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Cessas'ın

Şerl}u'l-Camn·ş-şagir, Şerlfu Mu{Jtaşari'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.
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Nu'man b. Mahmud el-AıO.si'nin
(ö. 1317 /1899)
hıristiyan Abdülınesih b. İshak
ei-Kindi'nin risalesine
reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
Tam

adı

_j

el-Cevabü'l-fesfh lima Jef-

fe~ahı1 'Abdülmesil}'dir. Halife Me'mün
zamanında (8 ı 3-833) Abbasi emirlerinden Abdullah b. İsmail el-Haşimfnin is-

428

lam'a davet konusunda yazdığı risaleye
hıristiyan Abdülmesih b. İshak el- Kindrnin islamiyet'e karşı Hıristiyanlığı yücelten 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, bilinenlerden farklı bir şekilde islam'a saldıran
bu risaleye cevap verme ihtiyacını hissettiğini belirtmektedir. Alüsi kitabının
başında eserine el-~avlü'J.fesfl} ii Reddi 'Abdilmesfl} adını verdiğini ifade ettiği 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 'Abdülmesfl} ismini taşımaktadır.
Yazar Kindfnin risalesinden pasajlar
naklederek tenkidini yapmakta, ithamları cevaplandırmaktadır. Kendisinden
önce müslümanlar tarafından kaleme
alınan reddiyelerden faydalanan müellif
kaynaklarını belirtmekte ve bu eserlerden nakillerde bulunmaktadır. Faydalandığı ve alıntılar yaptığı eserler arasın
da Şehristanfnin el-Milel ve'n-nil}al'i.
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Hidayetü 'llfayara'sı, babası Şehabeddin Mahmüd
eı-Aıusi'nin Rı1l}u'l-me 'ani' si, Abdullah
b. Abdullah et-Tercüman'ın Tul}fetü'lerib'i, Şehabeddin el-Karafi'nin el-Ecvibetü'l-fa{Jfra'sı, Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin el-Cevabü'ş-şal}il}'i, Rahmetuilah el- Hindfnin İzhôrü 'I-lfa~~ 'ı bu-

Hz. Muhammed'in
delalet eden işaret ve
müjdeleri nakleder. Taaddüd-i zevcat,
ifk hadisesi, Hz. Muhammed'in zevceleri ve İslami cihad ile ilgili tenkitleri cevaplayan yazar Hz. Muhammed 'in vefat
ve defniyle ilgili ithamlarla sahabeye yönelik iftiraları cevaplandırır. Hz. isa'nın
çarmıha gerilmediğini, vahyin mahiyet
ve şekillerini, Kur 'an'ın mücize oluşunu,
nesih, halku'l-ef'al ve yalancı peygamberlerle 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.
insanların tavırlarını,

peygamberliğine

Müellif bu eserinde kendisinden önce
reddiyelerden faydalanarak Hı 
ristiyanlığın inanç ve ibadet esaslarını
nakli ve akli delillerle tenkit etmekte,
onların İslam'a yönelttiği tenkitleri de
aynı metotla çürütmektedir.
yazılan

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

İbn Teymiyye'nin

Aıosı yahudi ve hıristiyan fırkalarını,

amentüsünü, konsilleri, Hıris
tiyanlık'ta ortaya çıkan bid'atları, Nevfet
et-Trablusfnin Sevsenetü Süleyman if
Uşı1li1- 'a~ii 'id ve1-edyan adlı eseriyle Şehristanfnin el-Milel ve'n-nil}al'inden naklen verdikten sonra Kindfnin Hanif 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 yolundaki yahudi ve hıristiyan inancını eleş
tiren yazar, İshak'ın değil İsmail'in kurban edilmek istendiğini, Hz. İbrahim'in
müslüman olduğunu delillerle ortaya koyar. Kitab-ı Mukaddes'ten çeşitli deliller getirmek suretiyle teslis*i savunan
Kindi'yi yine kutsal metinler ve akli delillerle reddeden müellif Allah'ın sıfatla
rı konusundaki islami inancı nakleder.
Hz. isa'nın Allah'tan bir kelime• ve ruh
oluşunu izah eder. Nübüwet karşısında
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reddiye olarak
kaleme aldığı eseri.
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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. Pavlus (1140-1 180), müslümanlar tarafından
hıristiyanlara yönettiimiş gibi gösterdiği
bazı tenkit ve sorulara karşı Hıristiyan
Iığı savunucu ve islam'ı tenkit edici mahiyetteki cevaplardan oluşan bir risale
yazmış, hıristiyan çevrelerde elden ele
dolaşan bu risale İbn Teymiyye'nin ifadesine göre kendi ilim ve din adamları
nın temel mesnedi olmuştur (el- Ceuabü 'ş -şaJ:ı.fh, 1, 19). Önceleri Pavlus'un bir
arkadaşına gönderdiği bir risale mahiyetinde olan eser, yazarın çeşitli ülkelere seyahat! esnasında bir araya geldiği
kişilerin görüşleri de katılmak suretiyle

