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CERVEL b. EVS 

(bk. HUTAY'E). 

CESARET 

(bk. ŞECAAT). 

CESET 

(bk. CİSİM). 

CESSAS 
( J"' l..,;J 1 ) 

Ebu Bekr Ahmed b. All er -RM 
(ö. 370/981) 

Hanefi fakihi ve müfessir. 

_j 

_j 

_j 

_j 

i ran ' ın eski yerleşim merkezlerinden 
Rey 'de doğdu (305/9 17). Bu sebeple Ra
zi nisbesiyle. mesleğinden dolayı da Ces
sas (ki reççi) lakabıyla anılır. Yirmi yaşla
rında iken Bağdat'a gidip devrin en bü
yük Hanefi fakihi Ebü ' I-Hasan el-Ker
hf'nin derslerine devam etti ve onun ön
de gelen talebelerinden oldu. KerhT'den 
başka Abdülbakr b. Kan i' , Hakim en-Nf
sabüri. Ebü Ali ei-Farisi. Süleyman b. Ah
med et-Taberanf gibi tanınmış alimler
den de ders aldı. Bağdat ' ta görülen kıt
lık üzerine bir ara Ahvaz'a giden Cessas 
bir süre sonra tekrar Bağdat 'a döndü. 
Ardından hacası Kerhf'nin de tavsiyesi 
üzerine Hakim en-NfsabürT ile birlikte 
Nfşabur'a giderek ondan hadis tahsil et
ti. Kerhf'nin vefatından sonra tekrar Bağ
dat'a döndü (344 / 955) ve onun yerine 
ders vermeye başladı. Ebü Bekir Mu
hammed b. Müsa ei-Harizmf. Ebü Ab
dullah Muhammed b. Yahya ei-Cürcanf. 
Ebü Ca'fer Muhammed b. Ahmed en
Nesefi. Ebü'l- Hüseyin Muhammed b. Ah
med ez-Za'feranf. Muhammed b. Ahmed 
el- Vasıti. E bO Ca 'fer el -Üsrüşenf başta 
olmak üzere birçok talebe yetiştirdi. Za
man ında Bağdat'ta en büyük Hanefi ali
mi kabul edilen Cessas 7 Zilhicce 370'
te ( 13 Haziran 981) burada vefat etti. 

Hanefi fıkıh alimlerini ilmi açıdan ye
di tabakaya ayıran tasnifte Cessas'a dör
düncü tabaka olan ashabü't-tahric* 
içinde yer verilmişse de bu husus tenkit 
edilmiş ve onun üçüncü tabakada (me
selede mücteh id l. hatta ikinci tabakada 
(mezhepte müctehidl yer alması gerekti
ği ileri sürülmüştür. Eserlerinde Hanefi 
mezhebine ait görüşleri savunurken za 
man zaman taassup gösterdiği söylene-

bilir. Özellikle imam Şafii'yi sık sık ten
kit etmesi. bu mezhep sahiplerinin kar
şı tenkitlerine sebep olmuştur. Kuwetli 
bir muhakemeye ve üstün bir ikna ka
biliyetine sahip olan Cessas. ileri sürdü
ğü görüşler arasında deliliere dayalı ter
cihler yapmakta, sonradan çıkan mese
leler hakkında da mezhebin usulüne gö
re görüş belirtmektedir. Yer yer Hanefi 
mezhebine, hatta islam hukukçularının 
çoğunluğuna aykırı görüşler öne sürdü
ğü de görülmektedir. Mesela En'am sü
resinin 103. ayetini tefsir ederken Al
lah ' ın ahirette de görülemeyeceğini söy
ler ve görüşüne uymayan ayet ve hadis
leri te'vil eder (Ahkamü'l ·Kur' an, lll . 4 -5) 

Ona göre sihrin hakikati yoktur. sihir bir 
göz boyama ve aldatmacadan ibarettir. 
Hz. Peygamber'e büyü yapıldığına dair 
haberler uydurmadır (a.e., ı . 49) Bu gö
rüşlerinden dolayı Mu'tezile mezhebin
den olduğu ileri sürülmüşse de bu doğru 
değildir. Mu'tezile alimlerine dair taba
kat kitaplarında kend isine yer verilmesi, 
mezhep mensuplarının sayılarını çoğalt
ma ve mezhebin ilmi değerini artırma 
gayretlerinin neticesi olarak açıklanabilir . 

