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ler bundan nakiller yapmýþtýr (el-Müßnis, s.
174-176).

Eserin, hýristiyanlarýn bozuk inançlarý-
nýn Ýnciller’den hareketle ortaya konulma-
sý ve kutsal kitaplarda Hz. Muhammed’in
müjdelenmesi gerçeðini ispat amacýyla
kaleme alýnan üçüncü bölümü dokuz ký-
sýmdýr. Birinci kýsýmda Ýncil yazarlarýnýn
yalana kadar varan hatalarý ve tenakuzla-
rý, ikinci kýsýmda hýristiyan mezhepleri ve
Hz. Îsâ’nýn tabiatý konusundaki farklýlýk-
lar (insan mý ilâh mý tartýþmalarý), üçüncü ký-
sýmda Hýristiyanlýðýn dayandýðý esaslar,
dördüncü kýsýmda hýristiyan âmentüsü,
beþinci kýsýmda Hz. Îsâ’nýn ulûhiyyetinin
reddi ve Ýnciller’e göre bir peygamber ol-
duðu hususu, altýncý kýsýmda Ýnciller’in te-
nakuzlarý ve ihtilâflarý, yedinci kýsýmda Ýn-
ciller’de Hz. Îsâ’ya isnat edilen sözler, se-
kizinci kýsýmda hýristiyanlarýn müslüman-
lara yönelttiði eleþtiriler, dokuzuncu kýsým-
da Hz. Muhammed’in son peygamber ola-
rak gönderileceðinin Tevrat, Zebûr ve Ýn-
cil metinleriyle ispatý hususlarý ele alýn-
maktadýr. Abdullah et-Tercümân, Yuhan-
na dýþýndaki Ýncil yazarlarýnýn olaylarýn gör-
gü tanýklarý olmadýðýný, mevcut Ýnciller’-
den hiçbirinin hakiki Ýncil sayýlmadýðýný doð-
rudan Ýncil metinlerinden hareketle or-
taya koymakta, hýristiyan âmentüsünü ve
sakramentleri (dinî merasimler) eleþtir-
mektedir. Yahudilik ve Hýristiyanlýk’la ilgi-
li daha önce yazýlan reddiyeleri incelediði-
ni belirten müellif Ýbn Hazm dýþýndakile-
rin genelde aklî delillere baþvurduklarýný,
bizzat hýristiyan kaynaklarýndan delil gös-
termediklerini, kendisinin bu eksikliði gi-
dermek amacýyla eserini telif ettiðini be-
lirtmekte, fakat Ýbn Hazm dýþýnda hiçbir
müslüman müellifinin adýný zikretmemek-
tedir (Tu¼fetü’l-erîb, s. 55-56).

Abdullah et-Tercümân’ýn eserinde Ahd-i
Cedîd’e yetmiþ, Ahd-i Atîk’e dokuz, Kur’an’a
altý atýf vardýr. Ahd-i Cedîd’e yapýlan atýf-
larýn çoðu Ýbn Hazm’ýn el-Fa½l adlý eseri-
nin Hýristiyanlýða reddiye bölümünden özet-
lenmiþtir. Tu¼fe’de yer alan Kitâb-ý Mu-
kaddes’le ilgili atýflara göre hýristiyan dog-
masý ve litürjisine ait dokümanlar daha ori-
jinaldir. Müellif, kanonik literatür dýþý kay-
nak olarak sadece hýristiyan âmentüsünü
ve Flores Sanctorum adlý Ýspanyolca kül-
liyatý zikreder. Hýristiyan ilâhiyatý öðreni-
mi görmüþ olan Abdullah et-Tercümân’ýn
eserindeki malzeme önemlidir, ancak bun-
larýn çoðu daha önceki reddiyelerde kay-
dedildiðinden eser polemik edebiyatý türü-
ne bazý konular dýþýnda bir yenilik getir-
memektedir. Sadece Katolik iman ilkeleri
konusunda verdiði ayrýntýlý bilgi ile eski

reddiyelerden kýsmen ayrýlmaktadýr. Eser-
de daha çok tahrif, tebþîrat ve hýristiyan
iman ilkeleri üzerinde durulmaktadýr. Tu¼-
fetü’l-erîb’in Muhammed b. Yûsuf es-Se-
nûsî’ye Ýnciller konusunda kaynaklýk etti-
ði belirtilmektedir (Berbrugger, V [1861],
s. 261-275).

