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TAKRİR-İ İMAN VE İSLAM ADLI ANONİM ESERİN METNİ VE DİL İNCELEMESİ 
THE TEXT AND THE LANGUAGE STUDY OF THE ANONYMOUS WORK CALLED TAKRİR-İ İMAN VE 

İSLAM 
Ebubekir ERASLAN 

Öz 
İlmihal kitapları Müslüman olmak neyi gerektirir gibi sorulara verilen cevapları içeren eserlerdir. Klasik Osmanlı Türkçesi 

Devrinin son dönemlerinde yazılan “Takrir-i İman ve İslam” adlı eser, anonim bir ilmihal kitabıdır. İslamiyet’in asırlar boyu 
bayraktarlığını yapan Türkler, diğer Müslüman topluluklardan farklı olarak İlmihal yazmaya çok büyük bir önem vermişlerdir.  

XIV. yüzyılda Anadolu coğrafyasında başlayan Türkçe imihal kitabı yazma geleneği diğer asırlarda hem sayı hem hacim 
açısından artış göstermiştir. Bu artışın en büyük sebebi de ilmihal kitaplarının basit, sade ve açık bir dile sahip olması ve daha çok halk 
için yazılmış olmasıdır.  

“Takrir-i İman ve İslam”da hem Klasik Osmanlı Türkçesinin (XVI-XIX.) hem de Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesinin (XIX-
XX.) özellikleri bulunmaktadır. Bir dil döneminden başka bir dil dönemine geçerkenki dilin yeri geldiğinde eski yeri geldiğinde yeni 
ögeleri barındırabileceği bu makalede görülebilecektir. 

“Takrir-i İman ve İslam” harekeli bir eserdir. Metnin okunuşunda yazıya bağlı kalınmakla birlikte konuşma dilinin tüm 
canlılığı dönemin Türkçesine göre verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlmihal, Türkçe, Konuşma Dili, Klasik Osmanlı Türkçesi, Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi. 
 
Abstract 
The books of catechism contain the answers given to questions such as what is required to be a Muslim. Takrir-i Iman and 

ıslam an, which was written in the late period of Classical Ottoman Turkish Period, is an anonymous book. The Turks, who have been 
the flag-bearers of Islam for centuries, gave great importance to the writing of catechism books in a different way than other Muslim 
communities.  

 XIV. the tradition of writing books in Turkish language, which began in the 18th century in Anatolia, increased in number 
and volume in other centuries. The most important reason for this increase is the fact that the written books have a simple and clear 
language and are mostly written for the public.  

 Both the classical Ottoman Turkish (XVI-XIX.) and the Innovation Era Ottoman Turkish (XIX-XX.) have characteristics in are  
“Takrir-i Iman and Islam “. It can be seen in this article that when the language of the language is passed from a language period to 
another language period, it can accommodate new elements when it comes to the old place.  

 Takrir-i Iman and Islam is a work of art. Although the reading of the text remains attached to the text, all the vivacity of the 
spoken language has been tried to be given according to the Turkish of the period. 

Keywords: Catechism Book , Turkish, Speech Language, Classical Ottoman Turkish, Innovation Period Ottoman Turkish. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
Din insanlara yön verip onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yönelten bir hayat nizamıdır. İnsanlık 

tarihinin her döneminde din, canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir vasfı olmuştur. Bedeni 
ihtiyaçları karşılamak nasıl hayatın bir gereğiyse manevi varlığın devamı da ruhi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına bağlıdır. Onun bu ihtiyaçlarını karşılayan en köklü müessese ise dindir. İnsanın yüce bir 
kudretin mevcudiyetini kabul edip ona yönelmesi, dua ve niyaz ile ona sığınması, doğuştan getirdiği 
sığınma, güvenme ve bağlanma duygularının en güzel karşılığıdır. (Altınkulaç, 2012, 6)  Bu karşılıkları, 
duyguları halka aşılamak; halkın bunlara erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla geçmişten bugüne 
ilmihaller yazılagelmiştir.  

İlmihaller; başta iman konuları olmak üzere İslam’ın fert ve toplum hayatıyla ilgili emir ve 
yasaklarını, Müslüman toplumların geleneklerini, İslam bilginlerinin görüşlerini kısaca ve öz olarak anlatan 
tartışmalardan uzak, sade, net ve de dini ilimlerle meşgul olamayan halk kesimi, hassaten çocuklar, buluğ 
çağına ulaşmış gençler ve eğitime yeni başlayan talebeler dikkate alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır.1  

Klasik Osmanlı Türkçesi Devresiyle (XVI.-XVIII.) Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi (XIX-XX.) 
arasında bir geçiş devrinin ürünü olan olan “Takrir-i İman ve İslam” adlı anonim ilmihal kitabı; İslam’ın 
inanç ve ibadet esaslarını Müslümanların günlük hayatta karşılaşabilecekleri dünya ve ahiretle ilgili 
meseleleri doğrudan halka yönelik olarak ele alan pratiğe yönelik bilgiler mecmuasıdır.  

                                                            
 Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, ebubekireraslan@mu.edu.tr 
1 İsmail Kara, anonim bir eser mahiyetinde olan Birgivi’ye yapılan atıflar sebebiyle, ondan sonra yazıldığını tahmin ettiği Mızraklı 
İlmihal isimli çalışmasını giriş kısmında, bu eserlerin büyük kalabalıklara yönelik olarak yazıldığını ifade etmektedir (Baknız: İsmail 
Kara (1990). Mızraklı İlmihal. İstanbul: Çıdam Yayınları, s.6.  
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Makalenin temel temel amacı, Arapça gramer bilgisi çok güçlü olmayan bir kimsenin sade, kolay ve 
anlaşılır bir üslupla kaleme aldığı harekeli bir eserden hareketle Klasik Osmanlı Türkçesi Devresinden, 
Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesine geçişin bir anda olmadığını, bu geçişin biraz eski biraz yeni ögeleri 
içinde barındırdığını  göstermektir.  

a. İlmihal Kavramı 
İlmihal, “ilim” ve “hal” kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlamasıdır. Sözlüklerde “davranış 

bilgisi”, “din kaidelerini öğretmek üzere yazılmış kitap” (Devellioğlu, 2005, 429), “akaidin kavaid-i esasiye 
ve ibtidaiyesi ile namaz abdest vesair malumat-ı diniyyeyi çocuklara öğretmeye mahsus kitap” (Sami, 1312, 
139) şeklinde tanımlanmaktadır. Terim olarak “inanç, ibadet, muamelat (günlük yaşayış), ahlak konuları, yer 
yer büyük peygamberler, ayrıca Resul-i Ekrem’in hayatına dair özlü bilgileri içeren el kitabı”(Kelpetin, 2000, 
139), “bir Müslüman’ın günlük yaşantısında lazım olan, kul ile Allah ve kulların kendi aralarındaki 
ilişkilerindeki düzenleyen ve herkesin bilmesi gerekli olan bilgileri ihtiva eden ilim”(Erdoğan, 1998, 194), 
“öncelikle inanç esasları ve ibadetleri, İslam’ın fert ve cemiyet hayatına dair ortaya koyduğu prensipleri, 
tavsiye, emir ve yasakları ile Müslümanların tarih boyunca bu prensipler muvacehesinde kazanmış 
oldukları örf, anane ve ibadetlerini bir de İslam alimlerinin anlayış ve uygulamalarını ihtiva ettikleri için 
Müslüman bir ferdin baş ucundan eksik edemeyeceği en temel eserler mahiyetindedir.” (Altınkulaç, 2012, 4)  
anlamındadır. İlmihal kavramı dini bilgileri ihtiva eden kitaplara ad olma şeklinde yaygın bir kullanıma 
sahiptir. (Arpaguş, 2002, 6, 22) 

İlmihallerde ilk işlenen konu iman ve iman esaslarına ilişkin bilinmesi gerekenlerdir. Bundan sonra 
İslam’ın şartları olarak bilinen kelime-i şehadet ile namaz, zekat, hac ve oruç ibadetleri ile ilgili konular 
anlatılmaktadır. Konular genelde belli bir mezhebin görüşleri ve tercihleri çerçevesinde anlatılmaktadır. 
Kendisini belli bir mezhebin görüşüne uygun olmakla takdim etmeyen ilmihal örneği pek 
bulunmamaktadır. (Kurt, 1998, 11) 

İlmihallerde genelde şu konular yer alır : 
1.İtikat konuları 
2.İbadetler, muamelat 
3.Helaller ve haramlar 
4.Ahlaka ait hükümler (Bilmen, 2011, 3) 
Hitap edilen kesimin farklılaşmasına bağlı olarak konularda birtakım değişikliklere de 

gidilebilmiştir. Ayrıca ilmihallerin bir kısmının öncekilerin tekrarı mahiyetinde olduğu da bir gerçektir. 
(Kelpetin, 2000, 141)    

b.İlmihallerin Oluşumu 
Hz. Peygamber’e gelen vahyin “oku!” emriyle başlaması, İslam’da ilme verilen önemin açık bir 

delilidir. “İlim tahsili, her Müslüman üzerine farzdır.” hadisindeki ilim kelimesini İmam Maturidi, Serahsi 
ve Zernuci gibi erken dönem uleması “ilm-i hal” olarak yorumlamışlardır. (Tulum, 2008, 2)  Zamanla bunun 
kapsamına iman, namaz, oruç, helal ve haram gibi temel bilgiler de girmiştir. Alimlere hitap eden bu 
kaynaklarda dini konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınması, eğitiminin de daha çok hoca merkezli ve sözlü 
geleneğe dayanması nedeniyle; halk için temel konularda özlü bilgiler ihtiva eden dili sade, anlatımı basit, 
hatta ezberlenmeye müsait eserlere ihtiyaç duyulmuştur. (Bozkurt, 2006, 10) 

Müslüman-Türk çoğunluğunun yaşadığı Anadolu’ya gelindiğinde sade bir üslupla yazılmış akaid 
kitapları, amentü şerhleri, ibadet ve muamelat ile ilgili bilgilerin yanı sıra yalnızca namaz, oruç veya hacla 
ilgili kaleme alınmış risalelere de rastlanılmaktadır. Doğrudan ilmihal başlığı altına girmeyen bu tür 
eserlerin her biri ilmihalle amaçlanan dini bilgiyi vermeyi hedeflemiş eserler olarak fonksiyon görmüşlerdir. 
Hatta bazen bu tür eserler sonradan yeni başlıkların eklenmesiyle genişletilmiş, böylece telif türü olan 
ilmihal kitaplarının oluşum süreci sağlanmıştır. (Tulum, 2008, 2) 

Bugün adına ilmihal dediğimiz bilgi mecmuasının ilk örneği İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin “el-
Fıkhu’l-Ekber” isimli eseridir. Gazali ve Nesefi devirlerinden sonra Anadolu coğrafyasında ilmihal geleneği 
önce, Arapça yazılmış bazı eserlerin Türkçeye çevrilmesiyle başlamıştır.2 Kutbe’d-din İzniki’nin, Ebu’l-Leys 
es-Semerkandi tarafından kaleme alınan “Mukaddime” adlı namaz risalesini Türkçeye çevirip inanç, ibadet 
ve ahlaka dair konuları eklediği “Mukaddime”si XIV. yüzyılda bu alanın ilk Türkçe eseri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Abdurrahman Aksarayi’nin, Abdülaziz Farisi’ye ait “Umdetü’l-İslam” adlı eserini Türkçeye 
tercüme ederek bazı konuları eklemek suretiyle telif ettiği “İmadü’l-İslam” tespit edilebilen bir başka 
örnektir. XII-XIII. yüzyıllarda Harizm Türkçesiyle yazılan ve XV. yüzyılda Mehmed b. Bali tarafından 

                                                            
2 Arpaguş, a.y., s.31-32.Ayrıntılı bilgi için bkz. Mediha Aynacı (2009). Osmanlı Kuruluş Dönemi Türkçe İlmihâl Eserleri Çerçevesinde 
İlmihâllerin Fıkhi Yönden İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim 
Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 
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Anadolu Türkçesine aktarılan “Güzide” adlı eser Türk çevrelerinde bilinen en eski ilmihal örneklerindendir. 
1562-1563 yılında yazıldığı tahmin edilen Birgivi’nin “Vasiyet-name”si muhtasar bir ilmihal ve ahlak kitabı 
özelliği taşımaktadır. Eser halk tarafından kolayca anlaşılır olması ile de meşhur bir çalışmadır. (Emrullah, 
2000, 191) 

İlmihal adının kullanıldığı ilk kitapsa XVI. yüzyıldan sonra yazıldığı tahmin edilen ve zamanımıza 
kadar etkisini sürdüren Mızraklı İlmihal’dir. Anonim bir eser olan “Mızraklı İlmihal”in telif tarihi tam tarihi 
bilinmemektedir. Dil özelliklerini dikkate alındığında Birinci Murad veya Beylikler devrinde yazılığı ya da 
Türkçeye tercüme edildiği düşünülen bir diğer eser de Kitab-ı Gunya’dır. 

 “Şurutu’s-salat, Necatü’l-müminin, eski Amentü Şerhi, Halebi tercümesi, Babadağı, kısmen Nimet-i 
İslam” hep bu nevin örnekleridir. (Karaman, 1996, 161) Osmanlıdan günümüze bine yakın benzer çalışma 
yapıldığını söyleyen Kurt, bunlar içerisinde yaptığı ikinci bir değerlendirme ile iki yüz kırk adet ilmihal türü 
çalışmasından bahsetmektedir. (Kurt, 2005, 23) 

c. İlmihallerin Dini ve Toplumsal Hayatımızdaki Yeri 
İlmihallerde zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa tutulmakla beraber genel olarak 

Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri, mükellefi oldukları görevleri yapabilmeleri 
için gerekli olan bilgiler ihtiva edilir. Bu yönüyle ilmihal bilgileri kullanıma hazır, ilk yardım bilgileridir 
denebilir. Pratik ihtiyaçlara cevap vemesi sebebiyle Müslümanların en fazla kullanıldıkları, en fazla istifade 
ettikleri, en fazla okudukları dini eserlerin başında ilmihal kitapları gelmektedir. İlmihaller; yazıldıkları 
dönemin sosyal hayatını, ihtiyaçlarını, din anlayışını yansıtmaları ve dini bilgilerin günlük hayata 
uygulanmasını temin edip din kültürünün toplumun çeşitli kesimlerine yayılmasını sağlamaları bakımından 
ayrıca önem taşır. (Kelpetin, 2000, 141) 

İlmihal geleneğinin ve kültürününü Müslüman Türk coğrafyasında çok yaygın olduğu 
araştırmalarda belirtilmektedir. (Kelpetin 2000, 139; Kurt, 1998, 4) Türklerin fethettiği Balkan coğrafyasına da 
ilmihal kültürünü taşıdığı Boşnakça yazılmış ilmihal kitaplarında kendisini göstermektedir. (Gürsu, 2009, 
129) 

Necip Fazıl Kısakürek, “Yandı kitap dağların ne garip bir hal oldu/Sonunda bana kalan yalnız 
ilmihal oldu” (Kısakürek, 1992, 44) demektedir. Çok yazan, çok kitabı olan birinin, elinde kalanın ilmihal 
bilgileri olduğunu söylemesi, bu bilginin önemini anlatmaya kafi derecededir. 

d. İlmihal Geleneğine Ait Bir Eser : “Takrir-i İman ve İslam” 
İlmihal  literatüründe yazılmış olan eserlerin başlığında ilmihal isimlerinin yer almadığı, uzun bir 

süre değişik isimler altında yazılan eserlerin bu sahadaki ihtiyaca cevap vermektedir. Yusuf Ziya Yörükan 
da “ilmihal” tabirinin son zamanlarda kullanıldığını bildirmektedir.  

Takrir, sözlükte “yerleştirme, sağlamlaştırma, anlatma” (Devellioğlu, 2005, 1027) anlamına 
gelmektedir. İman, “inanma, inanç; İslam dinini kabul etme” (Devellioğlu, 2005, 433);  İslam, “Hz. 
Muhammed’in Allah tarafından tebliğine memur olduğu din, bu dinde olan kimse, Müslüman” 
(Devellioğlu, 2005, 433)  anlamına gelmektedir. 

Eserimizin kapak sayfasında  “sahip ve malik Süleyman Sırrı Efendi ibn el-Hac Kasidecizade 
Efendi” yazısıyla hicri 1251 (1835) tarihi bulunmaktadır. Eser 93 varaktır. Harekeli nesihle yazılmıştır. XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısında yazıldığını tahmin ettiğimiz “Takrir-i İman ve İslam” anonim bir ilmihal kitabıdır.  

Müslüman Türk coğrafyasında Kutbe’d-din İzniki’nin başlattığı Birgiví’nin Vasiyet-name’siyle 
zirveyi gören ilmihal geleneği Türkler arasında çok yaygındır. Bu geleneğin tebarüzü olarak mevcut eserler 
kendisinden sonra yazılmış pek çok kitaba kaynaklık etmektedir. Nitekim metnimizin pek çok yerinde 
Vasiyet-name ve onun şahsında Birgivi’nden ve görüşlerinden bahsedilmektedir. Vasiyet-name’den ve 
İmam Birgivi’den sıklıkla bahsedilmesi, eserimizin Vasiyet-name tarzında yazılmış onun yolunda devam 
eden ilmihal geleneğinin bir devamı niteliğinde olduğunu göstermektedir. “Takrir-i İman ve İslam” adlı 
anonim telif eser klasik ilmihal geleneğinin son ve XVIII. asırdaki en önemli eseridir. 

Dil İncelemesi 
I. Yazılış Özellikleri 
Klasik Devir Osmanlı Türkçesi, XVI. yüzyıldan başlayıp XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam eden 

bir devirdir. Her eserin müstakil bir eser olarak yine müstakil bir dili olduğundan hareketle (Develi, 1998, 
91) XVIII. asrın ikinci yarısında yazıldığı düşündüğümüz ve çalışmamıza konu olan “Takrir-i İman ve 
İslam” adlı eser, yazıldığı devrin özelliğini bir bütün halinde ortaya çıkarmayıp Türkçenin belli bir kesitine 
müellifin kullanımıyla tanıklık etmektedir. (Duman, 2000, 19) 

A. Ünlülerin Yazılışı 
 “Takrir-i İman ve İslam” adlı anonim eserimizde ünlüler bazen harflerle bazen harekelerle 

gösterilmiştir. 
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1. a ünlüsü 
Metnimizde a  ünlüsü için üstün işareti, elifin değişik şekilleri ve he harfi kullanılmıştır.                              
Ön Seslerde : a ünlüsü ön ses durumunda üstünlü elif  ile yazılmıştır : آغج aàaç [63a/11]  
İç Seslerde : İç ses durumundaki a ünlüsü genellikle üstün veya elif ile karşılanmıştır : یارمز yaramaz 

[66a/4] 
Son Seslerde : Son ses durumunda a ünlüsü üstün, elif, bazen de üstünlü he ile karşılanmıştır :  قره  

úara [51a/10] 
2. e ünlüsü 
Ön Seslerde : Ön ses durumunda e ünlüsü üstünlü elif ile yazılmıştır : ایو سینeyüsin [76a5/7]  
İç Seslerde : Genellikle üstün ile karşılanmakla birlikte bazen bir imla düzensizliği olarak üstünlü elif 

: ile yazıldığına da rastlanmıştır (ه) ve he (آ) كوره سین   göresin [35a/4] 
Son Seslerde : e  ünlüsü son ses durumunda genellikle üstün, he bazen de elif ile yazılmıştır :  كمسیھ 

kimseye [70b/4] 
3. ı, i ünlüleri 
Ön Seslerde : Ön ses durumunda bu ünlülerin ya esreli elif ( ِا) ya da esreli elif ye (اِي) ile yazıldığı 

tespit edilmekle birlikte sadece esre ile de gösterildiği örnekler de vardır : اشلدم işledim [52b/10] 
İç Seslerde : İç ses durumunda -ı, -i  ünlüleri ya esre (-) ile ya da esreli ye ( ِى) ile yazıldığı 

görülmüştür :  قزى úızı [93a/7] 
Son Seslerde : Son ses durumunda -ı, -i ünlülerinin ya ye (ى) ya da esreli ye ( ِى) şeklinde yazıldığı 

görülür :  كیچھ یى giçeyi  [82a/11] 
4. o, ö, u, ü ünlüleri 
Ön Seslerde : Bu ünlüler metnimizde ön ses durumunda genellikle ötrülü elif ( ُا) veya ötrülü elif vav 

 oúudum [58b/10] اقودوم  : ile yazılmıştır (اُو)
İç Seslerde : Metnimizde  iç ses durumunda bu ünlülerin bazen ötrülü  bazen de ötrülü vav ( ُو) ile 

karşılanmıştır : بوینك boynuñ [35b/10] 
Son Seslerde : Metnimizde son ses durumunda da -u, -ü  ünlüleri iç ses ünlüleri gibi yazılır : دیو deyü 

[68a/1] 
B. Ünsüzlerin Yazılışı 
Arap alfabesinde, ç, g, ñ, p ünsüzlerini karşılayan özel işaretler bulunmadığından bu ünsüzler p (ب), 

ç (ج), g (گ) ve ñ (ڭ) işareti ile karşılanmışlardır. Bununla birlikte ç’yi karşılamak için (چ ), p’yi karşılamak için 
ك) harfi de kullanılmıştır. Yeri geldiğinde nazal n (ñ) ünsüzü ng (پ)  tercih (ڭ) ile bazen de sadece (ن
edilmiştir. 

1. ç ünsüzünün yazılışı 
Metnimizde ç ünsüzü bulunduran kelimelerde bu ünsüz ön, iç ve son ses durumunda ya (ج) ya da 

 úaçagör [65a/8] قچھكور  ,açup [68b/6] اچوب : ile yazılmıştır (چ)
2. p ünsüzünün yazılışı 
Metnimizde ön seslerde p’li kullanımlar sınırlıdır : پرمقلرڭ parmaúlarıñ [87b/7],    
İç ses durumunda p’li örnek vardır : قپایوب úapayup [68b/6] 
Ayrıca belirtmek gerekir ki –up zarf-fiil örneği kalıplaşmış bir yazılış biçimi metnimizde sık sık 

geçmektedir : قورتلوب úurtulup [4b/11] 
3. g ünsüzünün yazılışı 
Metnimizde k ünsüzü ile g ünsüzünün yazılışında sadece kef (ك) harfi kullanılmıştır : كوزلر gözler  

[10b/10], كوكلي göñli [72b/10] 
4. ñ ünsüzünün yazılışı 
ñ ünsüzü ön ses durumunda pek bulunmaz, sadece iç ve son seste bulunur.    
Metnimizde bu ünsüzü karşılamak için hep kef harfi (ك) kullanılmıştır : صكره ãoñra [74a/4], اكا aña 

[89b/4] 
5. t, d ünsüzünün yazılışı 
Ön sesteki “t” ünsüzü metnimizde kalın ünlü taşıyan kelimelerde tı (ط) ve dal  (د) harfi, ince ünlü 

taşıyan kelimelerde de te (ت) ve dal (د) harfi ile yazılmıştır. Ancak kalın ünlü taşıyan bazı kelimelerin te (ت) 
harfi ile bazılarının da hem tı (ط) hem dal  (د) harfleriyle yazıldığı görülmektedir.  

