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Bir inanç veya düşüneeye karşı çıkıp 
delil ve dayanaklarını 

çürütmek amacıyla kaleme alınan 

L 
eserlerin genel adı . 

_j 

Sözlükte "kabul etmemek. geri çevirmek; 
karşılık vermek; vazgeçirmek" manalarma 
gelen redd kökünden Osmanlı Türkçesi'n
de türetilmiş bir isimdir. Red kökünün 
Kur'an'da ve hadislerdeki anlamlarının hep
si menfi olmayıp "bir soruyu cevaplandır
mak, selamı alıp karşılığını vermek" gibi 
bir muhtevası da vardır (Lisanü'l-'Arab, 
"rdd" md) Reddiyeler, özellikle 11-IV. (VIII
X.) yüzyıllarda "Kitabü'r-Redd 'ala ... "şeklin
de adlandırılmış olmakla birlikte bir inanç 
ve düşüneeye karşı cevap vermeyi kastede
rek "Kitab 'ala .. . " ibaresiyle başlayan isim
lere de rastlanmaktadır (İbnü ' n-Nedlm, 

Fihrist, s. 132-133). Bazı reddiyeler nakz 
(bozmak, çürütmek) kelimesiyle adlandırıl
mıştır. Reddiyelere, bir eser için yazılmışsa 
"Na~ u Kitabi ibni'r-Ravendl fi ... ". bir şah
sın görüşlerine karşı yazılmışsa Kitabü'n
Na]fz 'ale'r-Razi ti'l-'ilmi'l-ilahi vb. şe
kilde isim verilmiştir (a.g.e., Fihrist, s. I 59-
1 60). öte yandan Hayyat'ın Kitabü '1-İnti
şar ve'r-red 'ale 'bni'r-Ravendi el-Mül
J::ıid ve Eş'arl'nin Kitabü'l-Lüma' fi 'r-red 
'ald ehli'z-zeyg ve'l-bida' adlı eserlerin
de görüldüğü gibi red kelimesi bir başka 
kelimeden sonra gelebilir. Hatta ibn Tey
miyye'nin el-Cevabü'ş-şaJ::ıil:ı li-men bed
dele dine'l-MesiJ::ı, ibn Kayyim el-Cev
ziyye'nin Hidayetü'l-J::ıayara ii ecvibe
ti'l-yehud ve'n-naşara ve Rahmetullah 
el-H indi'nin İ?;hdrü '1-J::ıa]f adlı kitapların
da olduğu gibi eser isminde red kelimesi 
geçmeyebilir. islam tarihinde reddiye yaz
ma geleneği , Hz. Peygamber'in vefatın
dan sonra müslümanlar arasında ortaya 
çıkan görüş ayrılıklarıyla başlamış. bu ih
tilaflara dayalı mezhep ve fırkaların olu
şumuyla yaygınlık kazanmıştır. Hulefa-yi 
Raşidln döneminden itibaren hızla geniş
leyen fetihler neticesinde çeşitli inanç ve 
felsefelere bağlı t oplumlar islam dünyası 
içinde yer alınca her iki tarafın alimleri bir
birlerinin inançlarını eleştirmiş ve reddiye
ler telif etmiştir. islam toplumunda ilim
Ierin tedvini ve gelişmesiyle ilmi konular
da da çeşitli reddiyeler kaleme alınmıştır. 

İslam Mezheplerine Yönelik Reddiyeler. 
Kaderiyye-Cebriyye-Cehmiyye. ŞaJ::ıil:ı-i 
Müslim'de kaydedildiğine göre ("İman", 
I) ashap döneminin sonlarına doğru ka-
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der konusu üzerine düşünülmeye başlan
mış, Cemel ve Sıffin savaşlarının ardından 
bu savaşların kaderle ilgisi etrafında tar
tışmalara girilmiştir. Hakim anlayış olay
Iarı ilahi takdire bağlarken Gaylan ed-Dı
maşki ve Ma'bed el-Cühenl'nin öncülüğün
de Kaderiyye fırkası bunu reddedip özel
likle kötü fiilieri insan iradesine dayandır
mıştır. Hasan-ı Basr'i, insan iradesini ve do
layısıyla sorumluluğunu ortadan kaldırma
ya varan kader anlayışını Emevl Halifesi 
Abdülmelik b. Mervan'ın sorularına cevap 
olarak yazdığı Risale fi'l-]fader'inde red
detmiştir. Bıi risale çeşitli eserler içinde 
yayımlanmıştır (nşr. Muhammed Ama re, 
Resa'ilü'l-'adl ve 't-tev/:ıid, Kahire 1971, 
ı. 81-93; Macid Fahri, el-Fikrü 'l-aljlaki el
'Arabi, Beyrut I 978, 1, 17-28). Başta asha
bın ileri gelenleri olmak üzere Selef yön
temini benimseyenler Kaderiyye'nin kar
şısında yer almış; Hz. Ali , Abdullah b. Ab
bas, Abdullah b. ömer, Cabir b. Abdullah, 
Ebu Hüreyre, Enes b. Malik gibi sahabl
ler bu mezhepten uzak olduklarını bildir
mişlerdir. Abdullah b. ömer, bu anlayışta
ki kimselerin ilahi kaderi kabul etmedikçe 
Uhud dağı kadar sadaka verseler bile Al
lah nezdinde kabul edilmeyeceğini belirt
miştir (Müslim, "İman", 1) 

Ca'd b. Dirhem ile Cehm b. Safvan ka
tı bir kaderciliğe dayanan görüşler ortaya 
koyarak cebre taraftar toplamış ve Ceh
miyye fırkasının doğmasına yol açmıştır. 

Cebir görüşü , itikadl ve fikri bir hareket 
olarak ortaya çıktığı ı. (VII.) yüzyılın ilk ya
rısından itibaren tenkit edilmiştir. ilk de
fa Hz. Ömer, Hz. Ali , Abdullah b. Abbas 
gibi sahabiler tarafından başlatılan, daha 
sonra Hasan-ı Basri'nin sürdürdüğü eleş
tirilerde Allah'ın , kullarını buyruklarına kar
şı gelmeye zorlamadığı, yaratıcı hakkında 
bu tür inançları beslemenin yanlış olduğu 
belirtilmiştir (Risale fi'l-kader, I, 83 , 85). 
Kaynaklar, ll. (VIII.) yüzyılın başlarından iti
baren cebir veya kader konusunda yazı
lan çok sayıda eserin adını zikreder. Tes
bit edilebildiği kadarıyla Hasan-ı Basri'nin 
risalesi bunların ilki olmakla beraber Ebu 
Hanlfe'nin, Mukatil b. Süleyman'ın ve ib
rahim b. ishak el-ibazl'nin er-Red 'ale'l
Kaderiyye adlı eserleri (İbnü'n-Nedlm, s. 
227, 234, 256). Şii alimlerinden Zürare b. 
A'yün'ün el-İstita'a ve'l-cebr'i, Hişam b. 
Hakem'in el-Cebr ve'l-]fader'i (lzaf:tu'l
meknün, ll , 266, 285). Mu'tezile'den Amr 
b. Ubeyd'in er-Red 'ale'l-Kaderiyye'si , 
Ebu Bekir el-Esamm'ın er-Red 'ale'l-Müc
bire'si , Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'ın er-Red 
'ale'l -Kaderiyye ve'l-Mücbire'si, Bişr b. 
Mu'temir'in el-Va'id 'ale'l-Mücbire'si kay-

naklarda adı geçen ( İbnü ' n-Nedlm , s. 203-
215), fakat günümüze ulaştığı bilinmeyen 
eserlerdir. Kasım er-Ressi'nin er-Red 'ale'l
Mücbire'si, Şerif el-Murtaza'nın İn]fii&ü'l
beşer mine'l-cebr ve'l-]fader'i, Hadi-ilei
hakYahya b. Hüseyin'in er-Red 'ale 'l-Müc
bire ve '1-Kaderiyye'si Resa'ilü '1-'adi 
ve't-tevJ::ıid adlı kitap içinde yayımlanmış
tır (nşr. Muhammed Amare, I-ll , Kahire 
1971 ). Gazzall'nin Risaletü'l -cebri 'l-mü
tevassı(ı (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
539 ı) , Fahreddin er-Razi'nin Risale fi'l
cebr ve'l-]fader'i (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi. nr. 1278), Muhyiddin ibnü'l-Ara
bl'nin Şümusü'l-fikeri 'l-mün]fı?- min ?- U
lümati'l-cebr ve'l-]fader'i (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 1440). Naslrüddin-i Tu
sl'nin Risale fi'l-cebr ve'l-]fader'i (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3570). M. 
Zahid Kevserl'nin el-İstibşar fi't-taJ::ıad
dü§ 'ani'l-cebr ve'l-İl].tiyar'ı (Kah i re 1370) 
ve Mustafa Sabri Efendi'nin Mev]fıfü'l
beşer taJ:ıte suıtani'l-]fader'i de (Kah i re 
ı 352) cebir ve kader görüşlerini tartışan 
eserlerdendir. 

