
sir i mahiyetinde olan r isale iki bölüm
den oluşur. "eş-Şehadetü'I-Oia " başlığını 

taşıyan birinci bölümde Allah'ın birliğ i 

ve sıfatları üzerinde durulur. Ulühiyye
tinde, zatında ve sıfa.tlarında tek, me
kan tutmak ve bir yönde bulunmaktan 
münezzeh olan Allah'ın Kur'an'da açık

landığı şekilde ve dilediği mançıda arşa 
istiva • ettiği. zatını zaman ve mekanın 
kuşatamayacağı. zira mekanı da zama
nı da onun yarattığı. dilediği zaman kalp 
ve gözlerle görülebileceği , arşı yaratıp 

istivayı sınır kıldığı , kürsi"yi var edip ye
ri ve gökleri onun içine aldığı aniatıldık
tan sonra ilim, irade ve tekvin sıfatları 
ayetlerin ışığ ı altında izah edilir. Kainat
ta mevcut zıtlık. ayrılık ve benzeriikierin 
bütünüyle ilahi iradenin sonucu olduğu
na, külll iradenin her şeyi kuşattığına, 
alemin yokken ezell ilim ve iradeye gö
re yaratıldığına dikkat çekilerek kelam. 
sem' ve basar sıfatiarına kısaca temas 
edilir. Daha sonra yegane failin Allah ol
duğu belirtilerek birinci bölüm tamam
lanır. "eş-Şehadetü's-saniye" adı verilen 
ikinci bölümde Hz. Muhammed'in bü
tün insanlara gönderilen son peygam
ber olduğu ve onun Allah'tan getirdiği 
bütün haberlere inanmak gerektiği ifa
de edilerek sem'iyyat• konuları sırala
nır . Risale şefaate. cennet ve cehenne
min ebedlliğine temasla sona erer. 

İbnü'I-Arabl'nin bu risalesi. herhangi 
bir delil ve ispata lüzum kalmaksızın sı
radan her müslümanın kabul etmesi ge
reken umumi itikad esaslarına yer veren 
bir akaid metni mahiyetinde olup Ehl-i 
sünnet esaslarına tamamen uygundur. 
Risale plan, şekil ve yer yer muhteva ve 
ifade bakımından Gazzall'ye ait Kavô 'i
dü '1- 'a~a, id'in birinci faslma be~zemek
tedir. 'Akidetü'l- 'avôm'ın hacmi, büyük 
boy on sayfa civarındadır. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde birçok yazma nüsha
sı mevcut olup el-Fütı1hôtü'l-Mekkiy
ye içinde yayımlanmıştır (1, I62-I73) Ri
sale ayrıca Şa ' rani tarafından el-Yeva
kit ve'l-cevôhir'in baş tarafında ikti
bas edilmiştir (Kahire I 378/ I959, I, 4-6) 

2. 'A~idetü'n-nôşiyeti'ş-şôdiye. Müel
lifi tarafından Risôletü 'l-ma 'lU.m min 
'a~a, idi ehli'r-rüsı1m şeklinde de ad
landırılan (ei-Fütaf:ıat, I, I 73) risale bir 
giriş ve dört bölümden ibarettir. Girişte 
Batı'dan, Doğu 'dan, Yemen'den ve Şam'
dan ekvatorun altındaki "Eryen kubbe
si "ne gelen ve sahibini ebedl saadete 
götüremeyen, boş gayelerden uzaklaş
tıramayan ilmin faydasızlığı konusunda 
fikir birliğine varmış, ilimleri ve isimler-

le kavramlar (rüsOm) arasındaki farkı id
rak etmiş olan dört alimin, insan çaba
sıyla kazanılan (iktisabi) ilimierin ötesin
de daha yüce bir bilgiyi araştırmak için 
yaptıkları karşılıklı konuşmalardan bah
sedilir. Batılı alimin "el- hamilü'l- kaim" 
( evveliyyat) . Doğulu alimin "el- hamilü'l 
mahmQiü'l-lazım", Şamlı alimin "el-ib
da' ve't-terkib", Yemenli alimin de "et
telhis ve't-tertib" bilgisine sahip oldu
ğu zikredilerek her alimin ihtisas saha
sıyla ilgili açıklamaları sırasıyla dört bö
lümü teşkil eder. Çok kısa muhteva lı on 
dört babdan oluşan birinci bölümde her 
hadis* in bir sebebi olduğu. hadislerden 
ayrılamayan bir varlığın hadis olması ge
rekti ği. kıdem• -beka*, kümun* -zu
hur*, arazın intikalinin ve başlangıcı bu
lunmayan hadislerin reddi. kadim ve va
cip varlığın cevher, cisim, araz ve cihet
lerden tenzihi, istiva. vahdet ve rü'yet 
konuları anlatılır. On babdan meydana 
gelen ikinci bölümde de kudret, ilim, ha
yat, irade, kelam, sem·. basar sıfatları 