Ön seslerde sedalılaşma görülür, sedalılaşmayanlarda da tı (ط) ile yazılma eğilimi vardır : دوقندرمادن 
doúundurmadan [16a/5], طویدم  ùoydum [38a/10] 

Kelime sonunda ise bazı kelimelerde “t” ünsüzünün dal (د) harfi ile yazıldığı görülür. İç ve son ses 
durumundaki kalın sıradan t’ler genellikle (ت) ile ya da t (ط) ile yazıldığı görülür : اوتورركن otururken [37a/1], 
 ataya [75b/8] اتایھ
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6. s ünsüzünün yazılışı 
Metnimizde bu ünsüz sad (ص) ve sin (س) ile karşılanmaktadır. Genel olarak kalın ünlülerde sad  ince 

ünlülü kelimelerde sin ile karşılandığı görülür : صاتون ãatun [90a/4], سجوب secüp [74b/11] 
C. Bazı Ek ve Şekilleri Yazılışı 
1. Yabancı kelimelerin söyleyişini kolaylaştırmak için yan yana gelen ünsüz harflerin arasına bir 

ünlü gelir. Metnimizde bu tür ünlü türemesiyle sıklıkla görülmektedir : óıfıô [28b/5], õikir [60b/8].  
2. Farsça izafetlerde tamlama kesresi bazen y’ile (ى) ile bazen de hemze ile (ء) karşılanmaktadır : 

fuúarÀ-yı ãÀbirín [69a/7], èaõÀb-ı ebedí [65a/5] 
3. it->id- yardımcı fiiliyle kurulmuş birleşik fiillerde hem id-‘li şekil emr id- [20a/2], fikir id- [41b/8]; 

hem de it-‘li şekli emr it- [25a/1], fikir it- [76b/2] bir aradadır. 
II. Ses Bilgisi 
A. Ünlüler 
Kapalı e ünlüsü hep esre veya esreli y ile yazılmıştır : dimekdür [73a/9], giçeyi  [81b/11]  
I. Ünlü Değişmeleri 
a. i/e değişmesi 
Türkçede (i > e, e > i, i > ė, e > ė, ė > e) değişmelerin olması bu meseleyi oldukça karışık hale 

getirmiştir. (Timurtaş, 1994, 19) Metnimizde bu karışıklık devam etmektedir.  
E ünlüsünün Eski Türkçe devresinde olduğu şekliyle devam ettiği örnekler : eyü [66a/5] (eyü<edgü), 

geymek [55a/9] (gey-<ked-) 
Eski Türkçe devresinde e olan ses i şeklinde değişiklik göstermiştir : imdi [10a/4] (imdi<emti<amtı), 

işid [60a/9] (işit-<eşit-) 
Bugün e şeklinde telaffuz ettiğimiz bazı kelimelere metnimizde i şeklinde rastlayabildiğimiz gibi 

dinülür [61b/2], giçe [5b/2]; e tarafında olan örneklere de rastlayabilmekteyiz : yedinüñ [73b/8]. 
Metnimizde i/e değişikliğinde hem i’li hem e’li örnekler bulunmaktadır : giyse [50b/9], geymek 

[55a/11], yise [56a/9], yese [87a/9]. Bu tarz örneklerin mevcut olması i/e değişliği açısından metnimizde bir 
standartlaşmanın olmadığını göstermektedir.  

b. o/u ve ö/ü değişmesi 
Metnimizde o/u ve ö/ü değişmesinde ikili şekillerin yan yana bulunması XV.  asırda teşekkül 

etmeye başlayan yeni yazı dilinin ağızlardan ayrı bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. (Tulum, 1968, 
47) Bu değişimin metnimizdeki birkaç örneği şunlardır :  yuúarı [40b/9], güzeldir [66b/3] 

1. Ünlü Uyumu 
a. Kalınlık-İncelik Uyumu 
Dil uyumu (kalınlık-incelik uyumu) Türkçenin asli fontik hususiyetlerinden sayıldığı için 

(Banguoğlu, 2007, 88) ünlü benzeşmesi olayı bir bakıma alıntı kelimelerin ses düzeni içinde Türkçeleşmesi 
olayıdır. Bu olay metnimizde kuvvetli bir şekilde kendisine yer bulmuştur : olduàındandur  [44b/8], sevmeyüp 
[66b/1] 

b.Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 
Düzlük-yuvarlaklık bakımından ünlü uyumu Eski Türkçede olduğu gibi EAT metinlerinde de 

henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. (Timurtaş, 1994, 26) Bu tür yapıların alt ağız gruplarıyla ilgili olabileceği 
bazı dilciler tarafından ifade edildiği gibi (Türk, 2011, 21; Doğan, 2011, 21; Şerifoğlu, 2011, 21)  bazıları 
tarafından da dudak uyumunun eski yazı sistemi içinde gizlendiğini söyleyenler de (Duman, 200, 41) 
olmuştur :  yolıdur [76a/8], aşaàa [78a/2]. 

ba.Köklerde Uyumsuzluk 
Metnimizde bazı kelimelerdeki yuvarlak ünlüler Eski Türkçede olduğu gibi aynen devam 

etmektedir : altundan [76b/1], eyü [1a/7], yılduzlara [10a/6] 
Eski Türkçede birden fazla heceli kelimelerin ġ/g ünsüzleri Batı Türkçesi geçerken düşme 

eğilimdedir. EAT döneminde de görülemeye devam eden bu eğilim esnasında ġ/g  ünsüzleri kendilerinden 
önceki ünlü harfi yuvarlaklaştırmaktadır. Metnimizde bu eğilime dair örnek bulunmamaktadır. Aksine 
metnimizde ġ/g  ünsüzü düştüğü halde yuvarlaklaşmamaya uğramamış örnekler vardır : diri [15a/3] (diri 
<tirig )  

bb.Eklerde Uyumsuzluk 
Metnimizde düzlük-yuvarlaklık bakımından dudak benzeşmesine aykırı olan pek çok ek vardır. 

Bunlardan bir kısmı, eklerin ilk şekillerini devam ettirmelerinden ileri gelen yuvarlaklıklar, bir kısmı ise 
dudak ünsüzlerinin yanlarındaki ek ünlüsünü yuvarlaklaştırmalarından meydana gelen uyumsuzluklardır. 
Bu bakımdan ekleri, yuvarlak ünlü taşıyanlar ve düz ünlü taşıyanlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz : 

Yuvarlak Ünlü Taşıyanlar 
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Zarf-fiil eki -up, -üp’e  metnimizde çok sık rastlamaktayız : yuyup [63a/3] 
Sıfat-fiil eki -duk, -dük : varduúda [79b/6] 
Fiilden fiil (ettirgen) eki -dur, -dür  : doúundurmadan [15b/6] 
Fiilden fiil (ettirgen) eki -ur, -ür : buyurmışlar  [9b/4] 
Fiilden fiil (ettirgen) eki -gur, -gür  : ùoyàurmaàa [56b/10] 
Emir eki -sun, -sün ; -sunlar, -sünler  : zaómet çeksün [33b/9],  
Fiilden isim yapma eki -gu, -gü; -ku, -kü : sevgülidür [51a/11] 
Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış olan ekler ise şunlardır :  
İyelik eki -(u)m, -(ü)m; -(u)muz, -(ü)müz : oàlumdan [53b/2] 
İyelik eki -(u)ñ , -(ü)ñ; -(u)ñuz, -(ü)ñüz  : boynuñ [35a/10] 
İlgi hali eki -uñ, -üñ; -nuñ, -nüñ : maòlÿúÀtuñ [3b/4] 
İsimden isim yapma eki -lu, -lü : úanadlu [12a/9] 
Görülen geçmiş zaman eki -dum, -düm : ùoydum [37b/10] 
Görülen geçmiş zaman eki -duñ, -düñ; -duñuz, -düñüz : úoduñ [45b/1] 
Çokluk 1. şahıs eki -uz- -üz : bilmezseñüz [1b/7] 
Çokluk 1. şahıs emir eki -alum, -elüm : varalum [46b/6] 
Çokluk 2. şahıs emir eki -(u)ñ, -(ü)ñ ; ñuz, -ñüz : ãaúınuñ [5b/5] 
Geniş zaman eki -ur, -ür  : Eski Türkçede geniş zaman eki -ur, -ür  idi. Daha sonraları  -ar, -er, seyrek 

olarak -ır, -ir  ve ünlü ile biten tabanlara gelip devrenin sonlarına doğru ortaya çıktığı anlaşılan -r eki de Eski 
Türkçe devresinde görülen geniş zaman eklerindendi. Metnimizde bu eklerin bolca örneklerine 
rastlamaktayız : inanuram [92a/8], getürse [35b/7], severdi [36b/2], buyurır  [78a/6],  

İsim-fiil eki -ur, -ür :  úaynar ãu [63b/1] 
Fiilden isim eki –uú, -ük : artuúdır [67a/1] 
Zarf-fiil eki -u, -ü : diyü [11b/1] 
Zarf-fiil eki –duúda, -dükde : sürcdükde [25b/8] 
İsimden isim yapma eki -cuk, -cük : küçücük [48a/5] 
İsimden isim yapma eki -mur  : yaàmurlara [10a/7] 
Düz Ünlü Taşıyanlar 
-ı, -i  belirtme hali eki : àażabı [66b/3] 
-ı, -i ; -sı, -si iyelik eki : günÀhıdur [73b/6] 
-dan/ -den  uzaklaşma hali eki : ãayyÀddan [32b/9] 
-mı, -mi soru eki : Eski Türkçede dudak uyumuna aykırı biçimde yuvarlak ünlüyken Eski Anadolu 

Türkçesi devresinden itibaren daima düz ünlülü görünür. Metnimizde de düz ünlülü örneklerle 
karşılaşmaktayız : úalúayın mı [40b/8] 

-cı, -ci  isimden isim : ortaúcılıú [1b/3] 
-lık, -lik isimden isim yapma : yıllıú [2b/1] 
-ú, ıú, fiilden isim yapma eki : ayrıú [21b/9] 
-ın, -in fiilden fiil yapım eki : úılındı [17b/4]  
-ım, -im fiilden isim yapma eki :  alım [29a/6] 
-sık, -sik isim-fiil eki : eksik [41b/6] 
-ıl, -il fiilden fiil yapma eki : gidilür  [76a/6] 
-sız, -siz isimden isim yapma  eki : erkÀnsız [80b/2] 
-ncı, -nci  isimden isim yapma eki : altıncı [4a/8] 
-ıcı, -ici fiilden isim yapma eki : úurtarıcı [17a/3] 
-dı, -di görülen geçmiş zaman eki : inandım [12a/3] 
-mış, -miş öğrenilen geçmiş zaman eki : úurtulmış [82b/3] 
-gıl, -gil teklik 2. şahıs emir eki : añlaàıl [25b/9] 
-sın, -sin teklik 2. şahıs bildirme eki : kÀfirsin [61a/4] 
-sın, -sin teklik 2. şahıs eki : uçarsın [64b/1] 
-sız, -siz çokluk 2. şahıs eki : óaber virirsiz [2b/11] 
-mış, -miş isim-fiil eki : gelmiş peyàamberidür  [93a/8] 
-ıcak, -icek ve -ınca, -ince zarf-fiil ekleri : artıcaú [67a/5], òayr işleyicek [20a/2] 
3. Ünlü Türemesi 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 60       Yıl: 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 60     Year: 2018     

 

 
 

Türkçenin ses yapısına aykırı çitf ünsüz taşıyan alıntı kelimelerin Türkçeleşmesi sırasında 
gerçekleşen önemli ses olayıdır. Metnimizde oldukça sık görülen ses olayıdır : èaúl>èaúıl  [9b/9], ‘ilm > ‘ilim 
[44b/3], fikr > fikir [10a/11] 

Türkçe kelimelerde kelime ortasında ünlü türemesine de örnekler bulunaktadır : azacıú [70b/11] 
4. Ünlü Düşmesi 
Ünlü düşmesi, kelime bünyesinde bir ünlü sesin çeşitli sebeplerle kaybolması, seslendirilmemesidir. 

(Duman, 2000, 71) Ünlü düşmesi Türkçenin hece yapısıyla ilgili olarak hece sayısının azalmasını da doğurur. 
(Şahin, 2009, 41) Bu düşme, kelimenin başında, ortasında ve sonunda olabilir. Türkçede ise daha çok 
vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesi sonucu orta hecede meydana gelmektedir. Bu hadise Eski 
Türkçeden beri bazen geçici bazen de kalıcı olmaktadır. eylik (eylik<eyülük ) [59b/6], oàlanlara [82a/9], 
uyúudan (uyuúu) [88b/4], beñzer  (beñize-) [30b/3] 

5. Birleşme 
Türkçede ünlüyle sona eren bir kelimeye yine ünlüyle başlayan bir kelime veya ek geldiği  zaman, 

ünlülerden biri düşmekte ve bir birleşme meydana gelmektedir. Bu birleşme geçici olabildiği gibi devamlı 
düşme neticesinde kalıcı olup kalıplaşmış kelimeler de ortaya çıkarmaktadır. (Timurtaş, 1976, 340) 

Metnimizde geçen örneklerden birkaçı şunlardır : böyle < bu+eyle  [55b/3], niçün < ne+içün [42a/9], 
şol < şu+ol  [34a/3]. 

A. 1. Ünsüz Değişmesi 
a. b>p değişmesi 
B sesi muhafaza edilmemiştir : parmaú [87a/7] 
Kelime ortasında da b metnimizde kendini muhafaza etmektedir : çıblaú [15a/6] 
b. b>v değişmesi 
Eski Türkçedeki bazı kelimelerin ön, iç ve son ses durumundaki b’ler v olmuştur : bir->vir [53a/4] 
c. t>d değişmesi 
Eski Türkçede t>d ayrımı yapılmadan kelime başında hep t’li şekiller bulunmaktaydı. Aslında t  olan 

bu fonemin d şeklinde gelişmesi Eski Türkçe devresinin sonlarında başlamıştır. Bu durum sonraki 
yüzyıllarda eserden esere değişmekle birlikte, genelde ince sıradan kelimelerin başındaki t’ler d’ye 
dönüşürken kalın sıradan kelimelerdeki t’ler daha çok korunmuş ve bunlar daha çok tı ile yazılagelmiştir. 
Bugün bile ağızlarda t/d meselesinde farklılıklar görülebilmektedir. 

Metnimizde hem “d”ye dönüşmüş örnekler hem de  “t”yi muhafaza eden örnekler bir aradadır :  
d’ye dönmüş örnekler : diri [15a/3], “t”yi muhafaza eden örnekler : ùoàrı [74a/5] 

d. k>g değişmesi 
Kelime başındaki bu değişiklik Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçerken ortaya çıkmıştır. 

Metnimizde bu değişlikle uğramış pek çok örnekle karşılaşmaktayız :  göñül [78a/10], gerek [89a/6] 
Metnimizde geçen bazı kelimelere bakarak bazı kelimlerde k sesinin g’ye bütünüyle dönüşmediği 

düşünülebilir :  kendü [36a/1] 
e. ú>ò değişmesi 
Türkçe kelimelerde ön ses durumunda “ò” sesi yoktur. Bugün ò ile başlayan kelimelerde Eski 

Türkçe devresindeki “ú” sesi kendisini muhafaza etmiştir. Metnimizde Türkçe kelimelerde ön ses 
durumundaki ú’ların kendini koruduğu görülmektedir : úanàısı [2b/6]. Arapça ve Farsça kelimelerde ön ses 
durumunda “ò” ler  kendini korumaktadır : òor [68b/9] 

Türkçe kelimelerde iç ve son ses durumundaki ú>ò değişikliği ise Eski Anadolu Türkçesinde geniş 
ölçüde görülen bir değişikliktir.(Ergin, 1963, 418) Ancak ú’lı ve ò’lı şekillerin yan yana ve karışık olarak 
kullanılmaları hadisesinin düzenli olmadığını göstermektedir. Bu karışık durumun müstensihlerin dilleriyle 
ilgili ağız özelliklerinin rolleri olabileceği gibi, iki şekli gelişigüzel kullanmalarının, birbirine 
karıştırmalarının da etkili olabilir. Bununla ilgili olarak metnimizde bir örneğe rastlanılmaktadır : yaóşi  
[18b/8] 

2. Ünsüz Düşmesi 
a. b ve l düşmesi 
Eski Türkçede kelür-, keltür-,; olur-, oltur- olarak iki ayrı şekilleri bulunan fillerin (Ergin, 1963, 426)  

Batı Türkçesinde ikinci şekillerinin -l’si düşerek ortaya çıkan getür- ve otur- şekilleri kullanılmıştır. 
Metnimizde de bu fiiller l’ siz olarak kullanılmaktadır :  getürdigidür [28b/7] 

b. y düşmesi 
Metnimizde bir örneği bulunmaktadır : ıraà [81b/5] 
c. g düşmesi 
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Birden fazla heceli kelimelerin à/g’ler ile yapım ve çekim eklerinin başında olan à ve g’ler 
metnimizde düşmüştür : yalan söylemek [74b/6], diri olanlar [15a/3], arıdır [65a/11] 

Bununla birlikte à ünsüzünün düşmediği örneklerde vardır : ùoyàurmaàa [56a/10]         
d. r, w düşmesi 
Metnimizde birkaç örneğine denk geliyoruz : ãu [63a/8] 
1. Ünsüz Türemesi 
a. y ve n sesleri 
Yardımcı ses durumundaki y ve n sesleri metnimizde yaygın olarak kullanılmaktadır :  boàazlayan 

[62a/5] 
b. Ünsüz İkizleşmesi 
Metnimizde ünsüz ikizleşmesi birkaç yerde görülür : issi [87a/9] 
c. v türemesi 
Eski Türkçede ur- şeklinde olan fiil metnimizde ur- şeklinde geçmektedir : urulmaya [75b/11] 
4. Ünsüz Benzeşmesi 
Metnimizde şu ekler kök ünsüzü nasıl olursa olsun daima sadalı kullanılmıştır :  
-dı, -di görülen geçmiş zaman eki : inandım [12a/3] 
-duk, -dük  isim-fiil eki : olmaduúlarına [12b/3] 
-dur, -dür  fiilden fiil yapma eki : bildürmekdür [71b/11] 
-da, -de bulunma hali eki : yedürmemekde [86b/2] 
-dan, -den ayrılma hali eki : yuduúdan [63a/1] 
-dur, -dür [durur] bildirme eki : yoúdur  [4a/8] 
İki ünlü arasında bulunan sadasız ünsüzler sadalaşarak -t- > -d-, -k- > -g-, -ú- > -ġ- değişmeleri 

meydana gelmiştir : girmege [17a/6] 
5. Göçüşme 
Anadolu ağızlarında çok sık görülen bu hadisenin  metnimizde örneğine rastlamaktayız : cölmekde 

[39b/1] 
6. Hece Düşmesi 
Bildirme eki durur’un  -dur  şekli vardır : çoúdur  [42a/10], günÀhdur [74a/8] 

Sonuç
“Takrir-i İman ve İslam”adlı anonim eser, Anadolu coğrafyasında Türkçe olarak XIV. yüzyılda Kutbeʾddīn 

İzniki’nin başlattığı XVI. asırda İman Birgivíʾde klasikleşen ilmihal yazma geleneğinin Osmanlı coğrafyasındaki son 
temsicilerindendir.  

İlmihal kitapları bir Müslümanın temel düzeyde bilmesi gerek dini bilgileri içeren eserlerdir. Bu yönüyle daha 
çok halka ve özellikle de halkın da daha alt kesiminee hitap eden ilmihallerin dili açık ve net, kelime kadrosu yalın, 
cümle kuruluşları basit düzeydedir.  

“Takrir-i İman ve İslam”ın harekeli nesihle yazılmış olması dönemin ve özellikle de eserin dilini tüm 
orijinalliğiyle ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. Eserin halka hitap etmek amacıyla yazılmış olması da konuşma dilinin 
tüm canlılığını ve kıvraklığını sergilemektedir. 

“Takrir-i İman ve İslam” Klasik Osmanlı Türkçesinden (XVI-XIX.) Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesine 
(XIX-XX.) geçerkenki dönemin bir geçiş dönemi eseridir. Aynı eklerin hem düz hem yuvarlak ünlülü şekillerinin bir 
arada ve hatta aynı kelimede bulunması, kalınlık-incelik bakımından eklerde tam bir standartlaşmaya gidilmemiş ve 
önceki asırlarda uyuma giren bazı eklerin eserde uyuma tabi olmaması, kitabın Klasik Osmanlı Türkçesinden 
Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesine geçiş sürecinin bir örneği olduğunu göstermektedir. 
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METİN 
KitÀb-ı Taúrír-i ÍmÀn ve İslÀm 
[ 1b ] (1) Bismi’l-lÀhir'raómÀni'r-raóím (2) elóamdüli’l-lÀhi'r-rabbi'l-èalemín ve'ã-ãelÀtu ve's-selÀm (3) èalÀ 

resÿlina muóammedin ve èalihi ve eãóÀbihi ecmaèín (4) ammÀ baèdü ere ve èavrata ve èabd-i mükellefe farż-ı èayn (5) 
olan èilmler ücdür  evvelkisi ímÀn-ı èilmi ímÀn-ı (6) icmÀli ve ímÀn-ı tafêíliniñ èilmi ikinci aòlÀú (7) èilmi eyü òÿylarıñ 
ve kötü òÿylarıñ èil mi ücünci  

[ 2a ] (1) aèmÀl-i ôÀhirenüñ baèżısınuñ èilmi aèmÀl-i (2) ôÀhire nedür Àb-dest namÀz oruc àusul (3) óayz nifÀs 
beyè şırÀ ortaúcılıú vesÀ’ir (4) óÀlleriñ èilmi gibi èilm-i farż olduàına delíl (5) fesʾelÿ ehle’õ-õikri in kuntum (6) lÀ 
tÀèlemÿn siz ehl-i õikre suéÀl idiñ eger (7) bilmezseñüz yaèní üzerinize farż-ı èayn olanı (8) bilmezseñüz bilene suéÀl 
idiñ resÿlu’l-lÀhi (9) èaleyhi’s-selÀm buyurdı  ùalebü’l-èilmi faríøatün (10) èalÀ külli Müslimín ve Müslimetin mine’l-
mehdi ila’l-lÀódi” (11) èilm-i óÀl ùaleb eylemek her müslim üzerine                                            

[ 2b ] (1) farżdur gerek er olsun gerek èavrat (2) beşikden tÀ mezÀra varınca èilmi ùaleb eylemek (3) farżdur 
İmÀm Gazalí raómetu’l-lÀhi èaleyhi İóyÀ-i (4) èUlÿmüéd-dín cild-i evvelinde kitÀb-ı (5) èilmi içinde bÀb-ı evvelinde 
ider èilmüñ şerefine (6) ve fażíletine delÀlet ider híç bir óadíå (7) ve àayri olmaya bu Àyet-i keríme kifÀye ider (8) 
AllÀhu TeèÀlÀ buyurdı yerfeèi’l-lÀhu’l-leõíne Àmenÿ (9) minkum velleõíne ÿtÿ’l èilme derecÀt”  İbn-i (10) èAbbÀs 
raêıya’l-lÀhu èanhu ider èulemÀ müéminlerden (11) yedi derece yuúarıdur ve her iki derecenüñ                                                                                        

[ 3a ] (1) mÀ-beyni beş yüz yıllıú yoldur ve daòı peyàamber (2) èaleyhi's-selÀma suʾÀl itdiler yÀ Resÿlu’l-lÀh 
(3) èamelleriñ efêali úanàı èameldir peyàamber èaleyhi's-selÀm (4) òaber vermeyüp èamelden òaber virür AllÀhu 
TeèÀlÀyı (5) bilmek ki èaúÀid èilmidir bu efêÀldir didi (6) ve yine itdiler èamelleriñ úanàısı ziyÀde efêÀldir (7) deyü 
suʾÀl itdiler peyàamber èaleyhi's-selÀm eyitdi (8) AllÀhu subóÀnehu ve teèÀlÀyı bilmek èilmi efêaldir (9) didi ve yine 
suéÀl itdiler ve yine böyle cevÀb (10) virdi baèdehu itdiler yÀ Resÿllu’l-lāh biz saña èamelden (11) suʾÀl ideriz siz bize 
èilimden óaber virirsiz  

[ 3b ] (1) didiler peyàamber èaleyhi's-selÀm eyitdi èilim (2) ile azacıú èamel çok olur nÀfièdir cehil (3) ile çok 
èamelden deyü buyurdı imdi ímÀn (4) èilmini evvel beyÀn idelüm ímÀnuñ rükni (5) ikidir dil ile iúrÀr úalb ile 
inanmaúdur (6) bir kimse Haú TeèÀlÀyı úalbi ile bilse (7) ammÀ dil ile iúrÀr itmese ol kimse kÀfir (8) olur ve daòı bir 
kimse dil ile iúrÀr eylese (9) ammÀ úalb ile inanmasa münÀfıúdur õÀt-ı (10) ímÀn nedür şehÀdet kelimesidür ve ãıfÀt-ı 
(11) ímÀn şarù-ı ímÀn mü’menün bih altıdur Àmentü 

[ 4a ] (1) bi’l-lÀhi ve melÀéiketihí ve kütübihí ve rusülihí (2) ve’l-yevmi’l-Àòiri ve bi’l-úaderi òayrihí ve şerrihí 
mine’l-lÀhi teèÀlÀ (3) bizim ímÀnımız ímÀn-ı àaybí mi yoòsa èayní mi (4) bizim ímÀnımız ve cümle maòlÿúÀtuñ ímÀnı 
àaybídür (5) èayní ímÀn maúbÿl degildür İslÀmuñ binÀsı (6) beşdür evvelki şehÀdet kelimesidür (7) ikinci ãavm ücünci 
ãalÀtdur dördünci óacc (8) beşinci zekÀt ímÀnuñ beúÀsınuñ şarùı altıdur (9) evvelki AllÀhu TeèÀlÀnuñ óelÀl úılduàını 
óelÀl (10) iètiúÀd itmek ikinci AllÀhu TeèÀlÀnuñ óarÀm úılduàını (11) óarÀm iètiúÀd itmek ücünci yer ile gök  

[ 4b ] (1) arası úadar bir Àdemüñ èibÀdeti olsa AllÀhu (2) TeèÀlÀnuñ àażabından emín olmamaú (3) dördünci 
yer ile gök arası úadar bir (4) Àdemüñ günÀhı olsa AllÀhu TeèÀlÀnuñ (5) ümídüñ kesmemek beşinci yerde gökde (6) ins 
ve cinn ve melÀ’ike ve peyàamberler ve bir (7) àayri maòlÿú àaybı bilmez illÀ AllÀhu TeèÀlÀ bilür (8) AllÀhu TeèÀlÀya 
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göre àayb yoúdur altıncı (9) úıyÀmet gününi görür gibi iètiúad itmek (10) gerek ÍmÀnuñ óükmi nedir dünyÀda (11) 
òarÀcdan úurtulup aòiretde èaõÀb-ı ebedíden  

