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ÖNSÖZ 

Ahmed Rûmî Akhisârî, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti‟nde dinî refe-

ranslarla ortaya çıkan Kadızâdeliler Hareketinin liderlerinden biri olarak bi-

linmektedir. Kadızâde Mehmed Efendi‟nin zamanında yaşamış, görüş ve dü-

şüncelerinde Kadızâde‟ye destek çıkmış ve dolayısıyla söz konusu hareketin 

mensup olduğu fikrî akımın amansız savunucularından olmuştur. Hatta bazı 

nübüvvet-velâyet ilişkisi, kerâmetler, ricâlü‟l-gayb, İbnü‟l-Arabî‟nin imanı 

gibi bazı hususlarda Kadızâde‟den daha radikal bir tutum sergilemiş, Hanefî-

Mâtürîdî hocalardan ders alarak bu gelenek üzerine yetişmesine, Kelâm ilmini 

övüp her müslümanın üzerine bu ilmi öğrenmenin gerekli olduğunu vurgula-

masına ve eserlerini Hanefi-Mâtürîdî referanslara dayanarak kaleme almasına 

rağmen bazı hususlarda İbn Teymiyye ekolünün, birçok hususta da Nakşiben-

diyye tarikatının tesirinde kalmıştır. Hayatını müderris olarak sürdüren bu 

bilge kişinin Kadızâdeliler hareketindeki yeri ve önemi birçok araştırmacı 

tarafından göz ardı edilmiştir. 

Akhisârî, kaleme aldığı eserlerin büyük bir kısmında, inandığı ve uğ-

runda mücadele verdiği görüşlerini savunma amacını gütmüş ve birçok eser 

telif etmiştir. Eserlerinde toplumun gelişmesinin ve dindar bir nesil hale gel-

mesinin bireylerin kendilerini geliştirmesiyle mümkün olacağını savunmuş ve 

dolayısıyla bazı risâlelerini halkın itikadî hususlarda gerekli bilgi ve donanıma 

erişmesi gayesiyle kaleme almıştır. Bu eserlerden biri de İslâm itikat esasları-

nı hulasa şeklinde ele alıp açıkladığı Risâle-i Akâid‟dir. Akhisârî‟nin Ehl-i 

sünnet müdâfîliğini, Kadızâdelilerle olan ilişkisini ve İslâm inanç esaslarıyla 

ilgili görüş ve düşüncelerini anlamak için Risâle-i Akâid büyük öneme sahip-

tir. Dolayısıyla çalışmamızın konusunu Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin hayatı, 

eserleri ve Kadızâdelilerle olan alakasının yanı sıra onun söz konusu eserinin 

latin harflerine dökülmüş hali ile birlikte tahlil ve değerlendirmesi oluştur-

muştur.  

Çalışamız giriş ve sonucun haricinde iki bölümden teşekkül etmektedir. 

Girişte Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin hayatı, eserleri ve Kadızadeliler arasındaki 

yeri ele alınmıştır.  

Birinci bölümde Risâle-i Akâid‟in aidiyeti, üslubu, içeriği ve nüshaları 

hakkında mufassal bilgiler verilerek bu eserin tahlil ve değerlendirmesi ya-

pılmış; ikinci bölümde ise Risâle-i Akâid‟in transkripsiyonunda kullanılan 
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nüshalar ve başvurulan metot açıklanmış ardından bu eserin üç nüshası karşı-

laştırılarak transkripsiyon edilmiştir. Ekte ise eserin diğer nüshalarından daha 

hacimli olan bir nüshasının orijinal hali verilmiştir. 

Akhisârî‟nin hayatından ziyade söz konusu eseri üzerine yoğunlaştığı-

mız bu çalışmanın, içerik bakımından daha önce kaleme aldığımız ve kısmen 

Ahmed Rûmî Akhisârî‟yi konu edindiğimiz bir takım makalelerimizle ve 

özellikle de “Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi” adlı kitabımızla 

herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira bu eser Akhisârî‟nin hayatı ve eser-

leri hakkında hulasa bilgiler verip asıl olarak Risâle-i Akâid üzerinde yoğunla-

şan ve bu eser üzerinden Akhisârî‟nin görüşlerini, düşüncelerini ve hatta mez-

hebî aidiyetini sorgulayan müstakil bir çalışmadır. 

Bu eserin kitaplaşmasında emeği geçen İKSAD yayınları yetkililerine; 

vaktini ayırarak araştırmama editörlük yapan değerli arkadaşım Dr. Ramazan 

Tarik‟e; hayır dualarını esirgemeyen anneme, babama ve eşim Betül hanıma; 

vakitlerinden çalarak eseri kaleme aldığım sevgili çocuklarım Furkan Sami‟ye 

Hüseyin‟e ve biricik kızım Fatma Sena‟ya sonsuz şükranlarımı sunarım.  

Dr. Ali DURMUŞ 

Gemlik - 2022 
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XVII. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti‟nde Akhisar‟da yaşayan 

önemli ve etkili müelliflerden biri olan Ahmed Rûmî Akhisârî (ö. 1041/1631-

32), Kadızâdeliler Hareketinin öncülerinden biri olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Kadızâdeliler ise adını öncüleri olan “Kadızâde Mehmed Efendi”den (ö. 

1045/1635) alan Osmanlı İstanbul‟unda XVII. yüzyılın başlarında ortaya çı-

kan dinî-siyasî bir harekettir. Hareketin tarihi seyri genelde üç dönem halinde 

ele alınmakta olup, bu dönemlerin ilki hareketin başladığı ve sadece fikrî tar-

tışmaların yaşandığı dönemdir. Kadızâdeliler her ne kadar Kadızâde Mehmed 

Efendi‟nin görüş ve düşünceleri etrafında kümelenen âlim ve vâizlerin varlı-

ğıyla ortaya çıkmış olsa da, Ahmed Rûmî Akhisârî, bu dönem hareketin ilmî 

ayağını teşkil eden, kaleme aldığı eserlerle hem Kadızâde‟nin hem de onun 

müntesiplerinin görüşlerine dayanak olan bir âlim portresi olarak tebarüz et-

mektedir. Ayrı şehirlerde yaşamış olsalar da, dinî anlama ve yorumlamada 

oldukça benzer fikirlere sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu durum 

yazma eserler kütüphanelerinde her ikisinin eserlerinin aynı mecmualarda 

toplanmasından, hatta zaman zaman eserlerinin birbirleriyle karıştırılmasın-

dan anlaşılmaktadır. Bu dönem Kadızâde ve Akhisârî‟nin karşısında dönemin 

Halvetiyye‟nin Şemsiyye kolundan Şeyh Abdülmecid Sivâsî Efendi (ö. 

1049/1639) yer almaktadır.
1
  

İkinci dönem deveran ehli olan bazı tasavvufî ekollerle bir takım fiilî 

kavgaların yaşandığı ve huzursuzlukların cereyan ettiği dönemdir ki bu dö-

nemde Kadızâdelilere Şamlı vâiz Üstüvânî Mehmed Efendi (ö. 1072/1661) 

liderlik etmiş; karşısında ise Halvetiyye tarikatının Sivasiyye kolundan Abdü-

lehâd Nûrî Sivasî (ö. 1061/1651) yer almıştır.
2
 Üçüncü dönem ise hareketin 

son bulduğu dönem olup, bu dönem harekete Vânî Mehmed Efendi (ö. 

1096/1685) liderlik etmiş, karşısında ise dönemin Halvetî meşayıhından 

Niyâz-i Mısrî (ö. 1105/1694) bulunmuştur.
3
 

                                                 
1
  Naîmâ Mustafa Efendi, Naîmâ Tarihi, çev. Zuhuri Danışman, (İstanbul: Zuhuri 

Danışman Yayınları, 1969), 6/2717. 
2
  Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz: Mehmed Akkuş, Ali Yılmaz, 

(İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006), 3/485-497. 
3
  Madeline C. Zilfi, Dindarlık Siyaseti Osmanlı Uleması Klasik Dönem Sonrası 

1600-1800, çev. Mehmet Faruk Özçınar, (Ankara: Birleşik Yayınları, 2008), 149-

150; Muhammed Raşit Akpınar, Kadızâdeliler ile Sivasiler Arasındaki Fıkhî Tar-

tışmalar (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009), 59. 
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1. Ahmed Rûmi Akhisari’nin Hayatı 

Akhisârî‟nin hayatıyla ilgili müverrihlerin naklettiği bilgiler sınırlıdır. 

Bu durum onun hayatının nasıl geçtiği ve kimlerden eğitim aldığı hakkında 

bilgi edinilmesini güçleştirmektedir. Kaynaklarda Akhisârî‟nin ailesinin kesin 

olmamakla birlikte, II. Selim‟in (ö. 982/1574) 1571 yılında Kıbrıs‟ı fethettik-

ten sonra, oradan getirttiği Hıristiyanlardan olduğu öne sürülmektedir.
4
 Bu 

iddiayı doğrulayan herhangi bir malumat bulunmamakla birlikte, Akhisârî‟nin 

adının bütün eserlerinde “Ahmed b. Muhammed” olarak geçmesi, babasının 

da Müslüman olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ailesinin Kıbrıs Hı-

ristiyanlarından olması durumunda, kendi gibi babasının da ihtida ettiğini 

düşünmek gerekmektedir. Akhisar‟a getirilişinden sonra ihtida eden Akhisârî, 

uzun süre burada eğitim almış ve dönemin Osmanlı ulemasından dersler oku-

muştur.
5
 Kâtip Çelebi (ö. 1067/1657) onun, Şeyhülislâm Hocazâde Esad 

Efendi‟nin (ö. 1034/1625) devrinde İstanbul‟a geldiğini, Eyüp civarında bir 

müddet dersiamlık yaptığını ardından ise yine Akhisar‟a döndüğünü naklet-

mektedir.
6
 Fakat Mehmed Esad Efendi hem 1615-1622 yılları arasında hem 

de 1623-1625 yılları arasında iki farklı dönemde şeyhülislâmlık makamında 

bulunması, onun hangi dönemde hangi yıllarda İstanbul‟da bulunduğunun 

tespit edilmesini güçleştirmektedir. Fakat genel anlamda 1615-1625 yılları 

arasında herhangi bir dönem Eyüp‟te görev yaptığını söylemek mümkündür. 

Osmanlı‟ya bağlı Saruhan sancağının Akhisar kazasında ikamet etmesi nede-

niyle “Akhisârî”
7
 ve “Saruhânî”; Hanefî mezhebine mensup olması nedeniyle 

                                                 
4
  Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn an Esâmi‟l-Kütübi ve‟l-Fünûn: Kitapların ve İlimle-

rin İsimlerinden Şüphelerin Giderilmesi, çev. Rüştü Balcı, (İstanbul: Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, 2007), 2/1590; Yahya Michot, “Ahmed-i Rûmî Akhisârî”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2020), Ek-1/60; Ali 

Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi Kadızâdeliler Hareketi (İs-

tanbul: Ketebe Yayınları, 2021), 141. 
5
  Mustapha Sheikh, Ottoman Puritanism and its Discontents: Ahmad al-Aqhisari 

and the Qadizadelis (Oxford: Oxford University Press, 2016), 42; Durmuş, Os-

manlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 141. 
6
  Çelebi, Keşfü‟z-Zünûn, 2/1590; Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleşti-

risi, 141. 
7
  Tarihte “Akhisârî” künyesiyle tanınan bazı zatlar da vardır. Örneğin Hasan Kâfî 

Akhisârî (ö. 1024/1615) bunlardan biridir. Ahme Rûmî Akhisârî‟nin bu zevlatla 

karıştırılmaması gerekmektedir. Hasan Kâfî Akhisârî için bk. Muhammed Aruçi, 
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ise “el-Hanefî” künyeleri ile anılsa da  daha çok “Rûmî”
8
 künyesiyle meşhur 

olmuştur.
9
  

Kehhâle ve Bağdadî onun Halvetiyye meşayıhından olduğunu öne sürse 

de, eserlerinde Halvetilik gibi deverân ehli olan bütün tasavvufî ekollere olan 

oldukça sert eleştirileri dikkate alındığında bu bilginin yanlış olduğu kanaa-

tindeyiz.
10

  

Akhisârî‟nin ölüm yılı hakkında kaynaklar ihtilaflıdır. Ancak kabul gö-

ren görüşe göre o, 1041/1631-32 yılında vefat etmiş ve Akhisar‟da defnedil-

miştir.
11

   

Veli Efendi adında bir müderris, Ahmed Rûmî‟den bahsettiği bir man-

zumesinde onun ilim-irfan sahibi zâhit ve muttaki bir zat olduğunu, onun gibi 

                                                                                                                     
“Hasan Kâfi Akhisârî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1997), 16/326-329. 
8
  Ahmed Rûmî Akhisârî‟den genellikle kaynaklarda Mevlevî şeyhlerinden biri olan 

Ahmed-i Rûmî (v. 750/1349) ile karıştırılmaktadır. Örneğin Ahmed-i Rûmî‟ye ait 

“Dekâyıku‟l-Hakâyık” adlı eser bazı kaynaklarda sehven Akhisârî‟ye nispet edil-

miştir ki Bursalı da bunlardan biridir. Geniş bilgi için bk. Bursalı Mehmed Tahir 

Efendi, Osmanlı Müellifleri 1299–1915, haz. A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen, (İs-

tanbul: Meral Yayınevi, 1333), 1/33. Ayrıca Ahmed-i Rûmî hakkında ayrıntılı bil-

gi için bk: Tahsin Yazıcı, “Ahmed-i Rûmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/131-132. 
9
  Geniş bilgi için bk. Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, 2/1590; Babanzâde Bağdatlı İsmail 

Paşa, Hediyyetü‟l-Ârifîn ve Esmâi‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Musannifîn, Trc. Kilisli 

Rıfat Bilge, Tashih: İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, Avni Aktuç, (Ankara: MEB 

Yayınları, 1955), 1/167; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/33; Ali Durmuş, “Ahmed 

Rûmî Akhisârî‟nin Risâle fî enne‟n-Nübüvve Efdal mine‟l-Velâye Adlı Eseri ve 

Tasavvuf Eleştirisi”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Dergisi 14 (2020), 387; 

Gürol Pehlivan, “Ahmed-i Rûmî”, Ahmed Yesevî Üniversitesi Türk Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü, (Erişim 6 Aralık 2022); Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Ha-

nefîliğe Eleştirisi, 141-142. 
10

  Örneğin bk. Michot, “Ahmed-i Rûmî Akhisârî”, 60; Durmuş, Osmanlı Hanefîleri-

nin Hanefîliğe Eleştirisi, 142. 
11

  Geniş bilgi için bk. Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, 2/1590; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 

1/33; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‟cemü‟l-Müellifin: Terâcimu Musannifi‟l-Kütübi‟l-

Arabiyye (Beyrut: Mektebetü‟l-Müsennâ, 1957), 1/157; Bağdatlı, Hediyyetü‟l-

Ârifîn, 1/167; Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Risâle fî enne‟n-Nübüvve Ef-

dal mine‟l-Velâye Adlı Eseri”, 387; Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe 

Eleştirisi, 142. 
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yüce bir İslâm âliminin bin senede bir dahi gelmeyeceğini, bid‟atlara karşı 

amansız bir mücadele içerisinde olduğunu belirtmektedir.
12

 

2. Eserleri 

Velûd bir müellif olan Akhisârî irili ufaklı çok sayıda eser telif etmiştir. 

Eserlerinin önemli bir kısmı Kadızâdeliler ile Halvetîler arasında tartışılan 

hususları ihtiva etmekle beraber; bu konuların dışında olan ve bir takım iti-

kadî, fıkhî ve tasavvufî meselelere dair eserleri de mevcuttur.
13

 Eserlerinden 

kelâm ilmiyle ile ilgili olanlarını şöyle sıralamak mümkündür: 

a. Mecâlisü’l-Ebrâr: Şâfîî âlim Muhammed el-Ferrâ el-Begâvî‟nin (ö. 

516/1122) Mesâbihu‟s-Sünne‟sinden derlenen yüz hadîsin şerhinden 

ibarettir. Kelâmî-itikadî meselelerle ilgili bazı konuları da ihtiva et-

mektedir.
14

 

b. İtikad Risâlesi: İmanın tanımı, naklî ilimlerin ve kelâm ilminin öğ-

renilmesinin gerekliliği gibi bazı mevzuları yüzeysel olarak ele alan 

bir eser olup
15

 tarafımızca çalışılmıştır.
16

 

c. Risâle fî Mesâyidi’ş-Şeytan: Akihsârî‟ye nispet edilen bu eserde,
17

 

İslâm‟dan neşet eden fırkalar 73 Fırka hadisine dayanarak ana kolla-

rıyla birlikte zikredilmiştir. Eserin Ebü‟l-Ferec İbnü‟l-Cevzî‟nin (ö. 

                                                 
12

 Ali Çelik, Ahmed el-Rûmî el-Akhisârî ve Bid‟at Risalesi (Eskişehir: Osmangazi 

Üniversitesi, 2000), 13; Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 142. 
13

  Akhisârî‟nin eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin 

Hanefîliğe Eleştirisi, 143-151. 
14

  Geniş bilgi için bk. Ahmed b. Muhammed Rûmî, Mecâlisu‟l-Ebrâr ve Mesâliku‟l-

Ahyâr ve Mehâifu‟l-Bidʿi ve Mekâmi‟u‟l-Eşrâr, ed. eş-Şeyh İrşâd el-Hakk el-

Eserî, (Lahor: Süheyl Akademi, 2009); Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe 

Eleştirisi, 144-145. 
15

  Yazma nüshası için bk. Akhisârî, İtikad Risâlesi (İstanbul: Süleymaniye Yazma 

Eser Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, 6405/4), 126b-133a. 
16

  Ali Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Bilinmeyen Eseri İʿtiḳâd Risâlesi ve 

Aklî-Naklî İlimlerin Öğrenilmesinin Ehemmiyeti Sorunsalıyla İlgili Görüşlerinden 

Hareketle Mezhebî Aidiyetine Dair Bazı Analizler -Transkripsiyon ve Değerlen-

dirme-”, İslâm Tetkikleri Dergisi 11/1 (2021), 107-138. Ayrıca geniş bilgi için bk. 

Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 145-146. 
17

  Yazma nüshası için bk. Akhisârî, Risale fî Mesâyidi‟ş-Şeytân li-Âdem ve Zürriye-

tihi (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput, 429/13), 119b-

148a. 
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597/1201) Keydü‟ş-Şeytân adlı eseriyle
18

 aralarındaki olağanüstü 

benzerlik, Akhisârî‟ye aidiyetine gölge düşürmektedir. Dolayısıyla 

ayrıntılı bir incelemeye ihtiyaç duymaktadır.
19

 

d. Risâle fî enne’n-Nübüvve efdal mine’l-Velâye: Velâyet nübüvvet 

tartışmalarını genişçe ele alan ve bu açıdan bazı tasavvufî kavramla-

rın doğruluğunu tartışan önemli bir eserdir.
20

 Tarafımızca tahkik edi-

lerek yayınlanmıştır.
21

 

e. Müntehâbât min İgâseti’l-Lehfân: İbn Kayyim el-Cevziyye‟nin 

(ö. 751/1350) İgâsetü‟l-Lehfân‟ından derlenen bu risâle, itikadî açı-

dan kabir ziyaretlerini konu edinen önemli bir eserdir. Müellifin bu-

radaki görüşleri İbn Kayyim el-Cevziyye‟nin yanı sıra Ahmed b. 

Kemalpaşazâde‟nin (ö. 940/1534) görüşleriyle önemli derecede pa-

ralellik arz etmektedir.
22

 Bu risâle sehven İmâm Birgivî‟ye (ö. 

981/1573) nispet edilerek yayınlanmıştır.
23

 

f. Risâletü’t-Taklîdiyye:
 
Taklidî imanla ilgili derleme mahiyetinde 

kaleme alınmış küçük bir risâledir.
24

 

g. Risâle-i Akâid: Çalışmamızın konusunu teşkil eden risâledir.
25

 

                                                 
18

  Ebu‟l-Ferec İbnü‟l-Cevzî, Keydü‟ş-Şeytân, thk. Ebi‟l-Eşbâl ez-Züheyrî, (Kahire: 

Mektebetü İbn Teymiyye, 1420/1999). 
19

  Bu hususta geniş bir çalışma üzerindeyiz, çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp 

yayınlamayı planlamaktayız. Bu eser hakkında ayrıca bk. Durmuş, Osmanlı Ha-

nefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 143. 
20

  Yazma nüshası için bk. Akhisârî, Risâle fî enne‟n-Nübüvve Efdal mine‟l-Velâye 

(İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput, 429/3), 39a-48a. Eser 

hakkında geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 

148. 
21

  Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Risâle fî enne‟n-Nübüvve Efdal mine‟l-

Velâye Adlı Eseri”, 383-418. 
22

  Yazma nüshası için bk. Akhisârî, Müntehâbât min İgâseti‟l-Lehfân (İstanbul: 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput, 429/12). Eser hakkında ayrıntılı 

bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 148. 
23

  Geniş bilgi için bk. İmâm Birgivi, Bidat ve Müstehap Kabir Ziyaretleri, thk. Dr. 

Muhammed el-Humeyyis, çev. A. Muhammed Beşir, İstanbul, Guraba Yayınları, 

T.s.. 
24

 Yazma nüshası için bk. Akhisârî, Risâletü‟t-Taklidiyye (İstanbul: Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi, Darulmesnevi 258/8), 84b-91b. Eser hakkında ayrıntılı 

bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 146. 
25

  Bu risâle ilerde etraflıca ele alınacaktır. 
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3. Akhisârî’nin Kadızâdeliler Arasındaki Yeri 

Ahmed Rûmî Akhisârî Kadızâdeliler hareketinin ilk evresinde etkili 

olan liderlerden biridir. Ancak bu durum hem Nâimâ, Behçetî Seyyid İbrahim 

Efendi ve Uzunçarşılı gibi birçok tarihçinin hem de Kadızâdeliler üzerine 

araştırmalarda bulunan birçok araştırmacının dikkatlerinden kaçmış ve dolayı-

sıyla eserlerinde Kadızâdelilere yer verirken Akhisârî‟den hiçbir şekilde bah-

setmemişlerdir.
26

 Akhisârî‟nin düşüncelerini ve Kadızâdeliler‟den biri olarak 

sayılması gerektiğini ortaya koyan ilk çalışma Sheikh‟in doktora tezi olmuş-

tur.
27

 Ardından kaleme aldığımız “Osmanlı‟da Dinî Siyasî Bir Yapılanma 

Olarak Kadızâdeliler Hareketi” adlı doktora tezimizle Akhisârî‟nin Kadızâde-

lilerle olan ilişkisi pekiştirilmiştir.
28

  

Kaynaklarda zikredildiğine göre Kadızâdeliler ile devrin deverân ehli 

olan tasavvufî ekolleri arasında, ki bunlar arasında Halvetîler önemli bir yer 

tutar, hem itikadî, fıkhî ve tasavvufî anlamda hem de içtimai ve siyasî anlam-

da birçok tartışma cereyan etmiştir. Bu tartışmalar, dönemin müverrihleri ve 

mütefekkirleri tarafından sıkça dillendirilmiştir. Fakat söz konusu tartışmaları 

topluca ve mufassal bir biçimde ele alan ilk müellif, dönemin tanıklarından 

biri olan Kâtip Çelebi olmuştur ki Mîzânü‟l-Hak adlı eseri bu ihtilaflar üzerine 

kaleme alınmıştır. Çelebi eserinde her iki tarafın görüşlerini de kendi kıstasla-

rına göre belli bir değerlendirmeye tabi tutmuş, zaman zaman her iki tarafı da 

eleştirmekten geri durmamıştır.
29

 Bu meseleleri, Hızır‟ın hayatta olup olma-

                                                 
26

  Örnek olarak zikretmek gerekirse Refkik Ergin, Muhammed Raşit Akpınar ve 

Ahmet Yaşar Ocak bu grupta yer almaktadır. Bk. Refik Ergin, İslâm Düşüncesin-

de Zâhir-Bâtın Ayrımı Açısından Kadızâdeliler Örneği (Konya: Selçuk Üniversi-

tesi, Yüksek Lisans Tezi, 2007); Ahmet Yaşar Ocak, "XVII. Yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu‟nda Dinde Tasfiye (Püritanizm) Teşebbüslerine Bir Bakış: Ka-

dızâdeliler Hareketi”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi 17-21/1-2 (1979-1983), 

208-225. 
27

  Sheikh, Qadızadeli Revivalism Reconsidered in Light of Ahmad al-Rûmî al-

Akhisârî‟s Majalis al-Abrar (Oxford: University of Oxford, Doktora Tezi, 2011), 

53-54. 
28

  Geniş bilgi için bk. Ali Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma Olarak 

Kadızâdeliler Hareketi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 2020), 123-

131. 
29

  Geniş bilgi için bk. Kâtip Çelebi, Mîzânu‟l-Hak fî İhtiyâri‟l-Ehak: En Doğruyu 

Seçmek İçin Hak Terazisi, haz. Orhan Şaik Gökyay, (İstanbul: Milli Eğitim Ba-

kanlığı Basımevi, 1972) 
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ması; Hz. Peygamber‟in anne-babasının imanı; Firavun‟un imanla ölüp ölme-

diği; İbnü‟l-Arabî‟nin (ö. 638/1240) dinî durumu; semâ ve deverânın, te-

gannînin, kandil geceleri kılınan namazların, Yezîd b. Muâviye‟ye (ö. 64/683) 

lanet edilmesinin, musâfaha ve inhinanın, aklî ve naklî ilimlerin öğrenilmesi-

nin, tütünün, kahve ve kahvehanelerin câizliği; hutbe esnasında salâtü selâm 

getirmenin (tasliye), sahabe adı anıldığında “radıyallâhu anh” demenin (tarzı-

ye) ve dualara “âmin” demenin (te‟min) hükmü; kabir ziyaretlerinin nasıl 

yapılacağı; bid‟at ve hurafeler; emir bi‟l-maʿrûf ve nehiy ʿan‟il-münkerin 

vâcibiyeti ve bir kimsenin “Ben Hz. İbrahim‟in ümmetindenim.” demesinin 

câiz olup olmadığı şeklinde sıralamak mümkündür.
30

 Ancak Ahmed Rûmî 

Akhisârî bu tartışmalara nübüvvetin velâyetle ilişkisi ve üstünlüğü, keşf, il-

ham, kerametler ve ricâlü‟l-gayb meselelerini de ilave etmiştir ki bu hususlar-

da diğer Kadızâdelilerin eserlerinde herhangi bir yorum bulunmamaktadır.
31

 

Akhisârî her ne kadar bazı hususlarda Kadızâdelilerden farklı bir nok-

tada duruş sergilemişse de, birçok hususta Kadızâde ile aralarındaki fikir bir-

liği, Akhisârî‟nin de Kadızâdeliler arasında yer aldığını göstermektedir ki 

Sheikh onun Kadızâdelilerden sayılabilmesi için birçok nedenin bulunduğunu 

eserinde sıralamıştır.
32

 

(ı) İlk olarak Akhisarî‟nin eserlerinde, tütün, kahve, kahvehane, tegannî, 

cehrî zikir, semâ, deveran, sünnet namazların cemaatle kılınması, kandil gece-

lerinde kılınan namazlar gibi birçok hususta Kadızâdelilerin görüşlerini ayniy-

le ve tafsilatlı bir şekilde müşahede etmek mümkündür. 