islam toplumunda kader ve irade konu
suyla bağlantılı olarak Allah'ın zatı ile sı
fatları arasındaki münasebet tartışılmış ve 
reddiyelere konu olmuştur. Bu alanda or
taya çıkan fikir hareketleri Allah'a sıfat 
nisbet edilmesi ve tevhidin korunması bi
çiminde iki noktada belirginleşmiştir. Bun
ların birincisinde itidalin muhafaza edile
rnemesi teşbih (AIIah'ı yaratı l mışlara benzet
me), ikincisinde ise ta'til (ilahi zatı sıfatiar
dan tecrit etme) sonucuna götürür. Bu hu
sustaki ilk aşırı düşüncelerin, ll. (VIII.) yüz
yılın başlarında yabancı din ve fikir akım
larıyla mücadele eden Ca'd b. Dirhem ile 
Cehm b. Safvan tarafından ta'tll görüşü
nün ileri sürülmesiyle başlamış olduğu 
söylenebilir. Ca'd b. Dirhem tenzlhe daya
nan tevhid ilkesine ağırlık verip Allah'ın ha
riçte (zihin dışında) sıfatlarının bulunmadı
ğını , naslarda O'na nisbet edilen ''yed, vech, 
ayn" gibi kavramların zahiri manalarından 
farklı şekilde yorumlanması gerektiğini be
lirtmiştir. Ca'd'ın görüşleri Cehm b. Saf
van, Vasıl b. Ata, Amr b. Ubeyd ve diğer 
bazı Mu'tezile alimlerince benimsenmiş
tir. Teşbihten kaçınmak amacıyla Allah'a 
vücud sıfatı bile atfetmeyen Cehm b. Saf
van ehl-i hadis tarafından tekfir edilmiş ve 
bazı Mu'tezililer'ce sapık olarak nitelendi
rilmiştir (Hayyat, s. 92). Buna karşılık Se
lefiyye naslarda yer alan bütün sıfatları AI
lah'a nisbet etmiştir. Cehmiyye'nin başta 
ta'tll telakkisi olmak üzere farklı görüşleri · 
çeşitli akaid ve kelam kitaplarıyla "milel 
ve nihai" türü eserlerde eleştirildiği gibi 



bu konuda müstakil reddiyeler de yazıl

mıştır. Ahmed b. Hanbel'in er-Red 'ale'z
zenad:ı]fa ve'l-Cehmiyye, Buharl'nin ljal
~u ef'ali 'l- 'ibad, Osman b. Said ed-Dari
ml'nin er-Red 'ale 'l-Cehmiyye (üç kitap: 
nşr. Ali Sami en-Neşşar - Am mar et-Ta libl, 
'A!ca'idü 's-selef içinde, iskenderiye I 97 I) , 
İbn Kuteybe'nin el-İl]tildf fi'l-laf?- ve 'r
red 'ale'l -Cehmiyye ve'l-Müşebbihe 

( n şr. M. Zahid Kevserl, Kah i re 1349). İbn 
Ebu Hatim er-Razl'nin er-Red 'ale'l-Ceh
miyye, İbn Kayyim el-Cevziyye'nin İc ti
ma'u'l-cüyuşi'l-İslamiyye 'ala gazvi'l
Mu'attıla ve 'l-Cehmiyye (Beyru t ı 404/ 
1984) ve Cemaleddin el-Kasımi'nin Tari 
l]u 'l-Cehmiyye ve'l -Mu'tezile (Sayda 
1320; Kah i re ı 32 ı ; Beyrut 198 ı ) adlı çalış

maları bunlar arasında sayılabilir. 

Müşebbihe-Mücessime. İlahi sıfatları in
kara götürecek şekilde te'vile tabi tutan 
Muattıla'ya karşılık O'na cismanl nitelikler 
izafe eden Mücessime bazı kaynaklarda 
Müşebbihe ile eş anlamlı olarak kullanıl

mıştır. Kelamcılar, haberi sıfatları naslar
daki ulQhiyyet anlayışı çerçevesinde dil ku
rallarına uygun biçimde te'vile tabi tut
muşlar. Allah'a doğrudan cismiyet izafe 
eden ve haberi olarak anılan sıfatları za
hiri şekilleriyle benimseyip sonuçta tecsl
me düşen grupları eleştirmişlerdir. Kay
naklarda Sümame b. Eşres, EbQ Ca'fer 
el-İskafi, Cahiz ve İbn Kuteybe'ye er-Red 
'ale'l-Müşebbihe, Ca'fer b. Mübeşşir'e 

Kitabü't-Tev]Jid 'ala eşnafi'l-Müşebbi

he ve 'l-Cehmiyye ve 'r-Ravafız adlı eser
ler nisbet edilmektedir (ibnü'n-Nedlm, s. 
86, 206-2 13; ayrı ca bk. MÜCESSİME) . 

Mu'tezile . İtikadl meselelerin yorumun
da akla ve iradeye öncelik veren Mu'tezi
le mezhebi tevhid anlayışı gereği teşbih
ten şiddetle kaçınan , fakat ta'tll görüşü 

nü de benimsemeyen orta bir yol tutma
ya çalışmıştır. Mu'tezile alimlerinin çoğun
luğu Kur'an'da yer alan ilahi sıfatları zat-ı 
ilahiye nisbet etmekte t ereddüt göst er 
memiştir. Bu alimlerle Sünni kelamcılar 

arasında bulunan sıfat anlaşmazlığı me
selenin özünden çok şekli ve tekniği ilgi
lendirmektedir. Ancak ele aldıkları mese
lelerde mutlakhakikateve kesin sonuçla
ra vardıklarına inanan Mu'tezile alimleri, 
eleştiriye ve metodik şüpheye gerektiği 
kadar yer vermemenin yanı sıra tevhid il
kesini zedelememek amacıyla rü'yetullah 
ve halku'l-Kur'an gibi konularda farklı yak
laşımlarıyla kendilerine karşı yoğun bir mu
halefetin oluşmasına yol açmıştır (Çelebi, 
s. ı 4 7- 177, 254) lll. (IX.) yüzyılda Kur'an 
ve Sünnet' e dayalı Selef inancına sahip çık
ma gayretiyle daha çok reddiye türünde 

bir literatür meydana getiren ehH hadis 
Cehmiyye'den başlayarak Mu'tezile'ye kar
şı ilk reddiyeleri kaleme almıştır. Ahmed 
b. Hanbel er-Red 'ale'z -zenadı~a ve'l
Cehmiyye'sinde "zındık" olarak tanımla
dığı bazı kişilerin Kur'an ayetleri için yap
tıkları izah ve te'villeri reddederken (s. 53-
64) Cehmiyye adıyla Mu'tezile'nin görüşle
rini çürütmeye çalışmış ve onları küfürle 
itharn etmiştir (s. 64- I 03). Buhar!, ljallw 
ef'ali'l-'ibdd adlı eserini Muattıla'dan say
dığı Cehmiyye ve Mu'tezile'nin kelam ve 
irade sıfatları hakkındaki görüşlerine kar
şı yazmıştır. Risalede Mu'tezile'nin halku'l
Kur'an görüşü reddedilmekte (s. 7-24), 
ardından kulların fiilieri konusu ele alın
maktadır (s. 25-46). Osman b. Said ed-Da
riml'nin er-Red 'ale'l -Cehmiyye ve er
Red 'ale 'l-Bişr el -M erisi adlı eserleri de 
sıfatiarın red veya te'vil edilmesine karşı 
yazılmıştır. Bilindiği kadarıyla ehl-i hadis 
içinde Mu'tezile alimlerinin görüşlerini ilk 
defa ayrıntılı biçimde irdeleyen alim İbn 
Kuteybe'dir. el-İl;].tilaf fi'l-laf?- ve'r-red 
'ale 'l-Cehmiyye ve'l-Müşebbihe'den 

başka Te'vilü mul;].teliti 'l-]Jadiş adlı ese
rinde Nazzam (s. 15-32) , Ebü'l-Hüzeyl el
Allaf (s. 32-33) ve Cahiz (s 41-42) gibi bazı 
Mu'tezile alimlerinin görüşlerini eleştirmek
tedir. 

