Gusl, 26. 

أعطيت خمسا لم يعطهن قبلى كان 

كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 

 وبعث إلى كل احمر واسود

14 

94 Buhârî, Enbiyâ, 5, Edeb, 

109; Müslim, İmâre, 44, 

Fedâîlü’s-Sahabe, 30, 31; 

Tirmizî, Fiten, 43, Menâkıb, 

20; Ebû Dâvud, Fiten, 1; İbn 

Mâce, Mukaddime, 11, 

Cenâiz, 27, Fiten, 33. 

 15 وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد

94-95 Ebû Dâvud, Sünne, 8; 

Tirmizî, Menâkıb, 83; İbn 

Mâce, Mukaddime, 133. 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 

وعثمان في الجنة وعلى في الجنة 

الجنة في  الجنة وزبيروطلحة في 

الرحمن ابن عوف في الجنة   وعبد

وسعد ابن أبى  وقاص في الجنة  

وسعد بن زيد في الجنة  وأبى بعيده 

 بن الجرح في الجنة

16 

95 Tirmizî, Menâkıb, 30; İbn 

Mâce, Mukaddime, 11. 

ن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وان ا

الحسن والحسين سيدا شباب أهل 

 الجنة

17 

104 Tirmizî, Kader, 8. 18 فريق في الجنة وفريق في السعير 

104 Tirmizî, Kıyâmet, 26.  لقبر روضة من رياض الجنان او

 حفرة من حفر النيران

19 

 

 

 

 

 



292 
 

SONUÇ 

 

Süleyman Sırrı, Kenzü’l Akaid adlı eserinde Ehl-i Sünnet’in belirlediği itikadi esaslara 

iman edilmesinin gerekliliğini “insanın konuşan (nâtık) bir varlık olma sebebi”ne 

bağlayarak dinin zarurilerine dahil etmiştir. Sonuç bölümünde eserinde bahsedilen itikadi 

esaslara değinilmeden dönemin akaid eserine etkisi üzerinde durulacaktır. Sırrı’nın hem 

medrese hem mektep eğitimini alması ve her iki eğitim kurumunda da hizmet vermesi 

dönemin talebine uygun ve anlaşılır bir eser yazılabilmesinde avantajlı kılmaktadır. 

Eserinde gerek kelâmi konular gerekse sorunlar, zihinde ve kalpte bulandırılmadan ortak 

bir esas ve görüş zemininde sağlam bir itikadı vücuda getirmiştir. Bunu Mâtürîdîlerle 

Eş’arîler arasındaki ihtilaflı konulara girmeden Ehl-i Sünnet’te ittifak olunan akaid 

esasları nassların çizgisinde temellendirmektedir. 

Dinin inanç esaslarını kitaplar üzerinden millete anlatmak yeterli midir? Çünkü 

itikadı sarsılan ve ahlâkı bozulan bir milletin birliği, idaresi ve devamı zordur. Milletin 

terakkiyatının nasıl sağlanabileceği ve hangi düsturlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat 

çekilmesi gerekir. Sırrı, eserini yazarken milletinin (din) muhafazasını ve devamını 

sağlayacak din merkezli bir inanç sistemi oluşturabilmeye çalışmıştır. Klasik akaid ve 

kelâm eserlerinden farklı olarak eserinde her türlü siyasi, ideolojik ve mezhebi 

düşüncelerden uzak durarak itikadi esasların dışında kalan konulara girmemiştir. Çünkü 

zamanında akaid ve kelâm eserlerindeki Ehl-i Sünnet’in inanç esasları, kitapların yapısal 

biçimi ve muhtevası sebebiyle çoğu zaman gözden kaçmaktaydı. Bu suretle Sırrı, 

eserinde asıl esasları işleyip onları sağlam bilebilmeyi sağlayacak hususları ön plana 

çıkararak harici, felsefi ve metafizik alanlarına derinlemesine girmeden Ehl-i Sünnet’in 

akide sistemini yansıtmaya çalışmıştır. İtikadi esaslar, muhatap alınan tarafa göre 

yazılması önemlidir. Bu sebeple Kenzü’l-Akaid adlı eser, Yeni İlm-i Kelâm döneminin 

muhatapları Batıniyye, Haliliyye, Rafıziyye, Yahudilik ve Hıristiyanlık değil, birçok yeni 

izmlerin ortaya çıkışıyla İslâm dinine yaptıkları tahribat ve oluşturdukları şüpheler ele 

alınmıştır.583  

XIX. yüzyılda kelâm ilmine dair eserlerin muhtevasına yönelik bazı konuların 

çıkarılıp önemli ve ihtiyaç hissettikleri konulara öncelik vermeleri mütekellimlerin yeni 