ile zatta mevcut birer mana olarak sı
fatların ispatı kısaca ele alın ır. Yine on 
babdan oluşan üçüncü bölümde alemin 
Allah tarafından yaratılması. kesb. Al
lah'a vücüb ve zulüm isnadının reddi, 
teklif-i mala yutak, hüsün-kubuh, ma
rifetullahın akli değil nakli oluşu, risa
letin ispatı kısaca anlatılır. Dördüncü bö
lümde öldükten sonra diriliş , kabir su
ali ve azabı, mizan. sırat. cennet ve ce
hennemin yaratılması ve imametle il
gili meseleler kısa bablar şeklinde zik
redilir. 

İlahiyyat•, nübüwat* ve sem'iyyat 
konularının sadece akli kıyas ve tarif
Iere dayanılarak an l atı ldığı on sayfa tu
tarındaki bu risale. kolay ezberlenebil
mesi için kısmen seeili bir şekilde yazıl
mıştır. Risôletü'l-ma'lı1m min 'aka,i 
di ehli'r-rüsı1m adından da anlaşılaca 

ğı üzere. okumuş zümreye hitap eden 
eser el-Fütı1Jıôtü '1-Mekkiyye içinde ya
yımlanmıştır (1 , I74-186) . 

3. 'Akidetü ehli 'l-ih tisôs adını taşıyan 
üçüncü .risale, İ 'tikadQ ~hİi'l-il]tisôs min 
ehlillôh beyne nazar ve keşf adıyla da 
bilinir . Risaie "meseleler" şekli nde dü
zenlenmişti r. Aklın sınırı , vacip varlıkla 

mümkin varlık arasındaki münasebet. 
ulühiyyet ve zat kavram ları, bilinmezlik 
alemi. kesb. cebr ve şer problemleri, 
alemdeki vahdet, ilahi sıfatiarın nisbi
liği, zat-ı ilahiyyeden illiyyetin nefyi, uiQ
hiyyetin sırrı . ilim-malum ilişkisi, rü 'ye
tin mahiyeti, ezel. masivilnın hudüsu, 
Eş ' ariyye 'ye göre ilk mümkin varlık ve 
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zaman. Eş'ariyye ve Mücessime'ye göre 
müşterek lafız. şerrin ilahi kazada yer 
alması , ilah olmayan taaddüd-i kude
manın imkanı, aklın ve imanın rehberli 
ği, cevherlerin değişmezliği, beka. ke
lam. isim-müsemma -tesmiye, bilginin 
kısım ları, hüsün- ku bu h. delil - mediQI, 
kazaya rıza. Allah- alem ilişkisi. ilk aklın 
bilgi çeşitleri, adem, Allah hakkında ca
iz olan hususlar gibi konular altmış beş 
meselede incelenir. 

Seçkin ilim ve düşünce erbabının iti
kadın ı tanıtmak maksadıyla yazılmış 

olan 'A~idetü ehli'l -il]tişôş'ta mümkin 
varl ı k için. kendisiyle ortak bir yönü bu
lunmayan vacip varlığın zatını tanıma

nın imkansız olduğu. nefiy ile ispat ara
sında gidip gelen kavramlar yoluyla sa
dece ulühiyyet sıfatlarının zihnen ve fa
kat çok sınırlı bir şekilde bilinebileceği 
görüşü benimsenmiştir. Risale, İbnü'I
Arabl'nin itikadl an lay ışını ve genel ola
rak kelam ilminin. özellikle de Eş'ari 

kelam sisteminin tenkidini ihtiva etme
si bakımından önemlidir. Risalenin bir
çok yazma nüshası bulunduğu gibi (Sü

leymaniye Ktp , Hacı Mahmud Efendi. nr . 
27 18; Esad Efendi, nr. I 477) el~Fütı1Jıô
tü'l-Mekkiyye içinde de yayımlanmıştır 
(1, ı 87-2 ı 5) 