[ 5a ] (1) òalÀs olmaúdur sünnet-i ímÀn (2) maãnÿèÀta naôar itmekdür edille-i şerèiyyeden (3) çıúan aóúÀm-ı 
şerèiyye sekizdür ol daòı (4) iki nevèidür dördi meşrÿèÀt dördi (5) àayr-ı meşrÿèÀtdan olan evvelki ímÀn (6) ikinci ehl-i 
sünnet iètiúÀdı (7) ücünci aòlÀú-ı óamíde dördünci aèmÀl-i (8) ãÀlióa àayr-ı meşrÿèÀtdan olan (9) ímÀnuñ żıddı şirk ile 
küfürdür (10) ehl-i sünnet iètiúÀdınuñ żıddı iètiúÀd-ı (11) bÀùıla aòlÀú-ı óamídenüñ øıddı aòlÀú-ı  

[ 5b ] (1) õemime aèmÀl-i ãÀlióanuñ żıddı aèmÀl-i (2) fÀside edille-i şerèiyyeden çıúan (3) aókÀm-ı şerèiyye 
sekizdür ol daòı iki (4) nevèidir beşi meşrÿèÀt üci àayr-i (5) meşrÿèÀt meşrÿèÀtdan olanuñ (6) evvelki farż vÀcib sünnet-i 
müsteóab (7) mübÀó àayr-i meşrÿèÀt olan óarÀm-ı (8) mekrÿh müfsid bunlar ùoúuz aèżÀ üzere (9) cereyÀn ider meşrÿè 
yÀòÿd àayr-i meşrÿè (10) ùoúuz aèżÀ bunlardan òÀlí degildür ùoúuz (11) aèżÀ bunlardur úalb úulaú göz dil el ayaú                                                                  

[ 6a ] (1) úarın ferc beden Birgüvi Muóammed Efendi raómetu’l-lÀhi (2) èaleyói bir giçe Vaãiyyet-nÀmesinde 
böyle dir (3) farżıñ èilmi farżdur farżuñ èameli farżdur (4) farżuñ cehli óarÀmdur farżuñ terki óarÀmdur (5) vÀcibüñ 
èilmi vacibdür vÀcibüñ cehli óarÀmdur (6) vÀcibüñ terki óarÀmdur sünnetiñ èilmi sünnet (7) sünnetiñ èameli sünnet 
sünnetiñ cehli mekrÿh (8) tenzíhi sünnet-i hüdÀ ise sünnetüñ terki (9) mekrÿh tenzíhi vÀcib diyen úavle göre (10) kerÀhe 
taórím olur cehl daòı kerÀhe (11) taórím olur zevÀéid ise bir şey yoúdur 

[ 6b ] (1) hemÀn åevÀbdan maórÿm olmaú vardır (2) müsteóabbuñ èilmi müsteóab èameli müsteóab cehlinde 
(3) kerÀhe yoú terkinde kerÀhe yoú belki (4) fiièlinde òayır ve åevÀb ve medió var baèżılar (5) úatında terkinde kerÀhe 
tenzíhiyye vardır (6) óarÀmuñ èameli farż cehli óarÀm irtikÀbı (7) óarÀm mekrÿhuñ èilmi sünnet terki sünnet (8) taórím 
ise ikisi de vÀcib èameli mekrÿh (9) cehli mekrÿh taórím ise (10) tenzíye ise tenzíye müfsidüñ èilmi farż cehli óarÀm 
(11) irtikÀbı óarÀm úasıd ile olur-ısa  

[ 7a ] (1) ammÀ sehiv ile maàfÿrdur naúil Taèlím-i Müteèallimde (2) ve SirÀc-ı Musallíde ve Óalebí Kebírde ve 
(3) ÚuhustÀn-ı Kebírde ve MenÀr ibn Melekde (4) ve Tavżíó-i Tenkihde ve Mukaddime Şerói (5) Tavżíó-i Úaramaníde 
ve ÚuhustÀn-ı Mukayyerden (6) aòiõ olunmışdır farż üc úısımdır evvelkisi (7) farżdan evvel farż ikincisi farż (8) içinde 
farż ücünci farżdan ãoñra (9) farż farżdan evvel farż olan AllÀhu (10) TeèÀlÀyı bilüp daòı farż olan nesne (11) èilmin 
ögrenmek farż icinde farż  

[ 7b ] (1) iòlÀã farżdan ãoñra farż ile küfür ile (2) şirkden iòtirÀz itmek Àmentü bi’l-lÀhi  (3) dimek maènÀsı 
budur ki ben AllÀhu TeèÀlÀya (4) úalb ile inandım ve dil ile iúrÀr eyledim ki (5) AllÀhu TeèÀlÀ õÀtında ve ãıfÀtında ve 
esmÀsında (6) ve aókÀmında ve efèÀlinde ve teʾåírinde (7) kimesne[y]e beñzemez kimse daòı aña beñzemez (8) şeríki ve 
naôíri ve miåli yoúdur kemÀl-i (9) ãıfatları ile mütteúíddir noúãÀn ãıfatlardan (10) arı ve berídür õÀt-ı şerífi bir óÀl üzere 
(11) åÀbitdür ki cihÀt-ı sitteden münezzehdür  

[ 8a ] (1) evveli ve Àòiri yoúdur híç kimsenüñ ùuràurmasına (2) muótÀc degildir cümlenüñ rızúıñ viren (3) 
öldüren ve dirgüren òasta ideni ve (4) saà iden AllÀhu TeèÀlÀdur cümle eşyÀ bi’õ-õÀt (5) anuñ maòlÿúıdır ve bi’l-cümle 
andan àayrı (6) mü’eååir yoúdur ve biz AllÀhu TeèÀlÀyı ãıfÀtları [ile] (7) bilirüz õÀt-ı şerífi bir óÀl üzeredir (8) bir 
kimsenüñ maèlÿmı degildir ãıfÀt (9) úaçdır iki biri ãıfÀt-ı selbiyye ve biri (10) ãıfÀt-ı åübÿtiyyedür ãıfÀt-ı selbiyye (11) 
dimek AllÀhu TeèÀlÀda bulunmayan ãıfÀtlar dimek  

[ 8b ] (1) meåelÀ AllÀhu TeèÀlÀ yemez içmez yaèní yememek ve içmemek (2) ile AllÀhu TeèÀlÀ muttaãıfdur 
nÿrdan degil (3) nÀrdan degil üzerine gün geçmez giçe geçmez (4) ay geçmez yıl geçmez bizim gibi et ile ve úan ile (5) 
ve cÀn ile degildir insÀna aãlÀ beñzemez (6) leyse ke-miålihí şeyʾun fi’l-erêi velÀ  fissemÀaʾ (7) delíldür bÀrí TeèÀlÀnuñ 
varlıàına (8) delíl fÀèlem ennehu lÀ ilÀhe illÀ’l-lÀhu AllÀhu TeèÀlÀ (9) vÀóid olduàına delíl lev kÀne fíhimÀ (10) Àlihetun 
illÀ’l-lÀhu le fesedetÀ ãıfÀt-ı selbiyye (11) dimek budur ãıfÀt-ı åübÿtiyye dimek  

[ 9a ] (1) AllÀhu TeèÀlÀda bulunan ãıfÀtlar dimekdür (2) AllÀhu TeèÀlÀda bulunan ãıfÀtlar sekizdir ol (3) daòı 
iki nevèidür yedisi ãıfÀt-ı åübÿtiyye-i (4) õatiyyedir ve biri ãıfÀ[t]-ı åübÿtiyye-i fièliyye (5) budur [ki] tekvín yaratmaú 
òÀlıúdur yaradıcıdur (6) ve bu ãıfÀtlara delíl bunlardır ki beyÀn (7) olunur hemÀn ÓÀfıô ile Óayy olduàına (8) delíl 
AllÀhu lÀ ilÀhe illÀ huve’l-óayyu’l-úayyÿm èalím (9) olduàına delíl va’l-lÀhu bi külli şeyʾin alím (10) semíè olduàına 
delíl va’l-lÀhu huve’s-semíèu’l (11)èalím baãír olduàına delíl va’l-lÀhu  

[ 9b ] (1) baãírun bi’l-èibÀd  müríd olduàuna delíl (2) inna’l-lÀhe yefèÀlu mÀ  yuríd  úadír olduàına [delíl] (3) 
va’l-lÀhu èalÀ külli şeyʾin úadír  mütekellim olduàına (4) delíl ve kellema’l-lÀhu MÿsÀ teklímÀ  òaliú olduàına (5) delíl 
AllÀhu òÀliúu külli şeyʾin [ve huve èalÀ] vekíl AllÀhu óayyün ve’l-óayat  (6) ãıfatün lehu fi’l-eõel AllÀhu èalím ãıfatün 
fi’l-eõel (7) AllÀhu semíèu ve’s-semíèu ãıfatün lehu fi’l-eõeli (8) AllÀhu baãírun ve’l-baãíru ãıfatün lehu fi’l-eõeli (9) 
AllÀhu úadírun ve’l úudreti ãıfatün lehu fi’l-eõeli (10) AllÀhu òÀliúun ve’l-óalúu ãıfatün lehu fi’l-eõeli (11) AllÀhu 
TeèÀlÀnuñ varlıàına iki delílimiz vardur 

[ 10a  ] (1) bir naúlí ki beyÀn olundı ve biri èaúlí ki (2) beyÀn idelim hemÀn ihmÀl itme óıfô eyle (3) bir óadíå-i 
şerífde peyàamber èaleyhi's- (4) selÀm buyurmışlar ki tefekkeru vefí òalúi’l-lÀhi velÀ (5) tetefekkeru fí [ õÀti’ ] ‘l lÀh bir 
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rivÀyetde fí õÀti’l-lÀhdır (6) yaèní siz AllÀhu TeèÀlÀnuñ òalú eyledügi eşyÀéyı (7) tefekkür eyleñ õÀtında tefekkür 
eylemeñ deyü buyurdı (8) zírÀ anuñ õÀtına enbiyÀ èaleyhumu'ã-ãelÀtu ve's-selÀm (9) èaúıl irgürememişler subóÀneke 
mÀèarefnÀke (10) óaúúúamaèrifetike [ya maruf] dimişler lÀkin biz ãıfÀtları (11) ile biliriz pes imdi Tanrı TeèÀlÀnuñ  

[ 10b ] (1) dört ÀyÀtı vardır birine ÀyÀt-ı ÀfÀúiyye (2) dirler ve birine ÀyÀt-ı enfüsiyye dirler ve birine (3) ÀyÀt-ı 
tenzíliyye dirler ve birine ÀyÀt-ı (4) tekvíniyye dirler imdi ÀyÀt-ı ÀfÀúiyye oldur ki (5) yedi úat göklere naôar-ı èibret ile 
baúasın (6) aylara ve günlere ve yılduzlara bulutlara úarlara (7) yaàmurlara şimşeklere bunları fikr eyleyesin (8) ÀyÀt-ı 
enfüsiyye oldur ki baúasın rabbi'l- (9) èÀlemín iki úaùre murdār meníden òaliú eylemiş (10) eller ayaúlar gözler úulaúlar 
vermiş yoúdan var (11) eylemiş  bunları fikir eyleyesin ÀyÀt-ı                                                                             

[ 11a ] (1) tenzíhiyye oldur ki Óaúú TeèÀlÀ óabíbine indürdigi (2) ÚurʾÀn-ı èaôímü'ş-şÀndur altı biñ altı yüz 
yetmiş (3) altı Àyetdür nice yüz biñ maènÀları vardur (4) işte bunları fikir eyleyesin ÀyÀt-ı tekvíniyye (5) oldur ki yer 
yüzünde olan maòlÿúÀta naôar (6) idesin on biñ dürlü maòlÿúÀt (7) vardır altı biñi deryÀda dört biñi (8) úaradadur 
cümleden bir nevèi insÀndur Óaúú TeèÀlÀ (9) bunlarıñ kimini öldürür kimini dirgürür (10) kimini òasta ider kimini ãaà 
(11) ider kimini àaní ider kimini faúír ider  

[ 11b ] (1) kimini èazíz ider kimini õelíl ider dünyÀ anuñ (2) èuúbÀ anuñ keyfe mÀ yeşÀʾ milkinde taãarruf (3) 
ider lÀ yusʾelu èammÀ yefèalu kimsenüñ bu (4) işlerde èalÀúası yoúdur gerek enbiyÀ (5) gerek melek gerek resÿl bunlar 
da AllÀhu (6) TeèÀlÀya muótÀcdır işte ÀyÀt-ı tekvíniyye (7) budur bunları fikir eyleyesin zírÀ óadíå-i (8) şerífde vÀrid 
olmuşdur ki Óaúú TeèÀlÀnuñ (9) ÀyÀtlarını bir sÀèat fikir eylemek altmış yıl (10) èibÀdetden efêaldir dimişler Óaúú 
TeèÀlÀnuñ (11) õÀtıñ fikir eylemek óarÀmdur anuñ õÀtı  

[ 12a ] (1) híç bir nesneye beñzemez miåli ve şeríki (2) yoúdur hemÀn ãıfatlarını bilegör ihmÀl (3) itme eger 
AllÀhu TeèÀlÀnuñ õÀtından suʾÀl (4) iderseñ leyse ke-miålihí şeyʾun fi’l-arêi (5) velÀ fissemÀʾí eger ãıfÀtlarından suʾÀl 
(6) iderseñ eóad  ãamed  lem yelid ve lem yÿled  (7) ve lem yekun lehu kufuven eóad  eger isminden (8) su’Àl iderseñ 
huva’l-lÀhu’l-leõí lÀ ilÀhe (9) illÀ huve èÀlimu’l-àaybi ve’ş-şehÀdeh huve’r-raómÀnu’r- (10) raóím ve eger fièlinden suʾÀl 
iderseñ (11) külle yevmin huve fí şeʾnin diyü buyurdı 

[ 12b ] (1) işte böyle cevÀb ve melÀ’iketihi  dimenüñ (2) maènÀsı oldur ki daòı ben AllÀhu TeèÀlÀnuñ (3) 
meleklerine inandım vardır AllÀhu TeèÀlÀ anları (4) úudreti ile òalú itmişdir emri ile èÀmillerden (5) insÀn gibi anlar 
AllÀhu TeèÀlÀya èÀãí (6) olmazlar yemez içmezler erkeklik ve dişilik (7) anlarda olmaz ve anlarıñ içinde muúarrebler 
(8) ve peyàamberler vÀrid her birini òiõmete (9) úomuşdur kimi ikişer úanadlu ve kimi üçer (10) úanadlu ve kimi dörder 
úanadlu ke-úavlihi teèÀlÀ (11) [elóamdüli’l-lÀhi fÀtırı’s-semÀvÀti ve’l-ardı ] cÀèili’l melÀʾiketi rusulen ÿlí ecnióatin 
meånÀ ve åulÀåe  

[ 13a ] (1) ve rubÀèa, yeõídu fí’l-òalúı mÀ yeşÀu inna’l-lÀhe èalÀ (2) külli şeyʾin úadír AllÀhu TeèÀlÀnuñ emrine 
(3) èÀãí olmaduúlarına delíl lÀ yaèãÿn (4) AllÀhe mÀ emerehum ve yefèalÿne mÀ yuʾmerÿne (5) mü’minleriñ ímÀnı nice 
biél-àayb ise melekleriñ (6) daòı ímÀnı bi'l-àaybdır ve kütübihi dimenüñ (7) maènÀsı oldur ki daòı ben dil ile iúrÀr (8) ve 
úalb ile inandım ki AllÀhu TeèÀlÀnuñ (9) kitÀbları vardur Cibríl ile gökden (10) indirmişdir yer yüzündeki 
peyàamberlerinden (11) àayrıya kitÀb inmez ve Cibríl gelmez Óażret-i                  

[ 13b ] (1) Muóammed èaleyhi'ã-ãelÀtu ve's-selÀma Úur’Àn inmişdir (2) az az yigirmi üc yılda tamÀm olmuşdır 
(3) ve Óażret-i MÿsÀ èaleyhi's-selÀma TevrÀt (4) ve èÍsÀ èaleyhi's-selÀma İncíl ve DÀvÿd (5) èaleyhi's-selÀma Zebÿr ve 
àayrısın daòı (6) àayrı peyàamberlerine indirmişdir yaèní (7) on suóuf Óażret-i Ádeme ve elli ãuóuf (8) Óażret-i Şite ve 
otuz ãuóuf (9) Óażret-i İdríse ve on ãuóuf Óażret-i (10) İbrÀhime inmişdir èaleyhimu'ã-ãalÀtu ve's-selÀm (11) lÀkin 
TevrÀt ve İncíl ve Zebÿr ve cümle ãuóuflar her biri  

[ 14a ] (1) indikde bir uàurdan inmişlerdir lÀkin ÚurʾÀn-ı (2) èÀôímu’ş-şÀn cümleden mu’aòòar inmişdir (3) az 
az yigirmi üc yılda tamÀm olmuşdur (4) óükmi úıyÀmete degin bÀúídir nesiò ü tebdílden (5) berídir ol inen kitÀblarıñ 
baèżı óükmin (6) nesiò itmişdür anlar ile şimdi èamel cÀ’iz (7) degildir AllÀhu TeèÀlÀnuñ kitÀbları var idügine (8) delíl 
ke-úavlihi teèÀlÀ tenzílu’l-kitÀbi mina’l-lÀhi’l- (9)èazízi’l óakím ve resÿlihi dimenüñ maènÀsı (10) oldur ki daòı dil ile 
iúrÀr itdim ve úalb (11) ile inandım ki AllÀhu TeèÀlÀnuñ yer yüzünde  

[ 14b ] (1) peyàamberleri vardur evveli Ádem èaleyhi's-selÀm (2) anı AllÀhu TeèÀlÀ úurı balçıúdan yaratmışdır 
(3) cümlenüñ aãlı oldur ve Àòiri bizim peyàamberimüz (4) Muóammedü'l-MuãùafÀ ãalla’l-lÀhÿ teèÀlÀ èaleyhi's-selÀmdur 
(5) bu ikisinüñ arasında çoú peyàamberler gelmişdir (6) ãaàışını ancaú AllÀhu TeèÀlÀ bilür bu ikisine (7) ve bu ikisinüñ 
arasında gelenlere cümlesine (8) inandım ve dil ile iúrar eyledim ki cümlesi (9) óaúúdır ve cümlesinde aãlÀ ãaàíre ve 
kebíre (10) günÀhlardan berídir günÀh itmediler ve bizim peyàamberimiz (11) Muóammed èaleyhi's-selÀm cümleden 
efêaldir ve ümmeti  

[ 15a ] (1) cümle ümmetlerden òayırludur ve cümle inse (2) ve cinne gönderilmişdir ve şerèi úıyÀmete degin 
(3) bÀúídir ve andan ãoñra nebí yoúdur ve resÿl (4) gelmez ke-úavlihi teèÀlÀ  ve lÀkin resÿla’l-lÀhi ve òÀteme’n- (5) 
nebiyyín ve keõalike úavlühü èaleyhi's-selÀm lÀ nebí (6) baède her kim ki bizim nebímizden ãoñra nebí (7) vardır dise 
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yÀòÿd nebí gelür dise kÀfir (8) olur ve daòı nübüvvet daèvÀsın itse (9) bir kişi daòı muècize ùaleb itse úÀfir olur (10) 
AllÀhu TeèÀlÀnuñ peyàamberleri var idügine delíl (11) budur ki ke-úavlihi teèÀlÀ huvelleõí ersele resÿlehu  

[ 15b ] (1) bi’l-hudÀ ve’l-yevmi’l-Àòir dimenüñ maènÀsı oldur ki (2) daòı ben yevm-i Àòirete inandım olacaúdur 
cümle (3) diri olanlar ölse gerekdir ke-úavlihi (4) teèÀlÀ küllü nefsin õÀʾiúatü’l-mevt  ve öldükden (5) ãoñra AllÀhu 
TeèÀlÀ dirgürse gerekdir (6) cümle çıblaú ve yalın ayaú ve başı úaba[ú] úoysa (7) gerekdir ke-úavlihi teèÀlÀ ve enna’l-
lÀhe yebèaåu (8) men fí’l-úubÿr ve daòı èaõÀb-ı úabir óaúúdur (9) ke-úavlihi teèÀlÀ senuèaõõibuhum merreteyni  yaèní 
biz (10) anlara yaúínde iki kerre èaõÀb ideriz (11) bir kerre úabirde ve bir kerre Àòiretde AllÀhu aèlem  

[ 16a ] (1) daòı èaleyhi's-selÀm èaõÀb-ı úabir óaúúdır (2) óaúúında buyurur ki istenzehÿ èani’l-bevli (3) fe inne 
èÀmmete èaõabe’l-úabri minhü yaèní siz sidikden (4) iótirÀz idiñ yaèní sidügi bedeniñize (5) doúundurmadan ãaúınuñ 
zírÀ èaõÀb-ı (6) úabriñ çoàı ol sidügi doúundurmadan (7) ve daòı Münkir ve Nekír adlu melekleriñ su’Àlleri (8) åÀbitdir 
óadíå-i şeríf ile èUmde şeróinde (9) yazar ve úabir èaõÀbı óaúú olduàına ve naèím (10) óaúú olduàına delíl Resÿl 
èaleyhi's-selÀm (11) buyurdı el úabrü ravżatün min riyÀż-el-cenneti  

[ 16b ] (1) ve óufretün mih óufere’n-niyrÀni  yaèní cennet (2) çemenlerinden bir çemendir ebrÀr ve aòyÀr içün 
(3) yÀhÿd nírÀn çuúurlarından bir çuúurdur küffÀr (4) füccÀr içün aèmÀliñ vezin olması óaúúdır (5) ke-úavlihi teèÀlÀ ve 
neêaèu’l-mevÀzínel úıùsa (6) li yevmi’l-úıyÀmeti  yaèní AllÀhu TeèÀlÀ buyurur ki biz (7) istiúÀmet terÀzÿları vażè ideriz 
(8) ehl-i úıyÀmet içün lÀkin müʾminlere naôar (9) vaøè olur küffÀra naôar-ı mízÀn olmaz (10) Úur’Àn ile maèlÿmdur ve 
daòı dÀr-ı Àòiretde (11) úullar èamelleri kitÀbların oúumaú åÀbitdir nite kim                                                                         

[ 17a ] (1) AllÀhu TeèÀlÀ buyurur iúrÀ kitÀbek kefÀ bi nefsike’l- (2) yevme èaleyke óasíben ve daòı cennet ve 
cehennem (3) åÀbitdir maòlÿúdur fÀní olmazlar küllü şeyʾin hÀlikun (4) illÀ vechehu Àyeti ile bu maóalle su’Àl gelür (5) 
lÀkin bir laóôa helÀk olmaú beúÀya menÀfí (6) degildir deyü cevÀb virilür daòı cennet (7) ve cehennemüñ ehilleri fÀní 
olmazlar yaèní ehl-i (8) cennet olanlar cennetde ve ehl-i cehennem olanlar (9) cehennemde ebedílerdir cennet ve 
cehennem óÀlÀ (10) maòlÿú olduàına delíl AllÀhu TeèÀlÀ müʾminler (11) óaúúında buyurur ve sÀrièÿ ilÀ maàfiretin  

[ 17b ] (1) min rabbikum ve cennetin èarêuhÀ’s-semavÀtu ve’l-arêu (2) uèiddet li’l- mutteúíne  maènÀsı AllÀhu 
aèlem sürèat (3) idüñ úurtarıcı sebep yerine getürmege (4) ol namÀzda evvelki ãaffa geçmekdir ve úatÀl (5) ãaffında 
muókem ùurmaúdır ve imÀm ile evvel (6) tekbíre irişmekdir ve daòı cennete girmege (7) sürʾat idüñ ki anuñ genligi yedi 
úat (8) yer ve yedi úat gök birbirine ulaşdırsañız (9) ne miúdÀr olur ise ol daòı ol úadar (10) AllÀhu TeèÀlÀ cennetiñ 
enini õikr eyledi uzununı (11) õikir eylemedi zírÀ anı bizim èaúlımız idrÀk itmez  

[ 18a ] (1) anuñ óaddini AllÀhu TeèÀlÀ bilir ve daòı kÀfirler (2) óaúúında vetteúÿ’n-nÀrelletí uèiddet li’l-kÀfirín 
(3) úavl-i şerífidir AllÀhu aèlem úorkuñ şol (4) oddan kim kÀfirler içün yaradılup yÀr úılındı (5) AllÀhu TeèÀlÀ Óaøireti 
uèiddet li’l- mutteúín ve uèiddet (6) li’l-kÀfirín buyurdı ãíàa-i mÀżi ile (7) getürmesi delÀlet ider ki cennet ve cehennem 
(8) maòlÿúlardur AllÀhu TeèÀlÀ Óaøireti cenneti muùíèlere (9) åevÀb içün yaratdı ve cehennemi èÀãílere (10) èaõÀb içün 
yaratdı maènÀsı oldur ki (11) ben úażÀ ve úadere inandum òayr ve şerr fÀʾide ve żarar                                                         