 
583 Doğan, “Medreselerde Okutulan Temel Akîde Kitapları”, s. 670-671. 
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bir metot oluşturabilme çabası içerisinde olduğunu göstermektedir. Son dönem Osmanlı 

âlimleri, kelâm ilminde yenilikler yaparken aslında bu ilmin kendisini değil, yaşadıkları 

dönemde karşılaştıkları ve mücadele ettikleri felsefî akımların düşüncelerine ait 

eleştirileri bertaraf edebilmek amacıyla kelâmın yenilenmesini ve metot değişikliğini 

zorunlu görmüşlerdir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için her bir âlim değişime ve 

gelişime götüren çalışmaların ancak bir ucundan tutabilmiştir. Mesela, İslâm’ın varlığını 

devam ettirebilme gayesiyle kaleme aldıkları akaid eserlerinin muhtevasında ya da 

metodunda eksikliklerin bulunmasının yanında telif ettikleri eserlerin kendi içerisinde de 

çaba ve değişim göstermeye çalışmaları eserlerinin mahiyetini müstakil kılmaktan öteye 

geçirememiştir.  

Aynı şekilde müstakil eserlerden biri diyebileceğimiz Ermenekli Süleyman Sırrı 

Efendi’nin Kenzü’l-Akaid adlı eseri, kelâmcıların filozoflarla ve kendi aralarındaki 

ihtilafları zikretmenin aksine, İslâm inanç sistemine ait bütün esasların delillerini açık ve 

net bir üslup kullanarak serdetmektedir. Öyle ki, Sırrı, kendi görüş ve tercihlerini belirgin 

bir şekilde ifade etmeden dine ait usullerin nasıl anlaşılması gerektiğini kısa izahlarla 

anlatmakla yetinmektedir. Müellifimizin akaid düşüncesini eserin konu başlıkları 

üzerinden anlayabilmekte mümkündür. Müteahhirûn dönemi eserlerinden Şerhu’l-

Mevâkıf’ta işlenen konuların “ansiklopedi” detayından farklı sade bir görünümle konular 

işlenmiştir. Bu sistemiyle bir akîde risalesine benzemesini dönemin ilmî, siyasi, sosyal ve 

kültürel bazı şartlarının getirdiği mecburiyetten kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çünkü 

amaçlarından biri olan Osmanlı Devleti’nin bekasının ve muhafazasının ancak İslâm 

inanç sisteminin benimsenmesi, yaşanması ve öğretilmesiyle gerçekleşebileceği 

düşüncesi hâkimdir. Zamanla kelâmın dinamik fikrî yapısını, ilmî ve felsefî zihniyetini 

gösteren eserler, Osmanlı Türkçesiyle yazılmaya başlanılmıştır. Dönemin şartlarına göre 

eserlerin yeniden telif edilmesinin bir başka sebebi de halk ile aydın arasındaki düşünce 

yapısını yakınlaştırabilmek ve eserleri okuyanların sadece medrese talebeleri ile hocaların 

olmaması görülür. Bu duruma, İslâm bilim eğitimcilerinin dışında farklı eğitimcilerin 

bulunmasının yanı sıra bürokrasi, askeriye, edebiyat ve tıp alanında söz sahibi kimselerin 

de inanç esasları üzerinde konuşmalarını ve gazete köşelerinde yazmalarını örnek 

verebiliriz. Bu sebeptendir ki, medrese ve ilim meclisine ait dil ve ıstılahı kullanmanın 

yerine ortak noktada buluşulabilecek temel bir akideye ve dile ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
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sebeple Sırrı’nın bilgi, varlık ve tabiat konularını ve problemlerini eserin içeriğinden 

çıkardığını görmekteyiz.  