EhH hadisin eleştirisinden yaklaşık bir 
asır sonra EhH sünnet literatüründe Mu'
tezile hakkındaki tenkitler makalat, fırak, 

milel ve nihai türü eserlerde yer almıştır. 
Eş'arl, Ma~aldtü'l-İslamiyyin'inde Mu'
tezile mensuplarının ittifak ve ihtilaf et
tikleri noktaları kaydederken (s ı 55-278) 
Ebü'I-Hüseyin el-Malatl, bid'at ehlini uyar
mak için yazdığı et-Tenbih v e'r-redd'in
de Mu'tezile'yi ehl-i kıblenin muhalifi olan 
fırkalar içinde göstermiş, kendilerini İslam 
dairesinin dışına çıkaran birçok görüşleri
nin bulunduğunu ileri sürmüştür (s. 35-
43) Abdülkahir el-Bağdadl el-Far~ bey
ne'l-tıra~'ta Mu'tezile'nin haktan ayrıldı
ğın ı söylemiş, mezhep mensuplarının yir
mi iki fırkaya bölündüğünü. Habıtıyye ve 
Hımariyye kollarının küfre düştüğünü , di
ğerlerinin bid'at ve dalaletle birleştiğini 
kaydetmiştir (s. 114-20 ı ) ŞehfQr b. Tahir 
ei-İsferaylnl e t-Tebşir fi'd-din adlı eserin
de Mu'tezile'ye ayrı bir bölüm ayırmıştır 
(s. 63-95 ). İbn Hazm da el-Faşl'ında on
lara yönelik birçok eleştiride bulunmuş (V, 
57-72), Şehristanlve Fahreddin er-Razi her
hangi bir değerlendirme yapmadan Mu'
tezile'nin görüşlerini nakletmekle yetinmiş

tir ( el-Milel, ı , 38-72; i'ti!cadat, s. 38-45) 

Mu'tezile'ye dair müstakil eserler de ka
leme alınmıştır. Bunların içinde en etkili 
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olanlar Dırar b. Amr. Hafs el-Ferd, İbnü ' r
Ravendl ve Ebü'l-Hasan el-Eş 'arl gibi Mu'
tezill iken daha sonra bu mezhepten ay
rılanların çalışmalarıdır. Bu kitaplarda yer 
alan bilgiler çok defa i'tizall görüşlerin tes
biti için kaynak teşkil etmiştir. İbnü'n-Ne
dlm el -Fihrist'inde EbQ Hanife ve Muka
til b. Süleyman'ın er-Red 'ale'l-Kaderiy
ye (s. 227, 234, 256), İbn Küliab ve Hafs 
el-Ferd'in er-Red 'ale'l-M u'tezile (s. 230). 
Hişam b. Hakem'in er-Red 'ale'l-Mu'te
zile ve Ebu Bekir er-Razl'nin el-İnti~ad 
ve't-ta]Jrir 'ale'l-Mu'tezile, er-Red 'ale'l
Ca!Ji?-, er-Red 'ale 'n-Naşi ve er-Red 
'ald Ebi 'i-Kdsım el-Bell;].i (s 357-358) ad
lı eserlerini kaydetmiştir. Ayrıca Eş'arl'nin 

'Ala Ebi'l-Hü~eyl ii ma'lUmatillah v e 
ma~duratih, Fi'r-Red ti'l-}Jarekat 'ala 
Ebi'l-Hü~eyl, Na~zu keldmi 'Abbdd b. 
Süleyman, en-Na~z ü'l-latif 'ale 'l-İska
fi ve Na~zu Na~zi Te'v ili 'l-edille 'ale'l
Bell;].i (DiA, XI. 447) ; Matürldl'nin Beyanü 
vehmi'l-Mu'tezile, Reddü 'l-Uşwi'l-l;].am

se li-Ebi 'Ömer el-Bahili, Reddü Eva'i
li'l-edille li'l-Ka'bi, Reddü Teh~ibi'l
cedelli 'l-Ka'bi, Reddü Va'idi 'l-füssa~ 

li 'l-Ka'bi (Kitabü 't-Tevhid Tercümesi, s. 

XXVII-XXVIII) adlı eserler i bulunmaktadır. 

Sonraki dönemlerde de Mu'tezile'yi eleş

tirrnek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Ab
dülkahir el-Bağdadl'nin Fecja'i]Ju '1-Mu'
tezile, İbn Miksem el-Attar'ın er-Red 'ale'l
Mu'tezile, İbn Teymiyye'nin Beyanü tel 
bisi'l-Cehmiyye fi te'sisi bicja'ihimü'l
kelamiyye (Tal].lişü 't·telbis min Kitabi't
Te'sis), Minhacü 'l -i'tidal ii na~zi kela
mi ehli'r -rafzi ve 'l-i'tizal, Zeheöı'nin, İbn 
Teymiyye'nin adı geçen kitabının muhta
sarı olan el-Münte~a min Minhaci'l-i'ti
dal ii nakzi k eldmi ehli 'r-rafzi ve'l-i'ti
zal, İbn Kayyim el-Cevziyye'nin eş-Şava'i
~u'l-münezzele 'ale'l-Cehmiyye ve 'l
Mu'attıla, V Mil'nin M erhemü '1-'ileli'l
mu'attala f i 'r -red 'ala e'immeti'l-Mu'
tezile, Mekkl Mehmed Efendi'nin lman-ı 
Mücerredin A dem-i Net ' i Hakkındaki 
Mu'tezile Demlerinin Reddi (iü Ktp., TY, 
nr. 3365 ) adlı eserleri bunlar arasında sa
yılabilir. 

Hariciler. İslam alimlerinin çoğunluğu
na göre Hariciler sapıklığa düşmekle bir
likte küfürle itharn edilemeyecek bir top
luluktur. Eş'arl ve Ebü'l-Hüseyin el-Malatl'
den itibaren mezhepler tarihine ait eser
lerle Ehl-i sünnet'in akaid ve kelam kitap
ları Harici fırkalarına yönelik birçok eleşti

ri içermektedir (EF [ing. J, IV, 1075-1077; 
ayrı ca bk. HARİciLER) Öte yandan kay
naklarda Mu'tezile'den Dırar b. Amr ve 
Bişr b. Mu'temir'e er-Red ' ale'ljavaric 
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adlı eserler nisbet edilmekte (İbnü'n-Ne
d\'m, s. ı85, 205, 215), Şla'dan Kasım er
Ressl'nin el-Kamilü'l-münir fi i§bati ve
ldyeti emiri'l-mü,minin 'Ali b. Ebi Talib 
ve'r-reddi 'ale'l-Ijavaric adlı eserinin dı
şında (nşr. Abdü lve l\' Yahya el-Had\', Bey
rut 1423/2002) Fazı b. Şazan'ın Yernan b. 
Rebab'a karşı Kitdbü'r-Red 'ald Yernan 
b. Rebdb el-Ijdrici (Ahmed b. Ali en-Ne
dlş\', Il , ı68) ve Ahmed b. Yahya b. Hüse
yin b. Kasım b. İbrahim el-Aievl'nin er-Red 
'ale'l-İbdzıyye adıyla bir eser yazdığı be
lirtilmektedir (Abdüsselam b. Abbas el
Vec\'h, s. 203; Ş\'a ve Mu'tezile'den Haric\'
ler'e yazılan reddiyeler için bk. Kahveci , 
Vlll/23 120051. s. 86). Ömer EbQ Nasr'ın el
Ijavdric ti'l-İsldm (Beyrut 1949, 1956, 
ı 970). Ebu Yabis Muhammed es-Seyyid 
Muhammed'in Da'vetü'l-Ijavaric (Kahi
re I 982). Amir Neccar'ın el-Ijavaric (Bey
rut ı 990) ve Adnan Demircan'ın H arici
lerin Siyasi Faaliyetleri (istanbul 1996) 
adlı kitapları son dönemde yapılan çalış
malardan bazılarıdır. 