(ıı) İkinci olarak aralarındaki görüş birliği nedeniyle olsa gerektir ki, 

ona ait olan eserlerin çoğu, müstensihler tarafından Kadızâde Mehmed Efen-

di‟nin eserleriyle aynı mecmualarda istinsah edilerek toplanmıştır. Örneğin 

Akhisârî‟nin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Kolek-

siyonunda, 7354/5 numarada kayıtlı olan “Risâle-i Ahmed Rûmî Efendi” adlı 

risalesinin hemen akabinde aynı müstensih tarafından Kadızâde‟nin “Risâle-i 

Kadızâde” adlı eseri istinsah edilmiştir. Bunu diğer birçok mecmuada görme-

                                                 
30

  Çelebi, Mizânu‟l-Hak, 14-102, Naîmâ, Tarih, 6/2718; Abdülbaki Gölpınarlı, 

Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik (İstanbul: İnkılâp Kitapevi, 1953), 160-161. 
31

  Akhisârî‟nin bu husustaki görüşleri hakkında geniş bilgi için bk. Durmuş, “Ak-

hisârî‟nin Risâle fî enne‟n-Nübüvve Efdal mine‟l-Velâye Adlı Eseri”, 392-396. 
32

  Ayrıntılı bilgi için bk. Sheikh, Qadızadeli Revivalism, 53-54; Durmuş, Osmanlı‟da 

Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 139-142. 
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miz mümkündür. Hatta bazı mecmualarda sırasıyla önce Birgivî‟nin, sonra 

Akhisârî‟nin akabinde ise Kadızâde‟nin eserleri sıralanmıştır. 

(ııı) Üçüncüsü ise Akhisârî ile Kadızâde‟nin birbiriyle irtibatlı olması-

dır. Zira Akhisârî‟nin, Mehmed Esad Efendi‟nin şeyhülislamlığı zamanında 

İstanbul‟da dersiam olarak görev yaptığı yıllarda, Kadızâde de İstanbul‟un 

bazı büyük camilerinde vâizlik yapmaktaydı. İşte bu dönemde Akhisârî‟nin, 

etkili vaazları sebebiyle halkın olağanüstü beğenisini toplayan Kadızâde‟nin 

sohbetlerinde bulunmaması veyahut onunla tanışıyor olmaması pek mantıklı 

gözükmemektedir.  Bu durum, Akhisârî ile Kadızâde‟nin birbirini tanıdığı ve 

birbirleriyle görüştüğü varsayımını güçlendirmektedir. Ayrıca Kadızâde‟nin 

Akhisârî‟yi sadece tanımakla kalmayıp onun eserlerini okuduğunu ve görüş 

ve düşünce bakımından ikisinin de birbirinden etkilendiğini belirtmek müm-

kündür. Zira ikisinin eserlerinde de zikredilen meselelerin önemli bir kısmı 

müşterek olup bu kısımlar aynı üslupla ve delillerle anlatılmaktadır. Yine 

Kadızâde, Mebhas-ı İmân‟ında Akhisârî‟den bazı alıntılarda bulunup onu “el-

Âlemu‟r-Rabbânî ve‟l-Hayru‟s-Samedâni merhum Ahmed Rûmî Rahme-

tullâhi” şeklinde övmektedir.
33

 Yine Kadızâdelilerin en etkili vâizlerinden biri 

olan Üstüvânî Mehmed Efendi‟nin öğrencileri tarafından derlenen Risâle-i 

Üstüvânî adlı eserde aynı şekilde Akhisârî‟den bazı nakiller yapılarak okuyu-

cular Akhisârî‟nin Mecâlis‟ine yönlendirilmektedir.
34

 

(ıv) Dördüncü olarak da Akhisârî, her ne kadar bazı hususlarda kaynak 

bakımından Birgivî ile zıt düşse de, Kadızâdelilerin fikrî arka planında önemli 

bir konuma sahip olan Birgivi Mehmed Efendi‟nin eserlerinin ve fikirlerinin 

onun ilmî hayatında ve fikir dünyasında derin bir etki bıraktığı aşikârdır.
35

 

Örneğin, Akhisârî Birgivî‟nin Dürrü‟l-Yetîm adlı eseri üzerine kaleme aldığı 

Şerh alâ Dürrü‟l-Yetîm fi‟t-Tecvîd li-Birgivî adlı eserinde ondan övgüyle bah-

                                                 
33

  Kadızâde Mehmed Efendi, Mebhas-ı İmân (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 5570), 260a. 
34

  Üstüvânî Mehmed Efendi, Risâle-i Üstüvânî (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 4314), 173a, 187b. Bu hususlar hakkında geniş bil-

gi için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 139. 
35

  Yahya Michot da bu fikir üzerinedir. Ayrıntılı bilgi için bk. Sheikh, Qadızadeli 

Revivalism , 54. 
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setmektedir.
36

 Yahya Michot bu ilişkiyi Akhisârî‟nin görüş ve düşüncelerini, 

İbn Kayyim el-Cevziyye‟ye İbn Teymiyye‟ye dayandırmakla delillendirmek-

tedir.
37

 bunun gerçeklere ters düştüğü ortadadır. Zira Akhisârî bütün görüş ve 

düşüncelerinde değil sadece bazı hususlarda İbn Teymiyye ekolünün etksi 

altında kalmıştır. Çünkü başta Akhisârî olmak üzere bütün Kadızâdeliler, 

genellikle zahid Hanefî fukaha geleneğini benimsemişler, eserlerinde Hanefî 

âlim ve fakihlerden faydalanmışlar, eserlerinde daha çok onların fetvalarını 

referans göstermişlerdir.
38

 Üstelik Akhisârî‟nin İbn Teymiyye‟den etkilenerek 

benimsediği iddia edilen özellikle tasavvufla ilgili olan görüşlerinin altında 

Nakşibendiyye tarikatının etkisinin daha baskın geldiğini söylemek mümkün-

dür.
39

 Ayrıca Birgivî‟nin görüşlerinde de bir İbn Teymiyye tesirinin bulundu-

ğundan bahsetmek de neredeyse imkânsızdır.
40

 

Birgivî ile Akhisârî‟nin eserleri zaman zaman birbiriyle karıştırılmış, 

hatta Akhisârî‟ye ait olan bazı eserler Birgivî‟ye nispet edilmiştir. Zira bu 

karışıklığın temelinde her ikisinin bazı hususlarda hemfikir olmasıdır. Örnek 

olarak zikretmek gerekirse Akhisârî‟nin emir bi‟l-maʿrûf‟ta takip edilmesi 

gereken yol; bid‟atın tanımı ve sınırları; tasavvufla ilgili bazı uygulamalar gibi 

birçok konudaki düşünceleri, Birgivî‟nin fikirleri ile önemli bir paralellik arz 

etmektedir.
41

 Yine Birgivî‟nin bid‟at hakkındaki düşüncelerinin bir özetini 

Akhisârî‟nin Mecâlis adlı eserinin ellinci meclisinde ayniyle bulmak müm-

kündür.
42

  

                                                 
36

  Akhisârî, Şerh alâ Dürrü‟l-Yetîm fi‟t-Tecvîd li-Birgivî (İstanbul: Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, 408/6), 67b-68a. Ayrıca bk. Michot, 

“Ahmed Rûmî Akhisarî”; Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 140. 
37

  Bu hususta geniş bilgi için bk. Sheikh, Qadızadeli Revivalism , 53-54. 
38

  Bu hususta geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 

317-323. 
39

  Geniş bilgi için bk. Ali Durmuş, “Kadızâdelilerin Görüşlerinin Teşekkülünde 

Nakşibendiyye‟nin İzleri”, Turkish Studies Comparative Religious Studies 17/2 

(2022), 153-172. 
40

  Ayrıntılı bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 76-80. 
41

  Birgivî‟nin görüşleri hakkında bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılan-

ma, 80-92. 
42

  Mehmet Gel, “Birgivî Mehmed Efendi‟nin Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî Üzerinde 

Fikrî Etkisi Var Mıdır Bid‟at Konusu Çerçevesinde Bazı Tespit ve Düşünceler”, 

Balıkesirli Bir İslâm Âlimi İmam Birgivî, (Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Beledi-



11 | AKHİSARLI BİR OSMANLI ÂLİMİ AHMED-İ RÛMÎ VE AKÂİD RİSÂLESİ 

 

Akhisârî‟nin eserleri tetkik edildiğinde ve görüşleri etraflıca değerlendi-

rildiğinde, Kadızâde ile aynı dönemde yaşayan bu âlimin, Birgivî‟nin Ka-

dızâdelilere nispeten daha yumuşak olan üslup ve düşüncelerini zaman zaman 

erken dönem zahid Hanefî fukahasının radikal fetvalarına, belirli konulara 

mahsus olsa da zaman zaman da İbn Kayyım el-Cevziyye gibi Hanbelî-Selefî 

ulemanın görüş ve düşüncelerine müracaat etmek suretiyle, bir adım daha 

öteye taşıyarak sertleştirdiği ve sivrilttiğini müşahede etmek mümkündür. 

Ocak
43

 ve Baz
44

 gibi bazı araştırmacılar her ne kadar Kadızâdelilerin Bir-

givî‟nin etkisi altında kaldığını iddia etseler de, özellikle metot ve kaynak 

bakımından değerlendirildiğinde Kadızâdeliler Birgivî‟den ayrılmaktadırlar. 

İşte bu ayrımı özellikle de kaynak/referans bakımından bütün çıplaklığı ile 

Akhisarî‟nin eserlerinde müşahede etmek mümkündür. Zira Birgivî‟de duru 

ve tam bir Hanefî-Mâtûrîdî etki söz konusu iken Akhisârî‟nin eserlerinde az 

da olsa belirli oranlarda İbn Teymiyye ekolünün etkisini müşahede etmek 

mümkündür. Dolayısıyla Akhisarî‟nin eserlerinde bu ayrım kaynaksal olarak 

tezahür ederken, Kadızâde‟nin ve özellikle de Üstüvânî‟nin görüşlerinde daha 

çok metotsal olarak göze çarpmıştır. Örneğin bid‟atları ortadan kaldırılmasın-

da takip edilecek metotta Birgivî ile Akhisarî fikir birliği halinde iken bu me-

tot Kadızâde‟de biraz daha sivrilmekte Üstüvânî‟de ise iyice radikalleşmekte-

dir.
45

 

Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Kadızâdeliler hareketine etkisi daha çok 

ilmî tartışmalara yön vermesi açısından gerçekleşmiştir. Yukarıda da izah 

ettiğimiz gibi ilk dönem daha çok fikrî tartışmaların yaşandığı ve bir dönem 

olmuştur. Ahmed Rûmî‟nin Akhisar‟da ikamet etmesi ise Kadızâde kadar ön 

plana çıkmamasına neden olmuştur. Ayrıca bu duruma onun mesleğinin de 

etkili olduğunu söylemek mümkündür. Zira Kadızâde her gün İstanbul‟un en 

kalabalık ve en gözde camiilerinde vaaz kürsülerinden ve minberlerden halka 

hitap ederken, Akhisârî müderrislik vazifesini yürütmekteydi. Aynı dönem 

                                                                                                                     
yesi Kültür Yayınları, 2019), 2/212; Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapı-

lanma, 321-322. 
43

  Örneğin bk. Ocak, “Osmanlı İmparatorluğu‟nda Dinde Tasfiye”, 210, 212-213. 
44

  Örneğin bk. İbrahim Baz, Kadızadeliler Sivasiler Tartışması (Ankara: Otto Yayın-

ları, 2019), 65-67. 
45

  Kadızâdelilerin bid‟atlarla ilgili görüşleri için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî 

Bir Yapılanma, 351-360. 
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içerisinde, çoğunlukla aynı fikirlerin savunuculuğunu yapmış olsalar da, bu 

iki sebep Akhisârî‟nin bireysel nizalardan uzakta kalmasına neden olmuştur. 

Dolayısıyla o, bid‟at ve hurafelerden arındırılmış duru bir İslâm yaşantısını 

toplumun her kesimine yaymak için kaleme aldığı eserleriyle Kadızâdeliler 

hareketine yön vermiştir. Kadızâde‟ye göre daha ilmî bir üslûba sahip olan 

Akhisârî, Kadızâdeliler ile başta Halvetîler olmak üzere dönemin deverân-ı 

sûfiyeyi benimsemiş olan olan tasavvufî gruplar arasında cereyan eden birçok 

tartışmayı derinlemesine ele almıştır. Mecâlisu‟l-Ebrâr‟ında, bu meselelerin 

önemli bir kısmına değinmiş, ayrıca irili ufaklı diğer bazı risalelerinde de 

zaman zaman aynı hususları dile getirmiştir.
46

 

Bu meselelere kısaca değinmek gerekirse, örneğin Kadızâde Mehmed 

Efendi, Ebüssuud Efendi (ö. 982/1574) gibi
47

 kahve içmeyi zemmederek kah-

vehanelerde oturmayı câiz görmemiştir. 1633 yılında zuhur eden büyük İstan-

bul yangınından sonra IV. Murad‟ın (ö. 1049/1640) tütün, kahve ve kahveha-

neleri yasaklamasından sonra Kadızâde bu yasaklara destek vermiş,
48

 bu ya-

sağa uymayanların sultanın emrine muhalefet etmekten katline cevaz vererek 

halkın önemli bir kesiminin tepkisini üzerine çekmiştir.
49

 Ayrıca konuyu sık 

sık vaazlarında ve eserlerinde dillendirmekten de geri durmamıştır.
50

 Akhisârî 

de bu hususta Risâletü‟d-Duhâniye adında bir eser telif etmiş ve eserinde tü-

tün ve kahveyi zemmederek bunların haramlığını dillendirmiştir.
51

 Yine Ka-

dızâde semâ ve deverân hususunda menfi bir tavır takınarak deverân-ı sûfiye-

yi raks olarak nitelemiş ve haram addetmiştir.
52

 Akhisârî de bunu oyun ve 

                                                 
46

  Geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 141-142. 
47

  Ebüssuud Efendi‟nin kahve hakkındaki görüşleri için bk. İdris Bostan, “Kahve”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 

24/203.   
48

  Ayrıntılı bilgi için bk. Çelebi, Mizânu‟l-Hak, 40; Naîmâ, Tarih, 6/2719.   
49

  Ayrıntılı bilgi için bk. Naîmâ, Tarih, 6/2719; Halil İnalcık, Devlet-i Âliye Osmanlı 

İmparatorluğu Üzerinde Araştırmalar (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-

ları, 2009), 2/236.   
50

  Ayrıntılı bilgi için bk. Kadızâde, Mebhas-ı İmân, 259b-267a.  
51

  Ahmed Rûmî Akhisârî, Tütün İçmek Haram Mıdır Bir Osmanlı Risalesi. trc. Ay-

şen Anadol, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2015). 
52

  Örneğin bk: Kadızâde Mehmed Efendi, Risâle-i Deverân (İstanbul: Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu, 799/4), 109a-b.   
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eğlenceye benzeterek haram olduğuna hükmetmiş; deverân ehlini ise câhil ve 

bid‟atçı olarak nitelemiştir.
53

  

Teravih ve küsûf namazının haricindeki sünnet namazların ve kandil 

gecelerinde kılınan namazların üç kişiden fazla cemaatle ile kılınamayacağını; 

ayrıca kandil geceleri kılınan namazların sünnet olmadığını ve dolayısıyla 

kılınmasının mekruh olduğunu savunan Kadızâde
54

 bu hususta da Ak-

hisârî‟nin desteğini almıştır. Zira Akhisârî bu tür namazların mescitlerde bulu-

şarak cemaatle bu namazların kılınamayacağını öne sürmüş, bunun bid‟at 

olduğunu vurgulamıştır.
55

 Yine Kadızâde namazlardan sonra yapılan musafa-

halaşmanın mekruh ve bid‟at olduğunu vurgularken,
56

 Akhisârî de bunun 

herhangi bir delile dayanmadığını ve yapılmasının merdud olduğunu belirt-

miştir.
57

 Yine Kadızâde, Kur‟ân veya ezan okunurken teganni yapmayı haram 

kabul ederken,
58

 Akhisârî de bazı Hanefî fukahasına dayanarak bunun haram 

olduğunu öne sürmüştür.
59

 

Kadızâde kabir ziyaretlerinde kabirlerden medet ummanın, kabirleri 

mescit edinmenin, kabirlerde kurban kesilmesinin câiz olmadığını öne sürer-

ken
60

 Akhisârî de İbn Kayyim el-Cevziyye‟nin İgâsetü‟l-Lehfân‟ından derle-

diği eserinde kabirlerde namaz kılınmasına, bina yapılmasına, kandil yakılma-

                                                 
53

  Geniş bilgi için bk. Ahmed Rûmî Akhisârî, Risâle fî Hurmeti‟r-Raks ve‟d-Deverân 

(İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput, 429/6), 65a-70a. 
54

  Kadızâde Mehmed Efendi, Risâle fi‟r-Regâib Adem-i Cevâzihâ bi‟l-Cemâ‟a (Ma-

nisa: Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, 2937/13), 142b-143a.  
55

  Akhisârî, Mecâlis, 167 ve 205-207; Çelik, Akhisârî ve Bid‟at Risalesi, 78.   
56

  Kadızâde Mehmed Efendi, Risâle fi‟l-Musâfaha ba‟de‟s-Salavât (Ankara: Diyanet 

İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, 5962-II), 156b-157a.   
57

  Ayrıntılı bilgi için bk. Akhisârî, Mecâlis, 393-395.   
58

  Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, 313a; Kadızâde Mehmed Efendi, Mesâil-i Ehl-i Sünnet 

ve‟l-Cemâat (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 

5570), 222b.   
59

 Ahmed Rûmî Akhisârî, Risâle fî Adem-i Cevâzi Tesliyeti‟l-Müezzinîn (İstanbul: 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput 429/9), 81a-83b. 
60

  Kadızâde Mehmed Efendi, Red alâ Risâle fî Cevâzi‟r-Raks  (İstanbul: Süleymani-

ye Yazma Eser Kütüphanesi, Beyazıd, 3125), 72b-84a; Bu eser kütüphane katalo-

ğunda sehven Kadızâde Ahmed b. Muhammed Şemseddin adına kaydedilmiştir. 

Kadızâde Mehmed Efendi, Mesmûʿâtü‟n-Nekâyih (İstanbul: Süleymaniye Yazma 

Eser Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, 629), 110a-b; Kadızâde Mehmed Efendi, Tâcu‟r-

Resâil ve Minhâcü‟l-Vesâil (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ha-

cı Mahmud Efendi, 1926), 10a-b.   
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sına; kabirlerin toprağına toprak ilave edilmesine, üzerine oturulmasına, tavaf 

edilmesine; kabirlerden medet umulmasına; ölülerin vesile kılınıp dua edilme-

sine şiddetle karşı çıkmıştır.
61

 Yine dinî ilimlerin öğrenilmesinin önceliği 

hususunda Kadızâde
62

 ile Akhisârî
63

 aynı duruşu sergilemişler ve temel dü-

zeydeki dinî bilgileri ihtiva eden “ilm-i hâl”i her Müslümanın öğrenmesinin 

farz-ı ayn olduğunu vurgulamışlardır.  

Ayrıca Akhisârî hutbe esnasında tasliye veya tarzıye etmenin veyahut 

okunan dualara “âmin” demenin (te‟mîn) mekruh olduğunu eserlerinde vurgu-

lamıştır.
64

 Diğer Kadızâdelilerin eserlerinde bu düşüncenin izlerine rastlan-

mamıştır fakat dönemin kaynaklarına bakıldığında yazılı olmasa da sözlü 

olarak kürsülerde bu hususun diğer Kadızâdeliler tarafından dile getirildiğini 

söylemek mümkündür.
65

 

Diğer Kadızâdeliler ile mukayese edilince Akhisârî‟nin nübüvvetin 

velâyetten üstün olup olmaması, Hızır‟ın hayatta olup olmaması, İbnü‟l-

Arabî‟nin imanı, keşf, ilham, kerametler ve ricâlü‟l-gayb gibi bazı düşüncele-

rinde yalnızlaştığını görmek de mümkündür.  

Örneğin Akhisârî, İbnü‟l-Arabî‟nin velâyet-nübüvvet ilişkisine dair gö-

rüşlerini reddederek nübüvvetin her açıdan velâyetten üstün olduğunu vurgu-

larken, diğerlerinin eserlerinde bu hususla ilgili herhangi bir görüşe rastlan-

mamıştır.
66

 Ayrıca İbnü‟l-Arabî‟nin imanı meselesinde Kadızâde‟nin muhali-

finde bir tutum sergileyen Akhisârî, Fusûsü‟l-Hikem‟i şeytanın ilhamıyla ya-

zılan bir eser olarak nitelemiş, İbnü‟l-Arabî‟yi de mülhidlikle ve sûfîlik tasla-

makla suçlamıştır.
67

 Kadızâde ise bu hususta İmâm Şaʿrânî‟nin (ö. 973/1569) 

görüşünü benimseyerek İbnü‟l-Arabî‟nin eserlerinde yer alan bazı ifadelerin 

onun eserine kasıtlı olarak sokuşturulduğunu öne sürüp onu tenzih yoluna 

                                                 
61

  Ayrıntılı bilgi için bk. Akhisârî, Müntehâbât min İgâseti‟l-Lehfân, 101a-117a 
62

  Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, 249b-252b; Kadızâde, Mesâil-i Ehl-i Sünnet, 205b.   
63

  Akhisârî, İtikad Risalesi, 127b.   
64

  Akhisârî, Tesliyeti‟l-Müezzinîn, 78a-81a. 
65

  Kadızâde “İrşâdu‟l-ʿUkûli‟s-Selîme” adlı eserinde yalnızca Akhisârî‟nin bu hu-

sustan bahsettiği risalesini alıntılamakla yetinmiştir. Geniş bilgi için bk. Kadızâde, 

Red alâ Risale fi Cevâzi‟r-Raks, 60a v.d. 
66

  Durmuş, “Akhisârî‟nin Risâle fî enne‟n-Nübüvve Efdal mine‟l-Velâye Adlı Ese-

ri”, 392-396. 
67

  Akhisârî, Risâle fî enne‟n-Nübüvve, 39a, 41a. 



15 | AKHİSARLI BİR OSMANLI ÂLİMİ AHMED-İ RÛMÎ VE AKÂİD RİSÂLESİ 

 

gitmiştir.
68

 Yine Hızır‟ın hayatta olup olmadığı hususunda da diğer Kadızâde-

lilerin eserlerinde bir görüş bulunmazken, yalnızca Akhisârî, menfi bir tavır 

göstererek “hâl-i hazırda hayatta olan ve darda olan müminlere yardım eden 

bir Hızır inancını” reddetmiştir.
69

  

Akhisârî ayrıca keşf ve ilhama itibar edilmemesi gerektiğini öne sür-

müş, zira şeytanın da insanlara çeşitli bilgiler gönderebileceğini hatırlatmış-

tır.
70

 Keramet kavramının anlamını geniş tutmuş ve asıl kerametin istikamet 

üzerinde kalmak olduğunu belirtmiştir ki Akhisârî‟nin bu düşünceleri Nakşi-

bendîliğin ana ekolünün ve özellikle de İmâm-ı Rabbânî‟nin (ö. 1034/1624) 

bazı düşünceleriyle neredeyse birbirine paralel olması bir başka dikkat çeken 

ayrıntı olmuştur.
71

 Tasavvufta yaygın bir inanç olan ricâlü‟l-gayb hususunda 

herhangi bir sahih rivayetin bulunmadığını belirten Akhisârî, bu bilginin da-

yandığı rivayetin sahih olmayıp munkatıʿ olduğunu öne sürerek ricâlü‟l-gayb 

inancı da reddetmiştir.
72

  

Akhisârî ayrıca diğer Kadızâdelilerin tartıştığı ebeveyn-i resûl, Yezid b. 

Muâviye‟ye lanetin câizliği, Firavun‟un imanı, millet-i İbrâhim ve inhinâ 

meseleleri hakkında da herhangi bir görüş belirtmemiştir. 

Sonuç olarak Ahmed Rûmî Akhisârî, Kadızâde başta olmak üzere bü-

tün Kadızâdeliler tarafından sevilen ve takip edilen bir sima olmuştur. Buna 

ise Akhisârî‟nin diğer Kadızâdeli liderler kadar sahada ve faal olmasa da, 

onların mücadelesine destek olmak amacıyla telif ettiği eserlerinin okunması-

nın ve fikirlerinin takip edilmesinin neden olduğu açıktır. Dolayısıyla Ak-

hisârî‟siz Kadızâdeliler Hareketi‟ni anlamak eksik olacağı gibi, Kadızâdeliler-

le ilişkilendirmeden yapılacak olan Ahmed Rûmî Akhisârî okuması da tarihî 

realitelerden uzak olup eksik kalacaktır. 

 

                                                 
68

 Kadızâde Mehmed b. Mustafa, Risâle fi Hakkı‟ş-Şeyh Muhyiddîn İbnü‟l-Arabî 

(Manisa: Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, 297/12), 120b-121a. 
69

  Akhisârî, Risâle fî enne‟n-Nübüvve, 45a-47a. 
70

  Akhisârî, Risâle fî enne‟n-Nübüvve, 40a-41b. 
71

  Bu hususta geniş bilgi için bk. Durmuş, “Kadızâdelilerin Görüşlerinin Teşekkü-

lünde Nakşibendiyye‟nin İzleri”, 153-172. 
72

  Akhisârî, Risâle fî enne‟n-Nübüvve, 42a-44a. 



Dr. Ali DURMUŞ | 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: 

AKHİSÂRÎ’NİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN 

RİSÂLE-İ AKÂİD’İNİN TAHLİLİ 
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Bu bölümde Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Risâle-i Akâid adlı eserinin 

müellife aidiyeti, üslubu, içeriği ve nüshaları ele alınıp ardından, Kadızâdeli-

ler‟e etkisi bakımından ve  müellifin mezhebî aidiyeti açısından etraflıca ana-

liz edilecektir. 

1. Risâle-i Akâid 

Risâle-i Akâid, Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin temel düzeyde bazı itikadî 

meseleleri ele aldığı bir eseridir. Küçük bir risâleden ibaret olduğu için, esere 

özel bir ad verilmemiştir. Ancak kütüphane kataloglarında bu eser “Risâle-i 

Akâid, Risâle-i Rûmî, Risâle fi‟l-Akâid ve‟l-Ahkâmi‟l-İslâmiyye, Risâle fî 

Sıfât-ı İlâhiye, Vasiyetnâme, Risâle-i Rûmî Ahmed Efendi” gibi bir takım 

isimlerle kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu risâleye özgün bir isimden bahsetmek 

mümkün değildir. İçerik açısından değerlendirildiğinde, içerik-başlık uyumu 

münasebetiyle söz konusu isimler arasından Risâle-i Akâid adının daha uygun 

olduğu görülecektir ki bu nedenle bu çalışmada Risâle-i Akâid adı tercih 

edilmiştir. 

1.1. Müellife Aidiyeti 

Bu çalışmayla ilk defa bilim dünyasına kazandırılacak olan Risâle-i 

Akâid, kütüphane kataloglarında değişik isimlerle hem Akhisârî‟ye hem de 

Kadızâde‟ye nispet edilmiştir ki bu karışıklığın temelinde üç sebep yer almak-

tadır. Bunlardan ilki Kadızâde‟nin de “er-Rûmî” künyesine sahip olmasıdır. 