[ 18b ] (1) cümle her ne olur ise AllÀhu TeèÀlÀnuñ taúdíri-y-le (2) ve dilemesi-y-le olup her ne olup olacaàı (3) 
ezelde taúdír itmişdir levó-i maófÿôa yazmışdır (4) híç aña muòÀlif nesne olmaz AllÀhu TeèÀlÀ (5) dilemeyince bir 
nesne vücÿda gelmez cümle maòlÿúÀt (6) cemèi olsalar bir nesne vücÿda gelmez ve getürmege (7) úÀdir degillerdir úażÀ 
ve úader yaèní yerleri ve gökleri (8) insi ve cinni ve melekleri ve sÀ’irler cümle eşyÀ (9) bi’õ-õÀt vücÿda gelmezden 
evvel èilmu’l-lÀhda (10) yaradılcaú olması ve levó-i maófÿżda olacaú diyü (11) deyü yazılmasına úażÀ dirler ve bu 
şeylerden her biri  

[ 19a ] (1) èilmu’l-lÀhda åÀbit olduàı vecih üzere (2) ve levó-i maófÿża yazılduàı üzere vaúit (3) zamÀn 
geldikde AllÀhu TeèÀlÀnuñ yaratmas-ıla (4) vücÿda gelmesine úader dirler imdi benim (5) canım erkÀn-ı ímÀn altıdur 
altıncısı úażÀ (6) ve úader dirler beşinüñ fehmi ÀsÀndur altıncısı (7) úadere ímÀn getürmekdir bu bir fehmi güc (8) 
meséeledir èaúlí degil naúlídir ve yahşi (9) degil iètiúÀdídir ol ecilden bundan (10) baóiå itmek memnÿèdur lÀkin bir 
miúdÀr (11) tafãíl olunmaú lÀzımdır er kişi èaúl-ı úÀãırına  

[ 19b ] (1) göre baòiå idüp galaùa veyÀóud êalÀlete (2) düşmeye ve baóiå itmez ise de fikr-i fÀsidi (3) nice gerek 
ise mülÀóaôa idüp muòÀlif (4) meõhebe gitmeye imdi maèlÿm olsun úader (5) aña dirler ki AllÀhu TeèÀlÀ cemíè 
mevcÿdÀtı òalú (6) itmezden evvel ve òalú itdükden ãoñra güneh-ile (7) cümlesinüñ ãıfatları ve óÀlleri ve heybetleri (8) 
nice olsa gerekdir ve ne iòtiyÀr ideceklerdir (9) bilürdi ve her ne iòtiyÀr idecekler-ise (10) eger òayr ve eger şerr her 
kişinüñ iòtiyÀrına göre (11) taúdír itmiş idi aña taòmín-i írÀdí dirler 

[ 20a ] (1) ammÀ úażÀ aña dirler ki Óaúú TeèÀlÀ úalem-i aèlÀyı (2) ve levó-i maófÿôı òalú idicek úaleme emir 
idüp (3) cemíè muúadderÀtı levó-i maófÿôa icmÀlen kitÀbet (4) itmiş idi aña úażÀ-i irÀdí dirler ammÀ (5) óükm aña dirler 
ki levó-i maófÿôa icmÀlen (6) kitÀbet olanı her ne ise günden güne (7) èale't-tafżíl maòlÿúÀtıñ istióúÀúlarına (8) ve 
saèylarına ve terklerine göre muúteżÀ-i (9) ulÿhiyyete her ne vecih ile revÀ görür ise (10) eger òayr ve eger şerr òalú 
idüp icrÀ ider (11) aña teklíf-i irÀdí dirler ve daòı òayrÀt  
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[ 20b ] (1) bi'l-külliye òÀliúa isnÀd oluna taèôímen tÀ ki (2) òalú òayr işleyicek kendüye virilen iòtiyÀrına (3) 
maġrÿr olup èaceb itmeye ve şerr işleyicek (4) kendi cürmin bilüp daòı ziyÀde itmeye zírÀ (5) úażÀ ve úader ve óüküm 
bu òalúuñ iòtiyÀrına (6) ve dilemesine ve terkine mevúÿfdur meåelÀ süt (7) yoàurt olmaú ve peynir olmaú ve südi (8) 
istièmÀl idüp menfaèatlenmek ve ihmÀl (9) olunur-ısa żÀyiè ve fÀside olmaú hep (10) òalúuñ iòtiyÀr-ı cüz’isiyle olur 
eger (11) süd ãÀóibi südünüñ yoàurt olmasın  

[ 21a ] (1) murÀd idüp yoàurt esbÀbına mübÀşeret (2) ider-ise AllÀhu TeèÀlÀ òilÀfıñ dileyüp (3) peynir itmez 
ammÀ peynir itmege úÀdürdür eger süd (4) ãÀóibi südünüñ peynir olmasın murÀd (5) idüp peynir esbÀbına mübÀşeret  

iderse (6) Óaúú TeèÀlÀ òilÀfuñ dileyüp yoàurt itmez (7) ammÀ yoàurt itmege úÀdirdir ammÀ her nesneniñ (8) esbÀbına 
mübÀşeret itmeden èÀdetu’l-lÀh (9) degildür yoàurdı peynir itmedügi gibi sÀ’ir (10) nesneleri daòı itmez meåelÀ buàdayı 
ekmeden (11) bitürmege úÀdirdir lÀkin èÀdetu’l-lÀh degildir 

[ 21b ] (1) ve daòı ùarı ekdikde buàday bitirmege (2) úÀdirdir ve şeker úamışı bitürmeye úÀdirdir (3) lÀkin 
bitürmeyüp ãÀóibi her neye mübÀşeret (4) ve ne iòtiyÀr ider-ise anı bitürür ammÀ baèżı (5) zamÀnda yoàurt olmayup 
òilÀf vÀúiè (6) olursa nÀdirdir en-nÀdir kel-maèdÿm (7) veyÀòÿd èilminde noúãÀn olmuşdur ey (8) müʾmin úardaşlar 
maèlÿm olsun ki (9) iòtiyÀr-ı cüzʾí mesʾelesinde Úadrí meõhebi (10) ve Cebrí meõhebi ile bizim meõhebimiz mÀ-
beyninde (11) iòtilÀf vardur zírÀ bizim meõhebimiz Úadrí  

[ 22a ] (1) ve Cebrí meõhebinüñ ortasından geçüp (2) gider iki cÀnibe meyl itmek cÀ’iz degildir (3) zírÀ bir 
cÀnibi Úadrí meõhebidür ve bir cÀnibi (4) Cebrí meõhebidir imdi kişi kendüye (5) úanàı meõhebdedir bilmek gerek 
lÀkin üc (6) meõhebiniñ ùaríúiñ bilmek ve añlamaú ümmílere (7) müşkildür hemÀn lÀzım olçak kendi meõhebine (8) 
iètiúÀdı lÀzım olanlara muèteúid olup (9) ayrıú bu iètiúÀddan dönmemek gerekdir (10) imdi şöylece iètiúÀd eyleye ki her 
kişinüñ (11) fièlleri ve işleri ikiden òÀli degildür biri  

[ 22b ] (1) òayr ve biri şerdir ikisi daòı Óaúú TeèÀlÀnuñ (2) taúdíri ile ve úażÀsı ile ve óükmi ile (3) olur buña 
delíl AllÀhu TeèÀlÀ buyurdı (4) úul kullun min èindi’l-lÀh  ve daòı her nesne ki èÀlemde (5) vardur her nesne ki vÀúiè 
olur Óaúú TeèÀlÀnuñ (6) taúdíri ile ve irÀdeti-le ve taólíú ile olur (7) lÀkin muùlaú degildür yaèní úuluñ híç èameli de (8) 
daòli olmamaú maènÀsına degil belki òalú (9) iòtiyÀr-i cüz’í-le her neye meyl-i úaãd iderlerse (10) òÀliú daòı meyilleri 
ve úaãdlarına göre (11) òalú idi virür óuãÿãÀ ki iòtiyÀr-i cüz’í  

[ 23a ] (1) bizim meõhebimizde úudretdür ve daòı farż vÀcib (2) olan ùÀèatuñ cümlesi Óaúú TeèÀlÀnuñ emri (3) 
ile ve muóabbeti ile ve rıżÀsı ile ve èilmi ile (4) ve minneti ile ve taúdíri ile ve úażÀsı iledür (5) ve levó-i maófÿôa 
yazması iledür èamel-i åÀní ki (6) fażíletdür yaèní nÀfiledür AllÀhu TeèÀlÀ Óażretlerinüñ (7) buyurması ile degildür 
ammÀ dilemesi ile ve sevmesi (8) ile ve taúdíri ile ve yaratması ile kendi rıżÀ-yı (9) şerífine muvÀfıú úılmaú ve levó-i 
maófÿôa yazması (10) ile èamel-i åÀliå ki maèÀãídür yaèní günÀhlaruñ (11) küllísi ki Óaúú TeèÀlÀnuñ èilmi ile ve úażÀsı 
ile  

[ 23b ] (1) ve taúdír-ile ve meş’iyyeti iledür òiõlÀn iledür (2) ve levó-i maófÿôa yazması ile ammÀ muóabbet ile 
ve rıżÀsı (3) ile ve emri ile degildür imdi úul bu üc  (4) èamelden òÀlí olmaz her ne işler yÀ vÀcib yÀ nÀfile (5) veyÀ 
sünnet işler veyÀ óarÀm işler pes imdi (6) Óaúú subóÀne ve teèÀlÀ  her kişiye iòtiyÀr-ı cüz’í (7) virüp emri bi’l-ma’rÿfí 
ve nehy èani’l-munker  (8) itmişdir yÀ eyyuhe’l-leõíne Àmenÿ’t-teúu’l-lÀhe óaúúa (9) tuúÀtihi ve lÀ temÿtunne illÀ ve 
entum müslimÿn yaèní AllÀhu (10) TeèÀlÀ buyurur ki benden kemÀl ile úorúuñ (11) ve daòı siz elbette ölmeñiz illÀ 
İslÀm üzere  

[ 24a ] (1) olduàuñız óÀlde ölüñ dimekdür pes (2) imdi maèlÿm oldu ki kişi müslim olmaú (3) kendi elindedür 
iòtiyÀr-ı cüz’ísini sebep (4) ile ve daòı her kişide iòtiyÀr-ı cüz’í var (5) idügine bu Àyet-i keríme delíl-i úaùèídür ve daòı 
(6) kişiye hidÀyet Óaúú TeèÀlÀdan óÀãıl olur (7) ve ol hidÀyet nefsi úabÿl itmek ile mühtedí (8) olur ve daòı her kişi 
iòtiyÀr-ı cüz’ísiyle (9) her neye meyl ve úaãd idüp esbÀbına (10) mübÀşeret ider-ise eger òayr ve eger şerr (11) 
istióúÀúına göre òÀliú diler-ise taúdír  

[ 24b ] (1) olanı icrÀ ider ve diler-ise tebdíl (2) idüp maóv ider ke-úavlihi teèÀlÀ yemóÿ’l-lÀhu mÀ yeşÀʾu (3) ve 
yuåbit ve èindehu ummu’l-kitÀb rivÀyet (4) olunur ki AllÀhu subóÀnehu ve teèÀlÀ her gün levó-i (5) maófÿôa üç yüz 
altmış kerre naôar idüp (6) kimini dirgürür ve kimini öldürür kimini èazíz ider (7) ve kimini óaúúír ider yefèalu’l-lÀhu 
mÀ yeşÀʾu ve yeókumu (8) mÀ yüríd  pes imdi cemíè efʻÀliñ fÀèili (9) óaúúíúatde AllÀhu TeèÀlÀdur ammÀ úaãd ve iòtiyÀr 
(10) bizden gerekdür ve daòı Óaúú TeèÀlÀ bize (11) iòtiyÀr-ı cüz’í virdi baèdehu baèøı nesne bize  

[ 25a ] (1) işlemek ile emir itdi ve baèżı nesneyi terki (2) ile emir itdi dimiş oldı ki eger siz (3) iòtiyÀr-ı 
cüz’íñizi emir itdügim nesnelere (4) ãarf iderseñiz ben anı size òalú idi (5) virirem ve size Àòiretde cennet iósÀn (6) 
ideyim emrime imtiåÀl itdüñiz içün ve eger (7) iòtiyÀr-ı cüz’íñiz tehí olup işlemen didüàüm (8) nesnelere ãarf iderseñiz 
anı daòı size (9) òalú idi virem lÀkin Àòiretde size èaõÀb-ı (10) şedíd ile èaõÀb iderim dimek olur (11) nehyim ictinÀb 
itmedüñiz içün ve daòı  
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[ 25b ] (1) iòtiyÀr-ı cüz’í didükleri hemÀn niyyet (2) ve úaãd-ı èazímet itmekdür yaèní Türkíce fulÀn (3) nesneyi 
ideyin deyü úalbi ile úaãd ve teveccüh (4) itmekdür ve bundan öte geçmek gerekdir (5) zírÀ Úadrílerüñ yüksek 
úayalardan ve ùaàlardan (6) düşüp helÀk olduúları yerlerdür (7) eger iòtiyÀr-ı cüzʾí olmasa teklíf-i muóÀl (8) olur idi 
MÿsÀ KÀôım Óażretlerine (9) maèãiyet kimdendür deyü su’Àl olunduúda (10) cevÀb virdigi èazim ve ùaleb úuldandır 
(11) ve òalú eylemek AllÀhu TeèÀlÀdan olmaú üzere  

[ 26a ] (1) cevÀb virdigi beyne'l-cebir ve'l-úadirdür (2) yaèní Cebríler mezhebi-le Úadríler meõhebinüñ (3) 
ortasıdur ve daòı saèíd ve şaúí (4) ve şaúí saèíd olmaú meséelesini kemÀ-hüve (5) óaúúu bilmek ve añlamaú ve aña göre 
èamel üzere (6) olmaú gerekdür imdi müʾmin úardaş AllÀhu TeèÀlÀ (7) èaşúına olsun bir òoşca diñle zírÀ (8) bu maóall 
ayaúlar ùayanup sürcedükde cehenneme (9) düşecek yerlerdür imdi añlaàıl kim AllÀhu (10) TeèÀlÀnuñ èilm-i ezeliyyesi 
müteàayyir olur ve ne (11) mütebeddil yoúdur lÀkin var ki bir kimse èömrinde  

[ 26b ] (1) baèżısında saèíd ve baèżısında şaúí (2) olacaàı èilm-i ezeliyyesinde maèlÿm olmış (3) olacaú 
cÀ’izdür ki levó-i maófÿôda ol (4) kimse ismi eşúıyÀdan veyÀ süèedÀdan yazıla (5) meåelÀ bir kimsenüñ èömrinde 
ibtidÀsından (6) saèíd ve Àòirinde şaúí olmaú gibi ve bir kimse (7) daòı èömrinüñ evvelinde şaúí ve Àòirinde saèíd (8) 
olması gibi yaèní ibtidÀ-i èömriñ şeúÀvet üzere (9) olması gibi Óaúú TeèÀlÀnuñ èilm-i ezelísinde (10) maèlÿm olduúdan 
ãoñra cÀ’izdir ki levó-i (11) maófÿôda her birinüñ óÀli ibtidÀ-yı èömürlerinde  

[ 27a ] (1) olan óÀlleri iètibÀri ile yazıla baède (2) şaúí olmaú üzere taórír olunan kimse (3) iòtiyÀr-ı cüz’ísin 
efèÀl-i reddiyye ãarf (4) itmek ile şeúÀveti ôuhÿr idüp şaúí (5) olur ibtidÀsı şeúÀvet üzere olan (6) kimse iòtiyÀr-ı cüz’ísin 
efèÀl-i óasene (7) cÀnibine ãarf itmek ile saèÀdet ôuhÿr (8) idüp levó-i maófÿôda her birinüñ óÀli (9) tebdíl olunur yaèní 
saèíd şaúí saèíd (10) [şaúí] olmaú üzere yazılmış olur bu vecih ile vÀúiè (11) olan tebdíl ve teàayyür taúdír degildir 
taúdím-i  

[ 27b ] (1) úadím ki èilm-i ezeliyyesinde olan taúdírdür (2) ol èÀlí olan mekÀndur bÀúídür ancaú teàayyür (3) 
levó-i maófÿzda olmuşdur ki anda olan (4) teàayyür-i taúdíre żarar vermez úadím olduàına (5) binÀen baède èaksi 
olmaú üzere taórír olunan (6) levó-i maófÿôda tebdíl olunur meåelÀ süèedÀdan (7) olmaú üzere taórír olanlardır şaúí 
olmaú (8) [ şaúí ] olmaú üzere taórír olunur ve şaúílerden (9) yazılmış iken saèíd olmaú üzere kitÀbet (10) olunur pes 
imdi bu taóúíú üzere (11) tebdíl ve teàayyür levó-i maófÿôda oldı  

[ 28a ] (1) èilmu’l-lÀhda olmadı zírÀ èilmu’l-lÀh tebdíl (2) ve teàayyür olmaz pes imdi taúdír-i (3) ezelí 
müteàayyir olmaú lÀzım gelmez zírÀ mütebeddil (4) olan levó-i maófÿôda yazılandur (5) èÀmilín èilmine göre yazılur 
ammÀ Óaúú subóÀne (6) ve teèÀlÀnuñ èilm-i ezeliyyesi híç müteàayyir (7) olmaz maèlÿm oldı ki saèíd şaúí ve (8) şaúí 
saèíd olmaú levó-i maófÿôda imiş (9) Óaúú TeèÀlÀ cemíè ümmet-i Muóammedi süèedÀ gürÿóından (10) eyleye Àmín ve 
bi'l-cümle inandım AllÀhu TeèÀlÀya (11) ve meleklerine ve kitÀblarına ve peyàamberlerine  

[ 28 b ] (1) ve úıyÀmet gününe òayır ve şerr AllÀhu TeèÀlÀnuñ (2) taúdíri ile ve dilemesi ile ve yaratması ile (3) 
olduàına ímÀn-ı icmÀli budur tafêíl (4) bunuñ üst ùarafında yazılandur hemÀn (5) óıfıô ile ímÀn ve İslÀm birdür ikisi (6) 
daòı úalb ile inanmaúdur ve dil ile iúrÀr (7) itmekdür Óażret-i Muóammed èaleyhi'ã-ãalÀtu (8) Óaúú TeèÀlÀdan getürdigi 
cümle óaúúdur getürdigini (9) getürdigi õikir itdügümüz şeylerdür yaèní (10) AllÀhu TeèÀlÀya ve meleklerine ve 
kitÀblarına (11) ve peyàamberlerine ve úıyÀmet gününe ve òayır ve şerr 

[ 29a ] (1) AllÀhu TeèÀlÀdan olduàına úalb ile inanmaú (2) ve dil ile iúrÀr itmek ímÀn-ı İslÀm (3) dirler dín ve 
millet birdür Óażret-i Muóammed èaleyhi's- (4) selÀm Óaúú TeèÀlÀdan getürdügi şeyler (5) iètiúÀda müteèalliú yaèní bu 
altı şeyʾ õÀtına (6) dín ve millet dirler şeríèat-ı aèmÀle müteèalliú (7) getürdigidür yaèní Resÿlu’l-lÀh èaleyhi's-selÀm (8) 
Óaúú TeèÀlÀ ùarafından getürdigi iki èilimdür (9) biri iètiúÀda müteèalliú biri aèmÀle müteèalliú (10) imdi iètiúÀda 
müteèalliú olan ímÀn (11) èilmidür ímÀn èilmini úalb ile inanmaúdur ve dil  

[ 29b ] (1) ile iúrÀr itmek ímÀn ve İslÀm dirler (2) ve ímÀn èilminüñ õÀtına dín ve millet (3) dirler aèmÀle 
müteèallik olan èilm-i aèmÀli ôÀhirine (4) müteèalliúdür yaèní abdeste ve namÀza (5) ve oruca ve àusle ve óayøa ve 
nifÀsa (6) ve alıma ve ãatıma müteèalliú olan èilimdir (7) bu èilmi biz úabÿl idüp anlar ile èamel (8) itmesine şeríèat 
dirler ve daòı kişiye (9) lÀzım olan iètiúÀdda ve èamelde meõhebiñ (10) bile iètiúÀdda meõhebiñ kimdir diseler (11) ehl-i 
sünnet ve cemÀèatdir diye [y]aènì ben Resÿl  

[ 30a ] (1) u’l-lÀhuñ aãóÀbı ve cemÀèatına iètiúÀd üzerine (2) oldılar ise ben daòı ol iètiúÀd üzerineyin (3) diye 
anlarıñ iètiúÀdı bu araya gelince õikir (4) itdügümüzdür ve óüküm eyleye ki ehl-i sünnet (5) ve cemÀèat meõhebi 
óaúúdur àayri meõhebler (6) bÀùıldur èamelde meõhebüñ kimdür diseler (7) İmÀm-ı Ebÿ Óanífe raêıya’l-lÀhu èanhudur 
diye (8) yaèní Ebÿ Óanífeyi èibÀdetde ve muèÀmelede (9) imÀm idindim ve kitÀbu’l-lÀhdan ve óadíåden (10) ekleyüp 
çıúarduàunı úabÿl itdim ve anuñ (11) söz-ile èameli iòtiyÀr itdim dimekdir imdi  

[ 30b ] (1) bunları óıfôa alduúdan ãoñra her gün (2) ímÀnıñ yeñileye ide ki yÀ Rabbi eger benden (3) küfür ãÀdır 
oldıysa tevbe itdim dín-i İslÀma (4) girdim Óażret-i Muóammed èaleyhi's-selÀm senüñ (5) cÀnibinden her ne getürdi ise 
inandım (6) óaúúdur diye AllÀhu TeèÀlÀya ve AllÀhu TeèÀlÀdan (7) her ne gelen nesneye AllÀhu TeèÀlÀnuñ murÀdı (8) 
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üzere inandım ve peyàamberlere ve peyàamberlerden (9) gelen her nesneye peyàamberleriñ murÀdı üzere (10) inandım 
zírÀ küfür sözler çoúdur elfÀô-ı küfür (11) ne nesnelerdir bilmeyince küfürden úurtulmaú àÀyet  

[ 31a ] (1) müşkildir imdi èaúÀyid kitÀbları ãaà úanad (2) gibidir ve elfÀô-ı küfür yazılan kitÀblar ãol (3) úanad 
gibidir imdi müʾmin bir úuşa beñzer (4) eger èaúÀidi ve elfÀô-ı küfri her birini (5) bir òoşca èulemÀ-yı kÀmilínden øabù 
(6) idüp ögrendiñ ise ve bu õikir itdigümüz (7) èakÀidler muèteúid ve elfÀô-ı küfür olan (8) sözlerden müctenib olduñ ise 
insÀn (9) ve kedi vesÀ’ir óayvÀnlar seni ùutmaú diledikde (10) ùayerÀn idüp yaèní uçup ãayyÀd (11) èaõÀbından òalÀã 
olursın ve eger èaúÀid  

[ 31b ] (1) kitÀblarında yazılduàı üzere muèteúid (2) olsa müʾmin kÀmil olur lÀkin fí-zemÀnınÀ (3) ôuhÿr elfÀô-ı 
küfri ve efèÀl-i küfri (4) bilmeyincek iótimÀl vardır ki ol sözleri (5) söyleyüp veyÀ işleyüp veyÀ iètiúÀd idüp (6) kÀfir ola 
cemíè ùÀèatları bÀùıl olur (7) bu òavf ve úorúu içün elfÀô-ı küfür ve efèÀl-i (8) küfür yazılan kitÀbları ve risÀleleri daòı (9) 
bilüp ve müùÀlaèa idüp bu elfÀôı ve bu (10) efèÀli ve bu iètiúÀdı terk ide ve daòı (11) elfÀô-ı küfür ve efèÀl-i küfür sekiz 
biñ sekiz yüz  

[ 32a ] (1) seksen sekizdür ve bunları melÀóide (2) ùÀʾifesi peydÀ idüp memÀlik-i İslÀma (3) münteşir 
itmişlerdir anları kimse zamÀn-ı (4) evÀʾilde söylemezler idi ve söyleyeni (5) úatil iderler idi şimdiki zamÀnda ol (6) 
sözleri ve ol fièlleri söyleyen ve işleyen (7) densizleri aña ùÀ’ifesi dügünlerde (8) ve àayri mecmaèalarda vesÀʾir 
yerlerde (9) söyledüp òaùù idüp gülüşürler (10) hem gülenler hem kendileri cemíèan kÀfir olurlar (11) tecdíd-i ímÀn 
itmezler-ise úatilleri lÀzım  

[ 32b ] (1) olur ve daòı eger bir müʾmin èaúÀidi muókem (2) bilse lÀkin elfÀô-ı küfür bilmese ol kişi (3) şimdiki 
zamÀnda insÀn şeklinde hemÀn (4) bir úanadlu úuşa beñzer insÀnı ve kedileri (5) ùutmaú isteseler ùutarlar òalÀãa mecÀl 
(6) olmaz eger elfÀô-ı küfri ve efʻÀl-i küfri (7) bilse lÀkin èaúÀidi bir òoşca bilmese (8) ol kişi muúalliddir muúallid ise 
fÀsıúdır (9) veʾl-óÀãıl evvel èaúídesin taãóíó itmege (10) muúayyed ola baèdehu elfÀô-ı küfri ve efʻÀl-i (11) küfri ne 
nesnedir bilmege muúayyed ola baède  

