
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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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-
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zıyye) biri olarak değerlendirilmiştir. Ziya
eddin İbnü'l-Es'ir reddü'l-acüzü cinasın bir 
türü sayarken (el-M~elü's-sa'ir, I, 25I) Sek
kak'i, İbnü'n-Nazım, Kazvln'i ve Tell;]iş şa
rihleriyle onları izleyenler lafz'i sanatlar için
de ayrı bir tür kabul etmişlerdir ( Mi{ta/:ıu '1-
'ulum, s. 203; el-Mişba/:1, s. 77; el-lza/:1, s. 
543; Şüruf:ıu't-Teli)lş, IV, 433) . Sözün so
nunun önü ile irtibatlı olması, önü söyle
nince sonunun nasıl geleceğinin anlaşılır 
bir özellik taşıması beliğ kelamın gereği
dir. Şairler ve edipler sözlerinin baş kıs
mının sonuna delalet etmesiyle övünür. 
Ayrıca bir beyit veya fıkra içinde tekrarla
nan öğeler söze lafz'i bir güzellik kattığı 
gibi anlamını da pekiştirerek daha iyi yer
leşmesini sağlar (İbn Reşl~ el-Kayrevanl, 
II, 3; BesyGnl, s. 185). 

Reddü'l-acüzde tekrarlanan iki kelime 
lafız ve aniamca aynı, lafızca aynı, anlam
ca farklı oluş biçiminde cinas ilgisi, cinasa 
mülhak olarak iştikak münasebeti -ki bu 
durumda aynı kökten türemiş farklı keli
me kategorisine girer- ve aralarında iştika

ka benzer bir ilgi bulunmak suretiyle dört 
değişik formda gelir. Sözün baş tarafında 
tekrarlanan kelime de beytin ilk mısraının 
baş (sadr), orta (haşv) ve sonu ile (acüz) 
ikinci mısraın başında olmak üzere dört 
konumda bulunabilir. Bu şekilde reddü'l
acüzün on altı türü ortaya çıkar. Belagat 
kitaplarında bu türlerin her birine ait şiir 
örnekleri sıralanmıştır (Şürü/:ıu't-Tel/)lş, IV. 
433; BesyGnl, s. 181-185). Burada iki keli
menin aynı, cinaslı, iştikak ve şibh-i iştikak 
ilgili olan türlerine birer örnek vermekle 
yetinilecektir. 

~~~ .d! ..r:l~ 1 ~~ ı..w1 ;.,..ıı .;r.l .d! ~r' 
<'!3-;,.; ı.s~l (Arncazadesinl tokatlamakta se
ri 1 Halbuki yardım isteyene hiç de değil 
seri; Ükayşir el-Esedl). Beytin sonunda ve 
ilk mısraının başında tekrarlanan "<'!3-r'" ke
limeleri lafız ve aniamca aynıdır. 

co~~ ........ ı~~~)~ /~l..ı a;>YI.:r }ı:!JI..::.ı)j 
Jil..ı (Ziyaret ettim diyarı yaranı sora sora 1 
Geri döndüm üzüntüler ve akan göz yaş
larımla; Buhtürl). Beytin sonundaki Jil..ı 

"akan", birinci mısraın sonundaki Jil..ı "so
ran" anlamında olarak aralarında sadece 
lafızca benzerlik bulunan bir cinas teşkil 
ederler. 

ol,..;~ ~._,....1.9/ <liw .ı;,ı.: .:,ıjhi. ~ ~.rJII::O! 
.:,ıl.fi.ı (Klşi kendi dilinin değilse muhafızı 1 
Başka hiçbir şeyin olamaz muhafızı ; imru
ülkays). Beytin sonundaki ".:,ılj>" ile birin
ci mısraın ortasındaki "~~ " kelimeleri 
"tızn" kökünden türemeleriyle aralarında 
iştikak ilgisi vardır. 

.:.r-> ~ı..:..ıı ...J<-l~ 1 c..~ ~ .:.r-> y _,.,.ı ı ~ 
~ (Söner savaş kılıcını kınına sokarsan 1 
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Akar kanlar kılıcını kı nından çekersen; Ali 
b. Muhammed et-Tihaml) Beytin sonunda
ki" J..J" ile ikinci mısraın başındaki" ._r...J" 
arasında görünüşte iştikaka benzer bir il
gi bulunmakla birlikte gerçekte aynı kök
ten türememişlerdir (sil, syl). 