Ancak Kadızâde‟nin bu künyeyi pek kullanmadığı, hem bazı müstensihler 

tarafından hem de kütüphane kataloglarını hazırlayanlar tarafından göz ardı 

edilmiştir. Zira Kadızâde daha çok “Balıkesirî” künyesini kullanmakla birlikte 

çoğunlukla da “Kadızâde” adını tercih etmiştir.
1
 İkinci husus yukarda da be-

lirttiğimiz gibi, aynı dönemde yaşamaları ve fikirsel bir birlik içerisinde bu-

lunmaları, Kadızâde ile Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin bazı eserlerinin birbiriyle 

karıştırılmasına neden olmuştur. Hatta Birgivî Mehmed Efendi de bu iki âlim-

den yıllar önce yaşamış olmasına rağmen Akhisârî ile aralarındaki fikir birlik-

teliği nedeniyle her ikisinin bazı eserleri de birbiriyle karıştırılmıştır. Örneğin 

Akhisârî‟nin Müntehâbât min İgâseti‟l-Lehfân adlı eseri, Birgivî‟ye atfedil-

                                                 
1
  Geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı‟da Dinî-Siyasî Bir Yapılanma, 124. 
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miştir. Üçüncüsü ise, Kadızâde‟nin, en meşhur eseri olan Mebhas-ı İmân‟ın 

içerisinde Akhisârî‟nin Risâle-i Akâid‟ini herhangi bir isim ve atıf belirtmek-

sizin bir fasıl olarak alıntılaması yahut intihal etmesidir. Bu durum Osmanlı 

ilim geleneğinde çok alışılageldik bir durum değildir. Ancak Kadızâde‟nin 

diğer bazı eserlerinde de benzer durumlar mevcuttur. Örneğin Kadızâde, 

İrşâdü‟l-ʿUkûli‟s-Selîme adlı eserinde de Akhisârî‟ye ait olan Risâle fî Adem-i 

Cevâzi Tesliyeti‟l-Müezzinîn adlı eserini herhangi bir isim zikretmeksizin 

alıntılamıştır.
2
 Yine Kadızâde‟nin IV. Murad‟a sunduğu Tâcü‟r-Resâil‟i, İbn 

Teymiyye‟nin (ö. 728/1328) es-Siyâsetü‟ş-Şerʿiyye‟sinin Âşık Çelebi (ö. 

979/1572) tarafından yapılan Miʿrâcü‟l-Iyâle adlı tercümesinin başına Ka-

dızâde tarafından sadece bir mukaddime eklenmiş halinden ibarettir.
3
 

Netice itibariyle Kadızâde‟nin mezkûr üç eseri alıntılarken intihale düş-

tüğü bir gerçektir. Risâle-i Akâid‟i de Mebhas-ı İmân‟da alıntılaması, okuyu-

cuları, Risâle-i Akâid‟in Mebhas-ı İmân‟ın bir faslı olduğu zannına götürmüş-

tür ki bu hatalıdır. Zira şayet bu eser Kadızâde‟nin Mebhas-ı İmân adlı eseri-

nin bir faslından ibaretse, bu faslın aynısının müstakil bir risale olarak müs-

tensihler tarafından istinsah edilmiş olması gerekirdi. Oysa müstakil olarak 

mevcut olan bu eserin içeriği, Kadızâde‟nin söz konusu faslının içeriğinden 

biraz farklıdır. Çünkü Kadızâde bu fasılda, müstakil haldeki risâlenin diğer 

tespit edilen nüshalarının hiçbirinde bulunmayan ek açıklamalara gitmiştir. Bu 

açıklamaların Risâle-i Akâid‟in orijinal metnine ait olmadığı ortadadır. Zira 

şayet bu ek açıklamalar yahut fazlalık olan kısımlar Risâle-i Akâid‟in orijinal 

metninde bulunmuş olsaydı, bu risâlenin müstakil halde bulunan nüshalarının 

en azından önemli bir kısmında da bulunması gerekirdi. Bilâkis bu ek açıkla-

malar sadece Mebhas-ı İmân‟ın ilgili faslında mevcuttur. Bu durum Risâle-i 

Akâid‟in Kadızâde‟nin kendisine ait olmadığını göstermektedir. Kısacası Ka-

dızâde alıntıladığı bu risalenin kendince eksik bulduğu kısımlarında bir takım 

ilaveler ve ziyadeler yapmış ve metni zenginleştirmiştir. İstinsah ettiğimiz 

metinde de bu farklılıklara dikkat çekilmiştir. 

                                                 
2
  Kadızâde, Red alâ Risale fi Cevâzi‟r-Raks, 60a v.d.; Durmuş, Osmanlı‟da Dinî 

Siyasi Bir Yapılanma, 106. 
3
  Ayrıntılı bilgi için bk. Derin Terzioğlu, “Bir Tercüme ve Bir İntihal Vakası: Ya da 

İbn Teymişyye‟nin Siyâsetü‟ş-Şer‟iyye‟sini Osmanlıcaya Kimler Nasıl Aktardı”, 

Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları (TUBA) 31/2 (2007), 

247-275; Durmuş, Osmanlı‟da Dinî Siyasi Bir Yapılanma, 110-113. 
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Öte yandan zaman zaman birbirine benzese de hem Akhisârî‟nin ve 

hem Kadızâde‟nin kendine has birer üslûpları vardır. Akhisârî‟nin diğer eser-

lerindeki üslûbunun, özellikle kendisine ait olduğu muhakkak olan, Risâletün 

Nübüvvetün Efdal mine‟l-Velâyetün adlı eserindeki, İtikad Risâlesi‟ndeki ve 

Mecâlisü‟l-Ebrâr‟daki üslûbunun bu makalenin üslûbuyla neredeyse aynı 

olması da dikkat çeken bir başka ayrıntıdır. Bütün bu bulgular bir arada değer-

lendirildiğinde eserin Akhisârî‟ye aidiyetinin kesinlik derecesine vardığı görü-

lecektir. 

1.2. Risalenin Üslubu ve İçeriği 

 Risâle-i Akâid oldukça yalın ve anlaşılır bir üslûba sahiptir. Üslûbun-

dan da anlaşılacağı üzere ilim talebelerine ve halka yönelik yazılmış, bir takım 

önemli itikadî bilgileri yüzeysel bir biçimde sade ve öğüt verici bir tarzda 

anlatan güzel bir eserdir. Eser XVI-XVII. yüzyıl Osmanlı ulemasının klasik 

bir tavrını ortaya koyar niteliktedir.  

İçerik bakımından değerlendirildiğinde eserde herhangi bir başlıklan-

dırma bulunmamaktadır. Ancak konu bazında sınıflandırma yapacak olursak, 

risâlede bazı detayların yer aldığını görmek mümkündür. Akhisârî önce mü-

minlere farz olan ilimlerin talimi ve tedrisi hakkında geniş bilgiler vermekte-

dir. Ardından her Müslümanın Rabbini ve dinini temel düzeyde tanıması ge-

rektiğine dikkat çekmekte ve Allah‟ın selbî ve sübûtî sıfatlarını genişçe ele 

almaktadır. Ardından imanın şartlarına yer veren Akhisârî, burada iman ve 

İslâm‟ın kelime manalarının üzerinde durmakta ve imanın tanımını yapmak-

tadır. Akabinde ise okuyucularına bir takım öğütlerde bulunmaktadır. Bu kı-

sımda risâlede anlatılan temel inanç esaslarını ve Allah‟ın sıfatlarını layığıyla 

bilmenin gerekliliğine dikkat çekmekte ve her Müslüman ebeveynin bunları 

çocukları ve eşleri başta olmak üzere bütün ailelerine öğretmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ardından küfür ve şirk içeren söz ve davranışlardan sakın-

maları için okuyucularına bazı uyarılarda bulunan Akhisârî, sekerât-ı mevt 

halinde olan kişilere yapılması gereken işlemlerden bahsetmekte ve defnedi-

len ölülerin kabirleri başında nasıl telkin verilmesi gerektiğine değinmektedir. 

Ardından dua ile risâlesini sonlandırmaktadır. 
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1.3. Risalenin Nüshaları 

Risâle-i Akâid‟in günümüze ulaşan birçok nüshası mevcuttur. Bu nüs-

halardan ulaşabildiğimiz bazısı şöyledir: 

a. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde M. Arif - M. Murad 

koleksiyonunda 173/8 numarada 105b-128a varakları arasında yer 

almaktadır. Katalogda sadece “Risâle” olarak adı zikredilen bu 

eserin müellifi olarak “Ahmed b. Muhammed el-Akhisârî” zikre-

dilmektedir. Nesih hattı ile istinsah edilmiştir. Her varakta 11 satır 

mevcut olup metni okunaklıdır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir. Bu nüshanın girişinde diğer nüshalarda yer almayan bir 

giriş vardır. Fiziksel olarak 210x140, 150x90 mm ebatlarına sa-

hiptir. 

b. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Laleli koleksiyonunda 

2470/3 numarada 66b-84a varakları arasında yer almaktadır. Ka-

talogda eser adı “Risâle-i Akâid” olarak belirtilmiş ve Ahmed 

Rûmî Akhisârî‟ye atfedilmiştir. 1181/1767-68 yılında nesih hattı 

ile nohudî renkte bir varak üzerine istinsah edilmiştir. Müstensi-

hinin kim olduğu bilinmemektedir. Her varakta 11 satır bulun-

makta olup metni okunaklıdır ve 208x148,144x83 mm ebatların-

dadır.  

c. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Yazma Bağışlar ko-

leksiyonunda 3144/2 numarada 88b-115a varakları arasında yer 

almaktadır. Katalogda eser adı “Risâle-i Rûmî Ahmed Efendi” 

olarak geçmekte ve Ahmed Rûmî Akhisârî‟ye atfedilmektedir. 

Nesih hattı ile edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değil-

dir. Metni ise okunaklı olup her varakta 11 satır mevcuttur. Fizik-

sel olarak 160x105, 150x55 mm ebatlarındadır. 

d. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Laleli koleksiyonunda, 

2404/2 numarada 78b-84b varakları arasında yer almaktadır. “Va-

siyetnâme” adıyla kütüphane kataloğuna kaydedilen ve Ak-

hisârî‟ye atfedilen bu nüsha, nesih hattı ile istinsah edilmiştir. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Her varakta 19 satır 
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bulunmakta olup fiziksel olarak 218x158, 152x87mm ebatlarına 

sahiptir. 

e. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Hacı Mahmud Efendi 

koleksiyonunda 1287/3 numarada 159b-165a varakları arasında 

yer almaktadır. Katalogda “Risâle fi‟l-Akâid ve‟l-Ahkâmi‟l-

İslâmiyye” adıyla kaydedilen bu nüsha, 1217/1802-1803 yılında 

Hacı İbrahim b. Genç Mehmed Paşazâde tarafından, nesih hattı ile 

istinsah edilmiştir. Metni okunaklı olup satır sayısı muhteliftir. 

Fiziksel olarak 200x125, 165x95 mm ebatlarına sahiptir. 

f. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Yazma Bağışlar ko-

leksiyonunda, 4917/2 numarada kayıtlı olan bu nüsha 37b-46a va-

rakları arasında mevcuttur. Nüshanın ilk varağında “Hâzâ Risâle-i 

Rûmî Efendi Rahmetullâhi Aleyhi” yazılıdır. Okunaklı nesih hattı 

ile istinsah edilmiştir. Her varakta 15 satır mevcuttur. Katalogda 

“Rûmî Efendi” adıyla Akhisârî‟ye atfedilen bu eserin katalogdaki 

adı Risâle-i Rûmî İlm-i Hâl şeklindedir. Müstensihi ve istinsah ta-

rihi belli değildir. Fiziksel bakımdan 207x125, 150x70mm ebatla-

rındadır. 

g. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

Koleksiyonunda R-8614/2 numarada kayıtlı bulunan bu nüsha 

51b-66a varakları arasında yer almaktadır. Okunaklı nestalik hattı 

ile istinsah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Katalog kaydında eser “Risâle-i Rûmî Efendi” adıyla kaydedilmiş 

ve Akhisârî‟ye atfedilmiştir. Her varakta 17 satır mevcuttur. Müs-

tensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Fiziksel olarak 200x110 

mm ebatlarına sahiptir. 

h. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

Koleksiyonunda R-5562/1 numarada kayıtlı bulunan bu nüsha 1a-

13a varakları arasında yer almaktadır. Katalogda “Risâle-i Rûmî 

Efendi” adıyla kaydedilerek Akhisârî‟ye nispet edilmiştir. Oku-

naklı nesih hattı ile istinsah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tari-

hi belli değildir.  Her varakta 15 satır mevcuttur. Fiziksel olarak 

190x125 mm ebatına sahiptir. 
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i. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

Koleksiyonunda R-5510/2 numarada kayıtlı bulunan bu nüsha 

105a-132a varakları arasında yer almaktadır. Katalogda “Risâle-i 

Rûmî Efendi” adıyla kaydedilerek Akhisârî‟ye nispet edilmiştir. 

Okunaklı nesih hattı ile her varakta 9 satır olacak şekilde istinsah 

edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Fiziksel ola-

rak 160x105 mm ebatına sahiptir. 

j. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

Koleksiyonunda R-7433/2 numarada kayıtlı bulunan bu nüsha 

75b-73a varakları arasında yer almaktadır. Katalogda “Risâle-i 

Rûmî Efendi” adıyla kaydedilerek Akhisârî‟ye nispet edilmiştir. 

Okunaklı nestalik hattı ile her varakta 9 satır olacak şekilde istin-

sah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Fiziksel 

olarak 150x100 mm ebatına sahiptir. 

k. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde 3852-II numarada ka-

yıtlı bulunan bu nüsha 55b-73b varakları arasında yer almaktadır. 

Eser üzerinde “Hâzâ Risâle-i Rûmî Muhammed Efendi rahmetul-

lahi aleyhi” ifadesi yer almasına rağmen katalogda sehven Ka-

dızâde Mehmed Efendi‟ye nispet edilmiş ve “Risâle fî Sıfât-ı 

İlâhiye” adıyla kaydedilmiştir. Okunaklı nesih hattı ile 11 satır 

düzeninde istinsah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir. Fiziksel olarak 190x150, 150x100 mm ebatlarındadır. 

l. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde 1708-IV numarada ka-

yıtlı bulunan bu nüsha, 42b-45a varakları arasında yer almaktadır. 

Nüshanın ilk varağında “Hâzâ Kitâb-ı Rûmî Rahmetullahi Aley-

hi” ifadesi bulunmasına rağmen, kataloglara sehven “Risâle fî 

Sıfât-ı İlâhiye” adıyla Kadızâde‟ye nispet edilerek kaydedilmiştir. 

Okunaklı talik hattı ile 36 satır düzeninde istinsah edilmiştir. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Fiziksel olarak 

200x110, 150x90 mm ebatlarındadır. 

m. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde 5676-III numarada ka-

yıtlı bulunan bu nüsha, 87a-104a varakları arasında yer almakta-

dır. Nüshanın ilk varağında “Risâle-i Rûmî” ifadesi bulunmasına 

rağmen, kataloglara sehven “Risâle fî Sıfât-ı İlâhiye” adıyla Ka-
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dızâde‟ye nispet edilerek kaydedilmiştir. Okunaklı nesih hattı ile 

11 satır düzeninde istinsah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir.  Fiziksel olarak 160x110, 120x70mm ebatlarında-

dır. 

2. Risalenin Tahlili 

Risâle-i Akâid‟de yer alan konular Akhisârî‟nin görüşlerini anlamak ve 

yorumlamak açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu konular onun 

görüş ve düşünceleri ekseninde tahlil ve değerlendirmeye ihtiyaç duymakta-

dır. 

2.1. İlmin Önemi ve Aklî-Naklî İlimlerin Tedrisi  

Haber değeri ve bilginin kaynakları bakımından aklın nakille olan iliş-

kisi erken dönemlerden itibaren ulema arasında tartışılagelen bir husus olmuş-

tur ki filozoflar ve İslâm âlimleri bu hususta çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. 

Bu hususta sistemleşen görüşleri iki kısımda incelemek mümkündür. İlki naklî 

ilimlerin tedrisatına önem verip felsefe ve kelâm karşıtlığıyla tebarüz edenle-

rin oluşturduğu gruptur ki kaleme aldıkları eserlerde felsefe karşıtlığı gütmüş-

ler tehâfütü‟l-felâsife literatürünün ortaya çıkarmışlardır.
4
 Aslında felsefe 

karşıtlığını savunurken de felsefe yapmak durumunda kalan bu ekol zamanla 

felsefeyi reddeder duruma gelmiş ve kelâm ilmini dinî ilimlerin öğrenilmesin-

de bir amaçtan öte bir araç ve vasıta olarak görmüşlerdir. Bu nedenle ilm-i 

kelâmı sadece gereken kişilerin gerektiği kadar öğrenmesi gerektiğini savun-

muşlardır. Doğal olarak bu ekol, katı bir akılcılığa sahip olduğu için kelâm, 

felsefe ve mantık ilimlerinin bid‟at olarak addeden ve dolayısıyla bu ilimlerin 

tedrisatını yasaklayan Hanbelî-Selefî düşünce geleneğini akıllara getirmekte-

dir ki İbn Teymiyye ve İbnü‟l-Kayyim el-Cevziyye gibi bazı ulema bu gele-

neğin âlimlerindendir.
5
 Ancak Hanefî-Mâtürîdî düşünce sisteminde de benzer 

tutumlara sahip ulemayı görmek mümkündür. Fakih Hanefîler veyahut Buha-

                                                 
4
  Geniş bilgi için bk: Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 248-250; 

Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Bilinmeyen Eseri İʿtiḳâd Risâlesi”, 14-15. 
5
  Recep Önal, “İmam Birgivî‟nin Mezhebî Kimliği Üzerine Krono-Teolojik Analiz-

ler”, Balıkesirli Bir İslâm Âlimi İmam Birgivî, ed. Mehmet Bayyiğit vd. (Balıkesir: 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019), 2/237-238. 
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ra Hanefîleri olarak zikredilen bu ekole mensup âlimler, ilm-i kelâmı ilm-i 

âlet olarak görmüşler ve Ehl-i sünnet itikadının öğrenilmesi için bir araçtan 

öteye geçemeyeceğinin altını çizmiştlerdir. Dolayısıyla salt bu amaca hizmet 

eden bir kelâm ilminin gerektiği kadar öğrenilmesinde herhangi bir mahzur 

görmeyen bu âlimler kaleme aldıkları fetâvâ ve nevâzil türündeki eserleriyle 

de ön plana çıkmışlardır.
6
 Bu tutum ilk dönem Hanefî fukahasıyla başlayıp 

Kâdîhan (ö. 592/1196) ve Bezzâzî (ö. 827/1424) gibi âlimlerle devam etmiş 

ve Osmanlı ulemasına kadar sirayet etmiştir. Osmanlı‟da ise bu damar Alâed-

din et-Tûsî (ö. 887/1482), Hocazâde (ö. 893/1488), Kemalpaşazâde ve Birgivî 

gibi ulemayla devam etmiştir.
7
 Kadızâdelilerin düşüncelerinin sistemleşme-

sinde de bu ekolün etkisi söz konusudur.
8
 

İkincisi ise kelâm ve felsefe gibi aklî ilimlerin naklî ilimlerle birlikte 

öğrenilmesini savunan görüştür. İbn Hazm ve Râzî gibi bazı filozoflar başta 

olmak üzere Ehl-i sünnet ulemasının kısm-ı âzâmı bu görüş üzeredir. Kelâm 

ilmi açısından değerlendirildiğinde Hanefî-Mâtürîdi geleneğe mensup ulema-

nın kahir ekseriyeti bu ilmin diğer naklî ilimlerle birlikte ihmal edilmeksizin 

derinlemesine öğrenilmesini savunmakta, bu ilmi araçtan öte amaç olarak 

görmektedirler ki İmâm Mâtürîdî başta olmak üzere Sâlimî (ö.460/1068), 

Pezdevî (ö. 493/1100) gibi âlimler bu grupta yer almaktadır. Bu ekolde yer 

alan ulemaya “Mütekellim Hanefîler” veyahut “Semerkand Hanefîleri” de 

denilmektedir.
9
 

                                                 
6
  Geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi, 82, 369-

370. 
7
  Örneğin bk. Birgivî Mehmed Efendi, Tarikat-ı Muhammediyye, çev. Celal Yıldı-

rım, (İstanbul: Demir Kitabevi, 2013), 67-72. Semiramis Çavuşoğlu, The Kadiza-

deli Movement an Attempt of Seriat-Minded Reform in the Ottoman Empire (Prin-

ceton: Princeton University, Near Eastern Studies, Doktora Tezi, 1990), 270-271. 
8
  Bu hususta geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleşti-

risi, 365-389. 
9
  Bu hususta etraflıca bilgi için bk: Abdullah Demir, “İmam Birgivî Selefî mi yoksa 

Mâtürîdî mi”, Balıkesirli Bir İslâm Âlimi İmam Birgivî, ed. Mehmet Bayyiğit vd. 

(Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019), 2/299-301; 

Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler 

Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şaʿbân-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar 

vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/645-646; Durmuş, 

“Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Bilinmeyen Eseri İʿtiḳâd Risâlesi”, 115-117. 
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Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Risâle-i Akâid‟inde ise diğer risâlelerinde de 

olduğu gibi aklî-naklî ilimlerin tedrisi hususunda aklî ilimleri ötelemeden 

naklî ilimlerin de öğrenilmesini gerektiğini savunur. İtikad Risâlesi adlı bir 

başka eserinde, ilimleri amel gibi farz-ı ayn, farz-ı kifâye, vâcip, sünnet ve 

mendup olmak üzere beşe ayırır. Ona göre farz-ı ayn olan ilimler dururken 

farz-ı kifâye olan ilimlerin öğrenilmesi câiz değildir ki bu durumu o vakit 

namazının terk edilip cenaze namazının kılınmasına benzetir.
10

 Mecâlisü‟l-

ebrâr adlı eserinde ise Ehl-i sünnet inanç esaslarının eksiksiz olarak biline-

bilmesi, inançların ve ibadetlerin bid‟at ve hurafelerden arındırılıp korunabil-

mesi için her Müslümanın kelâm ilmini derinlemesine öğrenmesi gerektiğini 

savunur. Hatta bu ilmi öğrenmeden diğer ilimlerle iştigal etmeyi özellikle de 

tasavvufla ilgilenmeyi itikadî açıdan sakıncalı ve tehlikeli bulduğunu vurgu-

lar.
11

 Kelâm ilminin yanı sıra fıkıh ilminin de önemini vurgulayan Akhisârî, 

fıkhı kelâmdan sonra öğrenilmesi gereken ilk ilim olarak tanımlar.
12

 

Risâle-i Akâid‟de ise ilk olarak müminlere lazım ve gerekli olan şeyin 

iman olduğunu vurgulayan Akhisârî‟nin akabinde ilmin değerine atıfta bulu-

nan bir takım nakillerde bulunması, her Müslümanın öncelikle inancıyla ilgili 

itikadî meseleleri derinlemesine bilmesi ve öğrenmesi gerektiğini ortaya koy-

maktadır. Metnin devamında âkil ve bâliğ olan her Müslümana öncelikle iman 

ve İslâm‟ın ne anlama geldiğini bilmesi ve öğrenmesinin farz olduğunu açıkça 

belirtmekte ve adeta kelâm ilmiyle birlikte fıkıh ilminin değerine de dikkat 

çekmekte ve bu iki ilmi, “ilmihal” kavramının içerisinde derç etmektedir.
13

   

“Farz olan ilimlerden bir harf okumak, mendup olan ilimden on bin 

harf okumaktan efdaldir. Zira ezmân-ı evâyilde geçen kıssaları okumak, dine 

ve imana ve İslâm‟a ve küfre müteallik değildir. O ecilden sevap yoktur.”
14

 

sözleriyle ilmihali öğrenmenin farz olduğunu belirtmekte; ilmihali öğrenme-

den bir başka ilimle iştigal etmeyi farzı terk edip mendupla uğraşmakla eş 

                                                 
10

  Akhisârî, İtikad Risâlesi, 127a-127b. 
11

  Akhisârî, Mecâlis,15-16. 
12

  Geniş bilgi için bk: Akhisârî, Mecâlis, 16-19; Durmuş, Osmanlı‟da Dinî Siyasî Bir 

Yapılanma, 372; Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Bilinmeyen Eseri İʿtiḳâd 

Risâlesi”, 117-118. 
13

  Ahmed Rûmî Akhisârî, Risâle-i Akâid (İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kü-

tüphanesi, M. Arif - M. Murad, 173/8), 105b-107a. 
14

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 107a. 
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değer tuttuğu için câiz görmemektedir. Hatta ilm-i hâli öğrenmeden dinî ilim-

lere müteallik olan manzume türündeki eserleri veyahut âyet ve hadislerden 

seçmelerle oluşturulan çalışmaları ya da siyer-i nebî türündeki eserleri oku-

mayı câiz görmemektedir. Zira bu tür eserleri okumak mendup olup farz de-

ğildir.
15

 

Netice itibariyle Akhisârî aklî-naklî ilimlerin öğrenilmesi meselesinde, 

dinin inanç esaslarının bilinip öğrenilmesinin bid‟at ve hurafelerden sakınıl-

ması, Ehl-i sünnet itikadının tafsilatıyla bilinmesi ve savunulması için naklî 

ilimlerin ötelemeden aklî ilimlerin ve dolayısıyla kelâm ilminin derinlemesine 

öğrenilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kelâm ilminden sonra ise ilk olarak 

fıkıh ilminin öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak her iki ilmin belli başlı 

konularını bir arada barındıran ilmihalin öğrenilmesini farz-ı ayn olarak say-

maktadır. Dolayısıyla Akhisârî‟nin bu husustaki görüşleri Semerkand Ha-

nefîleri ekolünün görüşleriyle paralellik arz etmektedir.
16

 

2.2. Allah’ı İsim ve Sıfatlarıyla Tanımanın Önemi 

Risâle-i Akâid‟ine girişinde “Muhakkak ki ben insanları ve cinleri an-

cak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
17

 ayetini vererek bu âyeti insanların 

öncelikle Rabbini tanıması, bilmesi ve O‟na şirk koşmadan O‟nu birlemesi 

şeklinde yorumlayan Akhisârî iman esaslarından ilki olan Allah‟a imanın, 

ancak onun isim ve sıfatlarını bilmekle etraflıca bilmekle mümkün olduğunu 

vurgulamaktadır. Bazı müfessirlere dayanarak ayette geçen ve “O‟na kulluk 

etsinler diye” anlamındaki ِِِليَْعبُدُون ifadesini, “O‟nu tanısınlar diye” anlamında-

ki ليعرفون şeklinde veya “O‟nu birlesinler diye” anlamındaki ليوحدون  şeklinde 

tefsir etmektedir.
18

 Buradan hareketle her Müslümanın öncelikle Allah 

Teâlâ‟nın var ve bir olduğuna, O‟nun zihinlerde beliren her türlü nesneden 

uzak olduğuna, zâtında ve sıfatlarında bir mislinin olmadığına, kemâl sıfatlar-

la muttasıf olduğuna ve noksan sıfatlardan beri olduğuna bilmesi ve inanması 

                                                 
15

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 107a-b. 
16

  Bu hususta geniş bilgi için ayrıca bk. Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Bilin-

meyen Eseri İʿtiḳâd Risâlesi”, 118 
17

  ez-Zâriyât 51/56. 
18

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 107b-108a 
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gerektiğini vurgulamaktadır.
19

 Akhisârî‟nin buradaki amacı, âyetin tefsirinden 

yola çıkarak Allah‟a imanın gerekliliğini ortaya koymaktır. Zira birazdan da 

ele alacağımız gibi, Akhisârî iman esaslarının tamamını ele aldıktan sonra 

okurlarına bunları okuyup aklında tutmaları gerektiğini ve başta aileleri olmak 

üzere çevresinde bulunanlara bunları anlatmaları gerektiğini tavsiye etmekte-

dir.  