Şla. EhH sünnet alimlerinin milel ve ni
hal türü eserleriyle akaid ve ketarn kitap
ları Şla'ya karşı eleştiriler ihtiva etmekte
dir. Ehl-i sünnet yanında Mu'tezile alim
leri de Şla 'yı eleştirrnek için müstakil red
diyeler yazmışlardır. Mu'tezile'den EbQ 
Bekir ei-Esamm'a Kitabü'r-Red 'ald Hi
şam fi't-teşbih (ibnü'n-Ned\'m, s. 214) ve 
Bişr b . Mu'temir'e Kitabü'r-Red 'ald Hi
şam b. Ijakem (a.g.e., s. ı85) adlı eserler 
nisbet edilmektedir. Dırar b. Amr'ın Kita
bü'r-Red 'ale'r-Rafıza ve'l-Ijaşviyye, 
Bişr b. Mu'temir'in (a.g.e., a.y.) ve Ali b. 
Ahmed b. Talib ei-Muaddel'in Kitabü'r
Red 'ale'r-Rdfıza adlı reddiyeler yazdık
ları kaydedilmektedir (İbn Hacer, V, 485; 
ayrıca bk. Kahveci, Vlll/23 [20051. s. 83). 
İsmailiyye'ye karşı İbn Malik el-Hammad\' 
ei-Yemanl Keşfü esrdri'l-Batıniyye ve 
a{ıbdri'l-Kardmita (nşr. M. Zahid Kevser\', 
Kah i re ı 357), Gazzall Feçld,i.J:ıu'l-Batmiy
ye (nşr. ı. Goldziher, Le iden 191 6; nşr. Ab
durrahman Bed ev\', Kah i re ı 964) ve Mu
hammed b. Hasan ed-Deyleml Beyanü 
me?;hebi'l-Batmiyye (nşr. R. Strothmann, 
istanbul ı 938) adıyla eserler yazmışlardır. 

İbn Teymiyye, Şla ve Kaderiyye'nin kelam 
görüşlerini reddetmek amacıyla Minhd
cü's-sünne'yi kaleme almıştır (HV, Bulak 
ı 32 1- ı 322; nşr. Muhammed Reşad Salim, 
Ri ya d 1986) Eseri Zehebl el-Münte]fa 
min Minhaci'l-i'tidal ii na]fzi keldmi 
ehli'l-i'tizal (nşr. Muhibbüddin el-Hat\'b, 
Kahire 1374/1954; Riyad 1409, 1413/ 1993) 
ve Abdullah b. Muhammed Guneyman 
Mu{ıtaşaru Minhaci's-sünne li'bn Tey-
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miyye (l-ll, Medine 1410/1990; Riyad 1415/ 
1995) ismiyle ihtisar etmiştir. İbn Hacer ei
Heyteml de eş-Şava'i]fu'l-mu]J.ri]fa 'ald 
ehli'r-Rafz ve'çl-çlaldl ve'z-zende]fa adlı 
bir eser telif etmiştir (nşr. Abdurrahman b. 
Abdullah et-Türki- Kamil Muhammed ei
Harrat, Beyrut I4ı 7/1 997). 

Abdülazlz ed-Dihlevl, İsnaaşeriyye'nin iti
kadl görüşlerini eliştirrnek için Tu]J.fe-i İ§
na'aşeriyye adıyla Farsça bir eser kale
me almıştır (Leknev 1255, 1295; Pekin 
ı 296/1879). Hindistan'da Sünniler'le Şiiler 
arasında şiddetli tartışmalara yol açan bu 
esere karşı Şii müelliflerinin çeşitli kitap
lar yazdıkları bilinmektedir. Gulam Mu
hammed b. Muhyiddin b. Ömer Tu]J.fe'yi 
Arapça'ya çevirmiş , Mahmud Şükrl el
Aıüsl de el-Min]J.atü'l-ildhiyye tel{ıişu 
Tercemeti 't-Tu]J.fe ti '1-İ§na'aşeriyye 
adıyla ihtisar etmiştir. Eseri Muhibbüddin 
ei-Hatlb bir mukaddime ve bazı dipnotlar 
ilavesiyle yayımiarnıştır (Kahire 1953). Ah
med Feyzi Çorüml'nin ( ö. ı 909) Redd-i 
Batıl diye bilinen el-Feyzü'r-rabbani fi 
reddi Batıli irani adlı iki cilt halindeki 
Türkçe eserinin iki yazma nüshası Çorum 
İl Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Hasan Paşa, nr. 936, 937; 3931, 3932). Ki
tabın özeti olduğu anlaşılan bir nüshası Ka
mil Şahin'in özel kütüphanesindedir. Sa
yın Dalkıran eser üzerinde bir çalışma yap
mıştır (Ahmed Feyzi Çorümf'nin el-Feyzü 'r
Rabbanf'si lşığında Osmanlı Devleti 'nde 
Ehl-i Sünnet'in Şii Akidesine Tenkitleri, is
tanbul 2000). Çağdaş İslam alimlerinden 
Ali AI-i Muhsin'in Keşfü'l-J:ıa]fii,i]f red 'ald 
hd?;ihi naşif:ıati ila külli Şi'i (Beyrut ı 4 ı 6/ 
ı 995) ve Ala' Bekir'in 'A]fidetü Ehli's-sün
ne ve'l-cema'a fi'ş-şaJ:ıdbe ve Ehli'l-beyt 
ve'r-red 'ale'ş-Şi'ati'l-İ§na'aşeriyye (İs
kenderiye I 423/2002) adlı eserleri günü
müzde kaleme alınan reddiyelerden ba
zılarıdır (diğer çalışmalar için bk. Fığlalı, 
imamiyye Şiası, tür. yer.). 

Çeşitli kaynaklarda bizzat Şii alimleri ta
rafından aşırı Şii fırkalarına reddiye yazıl
dığına dair bilgiler bulunmakta ve Hişam 
b. Hakem'in Kitabü'r-Red 'ald Hişdm el
Cevali]fi ve Kitabü'r-Red 'ale'ş-Şeyta
ni't-Ta]f adlı eserleri kaydedilmektedir (ib
nü'n-Ned\'m, s. 224). Ayrıca Yunus b. Ab
durrahman'a, Ali b. Mehziyar ei-Ahvazl'
ye, Sa'd b. Abdullah ei-Kumml'ye, Hasan 
b. Sald'e ve İshak b. Hasan b. Bekran'a er
Red 'ale'l-Gulat (Ahmed b. Ali en-Neca
ş\', 1, ı 72, 200. 403; Il , 75), Ressl'ye er-Red 
'ale'r-Ravafız min aşhdbi'l-gulüv (ib
nü'n-Ned\'m, s. 244), Faris b. Hatim ei
Kazvlnl'ye Kitdbü'r-Red 'ale 'l-İsmd'iliy
ye, İbn Şazan en-Nisabürl'ye Kitdbü'r-

Red 'ale'l-Bdtmiyye ve'l-Karamita (Ah
med b. Ali en-Necaş\', Il. 168) ve Zeyd! İma
mı MansOr-Billah Kasım el-İyanl'ye er-Red 
'ale'r-Rdfiza (Abdüsselam b. Abbas Ve
cih, s. 774) adlı kitaplar nisbet edilmekte
dir (bu tür reddiyelerin bir listesi için bk. 
Kahveci , VIII/23 [ 2005 J. s. 79-83). 