[ 33a ] (1) Óaúú ãubóÀne ve teèÀlÀya duèÀ eyleyüp diye ki (2) yÀ Rabbi èaúídemi ehl-i êalÀlet èakídesinden (3) 
ve lisÀnımı elfÀô-ı küfürden ãaúlaya ímÀnıñ (4) vesÀ’ir umÿrını AllÀhu TeèÀlÀya emÀnet úoyup (5) bu duèÀyı oúıya 
AllÀhümme inni estevdeèuke (6) diyeni ve emÀneti ve òevÀtimu èameli her şey ki (7) AllÀhu TeèÀlÀ Óażretine emÀnet 
úonıla ol (8) şeyʾ żÀyiè olmaz pes imdi úuşdan (9) murÀd müʾmindir ãayyÀddan murÀd (10) ve kediden murÀd şeyÀùíndir 
bir kimse (11) ehl-i sünnet ve cemÀèat èaúídeleri ile  

[ 33b ] (1) muèteúid olsa ve elfÀô-ı küfri ve efèÀl-i (2) küfri bilüp kendi óıfıô üzere (3) olsa iki úanadlu úuş gibi 
kendü[n]i (4) kediden yaèní şeyùÀnlar şerrinden òalÀã (5) ider ve fırÀú-ı êÀlle meõhebine gitmeden kendüni (6) óıfıô ider 
ve ammÀ ehl-i sünnet ve cemÀèat (7) meõhebinde olan èaúÀidi bilmese (8) ve elfÀô-ı küfri ve efʻÀl-i küfri (9) ve iètiúÀd-i 
küfri bilmese úorúu vardır ki (10) ehl-i sünnet meõhebinden òÀric olup (11) fırÀk-ı êÀlle meõhebine dÀòil ola óÀl  

[ 34a ] (1) kendini ehl-i sünnet ve cemÀèat meõhebinden (2) ôann ider neèÿõü bi’l-lÀhi teèÀlÀ  ve çoú olur ki (3) 
şeyùÀn ve nefs-i emmÀre hücÿm idüp (4) diline elfÀô-ı küfri cÀrí idüp kÀfir (5) ider óÀlbuki ol derd-mend kendini 
müʾmin (6) ôann idüp ölünceye dek çalışup (7) èibÀdÀt ve ùÀèatları ider şeyùÀn bunı (8) èibÀdet itmege teràíb idüp 
úındırır ki (9) hem dünyÀda zaómet çeksün ve hem Àòiretde (10) èaõÀb-ı elímde olsun der zírÀ bilir ki (11) birisi úabÿl 
ola-y-idi şeyùÀn itdügine  

[ 34b ] (1) rÀżı mı olurdı bir kişi küfür söylese mücerred (2) lÀ ilÀhe illa’l-lÀh Muóammed resÿllullÀh dimek ile 
(3) MüslimÀn olmaz zírÀ teberrí şarùdır ammÀ şol (4) kimesnelere elfÀô-ı küfri bilürler lisÀnlarıñ (5) óıfıô üzere olurlarda 
eger bu kişiye (6) şeyùÀn bir ùaríú ile elfÀô-ı küfri söyledir (7) kefere ise yÀòÿd efèÀl-i küfri işledir (8) ise tedÀrik idüp 
tecdíd-i ímÀn ve tecdíd-i (9) nikÀó idüp mü’ebbed [i]düp èaõÀbından necÀt (10) bulur ve zinÀdan òalÀã bulur pes imdi 
(11) müʾmin nefsi şeyùÀna uyup Óaúú emrin 

[ 35a ] (1) úoyup hevÀya uyup dín bÀbında ihmÀl (2) itmeye bil ki gice gündüz aàlayup dín (3) úaydın çeksün 
bÀrí kendi[n]i MüslimÀnlardan (4) ve müʾminlerden ide göresin zírÀ (5) úorúu var ki yetmiş ve seksen yıl itdügiñ (6) 
èamel żÀyiè olup henüz MüslimÀn olmamış (7) olasın ammÀ derd-mend sen kendini MüslimÀn (8) ôann idersin bil ki 
daòı ímÀn nedir bilmeyüp (9) maóşer yerinde rüsvÀ olasın imdi (10) müʾmin olanlara lÀzımdır ki giçe ve gündüzdür 
(11) oluncaya dek kÀhillik ve süstlük  

[ 35b ] (1) itmeye evvel ímÀna müteèalliú ve elfÀô-ı küfr (2) ve efèÀl-i küfüre ve iètiúÀdı küfre èilmi ögrene (3) 
baède namÀza ve èÀbdeste ve oruca ve àusle (4) müteèalliú olan èilimleri çalışup ögrene (5) ímÀnı ve namÀzı cümle 
müteèalliúÀt-ıla bilüp (6) èamel eyleye ve elfÀô-ı küfür ne nesnelerdir (7) bilüp ictinÀb eyleye ve illÀ ol kimesnelerden 
(8) hemÀn dünyÀda MüslimÀndır deyü cizye ve òarÀc (9) almazlar ve kendisin ve evlÀdın esír (10) itmezler ve boynuñ 
urmazlar işte bu aãıl (11) MüslimÀnıñ fÀ’idesi budur imdi küfrüñ  

[ 36a ] (1) kökü ücdür úavlen ve fièlen iètiúÀden meséele (2) bir kişi iòtiyÀrı ile kÀfir olsa úalb-i (3) muùma’in 
bi'l-ímÀn olsa ol kişi kÀfirdir (4) úalbinde ol ímÀn aña nefʻi virmez ve AllÀhu (5) TeèÀlÀ úatında müʾmin olmaz meséele 
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bir kişinüñ (6) küfür ícÀb iden nesne òÀùırına gelse (7) ve getürse ammÀ söylemese ve òÀùırına (8) geldügün istemese ol 
maóø-ı ímÀndır (9) meséele bir kişi kÀfir olmaàa úaãd ve èazim (10) itse yüzyıldan ãoñra daòı ölürse (11) fí’l-óÀl kÀfir 
olur meséele bir kişi küfür                                              

[ 36b ] (1) söyleyen kişiye kendi rıżÀsı ile gülse (2) kÀfir olur meséele bir kişi küfür ícÀb iden (3) sözi söylese 
àayrılar gülseler kÀfir (4) olurlar meséele bir meõkÿr elfÀô-ı küfri (5) söylese òalúı daòı úabÿl itseler kÀfir (6) olurlar 
yaèní inkÀr itmeseler meséele eger (7) vÀèiô küfür ícÀb iden kelimeyi söylese (8) òalú daòı iètiúÀd itseler kÀfir olur (9) 
meséele óadíå-i mütevÀtiri inkÀr eylese kÀfir (10) olur meséele rivÀyet olunur ki Óażret-i (11) Ebÿ Yÿsuf ile pÀdişÀh bir 
meclisde  

[ 37a ] (1) otururken õikir olundı ki peyàamber èaleyhi's- (2) selÀm úabaàı severdi bir kişi eyitti (3) ben úabaàı 
sevmezem Ebÿ Yÿsuf eyitdi úılıç getürüñ (4) bu kişinüñ başın kesin deyü emir itdi (5) ol kişi estaàfiru’l-lÀh mimmÀ 
õekeratu ve mimmÀ yÿcibu’l- (6) küfra eşhedü enlÀ ilÀhe ille’l-lÀh ve eşhedü enne Muóammeden (7) èabdühu ve resÿlüh 
didi pes imdi Ebÿ (8) Yÿsuf ol kişiyi terk itdi meséele şol (9) kimselerüñ ki ÚurʾÀn-ı èaôím úaçan kitÀbet olunsa (10) 
cismidür ve úırÀʾat olunsa èarżdur diseler (11) ikfÀr vÀcibdür meséele bir kişi deff ve kaãíb 

[ 37b ] (1) çalar iken ÚurʾÀn oúusa kÀfir olur (2) deff didikleri Àlet lehvídir ve úaãíb (3) didikleri çalbere ve 
dünbelek ve bunlarıñ (4) ÀmÀli her ne ki var ise aña dirler (5) bir kişi yüz dört kitÀbdan birin inkÀr (6) itse kÀfir olur 
meséele bir kişi sekerÀt-ı (7) mevtde olan aóvÀli inkÀr eylese kÀfir (8) olur meséele bir kişi aóvÀl-i úabri inkÀr (9) eylese 
kÀfir olur meséele bir kimse úıyÀmeti (10) inkÀr eylese kÀfir olur meséele bir kimse (11) mízÀn inkÀr eylese kÀfir olur 
meséele  

[ 38a ] (1) bir kimse ãırÀùı inkÀr eylese kÀfir olur (2) meséele bir kimse cehennemi inkÀr eylese kÀfir [olur] (3) 
bir kimse ÚurʾÀn-ı èaôími taòfíf eylese kÀfir (4) olur meséele bir kişi mescidi ve cÀmièi (5) taòfíf eylese kÀfir olur 
meséele bir kişi (6) ayaàın muãóaf-ı şeríf üzerine úoãa (7) kÀfir olur żarÿret èindinde degil (8) meséele bir kişiye niçün 
ÚurʾÀn oúumazsıñ (9) dinilse veyÀòÿd niçün çoú oúumazsın (10) dinilse ol kişi daòı ùoydum veyÀòÿd (11) girye gördüm 
yaèní sevmezem oldum dise  

[ 38b ] (1) kÀfir olur meséele bir kişi kitÀbuʾl-lÀhdan (2) bir Àyet inkÀr eylese kÀfir olur meséele (3) bir kişi 
ÚurʾÀn-ı èaôími taèyíb eylese veyÀòÿd (4) taòaùtí eylese kÀfir olur meséele bir kişi (5) muèavveõeteyni teèvílín inkÀr 
eylese kÀfir (6) olur ammÀ müte’aòòirínden baèżılar úatında (7) muùlaúÀ kÀfir olur gerek te’víl itsün (8) gerek itmesün 
meséele bir kişi ve lÀà ile (9) ve luèb ile ÚurʾÀn-ı èaôím oúusa kÀfir (10) olur meséele bir kişi ÚurʾÀn-ı èaôími te’víl (11) 
kelÀm arasında istièmÀl idüp  

[ 39a ] (1) söylese meåelÀ izdióÀm-ı nÀsda fecemaènÀhum (2) cemèan dise kÀfir olur meséele bir kişi (3) bir 
yüksek binÀyı ögürüp ve's-semÀ (4) ve'ù-ùÀriúi gibi úılmış dise kÀfir olur (5) meséele bir úaãír kimesneye görüp innÀ (6) 
aèùaynÀdan úıãacıú dise kÀfir olur (7) meséele maríø úatında YÀsin-i şeríf (8) oúuyan kimesneye meyyit aàzına loúma 
(9) verme dise kÀfir olur meséele bir kişiye (10) gel cemÀèat ile namÀz úıl didiklerinde (11) ben yalıñız úıların   zírÀ 
Óaúú TeèÀlÀ inne’ã-ãalÀte  

[ 39b ] (1) tenhÀ  didi dise kÀfir olur meséele (2) bir kişi ÚurʾÀn-ı èaôím oúurken òÀùırına (3) gelmese bir daòı 
velteffeti’s-sÀúu bi’s-sÀú (4) dise kÀfir olur meséele bir kişi úadeói (5) ùoldurup ve keʾsen dihÀúan dise (6) kÀfir olur 
meséele bir kişi úadeói ùoldurup (7) laùífe ile fekÀnet şerÀben ùahÿrÀ  dise (8) kÀfir olur meséele bir kişi ölçerken (9) ve 
ùarùarken bir kişi anuñ úatında fe iõÀ kÀlÿhum (10) ev vezenÿhum yuòsirÿn dise kÀfir olur (11) meséele bir kişi ücret ile 
muãóaf al dise  

[ 40a ] (1) kÀfir olur meséele bir kişi bu cölmekde (2) ve bu tencerede ne vardur dise ol daòı (3) ve’l-
bÀúıyÀtü’ã-ãÀlióÀtü vardur dise (4) kÀfir olur meséele òuãÿmet vaútinde (5) lÀ óavle velÀ úuvvete illÀ bi’l lÀhi’l-èaliyyi’l-
èaôím (6) bir Àòer daòı emir böyle degildür dise (7) veyÀ bu saña ne işler veyÀ bu seni aclıúdan (8) úurtarmaz veyÀ bu 
etmek yerine ùurmaz (9) veyÀ bu bir şeyʾ getürmez veyÀ bu çanaúda tirid (10) olmaz dise kÀfir olur meséele bir kişi (11) 
òuãÿmet vaútinde bu sözleri  

[ 40b ] (1) subóÀnaʾl-lÀh diyen kimseye daòı söylese (2) kÀfir olur meséele bir kişi òuãÿmet (3) vaútinde lÀ 
ilÀhe illÀ’l-lÀh dise bir kişi (4) daòı õikir olunan sözleri söylese (5) kÀfir olur meséele bir kimse şarÀb (6) içerken 
bismi’l-lÀh dise kÀfir olur (7) meséele livÀùa iderken bismi’l-lÀh dise (8) kÀfir olur ammÀ yedikden ãoñra elóamdüli’l-lÀh 
(9) dise baèżılar kÀfir olur baèżılar (10) olmaz didiler ammÀ kendiye naãíb olup (11) úarnı ùoyduàı içün dise kÀfir  

[ 41a ] (1) olur meséele bir şeyʾ emir úatında  veyÀ icÀzet (2) úatında bismi’l-lÀh dise kÀfir olur (3) meséele bir 
kişi birinüñ evine varsa (4) içerü gireyim mi deyü icÀzet ùaleb (5) itse ev ãÀóibi daòı bismi’l-lÀh dise (6) eger murÀdı 
icÀzet verdüm gir dimek (7) ise kÀfir olur yÀòÿd icÀzet isteyüp (8) úalúayın mı dise ol daòı bismi’l-lÀh dise (9) kÀfir olur 
yÀòÿd yuúarı çıúayım mı dise (10) ol daòı bismi’l-lÀh dise kÀfir olur (11) yÀòÿd ol maãlaóatı ideyim mi dise                                                                               

[ 41b ] (1) ol daòı bismi’l-lÀh dise kÀfir olur (2) meséele ùaèÀm ye diyecek maóallde bismi’l-lÀh (3) dise kÀfir 
olur yÀòÿd gel úahve iç (4) diyecek yerde bismi’l-lÀh dise kÀfir (5) olur zírÀ bu cümle Óaúú TeèÀlÀ óażretlerinüñ (6) 
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ism-i şerífini kelÀm-ı nÀsda òalù idüp (7) taòfíf itdügi içün ve ammÀ teʾvíl idüp (8) ãaóíóa bunları söylemezden evvel 
fikir (9) ve niyyet idüp baèdehu bunları söylese (10) kÀfir olmaz ammÀ bunı añlar bir èÀlim-i fÀżıl (11) úanda bulunur 
meséele ùalebe-i èilmi ve óafaôa-i 

[ 42a ] (1) ÚurʾÀn ve èulemÀyı görüp bunlar pilÀvcılar (2) dise bu kişiye küfürden èaôím úorúu vardur (3) 
meséele bir kişi namÀz kılup ãÀlàını ödedim (4) dise kÀfir olur meséele bir kişi va’l-lÀhi (5) ben namÀz úılmazın dise 
kÀfir olur meséele (6) bir kişi AllÀh benim mÀlımdan eksik virdi (7) ben anuñ óaúúını eksik viririn dise kÀfir (8) olur 
meséele bir kişi namÀz farż degildür (9) dise úılmam dise kÀfir olur meséele (10) bir kişi ben bugün namÀz úılmam dise 
kÀfir (11) olur meséele bir kişi ben ebedí namÀz úılmam  

[ 42b ] (1) dise kÀfir olur meséele bir kişi AllÀhu TeèÀlÀ (2) baña on vaúit namÀz emri ola-y-idi (3) úılmazdım 
dise kÀfir olur meséele eger (4) úıble fulÀn cihete ola-y-idi ol cihete (5) úılmazdım dise kÀfir olur meséele bir úul (6) beş 
vaúit namÀzı úılmazam zírÀ åevÀbı efendimiñ (7) olur dise kÀfir olur meséele bir kişi (8) ramażÀn-ı şerífde namÀz úılup 
àayri (9) aylarda úılmasa niçün úılmazsın diseler (10) ol daòı bu çoúdur dise kÀfir olur (11) meséele bir kişiye namÀz úıl 
diseler ol  

[ 43a ] (1) daòı el bizim içün úılar dise kÀfir (2) olur meséele bir kişiye namÀz úıl diseler (3) ol daòı zevcem ve 
vÀlidem yoúdur kimin içün (4) úılayın dise kÀfir olur meséele bir kişiye (5) namÀz úıl diseler ol daòı bu namÀz baña (6) 
çoú ùarlıú getürdi veyÀòÿd çoú (7) kesel getürdi dise kÀfir olur meséele (8) bir kişiye namÀz úıl diseler ol daòı bunı (9) 
kim úÀdir olur dise kÀfir olur meséele (10) bir kişiye namÀz úıl diseler ol daòı ãabır (11) eyle ramażÀn gelsin de úılalum 
dise  

[ 43b ] (1) kÀfir olur meséele èaúlen işlemeyecekleri (2) maãlaóata dÀòil olmaz dise yÀòÿd ben (3) ibtilÀya dÀòil 
olmam dise yÀòÿd namÀz (4) aàırdır dise yÀòÿd kim úÀdür olur (5) bunı Àòirine ve nihÀyetine irişdürmege dise (6) kÀfir 
olur veyÀòÿd anam ve babam öldi (7) kimüñ içün úılayın dise yÀòÿd kimüñ (8) içün úılayın anam ve babam ãaàdur dise 
(9) yÀòÿd úılmaú ile ne ziyÀde idüñ dise (10) ve terk itmek yanımda birdür dise bu cümlede (11) kendi kÀfir èavratı boş 
olur tecdíd-i ímÀn  

[ 44a ] (1) ve tecdíd-i nikÀó lÀzım olur meséele (2) bir kişi bir kişiye beş vaúit namÀzı úılmaú (3) nedür dise ol 
daòı bilmem dise zekÀt (4) vermek nedür dise bilmem dise kÀfir (5) olur meséele ùahÀretsiz veyÀ murdÀr (6) åevb ile 
namÀz úılsa úaãd ile kÀfir (7) olur meséele bir kişi bir èÀlim gördükde (8) bıyıàın úırúdırmaú çirkín olmuş dise (9) 
yÀòÿê bıyıú úırúdırmaú çirkín dise (10) kÀfir olur meséele bir kişi bıyıàıñ (11) úırúdırmışsın çirkín olmuşsın  

[ 44b ] (1) dise kÀfir olur zírÀ bıyıú úırúdurmaú (2) sünnetdür meséele bir kişi èulemÀya taúlíd (3) idüp òalúı 
güldürse kendi ve hem (4) gülenler cemíèan kÀfir olur meséele bir kişi (5) şeyòlere ve òaùíblere ve imÀmlara ve 
müʾeõõinlere (6) taúlíd eylese gülenler ve kendi kÀfir olur (7) meséele bir kişi meclis-i èilimde[n] gelürken biri (8) daòı 
kilísÀdan gelür dise kÀfir (9) olur meséele bir kişi gel meclis-i èilme (10) gidelüm dise ol daòı anlaruñ (11) didüklerin 
ùutmaàa kim úÀdür olur dise 

[ 45a ] (1) kÀfir olur meséele bir kişi laùífe ile (2) meclis-i èilme gitme èavratıñ boş olur (3) dise kÀfir olur 
meséele bir kişi èilim (4) ne bildürdi dise kÀfir olur meséele (5) bir kişi tirid canaàı èilimden yegdür dise (6) kÀfir olur 
meséele bir kişi vech-i şerèi (7) beyÀn eylese òaãmı daòı bu recülüñ èÀlim (8) olduàındandur dise kÀfir olur (9) meséele 
benim ile èÀlim oturmasın (10) dise kÀfir olur yÀòÿd bir kişi fetvÀyı (11) yere bıraúsa kÀfir olur yÀòÿd bu şerʻi  

[ 45b ] (1) nedir dise kÀfir olur meséele bir kişi (2) ùalÀú malaú bilmezem hemÀn oàlancıúlar (3) anası evde 
gerek dise kÀfir olur (4) meséele bir òatun laènet zevc-i èÀlime dise (5) kÀfir olur erinden boş olup tecdíd-i (6) ímÀn ve 
tecdíd-i nikÀó lÀzım olur meséele (7) bir kişi bir èÀlime èÀlimcik dise kÀfir (8) meséele Óażret-i èAlínüñ FÀùımadan (9) 
olan evlÀdlarına èalevícik dise kÀfir [olur] (10) meséele bir èÀlime kitÀbetini dükkÀnda úoyup (11) kendi dükkÀn ãÀóibi 
eyitti müteşÀriki 

[ 46a ] (1) bunda úoduñ gitdi didi ol èÀlim (2) daòı Şeyòü'l-islÀm imÀm Fażlí raómetu’l-lÀhu (3) teèÀlÀ èaleyhi 
óażretlerine fetva itdirdi (4) ve fetvÀsında úatline emir eyledi meséele (5) bir kişi teyemmüm idene gülse kÀfir olur 
meséele (6) bir kişi bir èÀlimden yÀòÿd eóÀdíå-i şerífden (7) bir óadíå-i şeríf getürse biri daòı (8) bu leyse ke-miålihí 
şeyʾun dise yÀòÿd bu kelÀm (9) niye yarar dise yÀòÿd el yevme hahunÀ èizzete (10) ve hürmete dir heme èilme degildür 
dise (11) yÀòÿd ben nefsimi cehenneme óÀżırladım dise  

[ 46b ] (1) yÀòÿd yaãduàı cehenneme bıraúdım dise (2) bu sözleriñ her birinde kÀfir olur meséele (3) bir kişi 
aúçesi olmayana bir aúçe degmez dise (4) kÀfir olur meséele bir kişi Àòir èömrümde ben (5) èilme meşàÿl olmam dise 
kÀfir olur (6) meséele eger filÀn kişi úıble yÀòÿd fulÀn (7) kişi úıble cihetinde ola-y-idi ol cÀnibe teveccüh (8) itmez 
idim dise kÀfir olur meséele bir kişi (9) bir ãÀlióa saña mülÀúí hemÀn òınzíra mülÀúí (10) olmaú gibidür dise kÀfir olur 
meséele (11) bir kişi bir kişiden óaúú daèvÀ idüp gel  

[ 47a ] (1) şerè-i şerífe gidelüm dise ol (2) daòı çavuş getürmeyince gitmezem dise (3) kÀfir olur meséele 
øÀbiùden Àdem getürmeyince (4) gitmezem dise yine kÀfir olur zírÀ şerè-i (5) şerífe gidelüm dimek AllÀhuñ ve Resÿlu’l 
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(6) lÀhıñ emrine ve óükmine varalum muùíè (7) olalum dimekdür ve eger úÀêıya gidelim (8) dise ol daòı gitmem dise 
nesne lÀzım (9) gelmez ve kÀfir olmaz ancaú taèzíz lÀzım gelür (10) meséele bir kişi şerèu’l-lÀh dise ol daòı (11) şerèi ve 
şerè-i emåÀlinden olanlar baña geçmez  

[ 47b ] (1) dise kÀfir olur meséele bir kişi baña (2) mÀlı vir dise ol daòı şerèa varmayınca (3) virmeziñ dise ol 
daòı ben saña verdügimde (4) şerèi úanda idi dise yÀòÿd bir kişi (5) şerè-i şeríf õikir olunsa biri daòı (6) istiòfÀfen 
geyirüp şerèi (7) budur dise kÀfir olur meséele bir kişi (8) aókÀm-ı şerèi istihzÀ eylese kÀfir olur (9) meséele bir kişiye 
müémin misin dise (10) ol daòı ana müéminün inşÀ’l-lÀh dise teévilín (11) bilüp ana müéminin inşÀ’l-lah dise şÀfiíèler  

[ 48a ] (1) gibi bizim meõhebimüzde daòı kÀfir olmaz meséele (2) bir kÀfir bir MüslimÀn baña İslÀmı èarż (3) 
eyle dise ol daòı fulÀn èÀlime var (4) dise kÀfir olur meséele bir MüslimÀna İslÀmı (5) èarż eyle didükde ol daòı ãabır 
eyle (6) dise kÀfir olur fièl-óÀl İslÀm getürmek (7) gerekdir baèdeóu bir èÀlime iletmek gerekdür óatta (8) bir òoşca 
İslÀm-ı taèlím eyleye meséele (9) bir kişiye ímÀn nedür dinilse ol daòı (10) bilmem dise kÀfir olur meséele bir kişi (11) 
ímÀna gelmek murÀd eylese ol daòı ben ãıfÀt-ı  

[ 48b ] (1) ímÀnı bilmem dise yÀòÿd ãabır eyle dise (2) yÀòÿd teéòír eyle dise yÀòÿd fulÀn èÀlime (3) var dise 
kÀfir olur meséele bir kişi ben (4) ãıfÀt-ı ímÀnı bilmem dise kÀfir olur (5) meséele bir küccük ãabíye MüslimÀn úızını 
alur (6) nikÀó ile alsa baède bÀliàa olsa (7) İslÀmı bilmese ve ãıfÀt-ı İslÀm nedür erinden (8) bÀyin ùalÀú boş olur meséele 
bir kişi (9) bed-duèÀ idüp AllÀhu TeèÀlÀ seni ímÀnsız (10) alsın dise kÀfir olur [ meséele ] bir kişi (11) fulÀnuñ úatli 
óelÀldür yÀòÿd úatli mübÀódur dise  