2.3. Allah’ın Selbî ve Sübûtî Sıfatları 

İnanç esaslarından ilki olan “Allah‟a iman” konusu içerisinde yukarıda 

zikrolunan âyet çerçevesinde müminlerin Allah‟ın varlığını ve birliğini bilme-

leri ve buna inanmaları gerektiğini vurgulayan Akhisârî bu bağlamda Allah‟ın 

sübûtî ve selbî sıfatlarına genişçe yer ayırmaktadır.  

Sübûtî sıfatları, Tanrı Teâlâ‟nın zatında sabit olan kadîm olan kemâl sı-

fatlar olarak tanımlamaktadır. Zevalden ve tagayyürden beri olduklarını ve 

hâdis olmadıklarını vurgulamaktadır. Bu sıfatları ise hayat, ilim, semîʿ, basar, 

irade, kudret, kelâm ve hâlık olarak sıralamaktadır. Bu sıfatların insanlarda da 

bulunduğunu, ancak insanlarda yer alan bu özelliklerin Allah‟ın sıfatları gibi 

olmadığını da izah etmektedir.
20

 

Akhisârî selbî sıfatların ise Allah‟ın zatından uzak olan sıfatları oldu-

ğunu yani olmamalarının kemâl, olmalarının ise eksiklik olduğunu belirtmek-

tedir. Bu sıfatların eksikliğe, ihtiyaca, acziyete delalet ettiğini ve bu nedenle 

Allah‟ın bu sıfatlardan münezzeh olduğunun bilinmesi gerektiğini zikretmek-

tedir. Akhisârî Allah‟ın cisim olmadığını, hiçbir yaratılmışa benzemediğini ve 

mekândan beri olduğunu selbî sıfatlara örnek olarak zikretmekte ve bunları 

açıklamaktadır.
21

  

Akhisârî‟nin Allah‟ın sübûtî sıfatlarına genişçe yer ayırmasına rağmen, 

selbî sıfatlarını neden sıralamadığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak burada 

naklettiği görüşleri Mâtürîdî kelâm geleneğiyle bizatihi uyuşmaktadır ki bu-

nun en tipik örneği sübûtî sıfatların arasında sekizinci sıfat olarak “hâlık” yani 
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  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 108a-b. 
20

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 109a-114a. 
21

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 114a-115b. 
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“tekvin” sıfatını sayılmasıdır. Zira “tekvin”, Eşʿarîlerle Mâtürîdîler arasında 

bir alâmet-i fârikadır.
22

 

2.4. Meleklere İman 

Ahmed Rûmî Akhisârî, Hanefî-Mâtürîdî gelenekte kaleme alınan klasik 

ilmihâl tarzı eserlerde olduğu gibi bu eserde de imanın şartlarına genişçe yer 

ayırmakta ve meleklere imanı imanın ikinci şartı olarak saymaktadır.
23

 

Melekleri Allah‟ın emriyle âmil olan varlıklar olarak tanıtan Akhisârî, 

onların Allah‟a asla isyan edemeyeceğini; yiyip içme, üreme, erillik, dişilik 

gibi insanî özelliklerden ırak olduklarını; onların ikişer, üçer ve hatta dörder 

kanatlara sahip olduklarını belirtmektedir. Allah‟ın her birini bir hizmete koy-

duğunu ve bazısının yeryüzünde bazısının ise gökyüzünde olduğunu zikret-

mektedir. Cebrâîl, Azrâîl, Mîkâîl ve İsrâfîl adında dört büyük meleğin bulun-

duğunu, bunların haricinde Kirâmen kâtibîn melekleri, Hafaza melekleri gibi 

birçok meleğin daha var olduğunu yinelemektedir.
24

 

Akhisârî‟nin bu kısımda naklettiği esaslar da klasik ilmihal türü eser-

lerde nakledilen meleklerle ilgili görüşlerin bir hulasasından ibaret olup Ha-

nefî-Mâtürîdî gelenekle uyuşmaktadır.  

2.5. Kitaplara İman 

Kitapların Cebrâîl aracılığıyla peygamberlere nâzil olunan vahiyden 

ibaret olduğunu belirten Akhisârî kitapları ve suhufları yüz-dört olarak for-

müllemiştir. Kur‟ân‟ın Hz. Peygamber‟e, İncîl‟in Hz. Îsâ‟ya, Zebur‟un Hz. 

Dâvûd‟a, Tevrat‟ın ise Hz. Mûsâ‟ya gönderildiğini; Hz. İbrâhim‟e 10; Hz. 

İdrîs‟e 30; Hz. Şît‟e 50 ve Hz. Âdem‟e 10 sahife olmak üzere toplam 100 

sahife indirildiğini belirtmiştir. Akabinde Kur‟ân‟ın son kitap olup, diğer sahi-

feleri ve kitapları nesh ettiğini, 23 yılda tamamlandığını; nesihten ve tebdilden 

beri olduğunu ve hükmünün kıyâmete değin bâki olduğunu açıklamıştır.
25
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  Bu hususta geniş bilgi için bk. Tevfik Yücedoğru, “Tekvin”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, TDV Yayınları, 2011), 40/388-390. 
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  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 116a-b. 
24

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 116a-117b. 
25

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 117b-118a. 
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Akhisârî‟nin bu görüşleri İslâm inanç esasları arasında yer alan “kitaplara 

iman”ın bir özetinden ibarettir. 

2.6. Peygamberlere İman ve Mucizeler 

Peygamberlere imanı, imanın şartları arasında sayan Akhisârî, peygam-

berlerden ilkinin Hz. Âdem olduğunu, bütün insanlığın ondan türediğini, son 

peygamberin ise Hz. Muhammed olduğunu ve bütün peygamberlerden üstün 

olduğunu, insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildiğini, onun ümme-

tinin ise diğer ümmetlerden daha hayırlı olduğunu belirtmekte ve Hz. Pey-

gamber‟in ailesine dair bazı bilgiler sıralamaktadır.
26

 Akhisârî‟nin bu düşün-

celeri başta Hanefî-Mâtürîdî ulema olmak üzere genel manada Ehl-i sünnet 

ulemasınca kabul gören görüşlerden ibarettir. 

Mûcize konusuna burada değinen Akhisârî, mûcizelerin hak olduğunu 

ve Hz. Peygamber‟in parmaklarından su akıttığını; ayı ikiye böldüğünü; hay-

vanların, ağaçların ve taşların dile gelip kendisine onun hak peygamber oldu-

ğunu söylediğini; Miʿraca yükseldiğini, kıyamet alâmetlerine dair bazı haber-

ler verdiğini belirtmektedir.
27

 

İslâm mütekellimlerinin ve filozoflarının kahir ekseriyeti Peygamberle-

rin mûcizelerinin hak olduğu hususunda ittifak halindedir. Ancak Kerrâmiyye 

ve Havâric‟in İbâdıyye kolu peygamberlerin mûcizeye ihtiyaç duymadığını 

öne sürmüşlerdir.
28

 Akhisârî‟nin mûcizeler hususundaki müspet görüşü bu 

fikirlerle mukayese edildiğinde, İslâm ulemasının çoğunluğunun görüşü üze-

rine olduğu görülecektir. 

2.7. Sahabenin Üstünlük Sıralaması 

Peygamberlere iman meselesi içerisinde bu hususu ele alan Akhisârî, 

ümmetin en hayırlısının ve bütün velilerin efdalinin Hz. Ebû Bekir olduğunu 

belirtmekte ve Hz. Peygamber‟den sonra en üstün kişinin o olduğuna dikkat 

çekmektedir. Akabinde ise ümmetin en hayırlısının sırasıyla Hz. Ömer, Hz. 

Osman ve Hz. Ali olduğunu dile getirmektedir. Hulefâ-i râşidînin halifelik 
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  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 118a-b. 
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  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 118b. 
28

  Abdülkahir el-Bağdâdî, el-Fark beyne‟l-Fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar, 

çev. Ethem Ruhi Fığlalı, (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 271. 
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sıralamasının da üstünlük sıralamasıyla aynı olduğuna ve cümlesinin hilafeti-

nin hak olduğuna değinerek, bunları sevmeyenlerin fâsık ve mübtedi durumu-

na düşeceklerini vurgulamaktadır.
29

 

Hz. Peygamber‟den sonra sahabe arasında meydana gelen dinî-siyasî 

çekişmeler neticesinde ümmet arasında zuhur eden Hâricîlik ve Şiîlik gibi bir 

takım fırkaları, sahabeye karşı eleştirel bir tutum içerisinde girmeye ve haka-

ret derecesine varan yorumlarda bulunmaya sevk etmiştir ki özellikle 

“imâmet” meselesi bu ihtilafların temelini oluşturan problemlerden biridir. 

Hatta zamanla haddini aşan bu yorumlar, durumun aksinin vuku bulmasına 

neden olmuş, bir yandan sahabenin belli bir kısmına lanet edilirken bir yandan 

da sahabe arasından bazı zatlar Hz. Peygamber‟den üstün tutulmuştur. Ancak 

bu tartışmalarda herhangi bir şekilde taraf tutmayıp kendisini söz konusu mü-

nakaşalardan koruyan, ayrıca sahabeye karşı taʿn etmek şöyle dursun, neza-

ketsiz söylemleri bile kabul etmeyip aralarında zuhur eden siyasî çekişmeleri 

Allah‟a havala eden bir kitle de daima var olmuştur. Bu düşünce zamanla Ehl-

i Sünnet ulemasının görüşleriyle birleşmiştir. Dolayısıyla Ehl-i  sünnet âlimle-

rinin kısm-ı azamı bu durumun yanlışlığını savunan yani sahabeye sövmeyi 

yasaklayan, aralarındaki çekişmelerde taraf tutmayı doğru bulmayan, ayrıca 

hiçbir sahabinin Hz. Peygamber‟den üstün tutulmaması gerektiğini savunan 

bir takım yorumlarda bulunmaya başlamıştır ki hatta bu hususlardan bahseden 

ilk âlim Ebû Hanîfe (ö. 150/767) olmuştur.
30

 Ayrıca bu hususta birçok âlim 

eserler telif etmeye başlamıştır. Bu eserlerin artması zamanla “fezâilü‟s-

sahâbe” literatürünü oluşturmuştur. Bu eserlerde belirli kriterler belirlenerek 

sahabeler bu esaslara göre fazilet bakımından sıralanmıştır.
31

 

Bu tutumu Osmanlı ulemâsının eserlerinde de müşahede etmek müm-

kündür. Ancak özellikle XV. yüzyıldan sonraki Osmanlı âlimlerini bu tutuma 

sevk eden asıl âmilin Osmanlı-Safevî ilişkilerinden kaynaklanan Şîa aleyhtar-
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  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 118b. 
30

  Örneğin bk. Ebû Hanîfe, el-Âlim ve‟l-Müteallim-el-Fıhu‟l-Ebsat - el-Fıkhu‟l-

Ekber - Risâletü Ebî Hanîfe - el-Vasiyye: İmâm-ı Aʿzam‟ın Beş Eseri, çev. Musta-

fa Öz, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017), 

55. 
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  Bu hususta geniş bilgi için bk. Mehmed Efendioğlu, “Fezâilü‟s-sahâbe”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/535-536; 
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lığının
32

 olduğunu da söylemek mümkündür. Örneğin, Kadızâde Mehmed 

Efendi kendi eserlerinde sık sık bu fazilet sıralamasına değinmiş,
33

 konuya 

dair eserler de telif ederek Şia‟nın görüş ve düşüncelerini sert bir şekilde eleş-

tirmekten geri durmamıştır.
34

 Dolayısıyla Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin fazilet 

sıralamasına yaptığı vurgu, hem Safevîler özelinde Şîa aleyhtarlığının bir 

tezahürü; hem de Ebû Hanîfe ile başlayıp, Vekiʿ b. Cerrâh (ö.197/812), Ese-

dü‟s-Sünne (ö. 212/827), Hakîm es-Semerkandî gibi
35

 Ehl-i sünnet ulemasının 

Osmanlı âlimlerine olan tesiri olarak okunmalıdır. 

2.8. Âhiret Gününe İman 

Kıyamet gününe inanmayı imanın şartları arasında sayan Akhisarî, kı-

yamet gününde yeryüzündeki tüm canlıların öleceğini ve dağların yün gibi 

parçalanacağını, yeryüzü ve gökyüzünün tarumar olacağını, sonra bu olayın 

üzerinden belli bir zaman zarfı geçtikten sonra Allah‟ın yeryüzünü düzenleyip 

bütün ölüleri diriltip hesaba çekeceğini, cennetliklere amel defterlerinin önün-

den veya sağından, cehennemliklere de amel defterlerinin solundan veya arka-

sından verileceğini, orada ilâhî adaletin tam olarak tecelli edeceğini açıkla-

maktadır.
36

  

Ahirete müteallik olan amel defteri, mîzan, sırat köprüsü, havz-ı kevser 

gibi kavramların hak olduğunu belirten Akhisârî, cennet ve cehennemin de 
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  Şîa‟nın sahabeyle ilgili görüşleri hakkında bk. İbn Hazm Ebû Muhammed Alî b. 
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Matbâʿatü‟d-Devle, 1346/1928), 293-294; Ebû Mutîʿ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî, 

Kitabü‟r-Redd Ale‟l-Bidʿa ve‟l-Ehvâi‟d-Dâlle, thk. Seyyid Bahçıvan, (İstanbul: 

Hikmetevi Yayınları, 2013), 174-176. 
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Eleştirisi, 123-125. 
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hâl-i hazırda var olduğunu belirtmektedir.
37

 Ayrıca şefaatin hak olduğunu 

belirtmekte ve imanıyla ölen kişilere peygamberlerin, evliyânın ve âlimlerin 

şefaat edebileceğine de vurgu yapmaktadır.
38

 

Akhisârî‟nin burada âhiretle ilgili naklettiği hususlar, Ehl-i sünnet âlim-

lerin üzerine ittifak ettiği hususlar olup, klasik ilmihal tarzı eserlerde kaleme 

alınan görüşlerin bir hulasasından ibarettir.  

2.9. Kaza ve Kadere İman 

Allah‟ın, kullarının gelecekte ne yapacağını ezelden bilip takdir etmesi-

ne ve bunu levh-i mahfûza yazmasını “kader” olarak tanımlayan Akhisârî, 

kadere muhalif hiçbir işin olamayacağının da altını çizmektedir.
39

 Ak-

hisârî‟nin Risâle-i Akâid‟deki kader inancına dair zikrettikleri sadece bundan 

ibaret olduğundandır ki, Kadızâde bu risâleyi eserinde bir fasıl olarak ele alır-

ken, küllî ve cüz‟î irade konusuna girmekte ve bazı ek izahatlarda bulunmak-

tadır. 

Kadızâde, kullara fiillerinde bir zorunluluk atfetmeyip, Allah‟ın her ku-

luna ihtiyâr-ı cüz‟îyi verdiğini, kullarının cüz‟î iradesiyle hayır işlemeye az-

mettiğinde o işi onlar için yarattığını, şer işlemeye azmettiğinde de şerri onlar 

için yarattığını vurgulamaktadır. İman etmek isteyenin gönlünde Allah‟ın 

imanı yarattığını, küfre girmek isteyenin gönlünde de küfrü yarattığını, dola-

yısıyla Allah‟ın yaratmasında herhangi bir sorumluluk bulunmadığını, aksine 

kulun bu fiili seçmesi sebebiyle sorumlu tutulduğunun altını çizmektedir. 

Dolayısıyla ihtiyâr-ı cüz‟îyi küfre veya fıska kastederek kullanan kişiye Al-

lah‟ın âhirette hesap soracağını, imana ve itaata kastederek kullanan kişiyi de 

mükâfatlandıracağını belirtmektedir. Ayrıca, Allah‟ın küllî iradesinin, kulların 

iradesinden üstün olduğunu kastederek, kulların ihtiyâr-ı cüz‟îlerini bir işi 

yapmaya sarf etmeleri durumunda, eğer Allah bu işin olmasını dilemese, hiç-

bir kul bu işi yapmaya güç yediremeyeceğini vurgulamaktadır. Allah‟ın şerre 

rızası olmadığı için şerri yaratmadığı buna karşılık hayra rızası olduğu için 

hayrı yarattığı düşünülürse, bu durumdan Allah‟ın hayrı yaratmaya kâdir ol-

duğunun ancak şerri yaratmaya kâdir olmadığının anlaşılabileceğini belirt-

                                                 
37

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 120a-b. 
38

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 120a. 
39

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 120b. 



33 | AKHİSARLI BİR OSMANLI ÂLİMİ AHMED-İ RÛMÎ VE AKÂİD RİSÂLESİ 

 

mektedir 
40

 Kadızâde‟nin bu açıklamaları, kulun kendi fiillerinin yaratıcısı 

olduğunu ve Allah‟ın hayrı yaratıp şerri yaratmadığını iddia eden yahut kulla-

ra cebir isnad eden fırkalara cevap teşkil etmesi bakımından önemlidir. 

2.10. İmanın Tanımı ve İman-İslâm İlişkisi 

Akhisârî imanı Hz. Peygamber‟in Allah Teâlâ‟dan getirdiği bütün bilgi-

leri icmalen gönül ile tasdik etmek ve dil ile ikrar etmek olarak tanımlamakta-

dır. “İslâm” kelimesinin ise terim bakımından “iman”a mugayir olduğunu 

ancak kelime anlamı olan “teslim olmak” anlamında düşünüldüğünde 

“iman”la aynı anlama geldiğini belirtmektedir.
41

 Ayrıca, icmâli imanın tafsili 

iman gibi geçerli olduğunu, ancak tafsili imanın daha faziletli olduğunu vur-

gulamaktadır.
42

 

Kadızâde Mehmed Efendi, risâlesinde bu kısmı naklederken Ak-

hisârî‟nin sözlerinin yanı sıra Hediyyetü‟l-Mehdiyyîn‟den
43

 nakilde bulunarak 

ek açıklamaya gitmekte ve iman ve İslâm‟ın aynı anlama geldiğini, ahkâmı 

kabul edip anlamak ve hakikati tasdîk etmek anlamlarına geldiğini belirtmek-

tedir.
44

  

Kelâm ilminde, fırkalar arasında imanın tanımı ve mahiyeti hakkında 

cereyan eden birçok tartışma mevcuttur. Örneğin Cehmiyye imanı “marifet” 

olarak tanımlarken,
45

 Mürcie ile Kerrâmiyye imanı “dille ikrar” olarak tanım-

lamaktadır.
46

 Buna karşılık Ehl-i sünnet mütekellimleri imanın aslının “tas-

dik”ten ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Hanefî-Mâtürîdî gelenekte ise tasdikin 

                                                 
40

  Kadızâde, Mebhas-ı İmân, (Risâle-i Akâid‟in yer aldığı kısım), 277b-278a. 
41

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 121b-122a. 
42

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 122a. 
43

  Hediyyetü‟l-mühtedîn veya Hidâyetü‟l-mehdiyyîn olarak da bilinen bu eser Sultan 

II. Bâyezid dönemi Hanefî fakihlerinden, Tokatlı Ahîzâde Yûsuf Efendi‟diye (ö. 

905/1500) ait olan bir eser olup küfre götüren lafızları ele almaktadır. Geniş bilgi 

için bk. Halit Ünal, “Ahîzâde Yûsuf Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansip-

lopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/549. 
44

  Kadızâde, Mebhas-ı İmân, (Risâle-i Akâid‟in yer aldığı kısım), 283a 
45

  Şerafettin Gölcük, “Cehmiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV Yayınları, 1993), 7/235. 
46

  İbn Hazm, el-Fasl, 2/738. Ayrıca bu hususta geniş bilgi için bk. Sönmez Kutlu, 

“Kerrâmiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınla-

rı, 2022), 25/295 
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yanı sıra ikrar da tanıma ilave edilmiştir.
47

 Dolayısıyla müellifin iman tanımı 

bu geleneğin bir yansıması olup aynı zamanda Mürcie, Cehmiyye ve 

Kerrâmiyye‟ye muhalif bir tutumdur. 

2.11. Okurlara Bazı Tavsiyeler 

Akhisârî eserinin sonlarına doğru okurlarına bazı tavsiyelerde bulun-

maktadır ki, bunlardan ilki, Risâle-i Akâid‟inde özet halde ele aldığı itikatla 

ilgili esasları okuyup, bunlara çalışıp inanmaları ve bunları başta aile fertleri 

olmak üzere çevresindeki kişilere de öğretmeleridir. Zira ona göre aile büyük-

lerinden duyularak edinilen itikadî bilgiler, doğruyla yanlışın birbirine karıştı-

ğı bir takım bilgilerden ibarettir. Dolayısıyla itikadî bilgileri anadan ve baba-

dan duyarak öğrenmek ve böyle taklidî iman etmektense, bu tür bilgileri kay-

nağından öğrenmek elzem ve mühimdir.
48

 

Akhisârî ayrıca her Müslümanın üzerine diniyle ilgili bilgilerini öğren-

mesinin farz olduğunu yineleyerek neye, nasıl ve niçin inandığını bilmeyenle-

rin küfre düşeceğini, dolayısıyla sıfât-ı iman ile sıfât-ı İslâm‟ı bilip bunları 

kalp ile tasdik edip dille ikrar etmenin her Müslümana farz olduğunu belirt-

mektedir.
49

  

Akhisârî ayrıca küfre düşmekten sakınmaları için okuyucularına bazı 

tavsiyelerde bulunmakta ve küfür sözlerden ve fiillerden uzak durmaları ge-

rektiğini belirtmektedir. Dinen tazim gerektiren hususların alaya veyahut hafi-

fe alınmasını, haramların helal sayılmasını ve inkâr alâmeti olan bir takım 

sözlerin dile getirilmesini küfre sebep olarak sıralamakta ve bunlardan ihtiraz 

etmeleri hususunda okurlarına tavsiyede bulunmaktadır.
50

 

Akhisârî ayrıca okurlarını şirke düşmemeleri hususunda dikkatli olma-

ya davet etmekte ve bu hususta onlara bazı dua örnekleri sıralamaktadır.
51

 

Ayrıca sekerât-ı mevt halinde olanların yanlarında, imanlarını yenileme 

amacıyla kelime-i şehâdet getirilmesi ancak onlara tekrar etmeleri hususunda 

baskı yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Öldüklerinde ise definden sonra 

                                                 
47

  Örneğin bk. Ebû Hanîfe, İmâm-ı Aʿzam‟ın Beş Eseri, 12-13, 34-35. 
48

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 122a-b, 125a-126b. 
49

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 123a-124a. 
50

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 124a-b. 
51

  Örneğin bk. Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 124b-125a. 
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kabirleri başına geçip onlara nasıl telkin (talkın) verilmesi gerektiğini kısaca 

anlatmaktadır.
52

 

Burada zikredilen hususlar özelde Akhisârî‟nin genelde ise Kadızâdeli-

lerin klasik düşüncelerini ortaya koyar niteliktedir. Zira bu durum Kadızâde 

Mehmed Efendi‟nin hatta Üstüvânî‟nin eserlerinde de göze batmaktadır. Çün-

kü Kadızâdeliler Osmanlı toplumunun dini ve ahlâkî anlamda yozlaştığını, 

dinî değerlerden uzaklaştığını, bunun ise devletin siyasî ve askerî sahada du-

raklama yaşamasının en büyük sebeplerinden biri olduğunu savunmakta ve 

toplumun dinî değerlere daha çok sarılmasını ve itikadî meseleleri derinleme-

sine öğrenmesini, ahlâkî değerlere daha çok sahip çıkılmasını tavsiye etmek-

tedir. Dolayısıyla Akhisârî bu kısımda özellikle itikadî anlamda toplumun 

eksik kaldığını düşündüğü hususlar üzerine vurgu yapmakta ve okurlarına 

eserde nakolunan bilgileri öğrenip etrafındakilere de öğretmelerini ve dillerini 

de küfre götüren sözlerden sakınmaları gerektiğini belirtmektedir. 

3. Risâle-i Akâid’in Akhisârî’nin Kadızâdeliler  

Hareketine Tesiri 

Risâle-i Akâid‟i müstakil olarak başlı başına incelendiğinde İslâm inanç 

esaslarını sathî düzeyde ele alan basit bir ilmihal tarzında eser olduğu görü-

şünden daha ileri gidilemeyecektir. Dolayısıyla bu risâlenin anlaşılması için 

Kadızâdelilerin genel manada Osmanlı toplumuna bakışının ve hatta var oluş 

amaçlarının kavranması gerekmektedir. Zira Risâle-i Akâid‟de nakledilen 

meselelerin neredeyse tamamını, Akhisârî‟nin Mecâlis ve İtikad Risâlesi gibi 

diğer bazı eserlerinde; Kadızade‟nin Mebhas-ı İmân‟ında ve diğer bazı müs-

takil eserlerinde; hatta Üstüvânî Mehmed Efendi‟nin Akâid Kitabı‟nda
53

 da 

görmek mümkündür. Kadızâdelilerin bu anlamda naklettikleri meselelere 

bakış açıları, yaklaşımları dahi birbirine oldukça yakın bir çizgide seyretmek-

tedir.  

                                                 
52

  Akhisârî, Risâle-i Akâid, M. Arif - M. Murad Nüshası, 127a-128a. 
53

  Geniş bilgi için bk. Üstüvânî Mehmed Efendi, Akâid Kitabı (Konya: Konya Yaz-

ma Eser Kütüphanesi, 1223/4). Ayrıca bk. Ali Durmuş, “Üstüvânî Mehmed Efen-

di‟nin Bilinmeyen Risâlesi Akâid Kitabı ve Tahlili -Transkripsiyon Değerlendir-

me-” İlahiyat Alanında Uluslararası Araştırmalar III, (Konya: Eğitim Yyaınları, 

2022), 39-63. 



Dr. Ali DURMUŞ | 36 

 

Kendiliğinden ortaya çıkan bu hareketin ortaya çıkış sebeplerine, fikrî 

arka planına ve amaçlarına baktığımızda, bu hareketi Osmanlı‟nın dinî, siyasî 

ve içtimâî durumunun doğurduğu anlaşılacaktır.  