Son Dönem Mezhep ve Ekolleri. Son dö
nemde dini akım veya mezhep diye nite
lendirilebilecek oluşumlar arasında İslam'
la ilişkisi tartışmalı olan Bahallik, ayrıca 
Vehhabllik ve Kadiyanllik bulunmaktadır. 
Bahaillik, Babilik hareketinin İran'da Mir
za Hüseyin Ali Nürl tarafından ortaya ko
nan şeklidir. Bahaullah Mirza Hüseyin Ali'
nin kendi kitapları dışında Abdürrezzak el
Hüseynl'nin el-Bdbiyyun ve'l-Bahd,iy
yun fi J:ıdzırihim ve mazihim (Sayda 
I 38 I 1 I 962). Ethem Ruhi Fığlah'nın Babi
lik ve Bahailik (Mecca 1402/198ı; Anka
ra ı 994) ve Muhsin Abdülhamld'in lfa]fi
]fatü'l-Bdbiyye ve'l-Bahd,iyye (Beyrut 
1405/1985) adlı eserleri bu mezheple ilgili 
çalışmalardan bazılarıdır. Muhammed el
Bakır'ın el-lfa]fii,i]fu'd-diniyye fi'r-red 
'ale'l-'a]fii,idi'l-Bahd,iyye (Kahire I 35 I ). 
M. Zerrin Akgün'ün İsldmiyet Bakımın
dan Babilik ve Bahailik (Ankara ı 975) 
ve Mustafa M. el-Hadldl'nin el-Kavlü'l
J:ıa]f fi'l-Bdbiyye ve'l-Bahd,iyye ve'l-Kii
diyaniyye ve'l-Mehdiyye (Kahire 1406/ 
ı 986) isimli kitapları da burada kaydedil
melidir. 

İtikadl ve siyasi karakterli Selefi bir mez
hep niteliği taşıyan Vehhablliğin kurucu
su Muhammed b. Abdülvehhab, Kitabü't
TevJ:ıid adlı eserinde tevhid ve şirk kav
ramiarına getirdiği yeni yorum. bid'at ve 
hurafelere karşı açtığı savaş dolayısıyla ge
niş yankılar uyandırmış ve eseri reddiye
lere konu olmuştur. Bunlardan ilki karde
şi Süleyman'ın kaleme aldığı eş-Şava'i
]fu'l-ildhiyye fi'r-red 'ale'l-Vehhdbiyye'
dir. Süleyman bu eserinde Muhammed b. 
Abdülvehhab'ı Hariclliğe meyletmekle, İbn 
Teymiyye ve İbn Kayyim'in şefaat, veslle, 
kabir ziyareti vb. konulardaki düşüncele
rini yanlış aktarmakla suçlamıştır (s . 30-
33). Vehhablliğe karşı yazılmış reddiyeler 
arasında Ahmed b. Ali el-Basri el-Kabba
nl'nin Faşlü'l-{ıitfıb fi reddi çlalalati İbn 
'Abdilvehhdb (lzaJ:ıu 'l-meknün, II , ı 90). 
Ahmed b . Zeynl Dahlan'ın ed-Dürerü's
seniyye fi'r-red 'ale'l-Vehhdbiyye (Ka
hi re ı 991). Malik b. Şeyh Davüd'un el-lfa
]fa,i]fu 'l-İsldmiyye fi'r-red 'ale'l-meza'i
mi'l-Vehhdbiyye bi-edilleti'l-Kitab ve's
Sünneti'n-nebeviyye (İstanbul 1984), Da
vQd b. Süleyman ei-Bağdadl'nin el-Min
hô.tü '1-vehbiyye fi reddi'l-Vehhdbiyye 



(istanbul. ts.) ve İbrahim Rifai'nin Müna
?-ara 'ilmiyye beyne Seyyidi AJ:ımed b . 
İdris ve Vehhôbiyyeti Necd (Kahire, ts.) 
adlı eserleri sayılabilir. Muhammed Hüse
yin Kaşifülgıta'nın Na]f.zu fetdva'l-Veh
hô.biyye (nşr. Seyyid G ıyas Tu'me. Kum 
1416/1995). Muhammed Cevad el-Belagi'
nin er-Red 'ale'l-Vehhô.biyye (nşr. Mu
hammed Ali el-HaKım, Kum 1416), Ca'
fer es-Sübhanl'nin Ma'a'l-Vehhô.biyyin 
ii l]ututihim ve 'a]f.ö.'idihim (nşr. ibra
him Erguvazl, Tahran 1986) ve el-Vehha
biyye fi'l-mizô.n (Beyrut 1408/1 988) isim
li kitapları ise Şii alimlerinin kaleme aldı
ğı reddiyelerden bazılarıdır. Vehhabller'
den bu reddiyelere karşı cevap olarak ya
zılan eserlerden ikisi Muhammed Harıı Her
ras ile ( el-l:fareketü '1-Vehhfı.biyye: Reddün 
'ala makalin li-duktar Muhammed el-Ba
M fi nakzi'l-Vehhabiyye, Medine 1396) 
Nasır b. Abdülkerlm el-Akl'a (islamiyye la 
Vehhabiyye, Riyad 1425/2004) aittir. 

Hint alt kıtasında teşekkül eden Kadİ
yanilik hakkında zengin bir literatür bu
lunmaktadır (Fığlalı, Kadiyanflik, s. 203-
220). Ebü'l-Hasan en-Nedvl'nin el-Kö.di
yô.ni ve'l-Kö.diyô.niyye (Beyrut 1387/ 
1967), Ebü'l-A'la el-Mevdudl'nin Md hiye'l
Kö.diyô.niyye (tre. HalllAhmed el-Hami
di, Küveyt 1389/1969). İhsan İlahi Zahlr'in 
Qadiyaniat (La ho re ı 975), Muhammed 
İkbal'in Islam and Ahmadism (Meerut, 
ts.; Lahore ı 980) ve Hasan lsa Abdüzza
hir'in el-Kö.diyô.niyye: Neş'etühô. ve te
tavvürühd (Küveyt 1980) adlı kitapları bu 
mezhepe yönelik reddiyelerden bazılarıdır. 

Diğer Diniere ve İnanç Sistemlerine Yö
nelik Reddiyeler. İlk kelamcıların özellikle 
Allah'ın varlığı ve birliğiyle nübüwet ko
nularında diğer din mensuplarının görüş
lerini eleştirdikleri bilinmektedir. Allah'ın 
varlığını ve yeniden dirilişi inkar eden, ale
min ezellliğini ve tabiatın bizzat fail oldu
ğunu ileri süren dehriyye kelamcıların ön
celikle hedefi olan inanç grubunu oluş
turmuş , bu konudaki çalışmaları Mu'tezi
le alimleri başlatmıştır. lll. (IX.) yüzyılda 
Nazzam'ın dehriyyenin ve çok tanrılı inanç
ların reddiyle ilgili olarak ortaya koyduğu 
görüşler günümüze ulaşmıştır (Hayyat, s. 
17-23, 40-42, 97) Matürldl Kitabü't-Tev
J:ıid'inin yaklaşık dörtte birini İslam dışı 
diniere ve düşüncelere ayırmış olup bura
da eski Yunan düşüncesinin u!Qhiyyetle il
gili bazı görüşlerini eleştirdikten başka so
fistlerin, dehriyyenin, Seneviyye'nin, hıris
tiyanların vb. din mensuplarının Allah'ın 
varlığı, birliği , kilinatın yaratılmışlığı ko
nusundaki inançlarını ele almıştır (s. 5 ı-
69, 93-99, 162-163, 170-1 83, 216-268) . 

Ebü'l-Hüseyin el-Malati ehl-i bid'atın red
di için kaleme aldığı eserinde gayri İslami 
inançların bir kısmını söz konusu etmiş
tir (et-Tenbfh ue 'r-red, s. 91-95). Bakıliani 
et-Temhid'inde diğer diniere Matürldl'
den daha fazla yer ayırmış. burada tabi
atçıları, Müneccime'yi reddettikten sonra 
Seneviyye, MecQsller, hıristiyanlar. Brah
manlar ve yahudilerin görüşlerini eleştir
miştir. Kadi Abdülcebbar'a ait el-Mug
ni'nin V. cildi genelde diğer dinlerle ilgili
dir. İbn Hazm'ın el-Faşl ve Şehristanl'nin 
el-Milel ve'n-niJ:ıal adlı eserlerinde diğer 
dinler İslam akldesi açısından tenkit edil
miştir. 