Eserin çok sayýda yazma nüshasý vardýr
(Brockelmann, GAL, II, 250; Suppl., II, 352);
Miguel de Epalza eserin kýrk yedi nüsha-
sýný tesbit ettiðini belirtmektedir (IBLA,
XXVIII/111 [1965], s. 275). XIX. yüzyýlýn
sonunda Abdülhalim adlý bir kiþi Tu¼-
fe’nin özetini yapmýþ olup bunun üç yaz-
ma nüshasý mevcuttur. Eserin ilk baskýsý
Brockelmann’a göre Ýngiltere’de, Serkîs’e
göre Tunus’ta (1290), diðer baskýlarý Kahi-
re’de (1295, 1313, 1321) ve yine Tunus’ta
(1977, 1983) yapýlmýþ, dört yazma nüsha-
sýndan hareketle açýklamalý neþrini Ömer
Vefîk ed-Dâûk gerçekleþtirmiþ (Beyrut 1408/
1988), eser ayrýca Mahmûd Ali Himâye ta-
rafýndan da neþredilmiþtir (Kahire 1992).
Tu¼fetü’l-erîb, Tunuslu Ebü’l-Gays Mu-
hammed el-Kaþþâþ’ýn mukaddimesi ve Mu-
hammed b. Þa‘bân’ýn satýr aralarýna yap-
týðý Türkçe tercümesiyle birlikte Tahiyye-
tü’l-esrâr (Tuhfetü’l-esrâr) ve te’lîfü’l-ah-
yâri’l-ensâr fi’r-red ale’n-nasârâ min
fýraki’l-küffâr adýyla 1603’te Osmanlý
Padiþahý I. Ahmed’e sunulmuþtur (a.g.e.,
XXVIII/111 [1965], s. 274; Brockelmann,
GAL, II, 250; Tu¼fetü’l-erîb, neþredenin gi-
riþi, s. 43). Mehmed Zihni Efendi’nin Türk-
çe tercümesi Ýstanbul’da yayýmlanmýþtýr
(1291, 1304). Bu tercümede XVII. yüzyýl-
daki tercüme deðil kitabýn 1290 (1873) ta-
rihli Arapça baskýsý esas alýnmýþtýr. Meh-
med Zihni Efendi’nin yaptýðý çeviri (Ýstan-
bul 1291) sadeleþtirilerek Hristiyanlýða
Reddiye adýyla basýlmýþtýr (Ýstanbul 1965,
1970, 1990). Lebîb Mehmed Efendi Tu¼-
fetü’l-erîb’e beþ bölüm ekleyerek bunu
Burhânü’l-hüdâ fî reddi’n-nasârâ adýy-
la tercüme etmiþtir (Osmanlý Müellifleri, II,
407). Muhammed Taký Sadrüleþrâf Tebrîzî
eseri Farsça’ya çevirmiþtir (Tahran 1361,
1372).

Tu¼fetü’l-erîb, Jean Spiro tarafýndan
“Le present de l’homme lettre pour refu-
ter les partisans de la croix par Abd-Allah
ibn Abd-Allah le drogman” adýyla Fransýz-
ca’ya çevrilmiþ (RHR, XII [1885], s. 68-89,
179-205, 278-301), 1886’da Paris’te broþür
halinde tekrar basýlmýþ, Jean Spiro, ese-
rin müellifin biyografisine ait bölümünü
“Autobiographie d’Abdallah b. Abdallah
le drogman” adýyla neþretmiþtir (RT, XIII
[1906], s. 19-101). Almanca’ya (1970), Ýs-
panyolca’ya (Roma 1971; Madrid 1993),
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Hýristiyanlýða reddiye olarak

kaleme aldýðý eseri.
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Tam adý Tu¼fetü’l-erîb fi’r-red £alâ eh-
li’½-½alîb’dir. Ýslâm-hýristiyan polemik ta-
rihinde hýristiyan din adamý iken müslü-
man olup Hýristiyanlýða reddiye yazanla-
rýn ayrý bir yeri vardýr; zira bu müellifler
eski birikimleri nedeniyle hýristiyan kay-
naklarýný daha iyi bildiklerinden eserleri
sýrf Ýslâmî kaynaklardan hareketle reddi-
ye yazanlara göre daha gerçekçidir. Bir Ka-
tolik papazý iken Ýslâm’ý benimseyen Ab-
dullah et-Tercümân’ýn (Anselmo Turme-
da) 823’te (1420) yazdýðý Tu¼fetü’l-erîb
de böyle bir çalýþmadýr ve reddiye tarihin-
de önemli bir yeri vardýr. Eser üç bölüm-
den oluþmaktadýr. Birinci bölüm müelli-
fin biyografisini içerir; yazar Tunus’a geli-
þini ve burada nasýl müslüman olduðunu
anlatýr. Ýkinci bölümde Tunus Emîri Ebü’l-
Abbas Ahmed el-Müstansýr ve Ebû Fâris
Abdülazîz el-Mütevekkil’in faaliyetlerinden
ve o dönemin olaylarýndan söz edilir. Üçün-
cü bölüm ise Hýristiyanlýða reddiyedir. Ese-
rin ilk iki bölümünde Tunus’taki Hafsîler
hânedanýna mensup iki emîrin dönemine
ait oldukça önemli bilgiler verilmektedir;
Ýbn Ebû Dînâr gibi daha sonraki tarihçi-
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zî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebeviyye’si, Ne-
sâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sý ve £Amelü’l-
yevm ve’l-leyle’sindeki râviler dikkate alý-
narak hazýrlanmýþtýr (Yûsuf b. Abdurrah-
man el-Mizzî, I, 3-4; ayrýca bk. neþredenin
giriþleri, I, 18). Eserde râviler isimleri bili-
nenler, künyeleriyle meþhur olanlar, baba
adýyla bilinenler, ismi bilinmeyenler ve ka-
dýnlar þeklinde beþ grupta sýralanmakta,
hadislerin senedleri eksiksiz verilmekte,
metinlerin sadece baþ tarafý yazýlmakta
yahut varsa hadisin meþhur ismi kaydedil-
mektedir.