İbnü ' I-Arabl, 'A~idetü l]ulôsati'l -l]ôş 
şa adlı bir risale daha hazırladığını. an
cak halkın anlayamayacağı kadar ağır 
olduğundan bunu el- Fütı1}ıôt 'ın içine 
serpiştird iğini bizzat kendisi ifade eder 
( ei-Fütaf:ıat, ı. 2I3) 
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Ebu Hafs Necmeddin Ömer 
b. Muhammed en-Nesefi'nin 

(ö. 537 1 1142) 
akaide dair risalesi. 

_j 

Delillerden tecrit edilmiş olan bu kü
çük risalenin Necmeddin en-Nesefi'ye 
nisbeti ihtilaf konusudur. Leknevl, ZOr
kani'nin Şer}ıu 'l-mevôhib'inden naklen, 
eserin fakih olarak tanınan Necmeddin 
en-Nesefi'ye değil. kelamcılığıyla maruf 
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Burharieddin en-Neseff'ye · ait olduğunu 
kaydeder. İsmail Hakkı İzmirli de bu ka
naati benimser. Ancak risalenin ilk şari
hi o!C:ın Teftazanl ile Katip Çelebi, İsma
il Paşa , Wensinck ve Brockelmann gibi 
pek çok alim ve araştırmacı arasındaki 
yaygın kanaat. eserin Necmeddin en
Neseff'ye ait olduğu yönündedir. Esa
sen metnin en eski yazma nüshalarında 
risalenin Burhaneddin en-Neseff'ye aidi
yeti konusunda herhangi bir bilgi bu
lunmamakta. aksine yazmaların hemen 
hepsinde eser Ömer en-Neseff'ye nis
bet edilmektedir. Ömer en-Neseff'nin 
fakih olması böyle bir risaleyi yazmasına 
engel teşkil etmez. Nitekim risalenin bir 
yazmasında yer alan. "Bu, Necmeddin 
Ömer en-Neseff'nin ihtisar ettiği bir aka
id kitabıdır .. ." (Süleymaniye Ktp., Hüsnü 
Paşa . nr. I 160) ifadesinden de anlaşılaca
ğı gibi SÖZ konusu metin, Ömer en-Nese
ff'nin kendisinden önceki Neseff imam
ların akldelerinden derlediği bir hulasa 
olmalıdır. Risalenin Ebü'l-Muln en-Nese
ff'ye ait Tebşıratü '1-edille 'nin bir fihristi 
durumunda olması da bu görüşü des
tekler. Ayrıca cA~ii 'idü 'n-Nesefi met
nindeki ifadelerle Ebü'l-Muln en-Nese
fl'nin aklde risalesi (Süleymaniye Ktp , 
L.3leli, nr. 1189 / 1) ve İbn Ebü'l-Müeyyed 
Ahmed b. Mahmüd en-Neseff'nin Risa
le fi'l- c akü' id'indeki (Süleymaniye Ktp , 
Reşid Efendi, nr. 338/ 6) ifadeler arasın
da görülen sıkı benzerlik, onun 687'de 
( 1288) vefat eden Burhaneddin en- Ne
seff'den önce yazılmış olduğU ihtima
lini kuwetlendirmektedir. 
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Risaleye, alemin gerçek bir varlığı bu
lunduğuna işaret etmekle başlanır. Bil
gi kaynaklarının duyular. akıl ve müte
vatir haberden ibaret olduğu belirtildik
ten sonra hudüs delili ile Allah' ın varlı

ğı ispat edilir. Risalede daha sonra Al
lah'ın sıfatları. kulların fıilleri, insanın fi
il işleme gücü (istitaat • ). rızık. ecel, ka
bir hayatı , sual, vezin, havz. cennet, ce
hennem. günah işieyenin durumu, iman 
ve küfür alametleri, peygamberlere iman. 
Hz. Muhammed'in peygamberliği, me
leklere ve kitaplara iman, keramet. as
Mb-ı kirarn arasında üstünlük sırası (taf
dil• ). imamet, Ehl-i sünnet'in kabul et
tiği bazı prensipler, batıni te'villerin red
di, insanı küfre götüren inanç ve fiiller, 
kıyamet alametleri ve ictihad gibi ko
nulara yer verilir. Risale meleklerle in
sanlar arasındaki üstünlük sırasını be
lirtmekle sona erer. Eserde işlenen ko
nuların tertibi, klasik kelam kitapları