İslam kaynaklarında Berahime, Berhe
miyye adlarıyla zikredilen Brahmanizm, 
İslam alimleri tarafından nübüweti inkar 
etmesi ve politeist bir tanrı inancına sa
hip olması yüzünden eleştirilmiştir. Tesbit 
edilebildiği kadarıyla Brahmanizm'e dair 
ilk reddiyeyi TaşJ:ıiJ:ıu'n-nübüvve ve'r
red 'ale'l-Berfıhime ismiyle İmam Şafii 
yazmıştır (Bağdadl, s. 363) Kadi Abdül
cebbar. Ebu Ali el-Cübbal'nin Na]f.zü'z
Zümürrüd (Nak;Zü'z-Zümürrüde) adlı ese
rinde Berahime'nin nübüwetle ilgili fel
sefi itirazlarını reddettiğini bildirmekte 
ve bunlardan iktibaslarda bulunmaktadır 
( el-Mugnf, xv. ı 09) Matürldl, nübüweti in
kar edenlere temas ederken Berahime adı
nı kullanmamakla birlikte kelam kitapla
rında bunlara atfedilen görüşleri zikrede
rek cevaplandırmıştır (Kitabü 't-Teuf:ıfd, s. 
271-285). Bakıllanl, Kadi Abdülcebbar, Ab
dülkahir el-Bağdadl, İbn Hazm ve Cüveynl 
Berahime'nin bilgi problemi ve nübüwe
te ilişkin görüşlerini ele almakla birlikte 
eserlerinde inançları hakkında tatminkar 
bilgi yoktur. Brahmanizm'e ait ayrıntılı bil
giler, BlrQnl'nin TaJ:ı]f.i]f.u mfı li 'l-Hind 
adlı eseri yanında kısmen Şehristanl'de 
bulunmaktadır. Zerdüştlliğin İran'ın eski 
inanç ve gelenekleriyle karışmasından olu
şan MecQsllik, monoteizmden düalizme ve 
politeizme kadar varan farklı inanç özel
likleri açısından kelamcılar tarafından 

eleştirilmiştir. Şehristanl Keyumertiyye 
(KeyGmersiyye), Zürvaniyye, Zeradeştiyye 
ve Seneviyye gibi Meclisi ekallerinden 
bahsetmekte ve onlara bazı eleştiriler yö
neltmektedir ( el-Milel, ll, 257-267). 

Ehl-i Kitap. İslam alimleri kelam kitap
larında Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkında 
doğrudan bilgi vermemiş. muhaliflerin ile
ri sürdüğü itirazlara karşı dini akldeleri is
pat ederken onların bazı inançlarını eleş
tirmiştir. Ayrıca "er-Red ale'l-yehQd" ve "er
Red ale'n-nasara" başlıklı reddiyeler kale
me alınmıştır. Eleştiri noktaları ise daha 
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çok uluhiyyet ve nübüwetle ilgilidir. Yahu
dilik söz konusu olduğunda Hz. Muham
med'in nübüwetinin ispatı gibi hususlar 
ele alınmıştır. Bakıliani Temhidü '1-evô.'il'
de (s 156-164. 204-2 12). KadiAbdülcebbilr 
ŞerJ:ıu'l-Uşuli'l-l]amse'de (s . 576-584) 
ve İbn Hazm el-Faşl'da (1, 98-217) Yahu
diliğe tenkitler yöneltmiştir. öte yandan 
Ali b. Rabben et-Taberi'nin ed-Din ve'd
devle'si, İbn Cerlr et-Taberi'nin tefsiriyle 
Tô.ril]u'l-ümem ve'l-mülCık'ü, BlrQnl'nin 
el-A§arü'l-bfı]f.ıye'si Yahudilik'le ilgili eleş
tiriler ihtiva etmektedir. Hıristiyanlığa nis
betle Yahudilik için daha az reddiye yazıl
mıştır. Cahiz'in er-Red 'ale'n-naşô.rfı ve'l
yehud (nşr. Abdüsselam Muhammed Ha
run , Resa'ilü'l-Ca/:ıi? içinde, Kahire 1399/ 
1979, lll. 303-351), İbn Hazm'ın er-Red 
'ald İbni'n-Nagrileti'l-yehudi ve resô.'i
lü ul]rfı li 'bn ljazm (nşr. ihsan Abbas. 
Kah i re ı 380/1 960), Abdülhak el-İslami el
Mağribl'nin el-ljüsô.mü'l-memdud fi'r
red 'ale'l-yehud (nşr. ö mer Veflk DaCık , 

Beyrut 1422/200 ı ), Semev'el el-Mağribl'
nin İfJ:ıô.mü'l-yehud ve kışşatü İslami's
Samuel ve rü'yô.hü'n-nebi şallallö.hu 
'aleyhi ve sellem (nşr. ve tre. Muhammed 
Abdullah Şerkavl, Kahire 1986), İbn Kayyim 
el-Cevziyye'nin Hidô.yetü '1-J:ıayfırfı ii ec
vibeti'l-yehud ve'n-naşô.rô. (Kahire 1407/ 
ı 987) adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. 
öte yandan Ebu Bekir el-Esam, Bişr b. 
Mu'temir, Ebu Isa el-Verrak, Muhammed 
b. Abdurrahman el-Basri, Samuel el-Mağ
ribl ve Alaeddin Ali b. Muhammed el-Ba
c'i'ye er-Red 'ale'l-yehud adlı reddiyeler 
nisbet edilmiştir (ibnü'n-N edtm , s. 185, 
211 , 214; Keşfü '?-?UnO.n, 1, 839; izaf:ıu'l
meknO.n, lll , 556) . 

Kelam alimlerinin Hıristiyanlığa karşı 
eleştirileri teslls inancı, Hz. lsa'nın Tanrı'
nın oğlu ve rab olduğu iddiası, çarmıh ha
disesi, İncil'in tahrifi ve Hz. Muhammed'in 
nübüwetinin Hz. lsa tarafından müjde
lenmesi gibi konular etrafında yoğunlaş
mıştır. Bu konulara yönelik çalışmalar bil
hassa Kur'an ayetleriyle temellendirildiği 
için tefsir literatürü ve kısmen hadis külli
yatı birinci derecede kaynak teşkil etmek
tedir. Matürldl'nin Kitô.bü 't- TevJ:ıid'inde 
Hıristiyanlık hakkında ayrı bölüm yoksa da 
tevhid bahsinde hıristiyanların teslls anla
yışı (s. 185). Hz. Isa'nın rab ve Tanrı'nın oğ
lu olduğu inancının yanlışlığı (s . 332-340) 
belirtilmiştir. Matürldl'nin Hıristiyanlığa yö
nelttiği eleştiriler, Hz. lsa'nın beşeriyeti 1 
rubQbiyetiyle ilgili belli başlı hususları or
taya koyup mantık! tutarlılık açısından ir
deleme şeklinde olmuştur. Miltürldl gele
neğinden Ebü'l-Yüsr el-Pezdev'i, Ebü'l-Muln 
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en-Nesefi ve Nureddin es-Sabun! de aynı 
konulara temas etmiştir. Kadi Abdülceb
bar'a ait el-Mugni'nin V. cildinde Hıristi

yanlık hakkında oldukça geniş bir bölüm 
yer almakta, burada farklı hıristiyan mez
heplerinin teslls ve ittihat anlayışları eleş
tirilmektedir. Müellif ayrıca Şer]J.u 'l-Uşu

li 'l -l].amse'sinde bu konulara kısaca temas 
etmiştir (s 291-297) . Bakıllan'i, el-İnşô.fın
da Allah 'ın sıfatlarıyla ilgili bölümde hıris
tiyanların hulul anlayışının yanlışlığını be
lirtmekle yetinmiş (s. I 92), et-Temhi d'in 
ilahiyyat bahsinde Allah'ın cevher olduğu 
şeklindeki iddialarını, teslls, ittihat ve hu
IGI anlayışlarını (s. 78-92), Hz. Isa'nın çar
mıha gerildiği yolundaki telakkilerini (s 
93-96 ı tenkit etmiştir. İbn Furek, Cüveyn'i 
ve Sa'deddin et-Teftazan'i de eserlerinde 
Hıristiyanlığa benzer eleştiriler yöneltmiş
Ierdir. İbn Hazm'ın el-Faşl adlı eserinin Hı
ristiyanlığa dair bölümleri (1. 48-65, 11 6-
2 I 7; ıı , 2-69 ı teslls ve tahrif konularında 
diğer eseriere nisbetle daha bol malzeme 
ihtiva etmektedir. İnciller'le diğer kitapların 
içerdiği çelişkileri tesbit edip ilk defa sis
tematik biçimde ortaya koyan alim İbn 
Hazm olmuştur (geni ş bilgi için bk. Tho
mas, s. 3 1 - 5oı . 