Özel hayatında sadelikten ayrılmayan, 
her türlü günahtan titizlikle sakınan Ces
sas devlet hizmetinden uzak durmuş, 
kendisine iki defa teklif edilen başkad ı

lık görevini kabul etmemiştir. Tefsirin
de "emir bi'l-ma'rüf nehiy ani ' l-mün
ker" konusuna sık sık yer vererek dev
let adam larına karşı bu görevin ihmal 
edilişinin islam aleminde açtığı yaralara 
dikkat çeker. Dinden sapmalar göster
diklerini , iktidarlarının devamı uğruna 

büyük zulüm ve haksızlıklar yaptıklarını 
belirttiği Emevf halifelerine. özellikle de 
Yezfd. Abdülmelik, Velid ve Hişam·a ağır 
itharnlarda bulunurken Ömer b. Abdü
lazfz'i bunlardan istisna eder. Muaviye'ye 

cessas·ın 

Şerh u 

Muf]taşar(t

Tahiiuf ad l ı 

eserinin 

ilk ve son 
sayfaları 

(TSMK. 

!!!. Ahmed. 

nr. 1076) 

CESSAS 

karşı da yer yer memnuniyetsizliğini his
settirmeye çalışır (a.e., lll . 246. 329. 400) 

Eserleri. 1. Ahkamü'l -Kur ,an*. Ahkam . . 
ayetlerinin tefsiridir. Hanefiler arasında 
çok rağbet gören ve birçok yazma nüs
hası bulunan kitap, ilk olarak bir heyet 
tarafından üç cilt halinde neşredilmiştir 
(istanbul 1335 -1 338). Eseri ayrıca Muham
med es-Sadık Kamhavf de beş cilt ha
linde yayımiarnıştır (Kahire. ts.; Beyrut 
1405 / 19851 z. Uşulü'l-fıkh* . En eski 
usül-i fıkıh kitaplarındandır. Ahkômü'l
Kın' an 'a mukaddi me olarak yazılan 
eserde usül-i fıkıh konularının tamamı
na yer verilmiştir. Kitap Uceyl Casim en
Neşemf tarafından tenkitli olarak neş
redilmeye başlanmıştır (1-111. Küveyt 1405-

1408 / 1985-19881 3. Mu.l]tasaru İ.l]tila
fi'l- ful!-ahô '. Tahavi'nin İ.l]tilatü ·ı- luka 
ha, adlı eserinin muhtasarıdır (yazma 
nüsha l arı için bk. Güngör. s. 40) . Pakistan
lı araştırmacı Muhammed Sagfr Hasan 
ei-Ma'sümf. kitabın Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye'de bulunan ll. cildinin bir bölümü
nü Tahavi'nin eseri olarak neşretmişse 
de yine Pakistanlı alimlerden Safdullah 
ve Muhammed Yusuf ei-Benürf. yayım
lanan eserin Cessas'a ait muhtasar ol
duğunu tesbit etmişlerdir. MasümT'nin 
neşrettiği bölüm Mu.l]tasaru İ.l]tilati'l
fukahô' nın Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki nüshalarıyla karşılaştırıldığında gö
rülen benzerlik de Safdullah ile BenGri'
nin kanaatini desteklemektedir. 4. Şer

hu Mu.l]tasari't- Tahôvi. Tahavi'nin Mu.l]
tasar'ının önemli şerhlerinden biridir. s. 
Şerh u Edebi'l- ködi. Hassaf'ın eserine 
yapılmış bir şerhtir. 6. Şerh u Cami ci'l
kebir. Muhammed b. Hasan eş - Şeyba

nT'nin el- Cami c u '1 - kebir'inin şerhidir 
(son üç kitabın yazma nü shaları için bk. 
Brockelmann. CAL, 1. 178. 181; Sezgin. 1, 