[ 49a ] (1) kÀfir olur eger ol kişi küfür söyleyüp (2) mürtedd olmadı ise meséele filÀnuñ (3) úatli óelÀldür dise 
kÀfir olup yanında (4) olanlardan taãdíú itseler cümlesi kÀfir (5) olur meséele bir kişi saña ve İslÀmıña (6) laènet dise 
kÀfir olur meséele bir kişi (7) bir kişiye MüslimÀn digilmisin dise ol (8) daòı digilik dise kÀfir olur meséele (9) bir kişi 
bir óarÀm işleyene işleme bunı AllÀhu (10) èaôímu'ş-şÀndan úorú dise ol daòı (11) úorúmazam dise kÀfir olur ammÀ 
óarÀm[a] 

[ 49b ] (1) óarÀm olmayan dise kÀfir olur meséele (2) bir kişi bir kişiye AllÀhu èaôimu'ş-şÀndan (3) úorúmaz 
mısın dise úorúmazın dise (4) kÀfir olur meséele bir kişi bir kişiye yÀ kÀfir (5) dise ol didigiñ gibi yüz dise (6) kÀfir olur 
yÀòÿd kÀfir olsam senüñ (7) ile olmazdum dise yÀ lebbeyk dise (8) kÀfir olur meséele bir kişi bir MüslimÀna (9) kÀfir 
dise diyen kÀfir olur baèżılar (10) úatında ol da sükÿt itse kÀfir olur (11) meséele bir kişi kendi oàluna ve úızına  

[ 50a ] (1) yÀ Mecÿsínüñ veledi dise kÀfir olur (2) yÀòÿd kÀfiriñ oàlu dise kÀfir olur (3) meséele bir kişi kendi 
atına yÀ Fireng (4) atı dise kÀfir olur kendi mülki ise (5) eger ãatun aldı ise kÀfir olmaz meséele (6) bir kişi iètiõÀr 
maóallinde kÀfir idim MüslimÀn (7) oldum dise kÀfir olur baèżılar úatında (8) meséele AllÀhu TeèÀlÀ İblíse laènet itdi 
(9) dinildikde bir kişi ben laènet itmezem dise (10) kÀfir olur meséele bir kişi put yabsa (11) kÀfir olur meséele bir kişi 
ben mülóidem dise  

[ 50b ] (1) kÀfir olur mesʾele eger fulÀn nesne yarın (2) olmazsa kÀfir olayın diyen fi'l-óÀl (3) kÀfir olur yÀòÿd 
eger fulÀn nesne yarın (4) olur ise kÀfir olayın dise (5) fi'l-óÀl kÀfir olur meséele bir kişi (6) beni incitdiñ kÀfir olmaú 
murÀd itdim dise (7) kÀfir olur meséele bir kişi bir kişiye ister (8) isen kÀfir ol ister isen Müslim ol (9) benim úatımda 
ikisi birdür dise kÀfir olur (10) meséele bir kişi beni şöyle incindiñ kÀfir (11) olmaàa yaúın oldum dise kÀfir olur 
meséele 

[ 51a ] (1) bir kişi bir MüslimÀna lÀ ilÀhe illÀ’l-lÀh dise (2) ol daòı dimese kÀfir olur meséele NaãrÀní (3) olmaú 
òayırludur Yahÿdíden dise kÀfir (4) [ olur ] yÀòÿd Yahÿdí NaãrÀníden òayırludır (5) dise kÀfir olur lÀyıú olan budur ki 
(6) Yahÿdí NaãrÀníden eşedddir diye meséele (7) bir kimesne bir kişiye fulÀn beni kÀfir itti (8) kÀfir olur meséele bir 
kişi Mecÿsí şabúası (9) giyse yÀòÿd omuzına ãarı òırúa (10) yassa yÀòÿd beline bir úara ip baàlasa (11) bu zünnÀrdur 
dise kÀfir olur meséele  

[ 51b ] (1) bir kişi nev-rÿz gününde Mecÿsílere yumurùa (2) hediyye virse kÀfir olur meséele bir kişi (3) nev-rÿz 
gününde bir nesne ãatun alsa (4) ammÀ ol şeyʾi evvelden alageldügi olmasa (5) eger nev-rÿza taèôím ise kÀfir olur (6) 
eger nev-rÿz güni i[d]dügün bilmese ittifÀúı (7) rÀst gelse kÀfir olmaz meséele bir kişi (8) bir kişiye nev-rÿza taèôímen 
bir nesne ihdÀ (9) eylese yaèní baàışlasa kÀfir olur meséele (10) bir kişiye óelÀlden ne dinilse ol daòı óarÀm (11) baña 
sevgülidür dise kÀfir olur yÀòÿd  

[ 52a ] (1) baña cÀéizdür dise kÀfir olur meséele bir kişi (2) óarÀm severin dise ve ãabır idemedüm (3) dise kÀfir 
olur meséele bir kişi ne olaydı (4) zinÀ óelÀl olaydı dise kÀfir olur (5) meséele bir kişi ne olaydı ôulüm óelÀl olaydı (6) 
dise kÀfir olur meséele ne olaydı Àdem (7) öldürmek óelÀl olaydı dise kÀfir (8) olur meséele bir kişi ne olaydı óelÀl (9) 
olmayan nesneler óelÀl olaydı dise (10) kÀfir olur meséele bir kişi bir óarÀma óelÀldir (11) dise kÀfir olur meséele bir 
MüslimÀn  

[ 52b ] (1) bir MüslimÀna ne şarÀb ãatmaàa icÀzet (2) virse kÀfir olur meséele bir kişi ramażÀn-ı (3) şeríf 
geldikde uzun ay geldi dise (4) yÀòÿd aàır ay geldi dise yÀòÿd dar ay (5) geldi dise kÀfir olur meséele bir kişi (6) bu 
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ùÀèatı Óaúú subóÀne ve teèÀlÀ bizim üzerimize (7) èaõÀb úıldı dise kÀfir olur meséele (8) bir kişi ãaàÀéirden bir günÀh 
işlese bir Àòir (9) kişi daòı tevbe eyle ol daòı ne (10) işledim ki tevbeye muótÀc oldum dise (11) kÀfir olur meséele bir 
kişi óarÀmdan taãadduú  

[ 53a ] (1) ve andan åevÀb ricÀ eylese kÀfir olur (2) meséele bir kişi óarÀmdan ãadaúa eylese bir (3) faúíre ol 
faúír daòı óarÀm idügün (4) bilse duèÀ eylese viren daòı Àmín dise (5) ikisi daòı kÀfir olur meséele bir kişi (6) şerèÀn 
úabíó olan nesneleri işlese (7) biri daòı ne òoş itdüñ dise kÀfir olur (8) meséele bir kişi óayż gören òatuna cimÀè (9) 
óelÀldür dise kÀfir olur meséele bir kişi (10) livÀùa helÀldür dise kÀfir olur bir kişi (11) istibrÀdan evvel cÀriyyeyi ve 
ùayyi itmek  

[ 53b ] (1) óelÀldür dise kÀfir olur meséele bir kişi (2) niçün zekÀt virmezsin dinildükde bu cerímeyi (3) ve bu 
àarÀmı kime vireyin dise kÀfir olur (4) meséele bir kişiye zekÀt vir diseler ol (5) daòı virmezin dise kÀfir olur meséele 
(6) bir kişi bir şeyé işledügün bilir iken eger (7) bu işi işledim ise Yahÿdí olayın yÀ NaãrÀní (8) olayın bu işi itdim ise 
dise kÀfir (9) olur ammÀ itdügin bilse meséele bir kişi AllÀh (10) bilür işledim dise veyÀ işlemedim dise (11) kÀfir olur 
meséele bir kişi yalan yere AllÀh  

[ 54a ] (1) bilür şöyledür dise kÀfir olur meséele (2) bir kişi AllÀh bilür fulÀn kimesneyi oàlumdan (3) ziyÀde 
severin dise kÀfir olur meséele (4) eger fulÀn idersem kÀfir olayın dise (5) ve iètiúÀd idersem kÀfir oluram dise (6) kÀfir 
olur meséele va’l-lÀhi diyecek yerde (7) cÀnı içün dise kÀfir olur meséele (8) başıñ içün dise kÀfir olur meséele (9) bir 
kişi benim óayÀtım içün dise yÀòÿd bi-óayÀtike (10) dise kÀfir olur meséele bir kişi insÀnuñ (11) vechi içün bir úoyun 
boàazlasa yÀòÿd  

[ 54b ] (1) bir kişinüñ úudÿmí yÀòÿd bunlara müşÀbih (2) olan yerlerde kÀfir olur meséele bir kişi (3) sulùÀna 
secde eylese kÀfir olur ammÀ murÀdı (4) taèôím olsa kÀfir olmaz ammÀ İmÀm-ı (5) Aèôam úatında yine kÀfir olur Ebÿ 
Manãÿr (6) MÀturídí ider bir kişi zamÀnımız sulùÀnına (7) èÀdil dise kÀfir olur meséele ehl-i sünnetde (8) ehl-i menÀãıb 
manãıb olduúları vaúit (9) tehniyye varanlar mübÀrek olsun (10) diseler kÀfir olur meséele bir kişi ãırÀù (11) ve óisÀbı ve 
baèåi ve ãaóÀèif-i aèmÀli  

[ 55a ] (1) inkÀr eylese her birinde kÀfir olur meséele (2) úıyÀmet izdióÀmında sen beni úanda (3) bulursun dise 
kÀfir olur meséele (4) bir kişi óaúúımı vir yoòsa Àòiretde (5) senüñ óasenÀtından baña virirler dise (6) ol daòı şimdi baña 
ziyÀdece vir (7) úıyÀmetde al dise kÀfir olur meséele (8) bení Ádem óaşır olmaz zuàum eylese kÀfir (9) olur meséele bir 
kişi fulÀn kişi bilmem AllÀhu (10) TeèÀlÀ niçün òalú itdi dise kÀfir olur (11) meséele óayvÀnÀtı óaşır olmaz zuàum 
eylese  

[ 55b ] (1) eger beni AllÀhu TeèÀlÀ cennete fulÀn kişi ile (2) bile úorsa girmem dise kÀfir olur (3) meséele eger 
sensiz Óaúú TeèÀlÀ baña cenneti (4) virir ise istemem dise kÀfir olur (5) yÀòÿd fulÀn kişisiz girmem dise yine kÀfir olur 
(6) yÀ AllÀhu TeèÀlÀ senüñ içün cennete úoyar ise (7) girmem dise kÀfir olur meséele bir kişi (8) ben åevÀbdan ve 
èiúÀbdan beríyem dise kÀfir (9) olur meséele bir kişi riyÀ ile namÀz úılsa (10) günÀhkÀr olur meséele zıbÿn geymek (11) 
ve úaftan geymek ve kerÀke geymek ıãıtmaàa  

[ 56a ] (1) sebepdür ıãıdan ve úızdırdı ve ıãıtdırdı (2) yÀ kerÀke beni ıãıtdı úızdırdı dise (3) ve böyle iètiúÀd 
eylese kÀfir olur meséele (4) bir kişi rızıú kesib rızúa sebepdür rızú (5) viren AllÀhu TeèÀlÀdur kesib itmeyince rızıú (6) 
ele girmez dise kÀfir olur meséele bir kişi (7) fulÀn kimse óekím ãaàıtdı eyü itdi (8) dise kÀfir olur zírÀ ãaàaldan 
AllÀhdur (9) óekím ancaú sebepdür ãıóóatine sebep oldı (10) dimek gerek meséele bir kişi şerbet ve fulÀn (11) maècÿn 
fulÀn merhem ve èilÀc fulÀn kimse  

[ 56b ] (1) ãaàaltdı eyü itdi dise kÀfir olur (2) meséele bunlar sebepdür ãaàaldan AllÀhdur (3) bunlar eyü itmege 
úÀdir degüldür eger bunlar (4) eyü itmege úÀdir ola-y-ıdı Tañrı olmamaú (5) lÀzım gelür idi meséele bir kişi úarnımı 
ùaèÀm (6) ùoyurdı dise ùoyuranı ùaèÀmdur (7) deyü iètiúÀd eylese kÀfir olur zírÀ ùaèÀm (8) úarın ùoyurmaàa úÀdir degildür 
belki bir küccük (9) kişi yer yüzündeki ùaèÀmı cemíèan yise ol (10) ùaèÀmlar anuñ úarnıñ ùoyàurmaàa úÀdir degüldür 
(11) ùoyuran AllÀhu èaôímu'ş-şÀndur meséele bir kişi  

[ 57a ] (1) ãu beni úandırdı dise ve úandıran ãudur (2) ôann idüp iètiúÀd eylese kÀfir olur belki (3) ãu ancaú 
úanmaàa sebepdür úandıran AllÀhu èaôímu'ş- (4) şÀndur meséele bir kişi úaftan ve kerÀke (5) ve ferÀce derletdi dise ve 
derleden bunlardur (6) ôann idüp iètiúÀd eylese kÀfir olur (7) zírÀ bunlar derletmege úÀdir degildür ancaú (8) derleden 
AllÀhu èazímu'ş-şÀndur bunlar (9) sebepdür meséele bir kişi  namÀz tekbírlerinde (10) medd eylese yaèní AllÀhu ekber 
deyecek yerde ÁllÀhu3 (11) ekber dise kÀfir olur úaãd ile medd iderse  

[ 57b ] (1) eger sehiv ve cehil ile medd iderse (2) bi'l-ittifÀú namÀzı fÀsid olur ve eger müéeõõin (3) ve eger 
úaãd ile medd iderler ise kÀfir olur (4) baèdehu ol müéeõõinüñ eõÀnı ve úÀmeti cÀéiz (5) olmaz bu zamÀnda imÀmlarda 
çoúdur èale’l- (6) óuãÿã ekåeriyyÀ müéeõõinler medd eylerler bu meséeleden (7) àÀfillerdür àÀyet úorúu maóallidür 
                                                            
3 “Allah” ismi celilinin elifini uzatarak Allah denilmesi şüphe ifade edeceği için ve “Allah en büyük müdür?” anlamına geleceği için 
namazı bozar. bknz. Bilmen, 2011 : 136] 
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meséele bir kişi (8) bir èÀlimi istiòfÀf eylese kÀfir olur èavratı (9) boş olur mesʾele bir kişi bir ehl-i èilme taóúíren (10) 
ve ihÀneten eyle dise yÀ nÀ-dÀn dise (11) yÀòÿd yÀ òınzír dise yÀòÿd yÀ nÀkes  

[ 58a ] (1) dise kÀfir olur ammÀ eger bunları latífe (2) ile dise taèzír lÀzım gelür mesʾele bir kişi (3) peyàamber 
èaleyhi's-selÀma sabú eylese kÀfir (4) olur úatli vÀcib olur mesʾele bir kişi (5) çihÀr-ı yÀr-ı güzín şetim eylese taèzír-i 
belíà (6) ve teèdíb-i àalíz lÀzım olur ve siyÀset (7) ile úatil olunur mesʾele muèÀmele-i şerèiyye (8) Óaúú TeèÀlÀyı 
aldamaú gibidür ve andan óÀãıl (9) olan ribó-i óarÀmdur cÀʾiz degildür dise (10) kÀfir olur ol iètiúÀddan dönmez ise (11) 
úatil olunur bir kimse sehiv ile küfür söylese  

[ 58b ] (1) kÀfir olmaz mesʾele şeref èilmi ile şeref-i (2) neseb olur mu el-cevÀb olmaz hel yesteví’l- (3) leõíne 
yaèlemÿne velleõíne lÀ yaèlemÿn bu ecilden (4) Óażret-i èÁişe-i ãıddíúa ve Óażret-i (5) FÀùıma-i Zühreden efêaldür 
dinildi zírÀ (6) Óażret-i èÁişenüñ èilmi ziyÀde idi (7) mesʾele bir kişi dise ki baèżı eyüce (8) kÀfir vardur òabíå 
MüslimÀndan yegdür (9) dise kÀfir olur mesʾele fulÀn óuãÿãda (10) şöyle incindim ki küfür ez-ber oúudum dise (11) 
kÀfir olur mesʾele bir kişi gökden AllÀhu TeèÀlÀ  

[ 59a ] (1) bize naôar ider dise kÀfir olur mesʾele (2) bir kişi gökden AllÀhu èaôímu'ş-şÀn bizi (3) görür dise 
yÀòÿd èarşdan bizi (4) görür dise kÀfir olur mesʾele bir kişi (5) AllÀhu èazímu'ş-şÀn gökdedür dise (6) yÀòÿd yerdedür 
dise kÀfir olur mesʾele (7) bir kişi Allāhdan òÀlí ve mekÀnı yoúdur dise (8) kÀfir olur zírÀ bu ãÿretlerde AllÀhu (9) 
TeèÀlÀya mekÀn iåbÀt itmiş olur (10) mesʾele bir kişi ben kÀfirin dise yÀòÿd (11) ben Allāhu èazímu'ş-şÀndan beríyin 
dise  

[ 59b ] (1) yÀòÿd ben peyàamberden beríyin dise (2) yÀòÿd ben ÚuréÀndan beríyin dise yÀòÿd (3) ben 
şeríʻatden beríyin dise yÀòÿd dín-i (4) İslÀmdan beríyin dise bu sözleriñ (5) cümlesinde kÀfir olur meséele òuãÿmet (6) 
maóallinde anı şerèi bilür ise ol daòı (7) bunda óüküm cÀrí olmaz dise yÀòÿd (8) bunda hüküm yoúdur dise yÀòÿd bunda 
(9) ùopuz vardur dise yÀòÿd óüküm neyler (10) dise kÀfir olur meséele bir kişi sen baña (11) AllÀhu èaôímu'ş-şÀndan 
sevgülisin dise  

[ 60a ] (1) kÀfir olur meséele bir kişi baña dínimden (2) sevgülisin dise kÀfir olur meséele (3) Tañrı daòı 
olursañ óaúú úomazam (4) dise kÀfir olur meséele bir kişi AllÀhu TeèÀlÀ (5) baña ôulüm itdi dise kÀfir olur meséele (6) 
AllÀhu TeèÀlÀ cemíè èÀleme eylik itdi baña (7) yaramazlıú itdi ve kemlik itdi dise (8) kÀfir olur meséele fulÀn kimesne 
Tañrı (9) gibidür dise kÀfir olur meséele bir kişi (10) peyàamber èaleyhi's-selÀmuñ ùırnaàı (11) uzun idi dise istiòfÀfen  

[ 60b ] (1) kÀfir olur åevÀbı eski idi dise (2) yÀòÿd úarnı ac idi dise istiòfÀfen (3) kÀfir olur meséele bir kişi 
fulÀn úaøiyye (4) şöyle incindim ki kÀfir oldum dise (5) kÀfir olur meséele óarÀm olan raúıã (6) nedür el-cevÀb her dürlü 
raúıã óarÀmdur (7) fí-zemÀnınÀ ãÿfíleriñ itdügi óarÀmdur (8) meséele semÀé nedür el-cevÀb õikir Àvāzesin (9) işidüp ol 
sebep ile şevúe gelüp (10) úalúup devrÀn itmek semÀé dirler (11) ammÀ iòtilÀf vardur óareketde başın  

[ 61a ] (1) belin egüp büküp elin ayaàın ãalıcaú (2) raúıã olur bi'l-ittifÀú óarÀmdur Ahmed bin (3) KemÀl Paşa 
meséele raúıã nedür ol (4) óarekÀtdur ki zamÀne ãÿfílerinüñ (5) devrÀn ile õikirde iderler Aómed bin (6) KemÀl Paşa 
meséele fí-zemÀnınÀ olan mutaããavvıf (7) tevóíd iderken devrÀn ki mübÀh-ı iètiúÀd (8) iden kimesne şerèÀn kÀfir olur 
mı el-cevÀb (9) egerçi iètiúÀd idenüñ küfri fetvÀ (10) virmişlerdür lākin èibÀdet idügine (11) iètiúÀd itmeyincek küfri 
tevaúúuf olunmaú  

[ 61b ] (1) iótiyÀù-ı aúreb ve ensebdür meséele zeyd-i (2) ãÿfíden baèżı kimesne õikru’l-lÀh iderken (3) raúıã 
idüp döndükleri içün (4) kÀfirsin ve èavratıñız boşdur dise (5) díne şerèÀn ne lÀzım olur el-cevÀb (6) kÀfir dimeyüp fÀsıú 
ve fÀcir dimek (7) ile zecir eylemek evlÀdur Ebÿ's-suèÿd (8) meséele òalúa-i õikirde iòtiyÀr ile devrÀn (9) óelÀldür dín 
kimesne tekfír idene ne (10) lÀzım olup nesne lÀzım olmaz (11) Aómed bin KemÀl Paşa meséele fí-zemÀnınÀ  

[ 62a ] (1) ãÿfíleriñ ayaú üzere ùurup õikir (2) ideñler-ile raúıã dinülür mi el-cevÀb (3) dinilür bellerin ve 
başların oynadmaz (4) ise ãÿret-i mezbÿrede olan õikir (5) óelÀldür diyenlere ne lÀzım olur el-cevÀb (6) kÀfir olurlar 
raúıã óelÀldür diyicek (7) Aómed bin KemÀl Paşa meséele fí-zemÀnınÀ (8) devrÀn eyleyen ãÿfílerüñ şehÀdetleri (9) 
maúbÿle olur mı el-cevÀb olmaz Ebÿ's-suèÿd (10) meséele bir kişi ervÀó-ı meşÀyiò óÀżırdur (11) bilürler dise kÀfir olur 
meséele cennetde  

[ 62b ] (1) AllÀhu TeèÀlÀyı gördüm dise kÀfir olur (2) meséele seferden geldükde óaccdan geldükde (3) anuñ 
úudÿmí içün úoyun boàazlamaú cÀéiz (4) degildür boàazladuàı meyyit atı necisdür yenmez (5) ammÀ boàazlayan kimse 
kÀfir olur mı olmaz (6) iòtilÀf olundı baèżılar kÀfir olur didi (7) baèżılar olmaz didi meséele bir kişi bir õÀlim (8) olan 
sulùÀna èÀdil dise kÀfir olur (9) meséele bir kişi bir kÀfiriñ aàzına şetim eylese (10) iòtilÀf olundı baèżılar kÀfir olur didi 
(11) baèżılar kÀfir olmaz didi meséele bir kişi  

[ 63a ] (1) díne şetim eylese kÀfir olur meséele bir kişi (2) ímÀna şetim eylese kÀfir olur meséele bir kişi (3) bir 
kişiye dervíş-i dervíşÀn dise kÀfir (4) olur zírÀ maènÀsı dimek olur ki (5) cemíʻ eşyÀéyı saña mübÀó úıldım dimek olur 
(6) ol ecilden kÀfir olur meséele zindíú (7) aña derler ki Àòiretde va’l-lÀhu teèÀlÀnuñ (8) vaódÀniyyetine inanmaya işte 
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luàatda zindíú (9) aña dirler ammÀ şerʻide zindíú deyü şol (10) kimsedür ki pÀdişÀh-ı İslÀmuñ imÀmetine (11) münkir 
ola meséele bir aàaç teknede necÀsetli  

[ 63b ] (1) eåvÀb yuduúdan ãoñra bir kerre tekneyi ãu ile (2) yayúaya daòı tamÀm úaùarÀt-ı münúaùıʻ olmadan 
(3) zeydüñ eåvÀbıñ yuyup muókem ãıúmadan (4) iki üç defèa bu ùaríú ile yusalar (5) şerèān zeydüñ eåvÀb-ı mezbÿr ile 
úılduàı (6) namÀzı ièÀdesi lÀzım olur mı el-cevÀb olur (7) meséele ùavuú boàazlayup içi úursaàı (8) çıúmadan úaynar ãu 
ile óaşlasalar (9) baède tüyün yolsalar ekli óelÀl olur mı (10) el-cevÀb baóisdür ekli cÀéiz degildür òınzír (11) eti ile 
berÀberdür Ebu's-suèÿd için ve úursaàın  

[ 64a ] (1) çıúmadan úaynar ãu ile óaşlasalar (2) baède tüyin yolsalar ekli óelÀl olur mı (3) el-cevÀb necisdür 
ekli cāéiz degüldür òınzír (4) eti ile berÀberdür Ebÿ's-suʻÿd için (5) ve úursaàın çıúarduúdan ãoñra yine (6) úarnın 
dikmek gerekdür úanadlarında necÀset (7) var ise yÀòÿd úanı gövdesine (8) bulanmış ise ol ãu necisdür içine (9) gidüp 
necis idüp yumaú ile pÀk (10) olmaz òalú bu meséeleden àÀfildür (11) ammÀ tüyinde aãlā necÀset ve úan yoà  