Mezhepsel anlamda düşünüldüğünde Osmanlı Devleti tarih sahnesinde 

yerini aldığı andan itibaren kendi bünyesinde Hanefî-Mâtürîdi geneleği ve din 

anlayışını barındırmış, Şafiî-Eşʿarî geleneğe mensup görüşlere fırsat eşitliği 

ilkesince dinî bir hürriyet alanı tanımıştır. Bu iki geleneğe yakın olan bütün 

tasavvufî oluşumlar da desteklenmiştir. Ancak bu geleneklere uzak olan özel-

likle de devletin bekası için tehdit oluşturan oluşumlara da fırsat verilmemiş-

tir. Osmanlı ulemasında ise hem fakih ve zâhid olan Buhara Hanefîlerinin 

hem de mütekellim olan Semerkand Hanefîlerinin etkisi olmuştur. Bir yandan 

Molla Arap, (ö. 938/1531) Kemalpaşazâde, Çivizâde Muhyiddin Mehmed 

Efendi (ö. 954/1547), İbrahim el-Halebî (ö. 956/1549) ve Birgivî gibi âlimler 

Buhara Hanefîlerinin görüşlerini benimsemişken diğer yandan bazı âlimler de 

Semerkand Hanefîlerinin görüşlerini benimsemiştir. Bu vecihten bakıldığında 

XVII. yüzyıla ortaya çıkan Kadızâdelilerin ve dolayısıyla Akhisârî‟nin birçok 

görüşünün de Buhara Hanefîlerinin görüşleriyle paralellik arz ettiği anlaşıla-

caktır.
54

 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı‟daki siyasî çalkantılar mer-

kezî sistemin verimli çalışamamasına ve dolayısıyla ardı arkası kesilmeyen 

isyan hareketlerinin zuhuruna, askerî gücün zayıflaması nedeniyle bu isyanla-

rın süratli bir şekilde bastırılamamasına ve düşmanla yapılan savaşlarda top-

rak kayıplarına, dolayısıyla iç huzurun bozulmasına neden olmuştur. Ahlâkî 

bakımdan ise halk dinî değerlere duyarsızlaşmış, ümeradan ulemaya, hatta 

halka değin yayılan bir ahlâkî gerileme söz konusu olmuştur.
55

  

İşte bu durumda, Osmanlı ilmî geleneğinin bir tezahürü olarak ortaya 

çıkan Kadızâdeliler devletin kötü gidişatının sebebini İslâm‟ın hakkıyla ya-

şanmamasında, Müslüman ahalinin dinî ve ahlâkî yozlaşmasına ve dinî husus-

lardaki cehaletinde aramış; toplumu dinî bakımdan yetiştirip, cehaleti ortadan 

kaldırıp, yaygın olan bid‟at ve hurafelerden halkı arındırıp, toplumu İslâm‟ın 

ilk yıllarındaki gibi arı bir duruma getirmeyi hedeflemişlerdir. Dolayısıyla 
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  Bu hususta geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîliğinin Hanefîliğe Eleştiri-

si, 85-87, 361, 477-479. 
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  Geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîliğinin Hanefîliğe Eleştirisi, 477-478. 
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onlar eserlerinde zaman zaman dönemin sultanlarını, ulemayı, mutasavvıfları 

ve tasavvufî ekolleri ve hatta halkı eleştirmekten geri durmamıştır.
56

 

 

İşte Ahmed Rûmî Akhisârî‟nin Risâle-i Akâid‟i de bu amaca hizmet 

eden, yani halkın dinî ve ahlâki gelişimine katkı sağlamayı ve avâmı yetiştir-

meyi hedefleyen bir eserdir. Akhisârî‟nin eserini topluma hitaben kaleme 

almış olması, âvâmı yetiştirmeyi hedeflemesindendir. Yine kişinin imanına 

zarar verebilecek olan bazı sözlere ve fiillere örnek vermesi ve bunları söyle-

mekten sakınmaları için okurlarına tavsiyelerde bulunması aynı amaca hizmet 

etmektedir. Aynı zamanda onun bu tutumu diğer Kadızâdelilerin eserlerinde 

de sıkça rastlanan bir durum olup, Buhara Hanefîlerinin kaleme aldığı fetâvâ 

türü eserlerde veya efʿâl-i küfür ve elfâz-ı küfür risâlelerindeki bahislerine 

dayanmaktadır. Yine Akhisârî‟nin okurlarına kendilerini şirke düşmekten 

muhafaza etmeleri hususunda tavsiyelerde bulunması Kadızâdelîlerin tipik bir 

düşüncesinin yansımasıdır. Zira şirk Kadızâdelilerin üzerinde hassasiyetle 

durduğu konulardan biridir ki
57

 Akhisârî Mecâlis‟inde de bu konuya yer verip, 

şirki “itikaddaki fesat” olarak tanımlamış ve altı kısımda ele alıp incelemiş-

tir.
58
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  Geniş bilgi için bk. Durmuş, Osmanlı Hanefîliğinin Hanefîliğe Eleştirisi, 479. 
57

  Kadızâdelilerin şirk hakkındaki düşnceleri hakkında geniş bilgi için bk. Durmuş, 

Osmanlı Hanefîliğinin Hanefîliğe Eleştirisi, 401-403. 
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  Geniş bilgi için bk. Akhisârî, Mecâlis, 132-134.   



Dr. Ali DURMUŞ | 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM: 

RİSÂLE-İ AKÂİD’İN METNİ 
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1. Transkripsiyonda Kullanılan Nüshalar 

Transkript edilen metin, eserin üç ayrı nüshası mukayese edilerek oluş-

turulmuştur. Bu nüshalar şunlardır: 

a) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan M. Arif - M. 

Murad koleksiyonu 173/8 numarada 105b-128a varakları arasında yer alan 

nüshadır. Bu nüshanın girişinde diğer nüshalarda bulunmayan yaklaşık beş 

varaklık bir mukaddime yer almaktadır. Bu nüshaya dair bilgiler yukarda 

zikredilmiştir.  

Aynı mücelled içerisinde 173/1‟de müellifi belirtilmeyen Şerhu‟l-

Fıkhu‟l-ekber; 173/2‟de yine müellifi belirtilmeyen Meseletü‟r-racul Yeteşed-

dak ale‟s-suâl fi‟l-mescidi‟l-câmiʿ adlı bir fıkıh risalesi, 173/3‟te müellifi be-

lirtilmeyen Tercüme-i Elfâz-ı Küfr; 173/4‟te müellifi belli olmayan Şecere-i 

İman‟dan Bir Parça adlı bir eser, 173/5‟te İmana Ait Bir Risâle adlı bir eser, 

173/6‟da müellifi belirtilmeyen Tercüme-i Şurûtu‟s-Sala; 173/7‟de Birgivî‟ye 

atfedilen Tercüme-i Vasıyye‟den Bir Parça adlı bir eser; 173/9‟da Birgivî‟nin 

Tarîkatü‟l-Muhammediyye‟sinin bir bölümü; 173/10‟da Fasl fi‟l-vitr ve‟n-

nevâfil adlı müellifi belli olmayan bir eser ve 173/11‟de Risâle-i hâdiyar el-

muhlisîn adlı müellifi belli olmayan bir risale mevcuttur.  

b) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu‟nda 

2470/3 numarada 66b-84a varakları arasında yer alan nüshadır. Bu nüsha, 

diğer birçok nüsha ile benzeşmektedir. Bu nüshaya dair bilgiler yukarıda ilgili 

başlık altında zikredilmiştir. 

Aynı mücelled içerisinde Birgivî‟nin 2470/1‟de Vasiyetnâme‟si ve 

2470/2‟de Kadızâde el-Erzurûmî‟ye atfedilen İlm-i Hâl adlı bir eser mevcut-

tur. 

c) Kadızâde Mehmed Efendi‟nin Mebha-ı İmân adlı eserinde bu eseri 

bir fasıl olarak ele aldığı kısımdır. Bu çalışmada ise Mebhas-ı İmân‟ın Süley-

maniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Koleksiyonunda 5570 

numarada 233b-346a varakları arasında yer alan nüshası dikkate alınmıştır. 

Okunaklı nesih hattı ile 19 satır düzeninde istinsah edilmiştir. Müstensihinin 

kim olduğu ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Fiziksel olarak 203x147, 

145x82 mm ebatlarındadır. Risâle-i Akâid bu eser içerisinde 275b-285b varak-

ları arasında bulunmaktadır. Kadızâde intihal yaparak bu risaleyi eserinde 

alıntılamış ve bazı hususlarda ek açıklamalara gitmiştir. Bu açıklamaların 
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neler olduğunu görebilmek için, transkript ettiğimiz metinde bu nüshadan da 

faydalanılmıştır.  

Aynı mücellet içerisinde 5570/1‟de kime ait olduğu belli olmayan Vasi-

yetnâme-i Resûlillah, 5570/2‟de yine müellifi belli olmayan Kitâbü‟l-mü‟min 

bih adlı bir eser, 5570/3‟te Kadızâde Mehmed Efendi‟nin Mebâhisü‟s-sala 

adlı risalesi, 5570/4‟te ise Kadızâde‟nin Mesâil-i Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat 

adlı eseri mevcuttur.  

2. Takip Edilen Metot 

Transkript edilen metin belli bir usul çeçevesinde hazırlanmıştır. Met-

nin anlaşılabilirliği açısından bu çerçevenin iyice belirtilmesi gerekmektedir. 

Öncelikle yukarıda zikredilen her üç nüsha birbiriyle mukayese edilmiş ve 

ortak bir metin ortaya çıkarılmıştır. Yani üç nüshadan herhangi biri ana metin 

olarak kullanılmamış, her üç nüshaya da sadık kalınarak müşterek bir metin 

hazırlanmıştır. Ayrıca her bir nüsha belirli harflerle remizlendirilmiştir. Bu 

bağlamda M. Arif - M. Murad nüshası “K” harfiyle, Laleli müshası “L” har-

fiyle, Yazma Bağışlar koleksiyonundaki Mebhas-ı İmân içerisindeki nüsha 

“M” harfiyle gösterilmiştir.  

Nüshalar arasındaki farklılıklara dipnolarda temas edilmiştir. Eğer bir 

nüshadaki ibare diğerinden farklıysa bunlar dipnotlarda gösterilmiştir. Eğer 

bir nüshada bulunan ibare diğerinde yoksa bu “-” işaretiyle gösterilmiştir. 

Kadızâde‟nin nüshasında (M nüshası) yer alan, metnin aslında olmayan ve 

Kadızâde tarafından yapılan ilaveler ayrıca belirtilmiştir.  

Günümüz Türkçesinde kullanılmayan ve anlaşılması güç olan sözcükle-

rin anlamları dipnotlarda verilmiştir. Metin içerisinde geçen, dua, âyet ve 

hadîs gibi Arapça ifadeler metne Arap harfleriyle olduğu gibi yazılmış ve 

dipnotlarda anlamları verilmiştir. Ancak müellif tarafından metnin devamında 

anlamı zikredilen Arapça ibarelerin anlamları, tekrara düşmemek için ayrıca 

verilmemiştir. Metinde adı geçen eserler ve bazı isimler hakkındaki gerekli 

bilgiler dipnotlada verilmiştir. 

Metin günümüz Tükçesinde uygun olarak transkript edilmiş, ağır bir la-

tinizeye tabi tutulmamıştır. Örneğin, “içün,” “ki” anlamına gelen “kim”, “et-

meğe, kimesne, ol, gerekdür,” gibi ifadeler, “için, ki, etmeye, kimse, o, gerek-

tir” şeklinde günümüz Türkçesiyle verilmiştir. Ünsüz sertleşmesi kuralında 
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olduğu gibi kelimelere gelen ekler, Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak 

getirilmiştir. Yazımı hatalı olan bazı kelimeler, metne düzeltilerek aktarılmış 

bu hususta dipnotlarda gerekli açıklama verilmiştir. Ayrıca her bir nüshaya ait 

olan varak numaraları her varağın bitiminde köşeli parantez içerisinde nüshayı 

temsil eden harfle birlikte “[L:12]” şeklinde verilmiştir.  

3. Risâle-i Akâid’in Transkripsiyonlu Metni 

Hâzâ Risâle-i Ahmed Efendi er-Rûmî Aleyhi’r-Rahmetullâhi’l-

Bârî
1
 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
2

ِ

امحلد هلل رب امعاملني. وامصالة وامسالم عىل س يدان دمحم وآ هل وحصبو
3
امجعني.ِ

4
 

  ملسو هيلع هللا ىل ٔآول اا احاس  هو امعبد هعد إإامان امصالة.كال رسول هللا
5
ِ 

“Yani bu hadîs-i şeriften malum oldu ki mümin olan kimseye en evvel 

vâcib olan îman imiş.”
6
 

كال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىل طل  امعمل فريضة عىل لك اسمل واسلمة.
7

ِ

“Yani [K:105b] bu hadîs-i şerifle sâbit oldu ki taleb-i ilim farzdır. Am-

ma muhaddisîn
8
 bu hadîs-i şerîfin şerhinde beyân eylemişlerdir ki, farz olan 

ilim, ilmihâldir. İlmihâl, ona derler ki, bir sabi ibtida bâliğ olacak iman ve 

İslâm nedir onu öğrenmektir. Abdest ve namaz ilminde vâcip ve farîza ve 

sünen ve müstehabât ve adap ve menhiyyât ve mekrûhât ve müfsidât ve mus-

lihât ve muharremât ögrenip bilmektir. 

                                                 
1
  Bu kısım yalnızca K nüshasında bulunmakta olup diğer iki nüshada yoktur. Anla-

mı: Bu eser, Ahmed Efendi er-Rûmî‟nin risâlesidir, Bârî olan Allah Teâlâ ona 

rahmet eylesin.  
2
  Meâlî: Rahman ve Rahîm olan Allah‟ın adıyla. 

3
  L: وصحبه; M ve K:-. 

4
  Besmele, hamedele ve salâtü selâm kısmı yalnızca K ve L nüshasında bulunmak-

tadır. M nüshasında bunların yerine “Fasıl” başlığıyla risâleye giriş yapılmaktadır. 

Anlamı: “Hamd âlemlerin Rabbi Allah‟a mahsustur. Salât ve selâm, efendimiz Hz. 

Muhammed‟in, âlinin ve bütün ashâbının üzerine olsun.” 
5
  Bu hadis yalnızca K nüshasında bulunmakta olup, L ve M nüshalarında yoktur. 

Anlamı: “Kulun imandan sonra hesaba çekileceği ilk şey namazdır.” 
6
  Tırnak içinde olan bu kısım yalnızca K nüshasında bulunmakta olup, L ve M nüs-

halarında yoktur. 
7
  Bu hadis yalnızca K nüshasında bulunmakta olup, L ve M nüshalarında yoktur. 

Anlamı: “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman üzerine farzdır.” 
8
  Muhaddisîn: Muhaddisler. 
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Ve ondan sonra ramazan ayına erişirse kitâb-ı savm
9
 içinde muslihât-ı 

savm ve müfsidât-ı savm ve menhiyât-ı savm ve mekrûhât-ı savm okuyup 

veyahut öğrenip bilmesi farzdır.  

Ve ondan sonra iki yüz dirhem şerʿî [K:106a] gümüşe malik olursa ve-

yahut yirmi miskâl altına malik olursa ve reʿâyâdan olup ekin ekerse yerden 

ve ağaçlardan ve bal arısından ve cemîʿ meyvelerin zekâtlarını ve öşürlerini 

ne minvâl üzre olur bilip öğrenmek farzdır.  

Ve ondan sonra hacca varıp gelmeye mâl cihetinden kudreti yetirse 

kitâb-ı hac ve menâsik-i hac ferâizini ve vâcibâtını ve sünenini kemâ yenbe-

ği
10

 okuyup veyahut öğrenmek farzdır. İşte talebu‟l-ʿilm farz olması bunların 

ʿilmidir.  

Ve dahî eger tüccâr tâifesinden ise beyʿ-i
11

 câizi ve beyʿ-i fâsidi ve 

beyʿ-i bâtılı ve helâl olan fâideyi ve haram [K:106b] olan fâideyi ve ribâyı
12

 

ve nikâhı ve talâk olunmak isterse nikâh-ı câizi ve nikâh-ı fâsidi ve talâk-ı 

selâseyi ve talak-ı bâyini ve talâk-ı ricʿîyi, bu cümle-i ahkâmıyla bilmek farz 

olan ilimdendir.  

Amma şol ilimler ki, sevâbı yokdur, bil ki
13

 okuyup dinleyenlere hatası 

mukarrerdir. o kıssa-i ʿilimlerdir. Battal kıssası
14

 gibi ve Süleymannâme
15

 gibi 

ve sair yalanla cemʿ olan tevârihler ve kıssalar gibi. 

Amma şol Türkçe cemʿ olan kitablardan Muhammediyye
16

 gibi ve 

Envâru‟l-Âşıkîn
17

  gibi ve siyer-i Nebî gibi, ve sâir ayet, ḥadisle cemʿ olan 

                                                 
9
  Savm: Oruç. 

10
  Kemâ yenbeği: gerektiği gibi. 

11
  Beyʿ: Satış.  

12
  Ribâ: fâiz 

13
  Bu kelime nüsha üzerinde sehven بكه şeklinde yazılmıştır.  

14
  Battal kıssası, “Battalnâme” olarak da bilinen Batal Gazi‟ye aşt olan kahramanlık 

hikâyelerini ihtiva eden menkıbeler mecmuasına denir. Geniş bilgi için bk. Ahmet 

Yaşar Ocak, “Battalnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1992), 5/206-208. 
15

  Süleymannâme Kanûnî Sultan Süleyman‟ı ve dönemini konu alan eserlerin ortak 

adıdır. Geniş bilgi için bk. Abdurrahman Sağırlı, “Süleymannâme”, Türkiye Diya-

net Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38/124-127. 
16

  Bununla kastedilen Birgivî Mehmed Efendi‟ye ait olan et-Tarîkatü‟l-

Muhammediyye ve‟s-Sîretü‟l-Ahmediyye adlı eser olmalıdır. Zira Kadızâdelilerin 

bu kitaba sıkça başvurduğu ortadadır. Geniş bilgi için bk. Huriye Martı, “et-
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[K:107a]  kitaplar, onları okuyup dinlemede hata yoktur. Bil ki sevap mukar-

rerdir. Lâkin okuması farz değildir, mendubdur.  

Mesela farz olan ilimlerden bir harf okumak, mendup olan ilimden on 

bin harf okumaktan efdaldir. Zira ezmân-ı evâyilde
18

 geçen kıssaları okumak, 

dine ve imana ve İslâm‟a ve küfre müteallik değildir. O ecilden sevap yok-

tur.”
19

 

Ey
20

 tâlib-i hak!
21

 Bilgili [L:66B] âgâh olğıl
22

 ki Tanrı Teâlâ Kur‟ân-ı 

azîminde:
23

إَّ ِمَيْعُبُدونِ “ 
ِ
وَس ا

ِ
”َوَاا َخلَْلُت امِْجنَّ َواْإ

24
 deyu buyurmuştur. Bazı müfessirler  ِِمَيْعُبُدون 

dediğini
25

demekle tefsir [K:107b] ميعرفون 
26

 etmişlerdir. Yani insi ve cinni
27

 ya-

ratmadım, illâ beni “bilsinler” deyu yarattım demektir. Ve bazı müfessirler 

demekle tefsir etmişlerdir. Yani [M:276a] cinni ve insi ميوحدون
28

 yarattım, illa 

beni “birlesinler” deyu yarattım demektir.
29

 Pes. 

Bu tefsir üzerine dahi
30

 Tanrı Teâlâ‟yı bilmek
31

 lazımdır. Zira Tanrı 

Teâlâ‟yı birlemek
32

 tenziyedir yani arıtmaktır ve her nesneden ki, gönüllere 

gele ve
33

 fikirlere düşe, yani gönüllere gelenlerden ve fikirlere düşenlerden
34

 

                                                                                                                     
Tarîkatü‟l-Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2011), 40/106-108. 
17

  Envârü‟l-Âşıkîn Ahmed Bîcan‟a (ö. 870/1466) ait olan dinî-didaktik bir eserdir. 

Geniş bilgi için bk. Mustafa İsmet Uzun, “Envârü‟l-Âşıkîn”, Türkiye Diyanet Vak-

fı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 11/258-260. 
18

  Ezmân-ı evâyil: geçmiş zamanlar. 
19

  Yukarıdaki hadisin devamından buraya kadar olan tırnak içindeki kısım yalnızca 

K nüshasında yer almakta olup, L ve M nüshalarında bulunmamaktadır. 
20

  K nüshasında bu başlangıcın hemen sağ tarafında derkenarda, “Buradan başlar” 

şeklinde, okuyucu tarafından farklı renkte bir kalemle not düşülmüştür. 
21

  K ve L: Ey tâlib-i hak; M:-. 
22

  Eski Türkçede “-gıl” ki emir kipinde kullanılır.  
23

  L: aziminde; M ve K: azimde. 
24

  Meâli: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 

(Zâriyât 51/56) 
25

  K: ِِِليَْعبُُدون dediğini; M ve L:-. 
26

  K ve M: ليعرفون demekle tefsir; L:-. 
27

  L: İnsi ve cinni; M: cin ve insi; K: cinni ve insi. 
28

  K ve M: ve insi; L:-. 
29

  M ve L: demektir; K: demekle tefsir etmişler. 
30

  K ve M: dahi; L: dahi yine. 
31

  K: birlemek; L ve M: bilmek. 
32

  K ve M: birlemek; L: bilmek. 
33

  K ve L: gönüllere gele ve, M: gönüllerden ve. 
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münezzehtir. Yani arıdır ve beridir. Zatında ve sıfâtında
35

 naziri ve [L:67a] 

misli yoktur. Kemal sıfatlar ile muttasıftır. [K:108a] Ve noksan sıfatlardan 

beridir.
36

 Ve buncaleyn bir zat dahi yoktur demektir.  

İmdi, Tanrı Teâlâ hazretini
37

 kemâl sıfatlar ile muttasıf idiğin ve noksan 

sıfatlardan arı ve beri idiğin ve buncaleyn bir zat dahi yok idiğin bilmeyince 

tevhid etmek
38

 yani birlemek yani Müslüman olmak
39

 mümkün değildir.
40

 

Pes.
41

 

İmdi âdemoğlanının yaratıldığından maksut Tanrı Teâlâ‟yı bilmek ola-

cak. Her mümin ve her mümineye vâciptir. Bil ki farz-ı ʿayndır ki Tanrı‟yı 

bile ve
42

 Hak marifetiyle, yani vakıʿa mutabık, tamamca ve sahihçe bile ve 

anlaya, ta ki ne için yaratıldıysa o [K:108b] maslahatı yerine getirip o hizmeti 

eda etmiş ola. Tanrı Teâlâ‟yı bilmekten murad zât-ı şerifini
43

 [L:67b] bilmek 

değildir. Zira zât-ı şerîfine akıl
44

 ermez. Ve
45

 Âdemoğlanı onu anlayıp bile-

mez.
46

 Bil ki cemi sıfatları ile bilmektir. Sıfatları iki türlüdür.
47

 Bir türlüsü 

sıfât-ı sübûtiyedir.
48

 Ve bir türlüsü sıfât-ı selbiyedir.
49

 

Amma
50

 Sıfât-ı
51

 sübûtiye şol sıfatlardır ki onlar Tanrı Teâlâ‟nın zatı 

şerifinde sabitlerdir,
52

 kemâl sıfatlarıdır, kadîmlerdir. Sonradan olma değiller-

                                                                                                                     
34

  M: onlardan; K ve L: yani gönüllere gelenlerden ve fikirlere düşenlerden. 
35

  K ve M: ve sıfatında; L:-. 
36

  M: arıdır; K ve L: beridir. 
37

  L: Teâlâ hazretini; K ve M: Teâlâ‟yı. 
38

  K ve L: etmek, M:-. 
39

  M: yani Müslüman olmak, K ve L:-. 
40

  L ve M: değildir; K: olmaz. 
41

  K: Pes; L ve M:-. 
42

  K ve M: “bilmek olacak. Her mümin ve her mümineye vâciptir. Bil ki farz-ı 

ʿayndır ki Tanrı‟yı bile ve”; L:-. 
43

  K: zât-ı şerifini; L ve M: zatını. 
44

  K ve L: akıl, M: akıllar. 
45

  K: ve; L ve M:-. 
46

  L: onu anlayıp bilemez; K ve M: anlayıp bilmez. 
47

  M: “Bil ki cemi sıfatları iki türlüdür.”; L: “Bil ki cemi sıfatları ile bilmektir. Sıfat-

ları iki türlüdür”; K: “sıfatları iki türlüdür”. 
48

  L ve M: sübûtiyedir; K: sübûtiye. 
49

  L ve M: selbiyedir; K: selbiye. 
50

  K: Amma, L ve M:-. 
51

  Sıfât: sıfatlar. 
52

  M: sabitler; K ve L: sabitlerdir. 
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dir. Ve tükenir dahi
53

 değildir. Ve
54

 zevalden ve tagayyürden [M:276b] beri-

lerdir. Cümlesi sekizdir. Birisi hayattır,
55

 [K:109a] yani diriliktir. Tanrı Teâlâ 

hayydır. Yani daima diridir. Ölmekten ve hasta olmaktan beridir. Lâkin
56

 diri-

liği ezelîdir, [L:68a] ebedîdir.
57

 Âdem oğlanı diriliği gibi
58

 etiyle
59

 ve kanla ve 

canla ve yemekle ve içmekle değildir. Etten ve kandan ve candan ve yemek-

ten ve içmekten
60

 beridir.  

Birisi
61

 dahi ilimdir. Yani bilmektir. Tanrı Teâlâ alîmdir. Yani bilici-

dir,
62

 her nesneyi bilir. Göklerde ve yerlerde gizlileri ve âşikâreleri ve âdemin 

gönlüne gelenleri
63

 ve gelmişleri ve gelecekleri cümle
64

 bilir. Hatta dünyanın 

evvelinden ta ahirine dek, gökten
65

 kaç damla yağmur inse gerektir [K:109b] 

ve yerden ne denli ot ve çimen
66

 bitse gerektir ve ağaçlardan ne denli çiçekler 

ve ne denli yapraklar ve ne denli yemişler olsa gerektir, “o otları ve çimenleri 

ve ne zamanda koparsalar gerektir ve ne zamanda otlasalar gerektir ve hangi 

otu ve hangi çimeni hangi hayvan yese gerektir ve hangi hayvana nasip 

olur”
67

 cümle
68

 bu zikrolunanları
69

 bilir. Hiç
70

 bir
71

 bilmediği nesne
72

 yoktur. 

                                                 
53

  K ve L: dahi; M:-. 
54

  L ve M: ve; K:-. 
55

  L: hayat; K ve M: Birisi hayattır. 
56

  K ve L: lâkin; M: Velâkin. 
57

  L: ebedîdir; M:-. 
58

  K ve L: Adem oğlanı diriliği gibi; M:-. 
59

  K: etle; L ve M: etiyle. 
60

  K ve L: Etten ve kandan ve candan ve yemekten ve içmekten; M: Bunlardan. 
61

  K ve L: Birisi; M: Ve birisi. 
62

  K: bilicidir; L ve M:-. 
63

  K: “Göklerde ve olanları ve yerlerde olanları gizlileri ve âşikâreleri ve âdemin 

gönlüne gelenleri”; L: “Göklerde ve yerlerde gizlileri ve âşikâreleri ve âdemin 

gönlüne gelenleri”; M: “Göklerde ve yerlerde olanları bilir. Gizliyi ve aşikâreyi ve 

âdemoğlanının gönlüne gelenleri”. 
64

  L: cümle; K ve M: hep. 
65

  K ve M: gökten, L:-. 
66

  K: ot ve çimen; L ve M: otlar. 
67

  Tırnak içinde olan bu kısım diğer nüshalarda bulunmayıp yalnızca K nüshasında 

mevcuttur. 
68

  K ve L: cümle; M: hep. 
69

  K: bu zikrolunanları; L ve M:-. 
70

  L: hiç; M:-. 
71

  K: bir; L ve M:-. 
72

  L ve M: nesne; K:-. 
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Lâkin
73

 [L:68b] bilmesi ezelîdir, ebedîdir. Âdemoğlanı bilmesi gibi devinip, 

çalışıp ve öğrenmekten beridir.
74

  

“Ve o yemişleri kuşlar mı yer ve hayvanlar mı yer, âdemler mi 

[K:110a] yer ve ne cins kuşlara ve ne cins hayvanlara ve ne cins adamlara 

nasip olur ve bazısını börtü ve böcek yer onu dahi Hak Teâlâ ona nasip etmiş-

tir, bilir. Nasip etmemiş olaydı çürüyüp zayi olurdu. Ve bir kimse bir kimse-

nin nasibini yemek mümkün değildir. Zira her birinde bir melek müekkeldir. 