Nesirde reddü'l-acüz sanatı fıkranın so
nundaki kelimenin aynısının, cinas eşinin, 
iştikak veya şibh-i iştikak ilgilisinin fıkra
nın başında tekrar edilmesi suretiyle dört 
nevide gerçekleşir: 

1. Aynı: oı.;.;;.; .:ıl j;.1.:uı~ ._;..ı;ıı ~~(el
Ahz§.b 33/37) 

z. Cinastaş: Jil..ı ~~~e}. ~ı Jil..ı 

3. iştikak ilgili: f;~ .:,IS' 4-iJ ~) ~~~ı 
(NGh 71/10) 

4. Şibh-i iştikakilgili: ,;y.,ıı.ııı .:rı~ .)ı JI.S 
(eş-Şuara 26/168), "~ale"nin türediği kök 
"~!", "15alln"inki ise "15ly"dir. 

Yahya el-Alevi reddü'l-acüz için nesir ve 
şiir ayırımı yapmaksızın on nevi tesbit et
miştir. Bu neviler, iki kelime arasındaki 
lafız-anlam ilişkisiyle iştikak ilgisine ve ilk 
kelimenin beytin muhtelif yerlerine geti
rilmesine göre belirlenmiş olup eserinde 
şibh-i iştikak ilgisiyle buna ait türlerden 
söz edilmemiştir (et-Tırtı?ü '1-mütezammin, 

S. 390-393, 563-564) . 

Reddü'l-acüzün irsact, terdid ve tevş'ih 
ile ilgisi bulunmakla birlikte onlardan fark
lıdır. irsad ve tasd'irin her ikisinde de ön
ceki bir kelime sondakine delalet etmek
tedir; ancak tasdirde iki kelime arasında 
ayn'ilik, cinas, iştikak ve şibh-i iştikak ilgisi 
bulunurken irsad, bunların yanı sıra baş
ka şekillerde de gerçekleşmesiyle ondan 
daha kapsamlıdır. Tasdir, önde tekrar edi
len beyit sonu kelimesine (kafiye) özgü 
iken terd'idde iki kelime beytin ortaların
da gelir (İbn Reşi~ el-Kayrevanl, II, 3) . Tev
ş'ih ve tasd'irin her ikisinde de ön sona de
lalet eder, ancak tasdlrde delalet lafz'i, tev
ş'ihte ise manevidir (İbn Ebü'l-isba', Ta/:1-

rlrü't-Ta/:ı-blr, s. 231) . 

Reddü'l-acüz eskiden beri bilinen bir sa
nattır. Cahiz, Hint belagatına dair eş-Şa
J:ıitetü'l-Hindiyye'sinde bu belagata gö
re "sözün başının sonda zikredilmesi" (el

Beyan ve't-tebyln, I, 93) ve İbnü'I-Mukaf
fa'ın, "sözün başının sonuna delalet et
mesi gerektiği" şeklindeki sözlerini nak
lettiği gibi (a.g.e., I, 116) kendisi de, "Fü
rü usulüne raci olur, sözlerin acüzleri ise 
sadrlarına lahik olur" ifadesiyle (Kitabü'l
Kıyan, Il, 146) bu sanattan söz etmiş, fa
kat bu konuda herhangi bir isim ve bölüm 
tesbitine gitmemiştir. İbnü'l-Mu'tezz'in 
bed!' ilmi için belirlediği beş temel fen-

den biri reddü'l-acüz olup onun için ilk ke
limenin birinci mısraın başında veya so
nunda ya da ikinci m·ısraın başında olma
sına göre üç türünden bahsetmiştir (el-Be

di", s. 47). Bu türlerden birincisine "tasd'i
rü't-takfıye". ikincisine "tasd'irü't-tarafeyn", 
üçüncüsüne "tasd'irü'l-haşv" adını veren İbn 
Ebü'l-İsba' el-Mısrl, bu üç türe iki kelime
si arasında olumluluk veya olumsuzluk il
gisi bulunan, önceki söze itiraz eden yahut 
ondan vazgeçmeyi (idrab) ifade eden dör
düncü bir nevi eklemiştir. Ebu Ata Eflah 
(MerzOk) es-Sind'i, Vasıt'ta katledilen Erne
vi Irak genel valisi Ebu Halid İbn Hübeyre 
için yazdığı mersiyede şöyle demektedir: 

yl.fll .,:...:ı.ı .:rı Js:s .)ı 1 ~ ~ ~ ~ ..diı.; 
~ (Şüphesiz ki sen -evinin avlusunda def
nedildiği n için vefatın la- uzaklaşmış olma
dın, hayatındaki mGtat adetin üzre 1 Şu da 
bir gerçek ki toprak altındaki herkes uzak
lara gitmiş sayılır ; A'lem eş-Şentemerl, I, 
482) . 
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