nın tertibine uymakla birlikte. bazı fark
lılıklar taşır . Risalenin muhtevasında 

yer alan imarnet bahsi, Sultan Abdülha
mid devrinin son zamanlarında matbu 
eserlerden çıkartılmıştır. Abdülhamid'in 
muhalifleri halifenin Kureyş'ten olma
sı gerektiği kaidesini istismar edince o 
da böyle bir tedbire başvurmuştu (bk. 

ABDÜLHAMİD II). 

Risalenin en önemli özelliği, islam 
akaidini derli toplu ve öğretici bir tarz
da özetlemesi, talebelerio inanç ve fi
kir yapılar'ına şekil vermiş olmasındadır. 

Tacizade Sadl Çelebi (bk TSMK. ııı Ah-

cA ~ii~ idü'n-

1'/ese{tve 

Karabaş Vel i 
ta raf ı ndan 

vazılan 

serhin 
il k ve son 
sayfa sı 

(Bekir 

Topalo~lu 

özel kitap lı gı) 

med, nr. ı 777) ile ·Çorum! u Damadıade 
Ebübekir'in (bk lüihı.i 'l-meknan, ll , ı 04) 

Arapça olarak nazma çevirdikleri cAkii
' idü 'n- Nesefi, W. Cureton tarafından 
yayımlanmıştır (London 1843) Macdo
nald cAk ii ' idü 'n- Nesefi'yi Develop
ment of M uslim Theology (s 308-3 151 

adlı eserinde İngilizce 'ye , Zeigler Tur
kischer ca techismus der Religion 
adıyla Almanca'ya (ı 792) ve Mouradjea 
d'Ohsson Tableau general de l'empire 
Ottoman adlı kitapta Fransızca'ya ter
cüme etmiştir. Risale, küçük hacmi
ne rağmen islam kültür muhitlerinde 
büyük ilgi görmüştür. Katip Çelebi'nin 
Keşfü '?·zuniln 'da zikrettiği eserleri e 
Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye 
kütüphanelerinde mevcut nüshalardan 
anlaşıldığına göre bu metin üzerinde 
yapılan çalışmaların sayısı yetmiş civa
rındadır. Bu sayının büyük bir kısmını 
haşiyeler teşkil etmektedir. Şerhlerinin 
adedi ondan fazladır. Süleyman Uludağ , 

adı geçen risalenin sadece Teftazanl ta
rafından şerhedildiğini öne sürmüşse 

de (Kelii.m ilmi ve islam Akaidi ITefta
zanTI. s. 6 ı ) kaynaklarda mevcut bilgi
lerle kütüphanelerde bulunan belge
ler karşısında bu iddiayı kabul etmek 
mümkün değildir. Teftazanl'den başka 
Şemseddin Mahmüd b. Abdurrahman 
el-İsfahanl, Ebü Abdullah eş-Şeyh Zey
nüddin (ei·Kaulü 'l-veff) , Mollazade Ah
med b. Osman el-Herevi (f:ia llü '1-me ca
k id ). İbnü'l-Gars Muhammed b. Mu
hammed el-Haneff, İbnü'l-Harem el-En
delüsl ( edDürre ). İbrahim b. İbrahim el
Lekanl (Süleymaniye Ktp. , Laleli. nr. 
23 1 Ol, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Abdul
lah b. Muhammed el-Makarrı. Melaml 
şeyhlerinden Muhammed Nürü'l-Arabf 
ve Şabaniyye tarikatının önde gelenlerin
den Karabaş Veli c~ii 'idü 'n-N esefi'yi 
şerhetmişlerdir. Katip Çelebi'nin cAkii 'i
dü 'n-Nesefi şerhleri arasında zikrettiği 
İbnü's-Sirac. Mahmüd b. Ahmed el-Kone
vi'nin el-Kala'id ii ŞerJ:ıi'l- cA~ii'id ad
lı eseri ise Tahavi'nin risalesine yapılmış 
bir şerhtir (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 1236) 