424 . 437 . 44 1; Güngör. s. 37, 39. 4 2) 
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Bunlardan başka kaynaklarda Cessas'ın 
Şerl}u'l-Camn·ş-şagir, Şerlfu Mu{J
taşari'l-Kerl]i, Şer!} u '1- esma 'i'l-l}üs
na, Şerl}u'l-Menasik li-Mulfammed b. 
lfasan eş-Şeybdnf, Cevabdtü'l-mesô. 'il 
adlı eserlerinden de söz edilmektedir. 
BİBLİYOGRAFYA: 

Cessas, A/:tkamü'l·~ur' an, ı, 4·5, 49, 69· 
71; ll, 8, 34; lll, 4 -5, 246, 329, 400; a.mlf .. Usa
lü 'l-fıl!:h (nşr. Uceyl Casim en-NeşemT). Kü· 
veyt 1405/1985, 1, 5-22; İbnü'n-Nedim. e/-Fih· 
rist (Fiügel). s. 208; Hatfb, Tarrl]u Bagdad, N, 
314-315; Şirazi, Tabal!:atü ' l-fukaha', Bağdad 
1356, s. 122; İbnü 'I-Cevzi, e/-Muntazam, VII, 
105-106; Zehebi, A' lamü'n-nübela', Xvı, 340-
341; a.mlf., Te?kiretü 'l · /:tuffaz, lll, 959; Kure
şi, e/-Cevahirü'l-muçiiyye, Haydariibiid 1332, 
1, 84 -85; ll, 239; İbrahim ei-Mısri, l'lazmü'l
cüman tr tabakati aş/:tabi'n-l'lu'man, TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 2832, vr. 93•·94b; İbnü'I-Mur-. 
taza, Tabal!:atü 'l-Mu 'tezi/e, s. 118, 130; Ayni, 
' il!:dü'/-cüman, TSMK, lll. Ahmed, nr. 2911, vr. 
93•-94b; İbn Tağriberdf, en-l'lücQmü'z·zahire, 
Kahire 1352/1933, N, 138; İbn Kutluboğa. Ta· 
cü't-teracim, s. 6; İbn Kemal. Tabal!:atü ' /-f:la
ne{iyye, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4820, 
vr. 84•·b; Davüdf, Taba~atü'l - mü{essirfn, s. 55; 
Süleyman ei-Kefevf, Kitabü A'lami'l-al]yar, 
TSMK, nı. Ahmed, nr. 2949, vr. 175"-176b; Taş
köprizade, Tabakatü'l-fu~ahii' (nşr. Ahmed 
Neyle). Musul 1380/1961, s. 66-67; Gazzf. et· 
Tabakatü's-seniyye tr teracimi'l-Hanetiyye (nşr. 
Abdülfettah Muhammed ei-HulvJ. Kahire 1390/ 
1970,1, 477-480; Keş{ü'?·Zunan, 1, 32, 46, lll, 
562, 568, 609; ll, 1032, 1627, 1628, 1635; Lek
nevf, el·Feva'idü'/-behiyye, s. 27-28; Brockel
mann, GAL, 1, 178, 181, 204; Suppl., ı , 335; 
Sezgin, GAS, 1, 424, 437, 441, 444 -445; Mus
tafa ei-Meragi, el-Fethu'l-mübrn tr tabakati'l· 
uşaliyyfn !baskı yeri yokJ. 1366/1947, s.· 203-
205; M. Zahid Kevseri, Ma~alat, Kahire 1372, 
s. 254; M. Hüseyin ez-Zehebf, et· Te{str ve'l
mü{essiran, Kahire 1381 /1961 -62, lll, 104· 
109; Ahmed Emin, Zuhrü'/-İslam, Kahire 1966, 
ı, 223; Menna' eı-Kiıttan, Mebahis tr 'utami'l
~ur'an, Beyrut 1393/1973, s. 377-·378; Mevlüt 
Güngör, Cassas ve Ahkamu'/-Kur'an'ı, Ankara 
1989, s. 7-49; Saeedullah. "Life and Works of 
Abü Bakral-Razi al-Jassii.s", /S, )011/2 (1977). 
s. 131-141; O. Spies. "al-Q.iaşsas", E/2 (İng.). 
ll, 486. IAJ 