Hıristiyanlık'la ilgili müstakil reddiyele
rio ilk örnekleri arasında yer alan Bişr b. 
Mu'temir'in Kitô.bü'r-Red 'ale'n-naşô.rô., 

Kahtabi'nin er-Red 'ale'n-naşô.rô. (ibnü'n
Nedl m, s. 162, 342; Sezgin , I, 387), Kadi 
Abdülcebbar'ın Reddü'n-naşô.rô. (Keşfü '?

?unan, I. 838 ı ve İbn Cezle'nin er-Red 
'ale 'n-naşô.rô. (Hediyyetü 'l-'ari/fn, Il , 2 2oı 
adlı eserleri günümüze ulaşmamıştır (ay
rı ca bk. Keşfü '?-?Unün, 1, 838; Aydın , s. 41 -
43). Abdullah b. İsmail el-Haşim'i'nin (ö 
205/820) Risô.le ilô. 'Abdi'l-Mesi]J. b. İs
J:ıô.]f el-Kindi adlı kitabının (London I 880ı 
zamanımıza ulaşan ilk müstakil reddiye 
olduğu anlaşılmaktadır. Haşim!, Halife Me'
mun'un sarayında önemli bir alim olan 
hıristiyan Abdülmes'ih'ten müslüman ol
masını istemiş ve bu vesile ile eserinde 
Hıristiyanlığın tutarsız yönlerine işaret et
miştir (Aydın. s. 43-44). Hıristiyanlık'la ilgi
li pek çok konuyu ele alan ilk dönem red
diyelerinin en önemli örneği , Hıristiyan

lık'tan ayrılıp İslamiyet' e giren Ali b. Rab
ben et-Taberi'nin er-Red 'ale 'n-naşô.rô. 

adlı eseridir ( n şr ı. A. Khalife - W Kutsch, 
Melanges de l 'universite Saint Joseph, 
XXXVI, Beyrut 1959, s. I I4- 148 ı . Aynı mü
ellif, Hz. Muhammed'in nübüwetini ispat 
için ed-Din ve'd-devle adlı bir eser daha 
kaleme almıştır ( n ş r. Adil Nüveyhiz, Bey
rut I 393/1973 ı. İlk döneme ait reddiyeler 
arasında Cahiz'in er -Red 'ale'n-naşô.rô. 
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ve'l-yehud'u da önemlidir ( nşr. Abdüsse
lam Muhammed Harun, Resa'ilü 'l-Caf:ı i? 

içinde, Kahire 1399/ 1979, lll , 303-351) . 

İbn Teymiyye'nin el-Cevô.bü 'ş-şaJ:ıiJ:ı 
( n ş r. Ali b. Hasan b. Nils ı r v. dğr. , i-VI , Ri
yad 1414 ı , İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Hi
dô.yetü 'l-J:ıayô.rô. ( n şr. Ahmed Hicaz! es
Sekka, Kahire 1407) ve Abdullah b. Abdul
lah et-Tercüman'ın Tu]J.fetü'l-erib (n şr. 

Ömer Vef1k ed-Da Ok, Beyrut I 408/I 988) 
adlı eserleri İbn Hazm'ın el-Faşl'ındaki 
bölümü aşacak nitelikte değildir. Rahme
tuilah el-Hind'i'nin İ?,hô.rü'l-J:ıa]f]f' ı (n şr. 
Muhammed Ahmed Muhammed Abdül
kadir, 1-N. Riyad I4 14/ 1 994ı dahasonraki 
çalışmaları etkilemiş önemli bir reddiyedir. 
Son dönemdeki reddiye yazarları içinde 
Kitab-ı Mukaddes'in tahrifi konusunu en 
sistematik biçimde işleyen Rahmetullah 
eserinde önceki peygamberlere gönderi
len kitapların tahrifi, nesih, tesl'is, Kur'an-ı 

Kerim ve Hz. Muhammed'in nübüwetiy
le ilgili konuları ele almıştır. 

Sadece teslls konusunu işleyen önemli 
reddiyelerden biri Ebu Isa el-Verrak'ın er 
Red 'ale 't-teşliş adlı eseri olup kitapta 
Melka'iler, Ya'kf.ıb'iler ve Nestur'iler'in tes
lls inancı eleştirilmiştir (s. 66-68, 72-76, 80-
82,88-90, I 10-11 2). David Thomas bu ese
ri Anti -Christian Polemic in Early Islam 
Abu 'Isa al-Warraq's "A gainst the Tri
nity" içinde İngilizce tercümesiyle birlikte 
yayımiarnıştır (Cambridge 1992). Testisle 
ilgili bir başka çalışma da Ya'kf.ıb b. İshak 
el-Kind'i'nin Malfiile fi'r-Red 'ale 'n-na
şô.rô. 'sıdır. Bu reddiye, Augustin Perier ta
rafından Yahya b. Adi'nin ona verdiği ce
vap ve Fransızca tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir (Revue de /'orient chretien, lll. 
22 1 Pari s I 920- 1921 J. s. 4- I 4 ı 

İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyn'i'nin Şi
tô.'ü 'l-galil'i yalnızca Kitab-ı Mukaddes'in 
tahrifini konu edinmiştir. İncil yazarlarının 
ortaya koyduğu metinlerde hataların bu
lunduğunu belirten Cüveyn'i (s. 39-41 ) ese
rinde tahrif konusuna örnek teşkil ede
cek çelişkilere dikkat çekmiştir (s. 41 -57). 
Şifô.'ü 'l-galil, önce Michel Allard tarafın
dan Textes apologetiques de Guw aini 
adlı çalışma içinde Fransızca tercümesiy
le birlikte yayımianmış (Beyrut I 968. s. 38-
83). daha sonra Ahmed Hicaz! es-Sekka 
aynı nüshayı esas alarak eseri ikinci defa 
neşretmiştir (Kahire 1 399/1979 ı . Hz. Pey
gamber'in nübüwetinin önceki kutsal me
tinlerde müjdelendiği hususuyla ilgili eser
Iere İskenderiyen bir yahudi iken sonra
dan müslüman olan Said b. Hasan el-İs
kenderan'i'nin M esô.likü'n-na?ar ii nü-

büvveti seyyidi'l-beşer' i örnek verilebi
lir. Bu risale ı. Goldziher tarafından neş
redilmiştir (Said b . Hasa n, Gesammelte 
Schri{ten, lll , Hi ldesheim 1969, s. 397-4 19; 
daha gen iş bilgi için bk. Aydın , s. 77-78). 

Türkçe Reddiyeler. Son dönem Osmanlı 
ulemasından Harputlu Hoca İshak Efen
di, Şemsü 'l-hakika adlı eserinde (İ sta n 

bul 12 78 ı hıristiyan mezheplerinin birbi
rinden farklı teslls ve ittihat anlayışları, Hz. 
Isa'nın tanrı olmadığı hususu, çarmıh ha
disesi ve tahrif konusu üzerinde durmuş, 
Nurü 'l-hüdô. li-meni 'stehdô. isimli red
diyesinde (Diyarbekir 131 O) Sırrı Paşa tes
lls inancını ve kutsal metinlerio tahrifini 
ele almıştır. Mühtedi Abdülahad DavGd'un 
İncil ve Salib'i (İ sta n bul 1329 r/ 1913) 
özellikle tahrif meselesine ayrılmış olup 
ayrıca Hz. Peygamber'in nübüwetinin müj
delenmesine temas edilmiştir. Bu ikinci 
konuda yazılan önemli reddiyelerden biri 
de İbrahim Müteferrika'nın Risô.le-i İslô.
rniyye'si olup eserin tenkitli neşri gerçek
leştirilmiştir (Halil Necatioğlu, Matbaacı 