Cümleden biri her bir buğday ve pirinç danesine bir melek müekkeldir. Bir 

kimsenin rızkıdır. Değirmende öğünüp un olup ve elenip, su ve tuz katılıp ve 

yoğrulup, fırında ekmek olup, o ekmek bir sofraya konup, etrafına bir nice 

kimseler oturup bu ekmekten ve o pilavdan bi-kudretillâhi [K:110b] Teâlâ her 

kimse eline ve kaşığına o buğday ve pirinç danelerinden nasibi ne ise onu ekl 

eder.
75

 Gayrısını ekl etmez. Zira o müekkel olan melek her kişiye kendi nasi-

bini verir. Gayrısının nasibinden men ederler. O ecilden elinden ve kaşığından 

ve ağzından bazısı dökülür. Şol kendi nasibidir ki devşirir yer. Ve şol ki keni-

ne nasip değildir ki onu yarattığı zamanda kime nasip ettiyse âdemden ve 

hayvandan ve kediden ve kelbden
76

 ve sair örtü ve böcekten her kime nasip 

ise onlar yerler.”
77

 

Birisi
78

 dahi semiʿdir. Yani
79

 işitmektir. Tanrı Teâlâ semiʿdir,
80

 yani her 

avazı [K:111a] işitir. Gizli avaz
81

 olsun
82

 aşikâre
83

 olsun
84

 hatta bir kişinin
85

 

kulağına fısıldansa
86

 o kimse işitmese Tanrı Teâlâ işitir. Lâkin
87

 işitmesi 

                                                 
73

  K ve L: lâkin; M: Velâkin. 
74

  L ve M: “öğrenmekten beridir”; K: “öğrenmek ile değildir. Devinip, çalışıp öğ-

renmekten beridir.”. 
75

  Ekl etmek: Yemek. 
76

  Kelb: Köpek. 
77

  Tırnak içerisinde olan bu paragraf yalnızca K nüshasında yer almakta olup diğer 

iki nüshada bulunmamaktadır. 
78

  K ve L: Birisi; M: Ve birisi. 
79

  K: yani; L ve M:-. 
80

  M: İşitmektir. Tanrı Teâlâ semiʿdir. L:-. 
81

  L: avaz; K ve M:-. 
82

  K ve M:olsun; L: -. 
83

  K ve M: aşikâre; L:-. 
84

  K: olsun; L ve M:-. 
85

  L ve M: kişinin; K: kimsenin. 
86

  M nüshasında sehven “fısıltısına” şeklinde yazılmıştır.  
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ezelîdir. Ve
88

 ebedîdir. Âdemoğlanı işitmesi gibi kulak ile değildir. Kulaktan 

beridir.
89

  

Ve
90

 birisi dahi basardır.
91

 Yani görmektir, yani Allah
92

 Teâlâ basîrdir, 

yani
93

 her şeyi ve
94

 her nesneyi görür hatta karanlık gecede kara karıncanın 

kara taş üzerinde yürüdüğünü görür. Ve ayağı tapıldısını
95

 işitir. Lâkin görme-

si bizim gibi
96

 göz ile değildir. Gözden beridir.  

Birisi
97

 dahi [L:69a] iradettir. [M:277a] Yani dilemektir. Tanrı Teâlâ, 

mürîddir. Yani [K:111b] dilediğini işler ve
98

 dilemediği nesne
99

 vücuda gel-

mez, her nesne ki âlemde vardır onun dilemesi ile olmuştur ve eğer hayr ve 

eğer şerr.
100

 Müminin
101

 imanını ve mutîʿin taatını ve kâfirin küfrünü ve fâsı-

kın fıskını cümle dilemiştir. Eğer dilememiş olaydı
102

 mümin mümin olmaz-

dı
103

 ve mutiʿ mutiʿ
104

 olmazdı ve kâfir kâfir
105

 olmazdı ve fâsık fâsık olmaz-

dı.
106

 “Lâkin sahipleri irâde-i cüz‟îlerini fıska ve küfre sarf ettikleri için Hak 

Teâlâ dahi fıskı ve küfrü halk ediverir.”
107

 Dilese cümleyi mümin ve mutîʿ 

ederdi. 

                                                                                                                     
87

  K ve L: lâkin; M: Velâkin. 
88

  L ve M: ve; K:-. 
89

  L: beridir, M: değildir. 
90

  L ve M: ve; K:-. 
91

  K: basardır; L ve M: basîrdir. 
92

  L ve M: Allah; K: Tanrı. 
93

  K: yani; L ve M:-. 
94

  M: “Yani görmektir, yani Allah Teâlâ basîrdir, her şeyi ve”; K ve L:-. 
95

  K: tapıldısını; L ve M: tavaşını. 
96

  K: görmesi; L: görmesi bizim gibi; M: “görmesi ezelîdir, ebedîdir, âdemoğlanı 

görmesi gibi”. 
97

  K ve L: Birisi; M: Ve birisi. 
98

  K ve M: ve; L:-. 
99

  M ve L: nesne; K:-. 
100

  K ve M: şerr; L:-. 
101

  M: müminlerin; K ve L: müminin. 
102

  M ve L: olaydı; K: imişse. 
103

  K ve M: mümin olmazdı ve; L:-. 
104

  K ve M: mutiʿ; L:-. 
105

  K ve M: kâfir; L:-. 
106

  K ve M: ve fâsık fâsık olmazdı; L:-. 
107

  Tırnak içerisinde olan bu cümle sadece K nüshasında yer almaktadır. 
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 “Ve dilese cümleyi, kâfir ederdi. Lâkin cümlenin mümin ve mutîʿ ol-

masını dilemeyip bazının
108

 [K:112a] kâfir olmasını
109

 dilediğinde nice hik-

metler, fâideler
110

 vardır. Âdem oğlanının aklı ona erişmez,
111

 bize
112

 onları 

bilmek lazım değildir. Ancak bize lâzım olan [L:69b] böylece itikad etmek-

tir.”
113

 

“Yani yine evvele gelelim, demiştik ki hayr ve şerr Allah Teâlâ‟nın di-

lemesiyle olmuştur. Yani Hak Teâlâ kullarına ihtiyâr-ı cüz‟î verdi; demiş oldu 

ki: „Kullarım eğer size verdiğim ihtiyâr-ı cüz‟îyi hayr işlemek canibine kaste-

derseniz ben dahi hilafet eylemeyip sizin dilediğiniz hayrı dileyip halk edive-

ririm. Ve eğer iman getirmek dileseniz ben de dileyip imanı size halk ediveri-

rim. Ve eğer bana mutîʿ olmak dileseniz ben dahi taatı size halk ediveririm. 

Ve amma eğer size hayr işlemek murad etseniz ben murad etmesem ve şer 

işlemek murad etseniz ben murad etmesem ve imana gelmek dileseniz ben 

dilemesem siz mutîʿ olmak dileseniz ben dilemesem dilediğiniz işleme kâdir 

değillersiz her ne dilerseniz ben dahi dileyip halk ediveririm. Ve âhirette ona 

göre cezasın veririm. Ve eğer kâfir olmak dilese o kâdir değildir ki kâfir ola 

ve lâkin benim verdiğim ihtiyâr-ı cüz‟îyi küfre sarf edip küfür dilese ben dahi 

halk ediveririm. [M:277b] Velâkin niçin küfür diledin deyu ahirette azâb-ı 

müeyyide ile azap ederim. Ve eğer fâsıklar fısk etmek dileseler, kâdir değil-

lerdir ki fısk ede. Velâkin çünkü fısk etmek dilediler ben dahi o fıskı onlara 

halk edip âhirette haklarından gelirim.‟ Ve eğer kişi hayır işlemek murad ey-

ledikte halk edivermese ve şer murad ettikte murad edivermese birkaç nesne 

fehim olunurdu. o budur ki, hayrı yaratmada kâdir ve şerri yaratmağa kâdir 

değil anlanırdı. Ve dahi tahsil olmak lazım gelirdi. Ve bir dahi talim olmak 

anlanırdı. Derlerdi ki: „Filan kimse hayır murad etti, halk edivermeyip zulmet-

ti.‟ .هعوذ ابهلل ثعاىل
114

 

                                                 
108

  K: bazısının; L: bazının. 
109

  K: olmasını; L:-. 
110

  L: faideler; K:-. 
111

  L: erişmez; K: ermez. 
112

  K: bize; L:-. 
113

  Tırnak içindeki bu kısım sadece K ve L nüshasında bulunmakta olup M nüshasın-

da yer almamaktadır. 
114

  Anlamı: Bundan Allah‟a sığınırız. 
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Amma Hak Sübhânehü ve Teâlâ dilese cümleyi mümin ve mutîʿ etme-

ye kâdir. Velâkin cümlenin mümin, mutîʿ olmasın dilemeyip; ancak mümin ve 

mutîʿ olmak dileyenlerin mümin ve mutîʿ olmasını dileyip; mümin ve mutîʿ 

olmak dilemeyenleri ve dahi mümin ve mutîʿ etmeye kâdir velâkin kendileri 

dilemedikleri için Hak Teâlâ dilemediğinde nice hikmetler kaideler vardır, 

âdemoğlanının aklı ona ermez. Bize onları bilmek lazım değildir. Ancak bize 

lazım olan böylece itikat etmektir.”
115

 

Birisi
116

 dahi kudrettir. Yani gücü yetmektir. Tanrı Teâlâ kâdirdir. Ya-

ni her mümkün olana gücü yeter. Ölüyü diriltmeye ve
117

 taşı ve ağacı söylet-

meye ve yerleri ve gökleri bir anda yok etmeye ve geri var etmeye ve nice bin 

bu gökler gibi gökler ve yerler gibi yerler var etmeye,
118

 gücü yeter ve
119

 

kâdirdir.   

Birisi
120

 dahi [M:278a] kelâmdır. Yani söylemektir. Tanrı Teâlâ müte-

kellimdir. Yani
121

 bazı kullarına vasıtasız sözler
122

 söyler. Mûsâ aleyhisselâm 

[K:112b] gibi; ve miʿrac gecesi bizim peygamberimiz Muhammed aleyhi‟s-

salâtü ve‟s-selâma söylediği gibi.
123

 [L:70a] Bazı kullarına
124

 Cebrâil aleyhis-

selâm vasıtasıyla söyler. Peygamberlerin çoğuna böyle olmuştur.
125

 Velâkin
126

 

söylemesi ezelîdir, ebedîdir. Ve
127

 âdemoğlanı söylemesi gibi diliyle ve ağzıy-

la
128

 ve harf ile ve savt ile değildir. Bunlardan beridir. Kur‟ân dahi Tanrı 

                                                 
115

  Bir önceki paragraftan bu paragrafın sonuna dek tırnak içerisinde olan bu kısım 

sadece M nüshasında yer almakta olup K ve L nüshalarında bulunmamaktadır. 
116

  K ve L: Birisi; M: Ve birisi. 
117

  M ve L: ve; K:-. 
118

  K: ve nice bin bu gökler gibi gökler ve yerler gibi yerler var etmeye; L ve M:- 
119

  K: ve; L ve M:-. 
120

  K ve L: Birisi, M: Ve birisi. 
121

  K ve L: Yani söyler; M: Yani. 
122

  M: sözler; K: söz; L: -. 
123

  M: “ve miʿrac gecesi bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma söylediği 

gibi”; L: “Ve bizi peygamberimiz Muhammed aleyhissalâtü vesselâma Miʿrac ge-

cesi söylediği gib”i; K: “ve miʿrac gecesi bizim peygamberimiz Muhammed aley-

hisselâm gibi”. 
124

  L: Bazı kullarına; K ve M: Ve bazısına. 
125

  K ve L: Peygamberlerin çoğuna böyle olmuştur; M:-. 
126

  M ve L: velâkin; K: lâkin. 
127

  M ve L: ve; K:-. 
128

  M ve L: diliyle ve ağzıyla; K: dille ve ağızla. 
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Teâlâ‟nın kelâmıdır. Yaratılmış değildir. Bil ki zât-ı şerîfleri ile
129

 kâim sıfat-ı 

ezeliyesidir. Tebeddülden
130

 ve tagayyürden
131

 beridir. Mushaflarda yazılır ve 

gönüllerde ezberlenip ve dillerle okunur.
132

 Ve kulaklar ile işitilir. Lâkin 

Mushaflarda yazılmak ile Mushaflara girmez ve gönüllerde
133

 ezberlenmekle 

gönüllere girmez [K:113a] ve diller ile okunmakla dillere girmez [L:70b] ve 

kulaklar ile işitmek ile kulaklara girmez.
134

 Nitekim ateş kâğıda yazılır ve dil 

ile söylenir ve kulakla işitilir lâkin kâğıda ve dile ve kulağa
135

 girmez.
136

 Ni-

hayet Mushaflarda yazılan yazılar
137

 ve diller ile okunan harfler ve kulaklar ile 

işitilen avazlar ve gönüllerde olan
138

 misaller ve hayaller cümle mahlûk iken 

yine Tanrı Teâlâ
139

 kelâmı denilir ve
140

 zât-ı şerifiyle kâim olan kelâma delalet 

ettiği için. 

Birisi
141

 dahi hâlıktır.
142

 Yani yaratmaktır,
143

 Tanrı Teâlâ hâlıktır. Ya-

ni
144

 cümle
145

 yaratılmışları yaratan odur ki
146

 cümle
147

 hayvanların durmala-

                                                 
129

  M ve L: şerifleri ile; K: şerifi ile. 
130

  L: Tebdilden; M: Ve tebdilden; K: tebeddülden. 
131

  L ve M: tağyirden; K: tagayyürden. 
132

  K ve M: “ve diller ile okunur ve gönüllerde ezberlenir”; L: “ve gönüllerde ezber-

lenip ve dillerle okunur”. 
133

  K ve L: gönüllerde; M:-. 
134

  K ve L: “Velâkin Mushaflarda yazılmak ile Mushaflara girmez ve gönüllerde 

ezberlenmekle gönüllere girmez ve diller ile okunmakla dillere girmez ve kulaklar 

ile işitmek ile kulaklara girmez.” M: “Velâkin Mushaflarda yazılmak ile Mushaf-

lara girmez ve kulaklar ile işitmek ile kulaklara girmez. Gönüllerde ezberlenmekle 

gönüllere girmez. Diller ile okunmakla dillere girmez.” 
135

  K ve M: ve dile ve kulağa; L:-. 
136

  K ve M: girmez; L: girmez ve dile. 
137

  K ve M: yazılar; L:-. 
138

  K ve M: olan; L:-. 
139

  K: Tâlâ; L ve M:-. 
140

  L ve M: ve; K:-. 
141

  M: Ve birisi; K ve L: Birisi. 
142

  K ve M: halktır; L: hâlıktır. 
143

  K ve M: yaratmaktır; L:-. 
144

  K ve M: Yani; L:-. 
145

  K ve L: cümle; M:-. 
146

  L ve M: ki; K:-. 
147

  K ve L: cümle; M:-. 
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rını ve gitmelerini ve [K:113b] oturmalarını ve yatmalarını
148

 [L:71a] ve cüm-

le adamların işlerini, hayırlarını ve şerlerini
149

 ve küfürlerini ve imanlarını, 

[M:278b] yemek yedikte doymalarını
150

 ve su içtikte kanmayı
151

 ve od değ-

dikte ısınmayı ve yanmayı
152

 ve kar değdikte üşümeyi ve soğuk olmayı yara-

tan odur ki
153

 ondan artık yaratıcı yoktur. İşte Tanrı Teâlâ‟yı sıfât-ı sübûtiye 

ile bilmenin manası budur.  

Sıfât-ı selbiye dahi şol sıfatlardır ki, onlardan Tanrı Teâlâ‟nın zât-ı şeri-

fi beridir. Zira olmamaları
154

 kemâldir. Olmaları eksikliktir. Ve
155

 Tanrı Teâlâ 

ise eksiklikten beridir. Ve onların belli
156

 sağışı yoktur. Hemen [L:71b] şol 

nesneler
157

 eksikliğe ve ihtiyaca delalet [K:114a] eyleye
158

 ondan
159

 Tanrı 

Teâlâ hazeratını
160

 tenzih lazımdır. Mesela “Tanrı Teâlâ
161

 cisim değildir. 

Yani tenli ve gövdeli değildir. Ve sureti yoktur. Ve âdem sureti gibi ya feriş-

tah sureti gibi
162

 ya ayrık bir
163

 nesne sureti
164

 gibi değildir
165

 ve hiç nesneye 

benzemez. Ve bir nesne O‟na benzemez.
166

 Mekândan beridir. Yukarıda de-

ğildir
167

 ve aşağıda değildir. Ve
168

 önde ve ortada
169

 değildir
170

 ve
171

 sağda ve 

                                                 
148

  L: “hayvanların durmalarını ve gitmelerini ve oturmalarını ve yatmalarını”; M: 

“hayvanların durmalarını ve oturmalarını”; K: “hayvanların durmalarını ve gitme-

lerini ve”. 
149

  Yalnızca K nüshasında burada “ve oturmalarını ve yatmalarını” ifadesi bulunmak-

tadır. 
150

  K ve L: doymalarını; M: doymayı. 
151

  L ve M: kanmayı; K: kanmalarını. 
152

  L: yanmayı ve ısınmayı; K ve M: ısınmayı ve yanmayı. 
153

  L: ki, M: ve; K:-. 
154

  K ve L: Zira olmamaları; M: Ve onların zira olmamaları. 
155

  M ve L: ve; K:-. 
156

  K ve L: belli; M:-. 
157

  L: nesneler; K ve M: nesne. 
158

  K ve L: eyleye; M: ede. 
159

  L: ondan; M: onlardan. 
160

  L: Tanrı Teâlâ hazeratını; K ve M: Tanrı Teâlâ‟yı. 
161

  K ve M: Teâlâ; L:-. 
162

  K ve L: Feriştah sureti gibi; M:-. 
163

  K: bir; L ve M:-. 
164

  K; bir nesne sureti; M: nesne sureti; L:-. 
165

  K: değildir; L ve M:-. 
166

  K: Ve bir nesne O‟na benzemez; L ve M:-. 
167

  K ve M: değildir; L:-. 
168

  L: Ve; K ve M-. 
169

  L: Ve ortada; K ve M:-. 
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solda değildir. Ve
172

 yerde ve gökte hiçbir yakada
173

 değildir.” deyu itikat 

etmek gerektir. Zira ten ve gövde
174

 duracak yer ister. Mekâna ihtiyacı vardır. 

Tanrı Teâlâ ise
175

 ihtiyaçtan beridir. [L:72a] Her nesneye O‟na muhtaçtır. Ve 

hiç
176

 O [K:114b] bir nesneye muhtaç değildir. Mekâna dahi ihtiyacı yoktur. 

Zira mekân dahi
177

 yok iken O var idi. Mekânı sonra yarattı. Kendinin evveli 

ve âhiri yoktur. İşte Tanrı Teâlâ hazretini
178

 sıfât-ı selbiye ile dahi
179

 bilmenin 

manası budur.  

İmdi şol kişiler ki, Allah
180

 Teâlâ‟yı “her yerde hazırdır” deyu itikad 

ederler yahut [M:279a] “Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselâm
181

 göklere 

miʿraca gitti ki Tanrı Teâlâ hazretini
182

 onda görmeye gitti.” deyu itikat eder-

ler ve
183

 Tanrı Teâlâ‟nın
184

 mekândan münezzeh
185

 idiğin
186

 bilmediklerinden-

dir.
187

 Bu itikatlardan küfür lazım gelir, ihtiraz gerektir.
188

 

Pes. Onlar sıfât-ı selbiye ile bilmiş olmaz bil ki bilmemiş [L:72b] 

olur.
189

 Zira [K:115a] sıfât-ı selbiyedendir mekândan beri olmak ve hiç nesne-

ye benzememek. Sıfât-ı selbiyenin birazını
190

 bilmeyince Tanrı Teâlâ‟yı
191

 

                                                                                                                     
170

  M: değildir; K ve L: -. 
171

  K ve L: ve; M:-. 
172

  K ve L: ve; M:-. 
173

  L ve K: hiçbir yakada; M:-. 
174

  L: ten ve gövde; M: gövde, ten. 
175

  K: ise; L ve M:-. 
176

  M: ve hiç; K ve L:-. 
177

  M: dahi; K ve L:-. 
178

  L: Teâlâ hazretini; K ve M: Teâlâ‟yı. 
179

  L ve M: dahi; K:-. 
180

  L: Allah; K ve M: Tanrı. 
181

  L: Muhammed aleyhissalâtü vesselâm; M: Peygamber aleyhisselâm; K: Hz. Mu-

hammed aleyhisselâm. 
182

  L: Teâlâ hazretini; K ve M: Teâlâ‟yı. 
183

  L ve M: ve; K:-. 
184

  K: Teâlâ‟nın; L ve M: Teâlâ. 
185

  L ve M: münezzeh; K: beri. 
186

  M: mekândan münezzeh idiğin; L:-. 
187

  L: bilmediklerindendir; M: bilmediklerinden. 
188

  K: “Bu itikatlardan küfür lazım gelir, ihtiraz gerektir”; L ve M:-. 
189

 L: Onlar sıfât-ı selbiye ile bilmiş olmaz bil ki bilmemiş olur; M: Onlar sıfât-ı sel-

biyesini bilmemişler; K: Onlar sıfât-ı selbiyeyi bilmemiş olurlar. 
190

  K ve L: birazını; M: bir miktarını. 
191

  L: Teâlâ hazretini; K ve M: Teâlâ‟yı. 
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kemal marifetiyle bilmiş olmaz.
192

 Bil ki eksiklikle bilmiş olurlar. Ve
193

 iman-

ı hod
194

 Tanrı Teâlâ‟yı kemal marifetiyle bilmektir. Kemal marifet ise cemiʿ 

sıfatlarını bilmekle
195

 olur. Kemal marifet bulunmayınca
196

 iman dahi bulun-

maz.
197

 Zira iman birkaç nesneleri bilip inanmaktır. Ancak سول هللا ر إ اهل الا هللا دمحم
198

 

demek
199

 değildir. Pes. 

İmdi
200

 o inanacak nesneleri bilmeyince yalnız “inandım” demenin fai-

desi olmaz. Belki Türkîce
201

 “Tanrı bir ve
202

 peygamber haktır.” [L:73a] dese-

ler
203

 lâkin Tanrı Teâlâ‟yı [K:115b] nice birlemek gerektir? Ve “Peygamber 

haktır.” deseler,
204

 Peygamber aleyhisselâm
205

 hazretini nice bilmek gerektir 

ve nice itikad etmek gerektir. Bilmeseler, belki ellerden yanlış ve bozgun 

işittiklerine
206

 göre bilseler ve anlasalar ve kendilerin Müslüman sanıp imanı 

sahîh olacak nesneleri çalışıp öğrenmeseler o kimselerde imandan nesne bu-

lunmaz. Ancak Müslümanlık davasın kıldıkları bilinir ve Müslümanlardır 

deyu bu dünyada
207

 onlara kimse nesne demez ve
208

 onlardan haraç ve cizye 

almazlar. Lâkin
209

 bunun gibi itikâd
210

 ile [M:279b] âhirette varacak
211

 yerleri 

cehennem olacaktır. هعوذ ابهلل ثعاىل
212

 Pes.
213

 

                                                 
192

  L: olmaz; K ve M: olmazlar. 
193

  L ve M: ve; K:-. 
194

  Hod: Kötü. 
195

  K ve M: bilmekle; L: bilmeklik ile. 
196

  K ve L: bulunmayınca; M: bulunmayacak. 
197

  L ve M: bulunmaz; K: olmaz. 
198

  Anlamı: Allah‟tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. L ve 

M: دمحمِرسولِهللا;  K:-. 
199

  L: demek; M: demekle. 
200

  K ve M: İmdi; L:-. 
201

  L: Türkîce; K: Türkçe; M:-. 
202

  K: ve; L ve M:-. 
203

  K ve M: dese; L: deseler. 
204

  L ve M: “Ve „Peygamber haktır.‟ deseler”; K:-. 
205

  L ve M: aleyhisselâm; K:-. 
206

  L: işittiklerine; K ve M: işittiğine. 
207

  K: bu dünyada; L ve M:-. 
208

  K ve L: onlara kimse nesne demez ve; M:-. 
209

  K ve L: Lâkin; M: Velâkin. 
210

  K ve L: itikâd; M: itikâdât. 
211

  L ve M: varacak; K: varacakları. 
212

  K ve M: تعالى; L:-. Anlamı: Bundan Allah‟a sığınırız. 
213

  K ve L: Pes; M:-. 
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İmdi,
214

 o bilinip inanacak nesnelerin [L:73b] birisi Allah
215

 Teâlâ‟dır 

ki, beyan olundu. Ve birisi dahi meleklerdir ki onlar
216

 [K:116a] Tanrı 

Teâlâ‟nın emriyle âmillerdir. İnsan gibi âsi olmazlar,
217

 yemezler ve içmezler. 

Ve
218

 onlarda erkeklik ve dişilik olmaz. Kimi ikişer kanatlıdır ve
219

 kimi üçer 

kanatlı
220

 ve kimi dörder kanatlıdır. Tanrı Teâlâ onların her birini bir hizmete 

koymuştur. Ve kimisi
221

 gökte ve kimi yerdedir
222

 ve kimi âdemoğlanlarına 

müekkeldir ve işittiği nesneleri yazarlar.
223

 Onlara “Kirâmen Katibîn” ve “Ha-

faza”
224

 derler.
225

 Ve
226

 içlerinde nice
227

 mukarrebleri vardır
228

 ve peygamber-

leri vardır. Cebrail aleyhisselâm peygamber olan meleklerdendir. Ve
229

 Tanrı 

Teâlâ ona büyük büyük
230

 gövde ve çok kuvvet vermiştir. [L:74a] Bir saatte 

gökten yere iner ve bir dağı [K:116b] bir
231

 kanatının bir
232

 yüküyle kaldırır ve 

dağıtır. Azrâil aleyhisselâm
233

 can almaya müekkeldir. Cümle canları alan 

odur. İsrâfil aleyhisselam “Sûr” üfürmeğe müekkeldir. “Sur” bir
234

 büyük 

boynuz gibi nesnedir. İsrâfil aleyhisselâmın hâlâ
235

 elindedir. Ağzın deliğine 

koymuştur. Ve
236

 Tanrı Teâlâ‟dan izin gözetir.
237

 İzin oldukta üfürse gerektir. 