ııııru MEVLÜT GüNGÖR 

ı CESTANİLER ı 

L (bk. DEYLEM). _j 

ı 
ei-CEVABÜ'I-FESİH ı 

(~\y~l) 

Nu'man b. Mahmud el-AıO.si'nin 
(ö. 1317 /1899) 

hıristiyan Abdülınesih b. İshak 
ei-Kindi'nin risalesine 

L reddiye olarak kaleme aldığı eseri. 
_j 

Tam adı el-Cevabü'l-fesfh lima Jef
fe~ahı1 'Abdülmesil}'dir. Halife Me'mün 
zamanında (8 ı 3-833) Abbasi emirlerin
den Abdullah b. İsmail el-Haşimfnin is-
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lam'a davet konusunda yazdığı risaleye 
hıristiyan Abdülmesih b. İshak el-Kindr
nin islamiyet'e karşı Hıristiyanlığı yücel
ten ve islam'ı eleştiren cevabi risalesine 
reddiye olarak kaleme alınmıştır. 

Müellif eserinin başında, Abdülmesih'in 
Londra'da ilk olarak 1880'de neşredilen 
risalesini 1886' da gördüğünü, bilinen
lerden farklı bir şekilde islam'a saldıran 
bu risaleye cevap verme ihtiyacını his
settiğini belirtmektedir. Alüsi kitabının 
başında eserine el-~avlü'J.fesfl} ii Red
di 'Abdilmesfl} adını verdiğini ifade et
tiği halde birinci cüzün sonunda eserin 
adını er-Reddü'l-fesfl:ı 'ala ma leffe~a
hı1 'Abdülmesfl} olarak zikretmekte, 
ancak 1306'da (1888) neşredilen eser 
el-Cevabü '1- fesılı lima leffe~ahı1 'Ab
dülmesfl} ismini taşımaktadır. 

Yazar Kindfnin risalesinden pasajlar 
naklederek tenkidini yapmakta, itham
ları cevaplandırmaktadır. Kendisinden 
önce müslümanlar tarafından kaleme 
alınan reddiyelerden faydalanan müellif 
kaynaklarını belirtmekte ve bu eserler
den nakillerde bulunmaktadır. Fayda
landığı ve alıntılar yaptığı eserler arasın
da Şehristanfnin el-Milel ve'n-nil}al'i. 
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Hidayetü 'l
lfayara'sı, babası Şehabeddin Mahmüd 
eı-Aıusi'nin Rı1l}u'l-me 'ani' si, Abdullah 
b. Abdullah et-Tercüman'ın Tul}fetü'l
erib'i, Şehabeddin el-Karafi'nin el-Ec
vibetü'l-fa{Jfra'sı, Takıyyüddin İbn Tey
miyye'nin el-Cevabü'ş-şal}il}'i, Rahme
tuilah el- Hindfnin İzhôrü 'I-lfa~~ 'ı bu
lunmaktadır. 

Aıosı yahudi ve hıristiyan fırkalarını, 
hıristiyan amentüsünü, konsilleri, Hıris