[ 64b ] (1) ise necÀsetine óüküm olunmaz meséele (2) zeyd bí-namÀz olsa aña ne lÀzım olur (3) el-cevÀb taèzír-i 
şedíd lÀzımdur istiólÀlen (4) terk iderse úatil lÀzımdur Ebÿ's-suʻÿd (5) meséele zeyd ʻümmí imÀma uyup namÀzı (6) 
cemÀèat ile úılsa ʻümmí devrÀn ile õikir (7) iden ãÿfílerden olsa ol namÀzı (8) ièÀde eylemek lÀzım olur mı el-cevÀb (9) 
lÀzımdur eger ol ãÿfíler raúıã óelÀldür (10) diyenlerden ise Ebÿ's-suʻÿd imdi benim (11) cÀnım ímÀn èilmi elfÀô-ı küfür 
èilmini ez-berlerseñ  

[ 65a ] (1) iki úanÀdlu úuş olup uçarsın (2) ve illÀ eger bu úanÀdlu úuş olup kediler (3) seni yaèní şeyùÀn seni 
ùutar helÀk (4) ider hemÀn ihmÀl itmeyüp óıfıô ide (5) gör èaõÀb-ı ebedíden òalÀã olagör (6) ve aòlÀú-ı õemímeyi 
úalbinden çıúaragör (7) ve aòlÀķ-ı óamídeyi úoyagör ve günÀhlardan (8) úaçagör yoòsa pişímÀn olmaú muúarrerdir (9) 
imdi ikinci èilmi bir miúdÀr beyÀn idelim (10) imdi maèlÿm olsun ki meróÿm Taúíy (11) eddín Birgüví Muóammed 
Efendi ve Síret-i Aómediyye  

[ 65b ] (1) nÀm ile müsemmā olan kitÀbında taóúíú (2) eyledügi üzere úalbinde olan aòlÀú-ı (3) õemíme yaèní 
Óaúú TeèÀlÀnuñ ve resÿlinüñ (4) õemm eyledükleri köti òÿylar altmışdır (5) ve lÀkin meróÿm ümmet-i Muóammed 
şefaúaten óıfôı (6) ÀsÀn olsun içün bu altmışın içinden (7) yigirmi üç èaded reéisleriñ aòiõ idüp (8) Türkíye manãÿb olan 
Vaãiyyet-nÀme-i (9) laùífesinde taãríó buyurmuşlardır (10) her kim úalbini bu yigirmi üç òÿydan pÀk (11) idüp arıdır ise 
cümle altmışdan  

[ 66a ] (1) daòı úalbi pÀk olmuş olur aòlÀú-ı (2) õemíme bunlardur evvelkisi sÿè-i ôann (3) yaʻní azacıú èalÀmet 
ile müéminlere maèãiyet (4) üzere ve yaramaz fiʻil üzere añlamaúdur (5) ikinci riyÀ yaèní èibÀdet ile dünyÀ fÀídesi (6) 
dileyüp ve aúça ile òatim-i şeríf ve cüzler (7) oúuyup el-óÀãıl cemíè umÿrını niyyet-i (8) òÀliãeye muúÀrin úılmaúsın 
eylemekdür (9) ve bunuñ tafãíli pek çoúdur àÀyet iòtirÀz (10) gerekdür ücünci óased yaèní gönilmekdür bir kimsenüñ 
(11) nièmetiñi zÀéil olmasını istemekdür eger úıymetini  

[ 66b ] (1) bilmeyüp maèÀãíye òarc iderse ol (2) vaúit õevÀlin istemek óased olmaz (3) bil ki àayret olur ve 
nièmet daòı bir úaç (4) nevèidür dördinci kibir yaèní kendüni àayri (5) kimselerden eyü görmekdir büyüklenmekdür (6) 
àayet ãaúınmaú gerekdir ve cümle òalúa óÀlince (7) tevÀżuè itmeyüp kibir itmekdir beşinci èucub (8) yaèní fi'l-cümle 
itdügi èibÀdet Óaúú TeèÀlÀnuñ (9) tevfíú ile ve luùf [u] iósÀnı ile olduàın (10) bilmeyüp kendiden bilmekdir altı[n]cı 
óıúıd yaèní (11) dünyÀ óuãÿsı içün bir kimseye kín ùutup 

[ 67a ] (1) ve úalbinden sevmeyüp düşmenlik itmekdir (2) ammÀ Àòiret óuãÿãı-çün olur-ısa (3) àażabı fi'l-lāh 
olur ol güzeldir (4) yedinci óubb-ı dünyÀ yaèní her vechi ile dünyÀda (5) õevú itmek istemekdür tekåírine saèy (6) 
itmekdir àÀyet iótirÀz gerekdir zírÀ (7) cümle günÀhlarıñ başıdır ve cümle fesÀd andan (8) óÀãıl olur sekizinci óubb-ı 
riyÀset yaèní (9) òalú içinde bellü bir Àdem olmaú istemek úÀêı (10) olmaú müderris olmaú ve vÀèiô olmaú gibi (11) 
úoyuna ãalınmış aç úurd gibi żararından  

[ 67b ] (1) bunuñ żararı artuúdır kişinüñ dínine (2) dimişdir óabíbu'l-lÀh ùoúuzuncı ùul-i emel (3) yaèní kendine 
uzunʻömür taúdír idüp (4) çoú yaşamayı sevmekdir dünyÀ óaôôı (5) içün ammÀ èibÀdeti artıcaú itmek içün (6) uzun 
èömür isteseñ ol cÀéizdir (7) onuncı nefis Àrzÿsına tÀbiʻ olmaú yaèní (8) göñli yeyecekden ve giyecekden ve èavratdan 
(9) fi'l-cümle şerèa muòÀlif olan yerlerde (10) nefsine tÀbiè olmadan on birinci faúírliúden (11) úorúmaú yaèní elinde 
olan mÀlı òarc  

[ 68a ] (1) itmege úorúup faúír olur deyü òavf (2) idüp Óaúú TeèÀlÀnuñ kendi taúsím (3) eyledigi rızıúdan 
àafletdir on ikinci taúdír-i (4) Óaúúa incinmek yaèní Óaúú TeèÀlÀnuñ kendine (5) iósÀn itdügi nièmetlere úanÀèat 
itmeyüp (6) sÀèir òalúa baúup elem çekmek ve yerinmekdir (7) on ücünci medió yaèní òalúuñ kendini medió (8) 
eyledüklerini sevüp ve daòı ziyÀde añsunlar  (9) deyü saèy itmekdir on dördünci nefis içün (10) àażab yaèní kendi nefsi 
içün sÀéir nesne (11) àażab itmek meåelÀ óaúúúında taúãírÀt  

[ 68b ] (1) eyleseler kendini fażıl idüp ve sövseler (2) ve begenmeseler ol ecilden àażab itmekdir (3) on beşinci 
yaèní óaúú úabÿl itmeyüp ve úabÿlinden (4) daòı èÀr idüp ve bilmediklerine iètirÀf (5) itmemekdür on altıncı óırã yaèní 
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dükkÀnı erken (6) açup ve geç úapayup ve her vecih ile mÀl (7) cemèine óaríã olmaú on yedinci ùamaè yaèní òalúuñ (8) 
elinde olan mÀlına göz diküp bu ùaríúi (9) kendine almaàa cehd eylemekdür on sekizinci (10) buòul yaèní mÀlınuñ 
zekÀtını ve fiùresini ve sÀéir (11) óaúúu’l-lÀh olan yerlerde ketim idüp edÀ eylememekdür 

[ 69a ] (1) ve ehl-i èıyÀline daòı her óuãÿãda cefÀ itmekdür (2) on ùoúuzuncı àaníleri àınÀsından ötüri (3) 
ululamaú yaèní dünyÀsı ziyÀde olanlara (4) geldükde ayaú üzere úalúup taèôím eylemekdür (5) ve manãıb içün ve sÀéir 
libÀsı içün (6) daòı taèôím idüp ululamaúdur faúírleri (7) òorlamaú yaèní fuúarÀ-yı ãÀbirín ve ãÀlióín (8) gördükde 
faúrından ötüri taèôím eyleyüp (9) òor göz-ile baúmaúdur yigirmi elin èayıbını (10) yoúlamaú yaèní òalúuñ aóvÀline 
muùùaliè olmaú (11) içün ardına düşüp bir yerinden èayıblarını 

[ 69b ] (1) arayup suéÀl eylemekdür yigirmi birinci emÀnete (2) òıyÀnet idüp òalúı aldamaú yaèní emÀnet (3) 
vazèi olan şeylere òıyÀnet itmek (4) óuãÿãen emÀnetu’l-lÀh olan beş vaúit (5) namÀza òıyÀnet pek çoúdur neʻÿõübi'l-lÀhi 
(6) teèÀlÀ ve ehl-i èıyÀline ve òiômet-kÀrına ve (7) cÀriyesine ve aʻøÀsına daòı òıyÀnet (8) itmekdür úalbinden Àhiret 
òavfı çıúmaúdur (9) yaèní dünyÀda envÀè-i fesÀd işleyüp Àòiret (10) èaõÀblarından òavf itmeyüp ve başına (11) gelecek 
aóvālleri fikir eylememekdür ve muãannif  

[ 70a ] (1) meróÿm bu aòlÀú-ı õemímenüñ úalbinden (2) iòrÀcına iki èilÀc-ı èameli ol ki bunlarıñ (3) øıddları 
olan aòlÀú-ı óamíde ile òÿylanup (4) ve èamel itmekdür ve biri èilÀc èilmidür evvel ki (5) õemímenüñ óaúúında vÀrid 
olan ÀyÀt-ı (6) ÚuréÀniyye ve óadíå-i nebeviyye ve teéemmül ile oúuyup (7) anuñ ile daòı defè itmekdür ve yetmiş sekiz 
(8) èaded aòlÀú-ı óamídenüñ yaèní Tañrı (9) ve resÿlinüñ medió eyledükleri güzel (10) òÿylarıñ daòı yigirmi bir èaded 
reéislerini (11) aòiô idüp taãríó buyurmuşlardur  

[ 70b ] (1) her kim bu òÿylarla òÿylana ve úalbini bezer ise (2) el-cümle yetmiş sekiz güzel òÿyı òÿylanmış (3) 
olur evvelki ãabır yaèní belÀlara ve miónetlere (4) ve marażlara ve musíbetlere úatlanalar kimseye (5) şikÀyet itmeyeler 
cezÀé itmeye[ler] ikinci tefvíż (6) cemè-i umÿrın Óaúú TeèÀlÀya ıãmarlamaúdur (7) ücünci şükir yaèní Óaúú TeèÀlÀnuñ 
nièmetlerini bilüp (8) ve cemíʻ aèżÀsını şerʻa uydurup (9) ve muúÀbelesinde úulluú ve èibÀdet (10) idüp ve bundan ãoñra 
diye ki yÀ Rabbi (11) ben saña geregi gibi úulluú itmege úÀdir degülem deyüp  

[ 71a ] (1) èaczini iètirÀf itmekdür dördinci òavf yaèní (2) AllÀhu TeèÀlÀdan úorúup günÀh eylememekdür (3) 
ve geçen aóvÀlleri dÀéimÀ fikir idüp teessüf (4) çekmekdür beşinci ricÀ yaèní Óaúú TeèÀlÀnuñ (5) dÀéimÀ fikir idüp 
raómetüñ umup óüsn-i (6) ôann eylemekdür altıncı úażÀya rıżÀ ùaraf-ı (7) óaúúdan gelen her dürlü úaøÀya rÀżı olup (8) 
àÀyet ãabır eylemekdür yedinci dünyÀdan ièrÀż (9) yaèní dünyÀ õevúlerine muóabbet eylemeyüp Àòiret (10) õevúlerine 
göñül virmekdür sekizinci úanÀèat (11) yaèní azacıú èıyşe ve ãafÀya úanÀʻat idüp  

[ 71b ] (1) ziyÀdesine ùÀlib olmamaú ùoúuzıncı (2) cömerd olmaú yaèní mÀlınuñ zekÀtını vermede (3) ve sÀéir 
óaúúu’l-lÀh olan yerlerde ve mümkün (4) olduàı mertebe fuúarÀya inèÀm eylemekdür (5) onuncı õikir-i minnet yaèní her 
işledügi aèmÀl-i (6) ãÀlióÀt Óaúú TeèÀlÀdan olduàun añup (7) kendinüñ bir şeyée úÀdir olmaduàını (8) bilmekdür on 
birinci iòlÀã yaèní cemèi eyledügi (9) èibÀdÀt ùaèÀt mücerred rıżÀ-yı óaúúı (10) taóãíl içün idüp cennet ricÀsından (11) 
ötüri ve cehennem òavfından ötüri itmemek  

[ 72a ] (1) dür óÀãılı her şeyde niyyet-i òÀliãeye (2) muótÀcdur on ikinci tevekkül yaèní rızıú (3) óuãÿãında 
Óaúú TeèÀlÀya ãıàunup (4) ãanèata ve mÀlına ve úuvvetine ve aàasına (5) ve efendisine ve aãla kimesneye 
ùayanmamaúdur (6) ve èilmi nÀfiè taóãíline ve neşrine saèy eylemekdür (7) on ücünci tevÀżuè yaèní kendüni cümleden 
(8) alcaú görüp kibir itmemekdür on dördinci (9) naãíóat yaèní àayri kimselerüñ eyü (10) olduàun isteyüp ve 
bilmediklerini (11) bildürmekdür on beşinci óüsn-i ôann mümkün olduàı  

[ 72b ] (1) mertebe müéminler sÿè-i ôann itmeyüp (2) óüsn-i ôann itmekdür on altıncı èafv yaèní (3) kendi 
óaúúında itdikleri eksiklikleri (4) her vecih ile èafv itmekdür on yedinci (5) óaúúı úabÿl yaèní óaúú olan kelÀmları her 
kimden (6) işidürse úabÿl idüp teslím olmaú (7) on sekizinci òaùÀsını iètirÀf yaèní her (8) bilmedükleri nesneleri 
ögrenüp èÀr (9) itmemekdir ve bilürem deyü iddiÀé itmemekdür on (10) ùoúuzıncı nefse muòÀlefet yaèní göñli (11) ve 
nefsi Àrzÿ itdügi şeylere virmeyüp  

[ 73a ] (1) ãabır eylemekdür yigirminci kendi èaybına (2) meşàÿl olmaú yaèní dÀéimÀ kendi aóvÀl-i (3) 
aúvÀline meşàÿl olup tefekkür idüp (4) àayri kimseleriñ èayıblarına muúayyed olmayup (5) ièrÀż itmekdür yigirmi 
birinci tevbe itmek yaèní (6) tevbenüñ üc şarù vardur biri[nci] oldur ki (7) itdügi günÀhlara pişímÀn olmaú ikinci Óaúú 
(8) TeèÀlÀdan úorúmaúdur ücünci bir daòı günÀh (9) itmeàe èazim itmekdür Óaúú èÀbid ise (10) helÀlleşüp Óaúú TeèÀlÀ 
ise úażÀsı olanuñ (11) úażÀsın ve keffÀret olanuñ keffÀretüñ 

[ 73b ] (1) itmekdür tevbe budur imdi benim cÀnım (2) muãannif meróÿm raómetu’l-lÀhu èaleyh bu (3) aóvÀl-i 
úalbiyyeyi bu minvÀl üzere cemèi  (4) idüp erkege ve èavrata ve cemíè mükelleflere (5) vaãiyyetim oldur ki õikir olunan 
aòlÀú-ı (6) õemímeden úalblerini pÀk idüp ve (7) żıddları olan aòlÀú-ı óamíde ile (8) bezeyeler didügi murÀdı uãÿl (9) 
olmayınca fürÿà olmaz dimekdür (10) uãÿl didükleri ise úalbler aóvÀlidür  (11) fürÿà didükleri ùaşra aóvÀlidür murÀd[ı] 
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[ 74a ] (1) aèmÀl-i ôÀhiredür fürÿàdur imdi (2) herkese lÀzımdur ki bunları bir òoşca (3) geregi gibi óıfıô idüp 
mÿcib[i] ile èamel (4) ideler ve bundan ãoñra maèlÿm ola ki (5) cümle günÀhlaruñ başı on ikidür yedisi (6) úalbiñ 
günÀhıdur úalbde cereyÀn ider (7) ve beşi diliñ günÀhıdur ki dilde cÀrí (8) olup úalbde olan yedinüñ evvelkisi (9) küfür 
żıddı ímÀn ikinci bidèat żıddı (10) iètiúÀd ehl-i sünnet ücünci riyÀ żıddı (11) iòlÀã dördünci kibir żıddı tevÀżuè 

[ 74b ] (1) beşinci óased ôıddı naãíóat altıncı buòul (2) øıddı saòÀ yedinci isrÀf øıddı eylemek (3) ve dilde olan 
beşin evvelkisi kelime-i (4) küfür żıddı ikinci küfür żıddı sövmemek sükÿt ücünci òaùÀ żıddı (5) itmemek dördünci kiõib 
żıddı ùoàrı (6) söylemek beşinci àıybet żıddı söylememek (7) ve diliñ söylemek ile olan günÀhları (8) fi'l-cümle yetmiş 
günÀhdur velÀkin Çelebi (9) Efendi raómetu’l-lÀhi teèÀlÀ aleyhi bu yetmişiñ (10) içinden on úadar güzídeleriñ intiòÀb 
(11) idüp ve secüp RisÀle-i Laùífesinde  

[ 75a ] (1) õikir buyurmuşlar aña binÀen ki her kim dilini (2) bu on günÀhdan òalÀã iderse cümleden (3) òalÀã 
olmuş olur Rabbi'l-èÀlemín (4) cümlemüze iòlÀãa muúÀrinet ile kemÀl-i (5) iòtirÀzıñ müyesser eyleye Àmín evvelkisi (6) 
kiõib yaèní yalan söylemek yaèní yalanuñ (7) her bir envÀèin söylemek ikinci àıybet (8) yaèní bir kimsenüñ èaybın 
söylemek (9) sövmek bir ùaríú ile ücünci masòaralıú (10) yaèní dili alup istihzÀ itmek dördünci (11) kendini övmek 
yaèní òalú kendin begenüp medió  

[ 75b ] (1) eylesünler deyü kendin övünmekdür beşinci (2) fuóuş söylemek yaèní her bir èayublu nesneleri (3) 
adı ile söylemekdür meger bir veche (4) ile eglemeyeler ve bunuñ envÀèi çoúdur (5) altıncı bir kimseyi nÀ-óaúú yere 
incitmek yaèní (6) dili ile òalúı kendi óÀline úomayup (7) nÀ-óaúú yere incitmekdür yedinci sövmek (8) yaèní anāya 
ataya sövmek melèÿn kÀfir (9) dimek gibi bunuñ daòı envÀèi çoúdur (10) sekizinci èahdiñ bozmaú ùoúuzuncı (11) òalf 
yaèní vaʻdesine òilÀf itmekdür                

[ 76a ] (1) ve ʻalÀmet-i nifÀúdur [ on ] elfÀô-ı küfür yaèní (2) elfÀô-ı küfür envÀʻınuñ her birini söylemekdür (3) 
Rabbim cümleyi óıfıô eyleye imdi maèlÿm olsun ki (4) her kişi èamelini nefs-i emmÀre ãıfÀtlarından (5) ãaúlamaú 
elbette lÀzımdur zírÀ kişinüñ (6) èameli dünyÀdan Àòirete iletecek metÀèıdur (7) bunda bir òoşca muúayyed olup eyüsin 
(8) secüp yaramazın bıraàup eyüsin (9) alup götürüp ol èÀleme iletmek gerekdür (10) tÀ ki yarın óażrete èarż olıcaú 
yüzine (11) urulmaya zírÀ kişi èamellerüñ Óaúú óażretine  

[ 76b ] (1) èarø olacaàun ve terÀziye ùartılacaàun (2) ve èaraãatda gelecegüñ taãavvur ve fikir itmek (3) lÀzımdır 
yoòsa yarın pişímÀn olunur (4) imdi kişiye ertegi peşímÀnlıú fÀèide (5) virmez imdi cennete ãalÀóiyye yolundan (6) 
gidilür ve cehenneme fısú-ı fücÿr yolundan (7) gidilür imdi ey müémin nefs-i muùmaéinnenüñ (8) cennet yolıdur ve 
ãıfatları óayÀ ve saòÀ (9) ve şecÀèat ve óilim ve tevÀżuʻ ve mürüvvet (10) ve úanÀèat ve ãabır ve şükür eger bu ùoúuz 
(11) ãıfat ile òÿylanup taóãíl idüp  

[ 77a ] (1) ele getürdüñ ise her birisi altundan (2) birer zencírdür ùoúuz aèżÀya ùaúup (3) melekleriñ eline virüp 
cennete çeküp (4) giderler yolda èinÀd idüp ùayanup (5) zencírleri birer birer úırmazsañ saèÀdet (6) senüñdür ve eger 
zencírleri úırup yolda (7) úalursañ şeyÀùín óarÀmíleri (8) seni ùutup kendi zencírlerine geçürüp (9) cehennem yoluna 
çekerler neʻÿõübi'l-lÀhi teèÀlÀ (10) ve nefs-i emmÀrenüñ yolı cehennem yolıdur (11) ve ãıfatları ve òÿyları hevÀ ve 
àażab  

[ 77b ] (1) ve şehvet ve óırã ve buòul ve èucub ve (2) kibirdür her biri bunlarıñ demürden (3) birer zincirdir 
derd-mend insÀnuñ (4) yedi şeyùÀnuñ eline virilmiş olur (5) cehenneme çeküp gider eger bunlar birer birer (6) úırılınca 
yedilmeyüp ardınca gitmez iseñ (7) kendini nefs-i emmÀraye uymaúdan òalÀã (8) idüp cehennem yolından çıúmış 
olursın (9) ve illÀ bunları biri bÀúí úalursa óÀl[i] (10) müşkil olur ve daòı nefs-i emmÀre ki (11) bu yaramaz òulúlardan 
ki õikir itdim yedidir  

[ 78a ] (1) úorúulsa ve ol zencírleri birer birer (2) úırsa lākin ol eyü òulúlar kim õikir itdim (3) ùoúuzdur anlar 
ile òulúlanmasa ol kişinüñ (4) nefsi nefs-i mülhime ve nefs-i muùmaéinne olup (5) úıàırlamaú lÀyıú ve müstaóaúú 
olamaz ammÀ bunı (6) daòı taóúíú bilen kişi nefsini nefs-i (7) emmÀrelikden döndürmeyince şaúiliúden (8) úurtulmaú 
mümkün degildür ve her kim ki nefs-i (9) emmÀrede bedeni şehrine sözüñ geçürmedi (10) ise şekk ve şübhesiz ol kişi 
(11) yÀ fÀsıúdur yā münÀfıúdır ve daòı ímÀn  

[ 78b ] (1) üç mertebedür biri ímÀn-ı èavÀm cÀhil[i] (2) esfel-i sÀfilíndür yaèní andan aşaàa (3) ímÀn olmaz zírÀ 
bundan aşaàa olan (4) cehenneme gider dimekdür ímÀn-ı èavÀm (5) cÀhil taúlíd bi'l-lisÀn ve taãdíú-i bi'l-úalbdür (6) 
Resÿlu’l-lÀhu èaleyhi's-selÀm buyurur ímÀn (7) inanmaúdur AllÀhu TeèÀlÀya ve feriştelerine (8) ve úıyÀmet úopmasına 
ve òayr ve şerr AllÀhu (9) TeèÀlÀnuñ taúdír ile idügine dil ile (10) iúrÀr idüp ve göñül ile inanmaúdur  

[ 79a ] (1) bundan aşaàı ímÀn olmaz ikinci ímÀna (2) ímÀn-ı òÀãã dirler bu oldur ki bunlara (3) iúrÀr ve iètirÀf 
itdikden ãoñra anda (4) fıraú-ı êÀlle dirler birden fıraúları èaúÀide (5) yaèní iètiúÀdıñdadur eger sen daòı (6) iʻtiúādıñ 
anlarıñ iètiúÀdı gibi iderseñ (7) ol meõhebden olursın fi äaòíó (8) ü'l-BuóÀri ve Müslim BÀúí Kütübü's-sitteʻan (9) 
ʻAbdu’l-lāh bin ʻÖmer raêıya’l-lāhu teʻālā ʻanhumÀ (10) ennehu úÀle Resÿllu’l-lÀhu ãalla’l-lÀhu teʻÀlÀ ʻaleyhi ve sellem 
(11) leyeʾ tiyenne èalÀ ümmetí kemÀ etÀ èalÀ bení İsrÀʾil  
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[ 79b ] (1) òaõvÿ’nnaèli bi’n-naèli óatta in kÀne minhum men (2) ettÀ ümmehu èalÀniyeten lekÀne fí ümmetí 
men yesneu (3) õalike ve inne bení İsrÀʾile teferreúat èalÀ iåneyni (4) ve sebèíne milleten ve setefteriúu ümmetí èalÀ 
åelÀåin (5) ve sebèíne milleten kullühüm fi’n-nÀri illÀ milleten (6) vÀóideten úÀlÿ men hiye yÀ Resÿla’l-lÀhi úÀle mÀ (7) 
enÀ èaleyhi ve eãóÀbi  ãadaúa Resÿla’l-lÀh imdi (8) bu ümmet yetmiş üç fırúa olduàına bu óadíå-i (9) şeríf delíldür imdi 
bu araya gelince iki (10) èilim beyÀn olundı ve bir miúdÀr aèmÀl-i ôÀhirenüñ (11) èilmini beyÀn idelim imdi maèlÿm 
olsun ki  