Mizzî, etrâf kitaplarý içinde Halef el-Vâ-
sýtî ve Ebû Mes‘ûd ed-Dýmaþký’nin E¹râ-
fü’½-Øa¼î¼ayn’larý ile tertibini daha çok
beðendiði Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in el-Ýþ-
râf £alâ ma£rifeti’l-e¹râf’ýný örnek almýþ-
týr (Tu¼fetü’l-eþrâf, I, 4). Bunlardaki eksik-
likleri tamamlayan, yanlýþlarý düzelten Miz-
zî eserinde hadislerin kaynaklarýný þu ru-
muzlarla göstermiþtir: “�” Kütüb-i Sitte,
“�” Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i, “��”
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’te muallak
olarak verdiði hadisler, “�” Müslim’in el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’i, “�” Ebû Dâvûd’un es-
Sünen’i, “�” Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i, “��” Tirmizî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebe-
viyye’si, “ ” Nesâî’nin es-Sünen’i, “!"”
Nesâî’nin £Amelü’l-yevm ve’l-leyle’si, “#”
Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i. Mizzî ayrýca ken-
disinin verdiði bilgileri “ziyade” anlamýn-
da “$”, Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’e yaptýðý
istidrakleri ise “%” rumuzuyla belirtmiþtir
(a.g.e., I, 6).

Yirmi altý yýlda tamamlanan (3 Rebîülev-
vel 722/22 Mart 1322) Tu¼fetü’l-eþrâf’ý tü-
rünün önceki örneklerinden üstün kýlan ve
çok tutulmasýný saðlayan yönü iç düzeni-
dir. Özellikle râvilerin sýralanmasýnda izle-
nen yöntem sayesinde eserde aranan isim
çok daha kolay bulunabilmektedir. Tu¼-
fe’de sahâbîler alfabetik sýralandýðý gibi
çok hadis rivayet eden bir sahâbînin öð-
rencileri ve öðrencilerinin öðrencileri de
kendi içinde alfabetik sýrayla zikredilmek-
tedir. Ýsimlere ait hadisler konusuna veya
ilk kelimesine bakýlmaksýzýn en çok geçtiði
kaynaktan baþlamak üzere verilmektedir.
Mizzî’nin yöntemi daha sonra Ebü’l-Fidâ
Ýbn Kesîr, Ýbn Hacer el-Askalânî ve Abdül-
ganî b. Ýsmâil en-Nablusî gibi müelliflerce
örnek alýnmýþ (M. Abdurrahman Tavâlibe,
s. 183-188), ancak musannifin isnadlarý
baþtan sona zikretmesi eleþtirilmiþtir (Ab-
dülganî b. Ýsmâil en-Nablusî, I, 8).

Tu¼fe iki bölümden meydana gelmek-
te, birinci bölümde müsned, ikinci bölüm-
de mürsel rivayetler yer almaktadýr. Müs-
nedler bölümünde 986 sahâbîye ait 18.389,

mürseller bölümünde 405 tâbiîye ait 1237
hadis vardýr (toplam 19.626). Mürseller bö-
lümündeki hadis numaralarý önceki bö-
lümden devam etmekte, nâþir bunun ikin-
ci baskýda düzeltileceðini söylemektedir
(Tu¼fetü’l-eþrâf, neþredenin giriþleri, XIII,
8). Ýbn Hacer ve nâþir Abdüssamed Þere-
feddin tarafýndan ilâve edilenler (a.g.e.,
neþredenin giriþi, I, 16) ve mükerrerlerle
birlikte Tu¼fe’deki hadis sayýsý 19.959’a
ulaþmaktadýr.