tiyanlık'ta ortaya çıkan bid'atları, Nevfet 
et-Trablusfnin Sevsenetü Süleyman if 
Uşı1li1- 'a~ii 'id ve1-edyan adlı eseriy
le Şehristanfnin el-Milel ve'n-nil}al'in
den naklen verdikten sonra Kindfnin Ha
nif kavramı ile ilgili görüşlerini ve Hz. İb
rahim'in doksan yaşına kadar putperest 
olup Uzza denilen puta taptığı iddiasını 
reddeder. Sadece Hz. İshak'ın ve onun 
nesiinin Hz. İbrahim· e varis olduğu yo
lundaki yahudi ve hıristiyan inancını eleş
tiren yazar, İshak'ın değil İsmail'in kur
ban edilmek istendiğini, Hz. İbrahim'in 
müslüman olduğunu delillerle ortaya ko
yar. Kitab-ı Mukaddes'ten çeşitli delil
ler getirmek suretiyle teslis*i savunan 
Kindi'yi yine kutsal metinler ve akli de
lillerle reddeden müellif Allah'ın sıfatla
rı konusundaki islami inancı nakleder. 
Hz. isa'nın Allah'tan bir kelime• ve ruh 
oluşunu izah eder. Nübüwet karşısında 

insanların tavırlarını, Hz. Muhammed'in 
peygamberliğine delalet eden işaret ve 
müjdeleri nakleder. Taaddüd-i zevcat, 
ifk hadisesi, Hz. Muhammed'in zevcele
ri ve İslami cihad ile ilgili tenkitleri ce
vaplayan yazar Hz. Muhammed 'in vefat 
ve defniyle ilgili ithamlarla sahabeye yö
nelik iftiraları cevaplandırır. Hz. isa'nın 
çarmıha gerilmediğini, vahyin mahiyet 
ve şekillerini, Kur'an'ın mücize oluşunu, 
nesih, halku'l-ef'al ve yalancı peygam
berlerle ilgili meseleleri açıklar. Hıristi 

yanların ibadet öncesi temizlik kuralları 
ve ibadetleriyle ilgili durumlarını eleş

tirerek sünnet olmaya karşı tavırlarını 

tenkit eder ve Tevrat ile İncil'in tahrif 
edildiğini delilleriyle ortaya koyar. 

Müellif bu eserinde kendisinden önce 
yazılan reddiyelerden faydalanarak Hı

ristiyanlığın inanç ve ibadet esaslarını 
nakli ve akli delillerle tenkit etmekte, 
onların İslam'a yönelttiği tenkitleri de 
aynı metotla çürütmektedir. 

islam- hıristiyan potemi k tarihi içinde 
yer alan bu eser iki cüz bir arada tek 
cilt halinde yayımlanmıştır (Lahor 1306, 
482 sayfa). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Nu'man b. Mahmüd el-Aiüsi, el-Cevabü'l· 
testh /ima leftekaha 'Abdülmesfh, Lah or 1306; 
Serkis, Mu 'ce~, 1, 8; C. Troupe~u. "al-Kindi", 
E/2 (Fr.). V, 123-124. 
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!il ÖMER FARUK HARMAN 

ei-CEVABÜ's-SAHİH 

( ~l y~l) 

İbn Teymiyye'nin 
(ö. 728/1328) 

Hıristiyanlığa reddiye olarak 
kaleme aldığı eseri. 

_j 

Tam adı el-Cevabü'ş-şal}ilf li-men 
beddele di'ne1-Mesfl} olan eser, Sayda 
Piskoposu Pavlus'a (Paul) nisbet edilen 
bir risaleye cevap olarak yazılmıştır. Pav
lus (1140-1 180), müslümanlar tarafından 
hıristiyanlara yönettiimiş gibi gösterdiği 
bazı tenkit ve sorulara karşı Hıristiyan
Iığı savunucu ve islam'ı tenkit edici ma
hiyetteki cevaplardan oluşan bir risale 
yazmış, hıristiyan çevrelerde elden ele 
dolaşan bu risale İbn Teymiyye'nin ifa
desine göre kendi ilim ve din adamları
nın temel mesnedi olmuştur (el- Ceua

bü 'ş -şaJ:ı.fh, 1, 19). Önceleri Pavlus'un bir 
arkadaşına gönderdiği bir risale mahi
yetinde olan eser, yazarın çeşitli ülkele
re seyahat! esnasında bir araya geldiği 
kişilerin görüşleri de katılmak suretiyle 