Sırrı, eserine 73 fırka meselesi, dinî ilimler, kelâm ilminin tanımı, gayesi vb. 

konularını incelediği bir mukaddime ile başladıktan sonra Ehl-i Sünnet’in benimsediği 

inanç esaslarını anlatır. Mukaddime bölümünde olduğu gibi diğer bölümlerde de 

okuyucunun zihnini meşgul eden ve asıl maksattan uzaklaştıracak meseleleri izah 

etmekten kaçınmaktadır. Bunu ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret gibi inanç esaslarını 

anlatırken veya aktarırken klasik anlayış ve görüşlerden ayrılmadan sadece ayet ve 

hadisleri delil olarak göstermesi ve yeniden yorumlamaya tabi tutmamasından 

anlamaktayız. İstisna diyebileceğimiz Miraç hadisesinin gerçekleştiğini ve onun mucize 

oluşunu vurgularken kullandığı deliller eserin genelinden farklılık gösterip Kur’an 

metoduna benzemektedir.  

Bir açıdan geçiş bir başka açıdan da kuruluş dönemi diyebileceğimiz bu dönemde 

modern düşüncenin yerleşmesiyle ve teknolojinin gelişmesiyle tevhid inancının yerine 

gerek varlık gerekse bilgi üzerinden olsun insanın üretmesinde ve çabasında bilhassa 

aklın aktif rol oynadığı görülmektedir. Buna şefaat ve mehdi gibi meselelerin hak 

olduğunu söyleyerek ikinci bir kelama ihtiyaç duymaksızın Sırrı’nın susması örnek 

gösterilebilir. Ayrıca geçmişten gelen birikmiş tartışmaların ve yorgunlukların etkisiyle 

de döneminde mesele hakkındaki konuşmaların ve yazıların bırakılması gerektiğini 

düşündürmektedir.  

Nübüvvet meselesinin gerekliliği ve insanın dünyevî ve uhrevî açıdan ihtiyacına 

dikkat çekerek aklın aktif rol almasıyla bazı meselelerde yetersiz kaldığını ve bunu 

tamamlayacak bilginin ise haber-i sadık yani vahiyle gelen bilginin önemi vurgulanır. 

Hatta ilmî, siyasi vb. etkenlerin, mucizenin imkânına dair farklı görüşlerin ifade edildiği 

bu dönemde Süleyman Sırrı, onun imkân dâhilinde olduğunu savunarak bilinçli bir 

şekilde Mi’raç mucizesini ayrı bir başlık altında izah etmektedir. Eserinde nazarî yön ağır 

basmamış olmasına rağmen esbâb-ı ilim gibi bazı konularda Sırrı’nın akıl ve bilime 

muhalefet etmediğini, desteklediğini ve gelişmesine açık olduğunu anlamaktayız. 

Modern bir dünyanın etkilediği akaid esaslarından biri de ahiret, kaza ve kader 

meselelerinin anlatılış tarzlarıdır. Sırrı’da olduğu gibi çağdaşlarının eserlerinde de bu 

konulara fazla yer verilmeden Ehl-i Sünnet’in konu hakkında ne dediğine kısaca aktarılıp 

bahis tamamlanmamaktadır. Literatürde bu meseleler, ihtiyaca binaen aklî ve naklî 
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delillerle anlatan müstakil eserlerle yazılmıştır. Çünkü bu dönem, dinsizliğe karşı 

Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlama gayesi olması sebebiyle inanç esaslarından bu 

konu üzerinde ağırlık verilmekteydi. 

Sırrı, zihinleri karıştıran ve farklı görüşlerin oluşmasına sebep olan meseleleri 

aktarmak yerine kendisi, ihtilaflı meseleler üzerinde ittifak olunan tanımlamalara veya 

konulara dikkat çekerek kişiyi esasların aslına yönlendirmektedir. Çünkü kişi dinin 

esaslarını bilmesi ve yorumlaması neticesinde yeni bir çözüm ve metot üretmeye 

başlayabilir. Ayrıca çağdaşları modern düşüncenin sosyal ve hukuk alanına etki eden 

meselelerin dine bakan yönlerine dair açıklamalara yer verirken kendisi müteahhirûn 

dönemine ait sistematik metodu ne tam bir selefi ne tam akılcı ne de tam bir modernist 

bir şekilde takip etmiştir. Geleneği bozmadan ve onun kökleriyle irtibat kurarak zamanın 

ihtiyacına yönelik yeni kurulmakta ve yerleşmekte olan mektepler ve Darü’l-fünûn 

öğrencileri tarafından okunması amacıyla Osmanlı medreselerinde rağbet görülen 

Şerhu’l-Akaid adlı eserin rehberliğinde ve Ömer Nesefî’nin Metnü’l-Akaid eserine şerh 

mahiyetinde Osmanlı Türkçesiyle İslâm’ın inanç esaslarını anlatmaya ve aktarmaya 

çalışmaktadır. Eser dilinin farklı olması eserin içeriğini yeni hale getirmemektedir. 