Mizzî, kaynaklarýnýn birden fazla rivaye-
tini (meselâ Buhârî’nin iki, Ebû Dâvûd’un
sekiz, Nesâî’nin dokuz) esas alarak (M.
Abdurrahman Tavâlibe, s. 149, 151) gör-
düðü kusurlarý düzeltmeye çalýþmýþsa
da, müdahale etmediði yerlerle ilgili ola-
rak kendisi notlar hazýrlamýþ, özellikle Ne-
sâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sýnýn Ýbn Ah-
mer rivayetinden hareketle yaptýðý dü-
zeltmelerden meydana gelen bu kitap-
çýða La¼šu’l-E¹râf adýný vermiþtir (Ýbn
Hacer el-Askalânî, I, 5). Ayrýca Moðultay
b. Kýlýç’ýn Evhâmü'l-E¹râf’ý (et-Ta£aššub
£ale’l-E¹râf; DÝA, XXX, 231), Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr’in Câmi£u’l-mesânîd’inin çeþitli yer-
leri, Tu¼fe’nin ayný zamanda muhtasarý
olan Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Keþ-
þâf fî ma£rifeti’l-E¹râf’ý (bk. DÝA, XIX, 23;
el-Fihrisü’þ-þâmil, II, 1287), Zeynüddin el-
Irâký’nin kendisine ait Tu¼fe nüshasý üze-
rine kaydettiði notlar, Ýbnü’l-Irâký’nin el-
Ý¹râf bi-evhâmi’l-E¹râf’ý (nþr. Kemâl Yû-
suf el-Hût, Beyrut 1406/1986), Takýyyüddin
Ýbn Fehd’in el-Ýþrâf £ale’l-cem£ beyne’n-
Nüketi’¾-¾ýrâf ve Tu¼feti’l-eþrâf’ý (Mil-
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 282) gibi Tu¼-
fe’yi tamamlayan çalýþmalar vardýr. Ýbn
Hacer, bunlarýn çoðunu derleyip kendi
notlarýný ekleyerek el-Ý£tirâf bi-evhâ-
mi’l-E¹râf adýyla da bilinen (Tu¼fetü’l-eþrâf,
neþredenin giriþi, II, 8) en-Nüketü’¾-¾ýrâf
£ale’l-E¹râf adlý eserini oluþturmuþtur (bk.
bibl.). Günümüzde Tu¼fe’nin ilk üç cildi-
nin neþir hazýrlýklarýna katýlan Ebü’l-Eþbâl
Sagýr Ahmed Þâgif el-Bâkistânî, eserin
neþrinden sonra belirlediði eksikliklere dair
kendi nüshasýna kaydettiði notlarý el-Müs-
tedrek adýyla yayýmlamýþtýr (Riyad 1993).
Eser üzerine Zehebî’nin MuÅta½arü’l-E¹-
râf’ý (Abdullah Muhammed el-Habeþî, I,
552), Þehâbeddin Ahmed b. Endereþî’nin
muhtasarý, Ýbn Kamer diye bilinen Mu-
hammed b. Ali b. Ca‘fer’in Ýl¹âfü’l-eþrâf
bi-zehri’l-E¹râf’ý (Sehâvî, VIII, 176), Mu-
hammed b. Abdurrahman el-Alkamî’nin
et-Tu¼afü’¾-¾ýrâf fî telÅî½i’l-E¹râf’ý (Ab-
dullah Muhammed el-Habeþî, I, 552), Mu-
hammed b. Hâþim b. Abdülgafûr es-Sin-
dî’nin Tu¼fe’den sadece Buhârî hadisleri-

Katalanca’ya (Barcelona 1978; Cân Fûn-
tân, s. 77-78; Miguel de Epalza, “Arabisch-
spanische Symbiose”, s. 290-291) çevrilen
Tu¼fetü’l-erîb Louis Massignon tarafýn-
dan eleþtirilmiþ ve bu kitabýn sonuna Jean
Spiro’nun tercümesinin reddiye bölümü
eklenmiþtir (bk. bibl.). Miguel de Epalza
Tu¼fetü’l-erîb üzerine La Tuhfa, auto-
biographia y polemica islamica contra
el Cristianismo de Abdallah al-Taryu-
man (fray Anselmo Turmeda) adýyla dok-
tora tezi hazýrlamýþ ve Ýspanyolca’ya çe-
virmiþtir (Roma 1971). Muhammed b. Ab-
dullah el-Berîdî yüksek lisans tezi olarak
eserin tahkikini yapmýþtýr (1405/1985, Ýmam
Muhammed b. Suûd Üniversitesi).
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etrâf türünün en meþhur

örneði olan eseri.˜ ™

Tam adý Tu¼fetü’l-eþrâf bi-ma£rifeti’l-
e¹râf olup râvi isimlerine göre alfabetik
düzenlenmiþtir. Eser, Kütüb-i Sitte’nin ya-
nýnda Ebû Dâvûd’un el-Merâsîl’i, Tirmi-

TUHFETÜ’l-EÞRÂF


