
lişlerine uygun olarak ilahi tevfik veya hız
lana konu teşkil edecekleri de anlaşılmak
tadır. İlk asırlarda Sünni alimierin ilahi 
iradeye ağırlık veren tutumlarının sonra
ları kulun sorumluluğunu temeliendire
cek şekilde esneklik kazandığı da litera
türden tesbit edilen hususlardandır. 
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reddiye olarak kaleme aldığı eseri. 
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Tam adı Hidô.yetü'l-J:ıayô.ra ii ecvibe
ti'l-yehr1d ve'n-naşô.rô.'dır. Müellif bu 
eserini, mülhid ve inkarcıların müslüman
lara yönelttikleri bazı sorulara cevap ver
mek ve Hz. Muhammed'in peygamber
liğini ispat etmek üzere kaleme aldığını 
söyler (s 34-35). 

Bir mukaddime ile altı bölümden mey
dana gelen eserin birinci bölümünde in
karcıların müslümanlara yönelttiği yedi 
soruyu cevaptandıran müellif Tevrat ve 
İncil'de Hz. Muhammed'in nübüvvetinin 
müjdelendiğini, ancak yahudi ve hıristi
yanların bu gerçeği saklamak için kutsal 
metinlerinde tahrifat yaptıklarını belirt
miş. bu iddiasını Tevrat. İncil ve Kur'an'
dan verdiği bilgilerle delillendirmiştir. Bu 
bölümde ayrıca Tevrat ve İncil'de meyda
na gelen tahrifin sebepleri üzerinde du
rulmuş ve bu husus her iki kutsal metin
den örneklerle ispat edilmeye çalışılmış
tır. İkinci bölümde Yahudilik ve bu dinin 
şeriatı hakkında bilgi verilmiş. Hıristiyan
lığa ayrılan üçüncü bölümde bu dinin 
mevcut haliyle şirk anlayışı üzerine kurul
duğu ifade edilmiştir. öte yandan hıristi
yanların dinlerinde yaptıkları tahrifata 
dikkat çekilmiş. aslında Hz. Isa'nın ilahlık 
iddiasını reddettiği. kendisini bir beşer
nebi olarak tanıttığı. dolayısıyla testis inan
cının yanlış olduğu vurgulanmıştır. Ese
rin dördüncü bölümünde Hz. Muham
med'in nübüvvetinin önceki peygamber
lerin nübüvvetini de ispat ettiği, buna gö
re hıristiyanların Hz. Muhammed'i inkar 
etmeleri halinde Mesih için de bir üstün
lük ve nübüvvet iddiasında bulunmaları

nın mümkün olmayacağı ileri sürülmüş. 
yahudi ve hıristiyanların Hz. Isa hakkında 
verdikleri haberlere güvenilmeyeceği be
lirtilmiş. ayrıca hıristiyan mezheplerinin 
Mesih'in tabiatı (mahiyeti) hakkındaki farklı 
inançları da aktarılmıştır. Beşinci bölüm
de, Hıristiyanlığın aslıyla ilgili bağlayıcı ka
rarların konsillerde alındığı hatırlatılarak 
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konsilterin önemi üzerinde durulmuş ve 
konsillerde alınan kararlar incelenmiştir. 

Eserin son bölümünde, Hz. Muhammed'in 
peygamberliği inkar edildiği sürece hiç
bir peygambere inanmanın mümkün ola
mayacağı hususuna bir defa daha dikkat 
çekilmiş, nübüvveti reddetmenin yaratı
cıyı da inkar etme ve hakikatleri görme
me anlamına geldiği ifade edilmiştir. 

Daha çok Hz. Muhammed'in nübüvve
tinin önceki kitaplarda müjdelendiği (teb
şTrat) inancı ve bununla bağlantılı olarak 
tahrif konusu etrafında şekillenen eser
de Tevrat ve İncil'den iktibaslar yapılma
sına rağmen yahudi ve hıristiyan kaynak
larına başvurulduğuna dair herhangi bir 
bilgi verilmemiştir. Eser, kaleme alındığı 
döneme kadar hıristiyanlar tarafından 
gerçekleştirilen konsillerden ve bu kon
sillerde alınan kararlardan bahsetmesi 
açısından dikkat çekmekte ; kullanılan 
malzemenin ise önemli ölçüde Şehabed
din ei-Karafi ve Takıyyüddin İbn Teymiy
ye'nin kullandığı malzemeler doğrultu
sunda olduğu görülmektedir. İbn Kay
yim'in bu eserine Batılı araştırmacılar da 
önem vermektedir. 

Hidô.yetü'l-J:ıayara, Abdurrahman Ba
çecizade'nin el-Farı]f. beyne'l-mal]lr1k 
ve'l-l]ali]f. adlı eserinin kenarında ( Kahi
re 1322/1904) ve müstakil olarak (Kah i re 
1333/1914; Medine 1396/1976) basılmış, 

daha sonra Ahmed Hicazi es-Sekka tara
fından tahkikli neşri yapılmıştır (Kahire 
1398, 1399, 1402, 1407) . 
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