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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. 
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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). 
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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 



kitap haline gelmiş ve el-Kitabü'l-Man
tıki ed-devle hani'l-müberhen 'ani'l
/w~adi'ş-şaJ:ıf~ ve'r-re 'yi'l-müstalpm 
adını almıştır (el-Cevabü 'ş - şaf:ıif:ı, 1, ı 9-
20). Bu kitap hakkında Karafi (ö . 684/ 
1285) tarafından el-Ecvibetü'l-fahira 
'ani'l - es, ileti '1- taeira adıyla bir reddi
ye yazmıştır. Ayrıca eser 1321 'de Kıbrıs'
tan Şam'da bulunan ibn Teymiyye'ye 
gönderilince o da akli ve nakli delillerin 
bulunduğu bu kitaptaki iddialara cevap 
vermek üzere el-Cevabü'ş-şaJ:ıi]f'i ka
leme almıştır (1, 19). 

Eser. kitabın telif sebebini açıklayan 
bir mukaddime ve pek çok fasıldan oluş
maktadır. ibn Teymiyye bu reddiyesin
de Kıbrıs'tan gönderilen kitabın sistemi
ne bağlı kalmakta birlikte çok defa işle
diği konunun dışına çıkarak çeşitli açık
lamalarda bulunur. Genellikle tenkidine 
risale yazarının sözünü naklederek baş
lar. Kitapta takip ettiği metot, iddiaları 
Kur'an. sünnet ve akli-mantıki delillerle 
çürütmektir; ancak yer yer daha önceki 
kutsal kitaplardan da deliller zikreder. 
Pek çok yerde de dine sonradan karı

şan bid'atları çürütmeyi hedef alan açık
lamalarda bulunur. 

el-Cevabü'ş-şaJ:ıf]f'in dört temel özel
liği vardır: Pavlus'un risalesindeki iddia
ların tenkidi, hıristiyanların kendi iddia
ları için mesnet kabul ettikleri ayet ve 
hadislerin doğru olarak tefsir ve izahı, 

Tevrat ve incil'deki bazı metinterin yo
rumunda hıristiyanların düştükleri ha
taların tashihi, Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
islam'daki nübüwet müessesesinin mu
kayeseli tetkiki. Ancak kitabın temel he
defi Pavlus'un risalesindeki görüşlerin 
reddedilmesidir. Bu risalede altı temel 
iddia vardır. 1. Hz. Muhammed hıristi

yanlara değil sadece putperest Araplar'a 
gönderilmiştir. Nitekim Kur'an da bu
nu ifade etmektedir. 2. Hz. Muhammed 
Kur'an'da Hıristiyanlığı övmüş ve onla
rın kendi dinleri üzere kalmaları gerek
tiğini belirtmiştir. 3. Kutsal kitaplar ve 
peygamberlerin sözleri, Hıristiyanlığın 

benimsediği ekanim, teslls ve ittihad ko
nularının doğru olduğunu göstermekte
dir. 4. Hıristiyan inançları aklen ve şer'an 
doğrudur. s. Hıristiyanlar muvahhiddir. 
Ekiinim ise islam'daki teşbih ve tecsimi 
ifade eden naslara benzemektedir. 6. 
Mesih Tsa Hz. Müsa'dan sonra kemal için 
gelmiştir. Artık ondan sonra yeni bir 
peygambere ihtiyaç yoktur. Sayda Pis
koposu Pavlus'un eseri. bazı noktalarda 
diğer hıristiyan polemik eserlerden fark
lılık arzeder. Mesela o Hz. Muhammed'in 

nübüwetini ve tebliğ ettiği Kur'an'ın vah
yedilmiş olduğunu inkar etmemekte, fa
kat Kur'an mesajının cihanşümul olma
dığını ve Hz. Muhammed'in sadece Arap
lar'a gönderilmiş bir peygamber oldu
ğunu ileri sürmektedir. Diğer taraftan 
Hıristiyanlık'taki teslls akldesinin tevhid 
inancı olduğunu iddia ederken "uknüm" 
terimini kullanmamakta. testisi bir olan 
Tanrı'nın üç ismi olarak izah etmektedir. 