[ 80a ] (1) namÀzda taèdíl-i erkÀn İmÀm-ı Yusuf İmÀm [-ı Aèôam ] (2) ve İmÀm-ı ŞÀfièi ve İmÀm-ı MÀlik ve 
İmÀm-ı (3) Aómed raóimehumu’l-lÀhu teèÀlÀ èaleyhim ecmaèín (4) úatlarında farżdur ve İmÀm-ı Aèôam ve İmÀm-ı 
Muóammed (5) raómehuma’l-lāh úatlarında vÀcib taèdíl-i erkÀnuñ (6) evvelkisi rükÿʻa varduúda subóÀna’l-lÀh (7) 
diyecek úadar ùurmaú ikinci rüúÿèdan (8) úalúduúda subóÀna’l-lÀh diyecek úadar ayaú (9) üzere ùurmaú gerüden gören 
ādem (10) úıyÀmda ùurur ôann ide ücünci başın (11) secdeye úoduúda subóÀna’l-lÀh diyecek úadar  

[ 80b ] (1) ùurmaúdur dördünci başın secdeden (2) úaldurduúda iki secde arasında taóiyyÀta (3) oturur gibi [ 
ùurmaúdur ] [ beşinci ] başın tekrÀr secdeye úoduúda (4) subóÀna’l-lÀh diyecek úadar ùurmaú bu beş (5) maóallde õikir 
olunan taèdíl-i erkÀnı terk (6) iden Àdeme otuz ża[ra]rı vardur deyü (7) Birgüví Muóammed Efendi raómetu’l-lÀhu 
teèÀlÀ Muèaddilü’ã- (8) ãalÀt ismi ile müsemmā olan risÀlesinde (9) õikir itmişdür evvelkisi faúír olmaàa (10) sebebdür 
ikincisi Àòiret èulemÀsı buàż (11) itmege sebep olur ücünci şehÀdetden                                                                                    

[ 81a ] (1) düşer dördünci bir Àdem bir ademi taʻdíl-i (2) erkÀnsız namÀz úılar iken görüp ve inkÀrına (3) úÀdir 
inkÀr itmese ol Àdemüñ günÀhına (4) sebep olur beşinci iôhÀr-ı maèãiyet (5) itmiş olur altıncı úılduàı namÀzıñ tekrÀr (6) 
ièÀdesi lÀzım olur yaèní vÀcib (7) olur yedinci ãoñ nefesde ímÀnsız (8) gitmege sebeb olur sekizinci namÀz òırsızı (9) 
olur ùoúuzuncı namÀzıñ åevÀbını gidermege (10) sebeb olur onuncı úabÿl olmaàa sebeb (11) olur on birinci noúãÀn 
üzere olur  

[ 81b ] (1) on ikinci melÀ’ike-i kirÀm eski bez gibi (2) yüzine ururlar on ücünci sÿʾ-i edeb itmiş (3) olur on 
dördünci òÀéib-i óasir olur (4) on beşinci èibÀdet úıyÀmet gününde (5) úabÿl olmamaàa sebeb olur [ on altıncı ] on 
yedinci (6) bir büyük ādem taèdíl-i erkÀnı terk eylese (7) ve bir cÀhil görse ol cÀhile taèdíl-i (8) erkÀnsız úıldırmasına 
sebeb olur (9) on sekizinci imÀma muòÀlefet itmiş olur (10) on ùoúuzuncı intiúÀlÀtde olan (11) sünnetleri terk itmiş olur 
yigirminci 

[ 82a ] (1) eõkÀrda umÿr-ı mekrÿhanuñ birini (2) itmiş olur yigirmi birinci AllÀhu TeèÀlÀyı (3) àażaba getürmiş 
olur yigirmi ikinci (4) şeyùÀnı sevindirmiş olur yigirmi (5) ücünci cennetden ıraà olur yigirmi (6) dördünci cehenneme 
yaúın olur yigirmi (7) beşinci kendi nefsine òıyÀnet itmiş (8) olur yigirmi altıncı nefsini tencís itmiş (9) olur yigirmi 
sekizinci peyàamber èaleyhi's-selÀmı (10) úabri içinde maózÿn itmiş olur yigirmi (11) ùoúuzuncı giçeyi ve gündüzi 
şÀhid  

[ 82b ] (1) ùutmuş olur otuzuncı maòluúÀta òıyÀnet (2) itmiş olur yaèní ol Àdemiñ sebebi (3) ile yaàmur yaàmaz 
ve ot bitmez ve daòı peyàamber (4) èaleyhi's-selÀm buyurdı beş nesne orucı (5) bozar yaèní åevÀbını giderür maóv ider 
evvelkisi (6) àıybet ikinci yalan söylemek ücünci (7) úoàuculuú itmekdür dördünci yalan yere (8) and içmek beşinci 
şehvet ile òatunlara (9) ve oàlanlara naôar itmek òalú bu óadíå-i (10) şerífden àÀfillerdür bu beş nesne orucı (11) bozar 
lākin úażÀsı lÀzım gelmez ammÀ åevÀbından  

[ 83a ] (1) maórÿm olur ve daòı elli dört farż (2) vardur bunlar èilm-i óÀl bunlardur müʾmin-i (3) muvaóóid 
muóaúúaú muúallidlikden úurtulmış (4) bunları bilendir bilmeyen cÀhildir ve ebterdir (5) duèÀ-yı ímÀn Àmentü bi’l-lÀhi 
ve melÀ’iketihí (6) ve kütübihí ve rusülihí ve’l-yevmi’l-Àòıri ve bi’l-úaderi (7) òayrihi ve şerrihi mine'l-lÀhi teèÀlÀ duèÀ-
yı İslÀm (8) raêitü bi’l-lÀhi Rabben ve bi’l-İslÀm-ı dínen (9) ve bimuóammedin èaleyhi’s-selÀma Resÿlen nebíyyen ve 
bi’l-ÚurʾÀni (10) imÀmen ve bi’l-Kaèbeti úıbleten ve bi’ã-ãalÀti ve’ã-ãavmi (11) ve’l-óacci ve’z-zekÀti feríêaten ve bi’l-
müʾminín 

[ 83b ] (1) iòvÀnen ve bi’ã-ãıddíúi ve’l-fÀrÿúı ve õi’n- (2) nÿreyni ve’l-mürteża eʾimeten rıêvÀnu’l-lÀhi teèÀlÀ 
(3)èaleyhim ecmaèín namÀzıñ farżları óadeåden (4) ùahÀret necÀsetden ùahÀret setrü'l-èavret (5) ve istiúbÀli'l-úıble vaút-i 
ãalÀt niyyet-i ãalÀt (6) tekbír iftitÀó-ı úıyÀm úırÀʾat rüúÿè merreten sücÿd (7) merreteyni úaède-i Àòíre miúdÀrı teşehhüd 
(8) ãıfÀt-ı õÀtiyye AllÀhu TeèÀlÀ mevcÿd [vucÿdün ] bi-vucÿdihi (9) úadím bi-úademihi beúin bi-beúaʾihi vÀóidun bi-
vÀódÀniyyetihi (10) muòalifun li’l-óavÀdiåi úÀʾimun bi-nefsihi ãıfÀtı (11) åübÿtiyyetihi AllÀhu Óayyun bi-óayÀtihi 
èÀlimun bièilmihi úÀdirun 

[ 84a ] (1) bi-úudretihi semíèun bi-semièhi beãirun (2) [ bibeãarihi ] mürídun bi-iradetihi mütekellimun bi-
kelÀmihi mükevvinun (3) tekvínihi farżu'l-vużÿʾ ellerin yumaú úolları (4) ile bile yüzün pÀk yumaú başınuñ (5) dört 
bölügine bir bölügine mesió itmek (6) ayaúların yumaú ùobuúları ile bile àuslüñ (7) farżları aàzın yumaú burnun yumaú 
cümle (8) bedeniñ yumaú teyemmümüñ farżları niyyet (9) itmek ellerin ùopraàa baãup yüzine (10) sürmek daòı úollarına 
sürmek (11) orucuñ farżları niyyet itmek yemegi içmegi                                                            
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[ 84b ] (1) terk itmek ardını öñüni óıfıô itmek (2) óaccıñ farżları niyyet itmek vaút-i (3) èarefe Úaèbeyi ùavÀf 
itmek zekÀtıñ (4) farżı niyyet itmek tafãíl-i ímÀn on ikidür (5) tekrím AllÀhu TeèÀlÀ óüccet-i delíl elóamdüli’l-lÀhi 
rabbi’l- (6) èÀlemín úul eèÿzu birabbi’n-nÀs meliki’n- (7) nÀsilÀhi’n-nÀs peyàamber ʻaleyhi's-selÀm (8) Muóammedü'l-
MuãùafÀ óüccet-i delílim ve kefÀ bi’l-lÀhi şehídÀ (9) Muóammedü'r-resÿlü’l-lāh ve mÀ erselnÀke illÀ raómeten (10) li’l-
èÀlemín ve mÀ muóammedun illÀ resÿl dínim dín-i (11) İslām óüccet-i delílim inne’d-díne èindÀ’l-lÀhi’l-İslÀm 

[ 85a ] (1) ve raêítu lekumu’l-İslÀme dín kitābım Úurʾān-ı (2) ʻaôím [elif, lÀm, mim õÀlike’l-kitÀbu lÀ reybe fíh] 
óüccet-i delílim huden li’l-mutteúín el óamduli’l-lÀhi’l-leõí  (3) enzele èalÀ èabdihi’l-kitÀbe úıblem Kaʾbe-i şeríf (4) 
óüccet-i delílim fe velli vecheke şaùral mescidi’l-óarÀm (5) ve óayåu mÀ kuntum fe vellÿ vucÿhekum şaùrah (6) iètiúÀdda 
meõhebim ehl-i sünnet ve cemÀʻat (7) [ óüccet-i ] delílim ve enne haõÀ ãırÀùí musteúímen fettebièÿh (8) ve lÀ tettebièÿ’s-
subule fe teferreúa bikum an sebílih (9) õÀlikum vaããÀkum bihí leèallekum tetteúÿn èamelde (10) meõhebim İmÀm-ı 
Aèôam óüccet-i delílim yÀ eyyuhe’l-leõíne (11) Àmenÿ men yertedde minkum èan dínihí fe sevfe  

[ 85b ] (1) yeʾtí’l-lÀhu bi úavmin yuóıbbuhum ve yuóıbbÿnehÿ eõilletin èalÀ’l- (2) müʾminíne eèiõõetin èalÀ’l-
kÀfirín õürriyetim Ádem (3) èaleyhi's-selÀm óüccet-i delílim ve iõ eòaõe rabbuke (4) min bení Ádeme min ôuhÿrihim 
zurriyyetehum ve eşhedehum (5) èalÀ enfusihim elestu birabbikum úÀlÿ [ belÀ ] şehidnÀ (6) en teúÿlÿ yevme’l-úıyÀmeti 
innÀ kunnÀ èan haõÀ (7) àÀfilín milletim milletü’l-İslām óüccet-i delílim inna’l-lÀhe (8) ãùafÀ lekumu’d-díne fe lÀ 
temÿtunne illÀ ve entum (9) Müslimÿn  ümmet-i Muóammeddenem óüccet-i delílim kuntum òayra (10) ümmetin uòricet 
li’n-nÀsi teʾmurÿne bi’l-maèrÿfi (11) ve tenhevne èani’l-munkeri ve tuʾminÿne bi’l-lÀh müʾminem 

[ 86a ] (1) óaúúa óüccet-i delílim ulÀʾike humu’l-müʾminÿne Müslimānam (2) elóamdü’lil-lāh óüccet-i delílim 
yemunnÿne èaleyke en eslemÿ (3) úul lÀ temunnÿ èaleyye İslÀmekum beli’l-lÀhu yemunnu (4) èaleyküm en hedÀ kum 
li’l-ímÀni in kuntum (5) ãÀdiúín ve daòı Allāhu Teʻālānuñ kelÀm-ı (6) úadíminde õikir eyledügi peyàamberleri yigirmi 
(7) Óażret-i Ādem Óażret-i İbrÀhím Óażret-i (8) Nÿó Óażret-i Hÿd Óażret-i äÀlih (9) Óażret-i İdrís Óażret-i İsmaèíl (10) 
Óażret-i Yaèúÿb Óażret-i Yÿsuf (11) Óażret-i MÿsÀ Óażret-i Harÿn Óażret-i 

[ 86b ] (1) Şuèayb Óażret-i ÕekeriyyÀ Óażret-i MÿsÀ (2) Óażret-i DÀvÿd Óażret-i SüleymÀn Óażret-i (3) İlyÀs 
Óażret-i Yuşa Óażret-i Zülkif (4) Óażret-i Eyyÿb Óażret-i Yÿnus Óażret-i (5) èÍsÀ Óażret-i Muóammed èaleyhimu'ã-
ãalÀt (6) ve's-selÀm iòtilÀf olanlar ücdür (7) Óażret-i Zülúarneyn Óażret-i èAzíz (8) Óażret-i LoúmÀn èalÀ’l-úavli bi-
nübuvveti haõihi’å- (9) åelÀåeti’l-aòireti ãalavatu’l-lÀhi èaleyhím (10) ecmaèín úÀle baèêu’l-èulemÀèí yecibu èale’l-
müʾmini (11) en yaèleme ãıbyÀnihi ve nisÀnihi ve óuddÀmihi’s-esmÀèi’l- 

[ 87a ] (1) enbiyÀè hümÀ leyse rumiyye beyān ider (2) ùaèÀm yedürmemekde ve yedürmede dört farż (3) dört 
sünnet ve dört edeb vardır (4) ammÀ ikisi daèvÀlar şifÀ ikisi derd-i maraż (5) ve günehe imdi farż olan dördüñ evvelkisi 
(6) óelÀlden yemek ikinci rızúını Allāhdan (7) bilmek ücünci yedügine úanāèat itmek (8) dördünci yedügi ùaèÀm 
muúÀbelesinde (9) Allāhu èaôímu'ş-şÀna şükür ve èibÀdet (10) idüp èiãyÀn itmemek sünnet olanuñ (11) evvelkisi bedʾ-i 
ùaèÀmda besmele dimek  

[ 87b ] (1) ikinci Àòirinde óamdele dimek ücünci (2) ùaèÀm yerken diz üzerine oturmaú (3) edeb olanuñ 
evvelkisi öñünden yemek (4) ikinci kimse yedügine baúmamaú ücünci (5) loúmayı küccük itmek dördünci ceyneyüp (6) 
yutmaú şifÀları iki evvelkisi ãofradan (7) düşeni yemek ikinci parmaúlarıñ yalamaú (8) günÀhları ve mekrÿhları iki 
evvelkisi ziyÀde (9) issi ùaèÀm yeyüp üfürmek ikinci (10) yedügi etmegi ve ùaèÀmı úoúlamaú ve daòı ùaèÀmı (11) 
úoúlamaú ve daòı ùaèÀmıñ müsteóabları iki  

[ 88a ] (1) evvelkisi ùuz ile başlamaú ikinci ùuz ile (2) òatim eylemek yetmiş iki derde devÀdır nuúile (3) 
mineél-BustÀnüʾl-ʻÀrifín mesʾele beş nesne göñli (4) öldürür ki evvelkisi òalúıñ maôlemesin (5) getürmek ücünci 
namÀzını vaúitsiz úılmaú (6) dördünci ùaèÀmı ãol eli-y-le yemek (7) beşinci yalan söylemek mesʾele beş nesne (8) yine 
göñli dirgürür evvelkisi èÀlimler ile (9) oturmaú ikinci yetimlere şefúat itmek (10) ücünci oruc tutmaú dördünci az 
yemek (11) beşinci dünyÀyı sev[me]mek Ebÿ DÀvud Tirmiõí  

[ 88b ] (1) èAbbÀs raêıya’l-lÀhu teèÀlÀ èanhum rivÀyet (2) ider Óażret-i Resÿl-i Ekrem ãalla’l-lÀhu teèÀlÀ (3) 
èaleyhi ve sellem buyurdı ki bir kimse eceli gelmiş (4) bir òastanuñ óÀlini ãormaàa varsa (5) ol òastanuñ úatında yedi 
kerre asÀl (6) AllÀhu èaôim rabbe’l-arşi’l-aôím en yeşfiyeke (7) dise Óaúú TeèÀlÀ ol òastaya ol marażdan (8) şifÀ virir 
Tirmiõí bu óadíå-i şeríf (9) óasendir didi ve ÓÀkim BuòÀrí şarù (10) üzere ãaóíódir didiler BuòÀrí ãaóíóinde (11) 
Óuõeyfeden raêıya’l-lÀhu teèÀlÀ èanhu Ebÿ Õerden  

[ 89a ] (1) raêıya’l-lÀhu teèÀlÀ èanhu rivÀyet ider Óażret-i (2) Resÿl-i Ekrem ãalla’l-lÀhu teèÀlÀ èaleyhi ve 
sellem (3) döşegine girdikde bismike’l-lÀhümme eóya (4) ve emÿtü derdi ve uyúudan úalúdıúda (5) elóamdüli’l-lÀhi’l-
leõi eóyÀnÀ baède mÀ emÀtenÀ ve ileyhi’l-  (6) baåe ve’n-nuşÿr derdi mesʾele bir şeyʾ (7) żabù idemese yine ol Àdeme 
yedi (8) fÀʾidesi vardır evvelkisi müteèallimüñ (9) fażlına nÀʾil olur ikinci mÀ-dÀmki (10) meclisde otururken 
günÀhlardan maóbÿs (11) olur ücünci bu niyyet üzere evinden  
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[ 89b ] (1) cıúduàı gibi ol Àdeme ùÀlib-i èilmi åevÀbı (2) virilür dördünci ùÀlib-i èilmi üzerine (3) nÀzil olur 
beşinci mÀ-dÀmki ol Àdem (4) ol meclisde diyenler aña ùaèÀt åevÀbı (5) virilür altıncı diñleyüp münkesir olsa (6) gerek 
anuñ sevÀbı büsbütün dirilür (7) elem çekdüginden ötüri yedinci ùÀlib-i (8) èilmüñ ãefÀsını gördükde ol meclisde (9) 
cümle naúil olunan mesÀʾil żabù itmege (10) taúayyüd ider Tenbíhi'l-gāfilín[de] İmÀm Ebÿ'l-leys (11) õikir eyledi 
mesʾele bir kimse niyyet-i gümrük  

[ 90a ] (1) virdigi aúçeyi zekÀtına ùutsa farż-ı sÀúıù (2) olur nuúile-i Bezzāzíye mesʾele bir kimse kendi atına yÀ 
Firengiñ (3) atı dise kÀfir olur eger kendi mālı (4) ise eger ãatun aldı ise kÀfir olmaz (5) bismi’l-lÀhir'raómÀni'r-rÀóím 
(6) farżıñ iètiúÀdı farż iólÀsı farż (7) èilmi farż èameli farż miúdÀrı farż-ı vaúit (8) vaútinde edÀsı farż-ı úażÀya úorsan 
(9) úażÀsın farż keffÀretin lÀzım olan (10) farżlarıñ keffÀreti farż edÀda ve úażÀda  

[ 90b ] (1) niyyeti farż inkÀr-ı küfür riyÀsı óarÀm èucbi (2) óarÀm sümèası óarÀm cehli óarÀm yaèní (3) her bir 
õikir olunan farżlara cÀhid olacaú (4) hud men yecÀhu farżuñ iètiúÀdı farż (5) iòlÀãı farż ʻilmi farø èameli farż inkÀrı (6) 
küfürdür riyÀsı óarÀm cehli terki óarÀm (7) vÀcib vācibüñ iètiúÀdı farż iòlÀã-ı (8) farż èilmi vÀcib èameli vÀcibdir inkÀrı 
(9) küfür riyÀsı óarÀm cehli mekrÿh taórím-i (10) terki mekrÿh taórím-i sünnet sünnetiñ èameli (11) iʻtiúÀdı farż iòlÀãı 
èilmi sünnet  

[ 91a ] (1) èameli sünnet inkÀrı küfür riyÀsı óarÀm cehli (2) mekrÿh-ı tenzíhe mekrÿh-ı tenzíhe terki müsteóab 
(3) müsteóabbuñ iètiúÀdı farż iòlÀã-ı farż (4) èilmi müsteóab èameli müsteóab inkÀrı küfür riyÀsı (5) óarÀm cehli olayı 
terki olayı terk-i farżdan (6) evvel farż ʻilm-i óÀldir farż icinde farż-ı (7) èamelde iòlÀãdur farżdan ãoñra farż (8) beyne'l-
òavf-ı ve'r-ricÀdır óarÀm óarÀmuñ (9) iètiúÀdı farż terkinde iòlÀã farż (10) ʻilm-i farż terk-i farż inkÀrı küfür terkinde 
(11) riyÀsı óarÀm cehli óarÀm fièli óarÀm inkÀrı  

[ 91b ] (1) óarÀm mekrÿh-ı taórími ise iʻtiúÀdı (2) farż-ı terkinde iòlÀã-ı küfür terkinde riyÀsı (3) óarÀm cehli 
mekrÿh taórími mekrÿh-ı tenzíhe (4) iètiúÀdı farż terkinde iòlÀã-ı farż (5) èilm-i sünnet terki sünnet inkÀr-ı küfür (6) 
terkinde iòlÀã-ı farż cehli mekrÿh-ı (7) tenzíhe müfsidüñ iètiúÀdı farż terkinde (8) iòlÀã-ı farż ʻilm-i farż terki farż inkÀrı 
(9) küfür terkinde riyÀsı óarÀm cehli óarÀm fièli (10) ve inkÀrı óarÀm ve daòı bilgil ímÀn altıdır (11) evvel òudÀya 
iètiúÀd hem kitÀba hem resÿle  

[ 92a ] (1) óaşre neşre iètimÀd her işin òalıúı óaúúdır (2) anı taóúík eylegil hem meleklere òiõmetinde (3) 
úullarıdır eylegil pes ÒudÀ beş nesneyi (4) İslÀma úılmışdır binÀ óaccı tevóídi (5) zekÀtı ãavm beş vaúit namÀz beşin 
birin (6) terk iden Müslim degildir daòı ímÀn (7) neydügüni bilmeyen müʾmin degil Rabbüm ol (8) òÀlıúdurur kim bí-
şebíh bí-naôír benim (9) ol Aómed durur kim hem beşírdür hem neõír hem (10) kitÀbım Rabbimüñ ÚurʾÀnıdur bí-reyb 
şekk (11) dínim dín-i İslÀmdur kim oldürür bedr-i münír  

[ 92b ] (1) milletindenim Resÿlüñ úıblem ol beytü'l-óarām (2) hem aãlım Ádem durur kim öldürür ebÿ’l-kebír 
(3) iètiúÀdda meõhebim ehl-i sünnet ve cemÀʻat (4) meõhebi hem èamelde meõhebim Nuʻmān õi'l-èiõõi’l- (5) kebír yÀ 
ilÀhí eyle ÀsÀn bu cevÀbı (6) size bize şol zamÀn kim ãoralar (7) bizden bunı Münkir Nekír eşhedü dil (8) ile iúrÀr ve 
úalb ile inanuram ki en lÀ ilÀhe ile (9) farż-ı vÀcib sünnet-i müsteóab úalıcaú úulluú (10) idecek beden ile mÀl ile úavlen 
ve fièlen (11) bir eóad yoúdur illÀ’l-lÀhu vÀcibu'l-vücÿd 

[ 93a ] (1) olan Allāhu èaôímu'ş-şÀn vardır ʻibÀdet (2) ancaú aña maòãÿãdur eşhedü dil ile (3) iúrÀr ve úalb ile 
inanuram ki enne Muóammeden (4) taóúíú-i Àòir zamÀn peyàamberi Óażret-i Muóammed (5) èaleyhi's-selÀm ʻabdu’l-
lāh èaôímu'ş-şÀnuñ (6) úulıdır insÀndandur yedi içdi nikÀó (7) ile òatunlar aldı evlÀdı oàlı úızı (8) oldı Mekke-i 
Mükerremede ùoàdı Medíne-i (9) Münevverede Àòirete gitdi úırú yaşında peyàamberlik (10) geldi altmış üç yaşında 
vefÀt (11) eyledi óÀlÀ Medíne-i Münevverede Áèişe-i  

[ 93b ] (1) ãıddíúa raêıya’l-lÀhu èanhÀnuñ óücre-i şerífesinde (2) Àb-dest ile úıbleye úarşu mübÀrek dizleri (3) 
üzerinde oturur eõÀn ve iúÀmet (4) idüp namÀz úılar lākin teklifen degil teleõõüzen (5) ve teneʾummÀn ve resÿluhu 
insÀn ile cinne óaúú (6) ile bÀùılı óelÀli óarÀmı dünyÀ fÀni olduàunı (7) Àòiret bÀúí olduàun ʻilm-i óÀl taèlím (8) içün 
gelmiş peyàamberidür ÀmennÀ ve ãaddaúnÀ  

 
 