                                                 
214

  L ve M: İmdi; K:-. 
215

  L: Allah; K ve M: Tanrı. 
216

  K ve L: onlar; M:-. 
217

  K ve L: âsi olmazlar; M:-. 
218

  K ve L: Ve; M:-. 
219

  K ve L: ve; M:-. 
220

  L: kanatlı; K ve M: kanatlıdır. 
221

  L ve M: kimi; K: kimisi. 
222

  L: yerdedir; K ve M: yerde. 
223

  L: işlediği nesneleri yazarlar; K ve M: işlediğin yazarlar. 
224

  L: Hafaza; M:-. 
225

  L: derler; K ve M: denilir. 
226

  K: ve; L ve M:-. 
227

  L: nice; K ve M:-. 
228

  K: vardır; L ve M:-. 
229

  M: ve; K ve L:-. 
230

  L: büyük büyük; K ve M: büyük. 
231

  L: bir; K ve M:-. 
232

  K ve M: bir; L:-. 
233

  L: aleyhisselâm; M:-. 
234

  K ve L: bir; M:-. 
235

  K ve L: aleyhisselâmın hâlâ; M:-. 
236

  M: ve; K ve L:-. 
237

  K: gözetir; L ve M: güyer. 
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Ve ondan bir berk-i avaz çıkıp işitenler cümle ölseler
238

 gerektir. İki kere sûra 

üfürse gerektir.
239

 Evvelkide cümle canlılar
240

 ölüp Kıyamet kopup, kırk yıl
241

 

bu âlem ıssız kalsa gerektir. Ve
242

 ondan sonra Tanrı Teâlâ yine
243

 İsrafil 

aleyhisselâmı
244

 diriltip bir [K:117a] dahi emir alıp
245

 sura vurup
246

 [L:74b] 

cümle ölenler
247

 dirilse gerektir.  

Ve birisi dahi kitaplardır ki onları Cebrail aleyhisselam gökten yeryü-

zündeki peygamberlere [M:280a] indirmiştir.
248

 Ve
249

 peygamberlerden gayrı-

ya kitap inmez ve Hazreti
250

 Cebrâil gelmez. Cümlesi
251

 yüz dört kitaptır.  

Muhammed aleyhisselâma
252

 Kur‟ân-ı azîm
253

 inmiştir. Ve
254

 Îsâ aley-

hisselâma İncil inmiştir. Ve
255

 Dâvûd aleyhisselâma Zebur inmiştir. Ve
256

 

Mûsa aleyhisselama Tevrat inmiştir.  Ve
257

 gayrısı sahifelerdir ki onlardan
258

 

İbrahim aleyhisselâma 10 sahife inmiştir. Ve İdris aleyhiselâma 30 sahife 

inmiştir. Ve Şît aleyhisselâma [K:117b] 50 sahife inmiştir. Ve Hazreti
259

 

Âdem aleyhissalâtü vesselâma
260

 10 sahife
261

 inmiştir.
262

 Cümlesi [L:75a] 

                                                 
238

  L: ölseler; K ve M: ölse. 
239

  K: İki kere sûra üfürse gerektir; L ve M:-. 
240

  K: canlılar; L ve M: canlı. 
241

  K ve L: kırk yıl; M: -. 
242

  L ve M: ve; K:-. 
243

  K: yine; L ve M:-. 
244

  L: İsrâfil aleyhisselâmı; K ve M: İsrâfil‟i. 
245

  L: emir alıp; K ve M:-. 
246

  L ve M: sûra vurup; K: sura üfürse gerektir. 
247

  L: cümle ölenler; M: ölenler; K: cümle ölüler. 
248

  K ve M: Peygamberlere indirmiştir; L:-. 
249

  K: ve; L ve M:-. 
250

  L: Hazreti; K ve M:-. 
251

  L: Cümle; K ve M: Cümlesi. 
252

  L: aleyhissalâtü vesselâma; K ve M: aleyhisselâma. 
253

  L ve M: azîm; K:-. 
254

  K ve L: ve; M:-. 
255

  K ve L: ve; M:-. 
256

  K ve L: ve; M:-. 
257

  K: ve; L ve M:-. 
258

  K ve M: onlardan; L:-. 
259

  L ve M: ve Hazreti; K:-. 
260

  L ve M: aleyhissalâtü vesselâma; K: aleyhisselâma. 
261

  L ve M: suhuf; K: sahife. 
262

  L: Ve Hazreti Âdem aleyhissalâtü vesselâma on suhuf inmiştir; K: Âdem aleyhis-

selâma on sahife inmiştir; M:-. 
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haktır,
263

 Tanrı
264

 Teâlâ kelâmıdır. Lâkin
265

 Kur‟ân-ı azîmü‟ş-şân
266

 cümleden 

sonra inmiştir. Az az 23 yılda tamam olmuştur. Hükmü kıyamete değin 

bâkîdir. Nesihten ve tebdilden
267

 beridir. Önerdi
268

 inen kitapların bazı hük-

mün nesh etmiştir. Onlarla şimdi amel câiz değildir.  

Ve
269

 birisi Peygamberlerdir ki onların sâğışın Tanrı Teâlâ bilir. Evvel-

kisi Âdem aleyhisselâmdır,
270

 kara balçıktan yaratılmıştır. Cümlenin aslı ol-

dur. Gayrılar onun oğlanlarındandır. Her biri bir taifeye gönderilmiştir. Kimi 

kitap
271

 ile ve [K:118a] kimi kitapsız, cümlesi haktır. Ve
272

 lâkin Muhammed 

aleyhissalâtü vesselâm
273

 cümlenin efdalidir,
274

 ve cümlenin âhiridir. Ve
275

 

bundan sonra peygamber [L:75b] gelmez. Cümle inse
276

 ve cinne gönderil-

miştir.
277

 Ümmeti cümle ümmetlerden hayırlıdır. Ve
278

 şeriatı
279

 kıyamete 

değin bâkîdir. Mekke‟de doğmuştur. Kırk yaşında peygamberlik verilmiştir. 

Sonra Medine‟ye göçmüştür. Onda vefat etmişlerdir.
280

  

“Ve avratlarla nikâhlanıp oğlanları ve kızları olmuştur. [M: 280b] Ve 

oğlanlarının adı Kâsım ve Abdullah ve İbrâhim‟dir. Ve kızlarının adı Fâtıma 

ve Rûkiye ve Zeynep ve Ümmü Gülsüm‟dür. Cümlesi Hatice‟den olmuştur. 

İbrâhim gayrısı o Mariye adlı bir cariyeden olmuştur. Ve Fâtıma‟dan gayrısı 

önce vefat etmiştir. Ve muʿcizâtı çoktur. Mübarek parmaklarından sular akıt-

mıştır. Parmağıyla işaret edip ayı iki pare etmiştir. Ve hayvanlar ve ağaçlar ve 

taşlar ona söyleyip hak peygambersin demişlerdir. Ve miʿraç gecesinde Mek-

                                                 
263

  K ve M: haktır; L:-. 
264

  M: Hak; K ve L: Tanrı. 
265

  K ve L: Lâkin; M:-. 
266

  K: Kur‟ân-ı azîm. 
267

  L ve M: tebdil; K: tebeddül. 
268

  Önerdi: Daha önceki, önceki. 
269

  K ve M: ve; L:-. 
270

  M: aleyhisselâm; K ve L: aleyhisselâmdır. 
271

  K ve L: kitap; M: kitaplar. 
272

  M: ve; K ve L:-. 
273

  K ve L: aleyhissâlâtü vesselâm; M: aleyhisselâm. 
274

  L ve M: efdalidir; K: efdali. 
275

  L ve M: ve; K:-. 
276

  L ve M: ins; K: inse. 
277

  L: Cümle ins ve cinne gönderilmiştir; M:-. 
278

  K ve M: ve; L:-. 
279

  L ve M: şeriatı; K: Şerʿi. 
280

  K: etmişlerdir; L ve M: etmiştir. 
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ke‟den Kudüs-ü mübareke varıp ondan göklere çıkıp ve cenneti ve cehennemi 

seyran edip sabah olmadan yine Mekke‟ye inmiştir. Ve kıyametten önden 

kıyamet alametlerinden nice nesnelerden haber vermiştir. Cümlesi olsa gerek-

tir. Deccâl‟in çıkması gibi Ve İsa aleyhisselâm gökten inip Deccâl‟i öldürüp 

Muhammed aleyhisselâmın şeriatıyla amel etmesi gibi… Ve âl-i resûlden 

mehdi çıkıp İsâ aleyhisselâm ile buluşması, Ye‟cûc-Me‟cûc ve Dabbetü‟l-Arz 

çıkması gibi ve Güneşin mağribden doğması gibi ve bunlara şek ve şüphe 

yoktur.  

Ve ümmetinden nice veliler vardır ki, cümle velilerin efdali Ebu Bekir, 

peygamber aleyhisselâmdan sonra halife olmuştur. Ve ondan sonra efdali 

Ömer‟dir. Ebu Bekir ardınca halife olmuştur. Ondan sonra efdali Osman‟dır. 

Ömer ardınca halife olmuştur. Ondan [M:281a] sonra efdali Ali‟dir. Osman 

ardınca halife olmuştur. Cümlesinin hilafeti haktır. Ve bunları sevmeyen fasık 

ve mübtedîdir.”
281

 

Ve birisi dahi
282

 kıyamet günüdür ki o cümle
283

 canlılar ölüp hiç
284

 

kimse kalmasa gerektir. Ve
285

 dağlar havada atılmış yün gibi olsa gerektir. Ve 

gökler eriyip dökülse gerektir. Ve bunun üzerine nice zaman geçtikten sonra 

Tanrı Teâlâ yerleri [K:118b] düzeltip ölenleri dirgörse gerektir. Ve
286

 cümle 

halk
287

 çıplak ve
288

 yalın ayak ve
289

 başı kaba kabirlerinden
290

 kopsalar gerek-

tir. Ve
291

 peygamberlere ve velilere ve sâlihlere ve âlimlere cennetten [L:76a] 

hulleler ve buraklar
292

 gelip
293

 arş gölgesinde gölgelensinler gerektir. Ve geri 

kalan halk aç ve susuz ve çıplak ayak üzre sıkışıp dursalar gerektir. Güneş 

                                                 
281

  Tırnak içinde olan bu paragraf K ve L nüshasında olmayıp yalnızca M nüshasında 

vardır. 
282

  K ve L: dahi, M:-. 
283

  K ve L: ki o cümle; M:-. 
284

  K: hiç; L ve M: hiçbir. 
285

  L ve M: ve; K:-. 
286

  L ve M: ve; K:-. 
287

  K ve M: halk; L:-. 
288

  K ve L: ve; M:-. 
289

  L: ve; M:-. 
290

  M: kabirlerinden; K ve L:-. 
291

  L: ve; K ve M:-. 
292

  L: buraklar gelip giyip dönüp; M: buraklar; K: buraklar. 
293

  K ve L: gelip; M:-. 
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başlarına bir mil kadar yakın gelse gerektir ve terleseler gerektir.
294

 Kimi
295

 

topuğuna dek ve kimi dizine dek ve kimi göbeğine dek
296

 ve kimi boğazına 

dek ve kimi ağzına dek ve kimi tepesine dek
297

 ter içinde yatsalar gerektir.
298

 

Elli bin yıl bu hal üzere olsalar gerektir. Ve
299

 her kişi ameline göre ceza 

[K:119a] olunsa gerektir. Ve dünyada meleklerin yazdıkları defterleri onda 

verilse gerektir. Müminlere ve mutîʿlere
300

 sağından ve önünden verilse ge-

rektir
301

 ve fâsıklara ve
302

 kâfirlere solundan ve ardından verilse gerektir. 

[L:76b] Ve
303

 cümle halka Tanrı Teâlâ vasıtasız sual etse gerektir ve
304

 maz-

lumun hakkını zalimden alıverse gerektir. Hayır ameli var ise alıp mazluma 

verse [M:281b] gerektir. Yok ise, günahı zalime yüklense gerektir.  

Ve terazi kurulup hayırlar ve şerler
305

 çekilip tartılsa
306

 gerektir. Hayrı 

ağır gelenler
307

 cennete ve şerri ağır gelenler
308

 cehenneme girseler
309

 gerektir. 

Meğer peygamberlerden veya evliyalardan veya âlimlerden şefaat erişe 

[K:119b] imanla
310

 gitti ise. Ve
311

 eğer imansız gitti ise امعياذ ابهلل ثعاىل
312

 ona şefaat 

olmaz cehennemde ebedi
313

 kalır, çıkmaz. Ve günahı ağır olup imanla
314

 gire-

                                                 
294

  M: bir mil miktarı gelip terleseler gerektir; L: bir mil kadar yakın gelse gerektir ve 

terleseler gerektir; K: Güneş başlarına bir mil kadar yakın gelip terleseler gerektir. 
295

  K ve L: kimi; M:-. 
296

  K ve M: göbeğine dek; L: tepesine dek. 
297

  M: ve kimi ağzına dek ve kimi tepesine dek; K: ve kimi ağzına değin ve kimi 

tepesine değin; L:-. 
298

  K nüshasında bu cümledeki “dek” kelimelerinin tamamı “değin” olarak yazılmış-

tır. 
299

  L ve M: ve; K:-. 
300

  L: ve mutîlere; K ve M:-. 
301

  L ve M: verilse gerektir; K:-. 
302

  L: önünden verilse gerektir ve fâsıklara ve; M:-. 
303

  K ve L: ve; M:-. 
304

  L: etse gerektir ve; K ve M: edip. 
305

  M: hayırları ve şerleri; L: hayrı ve şerri; K: hayırlar ve şerler. 
306

  L ve M: çekilse; K: çekilip tartılsa. 
307

  L ve M: olanlar; K: gelenler. 
308

  L ve M: olanlar; K: gelenler. 
309

  L: girseler, M: girse. 
310

  L ve M: imanıyla; K: imanla. 
311

  K: ve; L ve M:-. 
312

  Anlamı: Allah muhafaza. K: ise العياذِباهللِتعالى; L ve M:-. 
313

  K: ebedi cehennemde; L: cehennemde ebedi; M: ebedi. 
314

  L e M: imanıyla; K: imanla. 
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ne şefaat erişemezse cehennemde günahı kadar
315

 yanıp sonra çıkıp cennete 

girecektir. [L:77a]  

Ve sırat köprüsü ki, kıldan ince ve kılıçtan keskindir, cehennem üzerine 

kurulup cümle halk üzerinden geçseler gerektir. Kimi yıldırım gibi ve kimi 

segirdir at gibi ve
316

 kimi yayan yayan yürür adam gibi ve
317

 kimi emekleye 

emekleye günahını arkasına dağlar gibi
318

 yüklenmiş ve kimi düşüp cehenne-

me girseler gerektir. Ve her peygamberin
319

 bir havzı vardır cennete girme-

den
320

 evvel
321

 ümmetiyle ondan
322

 içseler gerektir. [K:120a] Ve bizim pey-

gamberimizin havzı hepsinden
323

 büyüktür. Bir canibinden bir canibine bir 

aylık yoldur. Suyu baldan tatlıdır
324

 ve sütten aktır. Kenarında bardakları yıl-

dızdan
325

 çoktur. Ve
326

 bir kere içen artık susamaz.  

“Ve cennet ve cehennem şimdiki halde mevcutlardır. Ehl-i cennet cen-

nete girdiklerinden sonra ebedi onda kalırlar. Hiç çıkmazlar ve her ne denli 

taam ve şarap isterlerse hazır önlerine gelip onda pişirmek ve kotarmak ol-

maz. Ve ayakyoluna varmak olmaz. Yani bevli ve gâ‟iti olmaz. Uyumak ol-

maz. Ve kaftan eskimek ve delinmek [M:282a] olmaz. Ve kocamak olmaz. 

Toprağı misktendir ve binasının bir kerpici altından, bir kerpici gümüşten. Ve 

hûrîleri ve avratları hayızdan ve nifastan ve yaramaz huylardan beridir. Ve 

ehl-i cehennem cehenneme girdiklerinden sonra âsi olan müminlerden gayrısı 

onda kalır. Hiç çıkmaz. Ve büyük develer denli yılanlar ve katırlar gibi akrep-

ler ve od ile kaynamış su ile azap ederler. Gövdeleri yanıp kömür olur. Tanrı 

Teâlâ geri ve taze deriler bitirip, ebedi azap olunsalar gerektir. Ve azapları hiç 

tükenmez ve onlara ölüm yoktur ki ölüp kurtulalar.”
327

 

                                                 
315

  L ve M: kadar; K: miktarı. 
316

  M ve L: Kimi yıldırım gibi ve kimi segirdir at gibi ve; K-. 
317

  L: kimi yayan yayan yürür adam gibi ve; K ve M:-. 
318

  K: dağlar gibi; L ve M:-. 
319

  K ve M: her peygamberin; L: hem. 
320

  L ve M: girmezden; K: girmeden. 
321

  L: evvel; K ve M:-. 
322

  L ve M: ondan; K:-. 
323

  M: cümleden; L: cümlesinden; K: hepsinden. 
324

  K ve M: tatlı; L: tatlıdır. 
325

  L ve M: yıldızdan; K: yıldızlardan. 
326

  K: ve; L ve M:-. 
327

  Tırnak içinde olan bu paragraf K ve L nüshalarında bulunmayıp yalnızca M nüs-

hasında vardır. 
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Ve
328

 birisi dahi kaza ve kaderdir ki
329

 o her ne
330

 [L:77b] olup olaca-

ğı
331

 ezelde takdir olunup levh-i mahfûza yazılmıştır. Ve ona muhalif hiç nes-

ne olmaz.
332

  

İşte o bilinip
333

 inanacak nesneler bunlardır.
334

 Müminlere vaciptir, bil 

ki farz-ı ayndır ki
335

 bunları çalışıp tamam öğreneler
336

 ve gönüllerinde pekiş-

tirip inanalar. Ancak babalarından ve dedelerinden yanlış ve bozgun [K:120b] 

işitip bildikleriyle
337

 kalmayalar. Ta ki hem dünyada mümin
338

 ve hem âhirette 

mümin olup Tanrı Teâlâ‟nın cennetine layık ve müstahak olalar. 

Hatta Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden olalar. Bir kişi
339

 Tanrı 

Teâlâ‟yı Hak marifetiyle yani
340

 tamamca ve sahihce sıfatlarıyla bilse ve anla-

sa
341

 ve iman ve İslâm ne idiğin iyice
342

 öğrense [L:78a] ve bilse şol ʿâmî ve
343

 

cahil kimseler bildiği gibi ve anladığı gibi
344

 yanlış ve bozgun bilmese ve 

küfür
345

 olan [M:282b] nesnelerden sakınsa
346

 ve
347

 lâkin hiç
348

 taat ve ibadet 

etmiş olmasa
349

 bil ki nice günahlar dahi
350

 etmiş olsa câizdir ki Tanrı Teâlâ o 

                                                 
328

  K: ve; L ve M:-. 
329

  K ve L: ki, M: ve. 
330

  L: ne; K ve M:-. 
331

  L ve M: olacağı; K: olacak. 
332

  K: Ve ona muhalif hiç nesne olmaz; L: Ve ona muhalif hiçbir nesne olmaz; M: Ve 

ona hiçbir nesne muhalif olmaz. 
333

  L ve M: bilip; K: bilinip. 
334

  L ve M: bunlardır; K: budur. 
335

  K ve L: ki; M:-. 
336

  K ve L: tamam öğreneler; M: tamamca öğrene. 
337

  K ve L: bildikleriyle; M: öğrendikleriyle. 
338

  K ve L: Mümin; M:- 
339

  L: “Hatta Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden olalar. Bir kişi”; K ve M: “Hatta 

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde Tanrı Teâlâ‟yı”. 
340

  K ve M: Yani; L:-. 
341

  M: ve anlasa; K ve L:-. 
342

  L: iyice; K ve M: onanca. 
343

  K ve M: ve; L:-. 
344

  K: ve anladığı gibi; L ve M:-. 
345

  K ve M: küfür; L:-. 
346

  L: sakınsa; M: sakınsalar. 
347

  L ve M: ve; K:-. 
348

  K ve L: hiç; M:-. 
349

  K ve L: olmasa; M:-. 
350

  K ve L: dahi; M:-. 
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kişiye hiç
351

 azap [K:121a] ve ikâb
352

 etmeyip doğru cennete koya. Ve câiz-

dir
353

 ki günahı kadar ve ibadeti terk ettiği kadar azap eyleye. Lâkin
354

 son üçü 

cennete koymak mukarrerdir.”
355

 

Amma şol kişi
356

 ki Tanrı Teâlâ‟yı sahihçe bilmiş olmaya, ve iman ve 

İslâm ne idiğin anlamış olmaya, yani anlamamış ola,
357

 belki ekser-i âvâm 

bildiği ve anladığı
358

 gibi yanlış ve bozgun bile, ve anlaya.
359

 İmdi,
360

 o kişi 

ömrü oldukça gündüz sâim ve gece kâim olup
361

 taatler ve ibadetler ederse 

dahi
362

 faide etmez cehennemde kalacaktır.
363

ابهلل ثعاىلهعوذ  
364

 ve Tanrı Teâlâ sakla-

ya.
365

 

“Hediyyetü‟l-Mehdiyyîn‟de
366

 eder: „İman ve İslâm ikisi birdir. İslâm 

huzûʿa ve inkıyada derler „ahkâm-ı kabul etmek‟ manasına. Ve dahi „anla-

mak‟ ise hakikati tasdiktir, ibadettir.‟”
367

 

Pes imdi. İman ve İslâm ikisi [L: 78b] birdir.
368

 “Gerçekim
369

 mefhum 

hasebiyle muğayir ise de ve dahi iman ve İslâm birdir.”
370

 [K:121b] İkisi dahi 

                                                 
351

  K: hiç; L ve M:-. 
352

  K: ve ikâb; L: İkab; M:-. 
353

  K ve M: câizdir; L: câiz. 
354

  L ve K: Lâkin; M:-. 
355

  Tırnak içinde olan bu kısım M nüshasında bulunmayıp yalnızca L nüshasında 

vardır. 
356

  K ve L: kişi; M: kişiler. 
357

  K: ve iman ve İslâm ne idiğin anlamış olmaya, yani anlamamış ola; L ve M:-. 
358

  K ve M: ve anladığı; L:-. 
359

  K: ve anlaya; L ve M:-. 
360

  K ve M: imdi; L:-. 
361

  M: olsa; K ve L: olup. 
362

  M: dahi; K ve L: de. 
363

  L: faide etmez cehennemde kalacaktır; M: faydasını bulmayıp, ebedi cehennemde 

bâki kalacaktır; K: faydasını bulmayıp ebedi cehennemde kalacaktır. 
364

  Anlamı: Bundan Allah‟a sığınırız.ِ L: نعوذِباهللِتعالى; K ve M:-. 
365

  K ve M: Ve Tanrı Teâlâ saklaya; L:-. 
366

  Hediyyetü‟l-mühtedîn veya Hidâyetü‟l-mehdiyyîn olarak da bilinen bu eser Sultan 

II. Bâyezid dönemi Hanefî fakihlerinden, Tokatlı Ahîzâde Yûsuf Efendi‟diye (ö. 

905/1500) aittir. Geniş bilgi için bk. Halit Ünal, “Ahîzâde Yûsuf Efendi”, 549. 
367

  Tırnak içinde olan bu kısım K ve L nüshalarında bulunmayıp yalnızca M nüsha-

sında mevcuttur.  
368

  L: İman ve İslâm ikisi birdir; K: İman ve İslâm birdir;  M: iman ve İslâm‟dan 

münfek olmaz ikisi birdir. 
369

  Gerçekim: Gerçi. 
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Muhammed aleyhisselâmın Tanrı Teâlâ canibinden cümle
371

 getirdiği nesnele-

re gönül ile inanıp
372

 dil ile ikrar etmektir. Nihayet getirdiği nesneler yukarıda 

beyan olunduğu üzere bilinip
373

 ikrar etmektir, nihayet
374

 olunursa iman-ı 

tafsili olur.
375

 Ve eğer bilmeyip
376

 ancak “Muhammed
377

 aleyhissalâtü vesse-

lam
378

 Tanrı Teâlâ‟dan her ne getirdiyse haktır, inandım.” demekle kalırsa 

iman-ı icmali olur. Gerçekim
379

 âlimler “bu da yeter, tafsili olmazsa da olur” 

demişlerdir. [M:283a] Ve
380

 lâkin yukarıda geçenlere muhalif gönlünde nesne 

olmamak gerektir; Tanrı Teâlâ‟yı cisim sanmak gibi ya bir surette [K:122a] 

sanmak gibi,
381

 ya gökte sanmak gibi… Mesela bir kişi
382

 “Muhammed aley-

hissalâtü [L:79a] vesselâm
383

 Hak Teâlâ‟dan
384

 her getirdiği
385

 haktır, inan-

dım.” dese
386

 velakin
387

 Allah
388

 Teâlâ cisim değil idiğin
389

 ve mekândan beri 

idiğin ve Kur‟ân Hak Teâlâ‟nın
390

 kelamı idiğin ve mahlûk değil idiğin
391

 ve 

                                                                                                                     
370

  Tırnak içinde olan bu kısım L nüshasında bulunmayıp yalnızca K ve M nüshala-

rında mevcuttur. 
371

  L: Muhammed aleyhissalâtü vesselâm Tanrı Teâlâ canibinden cümle; M: peygam-

ber aleyhi selâmın Tanrı Teâlâ‟dan; K: Muhammed aleyhisselâmın Tanrı 

Teâlâ‟dan cümle. 
372

  K: inanmaktır ve; L ve M:-. 
373

  L: olunanı bilinip, M: olunduğu gibi bilip; K: olunduğu üzere bilinip. 
374

  L ve M: etmektir, nihayet; K:-. 
375

  L: “ikrar etmektir. Nihayet olunursa iman tafsili olur.”; M: “ikrar olunursa iman 

tafsili olunur”. 
376

  L ve M: bilmeyip; K: bilinmeyip. 
377

  K ve M: Muhammed; L:-. 
378

  K ve M: aleyhisselâm; L: aleyhissalâtü vesselâm. 
379

  L ve M: gerçekim; K: gerçi. 
380

  M: ve; K ve L:-. 
381

  K: ya bir surette sanmak gibi; L ve M:-. 
382

  L: kimse; M: kişi. 
383

  L: aleyhissalâtü vesselâm; K ve M: aleyhisselâm. 
384

  L ve M: Hak Teâlâ‟dan; K: Tanrı Teâlâ‟dan. 
385

  L ve M: her getirdiği; K: he ne getirdiyse. 
386

  K ve L: dese; M: deyip. 
387

  M: velâkin; K: lâkin; L:-. 
388

  L: Allah; K ve M: Tanrı. 
389

  Bu cümlede yer alan bütün “idiğin” kelimeleri yalnızca K nüshasında “idiği” şek-

linde yazılmıştır. 
390

  L: Hak Teâlâ‟nın; M: Tanrı Teâlâ; K: Tanrı Teâlâ‟nın. 
391

  K ve L: ve mahlûk değil idiğin; M:-. 



63 | AKHİSARLI BİR OSMANLI ÂLİMİ AHMED-İ RÛMÎ VE AKÂİD RİSÂLESİ 

 

bunun gibi nesneler ölünceye dek
392

 hiç
393

 hatırına gelmese nefyen ve isbaten, 

onun imanına zarar gelmez. Nihayet iman-ı icmâli olur ve
394

 lâkin ölünceye 

dek
395

 hatırına muhalif nesne gelmemek denmede
396

 olmaz. Hemen çaresi
397

 

inanması lazım olanları öğrenip imanı düzeltmek gerektir ki
398

 ebedi azaptan 

kurtulup [K:122b] saadet-i ebediyeye layık ola. 