Günümüze ulaşan kelâm literatürünün arasında Kenzü’l-Akaid adlı eser dilinin yeni ve 

muhatap kitlesinin geniş olması sebebiyle kelâm ilmine çok önemli bir katkı sağlamamış 

olsa dahi kendisinin yaptığı küçük bir değişim, inanç esaslarının günümüze aktarılmasına 

ve günümüzün değerli hocalarının yetişmesine vesile olmuştur. 

Kısacası Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’nin Kenzü’l-Akaid adlı eserinden 

çıkarabileceğimiz sonuçları sıralamak gerekirse muhatap kitlesinin genişlemesi ve 

entelektüel çevre dediğimiz kesimin Arapça dilini bilmemesi dolayısıyla ortak dile ihtiyaç 

duyulduğu, devletin bekası ve muhafazasının ancak dine bağlılıkla olabileceği 

düşüncesinin olduğu, mütekellimlerin görüşlerinde ittifak olunan meselelerle beraber 

dinin usulünde asıl öğrenilmesi gereken esasları öğretebilme ve aktarabilme çabasının 

bulunduğu, farklı mezhep yaklaşımlarının görüşlerine cevap mahiyetinde değil de iman 

sahiplerinin imanlarını tahkik ve muhafaza ettirebilmek amacıyla naklî deliller üzerinden 

meseleleri anlatmaya çalıştığı görülmektedir.  
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EKLER 

 

EK-1 Süleyman Sırrı’nın Resmi Sicill-i Ahvâli:  
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EK-2 Süleyman Sırrı’nın Kendi Doldurduğu Sicill-i Ahvâli: 
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EK-3 Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’nin Günümüze Ulaşan Soy Ağacı:
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EK-4 Süleyman Sırrı’nın Mifâhu’l-Akaid adlı eserinde bulunan “Münacaat”ı: 

 

 

 

EK-5 Zikrolunan nazmın Günümüz Türkçesi’ne aktarılmış hali: 

 

 

MÜNÂCÂT 

 

 

İlâhî sensin ol kâdî-i hâcât 

Ki lâyıktır sana arz-ı münâcât 

 

İlâhî sensin ol ma‘bûd bi’l-hak 

Vücûd-i vâcibin mevcûd-i mutlak 

 

Nekâyisten münezzeh nûr-ı zâtın  

O zâtıyla kadîmîdir sıfâtın  

 

İlâhî Hayy ve Kayyûm ü Ebed sen 

Şerîkin yoktur Allah Ahad sen  

 

Temânü‘ ile olmuşdur müberhen  

İlâhe’l-âlemîn sensin muayyen 

 

Ezel sensin Ebed sensin İlâhî  

Çü sensin pâdişâhlar pâdişâhı 

 

Cihân hükmündedir yoktur vezîrin 

Muhâl ender muhâl olmuş nazîrin 

 

İlâhî sensin ol Bâkî vü dâim  

Senin emrinle âlem oldu kâim  

 

Cihânı var edip ketm-i ademden 

Hudûs ettirdik âsâr-ı kıdemden 
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Yine âlem fenâ ender fenâdır 

Senin gayrın ser-â-pâ bî-bekâdır 

 

Zaman cârî değilken sana asla 

Zamanı eyledin tekvîn ve inşâ 

 

Değil agrâzla fi‘lin muallel 

Bu bir bürhân-ı katıa‘dır müdellel 

 

Bize nass-ı kerîm etti ifade 

Ki sensin sâhib-i küll-i irâde 

 

Sana muhtacdır âlem ser-â-pâ 

Senin yoktur ihtiyacın gayre asla 

 