cA~ii 'idü 'n-Neseti'ye yapılan şerhle
ri n en meşhuru ve üzerinde en çok du
rulanı. Teftazanl'nin ŞerJ:ıu '1- cAkii 'id'i 
dir. Teftazanı. eserinde ilahiyatta ak
lın gücüne ve yetkisine ağırlık veren bir 
metot kullanmıştır. Aklın varlıklar hak
kında ulaştığı bilgilerin kesin bilgiler 
olduğunu belirten Teftazanf. ayan ve 
ar az• nazariyesinde kelamcılarıa · filozof-



ların görüşleri arasındaki farka işaret 

ederek cevher• -i ferd görüşünü ispat 
için ortaya konan delilleri yeterli bulma
makla beraber. muhtemelen filozoflara 
karşı bir reddiye vasfı taşıması sebebiy
le bu görüşü övmüştür. Eş'arf mektebi
ne mensup bir kelamcı olan Teftazanf, 
Miltüridi olan Nesefi'yi zaman zaman 
tenkit ederek Eş'arfliği savunmuş, yer 
yer de Miltüridi fikirleri aynen benim
semiştir (Şerhu'l- 'Aka' id, s. 36, 51) is
lam ilim ve fikir hayatında · önemli bir 
yer tutan Şerhu'l- 'A){a 'id'in. itikadf ko
nularda ileri sürülen fikirleri özetlerken 
aşırı dereceye varmayan felsefi izahlar 
ihtiva etmesi, kısmen de olsa anlaşıl

masını . güçleştirmiştir. Ancak felsefeye 
geniş ölçüde yer veren diğer akaid ki 
taplarına nisbetle daha kolay anlaşıldığı 
için Osmanlı medreselerinde ve Ezher'de 
asırlarca okutulmuş, günümüzde de is
lam ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde 
ve daha başka ilim çevrelerinde akaid 
sahasının ana kitabı olma vasfını koru
muştur. Şer}ıu'l- 'Aka 'id üzerine yapı 
lan şerh. haşiye ve ta'likler. Nesefi met
nine yapılan şerhlerden çok fazla olup 
sayıları elli civarındadır. Bunlar arasın
da, Ahmed b. Mustafa el-Hayali, Musli
huddin Mustafa el-Kestelf; İbrahim b. 
Muhammed el- İsferafnf, Abdülhakfm b. 
Şemseddin es-SiyalkOtf ve Ramazan b. 
Muhammed el-Hanefi'nin şerh veya ha
şiyeleri çok meşhurdur. Kasım b. Kutlu
boğa Bugyetü'r-raşid ii tahrici ehiidisi 
Şerfıi '1- 'Aka 'id, Celaleddi"n es- SüyOtf 
Ehiidişü Şer}ıi'l- 'A){a 'id, Ali b. Sultan 
el-Karl Fera 'idü'l-kalii 'id 'alii ehiidisi 
Şerhi'l- 'Aka 'id adlı eserleriyle, serhte 
geçen· hadisleri tahric* etmişlerdir. Sü
yOti bu hadislerin bir kısmını zayıf kabul 
eder. Osmanlı devrinden itibaren bir
çok defa yayımlanan Şer}ıu'l- 'A){a'id'i 
Batı'da ilk defa W. Cureton neşretmiş-
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CAJ~a ~ idü 'n-

1'/ese{fnin 
yazma 
nüshalarından 

birinin 
ilk sayfası 
(Nuruosmaniye 

Ktp., nr. 4618) 

tir (London 1843). E. E. Elder. Teftazanf 
şerhinin bir bölümünü A Commentary 
on the Creed of Islam adlı eserinde 
yayımiarnıştır (New York 1950) Ömer b. 
Mustafa et-Tarablusf ile Ebü'l-Abbas Ah
med b. Muhammed et-Tilimsanf'nin İ:ia
'a tü 'd-dücünne ii 'aka 'idi Ehli's-sün
ne adıyla nazma çevirdikleri Şerhu'J

'A){a 'id, Muhammed Ra sim el-Malatf 
(Keşfü'l-Akaid). Sarı Abdullah Efendi 
(Tercüme-i Şerh-i Akaid). Mustafa Ma'
nevf (Lübbü'l-Akaid). ömer Ziyaeddin 
(Şerh- i Akaid Tercümesi, istanbul 1307) 
ve Giritli Sırrı Paşa (Şerh-i Akaid Tercü
mesi, Rusçuk 1292; yer yer kı saltma ve 
ilavelerle Nakdü'l·kelam {f akaidi'l-islam, 
istanbul ı 31 0) tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. Son olarak Süleyman 
Uludağ. Kelam İlmi ve İsliim Akaidi 
(Şerhu 'l-Akaid) adıyla eseri günümüz 
Türkçesi'ne çevirmiştir (istanbul 1980, 
1982). 
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AKAİDÜ's-SENÜSİ 
( ..r.f-..ll ..;~ ) 