Zira bir kimse Müslümanlık sıfatı ne idiğin sorsalar,
399

 “bilmezim” de-

se, yani “Müslümanlık nedir ve neye inanmaktır ve ne demekle olur, eğer
400

 

ben onu bilmezim.” dese o kişi kâfirdir.
401

 [L:79b] Zira sıfât-ı iman ve sıfât-ı 

İslâm birkaç nesnelere gönül ile inanıp ve
402

 dil ile ikrar etmektir. Bir kişi ki 

Müslümanlık sıfatını bilmeye, pes, o kişi inanacak nesneleri bilmemiş olur. 

İnanacak nesneleri
403

 bilmeyince ya
404

 ayrık neye inanıp
405

 ikrar eder. Amma 

gönlüyle bilse ve inansa velâkin
406

 diliyle beyan etmeye ve söylemeye
407

 kâdir 

olmasa, İslâm‟ına hükmolunur. Ve hem
408

 iman ve [K:123a] İslâm ne idiğin 

bilmeyen ve
409

 inanacak nesneleri anlamayan kâh olur onun dili küfür sözü 

söyler, mürtet ve kâfir olur. Gerçi avamın çoğu küfür söz söylemeyi azıcık 

nesne sanırlar.
410

 Ve
411

 lâkin katî sakınacaktır. [M:283b] Zira küfür söz söy-

                                                 
392

  K ve L: dek; M: değin. 
393

  K ve L: hiç; M:-. 
394

  M: olur ve; K: olur; L:-. 
395

  L: dek; K ve M: değin. 
396

  K: denmede; L ve M:-. 
397

  L ve M: çaresi; K: çare. 
398

  L: düzeltmektir; K ve M: düzeltmek gerektir ki. 
399

  L: “Zira bir kimse Müslümanlık sıfatı ne idiğin sorsalar”; M: “Zira bir kişiye sual 

etseler, Müslümanlık sıfatı nedir?” K: “Zira bir kişiye Müslümanlık sıfatını sorsa-

lar”. 
400

  K: eğer; L ve M:-. 
401

  L: kâfirdir; K ve M: kâfir olur. 
402

  K: ve; L ve M:-. 
403

  K ve L: inanacak nesneleri; M:-. 
404

  K: ya; L ve M:-. 
405

  L: inanıp; K ve M:-. 
406

  L ve M: velâkin; K: lâkin 
407

  L: ve söylemeye; K ve M:-. 
408

  K ve L: hem; M: dahi. 
409

  K: ve; L ve M:-. 
410

  L ve M: sanırlar; K: sanır. 
411

  M: ve; K ve L:-. 
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lemekle cümle taatler ve ibadetler
412

 bâtıl olur. Yani kıldığı namazlar ve tuttu-

ğu oruçlar ve verdiği zekâtlar [L:80a] ve sadakalar
413

 ve işlediği hayırlar
414

 

hep bozulur ve sevabı gider ve o halde kıldığı namaz
415

 ve gayri amelleri câiz 

olmaz. Ve onu öldürmek helal olur. Ve
416

 boğazladığı murdar olur. Ve nikâhı 

var ise bozulur. Ve o halde ettiği zina olur. Eğerce ki adet üzere şehadet keli-

mesin [K:123b] getirse de
417

 ta
418

 o sözlerden
419

 rücûʿ edip tövbe etmeyince ve 

tövbe ettikten sonra geri yeni
420

 Müslüman olmuş olur. Tekrar nikâh etmek
421

 

lazım olur ve eğer evvel
422

 hac ettiyse
423

 ve ganî
424

 olursa
425

 tekrar hac
426

 et-

mek lazım olur kâdir ise.
427

 Zira evvel olan ibadetler
428

 küfür söylemekle bâtıl 

oldu sonra tövbe edip yeniden Müslüman olmakla
429

 geri
430

 gelmez. 

Ve dahi
431

 küfür söz
432

 çoktur. Tafsili bu risâlede
433

 mümkün değil-

dir.
434

 Hem şol nesneler ki
435

 İslâm dininin
436

 tazimi yani olması
437

 lazım ola, 

                                                 
412

  K ve L: ve ibadetler; M:-. 
413

  L ve M: zekâtlar ve sadakalar; K: sadakalar ve zekâtlar. 
414

  L: oruçlar ve verdiği zekâtlar [L:80a] ve sadakalar ve işlediği hayırlar; M: oruçlar 

batıl olur ve verdiği sadakalar ve zekâtlar ve işlediği hayırlar; K: tuttuğu oruçlar 

ve verdiği sadakalar ve zekâtlar ve işlediği hayırlar. 
415

  K: namaz; L ve M: namazlar. 
416

  K: ve; L ve M:-. 
417

  L: de; M: dahi. 
418

  K: ta; L ve M:-. 
419

  L ve M: sözlerden; K: sözden. 
420

  K ve L: yeni; M: yeniden. 
421

  L: etmek; K ve M:-. 
422

  K: evvel; L ve M:-. 
423

  K ve M: eğer hac ettiyse, L:-. 
424

  Ganî: Zengin. 
425

  K: ve ganî olursa; L ve M:-. 
426

  K ve L: hac; M:-. 
427

  L ve M: kâdir ise; K:-. 
428

  K ve M: evvel olan ibadetler; L:-. 
429

  M: sonra tövbe etmekle; K: tövbe edip yeniden Müslüman olmakla; L:-. 
430

  K ve M: geri; L: yerine. 
431

  M: ve dahi; K ve L:-. 
432

  L ve M: söz; K: sözler. 
433

  K: bu risâlede; L ve M: bunda. 
434

  Risâlenin M nüshasında Kadızâde Akhisârî‟den alıntıladığı bu risâlenin bu kısmı-

na, kendi eserinin devamını kastederek bu kımsa “Âhir-i kitapta gelir inşallah 

Teâlâ.” şeklinde bir ilâve ibare eklemiştir. Risâlenin orjinalinde bu cümle ye al-

madığı için L ve K nüshalarında bu ibare yer almamaktadır. 
435

  L ve M: Hem şol nesneler ki; K: Hemen şol nesne ki. 
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onu [L:80b] istihfâf küfürdür
438

 yani
439

 horlamak ve mezelenmektir.
440

 Ve şol 

nesne
441

 ki haram ola, onu istihlâl etmek,
442

 yani helal [K:124a] addeylemek 

ve şol nesneler ki inkâr alâmeti ola onu
443

 söylemek ve
444

 işlemek küfürdür. 

İşte bu
445

 küfür sözlerin aslı bunlardır. İmdi her söz ve her iş ki bu manaların 

biri onda buluna küfürdür.
446

 Onlardan ihtiraz lazımdır.
447

 Pes. 

Her mümine layık olan
448

 odur
449

 ki her sabahta ve her akşamda bu du-

ayı okuya. Dua budur:
450

 

شيئًا واان اعمل واس تغفرك ملا إ اعمل ٕاهّم اهت [M:284a]ِارشك همانليم ٕاّّن اعوذ هم ان ٔآن 
451
.عاّلم امغيوبِ

452
 

Zira Hz. Peygamber
453

 aleyhissalâtü vesselâmdan
454

 rivayet olunmuştur 

ki
455

 buna müdavemet edenin Hak
456

 Teâlâ dilini küfürden saklaya ve her 

mümine layık olan budur ki
457

 her gün
458

 [K:124b] imanını yenileye. [L:81a] 

Ede ki “Yâ Rab! Eğer benden küfür sadır olduysa rücûʿ ve tövbe
459

 ettim. 

Dîn-i İslâm‟a girdim. Ve peygamberimiz Muhammed aleyhissalâtü ves-

                                                                                                                     
436

  L ve M: dininin; K: dininde. 
437

  L ve M: yani olması; K:-. 
438

  K: küfürdür; M ve L:-. 
439

  K ve L: yani; M:-. 
440

  L: mezelenmektir; K ve M: mezelenmek. 
441

  M: nesneler; K ve L: nesne. 
442

  K ve M: etmek; L:-. 
443

  L: “şol nesneler ki inkâr alâmeti ola, onu”; M: “şol nesneler ki haram olanı”; K: 

şol nesne ki inkâr alâmeti ola onu. 
444

  L: ve; K ve M: veya. 
445

  L: bu; K ve M:-. 
446

  K ve M: küfürdür; L:-. 
447

  M: Onlardan ihtiraz lazımdır; K: Ondan ihtiraz lazımdır; L:-. 
448

  L: olan; K ve M:-. 
449

  L ve M: odur; K: olur. 
450

  L: dua budur; K ve M:-. 
451

  M: انت; L:-. 
452

  Anlamı: “Allah‟ım bilerek sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden sana 

ortak koştuysam senden mağfiret dilerim. Şüphesiz sen gaybı en iyi bilensin.” 
453

  M: Resûl; L:-. 
454

  L: aleyhissalâtü vesselâmdan; K ve M: aleyhisselâmdan. 
455

  K ve L: ki; M:-. 
456

  L: Hak; K ve M: Tanrı. 
457

  K: ve her mümine layık olan budur ki; M: dahi; L:-. 
458

  K ve L: her gün; M:-. 
459

  M: tövbe ve rücûʿ; L: rücûʿ ve tövbe; K: rücûʿ ettim ve tövbe. 
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selâm
460

 senin canibinden her ne getirdiyse cümlesi
461

 haktır,
462

 inandım.” 

diye. 

Ve oğlancıklara ve kızcağızlara âkil ve
463

 bâliğ olmadan
464

 imanı ve 

İslâm‟ı öğreteler. Tâ ki âkil ve bâliğ olduktan sonra kendileri dahi imanı ve 

İslâm‟ı bilip beyan etmeye kâdir olalar ki
465

 imanları sahih olup taatları ve 

ibadetleri dahi sahih olup
466

 ve hem nikâhları sahih olup
467

 zinadan [K:125a] 

kurtulalar. Zira iman asıldır. Yani temeldir.
468

 Sair ibadetleri ve nikâhları
469

 

imana ve itikada
470

 güyer. Pes. İmdi,
471

 iman sahih olmayınca bunlar dahi 

sahih
472

 olmaz. Yani hatta bir
473

 Müslüman kızı âkile ve
474

 bâliğa olduktan 

sonra ere verseler [L:81b] velâkin
475

 bu zikri olunan
476

 Müslümanlık nedir ve 

neye derler
477

 ve neye inanmaktır ve
478

 gönlüyle bilmese ve diliyle dahi beyan 

edip
479

 söylemese ve bilmese
480

 o kız
481

 mürtette ve kâfire
482

 olup
483

 erinden 

boş olur. Zira âkile ve bâliğa olmadan anasına ve babasına
484

 tabi olmakla 

                                                 
460

  L: Peygamberimiz Muhammed aleyhissalâtü vesselâm; M: Peygamber aleyhis-

selâm; K: Hz. Peygamber aleyhiselâm. 
461

  K ve M: cümlesine; L: cümlesi. 
462

  K ve L: haktır; M:-. 
463

  K ve L: ve; M:-. 
464

  L: olma; K ve M: olmadan. 
465

  L ve M: ki; K:-. 
466

  L: taatları ve ibadetleri sahih olup; K: taatları ve ibadetleri dahi sahih ola; M:-. 
467

  K: ve hem nikâhları sahih olup; L ve M:-. 
468

  L nüshasında bu kavram istinsah hatası yapılarak “ilimdir” şeklinde yazılmıştır. 
469

  M: nikâhları; K ve L: nikâh. 
470

  K: ve itikada; L ve M:-. 
471

  M: Pes imdi; K: Pes; L:-. 
472

  K ve L: sahih; M:-. 
473

  M: Yani hatta bir; L: Ve hem. 
474

  K: ve; L ve M:-. 
475

  M: velâkin; K: lâkin; L:-. 
476

  K: bu zikri olunan; L ve M:-. 
477

  L: ve neye derler; M:-. 
478

  L ve M: ve; K:-. 
479

  M: dahi beyan edip; K: dahi beyan eyleyip; L:-. 
480

  L: ve bilmese; K ve M:-. 
481

  K ve L: kız; M:-. 
482

  L ve M: mürtet ve kâfir; K: mürtette ve kâfire. 
483

  L ve M: olup; K: olur. 
484

  L: anasına ve babasına; K ve M: atasına ve anasına. 
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ve
485

 dâr-ı İslâm‟a tabi olmakla İslâm‟a hükmolunur. [K:125b] Sonra âkile ve 

bâliğa olmakla ataya ve anaya ve dâr-ı İslâm‟a
486

 tabi olmaktan çıkar başka
487

 

başına mükellefe olur. Pes. o vaktin imanı ve
488

 İslâm‟ı bilmemekle mürtette 

ve kâfire
489

 olur
490

 nikâhı bozulur.
491

  Ve
492

 erinden boş olur. [M:284b] Pes.
493

 

İmdi erlerinin üzerine lazımdır ki gerdeğe
494

 girdikleri gece
495

 bunları 

imtihan edip dinleyeler.
496

 Eğer iman ve İslâm‟ı bilmeyip beyan edemezler-

se
497

 imanı telkin edip tekrar iki şahit
498

 yanında
499

 [L:82a] yeniden
500

 nikâh 

eyleyeler. Ta ki hem kendileri
501

 zinadan kurtulup ve hem
502

 zürriyetleri
503

 

veled-i zina olmaktan kurtulalar.  

Ve âkile ve bâliğa [K:126a] olmadık,
504

 oğlancıklara ve kızcağızlara
505

 

vefat ederken babalarına ve analarına
506

 layıktır ki tevbe ve istiğfar edip ve
507

 

imanlarını yenileyeler ta ki vefat eden evlatları
508

 iman ile gide. Zira âkil ve 

bâliğ olmadık
509

 evladın mümin olmaları babalarının ve analarının mümin 

olmalarıyla
510

 olur. 

                                                 
485

  L: ve; M: yahut; K: ya. 
486

  K ve L: dâr-ı İslâm‟a; M:-. 
487

  K ve L: başka; M:-. 
488

  K: ve; L ve M:-. 
489

  L ve M: mürtet ve kâfir; K: mürtette ve kâfire. 
490

  K: olup; L ve M: olur. 
491

  K: bozulup; L ve M: bozulur. 
492

  L: ve; K ve M:-. 
493

  M: pes; K ve L:-. 
494

  K: gerdeğe; L ve M:-. 
495

  M: girdikleri gece; L:-. 
496

  K: sual edeler; L ve M: dinleyeler. 
497

  K ve M: edemezlerse; L: edemezse. 
498

  K: şâhideyn; L ve M: iki şahit. 
499

  K: mahzarında; L ve M: yanında. 
500

  K: yeniden; L ve M:-. 
501

  L: hem kendileri; K: kendileri; M:-. 
502

  M: hem; K ve L:-. 
503

  K: evlatları; L ve M: zürriyetleri. 
504

  K ve L: olmadık; M: olduk. 
505

  L ve M: oğlancıklara ve kızcağızlara; K: oğlancıklar ve kızcağızlar. 
506

  L: ve analarına; M: babalarına; K babalarına ve analarına. 
507

  K: ve; L ve M:-. 
508

  L ve M: evlatları; K: evladı. 
509

  K ve M: “evlatları iman ile gide. Zira akıl ve bâliğ olmadık”; L:-. 
510

  K: olmaklarıyla; L ve M: olmalarıyla. 
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İmdi câiz
511

 ki babaları ve anaları
512

 küfür söz
513

 söyleyip mürtet ve 

kâfir olmuş olalar,
514

 bu takdirce evladı
515

 mümin olmuş olmaz
516

 katî sakına-

caktır. Amma âkil ve bâliğ olanlara tövbe ve istiğfârı
517

 ve imanlarını
518

 yeni-

lemeyi öğreteler, ta ki kendileri dahi
519

 tövbe ve istiğfâr edeler,
520

 imanların 

yenileyeler. [L:82b]  

Ve kelime-i [K:126b] şehadeti yarenlerine
521

 telkin edeler,
522

 kendiler 

diyeler.
523

 Yanlarında
524

"آٔن إ ٕاهل ٕاإ هللا وآٔشيد آّٔن دمحم عبده ورسوهلٔآشيد " 
525

 diyeler. De deyu 

ibrâm etmeyeler. Ve
526

 eğer bir kere deyip gayrı söz söylemezlerse yeter. Eğer 

bir gayri söz söylerlerse tekrar telkin edeler ta ki son sözleri إ ٕاهل الا هللا
527

 ola. 

Zira Hz. Peygamber aleyhissalâtü vesselâmdan
528

 rivayet olunmuştur
529

 ki 

“Bir kişinin son sözü  إ ٕاهل ٕاإ هللا olsa
530

 o kişi cennete girer.” Ve teslim olup 

[M:285a] defin olunduktan sonra telkin olunmayı bazı
531

 ulema câizdir demiş-

ler,
532

 ihtiyar olunur.
533

 Ederlerse tarîki budur ki
534

 hemen halk dağılıp gittik-

                                                 
511

  L: câiz; K ve M: câizdir. 
512

  K ve L: anaları; M:-. 
513

  K ve L: söz; M:-. 
514

  L: ola; K: olalar; M:-. 
515

  K: evlatları; L ve M: evladı. 
516

  L: olmaz; M: olmazlar. 
517

  L ve M: istiğfârı; K: istifârlarını. 
518

  L ve M: iman; K: imanlarını. 
519

  L: dahi; K ve M:-. 
520

  L: edeler; K ve M: edip. 
521

  M: yârenlerine; K ve L:-. 
522

  L: edeler; K ve M: edip. 
523

  M: kendiler diyeler; K ve L:-. 
524

  K ve L: yanlarında; M:-. 
525

  Anlamı: Ben şehadet ederim ki Allah‟tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed 

O‟nun kulu ve elçisidir. 
526

  M: ve; K ve L:-. 
527

  Anlamı: Allah‟tan başka ilâh yoktur. 
528

  M: Peygamber aleyhisselâm hazretinden; L: Hz. Peygamber aleyhissalâtü ves-

selâmdan; K: Peygamber hazretinden. 
529

  K ve L: olunmuştur; M: olunur. 
530

  L ve M: olsa; K:-. 
531

  L: bazı; K ve M:-. 
532

  L: câizdir demişler; K ve M: tecviz etmişlerdir. 
533

  L ve M: olunur; K: olunup. 
534

  K ve M: ki; L:-. 
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ten
535

 sonra bir âlim [L:83a] ve
536

 salih [K:127a] kişi
537

 meyyitin yüzü karşısı-

na geçip ayak üzere durup, üç kere  بن فالن!ااي فالن
538

 deyip adıyla çağıra, ondan 

sonra ede ki:
539

  

امعيد اذلي خرجت عليو ان ادلهيا شيادة ٔآن إ اهل ٕاإ هللا وحده إ رشيم هل ؤآشيد ٔآذكر
540
ٔآّن دمحما رسول هللا وآٔن اجلية احلّق واميار ِ

املبورِحّق وامبعث حّق ٔآّن امساعة آٓثية َإ ري  فهيا ؤآّن هللا يبعث ان
541
هم رضيت ابهلل ثعاىلوآٔ ِ

542
امصالة  رابا وابٕإسالم دييا ومبحمد عليو 

وامسالم
543
هبيا وابملرآٓن ٕاااًاا وابمكعبة كبةل وابملؤانني اخواان، ريب هللا إ اهل ٕاإ ىو رب امعرش امعظمي. 

544
ِ

Ondan sonra [L:83b] üç kere dahi
545

 [K:127b] 
546

diye اي فالن ابن فالن!
547

 adıy-

la çağıra. Ve diye: "كل ريب هللا وديين
548
"إإسالم وهيّب دمحم  ملسو هيلع هللا ىلِ

549
 deyip bu telkinleri yâ büce yâ 

büce teenniyle ve manasını fikrederek etmek gerektir. Ve ondan sonra ede:
550

  

ريّب "
551
إ ثذرهِ

552
"فرًدا ؤآهت خري اموارجني برمحتم اي ارمح امرامحنيِ

553
 

متت امكتاب هعون هللا ثعاىل.
554

 ِ

                                                 
535

  L: dağılıp gittikten; K ve M: dağıldıktan. 
536

  K ve M: ve; L:-. 
537

  K: kişi; L ve M: kimse. 
538

  Anlamı: Ey falanca oğlu falanca kişi! 
539

  K: ki; L ve M:-. 
540

  M: أشهد; K ve L:-. 
541

  M ve L: يبعثِمنِالقبور; K: يبعثِمنِفيِالقبور 
542

  M: تعالى; K ve L:-. 
543

  M: دمحمِعليهِالسالم; L: وبدمحمِعليهِالصالةِوالسالم; K: وبدمحمِملسو هيلع هللا ىلص 
544

  Anlamı: Dünya hayatından ayrılırken üzerinde bulunduğun sözü hatırla. Allah‟tan 

başka ilah olmadığını, O‟nun bir ve tek olduğunu, hiçbir ortağının bulunmadığını, 

Muhammed‟in O‟nun elçisi olduğunu, cennet ve cehennemin hak olduğunu, dirili-

şin hak olduğunu, kıyamet gününün şüphesiz hak olduğunu, Allah‟ın ölüleri kabir-

lerinden diriltmesinin hak olduğunu söyle. Sen Allah Teâlâ‟nın Rab, İslâm‟ın din, 

Muhammed‟in nebî, Kur‟ân‟ın önder (rehber) ve Kabe‟nin kıble olduğuna, mü-

minlerin kardeş olduğuna razıydın. Rabbim Allah‟tır. O‟ndan başka ilah yoktur. O 

büyük arşın sahibidir.  
545

  K ve M: dahi; L:-. 
546

  L: ابنِفالن; K ve M:-. Anlamı: Ey falanca oğlu falanca. 
547

  L ve M: diye; K: deyip. 
548

  K: وديني; L ve M: ودين 
549

  M: عليهِالسالم, L: ملسو هيلع هللا ىلص ; K: لصالةِوالسالمعليهِا ; Anlamı: Rabbim Allah, dinim İslâm ve 

Peygamber‟im Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi vesellemdir. 
550

  K ve L: ede; M:-. 
551

  K ve L: رب; M: ربي 
552

  L: الِتذرني; M: الِتذر; K: الِتذره 
553

  L: ِالراحمين ِارحم -K ve M:-. Anlamı: Rabbim, onu (ölen kişiyi) yalnız bı ;برحمتكِيا

rakma. Sen vârislerin en hayırlısısın. Rahmetinle ey merhametlilerin merhametlisi! 

L: برحمتكِياِارحمِالراحمين; K ve M:-. 
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[K:128a] Sene: 1181
555

 [L:84a] 

.وهللا اعمل .اىهتى 
556

 [M:285b] 

 

  

                                                                                                                     
554

  L: تمتِالكتابِبعونِهللاِتعالى; K: تمت; M:-. Anlamı: Allah Teâlâ‟nın yardımıyla kitap 

tamamlanmıştır. 
555

  Bu tarih yalnızca L nüshasında bulunmaktadır. 
556

  M: انتهىِوهللاِاعلم; K ve L:-. Anlamı: Bitti. En doğrusunu Allah Teâlâ bilir. 
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti‟nde XVII. yüzyılın başlarında Akhisar‟da yaşayan 

Ahmed Rûmî Akhisârî, dönemin en büyük ilim adamlarından biridir. Kaleme 

aldığı eserleriyle ve düşünceleriyle dönemin en etkili dinî-siyasî hareketlerin-

den biri olan Kadızâdeliler Hareketinde yön vermiştir. Kaleme aldığı eserler-

den biri olan Risâle-i Akâid bu çalışmanın asıl konusu teşkil etmiş; bu çalış-

manın içeriğinde hayatı eserleri ve söz konusu risalesiyle ilgili olan tahlil ve 

değerlendirmeleri mufassal bir şekilde ele alınmıştır. Öncelikle bu çalışmayla 

Ahmed Rûmî‟nin Kadızâdeli liderlerden biri olduğu pekiştirilmiş ve Kadızâde 

Mehmed Efendi ile olan fikir birliği etraflıca değerlendirilmiştir. Ardından 

Risâle-i Akâid adlı eseri incelenmiştir. Bu risâlenin kendisine aidiyeti husu-

sunda herhangi bir şüphe ihtiva etmediği anlaşılmıştır. Ayrıca üslup bakımın-

dan eseri halka yönelik kaleme aldığı ve halkı itikadî hususlarda aydınlatma 

ve bilinçlendirme amacı taşıdığı anlaşılmıştır. Ayrıca eserin Türkiye‟de bulu-

nan yazma eser kütüphanelerinde onlarca farklı nüshası olduğu, bu nüshaların 

önemli bir kısmının aynı olduğu ancak bir latinize metinde kullanılan M. Arif 

- M. Murad nüshasının diğerlerinden daha hacimli olduğu anlaşılmıştır. Ayrı-

ca bu eseri Kadızâde Mehmed Efendi‟nin çeşitli ilaveler yaparak Mebhas-ı 

İmân adlı eserinde intihal yoluyla bir “fasıl” olarak alıntıladığı ortaya çıkmış 

bu durum ise her ikisinin düşünce bakımından hemfikir olduğuna yorulmuş-

tur.  

İçerik bakımından değerlendirildiğinde söz konusu risâlede ilmin önemi 

ve aklî-naklî ilimlerin tedrisi hususunda Akhisârî‟nin dinî ilimleri dahi tasnif 

ettiği ve itikadî ilimlerin ve temel dinî konuların yer aldığı ilm-i hâlin öğre-

nilmesini farz-ı ayn olarak gördüğü, bu ilim öğrenilmeden hiçbir ilmin öğre-

nilmemesi gerektiğini savunduğu anlaşılmıştır. Burada naklettiği bilgileri, 

diğer eserlerindeki bilgileriyle kıyaslandığında onun ilm-i kelâma karşı olma-

dığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu açıdan bir sınıflandırmaya tabi tutul-

duğuna mütekellim Hanefîler olarak da bilinen Semerkand Hanefîlerinin eko-

lünün etkisi altında kaldığı anlaşılmıştır.  

Ayrıca Akhisârî‟nin bu eserinde İslâm inanç esaslarını özlü bir şekilde 

ele alıp aktardığı, Allaha iman hususunda ise Allah‟ın sübûtî ve selbî sıfatları-

nı irdelediği görülmüştür. Allah‟a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 

âhiret gününe ve kaza-kadere iman konularını eserinde işleyen Akhisârî‟nin 
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bu hususların tamamında kendi mezhebi kimliğinin yani Mâtürîdîliğin etkisi-

nin bariz olduğu görülmüştür. Ayrıca sahabenin üstünlük sıralamasına da 

değinen Akhisârî‟nin sahabeyi ötekileştiren veya ilahlaştıran bir takım İslâm 

fırkalarına karşı Ehl-i Sünnet esasına dayalı bir duruş sergilemiş olduğu anla-

şılmıştır. Yine imanın tanımını “kalp ile tadik ve dille ikrar” olarak veren 

Akhisârî‟nin ameli imandan bir cüz sayan İslâm mezheplerine karşı bir pozis-

yonda olduğu ispatlanmıştır. Eserinin sonlarında ise okurlara bazı tavsiyelerde 

bulunan Akhisârî‟nin, özellikle itikadî hususlarda kendi bilgi ve donanımlarını 

artırmaları ve etraflarında bulunan kişilere bu bilgileri öğretmeleri ve küfür 

ifade eden söz ve davranışlardan sakınmaları gerektiği üzerinde durmuştur ki 

bu durum onun Buhara Hanefîleri ekolünün etkisinde kaldığının bir göstergesi 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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