İbrahfm-i Müteferrika ve Risale-i İslamiy
ye içinde, Ankara 1982, s. 5 3-1 39ı. Aynı ko
nuyu ele alan bir başka eser Ahmed Mid
hat Efendi'nin Beşô.ir-i Sıdk-ı Nübüvvet-i 
M uhammediyye'sidir ( İ stanbul 1317; di
ğer reddiyeler için bk. Aydın , bibl. ; Hıris

tiyanlık ve misyonerl ik faa liyetleri hakkın
da yazıl an eserler için bk. Rahmetullah 
el-Hi ndi , yayınevinin önsözü, s. X-XVI; ba
z ı Türkçe reddiyeler için bk. Osmanlı Mü
ellifleri, 1, 3 39, 3 50; tebşlrat hakkında ya
zılan eserler için bk. Necatioğlu. s. 41 -46; 
Ernest Renan'a karş ı yazıl a n reddiye ler 
için b k. Cünd i oğlu. sy. 2 1 1996 1. s. 1 -94). 

ll. (VIII. ) yüzyıldan itibaren hıristiyan 
müelliflerin Hz. Muhammed'in sahte pey
gamber olduğu, Ariusçu bir rahip (Bahlra) 
vasıtasıyla Eski ve Yeni Ahid'i tanıdığı ve 
gerçek dışı (Rafizl-heretik) bir görüş ortaya 
koyduğu şeklindeki iddiaları sonraki dö
nemlerde de sürekli tekrarlanmıştır. Tes
lls anlayışının tevhid inancına aykırılığı, Hz. 
Isa'nın ilah, rab ve Tanrı'nın oğlu değil bir 
peygamber olduğu ve çarmıha gerilme
diği gibi Kur'an'i bilgilerin kendi inançla
rıyla çelişmesi yüzünden hıristiyan apolo
jetik yazarların ilk dönemlerden itibaren 
Kur'an'ın vahiy mahsulü ilahi bir ketarn 
değil Hz. Muhammed'in vahiy dışı kaynak
lardan derlediği bir metin olduğu şeklin
deki ön yargılı hükümleri müsteşrikler ta
rafından da benimsenmiştir. Kur'an'daki 
kıssalar başta olmak üzere ortak olay ve 
konulara yahudi veya hıristiyan dini lite
ratürünün ağırlıklı olarak kaynaklık ettiği 
şeklinde farklı iddialar ileri sürülmüştür. 



Buna mukabil müslüman alimler bu iddi
aları reddeden birçok eser yazmışlardır. 
Ancak Batı'da XVlll. yüzyıldan itibaren İs
lam dünyasını ilmi olarak tanımayı he
defleyen sosyal, siyasi, askeri ve kültürel 
alanlardaki çalışmalar din konusunda da 
ilmi, nisbeten ön yargısız çalışmaları teş
vik etmiştir. Özellikle ll. Vatikan Konsili'n
den (ı 962- ı 965) sonra Hıristiyanlığın Hz. 
Muhammed ve Kur'an'a bakışında nis
beten olumlu bir sürece girildiği gözlen
mektedir (Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Ke
rim' le ilgili olarak müşteşriklerin yaptığ ı 

çalı şmalar ve reddiyeler için bk. KUR'AN 

(Kur' an ve Kitab-ı Mukaddes; Literatür); MU

HAMMED (Literatür]; ORYANTALiZM) . 

Günümüzde gerek müslüman alimler 
gerekse şarkiyatçılar tarafından İslamiyet
Hıristiyanlık münasebetleri ve müslüman
ların Hıristiyanlığa yazdıkları reddiyeler üze
rine bazı çalışmalar yapılmıştır. Mehmet 
Aydın'ın literatür niteliği taşıyan eserin
den başka Muhammed EbO Zehre'nin Mu
]Jfıçlarfıt fi'n-Naşrfıniyye (Kah i re I 385/ 
I 966; tre. Akif Nuri , Hıristiyanlık Üzerine 
Konferans/ar, istanbul I 978). M. Abdül
kadir Halil'in Beşeriyyetü'l-Mesi(ı ve nü
büvvetü Mu]Jammed ii nuşuşi kütü
bi'l-'ahdeyn (Riyad ı 41 3/1993). Vezlrüd
din'in el-Baf:ışü 'ş-şerif ii işbfıti'n-neso 
ve't-taf:ırif (Del hi ı 270/ 1 854). Yahya Mu
hammed Ali Rebl'in el-Kütübü'l-mu]fad
dese beyne'ş-şıf:ıf:ıa ve't-taf:ırif (Kahire 
ı 4 ı 5/1994) ve Şaban Kuzgun'un Dört İn
cil-Farklılıkları ve Çelişkileri (Ankara 
ı 996) adlı kitapları zikredilebilir. 

Bu konuda şarkiyatçıların gerçekleştir
diği çalışmalardan bazıları şunlardır: I. S. 
Allouche, Un traite de polemique chri
tiano-musulmane au IX•m sirkle (Hes
peris 1939. s. 123-155); Thomas Michel, 
A Muslim Theologian's Response to 
Christianity (New York ı 984); Jean-Ma
rie Gaudeul, Encounters & Clashes Is
lam and Christianity in History (HI, Ro
ma 2000): David Thomas, Anti-Christian 
Polemic in Early Islam: Abu'lsa al-War
raq's "Against the Trinity" (Cambridge 
I 992) ve Early Muslim Polemic aga
inst Christianity: Abü isa al-Warraq's 
"Against the Incamation" (Cambridge 
2002); The Early Christian-Muslim Di
alogue, A Calleetion of Documents from 
the First Three Islamic Centuries (632-
900 A.D.) Translations with Commen
tary (ed N. A. Newman. Hatfield 1993); 
Seppo Rissanen, Theological Encounter 
of Oriental Christians with Islam during 
Early Abbasid Rule (Abo I 993); Chris
tian Ara bi c Apologeties during the Ab-

basid Period (750-1258) (ed SamirKhalil 
Samir- Jorgen S. Nielsen. Leiden I 994) . 
Müslümanlık-Hıristiyanlık polemiğiyle ilgili 
olarak süreli yayınlarda yer alan çok sayı
da makaleden bazıları şöylece sıralanabi
lir: lgnaz Goldziher, "Über muhammeda
nische Polemikgegen Ahi ai-Kitab" (ZDMG, 

XXXII [ 1878[. s. 341-387): a.mlf., "Über die 
Eulogien der Muhammedaner" (a.g.e., L 
[ı 896[. s. 97- I 28) : Joshua Finket, "A Risa
la of Al-Jahiz", JAOS [ 1927[. s. 31 1-334): 
R. Caspar, "Bibliographie sur le dialogue 
islamo-chretien" (Proche Orient Chretien, 
XVI llerusalem 1966[. s. I 79-182); Roger 
Arnaldez, "Dialogue lslamo-Chretien et sen
sibiJites religieuses" ( lslamochristiana, lll 
[Rome 1977[. s. 107-175) (bu konuda ya
pılmış diğer çalışmalar için bk. HIRİSTİ

YANLIK (Literatür]). 
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liJ MusTAFA SiNANOGLU 

REDDÜ'I-ACÜZ ale's-SADR 

()~'~#'~)) 

Beyit veya fıkra sonundaki 
kelimenin aynısının yahut benzerinin 

~aşta tekrar edilmesi anlamında terim_j 

Sözlükte acüz "sözün son tarafı", sadr 
ise "baş tarafı" demek olduğundan red
dü'l-acüz ale's-sadr "sözün sonunun baş
ta tekrar edilmesi" manasma gelir. Bu ifa
deyi çoğul slgası ile reddü'l-a'caz ale's-su
dur şeklinde kaydedenler olduğu gibi "ge
riye ve öne döndürmek" anlamında t asdir 
terimini kullananlar da vardır. Hatlb et
Tebriz\' ile EbO Tahir el-Bağdactl bu edebi 
türü reddü'l-kelam ala sadrihl şeklinde 
isimlendirmişlerdir. Aslında "sözün başın
daki bir kelimenin sonunda tekrar edilme
si" manasında türün reddü's-sadr ale'l
acüz diye adiandıniması daha mantıklı gi
bi görünmektedir. Ancak bu sanat beytin 
sonundaki kafıye. fıkranın sonundaki seci 
kelimelerini destekleyip pekiştirrnek için 
icra edildiğinden sondaki kelime asıl. ön
deki ise onun fer'i konumundadır ve İsim
lendirme bu bakış açısına dayanmaktadır. 

Reddü'l-acüz ale's-sadr lafza güzellik ka
tan edebi sanatlardan (muhassinat-ı laf-

521 