Mürid ve Fâil ve Muhtâr sensin 

Hakîm-i Mutlak ve Cebbâr sensin 

 

İlâhî sensin ol Cebbâr-ı Sâni‘ 

Senin gayrın değil mu‘tî ve mâni‘ 

 

İbâda ni‘metin bî-hadd ü pâyân 

Sezâ ancak sana hamd-i firâvân 

 

İlâhî sensin ol Hallâk-ı Rezzâk 

Edersin cümle mahlûkâtı erzâk 

 

Atâ ve lütfuna yoktur nihâyet 

Nice olsun sipâs ve şükre gayet 

 

İlâhî eyleyip inzâl-i Furkan 

Bize ihsân kıldın nûr-i îmân 

 

Resûlün Mustafâyı kıldın irsâl 

Gelip teblig-i emrin etti ikmal 

 

İbâda eyleyip Yâ-Rabb inâyet 

Tarîk-i hakka ettirdin hidâyet  

 

Bi-hamdillah ne ni‘mettir bu ni‘met 

Ki olduk öyle bir sultâna ümmet  

 

Ânı lütfunla rûz-i cezâda 

Şefî‘ et rûz-i mahşerde ibâda 

 

Husûsâ kurtara bu nâ-tüvânî 

Edince üstüne hamle zebânî 

Benim ol müznib pür-cürm ve âsî 

Giriftâr-i menâhî ve maâsî 

 

Aman Yâ-Rabb bu abd-ı rû-siyâhî 

Bu cürm âlûde âciz-i pür-günahi 

 

Meded sürme meded nâr-ı cahîme 

Refîk etme o şeytân-ı recîme 

 

Meded Gafir-i zenb ve hatâyâ 

Kerem kıl etme dîvânında rüsvâ 

 

Meded kılma beni ilkâ-yı sebcîn 

Egisnâ ve gıyâsü’l-müstegisîn 

 

Zebânîler elinde etme pâ-mâl 

Femenin el-avn fî havf ve ehvâl 

 

Belâ çoktur bu âsînin kusûru 

Bilir amma ki ma‘nây-ı Gafûru 

 

Eğer-çi pür-günâh vetîre rûdur 

Şimdi müjde lâ tekantû’dur 

 

Nehy-i dest ise hüsn-i amelden 

Eser yok i‘tikadında halelden  

 

Hakir ve nâ-tüvânîm za‘f bünyâd 

Kavî îmânımdır amma mânend pûlâd 

 

Aman îmânımı hıfz et Hudâ-y-â 

Huzûr-ı izzete olsun hedâyâ 

 

Emân-ı âhir nefiste verme lüknet 

Ola cârî lisânımda şehâdet 

 

Sezây-ı ma‘firet kıl bu gedâyi 

Şefî‘ ile Muhammed Mustafâyı 

 

Aman mahrûm-ı dîdâr etme Yâ-Rabb 

O hırmana giriftâr etme Yâ-Rabb 

 

Cihânda ba’dezin oldukça baki 

Beni kıl hüsn-i a‘mâle mülâkî 

 

Husûsen zıll-i Yezdân şâh tâc-dârın 

Sultan ﴾Abdülhamid ﴿Han meâli âsârın 
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Ola müzdâd ‘ömrü şân ve şevketi 

Sâyesiyle bahtiyâr eyle cümle milleti 

 

Sâye-endâz-ı cihân olsun livây-ı nusreti 

Lem‘a-pâş olsun dem-â-dem seyf-i adl 

ü satveti 

 

Yâ İlâhî kıl du‘âmı müstecâb 

Ol habîbin âb-ı rûy-i hürmeti 

 

 

EK-6 Süleyman Sırrı’nın Miftâhu’l-Akaid Eserine Ruhsat talebi: 
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EK-7 Süleyman Sırrı’nın Kenzü’l-Akaid Eserine Ruhsat talebi: 
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EK-8 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Bölümü, Nu: 4033’teki 

Kenzü’l-Akaid’in Mahmud Bey Matbbası’nda yapılan baskının iç kapağı: 
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EK-9 Zikrolunan nüshanın Tahdis-i Nimet kısmından bir sayfa: 
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EK-10 Zikrolunan nüshanın 2 ve 3. sayfası: 

 

 

 

EK-11 Zikrolunan nüshanın son sayfası: 
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