Eş'ari alimlerinden Ebu Abdullah 
Muhammed b. Yusuf es-Senusi'nin 

(ö. 895/1490) 
akaide dair dört eserinin 

ortak adı. 
_j 

Kuzey Afrika'da devrinin en büyük 
kelam alimi olarak tanınan SenOsf, aka
id konusunda el-Mukaddime fi't -tev
hid, cAJpdetü ehli't-tev}ıid eş-şugra, 

Aı<AiDÜ's-SENÜSi 

'Akidetü 's- Sem1si el- vustii ve 'Aki
detü ehli't-tevhid el-kübra adlı eser
leri yazdı; ayrıca bunları şerh ve ihti
sar etti. 

1. el-Mukaddime fi't-tev}ıid. Şer'f hü
kümlerin taksimiyle başlar. Eserde aklf 
hükümlere de kısaca temas edildikten 
sonra kulların fiilieri konusunda Cebriy
ye, Kaderiyye ve Ehl-i sünnet'in görüş
lerine yer verilerek kesb* nazariyesi an
latılır . Şirkin çeşitleri üzerinde durulduk
tan sonra ilahiyyat* ve nübüvvat* ko
nularıyla ilgili bazı terimler açıklanır; 

dini ilimleri öğrenmeye yeni başlayanla r 

için gerekli olan temel bilgiler özlü bir 
şekilde verilir. J . D. Lucaini tarafından 
Fransızca'ya çevrilen (Cezayir 1908) el
Mukaddime, müellifinin yanında , İbra 
him b. Hasan el-Bennanf ( el-Meuahibü 'r

rabbaniyye, Kahire 1304). Molla İlyas Ali 
b. Hasan el-Babaf (el-Me 'ani's·seniyye) 
ve Abdülganf en-Nablusf (el-Enuarü 'l-ila

hiyye {f şerhi'l-Mukaddimeti's-Senusiyye) 

tarafından da şerhedilmiştiL 

2. 'Akidetü ehli't-tevhid es-sugra. Se
nüsf'nin en meşhur eseridir; el- 'A){ide
tü's-sugra, Ümmü'l-berahin veya kı 

saca es-Senusiyye adlarıyla da tanınır . 

Eser kelime-i şehadetin tefsirini yap
mak maksadıyla yazılmış olup aklf hü
kümleri tasnifle başlar. Allah ve pey
gamberler hakkında inanılması zorunlu 
(vacip), caiz ve imkansız (müstah il ) olan 
hususların nelerden ibaret bulunduğu 
ve bunları öğrenmenin her yetişkin müs
lümana farz olduğu belirtilen risalede, 
Allah hakkında inanılması vacip olan sı
fatlar nefsf. selbf (ademi). meanf, mane
vf ve half (bk. SIFAT) şeklinde gruplara 
ayrılarak yirmi maddede toplanır. Allah 
hakkında inanılması ve kabul edilmesi 
imkansız olan nitelikler de (cehalet. ölüm
lülük gibi) aynı şekilde yirmi madde ha
linde gösterilerek bunların birinci kate
gorideki yirmi sıfatın zıtları olduğu be
lirtilir. Allah için bir mecburiyet ifade et
meyen (cil iz; yaratma. yaşatma. öldürme. 
rızık verme gibi) sıfatla r ise kısaca müm
kin* i icat edip etmemek şeklinde yo
rumlanır. Allah'ın varlığı cevher ve araz 
metoduyla ispat edildikten sonra pey
gamberlerin özellikleri ve Hz. Muham
med'in nübüweti anlatılır; daha önceki 
peygamberlere. meleklere, ilahi kitapla
ra ve ahirete inanmadan Hz. Muham
med'e iman etmenin makbul sayılama
yacağı ifade edilir. Risale. kelime-i şe
hadetin bu şekilde anlaşılarak kalp ile 
tasdik edilmesi gerektiğine. ayrıca dil 
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