Dört cüzden oluşan el-Cevabü'ş-şa
]fi]f 'in birinci cüzünde birinci, ikinci ve 
üçüncü iddialar; ikinci cüzünde dördün
cü iddia ve teslls inancı; üçüncü cüzde 
dördüncü iddia ile birlikte hulül mese
lesi, beşinci ve altıncı iddialar; dördün
cü cüzde ise yine altıncı iddia cevaplan
dırılmakta, bu arada Hz. Muhammed 'in 
nübüweti ve bu konudaki Kur'ani delil
ler incelenmektedir. ibn Teymiyye, Pav
lus'un Kur'an ayetlerini eksik ve yanlış 
yorumladığını belirterek Kur 'ani mesa
jın ve Hz. Muhammed'in nübüwetinin ci
hanşümul olduğunu yine Kur'an ayetle
riyle göstermekte, tesliste ilgili iddiala
rın ise kendi kutsal kitaplarındaki müp
hem ifadelerden kaynaklandığını ortaya 
koyarak Kitab-ı Mukaddes'ten aldığı de
lillerle teslls inancıyla ilgili iddiaları çü
rütmektedir. Pavlus eserinin son bölü
münde adalet dini ve fazilet dini olmak 
üzere iki çeşit din bulunduğunu. fazilet 
dininin adalet dininden üstün olduğu
nu, Hıristiyanlığın fazilet dinini temsil 
ettiğini, dolayısıyla fazilet dinine erişin
ce artık daha fazla dini terakkiye gerek 
olmadığını söyleyerek Hıristiyanlığın is
lam'dan öğreneceği hiçbir şeyin bulun
madığını ve islam'ın hıristiyanlar için lü
zumsuz olduğunu ileri sürmektedir. ibn 
Teymiyye ise Pavlus'un dinin mahiyetini 
yanlış anladığını belirtmekte. faziletsiz 
bir adaletin veya adaletsiz bir faziletin 
eksikliğini vurgulayarak islam'ın hertı 
adaleti hem de fazileti tam olarak bir 
araya getiren yegane din olduğunu or
taya koymaktadır. 

ibn Teymiyye bu çok geniş polemiğin
de yeni görüşler ileri sürmez. Bizzat ken
disi istifade ettiği islam bilginlerinin adı
nı verir. Eserde ibn Teymiyye'nin özel
likle Hasan b. Eyyüb, ibn Hazm ve ima
mü'l-Haremeyn el-Cüveynfden faydalan
dığı görülmektedir. 

el- Cevabü'ş- şaJ:ıilf 'in birçok yazma 
nüshası mevcuttur (Brockelmann, ll, 123). 
Eser ayrıca Kahire'de dört cilt olarak 
neşredilmiştir (1322 / ı 905, ı 964). Kitap
taki Tevrat ve yahudilerle ilgili bilgiler 
Alfred Morabia tarafından "lbn Taymiy-
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ya, Les Juifs et la Tora" adıyla (St.!, sy. 49 
119791. s. 91-122; sy 50119791. s. 77-107), 
Eutyches'nin görüşleriyle ilgili tenkitle
ri ise Gerard Troupeau tarafından "lbn 
Taymiyya et sa Refutation d'Eutyches" 
adıyla incelenmiştir (BEO, sy 30 1 ı 978]. 
S. 209-220). 
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Iraklı tarihçi 
(1907 -1987). 

_j 

Kazımiye şehrinde doğdu; ilk. orta ve 
lise tahsilini Bağdat'ta yaptı. Daha son
ra aynı şehirdeki Darülmuallimine'l-aliy
ye'ye devam etti ve 1931 yılında bura
dan mezun oldu. 1933'te doktora yap
mak üzere Almanya'ya gitti; Hamburg 
Üniversitesi'nde Mehdi konusundaki Der 
Mahdi der Zwölfer Schia und seine 
vier Sabire adlı tezini 1939 yılında ta
mamladı ve Bağdat'a döndü. 1941'de 
tutuklandı, yaklaşık iki ay hapiste kaldı. 
Başta mezun olduğu Darülmuallimine'l
aliyye olmak üzere çeşitli yüksek öğretim 
kurumlarında tarih hacatığı yaptı ve Bağ
dat Üniversitesi'nde profesörlüğe yük
seltildi. 1947 yılında Bağdat'ta kurulan 
el- Mecmau' 1- ilmiyyü' 1- lraki' nin kurucu 
üyeleri arasında yer aldı ve bu müesse
senin genel sekreterliğine getirildi. Bu 
kurumun çıkardığı dergide birçok ilmi 
makale yazdı. 1957 ve 1958 yıllarında 
Amerika'da Harward Üniversitesi'nde mi
safir profesör olarak ders verdi. 26 Ey
lül 1987'de Bağdat'ta vefat etti. 

Tarih sahasındaki ilmi çalışmalarıyla 
tanınan Cevad Ali araştırmalarını daha 
çok islam öncesi Arap tarihine hasret
miştir. Bu konudaki belli başlı kaynak 
ve araştırmalar yanında bilhassa müsteş
riklerin Arabistan'da yaptıkları arkeola
jik çalışmaların sonuçlarından faydalan
mış, bu vesikalardaki bilgileri islam mü-

429 


